
شركة الحفر العربية )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »الُمصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 والمقيدة بالسجل 
التجاري رقم 2051026089 وتاريخ 1423/02/03هـ )الموافق 2002/04/16م( الصادر من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي 
للشركة في حي الجوهرة، ص.ب. 4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية. كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون 
)800,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد )»األسهم«(. تأسست الشركة كمشروع مشترك بتاريخ 1383/11/25هـ )الموافق 1964/04/07م( وتأسست كشركة مساهمة مقفلة في 1389/01/26هـ 
)الموافق 1969/04/13م( تحت اسم »شركة الحفر العربية« والسجل التجاري رقم 2050002237 بتاريخ 1389/01/26هـ )الموافق 1969/04/13م( وبرأس 
مال قدره مليوني )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين ألف )20,000( سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للسهم الواحد، امتلكت 
منها المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( ما نسبته 51.0% من رأس المال، وامتلكت منها شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة 
سوسيتيه فوركس مجتمعين ما نسبته 49.0% من رأس المال. وتم بعد ذلك زيادة رأس مال الشركة من مليوني )2,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليون 
)20,000,000( ريال سعودي، مع إبقاء المساهمين المعنيين لنفس نسب ملكيتهم. وانتقلت األسهم المملوكة لشركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه 
فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس والتي شكلت ما نسبته 49.0% من أسهم الشركة إلى الكيانات التابعة لمجموعة شلمبرجيه بشكل تدريجي من خالل عدة 
تعامالت، تضمنت عمليات االندماج واالستحواذ، والتي تم االنتهاء منها في العام 1972م. أصبحت شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه تمتلك ما 
نسبته 49.0% من أسهم الشركة كما في 1410/11/29هـ )الموافق 1990/06/23م(، وذلك بعد اندماج الكيانين السابقين من مجموعة شلمبرجيه. وبموجب 
قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 1420/02/30هـ )الموافق 1999/06/14م( تم تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
وفقاً لألمر الملكي الصادر برقم 7/ب/1058 وتاريخ 1420/01/19هـ )الموافق 1999/05/05م( برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى مائتي ألف )200,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة. وبتاريخ 1424/08/02هـ )الموافق 2003/09/28م( 
صدر خطاب معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن رقم 1000/ع بالتنازل عن كامل حصصها والبالغة مائة واثنين ألف )102,000( حصة 
بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة إلى شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(. 
وبتاريخ 1431/03/15هـ )الموافق 2010/03/31م( تم زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000(
حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى 
مائتين وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة )225,800( حصة بقيمة اسمية قدرها )100( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة مليونين وخمسمائة وثمانين 
ألف )2,580,000( ريال سعودي من حساب الشركاء الجاري. لتصبح عدد الحصص المملوكة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( مائة وخمسة عشر ألف 
ومائة وثمانية وخمسين )115,158( حصة والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة، بينما أصبح عدد الحصص المملوكة لشركة سيرفيسيز بتروليرز 
شلمبرجيه إس أيه مائة وعشرة آالف وستمائة واثنين وأربعين )110,642( حصة والتي تعادل ما نسبته 49.0% من رأس مال الشركة. وبتاريخ 1443/04/10هـ 
)الموافق 2021/11/15م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 باسم »شركة 
الحفر العربية« برأس مال قدره اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية وخمسين 
ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 
2022/03/17م( تم زيادة رأس مال الشركة من اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية 
وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ قدره ستمائة 
مليون  وتسعين  ومبلغ قدره سبعة  المبقاة  األرباح  ريال سعودي من حساب   )679,999,200( ومائتين  ألف  وتسعين  وتسعة  وتسعمائة  مليون  وتسعة وسبعين 
وأربعمائة وعشرين ألف وثمانمائة )97,420,800( ريال سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 
2022/06/21م(، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، إلى ثمانمائة وتسعين مليون )890,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين 
مليون )89,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمت الموافقة على طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة 
حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الزيادة( لالكتتاب العام. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم  )4-9( )تطور رأس مال الشركة(. 

كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون )800,000,000( مليون ريـال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح ثمانمائة وتسعين مليون )890,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، نتيجًة لزيادة رأس مال 

الشركة من خالل طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الزيادة( لالكتتاب العام.

تتمثل عملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة )»الطرح«( البالغة ستة وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم عادي من: )1( بيع سبعة عشر مليون 
وسبعمائة ألف )17,700,000( من األسهم الحالية )»أسهم البيع«(؛ و)2( إصدار تسعة ماليين )9,000,000( سهم جديد )»األسهم الجديدة«، ويشار إليها مع 
أسهم البيع بـ »أسهم الطرح«، ويشار لكل منها بـ »سهم طرح«( بسعر طرح يبلغ ]●[ )]●[( ريال سعودي لسهم الطرح الواحد )»سعر الطرح«( وتتضمن أسهم الطرح 
قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لسهم الطرح الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وتمثل أسهم البيع واألسهم الجديدة ما نسبته 19.89% و%10.11 

من رأس المال المصدر للشركة عند اكتمال الطرح، على التوالي، مما يساوي في مجموعه 30.0% من رأس المال المصدر للشركة.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المستثمرين«( هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )المعرفة في 
القسم )1( )التعريفات والمصطلحات((. الصادرة عن هيئة السوق المالية )»الهيئة«( ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ »الفئات المشاركة« ويشار لكل منها بـ 
»الفئة المشاركة« )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )التعريفات والمصطلحات((. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات 
المشاركة )ويشار إليها مجتمعة بـ »الجهات المشاركة« ويشار لكل منها بـ »الجهة المشاركة«( ستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم طرح 
تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100.0%( من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين األفراد )المعرف في الشريحة 
)ب( أدناه( باستخدام آلية التخصيص االختيارية من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )المعرفين في القسم )1( )التعريفات والمصطلحات(( بالتنسيق مع 
الشركة. وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كاٍف من قبل 
المستثمرين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة وعشرين مليون وثالثين ألف )24,030,000( سهم عادي لتمثل ما نسبته 

تسعين بالمائة )90.0%( من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب( المستثمرون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة العربية السعودية )»المملكة«( أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي )»مجلس 
التعاون«( ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية )ويشار إليهم فيما بعد 
مجتمعين بـ »المستثمرين األفراد« ومنفردين بـ »المستثمر الفرد« ويشار إلى المستثمرين األفراد المشاركين في االكتتاب مع الجهات المشاركة بـ »المكتتبين«(. 
ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 
مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. وسوف يُخصص للمستثمرين األفراد بحد أقصى مليونين وستمائة وسبعين 
ألف )2,670,000( سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة )10.0%( من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين األفراد 
بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للمستثمرين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم 

التي تم االكتتاب بها من قبلهم. 

سيقتصر بيع وطرح أسهم الطرح على بعض الفئات المشاركة خارج الواليات المتحدة األمريكية )ويشمل ذلك االستثمار من خالل اتفاقيات المبادلة( في 
»صفقات خارجية« )والمعرفة في، واستناداً إلى الالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكية لعام 1993م وتعديالته )»قانون األوراق 
المالية األمريكي«(. لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية أو بموجب أي من قوانين األوراق المالية األخرى السارية في 
الواليات المتحدة األمريكية وال يجوز طرحها أو بيعها في الواليات األمريكية المتحدة. وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شرائها في أية دولة 

ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسمح به. 

تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( جميع أسهم 
الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين وفقاً للجدول )6( )هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(. وبعد 

استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين ما نسبته سبعين بالمائة )70%( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة.

سيتم توزيع متحصالت الطرح )»متحصالت الطرح«( – بعد خصم مصاريف الطرح – )»صافي متحصالت الطرح«(على النحو التالي: )1( سيتم توزيع مبلغ قدره 
]●[ )]●[( ريال سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناًء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يتم بيعها خالل عملية الطرح، و)2( سيتم 
توزيع مبلغ قدره ]●[ )]●[( ريال سعودي على الشركة لتحقيق أهدافها العامة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( )استخدام متحصالت الطرح((. 
وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )13( )التعهد بتغطية االكتتاب((. علماً بأنه يحظر 
على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية )»تداول« أو »السوق«( 
كما هو موضح في الصفحة ) ع(. إن كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة هم شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
)طاقة( وشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه )»كبار المساهمين«(، ويوضح الجدول )3( )كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده( 

من هذه النشرة نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة، وبعد انتهاء فترة الحظر يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم. 

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية

رشكة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 وتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( والسجل التجاري رقم 
2051026089 وتاريخ 1423/02/03هـ )الموافق 2002/04/16م(.

بعد  العربية  الحفر  رأس مال رشكة  )30.0%( من  بالمائة  )26,700,000( سهم، تمثل نسبة ثالثني  ألف  طرح ستة وعرشين مليون وسبعمائة 
زيادة رأس المال )واليت تمثل إحدى عرش بالمائة وخمسة وعرشون جزء من المائة )11.25%( من رأس مال الرشكة قبل زيادة رأس المال( 

لالكتتاب العام بسعر طرح يبلغ ]●[ )]●[( ريال سعودي للسهم الواحد.

فرتة الطرح: يومان )2(، تبدأ من تاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وحىت تاريخ 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(.

ضمنــة ســعر الطــرح بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب وتحديــد ســعر الطــرح.
صــدار النهائيــة المت

ضهــا علــى المســتثمرين مــن المؤسســات فــي عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب، وال تحتــوي علــى ســعر الطــرح. وســيتم نشــر نشــرة اإل
ض عر

صــدار األوليــة هــذه هــي بغــر
إن نشــرة اإل

تبدأ فترة الطرح للمستثمرين األفراد في يوم 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وتستمر لمدة يومين )2( شاملًة يوم إغالق االكتتاب الموافق يوم 
1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين األفراد من خالل اإلنترنت 
أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي أو القنوات اإللكترونية األخرى التي تقدمها الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة )  ل( 
لعمالئها، وذلك خالل فترة الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب((. ويمكن للجهات المشاركة تسجيل طلباتهم في 

أسهم الطرح عن طريق مديري سجل اكتتاب المؤسسات خالل فترة عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المستثمرين األفراد.

يجب على كل من المستثمرين األفراد التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى ومائتين وخمسين ألف )250,000( سهم طرح كحد أقصى 
لكل مستثمر فرد، علماً بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم طرح لكل مستثمر فرد، بينما الحد األقصى للتخصيص لكل مستثمر فرد هو مائتين 
وخمسين ألف )250,000( سهم طرح، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى 
إجمالي أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المستثمرين األفراد مائتين وسبعة وستين ألف )267,000( مستثمر فرد، فإن الشركة ال تضمن 
الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما يراه مدير االكتتاب بالتنسيق مع الشركة. وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المستثمرين األفراد دون 
أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في تاريخ أقصاه 1444/03/29هـ )الموافق 
2022/10/25م( ورد فائض االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه 1444/04/02هـ )الموافق 2022/10/27م(. )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة ) ص( والقسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب((.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية 
العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. ويستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي 
أرباح تعلنها أو توزعها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( والسنوات المالية التي تليها )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )7( 

)سياسة توزيع األرباح((. 

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لقبول تسجيل األسهم وطرحها، 
كما تقدمت بطلب لقبول إدراج أسهمها في تداول وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم 
استيفاء المتطلبات كافة وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق خالل فترة وجيزة 
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات 
االكتتاب« في الصفحة ) ص((. وسوف يسمح لألشخاص السعوديين الطبيعيين واألشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة الذين يحملون 
إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. 
وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة )المعرفة في القسم )1( )التعريفات والمصطلحات(، كما يحق لألفراد غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة 
خارج المملكة )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« ومنفردين بـ » المستثمر األجنبي«( القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع 
االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( من خالل مؤسسات سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال األوراق 
المالية (ويشار إليهم بـ »مؤسسات السوق المالية«( لشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، 

سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، يجب مراجعة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )2( )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة 
لغرض االطالع على بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة 
بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) و( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة 
في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن 
يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية

المنسقون الدوليون

المنسق المحيل







إشعار هام
معاملة  سيتم  الطرح،  أسهم  في  االكتتاب  بطلب  التقدم  وعند  الطرح،  وأسهم  بالشركة  تتعلق  وافية  مفصلة  معلومات  على  النشرة  هذه  تحتوي 
المستثمرين من الجهات المشاركة واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول عليها من 
خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.arabdrill.com(، أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa(، أو الموقع اإللكتروني لتداول 
 )www.alahlicapital.com( و )www.hsbcsaudi.com( أو المواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين ،)www.saudiexchange.sa( السعودية

.)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia( و

وقد قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية كمستشارين ماليين لها 
)ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستشارين الماليين«( ومديري سجل اكتتاب المؤسسات )»مديري سجل اكتتاب المؤسسات«( ومتعهدي التغطية )ويشار إليهم 
مجتمعين بـ »متعهدي التغطية«( وذلك فيما يتعلق بالطرح. كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس 
العربية السعودية كمنسقين دوليين )»المنسقين الدوليين«(، وقامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير لالكتتاب )»مدير 

االكتتاب«( وشركة األهلي المالية كمنسق محلي )»المنسق المحلي«(. للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القسم )13( )التعهد بتغطية االكتتاب(.

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء 
مجلس إدارة الشركة )المعرفون أدناه( الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ) و(، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه 
النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات المعقولة أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة 

إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع واألسواق التي تعمل فيها الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو المساهمين البائعين أو المستشارين الماليين أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات ) ط( و ) ي( و )ك( من هذه 
النشرة )يشار إلى هؤالء المستشارين جميعاً مع المستشارين الماليين بـ »المستشارين«( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة باألسواق والقطاع غير 
دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من المستشارين، وبالتالي ال 

يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وبالتحديد فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر بشكل 
سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل الخارجة عن 
نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( )عوامل المخاطرة(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية 
أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات 

أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين، 
للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف 
االستثمار الفردية، أو الوضع المالي، أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة 
قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة 
فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف االستثمارية واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر 
المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم. ويجب على المستثمرين المحتملين 

عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر.

جدول المحتويات

أ

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

 

http://www.cma.org.sa
http://www.arabdrill.com
http://www.alahlicapital.com
http://www.hsbcsaudi.com
http://www.saudiexchange.sa
http://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia


يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها 
صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية وغيرهم من المستثمرين األجانب 

من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )التعريفات والمصطلحات((.

الشريحة )ب(: المستثمرون األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم 
حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم 
الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً 

ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء بعض المستثمرين من مواطني دول مجلس 
التعاون والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين األجانب االستراتيجيين وغيرهم من المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة خارج 
الواليات المتحدة األمريكية في صفقات خارجية مرخص لها وفقاً لالئحة إس الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي. لم يتم تسجيل األسهم 
ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو بموجب أي من قوانين األوراق المالية األخرى السارية في الواليات المتحدة األمريكية. وال 
يجوز عرض أو بيع األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة في الواليات المتحدة األمريكية وال يجوز طرحها أو بيعها إال في إطار تعامالت مستثناة من أو 
غير خاضعة ألي متطلبات تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو األنظمة الخاصة باألوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة. وال 
يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أوراق مالية أو الحث على شرائها في أي دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسمح به. ويتعين على جميع مستلمي 
هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل مستثمر فرد مؤهل وفئة مشاركة 
مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، 
الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من  والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في أسهم الطرح، وسوف يتحملون شخصياً 
المحامين والمحاسبين القانونيين وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. وال يمكن تقديم 

أي ضمانات بتحقيق أي أرباح من االستثمار في أسهم الطرح.
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معلومات عن السوق والقطاع
إن معلومات السوق والمعلومات االقتصادية والصناعية الواردة في هذه النشرة – مالم يتم ذكر مصدرها – تمثل تقديرات الشركة باالعتماد على المعلومات 
التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية مستقلة. إن البيانات واإلحصاءات والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق وحجمه 
والحصة السوقية ووضع السوق ومعلومات القطاع األخرى المتعلقة بأنشطة الشركة واألسواق التي تعمل فيها الشركة تستند على بيانات منشورة متوفرة 

للعموم تم الحصول عليها من العديد من المصادر الخارجية المستقلة.

ما لم يرد خالف ذلك على وجه التحديد، تستند المعلومات الواردة في القسم )3( )نظرة عامة على السوق( المستمدة من تقرير دراسة السوق بتاريخ 
1443/08/29هـ )الموافق 2022/04/01م( )»تقرير دراسة السوق«( المعد بشكل حصري للشركة من قبل شركة ريستاد إنرجي أيه إس )»مستشار دراسة 
السوق«(، وهي طرف ثالث مستقل يقدم خدمات استشارية استراتيجية لقطاع الطاقة. للمزيد من التفاصيل عن مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة 

 .)www.rystadenergy.com( موقعه اإللكتروني

قام مستشار دراسة السوق بإعداد تقرير الدراسة باستقاللية وموضوعية، وقد حرص على التأكد من دقة التقرير واكتماله. وتم إجراء البحوث بمنظور 
واسع للقطاع، وقد ال يعكس ذلك بالضرورة أداء الشركات الفردية في هذا القطاع.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته 
أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركة التابعة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال 

اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

وتستند المعلومات والبيانات الواردة في القسم )3( )نظرة عامة على السوق( المعدة من قبل مستشار دراسة السوق إلى تحليل المعلومات األولية والثانوية 
المتاحة داخلياً أو في المجال العام ويجب قراءتها بالتزامن مع ذلك. تم الحصول على معلومات السوق الكمية من خالل المصادر األولية للبحث )أي 
المحتملة في مجال األعمال والصناعة وتعتمد تقديرات  التغييرات  السريع بسبب  للتغير  المعلومات عرضة  المقابالت(، وعليه، فإن  عن طريق إجراء 
السوق وافتراضاتها على مستويات متفاوتة من التحليالت الكمية والنوعية، وقد تختلف النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية مادياً عن تلك التقديرات أو 

االفتراضات أو البيانات. 

يقتصر دور مستشار دراسة السوق بتقديم أبحاث السوق فقط، بصفته مستشاراً لدراسة السوق. وال تمثل المعلومات المقدمة من مستشار دراسة السوق 
المستمدة من مصادر المعلومات العامة مشورة استثمارية أو قانونية أو غيرها بخصوص الشركة.

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم 
الحصول عليها من مصادر عامة أو من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل 
مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية 

عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية واإلحصائية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وتم مراجعتها من 
الوارد في تقارير المحاسبين القانونيين الصادرة حول  قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )»المحاسبين القانونيين«( على النحو 
القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، تم استخراج المعلومات المالية للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م  المالية  للسنوات  المراجعة  الموحدة  المالية  القوائم  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م من 
و2021م، على التوالي. ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري، ما لم يذكر خالف ذلك. تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المطبق في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 
وبالتالي تختلف عن المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. تم إعادة تصنيف 
بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م لتتوافق مع العرض المطبق في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبالتالي تختلف عن المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م، ولم يكن لذلك أي تأثير على بيان الربح أو الخسارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و 2020م أو إجمالي حقوق 

الملكية نتيجة إلعادة التصنيف. وقد تم تضمين هذه القوائم المالية في القسم )19( )القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها(.

وتقوم الشركة بإصدار قوائمهما المالية الموحدة بالريال السعودي )للمزيد من التفاصيل حول المعلومات المالية للشركة، يرجى مراجعة القسم )6( 
)مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات(.

جدول المحتويات

ج

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

 

http://www.rystadenergy.com


إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة عرضة للتقريب من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جبر األرقام 
الواردة في النشرة، قد يظهر اختالف بسيط مقارنة بتلك األرقام المذكورة في القوائم المالية الموحدة، كما أن بعض المبالغ المالية المعروضة في هذه 
النشرة قد ال تتوافق مع المعلومات المالية الواردة في أي قسم آخر من هذه النشرة أو قد ال تتطابق. وفي الحاالت التي يتم فيها تحويل المبالغ في هذه 

النشرة من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي، فإن سعر الصرف المستخدم هو 3.75 ريال سعودي مقابل كل دوالر أمريكي واحد.

ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه النشرة، تشمل أي إشارة إلى »السنة« أو »السنوات« إلى سنوات ميالدية.

 )non-IFRS( المؤرشات المالية غري المدرجة في المعايري الدولية للتقرير المايل
تتضمن هذه النشرة بعض المؤشرات المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( والتي تستخدمها الشركة في تحليل أعمالها 

ووضعها المالي، ويلخص الجدول التالي تعريف هذه المؤشرات وطريقة احتسابها وأسباب إدراجها.

المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS(:(:  والجدول )
المؤشرات المالية غير المدرجة في 
المعايير الدولية للتقرير المالي 

)non-IFRS(
أسباب إدراج المؤشر الماليالتعريف وطريقة االحتساب

تحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الربح ) إيرادات مطروح منها تكلفة إيرادات( إلى )ب( اجمالي هامش الربح )بالمئة(
مؤشر مالي لألداءاإليرادات.

هامش الربح التشغيلي )بالمئة(
تحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الربح التشغيلي ) اجمالي الربح مطروح منه االنخفاض في 

قيمة الموجودات المالية، مصاريف عمومية وإدارية، و إيرادات تشغيلية أخرى أو زيادة 
مصاريف تشغيلية أخرى( إلى )ب( اإليرادات.

مؤشر مالي لألداء

األرباح قبل الفوائد والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء

تحتسب كصافي الدخل دون احتساب تكاليف التمويل، دخل التمويل، ضرائب الدخل، 
مؤشر مالي لألداءومصروف االستهالك واإلطفاء.

األرباح قبل الفوائد والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء المعّدلة

تحتسب كصافي الدخل دون احتساب تكاليف التمويل، دخل التمويل، ضرائب الدخل، 
ومصروف االستهالك واإلطفاء. األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء معدلة 

بدون احتساب خسائر االنخفاض في القيمة التي تم تسجيلها فقط في عام 2019م.
مؤشر مالي لألداء

تحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الربح للسنة )ربح التشغيل مطروح منه تكاليف التمويل، هامش الربح الصافي )بالمئة(
مؤشر مالي لألداءمصروف الزكاة، ضرائب الدخل زائد دخل التمويل( إلى )ب( اإليرادات.

نسب قياس النشاطتحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الربح للسنة إلى )ب( مجموع الموجودات.العائد على الموجودات )بالمئة(

نسب قياس النشاطتحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الربح للسنة إلى )ب( مجموع حقوق الملكية.العائد على حقوق الملكية )بالمئة(

نسبة الموجودات المتداولة إلى 
مؤشر مالي للسيولةتحتسب كنسبة من )أ( الموجودات المتداولة إلى )ب( المطلوبات المتداولة.المطلوبات المتداولة

مؤشر المالءة الماليةتحتسب كنسبة من )أ( مجموع المطلوبات إلى )ب( مجموع حقوق الملكية.نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية

تحتسب كنسبة من )أ( إجمالي الدين )الجزء المتداول من اقتراضات مرابحة زائد الجزء نسبة الدين إلى حقوق الملكية
مؤشر المالءة الماليةالغير متداول من اقتراضات المرابحة( إلى )ب( مجموع حقوق الملكية.

المصدر: الشركة.

لتقديم توضيح أفضل  النشرة  المذكورة أعاله في هذه   )non-IFRS( المالي للتقرير  الدولية  المعايير  المدرجة في  المالية غير  المؤشرات  تم تضمين 
التجاهات الشركة التاريخية المتعلقة بعملياتها التشغيلية ومركزها المالي. تستخدم الشركة تلك المؤشرات المالية كمعلومات تكميلية لألداء التشغيلي 
أو المركز المالي القائمين على أساس المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( باإلضافة إلى ذلك، ال تُحدد المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير 
الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( من خالل المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، واال يتم عرضها وفق ما تقتضيه تلك المعايير. واال تعتبر المؤشرات 
المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي) non-IFRS( مقاييس لألداء التشغيلي أو السيولة الخاصة بالشركة التي تخضع للمعايير الدولية 
للتقرير المالي )IFRS(، كما يجب أال تُستخدم كبدائل ألي مقاييس لألداء أو السيولة تنبثق عن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا وترتبط المؤشرات 
المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( بفترات التقارير الموضحة في هذه النشرة، وليس الغرض منها التنبؤ بالنتائج 
المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد تقوم الشركات األخرى، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع التي تزاول فيه الشركة أعمالها، باحتساب المؤشرات 
المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( المماثلة بصورة مختلفة عن الشركة. ونظرا الختالف الشركات في طريقة احتساب 
هذه المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( فقد يتعذر مقارنة المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير 
 )non-IFRS( التي تعرضها الشركة بغيرها من المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( الدولية للتقرير المالي

المماثلة التي تستخدمها الشركات األخرى.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق 
المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي 

من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تشكل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة أو قد تُعتبر أنها تشكل »إفادات مستقبلية«. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية 
من خالل استخدام بعض الكلمات والمفردات المستقبلية مثل »تعتزم« أو »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »يتوقع« أو »يمكن« أو »من الممكن« 
أو »سيكون« أو »يفترض« أو »ُمتوقع« أو »يجب« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه 
اإلفادات المستقبلية وجهات نظر الشركة كما في تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك 
العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعاً صراحًة 
أو ضمناً. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر )لمزيد من 
التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( )عوامل المخاطرة((. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو 
دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة 

أو مخطط لها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر 
نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، 
فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة 
معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة واالفتراضات األخرى، فإن توقعات 
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين 

المحتملين فحص ودراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، الرجاء مراجعة القسم )1( )التعريفات والمصطلحات(.
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دليل الرشكة

مجلس إدارة الرشكة

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً للنظام األساسي للشركة، كما هو مبين في الجدول اآلتي:

أعضاء مجلس إدارة الشركة(:  والجدول )

الجنسيةالمنصباالسم
صفة 

العضوية / 
االستقاللية 

نسب الملكية غير المباشرة )و(نسب الملكية المباشرة
تاريخ التعيين )و(

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

خالد محمد 
صديق نوح )3(

رئيس مجلس 
سعودياإلدارة 

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

----
1443/03/27هـ 

)الموافق 
2021/11/02م(

طارق رزق )3( )4(
نائب رئيس 

مجلس 
اإلدارة

كندي
غير تنفيذي 

/ غير 
مستقل

--%0.00000000000021%0.00000000000014
1443/03/27هـ 

)الموافق 
2021/11/02م(

وليد عبداهلل 
عبدالعزيز 

الملحم

عضو مجلس 
سعودياإلدارة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

----
1443/03/27هـ 

)الموافق 
2021/11/02م(

فيجاي 
كاسيبهاتال )5(

عضو مجلس 
بريطانياإلدارة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

--%0.00000000000041%0.0000000000023
1443/11/21هـ 

)الموافق 
2022/06/20م(

عضو مجلس سمير سيث 
أمريكياإلدارة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

----
1443/03/27هـ 

)الموافق 
2021/11/02م(

خيسوس الماس 
ريوس )6(

عضو مجلس 
إسبانياإلدارة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

--%0.00000000000019%0.00000000000012
1443/07/26هـ 

)الموافق 
2022/02/27م(

خلود عبدالعزيز 
محمد الدخيل

عضو مجلس 
غير تنفيذي سعوديةاإلدارة

----/ مستقل
1443/07/26هـ 

)الموافق 
2022/02/27م(

عضو مجلس شاغر )7(
غير تنفيذي -اإلدارة

-----/ مستقل

عضو مجلس شاغر )7(
غير تنفيذي -اإلدارة

-----/ مستقل

المصدر: الشركة.
للمزيد من التفاصيل حول المالك األفراد النهائيين للشركة ونسب ملكيتهم غير المباشرة في الشركة، يرجى مراجعة القسم )4-10( )هيكل المساهمة الحالي(.  )1(

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-4( )السير الذاتية ألعضاء   )2(

مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.
تم تعيين خالد محمد صديق نوح رئيًسا لمجلس اإلدارة وطارق رزق نائًبا للرئيس بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(.  )3(

كما في تاريخ هذه النشرة، يملك طارق رزق 24,216 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد مساهم غير   )4(

مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48.99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك طارق رزق 0.000017 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر. 
كما في تاريخ هذه النشرة، يملك فيجاي كاسيبهاتال 46,529 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد   )5(

مساهم غير مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48.99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك فيجاي كاسيبهاتال 0.000033 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر.
كما في تاريخ هذه النشرة، يملك خيسوس الماس رايوس 21,218 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد   )6(

مساهم غير مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48.99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك خيسوس الماس رايوس 0.000015 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر. 
كما في تاريخ هذه النشرة، لدى مجلس اإلدارة مقعدين شاغرين، على أن يتم انتخاب عضوين لشغل تلك المقاعد بعد اإلدراج. للمزيد من المعلومات حول التعهدات المتعلقة بانتخاب أعضاء   )7(

المجلس في المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم )5-6( )حوكمة الشركة( والقسم )15( )تعهدات ما بعد اإلدراج(. 

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو حكمت رضا ال مزعل، والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( 
)ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة يرجى مراجعة القسم )5-2-4-8( )حكمت رضا ال مزعل، أمين سر مجلس اإلدارة((.

جدول المحتويات

و

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

 



عنوان الرشكة وممثلوها وأمني رس مجلس إدارتها

الشركة

شركة الحفر العربية
حي الجوهرة
ص.ب. 4110
الخبر 31952

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2020 887 )13( 966 +
فاكس: 6588 882 )13( 966+

www.arabdrill.com :الموقع اإللكتروني
info@arabdrill.com :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

غسان عبدالعزيز سليمان مرداد
الرئيس التنفيذي

شركة الحفر العربية
حي الجوهرة
ص.ب. 4110
الخبر 31952

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7001 829 )13( 966 +
فاكس: 6588 882 )13( 966+

www.arabdrill.com :الموقع اإللكتروني
 gmirdad@arabdrill.com :البريد اإللكتروني

خالد محمد صديق نوح 
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الحفر العربية

حي الجوهرة
ص.ب. 4110
الخبر 31952

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7003 829 )13( 966 +
فاكس: 6588 882 )13( 966+

www.arabdrill.com :الموقع اإللكتروني
Khalid.Nouh@arabdrill.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

 

حكمت رضا ال مزعل
أمين سر مجلس اإلدارة

شركة الحفر العربية
حي الجوهرة
ص.ب. 4110
الخبر 31952

هاتف: 7006 829 )13( 966 +
فاكس: 6588 882 )13( 966+

المملكة العربية السعودية
www.arabdrill.com :الموقع اإللكتروني

hal-muzel@arabdrill.com :البريد اإللكتروني
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سوق األسهم

تداول السعودية )تداول(
أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6798
وحدة رقم 15، الرياض 3388-12211 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920001919 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم 11، الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6000 002 92 966+

www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني
cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية

إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 

ص.ب. 2255، الرياض 12283 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق المحلي ومتعهد التغطية

شركة األهلي المالية
مبنى البنك األهلي السعودي اإلقليمي

طريق الملك سعود
ص.ب. 2216، الرياض 11495

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 8747106 )11( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
SNBC.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11573

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 )11( 966+
فاكس: 4807 279 )11( 966+

www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

إتش إس بي سي العربية السعودية 
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 

ص.ب. 2255، الرياض 12283
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني المحلي للشركة

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية
سكاي تاورز 

الدور الثاني، البرج الشمالي
8899 طريق الملك فهد، العليا

ص.ب. 230020
الرياض 11321

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2720003 )11( 966+ 
فاكس: 2370005 )11( 966+

 www.statlawksa.com:الموقع اإللكتروني
capitalmarkets@statlawksa.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

سوليفان آند كرومويل ال ال بي
وان نيو فيتر لين

لندن إي سي 4 أي 1 إن
المملكة المتحدة 

الهاتف: 8900 207959 44+ 
فاكس: 8950 7959 4420+ 

 www.sullcrom.com :الموقع اإللكتروني
 scprojectdammam@sullcrom.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب والمنسق المحلي ومتعهدي التغطية بالنسبة 
للطرح

عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز 
ص.ب. 69103، الرياض 11547

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 8900 265 )11( 966+
فاكس: 8999 265 )11( 966+

 www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
 riy-projectdammam@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب والمنسق المحلي ومتعهدي التغطية بالنسبة 
للطرح خارج المملكة العربية السعودية

بيكر آند ماكينزي ال ال بي
100 شارع نيو بريدج 

لندن إي سي 4 في 6 جاي أيه 
المملكة المتحدة

هاتف: 1000 7919 )20( 44+ 
فاكس: 1999 7919 )20( 44+ 

www.bakermckenzie.com :الموقع اإللكتروني
legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني
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مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
برج الفيصلية، الطابق السادس

طريق الملك فهد 
ص.ب. 2732، الرياض 11461

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9898 215 )11( 966+
فاكس: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة ريستاد إنرجي أيه إس
فيوردالين 16 
0250 أوسلو 

النرويج
هاتف: 0 42 00 24 47+

www.rystadenergy.com :الموقع اإللكتروني
 support@rystadenergy.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج الحقيط 
ص.ب. 467، 

مطار الظهران 31932
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6311 849 )13( 966+
فاكس: 6281 849 )13( 966+

www.pwc.com :الموقع اإللكتروني
mer_project_dammam@pwc.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: قدم كل من المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى 
تضمين إفاداتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين 
فيها – من الذين يشكلون فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان 

نوعها في الشركة أو في الشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة

البنك األهلي السعودي 
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص ب 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+ 

 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

ص.ب. 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2116000 11 966+
فاكس: 4600705 11 966+

 www.alrajhibank.com.saالموقع اإللكتروني
contactcentre1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي 

ص ب 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة 

ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )2( )عوامل المخاطرة( قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري في أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

 شركة الحفر العربية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 والمقيدة بالسجل التجاري رقم 2051026089 
وتاريخ 1423/02/03هـ )الموافق 2002/04/16م( الصادر من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في 
حي الجوهرة، ص.ب. 4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية. كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( 
كشركة  وتأسست  1964/04/07م(  )الموافق  1383/11/25هـ  بتاريخ  مشترك  كمشروع  الشركة  تأسست  الواحد.  للسهم  رياالت سعودية 
التجاري رقم 2050002237  العربية« والسجل  الحفر  )الموافق 1969/04/13م( تحت اسم »شركة  مساهمة مقفلة في 1389/01/26هـ 
بتاريخ 1389/01/26هـ )الموافق 1969/04/13م( وبرأس مال قدره مليوني )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين ألف )20,000( 
سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للسهم الواحد، امتلكت منها المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( ما نسبته 
51.0% من رأس المال، وامتلكت منها شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس مجتمعين ما نسبته 
49.0% من رأس المال. وتم بعد ذلك زيادة رأس مال الشركة من مليوني )2,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليون )20,000,000( ريال 
سعودي، مع إبقاء المساهمين المعنيين لنفس نسب ملكيتهم. وانتقلت األسهم المملوكة لشركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه 
فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس والتي شكلت ما نسبته 49.0% من أسهم الشركة إلى الكيانات التابعة لمجموعة شلمبرجيه بشكل تدريجي 
من خالل عدة تعامالت، تضمنت عمليات االندماج واالستحواذ، والتي تم االنتهاء منها في العام 1972م. أصبحت شركة سيرفيسيز بتروليرز 
شلمبرجيه إس أيه تمتلك ما نسبته 49.0% من أسهم الشركة كما في 1410/11/29هـ )الموافق 1990/06/23م(، وذلك بعد اندماج الكيانين 
تم تحويل  )الموافق 1999/06/14م(  بتاريخ 1420/02/30هـ  الصادر  العامة  الجمعية  قرار  وبموجب  السابقين من مجموعة شلمبرجيه. 
الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لألمر الملكي الصادر برقم 7/ب/1058 وتاريخ 1420/01/19هـ 
)الموافق 1999/05/05م( برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000( حصة بقيمة اسمية 
قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة. وبتاريخ 1424/08/02هـ )الموافق 2003/09/28م( صدر خطاب معالي رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن رقم 1000/ع بالتنازل عن كامل حصصها والبالغة مائة واثنين ألف )102,000( حصة بقيمة اسمية 
قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة إلى شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
الشركة من عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي  زيادة رأس مال  تم  )الموافق 2010/03/31م(  )طاقة(. وبتاريخ 1431/03/15هـ 
مقسم إلى مائتي ألف )200,000(حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى اثنين وعشرين مليون وخمسمائة 
وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة )225,800( حصة بقيمة اسمية قدرها )100( 
ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة مليونين وخمسمائة وثمانين ألف )2,580,000( ريال سعودي من حساب الشركاء الجاري. 
لتصبح عدد الحصص المملوكة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( مائة وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية وخمسين )115,158( حصة 
والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة، بينما أصبح عدد الحصص المملوكة لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 
مائة وعشرة آالف وستمائة واثنين وأربعين )110,642( حصة والتي تعادل ما نسبته 49.0% من رأس مال الشركة. وبتاريخ 1443/04/10هـ 
)الموافق 2021/11/15م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 
698 باسم »شركة الحفر العربية« برأس مال قدره اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى 
مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبموجب 
وخمسمائة  مليون  وعشرين  اثنين  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  2022/03/17م(  )الموافق  1443/08/14هـ  بتاريخ  المساهمين  قرار 
وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
مليون  ثمانين  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )800,000,000( مليون  ثمانمائة  إلى  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت   )10( عشرة  قدرها  بالكامل 
)80,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ قدره ستمائة وتسعة وسبعين مليون 
وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف ومائتين )679,999,200( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومبلغ قدره سبعة وتسعين مليون وأربعمائة 
وعشرين ألف وثمانمائة )97,420,800( ريال سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/11/22هـ 
)الموافق 2022/06/21م(، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين 
مليون )80,000,000( سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، إلى ثمانمائة وتسعين مليون 
)890,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وتمت الموافقة على طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الزيادة( 

لالكتتاب العام. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم  )4-9( )تطور رأس مال الشركة(. 
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أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي باآلتي:
حفر آبار النفط. 	
حفر آبار الغاز الطبيعي. 	
الخدمات المتصلة باستخراج النفط )باستثناء خدمات المسح(. 	
الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي )باستثناء خدمات المسح(. 	
الحفر االختباري المتعلق باالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة. 	
حفر آبار المياه األنبوبّية. 	
حفر آبار المياه اليدوّية. 	

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً للسجالت التجارية للشركة وفروعها باآلتي:
حفر آبار النفط. 	
حفر آبار الغاز الطبيعي. 	
الخدمات المتصلة باستخراج النفط )باستثناء خدمات المسح(. 	
الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي )باستثناء خدمات المسح(.  	
الحفر االختباري المتعلق باالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة. 	
حفر آبار المياه األنبوبّية. 	
حفر آبار المياه اليدوّية. 	

كما في تاريخ هذه النشرة، تتمثل أنشطة المجموعة الرئيسية في القطاعات الرئيسية التالية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
)4-5( )نظرة عامة على أعمال المجموعة(:

القطاع البري، ويشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل منصات الحفر البرية. الحفر البري هو عملية ميكانيكية  	
يتم فيها حفر بئر في األرض من خالل قاعدة صلبة أساسية باستخدام منصة حفر برية ثابتة للتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي 
واستخراجهما في المملكة. يتراوح األسطول البري للمجموعة من منصات الحفر المتوسطة والثقيلة للغاية، التي يمكنها إجراء عمليات 
الحفر األفقية المعقدة والعمل في بيئات قاسية )مثل الشرق األوسط(. وتقدم المجموعة أيًضا خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها 

وترحيلها والتموين والقوى العاملة وخدمات أخرى ضمن هذا القطاع.
القطاع البحري، ويشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل منصات الحفر البحرية. وتشمل خدمات الحفر البحرية  	

للمجموعة منصات الحفر المرفوعة شديدة التحمل والمجهزة بمعدات ذات مواصفات عالية، حيث يمكنها الحفر بعمق يبلغ 375 قدًما 
في المياه. تتركز عمليات المجموعة في القطاع البحري على الشواطئ قبالة الساحل الشرقي للمملكة والمنطقة السعودية الكويتية 
المحايدة، كما تقوم المجموعة أيًضا بتشغيل سفينة خدمات متعددة األغراض ذاتية الدفع، مما يمكنها من توفير خدمات التدخل في 
اآلبار واختبارها لصالح عمالئها. وتقدم المجموعة خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتموين والقوى العاملة وخدمات 

أخرى أيًضا ضمن هذا القطاع.

يوضح الجدول التالي أسماء كبار المساهمين باإلضافة إلى نسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح:كبار املساهمني

كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده(:  والجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

المساهمة )٪(عدد األسهم
القيمة االسمية 
اإلجمالية )ريال 

سعودي(
المساهمة )٪(عدد األسهم

القيمة االسمية 
اإلجمالية )ريال 

سعودي(

35.7317,730,000%51.0408,000,00031,773,000%40,800,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

34.3305,270,000%49.0392,000,00030,527,000%39,200,000شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

000,000,وو70.06٪00,000و,و00.0800,000,0006و٪80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.

رأس مال الشركة )كما 
يبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودِي.يف تاريخ هذه النشرة(

رأس مال الشركة )بعد 
ثمانمائة وتسعين مليون )890,000,000( ريال سعودي.زيادة رأس املال(

إجمالي عدد األسهم 
املصدرة )كما يف تاريخ 

هذه النشرة(
بلغ عدد أسهم الشركة قبل الطرح ثمانين مليون )80,000,000( سهم مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد األسهم 
املصدرة )بعد زيادة رأس 

املال(
تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم.
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عشرة رياالت )10( سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

الطرح

ألف  وسبعمائة  مليون  عشر  سبعة  بيع   )1( من:  يتألف  سهم   )26,700,000( ألف  وسبعمائة  مليون  وعشرين  لستة  األولي  العام  الطرح 
»األسهم  باسم  إليها  )يشار  جديد  سهم   )9,000,000( ماليين  تسعة  إصدار  و)2(  البيع«(؛  )»أسهم  الحالية  األسهم  من   )17,700,000(
الجديدة«، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ »أسهم الطرح«(.يبلغ سعر الطرح ]●[ )]●[( ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الطرح، ويحمل كل 
سهم من أسهم الطرح قيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتمثل أسهم البيع واألسهم الجديدة، 
ما نسبته 19.89% و10.11% من رأس المال المصدر للشركة عند اكتمال الطرح، على التوالي، مما يساوي في مجموعه 30.0% من رأس 

المال المصدر للشركة.
إجمالي عدد أسهم 

ستة وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم.الطرح

نسبة أسهم الطرح من 
إجمالي عدد األسهم 

املصدرة

تمثل أسهم الطرح ما نسبته 30.0% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال )والتي تمثل 33.38% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس 
المال(.

]●[ ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

إجمالي قيمة أسهم 
]●[ ريال سعودي.الطرح

استخدام متحصالت 
الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي ]●[ ريال سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي ]●[ ريال سعودي( 
على النحو التالي: )1( سيتم توزيع مبلغ قدره ]●[ )]●[( ريال سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناًء على نسبة ملكية كل 
مساهم بائع في أسهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح، و)2( وسيتم توزيع مبلغ قدره ]●[ )]●[( ريال سعودي على الشركة لتحقيق 

أهدافها العامة. )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( )استخدام متحصالت الطرح((.
إجمالي عدد األسهم 

ستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم عادي.املتعهد بتغطيتها

إجمالي مبلغ الطرح 
]●[ ريال سعودي.املتعهد بتغطيته

فئات املستثمرين 
املستهدفني

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: 
الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء  	

سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية 
 )1( القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل،  من  )للمزيد  المبادلة  اتفاقيات  إبرام  من خالل  األجانب  المستثمرين  من  وغيرهم  االعتبارية 

)التعريفات والمصطلحات((.
الشريحة )ب( المستثمرون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو  	

األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسماء أطفالها القصر شريطة أن تقدم ما يثبت 
أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو األشخاص الطبيعيين 
من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي، لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى 
مؤسسات السوق المالية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم االكتتاب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق 

النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

إجمالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

عدد األسهم املطروحة 
للفئات املشاركة

ستة وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم تمثل ما نسبته 100.0% من أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من 
قبل المستثمرين األفراد، وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات 
تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة وعشرون مليون وثالثون ألف )24,030,000( سهم لتمثل ما نسبته %90.0 

من أسهم الطرح.
عدد األسهم املطروحة 

مليونان وستمائة وسبعون ألف )2,670,000( سهم كحد أقصى، تمثل نسبة )10.0%( من أسهم الطرح.للمستثمرين األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

طريقة االكتتاب للفئات 
املشاركة

يحق للفئات المشاركة، كما هي معرفة في القسم )1( )التعريفات والمصطلحات(، التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وذلك 
عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية بناء سجل 
األوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج طلب االكتتاب للجهات المشاركة ويجب على الجهات 

المشاركة تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في )17( )شروط وأحكام االكتتاب(.

طريقة االكتتاب 
للمستثمرين األفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في )17( 
)شروط وأحكام االكتتاب(. وبإمكان المستثمرين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة 
ألي من الجهات المستلمة أو القنوات اإللكترونية األخرى المقدمة من قبل الجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 
شريطة )أ( أن يكون لدى المستثمر الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( أال يكون قد طرأ أي 
تغيير على المعلومات الخاصة بالمستثمر الفرد منذ اكتتابه في طرح عام أولي جرى مؤخراً، و)ج( أن يكون لدى المستثمرون األفراد من غير 

السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة.

جدول المحتويات
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احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

احلد األدنى لالكتتاب 
مائة ألف )100,000( سهم طرح.للجهات املشاركة 

احلد األدنى لالكتتاب 
عشرة )10( أسهم طرح.للمستثمرين األفراد 

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

قيمة احلد األدنى 
لالكتتاب للجهات 

املشاركة
 ]●[ ريال سعودي.

قيمة احلد األدنى 
لالكتتاب للمستثمرين 

األفراد
]●[ ريال سعودي.

احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

احلد األقصى لالكتتاب 
للجهات املشاركة

أربعة ماليين وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون )4,449,999( سهم طرح، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال 
يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر.

احلد األقصى لالكتتاب 
مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم طرح.للمستثمرين األفراد 

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

قيمة احلد األقصى 
لالكتتاب للجهات 

املشاركة
]●[ ريال سعودي.

قيمة احلد األقصى 
لالكتتاب للمستثمرين 

األفراد
]●[ ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

تخصيص أسهم الطرح 
للجهات املشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مديري سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين 
بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية. وعليه، قد ال  األفراد وفقاً لما يراه مديري سجل اكتتاب المؤسسات مناسباً 
يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة 
وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم عادي تمثل ما نسبته 100.0% من أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف 
من قبل المستثمرين األفراد على االكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 

للجهات المشاركة إلى أربعة وعشرون مليون وثالثون ألف )24,030,000( سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته 90.0% من أسهم الطرح.

تخصيص أسهم الطرح 
للمستثمرين األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين األفراد في موعد أقصاه 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(. علماً بأن 
الحد األدنى للتخصيص لكل مستثمر فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى للتخصيص لكل مستثمر فرد هو مائتين وخمسين 
ألف )250,000( سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد 
إلى إجمالي األسهم التي تم االكتتاب فيها. في حال تجاوز عدد المستثمرين األفراد مائتين وسبعة وستين ألف )267,000( مستثمر فرد 
فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص والبالغة عشرة )10( أسهم طرح لكل مستثمر فرد، وفي هذه الحالة سيتم تخصيص األسهم 

المطروحة على شريحة المستثمرين األفراد وفقاً لما يراه مدير االكتتاب بالتنسيق مع الشركة. 

رد فائض أموال 
االكتتاب

سوف يتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة 
)حسب الحال(. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(. )للمزيد 

من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة ) ص( والقسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب(.
فترة الطرح 

للمستثمرين األفراد
يبدأ الطرح في يوم 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( ويستمر لمدة يومين )2( شاملًة يوم إغالق االكتتاب في 1444/03/23هـ 

)الموافق 2022/10/19م( )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة ) ص((.

يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أية أرباح تعلن عنها وتوزعها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها استحقاق األرباح
)لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )7( )سياسة توزيع األرباح(.

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله صوت 
واحد ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض شخص آخر، من غير أعضاء مجلس 
إدارة الشركة أو موظفي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها )للمزيد من التفاصيل، الرجاء 

مراجعة القسم )12-15( )ملخص النظام األساسي( والقسم )12-16( )وصف األسهم((.

القيود املفروضة على 
األسهم )فترة احلظر(

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بحيث ال يجوز 
لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم. )للمزيد من التفاصيل 
حول كبار المساهمين يرجى مراجعة الجدول )3( )كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده( الذي يوضح أسماء ونسبة 

ملكية كبار المساهمين قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح.

جدول المحتويات
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إدراج األسهم 

لم يسبق إدراج األسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراقها المالية وطرحها وفقاً 
لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق )تداول( بطلب إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول 
على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وتداول. ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة 

وإجراءات االكتتاب« في الصفحة ) ص(.

عوامل املخاطرة 
الشركة  بنشاط  المرتبطة  المخاطر  )أ(  كالتالي:  المخاطر  تلك  تصنيف  ويمكن  الطرح،  أسهم  في  باالستثمار  تتعلق  معينة  هناك مخاطر 
وعملياتها، و )ب( المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح، وقد تم استعراض هذه 

المخاطر في القسم )2( )عوامل المخاطرة(، ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تُقدر المصاريف والتكاليف المرتبطة بالطرح بحوالي ]●[ ريال سعودي، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، والتي تشمل 
أتعاب المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ورسوم التعهد بالتغطية 
دراسة  ومستشار  المستلمة  والجهات  القانونيين  والمحاسبين  المالي  الالزمة  المهنية  العناية  ومستشار  القانونيين  المستشارين  وأتعاب 
السوق، إضافًة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح. وسيتم تقسيم مصاريف الطرح على 

المساهمين البائعين والشركة على أساس تناسبي.

متعهدي التغطية

إتش إس بي سي العربية السعودية 
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 

ص.ب. 2255، الرياض 12283 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية 
طريق الملك سعود

ص.ب. 2216، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 8747106 )11( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2794800 )11( 966+
فاكس: 2794800 )11( 966+

www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة ) أ( والقسم )2( )عوامل المخاطرة( بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح 
بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع للطرح(:  والجدول )

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية 
بناء سجل األوامر

فترة تبلغ ثمانية )8( أيام تبدأ من يوم األربعاء في 1444/03/02هـ )الموافق 2022/09/28م( إلى نهاية 
يوم األربعاء في 1444/03/09هـ )الموافق 2022/10/05م(.

فترة تبلغ يومين )2( تبدأ من يوم الثالثاء في 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وحتى الساعة فترة االكتتاب للمستثمرين األفراد
الخامسة مساًء يوم األربعاء في 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(.

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للجهات 
المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها 

مبدئياً لكل منهم
يوم األثنين في 1444/03/21هـ )الموافق 2022/10/17م(.

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة 
بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً 

لكل منهم
يوم األثنين في 1444/03/21هـ )الموافق 2022/10/17م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة 
يوم األربعاء في 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(.االكتتاب للمستثمرين األفراد

في أو قبل يوم الثالثاء في 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في أو قبل يوم الخميس في 1444/04/02هـ )الموافق 2022/10/27م(.رد مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات 
النظامية ذات العالقة. وسيتم االعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني 

.)www.saudiexchange.sa(

 )www.saudiexchange.sa( مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل موقع تداول اإللكتروني
www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-( و )www.alahlicapital.com(و )www.hsbcsaudi.com( والموقع اإللكتروني للمستشارين الماليين

.)www.arabdrill.com( والموقع اإللكتروني للشركة )arabia
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها  	
صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية وغيرهم من المستثمرين 
األجانب من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )التعريفات والمصطلحات( والقسم )17( )شروط 

وأحكام االكتتاب((. 
الشريحة )ب(: المستثمرون األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة  	

التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد السعوديين القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون 
ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية. ويعد الغياً 
اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 

مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

الفئات المشاركةأ- 

يمكن للفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وذلك عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مديري سجل اكتتاب 
المؤسسات للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر، والحصول على نماذج طلب االكتتاب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات 
بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مديري سجل اكتتاب المؤسسات – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك 
خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المستثمرين األفراد وذلك وفقاً للشروط 
والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب 

االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.

المستثمرون األفرادب- 

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمستثمرين األفراد خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة، ويمكن للمستثمرين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق 
اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة ألي من الجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمستثمرين األفراد 

شريطة:

أن يكون للمستثمر الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمستثمر الفرد منذ اكتتابه في طرح عام أولي جرى مؤخراً. 	
أن يكون لدى المستثمرين األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم  	

مثل هذه الخدمة.

يجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب من قبل كل مقدم طلب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب(، وعلى كل مقدم طلب أن يكمل 
جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من 
شروط وأحكام االكتتاب. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. وفي حال تقديم نموذج طلب االكتتاب مرتين، 
يعتبر التقديم الثاني الغياً ويتم أخذ التقديم األول فقط باالعتبار ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين 

البائعين )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب(.

سوف يتم رد فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المستثمر الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون خصم أي 
عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المستثمرين األفراد أو الجهات المشاركة، الرجاء مراجعة القسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب(.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشتمل على كافة المعلومات 
التي قد تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك، يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على الراغبين باالكتتاب بأسهم الطرح قراءة هذه 
النشرة بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل بما في ذلك 

على وجه خاص قسم »إشعار هام« في الصفحة ) أ( والقسم )2( )عوامل المخاطرة( قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

نظرة عامة عىل الرشكة

تاريخ الرشكة

وتاريخ   2051026089 رقم  التجاري  بالسجل  والمقيدة   698 رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  العربية  الحفر  شركة 
1423/02/03هـ )الموافق 2002/04/16م( الصادر من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في حي الجوهرة، ص.ب. 
4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية. كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون )800,000,000( ريـال سعودي، مقسم 
إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. تأسست الشركة كمشروع مشترك 
بتاريخ 1383/11/25هـ )الموافق 1964/04/07م( وتأسست كشركة مساهمة مقفلة في 1389/01/26هـ )الموافق 1969/04/13م( تحت اسم »شركة الحفر 
العربية« والسجل التجاري رقم 2050002237 بتاريخ 1389/01/26هـ )الموافق 1969/04/13م( وبرأس مال قدره مليوني )2,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى عشرين ألف )20,000( سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للسهم الواحد، امتلكت منها المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( 
ما نسبته 51.0% من رأس المال، وامتلكت منها شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس مجتمعين ما نسبته 49.0% من 
رأس المال. وتم بعد ذلك زيادة رأس مال الشركة من مليوني )2,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي، مع إبقاء المساهمين 
المعنيين لنفس نسب ملكيتهم. وانتقلت األسهم المملوكة لشركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس والتي شكلت ما 
نسبته 49.0% من أسهم الشركة إلى الكيانات التابعة لمجموعة شلمبرجيه بشكل تدريجي من خالل عدة تعامالت، تضمنت عمليات االندماج واالستحواذ، والتي 
تم االنتهاء منها في العام 1972م. أصبحت شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه تمتلك ما نسبته 49.0% من أسهم الشركة كما في 1410/11/29هـ 
بتاريخ 1420/02/30هـ  العامة الصادر  الكيانين السابقين من مجموعة شلمبرجيه. وبموجب قرار الجمعية  )الموافق 1990/06/23م(، وذلك بعد اندماج 
)الموافق 1999/06/14م( تم تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لألمر الملكي الصادر برقم 7/ب/1058 وتاريخ 
1420/01/19هـ )الموافق 1999/05/05م( برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000( حصة بقيمة اسمية 
قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة. وبتاريخ 1424/08/02هـ )الموافق 2003/09/28م( صدر خطاب معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للبترول والمعادن رقم 1000/ع بالتنازل عن كامل حصصها والبالغة مائة واثنين ألف )102,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة 
الواحدة والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة إلى شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(. وبتاريخ 1431/03/15هـ )الموافق 2010/03/31م( 
تم زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي 
للحصة الواحدة إلى اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة )225,800( 
حصة بقيمة اسمية قدرها )100( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة مليونين وخمسمائة وثمانين ألف )2,580,000( ريال سعودي من حساب الشركاء 
الجاري. لتصبح عدد الحصص المملوكة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( مائة وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية وخمسين )115,158( حصة والتي 
تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة، بينما أصبح عدد الحصص المملوكة لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه مائة وعشرة آالف وستمائة 
واثنين وأربعين )110,642( حصة والتي تعادل ما نسبته 49.0% من رأس مال الشركة. وبتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( تم تحويل الشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 باسم »شركة الحفر العربية« برأس مال قدره اثنين وعشرين 
مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( تم زيادة رأس مال الشركة من اثنين 
وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( 
سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ قدره ستمائة وتسعة وسبعين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف 
ومائتين )679,999,200( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومبلغ قدره سبعة وتسعين مليون وأربعمائة وعشرين ألف وثمانمائة )97,420,800( ريال سعودي 
من رأس المال اإلضافي المدفوع. وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 
ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد، إلى ثمانمائة وتسعين مليون )890,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمت الموافقة على طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد 

الزيادة( لالكتتاب العام. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم  )4-9( )تطور رأس مال الشركة(. 
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نظرة عامة عىل أعمال الرشكة

المملكة، باسم  بالكامل في  لها  المملوكة  التابعة  المحدودة، وهي شركتها  العربية  إليها مع شركة أوفست  )»الشركة«، ويشار  العربية  الحفر  تعد شركة 
»المجموعة«( أكبر مقاول منصات حفر في المملكة من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفر لديها وفًقا لتقدير مستشار دراسة السوق، حيث 
يضم أسطول المجموعة 45 منصة كما في تاريخ هذه النشرة في المملكة والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة )»المنطقة المحايدة«(( )يتألف من 38 
منصة حفر برية وسبع منصات حفر بحرية )بما في ذلك سفينة خدمات متعددة األغراض( ويستثنى منها منصة حفر بحرية واحدة يتم االحتفاظ بها 
لغرض بيعها(. وقامت المجموعة بزيادة حجم أسطولها في السنوات الخمس الماضية من 35 منصة حفر كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 45 كما في 31 
ديسمبر 2021م، كما تمكنت من إحضار وتشغيل 16 منصة حفر )منها منصات حفر تم االستحواذ عليها مؤخراً ومنصات حفر محدثة( خالل سنة واحدة 

من تاريخ الشراء في عام 2018م.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، تم التعاقد على 37 منصة حفر )منها 31 منصة برية وست منصات بحرية( من إجمالي 45 منصة، مع وجود ثمان منصات 
حفر أخرى متوقفة )منها ثالث منصات حفر تم التعاقد عليها وتم تعليق عملها مؤقًتا، ومنصة حفر تم التعاقد عليها ولم تبدأ عملياتها بعد، وأربع منصات 
حفر لم يتم التعاقد عليها في تاريخه(. وكما في تاريخ هذه النشرة، تم استئناف عمليات ثالث منصات حفر برّية وذلك بين شهري يناير ويونيو من العام 

2022م إضافًة إلى منصة حفر بحرية في شهر أبريل من العام 2022م، 

كما تلقت المجموعة إشعار استئناف أعمال منصة حفر برية )والتي تعد المنصة األخيرة الخاضعة للتعليق( وتعمل الشركة على إعادة تشغيلها ومن المتوقع 
أن تُستأنف عملياتها في نهاية شهر سبتمبر 2022م، وعليه سيزداد عدد منصات الحفر المتعاقد عليها والنشطة من 37 منصة إلى 42 منصة بنهاية شهر 
سبتمبر 2022م. كما يجرى التفاوض على عقد آخر مع عميل جديد إلحدى المنصات الثالث غير المتعاقد عليها والمتوقفة، بينما تتطلب المنصتين 
األخريين تحديثات كبيرة ليتم التعاقد عليها. وكما في تاريخ هذه النشرة، تلقت الشركة ترسية عقود حفر ألربعة منصات حفر بحرية، وتمكنت الشركة من 

توقيع عقدين منها في حين من المتوقع توقيع العقدين األخرين في الربع الثالث من العام 2022م. 

وكما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ إجمالي عدد منصات الحفر البرية والبحرية في المملكة والمنطقة المحايدة 261 منصة )منها 59 منصة بحرية )بما 
في ذلك منصتي حفر في المنطقة المحايدة( و202 منصة حفر برية( وفًقا لتقرير دراسة السوق، وتقدر الحصة السوقية للمجموعة بـ19.0% للعمليات 
البرية و12.0% للعمليات البحرية، والتي تمثل حصة سوقية مجتمعة تبلغ 17.0% للعمليات البرية والبحرية. للمزيد من المعلومات حول منافسي المجموعة 

وحصصهم السوقية، يرجى مراجعة القسم )3-2-5( )المشهد العام لمقاولي الحفر في المملكة(.

تتكون األنشطة األساسية للمجموعة من القطاعات الرئيسية التالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-5( )نظرة عامة على أعمال المجموعة(:

القطاع البري، ويشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل منصات الحفر البرية. الحفر البري هو عملية ميكانيكية يتم فيها  	
حفر بئر في األرض من خالل قاعدة صلبة أساسية باستخدام منصة حفر برية ثابتة للتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي واستخراجهما في 
المملكة. يتراوح األسطول البري للمجموعة من منصات الحفر المتوسطة والثقيلة للغاية، التي يمكنها إجراء عمليات الحفر األفقية المعقدة 
والعمل في بيئات قاسية )مثل الشرق األوسط(. وتقدم المجموعة أيًضا خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتموين والقوى 

العاملة وخدمات أخرى ضمن هذا القطاع.
البحرية  	 الحفر  وتشمل خدمات  البحرية.  الحفر  منصات  من خالل  الصلة  ذات  والخدمات  الحفر  توفير خدمات  ويشمل  البحري،  القطاع 

للمجموعة منصات الحفر المرفوعة شديدة التحمل والمجهزة بمعدات ذات مواصفات عالية، حيث يمكنها الحفر بعمق يبلغ 375 قدًما )115 
متراً( في المياه. تتركز عمليات المجموعة في القطاع البحري على الشواطئ قبالة الساحل الشرقي للمملكة والمنطقة المحايدة، كما تقوم 
المجموعة أيًضا بتشغيل سفينة خدمات متعددة األغراض ذاتية الدفع، مما يمكنها من توفير خدمات التدخل في اآلبار واختبارها لصالح 
عمالئها. وتقدم المجموعة خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتموين والقوى العاملة وخدمات أخرى أيًضا ضمن هذا القطاع.

كما تقدم المجموعة خدمات أخرى تتعلق بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية من خالل الشركة التابعة، والتي ال تعد من ضمن القطاعات واجبة التقرير 
واإلبالغ. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 225.0 مليون ريال سعودي و294.4 مليون ريال سعودي و295.7 مليون ريال سعودي للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي، وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 2.8 مليار ريال سعودي و2.5 مليار ريال سعودي و2.2 
مليار ريال سعودي، على التوالي، خالل تلك الفترات. وكما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بلغت قيمة أصول المجموعة 7.3 مليار ريال سعودي 
و6.9 مليار ريال سعودي و6.5 مليار ريال سعودي، كما بلغت قيمة المطلوبات 3.7 مليار ريال سعودي و3.0 مليار ريال سعودي و2.4 مليار ريال سعودي، 

على التوالي. وللمزيد من المعلومات حول ربحية المجموعة، يرجى مراجعة القسم )6-5-1-3( )إجمالي الربح(.
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وتتركز أعمال المجموعة بشكل رئيسي في المملكة والمنطقة المحايدة، إال أنها قدمت عروًضا لمناقصات في البحرين والكويت. وبحسب تقدير مستشار 
دراسة السوق أنتجت المملكة أكثر من 12.0 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في عام 2021م، وهو ما يمثل 8.0% من حجم اإلنتاج العالمي للمواد 
الهيدروكربونية. كما أن المملكة تمتلك موارد ضخمة في حقول معروفة ومحددة، والتي تمثل مصدر إمدادات النفط األقل تكلفة على مستوى العالم 
بمخزون قابل لالستمرار على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن المملكة لديها القدرات االقتصادية إلنتاج الموارد المتبقية في أكبر الحقول لفترة 
تتراوح ما بين 55 إلى 80 عاًما، على حسب منطقة اإلنتاج. ويتوقع مستشار دراسة السوق أن يرتفع إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0% خالل الفترة من 2021م إلى 2025م حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنفاق على التنقيب واإلنتاج في المملكة 
المملكة  النفط في  إنتاج  الفترة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.0%. كما يتميز  البري والبحري - في تلك  اإلنفاق على مقاولي الحفر  - وتحديداً 
بكثافة أقل لالنبعاثات في مرحلة التنقيب واإلنتاج على مستوى العالم مقارنًة بإجمالي االنبعاثات على المستوى اإلقليمي. وعليه، فإن البيانات المتعلقة 
بالكثافة المنخفضة النبعاثات اإلنتاج لكل برميل نفط يتم إنتاجه، قد ينتج عنها تأجيل لسياسات خفض اإلنتاج بسبب المخاوف البيئية والمتعلقة بأهداف 

االستدامة طويلة المدى، وذلك مقارنًة بالبراميل عالية الكثافة والتي تخضع الهتمام أكبر على الساحة العالمية.

يستند نموذج أعمال المجموعة إلى هيكل تكلفة مرن يتميز بقوى عاملة عالية المهارة، حيث تضم المجموعة فريق صيانة وفريًقا تقنًيا داخليين إلى 
جانب هيكل تنظيمي مرن. وكما في 31 ديسمبر 2021م، تضمنت قاعدة عمالء المجموعة شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«(، وعمليات 
الخفجي المشتركة وشركة شلمبرجير ميدل إيست إس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية )يشار إليهما مجتمعتين باسم »شلمبرجيه«(، والذين 
مثلّوا مجتمعين كامل عمليات الحفر للمجموعة آنذاك، وكانت أرامكو السعودية هي العميل الرئيسي )حيث حققت المجموعة ما نسبته 54.2% من إجمالي 
إيراداتها من أرامكو السعودية ونسبة 39.1% من شلمبرجيه و6.3% من عمليات الخفجي المشتركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م( 
إضافًة إلى شركة بيكر هيوز السعودية )»بيكر هيوز«( والتي أصبحت أحد عمالء المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة، ولدى المجموعة عالقات طويلة 
األجل مع جميع عمالئها الرئيسيين. ويشترط العديد من العمالء التأهيل المسبق لتقديم العروض على المناقصات للحصول على عقود وترسية عقود 
متعددة السنوات، بما في ذلك أرامكو السعودية، مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة على العمل خالل فترة التعاقد. وتعد المجموعة أحد 
أفضل مقاولي الحفر في المملكة من خالل حصولها على العديد من الجوائز، بما فيها جائزة التميز من برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في 

المملكة )اكتفاء( لعدة سنوات متتالية.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، يعمل لدى الشركة 3,913 موظًفا )منهم 76.2% سعوديين( وبلغ إجمالي عدد الموظفين لدى المجموعة 4,419 موظًفا )منهم 
71.7% سعوديين(. لمزيد من المعلومات حول الموظفين، يرجى مراجعة القسم )5-9( )الموظفون(. 

هيكل الرشكة

تمتلك الشركة شركتها التابعة بشكل مباشر، ويوضح المخطط التالي هيكل الملكية الحالي للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:

الهيكل الحالي للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة(:  والشكل )

 رشكة سريف� برتولريز
شلمربجيه إس إيه

رشكة التصنيع
وخدمات الطاقة

٪٥١ ٪٤٩

٪١٠٠

 رشكة أوفست
العربية المحدودة

٪١٠٠

رشكة الحفر العربية

رشكة الحفر العربية

 رشكة أوفست العربية
المحدودة

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول اآلتي تفاصيل الشركة التابعة المملوكة بالكامل للشركة، ويبين حصة الشركة فيها كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل هيكل ملكية الشركة التابعة المملوكة بالكامل للشركة كما في تاريخ هذه النشرة(:  والجدول )

نسبة الملكية دولة التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة )٪(

نسبة الملكية غير 
باقي حصة الملكيةالمباشرة )٪(

المملكة العربية شركة أوفست العربية المحدودة 
--100.0% السعودية

المصدر: الشركة.

كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده، 

باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(:  6الجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم

 القيمة 
االسمية 

االجمالية 
)ريال سعودي(

عدد األسهم المساهمة )٪(

 القيمة 
االسمية 

االجمالية 
)ريال سعودي(

 المساهمة )٪(

35.7317,730,000%51.0408,000,00031,773,000%40,800,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس 
34.3305,270,000%49.0392,000,00030,527,000%39,200,000أيه 

30.0267,000,000%26,700,000---الجمهور 

00.0890,000,000و٪00.0800,000,00089,000,000و٪80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.

رؤية الرشكة ورسالتها واسرتاتيجيتها

الرؤية

الريادة في تقديم خدمات حفر مستدامة.

الرسالة

تطوير أعمالنا بما يضيف قيمة لمنسوبينا وعمالؤنا ومساهمينا، متبنين أعلى معايير السالمة والتقنية والتشغيل.
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االسرتاتيجية 

فيما يلي الركائز األربع الستراتيجية الشركة التنافسية:

زيادة حصتها السوقية على المستوى المحلي واإلقليمي – تعمل المجموعة على الحفاظ على استمرار نمو حصتها السوقية في المملكة  	
الخمس  المملكة خالل  الحفر داخل  الطلب على خدمات  نمو  المجموعة استمرار  وتتوقع  والمناقصات.  المنافسات  الفعالة في  والمشاركة 
سنوات القادمة. كما تسعى المجموعة إلى المشاركة بفاعلية في تلك المنافسات، للحفاظ على حصتها السوقية الحالية في المملكة أو زيادتها. 

كما تعمل المجموعة على إيجاد فرص أخرى في السوق، وقد قدمت عروض لمناقصات مشاريع في البحرين والكويت.
توفير قوى عاملة عالمية المستوى بنسب سعودة مرتفعة - تلتزم المجموعة بدعم موظفيها والمجتمعات المحلية )وخاصًة داخل المملكة( من  	

خالل سياسات وممارسات التوظيف والتدريب، حيث تعمل المجموعة على توظيف القوى العاملة الماهرة المحلية وتدريبها والحفاظ عليها، 
والذي ينعكس على نسبة السعودة البالغة 76.2% على مستوى الشركة و71.7% على مستوى المجموعة.

تعزيز ثقافة الخدمة عالية الجودة وريادة القطاع في مجال جودة الخدمات - من خالل عمليات الحفر، تعمل المجموعة على تنفيذ هدفها  	
الرئيسي وهو تقديم أفضل الخدمات إلى عمالئها بشكل مستمر ومستدام، كما تعمل باستمرار على تحسين األداء التشغيلي في أعمال الحفر 
ونقل منصات الحفر، والذي يتم من خالل التطوير المستمر لكفاءات الموظفين، وتحقيق أعلى مستويات السالمة ألصولها، وتنفيذ وتطبيق 
أنظمة اإلدارة المتقدمة في القطاع. وتمكنت المجموعة من الحفاظ على متوسط تقييم 36 شهًرا مرتفع في مؤشر كفاءة منصات الحفر حيث 
بلغ 92.0% كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لمبادرات المجموعة في هذا الخصوص، كما تم تصنيف 20 منصة من منصات الحفر التابعة 

للمجموعة ضمن فئة »األداء الفائق«.
تحسين التكلفة في عملياتها - تتبنى المجموعة مبادرات لتحسين األداء وتوحيده حيث تنفذ إجراءات وتدابير تتعلق بالكفاءة مثل نظام مراقبة  	

تحسين العمليات، لتسهيل الجهود التشغيلية وتقليل التكاليف ودعم التميز التشغيلي. تعنى مبادرات خفض التكاليف بتمكين المجموعة من 
الحفاظ على هيكل تكلفة مرن وقابل للتعديل، مما يمّكنها من تحمل تكاليف العمليات ومواصلتها بشكل أفضل لمواجهة أي تقلبات كبيرة في 

دورة األعمال.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للرشكة

فيما يلي الركائز الست لنقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة:

إمكانية االستفادة من حضورها القوي في المملكة والتي تحتضن أحد أكثر أسواق النفط والغاز نموًا ومرونًة – تتركز عمليات المجموعة  	
في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها األقل من حيث تكاليف اإلنتاج في العالم )وفقاً لتقرير دراسة السوق( 
وعمليات  النفط  إلنتاج  نسبًيا  مرتفعة  ومعدالت  مستويات  تدعم  والتي  الحفر،  كثيفة  النفطية  الحقول  وأقدم  أكبر  من  لحقول  وامتالكها 
منصات الحفر طوال دورة أسعار النفط مقارنًة بغيرها من المناطق الجغرافية والبيئات التي تكون فيها تكلفة اإلنتاج أكبر وعليه تكون أكثر 
تأثًرا بتقلبات أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إنتاج الهيدروكربونات في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.0% في الفترة 
من 2021م إلى 2025م، مدفوعاً بشكل أساسي بنّية المملكة رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 13 مليون برميل من النفط الخام بحلول عام 2027م. 
كما أنه من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية على عمليات الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب واإلنتاج في المملكة بنسبة 13.0% سنوًيا 
في الفترة من 2021م إلى 2025م وذلك لغرض دعم زيادة اإلنتاج، كما يتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب على 

منصات الحفر البرية والبحرية في المملكة.
الشركة الوطنية الرائدة في المملكة في مجال أعمال الحفر بأفضل القدرات التشغيلية واألصول في سوق يصعب على المنافسين الجدد  	

الدخول إليه - تعد المجموعة الشركة الرائدة في سوق خدمات الحفر في المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 17.0% من إجمالي منصات 
الحفر المتوفرة في المملكة. كما تتمتع المجموعة بسجل حافل من التميز التشغيلي، وعالقات طويلة األجل مع عمالء مرموقين إضافة إلى 
فهم عميق لديناميكيات وعوامل السوق. وقد رسخت المجموعة قاعدة معرفية واسعة تشمل الدراية بمختلف المتطلبات والتصاريح النظامية 
العمالء،  المنطقة، وأصبحت جهة فاعلة ذات حضور راسخ في سوق يتضمن إجراءات تأهيل شاملة من قبل  الالزمة لمزاولة أعمالها في 
ومنهم أرامكو السعودية، للشركات الجديدة، وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية. وعليه، تمثل هذه العوامل مجتمعة عوائًقا أمام دخول 

المنافسين الجدد إلى السوق.
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تميز تشغيلي متفوق قائم على مركز قوي في مؤشر أرامكو حول كفاءة منصات الحفر وتطبيق سياسات قوية في مجال الصحة والسالمة  	
والتزام راسخ بالممارسات المستدامة - بلغ متوسط تقييم المجموعة على مدار 36 شهًرا 92.0%، والذي يتضمن معدالت تقييم تتراوح بين 
101.0% )أي »أداء فائق«( ألسطولها البحري و91.0% )أي »أداء مرتفع«( ألسطولها البري وفًقا لتقرير أداء مؤشر كفاءة منصات الحفر التابع 
لشركة أرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2021م. كما تمكنت المجموعة من الحفاظ على تقييم عالي - يتجاوز 90.0% - باستمرار في 
مؤشر كفاءة منصات الحفر، وتمكنت من االستفادة من مدد طويلة األجل نسبياً لعقودها مع أرامكو السعودية )مقارنة بالمعيار المرجعي لمؤشر 
كفاءة منصات الحفر الذي نشرته أرامكو السعودية( إضافًة إلى إمكانية تجديدها. كما سجلت المجموعة أحد أقل فترات العمل غير المنتجة 
في القطاع بنسبة تقل عن 1% في عامي 2020م و2021م بدون أي انقطاع في األعمال ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة، مما يوفر قيمة حقيقية 
وملموسة لعمالئها. ويعد سجل السالمة الخاص بالمجموعة األعلى مقارنة بالمستويات في القطاع حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث 
القابل للتسجيل لدى المجموعة إلى أدنى مستوى له على اإلطالق عند 0.22، وهو أقل بكثير من الحد األعلى المستهدف للمجموعة والبالغ 
0.95. وتلتزم المجموعة بالمشاركة والمساهمة في األهداف البيئية للمملكة، وتُعد المجموعة من أوائل مقاولي الحفر في المملكة الذين 
أطلقوا برنامًجا لتخفيض انبعاثات الكربون من خالل عدد من المبادرات قصيرة وطويلة األجل. ولم تسجل المجموعة أي حالة جوهرية لتسرب 
النفايات الخطرة خالل السنوات الخمس الماضية. وتلتزم المجموعة أيًضا بتعزيز أثرها االجتماعي من خالل العديد من المبادرات، بما في 
ذلك على سبيل المثال الحمالت االجتماعية للتوعية بالصحة والسالمة لموظفيها وأفراد أسرهم والعموم. وتعمل المجموعة أيًضا على تعزيز 

مصادر التوريد المحلية من خالل إعطاء األولوية للموردين المحليين مما يساهم في نمو االقتصاد المحلي.
وضع مالي متين يستند على سجل قوي من هوامش الربحية المرنة والميزانية العامة القوية - حققت المجموعة على مدار السنوات الثالث  	

الماضية هوامش أرباح جيدة )قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واالستهالك( تزيد عن 40.0% في المتوسط، حيث تمكنت المجموعة من 
اجتياز األوضاع االقتصادية السلبية، واالنخفاض المفاجئ ألسعار النفط في عام 2020م، وجائحة كوفيد-19 خالل نفس الفترة. ويقوم نموذج 
إلى جانب هيكل  تقنًيا داخليين  المهارة، حيث تضم فريق صيانة وفريًقا  المجموعة على هيكل تكلفة مرن يمتاز بقوى عاملة عالية  أعمال 
تنظيمي مرن. كما حققت المجموعة نمًوا مستمراً في النفقات الرأسمالية ولم تستحوذ على منصات حفر جديدة إال بعد ضمان الحصول على 
العقود ذات الصلة والتأكد من أن العوائد المالية للمشروع تتالءم مع متطلبات العوائد الداخلية للمجموعة. وعليه، أدت هذه العوامل إلى تمكين 
المجموعة من الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بمستويات رافعة مالية جيدة بلغت 1.1 ضعف )نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واإلهالك واالستهالك( كما في 31 ديسمبر 2021م.
استراتيجية نمو منضبطة تهدف لزيادة التدفقات النقدية وتحقيق أرباح ثابتة تدعم تحقيق عوائد جذابة للمساهمين - تهدف المجموعة  	

إلى مواصلة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في سوق الحفر السعودي المتنامي وتحديداً بين الشركات المنافسة في مجال الحفر بالمملكة. 
وقد تمكنت المجموعة من زيادة عدد منصات حفر في فترة زمنية قصيرة نسبًيا في السابق )على سبيل المثال، أضافت المجموعة 16 منصة 
حفر خالل عام واحد في 2018م(. ومن المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة زيادة في أعمال حفر اآلبار عطفاً على أهداف أرامكو 
السعودية المعلن عنها في تقريرها السنوي لعام 2021م لزيادة اإلنتاج وتطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي. كما تتوقع المجموعة زيادة 
نشاط حفر اآلبار في المملكة لغرض إنشاء آبار احتجاز الكربون وتخزينه. تمتلك المجموعة التقنيات والقدرات المناسبة لالستمرار في مسار 
النمو الجديد لحفر آبار الحقن )المستخدمة لتخزين السوائل( وآبار المراقبة العميقة والسطحية )المستخدمة لمراقبة حالة السوائل والمياه( 
وآبار تخفيف الضغط )المستخدمة بشكل عام لغرض إزالة الضغط وتقليله في طبقة المياه الجوفية المحصورة تحت الحفريات(. كما تعمل 
المجموعة على دراسة األسواق في مختلف المناطق الجغرافية في منطقة دول مجلس التعاون إليجاد فرص لتوسيع انتشارها، وذلك من خالل 

إطار إستراتيجيتها للنمو.
فريق إدارة يتمتع بخبرة عالية ومدعوم من قبل مساهمي الشركة مما يوفر الخبرات الدولية ويضمن مراعاة ومواءمة المصالح اإلقليمية  	

- يتمتع فريق اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة عالية ومعرفة عميقة بالقطاع وفهم عميق لديناميكيات السوق اإلقليمية. وتستفيد المجموعة 
- بصفتها مشروًعا مشترًكا بين شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه - من شبكة شركة التصنيع 
تشغيلية  معرفة  من  به مجموعة شلمبرجيه  تتمتع  ومما  واإلنتاج  التنقيب  قطاع  في  السوق  في  وتعمقها  وقدراتها  )طاقة(  الطاقة  وخدمات 
وابتكارات وحلول تقنية متطورة في قطاع خدمات حقول النفط. وتلتزم المجموعة بتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة وقدرات التصنيع المحلية 

بما يتماشى مع أهداف صندوق االستثمارات العامة، وهو أحد أهم المساهمين في شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.
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معلومات عن السوق
تم الحصول على المعلومات الواردة في القسم )3( )نظرة عامة على السوق( من مصادر عامة وتقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق 
لصالح الشركة بشكل حصري. ويقدم مستشار دراسة السوق خدمات االستشارات االستراتيجية في قطاع الطاقة بصفته طرفاً خارجياً مستقاًل. يحتوي 
القسم )3( )نظرة عامة على السوق( على توقعات مستقبلية لمستشار دراسة السوق، استناداً إلى افتراضات خاصة بالمستشار المشار إليه تتعلق بالتطوُّر 
ع للسوق الذي تمارس فيه المجموعة نشاطاتها، بناًء على جميع المعلومات المتاحة لمستشار دراسة السوق كما في تاريخ هذه النشرة. وتتضمن  المتوقَّ
مصادر المعلومات الرئيسية التي استندت إليها التوقعات المقدمة من قبل مستشار دراسة السوق، البيانات االقتصادية والميدانية الحكومية والبيانات 
المتوفرة للمجموعة، إضافًة إلى البيانات المستمدة من النماذج الخاصة بمستشار دراسة السوق والمستخدمة لغرض تقديم توقعات ميدانية لألسواق ذات 
الصلة. وتتضمن االفتراضات الرئيسية المقدمة من قبل مستشار دراسة السوق التغيرات واالتجاهات المستقبلية المتوقعة في أسعار السلع األساسية 

والطلب على النفط والغاز.

يجدر باإلشارة إلى إن االفتراضات التي استند إليها مستشار دراسة السوق في إعداد تقرير دراسة السوق ال تشمل أحداث النزاع المسلح بين روسيا 
وأوكرانيا الجارية حالًيا وتبعاتها عطفاً على توقيت إصدار هذه النشرة.

نظرة عامة عىل االقتصاد الكيل

ارتبط الطلب العالمي على الطاقة تاريخًيا بالناتج المحلي اإلجمالي، والذي شهد تزايداً مع نمو اقتصادات الدول والناتج االقتصادي وعدد السكان. 
ل سنوي مركَّب يبلغ 3.5% خالل الفترة من عام 2021م إلى عام 2030م وفًقا  ع أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي نمًوا بمعدَّ ومن المتوقَّ
لتقرير صندوق النقد الدولي بخصوص توقعات أسواق الطاقة العالمية الصادر في يناير 2022م وتقديرات مستشار دراسة السوق كما في تاريخ هذه 
ل سنوي ُمركَّب يبلغ 0.6% ويشهد الطلب على الغاز  النشرة. وبحسب توقعات مستشار دراسة السوق، من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط نمواً بُمعدَّ

ل سنوي ُمركَّب يبلغ %1.5. نمواً بُمعدَّ

ط العالمي خالل الفترة من  ع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية المتوسِّ كما يتوقَّ
ل نمو  ع مستشار دراسة السوق زيادة الطلب على النفط بُمعدَّ ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 5.5%. وكما في تاريخ هذه النشرة، يتوقَّ 2021م إلى 2030م بُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 4.4%. وتُمثِّل االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية مراكز نمو  سنوي ُمركَّب يبلغ 2.5%، ويتوقع زيادة الطلب على الغاز بُمعدَّ
رئيسية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وذلك وفًقا لتعريف صندوق النقد الدولي. وأشار صندوق النقد الدولي 
ق نمًوا بنسبة 5.5% خالل الفترة من 2009م إلى 2019م، ويتوقع  أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية قد حقَّ

طة. استمرار نمو االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية عطفاً على االزدهار المتزايد الذي تشهده ونمو الطبقة المتوسِّ

من المتوقع أن يشهد ارتباط الطلب العالمي على الطاقة بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والطلب على النفط في االقتصادات المتقدمة انخفاضاً 
خالل العقد المقبل، حيث يتوقع أن تزيد اقتصادات الدول المتقدمة من اعتمادها على مصادر الطاقة البديلة، كما يُتَوقع أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة 
إلى تباطؤ نمو إجمالي الطلب على منتجات الطاقة، إضافًة إلى زيادة استخدام الكهرباء في قطاعات مثل النقل والتي يُتوقع أن تؤدي إلى انخفاض حجم 
االعتماد على النفط ومشتقاته من الوقود. وأعلنت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة عن أهداف تتمحور حول الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون 

صفري، على أن يتم تنفيذ هذه األهداف من خالل سياسات حكومية تهدف إلى االبتعاد عن استخدام الهيدروكربونات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية مستويات عالية من النمو في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من عام 
الت نمو الناتج  ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 5.5%، وعليه، يتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة المرتبط بتحقيق ُمعدَّ 2021م إلى عام 2030م بُمعدَّ
ل نمو  المحلي اإلجمالي المشار إليها - والمتوقعة من مستشار دراسة السوق كما في تاريخ هذه النشرة - إلى نمو مستمر في الطلب على النفط بُمعدَّ

سنوي ُمركَّب يبلغ 2.5% خالل الفترة من 2021م إلى 2030م.

ل النمو  وكما في تاريخ هذه النشرة، يتوقع مستشار دراسة السوق أن يتجاوز الطلب على الغاز الطبيعي من االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية ُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 4.4% خالل الفترة من عام 2021م إلى عام 2030م، الرتباط النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  العالمي ليصل إلى ُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 5.5%، حيث شهد الطلب على الغاز  ل إلى الطاقة واالستخدامات الصناعية للغاز وحيث يدفعان بُمعدَّ باستخدامات الغاز المحوَّ

ل نمو سنوي ُمركَّب بلغ %5.8. الطبيعي في االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية زيادة تاريخية خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2019م بُمعدَّ

وأدت جائحة كوفيد-19 خالل عام 2020م والقيود المفروضة على االقتصادات عالمياً إلى انخفاض سنوي بلغ 8.7 مليون برميل يومًيا في الطلب على 
المواد الهيدروكربونية السائلة، وهي النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. وبحسب مستشار دراسة السوق، نتج عن تخفيف القيود المفروضة 
بسبب جائحة كوفيد-19 خالل عام 2021م زيادة في الطلب على المواد الهيدروكربونية السائلة، نتيجة النتعاش النشاط االقتصادي والذي أدى إلى نمو 
في الطلب السنوي على تلك المواد بلغ 5.6 مليون برميل يومًيا. وتشير أحدث توقعات مستشار دراسة السوق إلى نمو سنوي يبلغ 3.4 مليون برميل يومًيا 

لعام 2022م، كما في تاريخ هذه النشرة.
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أعمال المجموعة في سياق عملها

تعتمد أعمال المجموعة على أحجام وعمليات التوريد من المملكة بشكل حصري، والتي تتمتع بقدرة تنافسية عالمية عالية فيما يخص الموارد الطبيعية. 
ح للنفط )أي السعر الذي يغطي  وكما في تاريخ هذه النشرة، يشير تحليل مستشار دراسة السوق لتكلفة التوريد في عام 2030م إلى أن سعر التعادل المرجَّ
التكلفة، وال يتضمن أرباحاً( يبلغ عشرة دوالرات أمريكية للبرميل )نفط برنت(، وعليه تتمتع إمدادات السوائل الهيدروكربونية من مصادر برية في المملكة 
ح للنفط يبلغ 12 دوالًرا أمريكًيا للبرميل  بأعلى قدرة تنافسية. كما تتميَّز اإلمدادات من المصادر البحرية في المملكة بخصائص مشابهة بسعر تعادل مرجَّ
)نفط برنت(. وتستند أسعار التعادل للنفط إلى كميات الموارد الهيدروكربونية السائلة في حقول النفط المعروفة والتي ينتج معظمها النفط بشكل مستمر 
منذ عقود، ومن المتوقع استمرار إنتاجها حتى نهاية القرن الحالي. وعليه، فإنه من المتوقع أن تتركز النشاطات ذات الصلة في المملكة والشرق األوسط 

بشكل عام بحلول العام عام 2030م نتيجًة للقدرات التنافسية من حيث تكلفة توريد السوائل الهيدروكربونية.

ويجدر باإلشارة إلى أهمية صناعة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما للحفاظ على مستويات اإلنتاج، وذلك بسبب االنخفاض المعتاد في مستويات إنتاج 
حقول النفط والغاز مع مرور الزمن. وكما في تاريخ هذه النشرة، يرى مستشار دراسة السوق ضرورة تعويض انخفاض اإلنتاج في الحقول الحالية بما يقدر 
بـ60 مليون برميل يومياً، وذلك من خالل حفر الحقول الجديدة )greenfield activity(، والحفر في الحقول القائمة )brownfield activity(. وخالل 
الفترة من 2021م إلى 2030م، تسيطر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أعمال حفر الحقول القائمة، حيث يتوقع أن تستحوذ المنطقة على أكثر 
من 50.0% من الزيادة التدريجية في حجم االستثمار العالمي في الحقول القائمة المتوقع حفرها بحلول العام 2030م، وتقدر مساهمة المملكة بحوالي 

17.0% من حجم اإلنتاج اإلضافي التراكمي من الحفر في الحقول القائمة على مستوى العالم بحلول العام 2030م.

المواد  وإنتاج  التنقيب  ألنشطة  القيمة  عبر سلسلة  أعمال  ولها  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الحفر  مقاولي  أكبر  أحد  المجموعة  تعد 
الهيدروكربونية. علماً أن مرحلة اإلنتاج في سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج هي المرحلة التي يتم فيها حفر الحقول القائمة، وتمثل المرحلة أعلى 

إنفاق على مقاولي الحفر وتحقق خاللها المجموعة أكبر قدر من اإليرادات.

ومن خالل تشغيل منصات الحفر البرية والبحرية، تتضمن الخدمات المقدمة من المجموعة العمل في بيئات برية وبحرية في المياه السطحية. وبحسب 
تقديرات مستشار دراسة السوق، بلغ اإلنفاق على أعمال مقاولي الحفر البري والبحري في التنقيب واإلنتاج في المياه السطحية 11.3 مليارات دوالر 

أمريكي في المملكة في العام 2021م، تمثل ما نسبته 8.0% من اإلنفاق العالمي على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه السطحية.

وقد نتج عن تأثير وتبعات جائحة كوفيد-19 تعليق لعدد كبير من عقود أعمال مقاولي الحفر البري والبحري في المملكة مما أدى إلى انخفاض مستويات 
استخدام منصات الحفر طوال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2021م. ويتوقع مستشار دراسة السوق - كما في تاريخ هذه النشرة - استئناف غالبية 
منصات الحفر المعلقة خالل فترة زمنية قصيرة نسبًيا مما يؤدي إلى زيادة مستويات االستخدام، وذلك بشرط انخفاض حجم االضطرابات المرتبطة 

بجائحة كوفيد-19.

بحسب تقدير مستشار دراسة السوق في العام 2021م كانت المجموعة أكبر مقاول لمنصات الحفر من حيث حجم األسطول حيث بلغت حصتها السوقية 
حوالي 17.0% من منصات الحفر والوحدات البحرية األخرى المتاحة في المملكة، حيث امتلكت 45 وحدة من إجمالي 261 وحدة كما في 31 ديسمبر 
متعددة  وسفينة خدمات  والبحرية  البرية  الحفر  منصات  من   - للمجموعة  الحفر  منصات  عدد  إلى  تستند  التي   - السوقية  الحصة  وتتألف  2021م. 

األغراض، ويشمل هذا العدد منصات الحفر المعلقة أعمالها وال يشمل األنابيب اللولبية )أو األنابيب الحلزونية( ووحدات الحفر تحت الضغط.
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ملخص المعلومات المالية ومؤرشات األداء الرئيسية
تم استخراج المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م من القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري، ما لم يذكر خالف ذلك. تم إعادة تصنيف 
بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المطبق في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة 
المنتهية  المالية  للسنة  المراجعة  الموحدة  المالية  القوائم  الواردة في  المالية  المعلومات  والتالي تختلف عن  المنتهية في 31 ديسمبر 2020م،  المالية 
في 31 ديسمبر 2019م. تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م لتتوافق مع العرض المطبق 
في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبالتالي تختلف عن المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية 
الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ولم يكن لذلك أي تأثير على بيان الربح أو الخسارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2019م و 2020م أو إجمالي حقوق الملكية نتيجة إلعادة التصنيف، وتم توضيح ذلك حيثما ينطبق في القسم )6( )مناقشة اإلدارة وتحليلها 
للوضع المالي ونتائج العمليات(. ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنباً إلى جنب مع القسم )2( )عوامل المخاطرة( 
والقسم )6( )مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات( والقوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م في القسم )19( )القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها( والمعلومات المالية في األقسام األخرى من هذه النشرة. 

ملخص المعلومات المالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم (:  7الجدول )
و0و0وم ووو0وم

العملة: باأللف ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

ملخص قائمة الدخل الشامل املوحدة 
2,814,2762,532,5672,198,969اإليرادات 

)1,730,058()2,009,469()2,256,105(تكلفة اإليرادات 
--)19,270(خسائر انخفاض القيمة 

0و68,9و098,ووو8,900ووإجمالي الربح 
-)551()17,145(االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

)105,357()123,800()139,122(مصاريف عمومية وإدارية 
)164(1,143)2,425()مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي 

89و,و6و99,889و08و,80وربح التشغيل 
)36,643()61,790()100,825(صافي تكاليف التمويل 

7و6,7وو8,099ووو8و,79والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
)20,626()10,478()8,566(مصروف الزكاة 

)32,538()33,547()40,397(مصروف ضريبة الدخل 
و8و,و7وو07,و9و0وو,0ووصايف الربح للسنة 

27922,128)5,398()الخسائر( / الدخل الشامل اآلخر 
وو7,و9وووو,و9ووو0,ووومجموع الدخل الشامل للسنة 
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العملة: باأللف ريال سعودي
كما في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

ملخص قائمة املركز املالي املوحدة 
5,846,5125,583,0725,268,578إجمالي الموجودات غير المتداولة 

1,358,9371,275,363 )1(1,480,060إجمالي الموجودات المتداولة 
وو9,ووو,0096,وو6,9 )و(و7و,6وو,7مجموع املوجودات 

2,209,4591,878,0631,319,556مجموع المطلوبات غير المتداولة 
1,151,7801,032,617 )1(1,490,414مجموع المطلوبات المتداولة 

و7و,ووو,ووو9,8و0,و )و(و699,87,ومجموع املطلوبات 
3,626,6993,912,1674,191,769مجموع حقوق الملكية 

وو9,ووو,0096,وو6,9 )و(و7و,6وو,7مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

السنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة
794,5691,435,963635,095صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

)228,219()486,322()570,408(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
)634,775()531,393()81,728(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

78,840221,273639,521النقد وما يماثله في بداية السنة 
وو6,وووووو,9و6و7و,وووالنقد وما مياثله يف نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )1(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم(:  8الجدول )
السنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

21.3%20.7%19.1%اجمالي هامش الربح )%( 

16.5%15.8%13.5%هامش الربح التشغيلي )%( 

12.4%11.6%8.2%هامش الربح الصافي )%( 

4.2%4.2%3.1%العائد على الموجودات )%( 

6.5%7.5%6.4%العائد على حقوق الملكية )%( 

1.01.21.2نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولِة 

1.00.80.6نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية 

0.70.50.3نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

المصدر: معلومات اإلدارة.
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ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل االستثمار في أسهم الطرح بما في ذلك على وجه الخصوص 

عوامل المخاطرة الواردة أدناه، والموضحة بشكل مفصل في القسم )2( )عوامل المخاطرة(.

المخاطر المرتبطة بنشاط الرشكة وعملياتها 

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي التي تؤثر على مستوى اإلنفاق من قبل قطاع النفط والغاز والطلب على خدمات  	
الحفر

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات من شركة أرامكو السعودية وأكبر عشر منصات حفر 	
المخاطر المتعلقة بالقدرة على الحصول على عقود جديدة وتجديد العقود القائمة أو تمديدها 	
المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ المجموعة لعقود الحفر 	
المخاطر المتعلقة باألعمال المتراكمة 	
المخاطر المتعلقة بعقود الحفر التي تحتوي على أسعار يومية ثابتة 	
المخاطر المتعلقة بالعقود التي تخضع للتعليق أو اإلنهاء المبكر أو التغيير 	
المخاطر المتعلقة بعدم تذبذب تكاليف تشغيل منصات الحفر بما يتناسب مع تغيرات إيرادات األعمال التشغيلية 	
المخاطر المتعلقة بالتحديات الناجمة عن أي توسع في األسواق الجديدة واألعمال الثانوية 	
المخاطر المتعلقة بمشاريع نقل منصات الحفر وتحديثها وإصالحها وتجديدها وتشييدها 	
المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد-19 	
المخاطر المتعلقة بتأثير هجمات األمن السيبراني على أمن أنظمة التقنية وموثوقيتها 	
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على مواكبة التطورات التقنية الهامة 	
المخاطر المتعلقة بالعقود المبرمة مع شركات النفط الوطنية أو مشاريعها المشتركة تعّرض المجموعة لمخاطر أكبر من تلك التي تتحملها  	

في العقود المبرمة مع العمالء غير الحكوميين
المخاطر المتعلقة بتعطل المعدات أو إيقاف التشغيل أو االضطرابات األخرى 	
المخاطر المتعلقة بعمليات االندماج واالستحواذ المحتملة التي تقوم بها المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بتوجهات الجمهور والمستثمرين بشأن تغير المناخ والوقود األحفوري والمسائل األخرى المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية 	
المخاطر المتعلقة بالتحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة أو غيرها من مصادر الطاقة البديلة 	
المخاطر المتعلقة بتطلعات المجموعة وأهدافها ومستهدفات االلتزام ومبادرات االستدامة الخاصة بها 	
المخاطر المرتبطة بتعامالت واتفاقيات األطراف ذات العالقة 	
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة ألعمال المجموعة 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على األطراف الخارجية والموزعين وشركات التصنيع والشركاء االستراتيجيين 	
المخاطر المتعلقة بعمليات منصات الحفر التي تتعرض ألحداث كارثية أو أعمال إرهابية ال تخضع لسيطرة المجموعة 	
المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الصرف 	
المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة 	
المخاطر المرتبطة بالتمويل 	
اعتماد قدرة المجموعة على توفير النقد الكافي لتسيير عملياتها والتزاماتها المتعلقة بالديون على العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتها 	
المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة 	
المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين 	
المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم 	
المخاطر المرتبطة بكفالة وتوظيف الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية 	
المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية 	
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المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية 	
المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة والضريبة المحتملة 	
المخاطر المرتبطة باستخدام االفتراضات والتقديرات واآلراء المحاسبية واألخطاء المقابلة 	
المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 	
المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهم على النحو المطلوب 	
المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 	

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية العامة 	
المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط 	
المخاطر المرتبطة بكون قطاع الحفر يشهد تنافسية تاريخية وتقلبات قوية فضاًل عن كونه عرضة لتنافسية سعرية شديدة 	
المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 	
المخاطر المرتبطة بالتكاليف غير المتوقعة المتعلقة باالمتثال ألنظمة ولوائح الصحة والسالمة والبيئة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االمتثال ألنظمة مكافحة الفساد أو العقوبات المطبقة 	
المخاطر المتعلقة بأي حوادث تقع على أي من منصات الحفر الخاصة بالمجموعة وتتسبب في أضرار أو إصابات جسيمة، بما يؤدي إلى  	

تكبد تكاليف كبيرة
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	
المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة 	
المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات 	
المخاطر المتعلقة باعتماد منصات الحفر 	
المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين 	
المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين 	
المخاطر المرتبطة بااللتزام بنظام الشركات والالئحة التنفيذية والئحة حوكمة الشركات 	

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 	
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح 	
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 	
المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة 	
المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 	
المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح 	

جدول المحتويات

جج

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

 





جدول المحتويات

1 والمصطلحات  التعريفات    -1

1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المصطلحات قائمة    1-1

مصطلحات معينة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6   2-1

7 عوامل المخاطرة    -2

المخاطر المرتبطة بنشاط الرشكة وعملياتها ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7   1-2

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية��������������������������������������������������������������������������������������� 24   2-2

30 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح   3-2

33 نظرة عامة عىل السوق    -3

34 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظرة عامة عىل قطاع النفط والغاز   1-3

أعمال المجموعة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44   2-3

60 وصف األعمال    -4

نظرة عامة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60   1-4

تاريخ وهيكل المجموعة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62   2-4

64 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الرؤية والرسالة   3-4

نقاط القوة واالسرتاتيجية التنافسية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64   4-4

68 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظرة عامة عىل أعمال المجموعة   5-4

89 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الخطط والمبادرات المستقبلية   6-4

90 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظرة عامة عىل إدارات الرشكة   7-4

93 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� استمرارية األعمال   8-4

تطور رأس مال الرشكة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94   9-4

96 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل المساهمة الحايل   10-4

106 الهيكل التنظيمي للرشكة وحوكمتها    -5

106 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التنظيمي الهيكل    1-5



107 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� أعضاء مجلس اإلدارة وأمني رس المجلس   2-5

115 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ لجان مجلس اإلدارة   3-5

123 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإلدارة العليا   4-5

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني������������������������������������������������������������������������������������������������� 131   5-5

حوكمة الرشكة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131   6-5

تعارض المصالح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133   7-5

135 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حاالت اإلفالس واإلعسار   8-5

135 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الموظفون   9-5

137 مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائج العمليات    -6

مقدمة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137   1-6

137 ���������������������������������������������������������������������������������� إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول المعلومات المالية   2-6

138 ����������������������������������������������������������������������������������������� العوامل الرئيسية المؤثرة عىل عمليات المجموعة   3-6

أسس اإلعداد وأسس التوحيد وملخص السياسات المحاسبية الهامة������������������������������������������������������������ 142   4-6

153 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� العمليات نتائج    5-6

196 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المالية المديونية    6-6

198 �������������������������� مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائج عمليات رشكة أوفست العربية المحدودة   7-6

202 ������������������������������������������������������������������������������������������ اإلفصاح الكمي والنوعي المتعلق بمخاطر السوق   8-6

204 سياسة توزيع األرباح    -7

205 استخدام متحصالت الطرح    -8

205 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صافي متحصالت الطرح   1-8

استخدام صافي متحصالت الطرح������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 205   2-8

206 ���������������������������������������� الخطة الزمنية لالستخدام المتوقع لصافي متحصالت الطرح والتغريات المحتملة   3-8

207 رسملة رأس المال والمديونية    -9

208 إفادة الخرباء    -10

209 اإلقرارات    -11



214 القانونية  المعلومات    -12

214 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الرشكة    1-12

214 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية األسهم   2-12

214 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الرشكة التابعة   3-12

215 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� الموافقات والرتاخيص والشهادات الحكومية   4-12

217 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الجوهرية االتفاقيات    5-12

التمويل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 230 اتفاقيات    6-12

233 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� االتفاقيات األخرى مع المقرضني   7-12

اتفاقيات برنامج الصكوك������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 234   8-12

وثائق التأمني�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 238   9-12

العقارات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240   10-12

244 ����������������������������������������������������������������������������������������������� المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة   11-12

تعارض المصالح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 256   12-12

الفكرية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 257 الملكية    13-12

258 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التقايض   14-12

ملخص النظام األسايس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 258   15-12

وصف األسهم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 268   16-12

269 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية   17-12

270 التعهد بتغطية االكتتاب     -13

التغطية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270 متعهدي    1-13

ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 271   2-13

بالتغطية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 271 التعهد  تكاليف    3-13

272 المصاريف    -14

273 تعهدات ما بعد اإلدراج    -15

274 اإلعفاءات    -16

275 رشوط وأحكام االكتتاب    -17



275 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� االكتتاب في أسهم الطرح   1-17

276 ������������������������������������������������������������������������������������������������ بناء سجل األوامر واالكتتاب للجهات المشاركة   2-17

276 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد   3-17

279 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ التخصيص ورد الفائض   4-17

تخصيص أسهم الطرح للجهات المشاركة����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 279   5-17

280 ��������������������������������������������������������������������������� الحاالت اليت يجوز فيها تعليق التداول واإلدراج أو إلغاؤهما   6-17

281 ��������������������������������������������������������������������������������� الموافقات والقرارات اليت سيتم بموجبها طرح األسهم    7-17

281 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فرتة الحظر    8-17

اإلقرارات والتعهدات الخاصة بالمكتتبني������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 282   9-17

282 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سجل األسهم وترتيبات التعامل   10-17

282 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السوق المالية السعودية )تداول(   11-17

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 282   12-17

283 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تداول أسهم الرشكة   13-17

أحكام متفرقة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 283   14-17

284 المستندات المتاحة للمعاينة    -18

285 القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها     -19



دليل الجداول

...................................................................... د :)non-IFRS( املؤشرات املالية غير املدرجة يف املعايير الدولية للتقرير املالي اجلدول )1(:  

........................................................................................................................... و أعضاء مجلس إدارة الشركة اجلدول )2(:  

......................................................................................... ن كبار املساهمني ونسبة ملكيتهم يف الشركة قبل الطرح وبعده اجلدول )3(:  

اجلدول الزمني املتوقع للطرح........................................................................................................................ ص اجلدول )4(:  

تفاصيل هيكل ملكية الشركة التابعة اململوكة بالكامل للشركة كما يف تاريخ هذه النشرة............................................................ ث اجلدول )5(:  

هيكل امللكية املباشرة يف الشركة قبل الطرح وبعده................................................................................................... ث اجلدول )6(:  

ملخص املعلومات املالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م................. ظ اجلدول )7(:  

............................................. أ أ مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م اجلدول )8(:  

هيكل ملكية الشركة التابعة كما يف تاريخ هذه النشرة .............................................................................................. 63 اجلدول )1-4(:  

التغييرات واألحداث التاريخية الرئيسية............................................................................................................. 63 اجلدول )2-4(:  

69 ............................................................................. ملخص منصات احلفر البحرية للمجموعة كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )3-4(:  

71 ................................................................................ ملخص منصات احلفر البرية للمجموعة كما يف تاريخ هذه النشرة اجلدول )4-4(:  

80 .......................................................................................... حالة منصات احلفر اخلاصة باملجموعة منذ عام 2016م اجلدول )5-4(:  

العقود املتراكمة للمجموعة كما يف 31 يوليو 2022م مقسمة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2022م إلى عام 2026م وما بعده.......................... 82 اجلدول )6-4(:  

84 .............. معدالت الصحة والسالمة للمجموعة مقارنًة مبتوسط القطاع للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )7-4(:  

املوردون الرئيسيون للشركة الذين يُعزى إليهم 5% أو أكثر من مشتريات املجموعة وتفاصيل املنتجات واخلدمات املقدمة يف السنوات املالية  اجلدول )8-4(:  
املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.................................................................................................... 87

تفاصيل املواقع اجلغرافية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2021م.................................................................................. 87 اجلدول )9-4(:  

درجة التقييم الربع سنوي على مؤشر كفاءة منصات احلفر يف 2020م و2021م................................................................... 89 اجلدول )10-4(:  

94 .................................................................... هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 26 /1389/01هـ )املوافق 1969/04/13م( اجلدول )11-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1418/04/27هـ )املوافق 1997/08/31م(..................................................................... 94 اجلدول )12-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1420/02/30هـ )املوافق 1999/06/14م(..................................................................... 94 اجلدول )13-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1424/08/02هـ )املوافق 2003/09/28م(..................................................................... 95 اجلدول )14-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1432/03/15هـ )املوافق 2010/03/31م(..................................................................... 95 اجلدول )15-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1443/04/10هـ )املوافق 2021/11/15م(..................................................................... 95 اجلدول )16-4(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1443/08/14هـ )املوافق 2022/03/17م(..................................................................... 96 اجلدول )17-4(:  

96 ..................................................................................................... هيكل امللكية املباشر للشركة قبل الطرح وبعده  اجلدول )18-4(:  

تفاصيل املساهمني الذين ميتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة كما يف تاريخ هذه النشرة ...................................... 98 اجلدول )19-4(:  

98 ................................................................... هيكل ملكية شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( كما يف تاريخ هذه النشرة اجلدول )20-4(:  

100 .............................................................................. هيكل ملكية صندوق االستثمارات العامة كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )21-4(:  

101 ....................................................... هيكل ملكية الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )22-4(:  

101 .......................................................................... هيكل ملكية شركة إسمنت اليمامة السعودية كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )23-4(:  

هيكل ملكية شركة التصنيع الوطنية كما يف تاريخ هذه النشرة .................................................................................... 102 اجلدول )24-4(:  



هيكل ملكية شركة اململكة القابضة كما يف تاريخ هذه النشرة ..................................................................................... 102 اجلدول )25-4(:  

103 .................................................................... هيكل ملكية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )26-4(:  

103 ........................................................................... هيكل ملكية شركة إسمنت املنطقة الشرقية كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )27-4(:  

103 ........................................................... هيكل ملكية شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )28-4(:  

هيكل ملكية شركة شلمبرجيه إس أيه كما يف تاريخ هذه النشرة .................................................................................. 104 اجلدول )29-4(:  

104 ................................................................................... هيكل ملكية شركة شلمبرجيه بي يف كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )30-4(:  

105 .................................................................................. هيكل ملكية شركة شلمبرجيه ليميتد كما يف تاريخ هذه النشرة  اجلدول )31-4(:  

106 ................................................................................................... هيكل امللكية املباشرة للشركة قبل الطرح وبعده  اجلدول )1-5(:  

مجلس إدارة الشركة ................................................................................................................................ 107 اجلدول )2-5(:  

117 ............................................................................................................................... أعضاء جلنة املراجعة اجلدول )3-5(:  

أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت ................................................................................................................ 120 اجلدول )4-5(:  

أعضاء اللجنة التنفيذية............................................................................................................................. 122 اجلدول )5-5(:  

124 ............................................................................................................................ تفاصيل كبار التنفيذيني  اجلدول )6-5(:  

ملخص عقود العمل املبرمة مع كبار التنفيذيني للشركة ........................................................................................... 130 اجلدول )7-5(:  

131 ..................... مكافآت مجلس اإلدارة وأهم خمسة من كبار التنفيذيني للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م اجلدول )8-5(:  

ملخصاً للعقود واملعامالت املبرمة مع األطراف ذوي العالقة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة العليا أو  اجلدول )9-5(:  
أي من أقربائهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كما يف تاريخ هذه النشرة....................................................................... 133

تفاصيل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة يف أنشطة مشابهة أو منافسة ألعمال الشركة من خالل عضويتهم يف مجلس اإلدارة أو ملكيتهم  اجلدول )10-5(:  
كما يف تاريخ هذه النشرة ........................................................................................................................... 134

135 .............................................. عدد موظفي الشركة والشركة التابعة حسب القسم كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م اجلدول )11-5(:  

عدد موظفي الشركة والشركة التابعة ونسب السعودة احملققة لكل منهما كما يف 31 ديسمبر 2019م و 2020م و2021م....................... 136 اجلدول )12-5(:  

152 .................................................................... األعمار اإلنتاجية املقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسية لألصول املستهلكة اجلدول )1-6(:  

ملخص قائمة الدخل الشامل املوحدة للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م............................. 153 اجلدول )2-6(:  

ملخص قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .................................................... 154 اجلدول )3-6(:  

154 ......................... ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )4-6(:  

قائمة الدخل الشامل املوحدة للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ..................................... 155 اجلدول )5-6(:  

156 ............................................. إيرادات املجموعة حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )6-6(:  

اإليرادات البرية للمجموعة حسب تدفق اإليرادات للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .......................... 158 اجلدول )7-6(:  

159 ................................. اإليرادات البحرية للمجموعة حسب التدفق للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )8-6(:  

160 ............................................. إيرادات املجموعة حسب العميل للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )9-6(:  

تكلفة اإليرادات للمجموعة حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .................................... 161 اجلدول )10-6(:  

162 ...................................................... تكلفة إيرادات املجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )11-6(:  

إجمالي الربح للمجموعة حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م ....................................... 164 اجلدول )12-6(:  

165 ..................................... املصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )13-6(:  

تكاليف التمويل للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .................................................... 166 اجلدول )14-6(:  

167 .......................................... مصروف ضريبة الدخل للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )15-6(:  

168 ............................................ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م اجلدول )16-6(:  



أرباح املجموعة املعدلة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ........................................................ 169 اجلدول )17-6(:  

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء املعّدلة للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ..... 169 اجلدول )18-6(:  

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م  اجلدول )19-6(:  
و2021م ............................................................................................................................................. 170

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البحري للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020  اجلدول )20-6(:  
و2021م ............................................................................................................................................. 170

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء األخرى للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .... 171 اجلدول )21-6(:  

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري واألخرى للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م  اجلدول )22-6(:  
و2020م و2021م )حيث تقوم املجموعة باإلبالغ عن نتائج قطاعية أخرى غير قابلة لإلبالغ يف القطاع البري ألغراض تقدمي تقرير األعمال 

التجارية(: ........................................................................................................................................... 171

172 ............................................................ قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )23-6(:  

173 ............................................................... املوجودات غير املتداولة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )24-6(:  

إجمالي القيمة الدفترية واالستهالك املتراكم وصايف القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م  اجلدول )25-6(:  
و2021م:............................................................................................................................................. 173

174 ....................................................... صايف القيمة الدفترية حلفارات املجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )26-6(:  

175 ....................................... صايف القيمة الدفترية ملوجودات حق االستخدام املجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م  اجلدول )27-6(:  

176 .................................................................... املوجودات املتداولة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )28-6(:  

177 ................................................................................ املخزون للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )29-6(:  

177 ........................................................... حركة مخصص املخزون بطيء احلركة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )30-6(:  

ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة أخرى للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ................................................. 178 اجلدول )31-6(:  

الذمم التجارية لألطراف ذات عالقة والذمم التجارية األخرى للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ...................... 179 اجلدول )32-6(:  

179 ........................................ احلركة مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )33-6(:  

180 ................................................... حتليل تقادم الذمم املدينة التجارية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )34-6(:  

181 ....................................................................... النقد وما مياثله للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )35-6(:  

181 .................................... املوجودات غير متداولة احملتفظ بها لغرض البيع للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )36-6(:  

املطلوبات غير املتداولة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ................................................................ 182 اجلدول )37-6(:  

182 .................................................................... اقتراضات املرابحة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )38-6(:  

جدول استحقاق اقتراضات املرابحة للمجموعة حسب املصرف كما يف 31 ديسمبر 2021م .................................................... 183 اجلدول )39-6(:  

جدول استحقاق اقتراضات املرابحة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .................................................. 184 اجلدول )40-6(:  

احلركة يف املطلوبات اإليجارية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ........................................................ 184 اجلدول )41-6(:  

املطلوبات اإليجارية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م .................................................................... 185 اجلدول )42-6(:  

185 .............................................................. التزامات منافع املوظفني للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )43-6(:  

املطلوبات املتداولة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ..................................................................... 186 اجلدول )44-6(:  

187 ....................................... الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )45-6(:  

188 ............................................. املطلوبات املستحقة ألطراف ذات عالقة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )46-6(:  

189 ..................................................... احلركة يف الزكاة مستحقة الدفع للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )47-6(:  

حقوق امللكية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ........................................................................... 189 اجلدول )48-6(:  

رأس مال املجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ................................................................................ 190 اجلدول )49-6(:  



توزيعات أرباح املجموعة املدفوعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ................................................................. 190 اجلدول )50-6(:  

صايف دين املجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ............................................................................... 191 اجلدول )51-6(:  

192 ...................................................... قائمة التدفقات النقدية املوحدة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )52-6(:  

193 ..................................................... بيانات التدفقات النقدية املختارة للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )53-6(:  

193 ................................................................ قائمة التدفقات النقدية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م  اجلدول )54-6(:  

بيانات النفقات الرأسمالية املختارة للمجموعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م ................................ 195 اجلدول )55-6(:  

املديونية املالية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ......................................................................... 196 اجلدول )56-6(:  

197 .......................................................... ارتباطات املجموعة واملطلوبات الطارئة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )57-6(:  

198 ...................................................................................... االلتزامات التعاقدية للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2021م  اجلدول )58-6(:  

198 ......................................... قائمة الدخل الشامل للشركة التابعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  اجلدول )59-6(:  

قائمة املركز املالي للشركة التابعة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ................................................................. 200 اجلدول )60-6(:  

قائمة التدفقات النقدية للشركة التابعة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ...................................... 201 اجلدول )61-6(:  

األرباح املعلنة واملوزعة يف السنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م )ألف ريال سعودي( كما يف 31 ديسمبر 2021م......... 204 اجلدول )1-7(:  

االستخدام املتوقع حلصة الشركة يف صايف متحصالت الطرح ................................................................................... 205 اجلدول )1-8(:  

207 ................................................................................................................ رسملة رأس مال الشركة واملديونية  اجلدول )1-9(:  

هيكل امللكية املباشرة يف الشركة قبل الطرح وبعده ................................................................................................ 214 اجلدول )1-12(:  

هيكل ملكية الشركة التابعة كما يف تاريخ هذه النشرة ............................................................................................. 214 اجلدول )2-12(:  

215 .................................................................. تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة  اجلدول )3-12(:  

215 .......................................................... تفاصيل التراخيص والشهادات التنظيمية التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة  اجلدول )4-12(:  

ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة ........................................................................ 216 اجلدول )5-12(:  

217 ...................................................................................................................... ملخص االتفاقيات اجلوهرية  اجلدول )6-12(:  

230 .......................................................................................................................... تفاصيل اتفاقيات التمويل  اجلدول )7-12(:  

233 ......................................................................................................... تفاصيل االتفاقيات األخرى مع املقرضني  اجلدول )8-12(:  

234 ................................................................................................................ تفاصيل اتفاقيات برنامج الصكوك  اجلدول )9-12(:  

تفاصيل وثائق التأمني .............................................................................................................................. 238 اجلدول )10-12(:  

240 ................................................................................................................. تفاصيل العقارات اململوكة للشركة  اجلدول )11-12(:  

241 .......................................................................................................................... تفاصيل اتفاقيات اإليجار  اجلدول )12-12(:  

تفاصيل األصول املنقولة اململوكة للشركة........................................................................................................... 242 اجلدول )13-12(:  

أعضاء مجلس اإلدارة الذين ميارسون أعماالً مشابهة أو منافسة للشركة كما يف تاريخ هذه النشرة ............................................ 257 اجلدول )14-12(:  

تفاصيل العالمات التجارية ......................................................................................................................... 257 اجلدول )15-12(:  

257 ....................................................................................................................... تفاصيل اسم نطاق اإلنترنت  اجلدول )16-12(:  

األسهم املتعهد بتغطيتها ............................................................................................................................ 271 اجلدول )1-13(:  



دليل األشكال

................................................................................................. ت الهيكل احلالي للمجموعة كما يف تاريخ هذه النشرة الشكل )1(:  

معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي السنوية السابقة واملتوقعة خالل الفترة من 2010م إلى 2030م، موزعة حسب االقتصادات  الشكل )1-3(:  
35 ................................................................................. اآلسيوية الناشئة والنامية1 واالقتصادات العاملية )بالنسبة املئوية(

النمو السنوي للطلب العاملي التاريخي واملتوقع على السوائل الهيدروكربونية سنوًيا يف الفترة املمتدة من عام 2000م إلى عام 2022م  الشكل )2-3(:  
36 ............................................................................................................................. )باملليون برميل يف اليوم(

العاملية  االقتصادات  موزعة حسب  عام 2030م،  إلى  من 2010م  املمتدة  الفترة  النفط خالل  على  واملتوقع  التاريخي  الطلب  توقعات  الشكل )3-3(:  
واالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية )باملليون برميل يومًيا(..................................................................................... 37

توقعات الطلب التاريخي واملتوقع على الغاز خالل الفترة املمتدة من عام 2010م إلى عام 2030م )باملليار متر مكعب يف السنة(................ 38 الشكل )4-3(:  

النفقات الرأسمالية العاملية التاريخية واملتوقعة إلنتاج النفط والغاز يف مرحلة التنقيب واإلنتاج )مبا يف ذلك أعمال التنقيب( خالل الفترة  الشكل )5-3(:  
39 .................................................................. املمتدة من عام 2010م إلى عام 2030م )باملليار دوالر أمريكي، القيمة االسمية(

منحنى تكلفة إنتاج السوائل العاملية حسب قطاع التوريد يف عام 2030م )سعر التعادل املستقبلي خلام برنت، بالدوالر األمريكي لبرميل  الشكل )6-3(:  
40 ......................................................................................................................................... النفط اخلام(

إنتاج املواد الهيدروكربونية التاريخي واملتوقع يف اململكة من عام 2010م حتى عام 2025م، موزًعا بحسب قطاعات النفط والغاز وسوائل  الشكل )7-3(:  
41 ................................................................................ الغاز الطبيعي واملكثفات )مليون برميل مكافئ من النفط يف اليوم(

احلجم التاريخي واملتوقع إلنتاج املواد الهيدروكربونية من عام 2021م حتى عام 2030م بحسب دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  الشكل )8-3(:  
وموزًعا بحسب اإلنتاج من احلقول البحرية والبرية )مليون برميل من النفط يف اليوم(............................................................ 41

42 ................ إمدادات السوائل الهيدروكربونية من احلقول املنتجة حالًيا واالكتشافات املستقبلية ومشاريع التطوير )باملليون برميل يف اليوم( الشكل )9-3(:  

إمدادات السوائل الهيدروكربونية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حقول اإلنتاج واالكتشافات املستقبلية ومشاريع التطوير  الشكل )10-3(:  
42 ......................................................................................... من عام 2021م وحتى عام 2030م )مليون برميل يف اليوم(

كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التنقيب واإلنتاج يف عام 2021م موزعة حسب املنطقة ونوع االنبعاثات )انبعاثات اإلشعال  الشكل )11-3(:  
43 .......................................................................................................... واالستخراج( )كيلو الكربون/برميل نفطي(

45 ............................................. بيان التدفقات النقدية لشركة تنقيب وإنتاج عبر مراحل العملية النموذجية لتطوير التنقيب واإلنتاج الشكل )12-3(:  

47 ................................................................................................................ مثال توضيحي ألنواع منصات احلفر الشكل )13-3(:  

اإلنتاج العاملي للسوائل والغاز، موزًعا حسب قطاع التوريد )مليار برميل مكافئ من النفط( يف الفترة املمتدة من عام 1960م حتى 2021م..... 49 الشكل )14-3(:  

50 ........................................ النفقات العاملية على خدمات حقول النفط يف عام 2021م، موزعة حسب قطاع اخلدمة )باملليار دوالر(  الشكل )15-3(:  

51 .............. إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج يف عام 2021م موزعة حسب مراحل سير املشروع وقطاع اخلدمة )باملليار دوالر أمريكي( الشكل )16-3(:  

52 . نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي احلفر البري والبحري يف املياه منخفضة العمق يف عام 2021م يف اململكة )باملليار دوالر أمريكي( الشكل )17-3(:  

52 ............... النفقات العاملية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي احلفر البري يف عام 2021م، موزعة حسب القارة )باملليار دوالر أمريكي(  الشكل )18-3(:  

الطلب املتوقع والتاريخي على منصات احلفر البرية يف اململكة من عام 2019م إلى عام 2025م )املتوسط السنوي لعدد منصات احلفر  الشكل )19-3(:  
املتعاقد عليها(........................................................................................................................................ 53

النفقات العاملية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي احلفر البحري يف املياه منخفضة العمق يف عام 2021م، موزعة حسب القارة )باملليار  الشكل )20-3(:  
54 ........................................................................................................................................ دوالر أمريكي(

ط عدد منصات احلفر  الطلب املتوقع على منصات احلفر املرفوعة يف اململكة خالل الفترة املمتدة من عام 2019م إلى عام 2025م )متوسِّ الشكل )21-3(:  
املرفوعة املتعاقد عليها سنوًيا(....................................................................................................................... 55

ح الشكل التالي أكبر عشرة مقاولني يف مجال احلفر البري والبحري يف اململكة بحسب عدد منصات احلفر كما يف 31 ديسمبر  يوضِّ الشكل )22-3(:  
2021م، موزعني حسب نوع منصات احلفر )عدد منصات احلفر(................................................................................. 55

أكبر مقاولي احلفر البري يف اململكة حسب عدد منصات احلفر كما يف 31 ديسمبر عام2021م، موزعني حسب املقاول........................ 56 الشكل )23-3(:  

أكبر مقاولي احلفر البحري يف اململكة حسب عدد منصات احلفر كما يف 31 ديسمبر 2021م، موزعني حسب املقاول.......................... 56 الشكل )24-3(:  



58 . أكبر مقاولي احلفر البري يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا حسب عدد منصات احلفر كما يف 31 ديسمبر 2021م، موزعني حسب املقاول الشكل )25-3(:  

58 ........................ أكبر مقاولي احلفر البحري يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا حسب عدد منصات احلفر كما يف 31 ديسمبر 2021م الشكل )26-3(:  

62 ....................................................................................................... هيكل املجموعة كما يف تاريخ نشرة اإلصدار  الشكل )1-4(:  

88 ................................................................. املواقع اجلغرافية ملنصات احلفر اخلاصة باملجموعة كما يف 31 ديسمبر 2021م الشكل )2-4(:  

97 ................................................................................................... هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ نشرة اإلصدار الشكل )3-4(:  

الهيكل التنظيمي للشركة............................................................................................................................ 106 الشكل )1-5(:  

123 .................................................................................................................. الهيكل التنظيمي لكبار التنفيذيني الشكل )2-5(:  





التعريفات والمصطلحات-  1

قائمة المصطلحات  1-1

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية 

الدوالر األمريكي، وهو العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر األمريكي

كبار التنفيذيين بالشركة.اإلدارة العليا

إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة، ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع إجمالي الناجت احمللي 
والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياساً لمتوسط دخل الفرد في دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي إجمالي الناجت احمللي للفرد
الناتج المحلي على عدد السكان(.

قبول إدراج كامل أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج، وحيث يسمح السياق بذلك، تقديم طلب إلى السوق إلدراج اإلدراج
األوراق المالية.

شركة بيكر هيوز العربية السعودية.بيكر هيوز

االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية
بحسب تعريف صندوق النقد الدولي، هي اقتصادات بنغالديش وبوتان وبروناي دار السالم وكمبوديا والصين وفيجي والهند 
وإندونيسيا وكيريباتي والوس وماليزيا والمالديف وجزر مارشال وميكرونيزيا ومنغوليا وميانمار وناورو والنيبال وباالو وبابوا 

غينيا الجديدة والفلبين وساموا وجزر سليمان وسريالنكا وتايالند وتيمور الشرقية وتونغا وتوفالو وفانواتو وفيتنام.

استمارة الطلب
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم لدى مديري سجل اكتتاب المؤسسات في أسهم 
الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، وتقدم لمديري سجل اكتتاب المؤسسات في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل 

األوامر. ويشمل هذا المصطلح، حسب الحال، استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.
صناعة النفط الصخري يف أمريكا 

صناعة الهيدروكربونات البرية في أمريكا الشمالية المتعلقة باستغالل الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية. الشمالية 

الواحد في رأس مال األسهم بالكامل من الشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم  أي سهم عادي مدفوع 
الشركة والذي يتم إصداره من وقت آلخر

ستة وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم، تتألف من األسهم الجديدة وأسهم البيع.أسهم الطرح

أعضاء املجلس )ومنفردين عضو 
مجلس(

أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة والذين تظهر أسماؤهم في القسم )1-2-5( 
)تشكيل مجلس اإلدارة(.

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر. ولغرض الئحة حوكمة الشركات:
اآلباء واألمهات واألجداد والجدات )وإن علوا(.- 1
األوالد وأوالدهم )وإن نزلوا(.- 2
اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم.- 3
األزواج والزوجات.- 4

أمين سر مجلس اإلدارة.أمني السر

برنامج تم تطويره للمساعدة على تحقيق »رؤية المملكة العربية السعودية 0و0و« وتحديد التحديات التي تواجهها الهيئات برنامج التحول الوطني
الحكومية في القطاعين االقتصادي والتنموي.

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.اجلمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة وفقاً للنظام األساسي.اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي تعقد وفقاً للنظام األساسي.اجلمعية العامة غير العادية 

اجلمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر- 1
المساهمين الكبار في المصدر- 2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤهم في الصفحة )ل( من هذه النشرة.اجلهات املستلمة

جدول المحتويات

1

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

التعريفات والميطلحات



الجهات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر من ضمن الفئات المشاركة.اجلهات املشاركة

حكومة المملكة العربية السعودية )وتفسر كلمة »حكومية« وفقاً لذلك(.احلكومة

شركة الزيت العربية السعودية.أرامكو السعودية

تعليمات بناء سجل األوامر 
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
المالية رقم 102-3- 2-94-2016 بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 

2019 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

دول مجلس التعاون الخليجي.دول مجلس التعاون 

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس املجلس 

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

]●[ ريال سعودي لكل سهم.سعر الطرح

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة املالية

شركة تداول السعودية )تداول( أو السوق المالية السعودية.السوق أو تداول 

اللجنة التنفيذية للشركة.اللجنة التنفيذية

وااللتزامات السوق الرئيسية المالية  األوراق  قواعد طرح  من  الرابع  الباب  بموجب  والمطروحة  المسجلة  األسهم  فيها  تُتداول  التي  السوق 
المستمرة.

السيطرة
القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من 
خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30.0% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 30.0% أو أكثر 

من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.الشخص

شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال األوراق المالية.مؤسسة سوق مالية

شركة الحفر العربية.الشركة أو املصدر

شركة أوفست العربية المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة.الشركة التابعة

شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية، مجتمعتين.شلمبرجيه

الطرح 
الطرح العام األولي لستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم يتألف من: )1( بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة 
ألف )17,700,000( سهم بيع؛ و)2( إصدار تسعة ماليين )9,000,000( سهم جديد بسعر طرح يبلغ ]●[ )]●[( ريال سعودي 

للسهم الواحد.

طرف ذو عالقة

في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  في هذه  »أطراف ذوي عالقة«  أو  ذو عالقة«  »طرف  يشمل مصطلح 
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ 
المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/06/02هـ )الموافق  )الموافق 2004/10/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 

2022/01/05م(، على ما يلي:
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرة )1( أو )2( أو )3( أو )4( أو )5( أعاله. - 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرة )1( أو )2( أو )3( أو )4( أو )5( أو )6( أعاله.- 7

يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة.عضو مجلس اإلدارة
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الفئات املشاركة

وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر، فإن الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر هي:
كانت شروط - 1 إذا  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  المالية  األوراق  في  تستثمر  التي  والخاصة  العامة  الصناديق 

وأحكام الصندوق تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات 
بناء سجل األوامر.

باألحكام - 2 االلتزام  مع  أصيل،  بصفة  المالية  األوراق  في  بالتعامل  الهيئة  قبل  من  لها  مرخص  مالية  سوق  مؤسسات 
المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج طلب المشاركة.

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها - 3
في تعليمات بناء سجل األوامر.

األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز إيداع األوراق المالية، - 4
ويشمل ذلك األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستدرج فيها أسهم المصدر، مع 
مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة 
رقم )05158/6( وتاريخ 1435/08/11هـ )الموافق 2014/06/09م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )28-9-

2014( وتاريخ 1435/07/20هـ )الموافق 2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز - 5

إيداع األوراق المالية.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.- 6
الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.- 7

يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث فترة احلظر
ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

الفترة التي تبدأ في يوم الثالثاء في 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وتستمر لمدة يومين )2( شاملة يوم إغالق فترة الطرح 
االكتتاب الموافق يوم األربعاء في 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(.

قانون األوراق المالية األمريكية لعام1993م، وما قد يرد عليه من تعديالت.قانون األوراق املالية األمريكي

القوائم املالية

القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م المعدة وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )SOCPA(، وتم مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين، وقد تم تضمين هذه القوائم المالية الموحدة في 

القسم )19( )القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها(. 

)الموافق قواعد اإلدراج 1439/04/09هـ  بتاريخ   )2017-123-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم 1-52-2022 وتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة 

القرار رقم 123-3- المالية بموجب  السوق  المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة  المالية وااللتزامات  قواعد طرح األوراق 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ   2017
م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/06/2هـ )الموافق 

2022/01/5م(.

 سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف )17,700,000( سهًما من األسهم الحالية في الشركة المقرر بيعها من قبل المساهمين أسهم البيع
البائعين في ما يتعلق بالطرح.

)الموافق قواعد الكفاية املالية  1434/02/17هـ  وتاريخ   2012-40-1 رقم  الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة  المالية  الكفاية  قواعد 
2012/12/30م( وما قد يرد عليها من تعديالت.

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 
املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق 

املالية املدرجة

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة  )الموافق 2015/05/04م(  وتاريخ 1436/07/15هـ  القرار رقم 2015-42-1  المالية بموجب 

السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

الجودة والصحة والسالمة والبيئة.اجلودة والصحة والسالمة والبيئة

المساهمون الذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهم المصدر بشكل منفرد. كبار املساهمني

مؤشر كفاءة منصات الحفر.مؤشر كفاءة منصات احلفر

برنامج الصكوك
برنامج إصدار الصكوك الخاص بالشركة ويبلغ الحد األقصى إلجمالي القيمة االسمية للصكوك القائمة - من وقت إلى آخر 
- ما ال يتجاوز 2,000,000,000 ريال سعودي، وفًقا لتعميم الطرح الصادر بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م( 

واإلشعار المقدم للهيئة في 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م( و1443/06/23هـ )الموافق 2022/01/26م(.

تحديثات تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق لصالح الشركة في يونيو 2022م.معلومات تكميلية

أعضاء اإلدارة العليا للشركة والتي ترد أسماؤهم في الجدول )5-6( )تفاصيل كبار التنفيذيين(.كبار التنفيذيني

شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.شركة طاقة

)Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكية لعام 1993م، وما قد يرد عليها من تعديالت.الالئحة إس )Regulation S( الالئحة إس
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الئحة حوكمة الشركات
)الموافق  1438/05/16هـ  بتاريخ   2017-16-8 رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/02/13م(، 

2021/01/14م(.

الئحة صناديق االستثمار
1427/12/03هـ  وتاريخ   2006-219-1 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  االستثمار  صناديق  الئحة 
1424/06/02هـ،  بتاريخ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2006/12/24م(  )الموافق 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية للشركة.اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.جلنة الترشيحات واملكافآت

لجنة المراجعة للشركة. جلنة املراجعة 

المنازعات بين المقرضين اللجنة املصرفية المركزي السعودي )ساما( المسؤولة عن الفصل في  للبنك  التابعة  المنازعات المصرفية  لجنة 
والعمالء.

التقويم الميالدي.م

متعهدي التغطية )ومنفردين متعهد 
إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وجولدمان ساكس العربية السعودية.التغطية(

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، المحاسبون الخارجيون للشركة والشركة التابعة.احملاسبون القانونيون

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو املجلس

الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة مجلس التعاون  البحرين ودولة  يتألف من: مملكة  العربي والذي  الخليج  التعاون لدول  مجلس 
واإلمارات العربية المتحدة.

مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB(.مجلس معايير احملاسبة

الشركة والشركة التابعة.املجموعة

إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفته مدير االكتتاب ومنسق التسوية واكتتاب األفراد و مدير حساب التحصيل.مدير االكتتاب 

المدير المالي للشركة.املدير املالي

مديري سجل اكتتاب املؤسسات 
)ومنفردين مدير سجل اكتتاب 

املؤسسات(
إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وجولدمان ساكس العربية السعودية

أي مالك ألسهم في الشركة.املساهم

المساهمون في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول )6( )هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح املساهمون البائعون
وبعده( والذين سيبيعون جزءاً من أسهمهم في الطرح.

الفئات المشاركة والمستثمرون األفراد.املستثمرون

املستثمرون األجانب
األفراد غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة الذي يحق لهم االستثمار 
بشكل غير مباشر لالستحواذ على المنافع االقتصادية في أسهم الطرح عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع أشخاص 

مرخص لهم من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة في السوق.

املستثمرون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي 
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، 

ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية.

املستثمر األجنبي املؤهل
المدرجة  المالية  األوراق  المؤهلة في  المالية األجنبية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  للقواعد  مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً 
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً 

للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 

مستثمر خليجي ذو شخصية اعتبارية

يعني أي شركة مملوك غالبية رأس مالها ألشخاص طبيعيين من مواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية 
إحدى دول مجلس التعاون وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بدورته 
الخامسة عشر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 1418/01/20هـ )الموافق 1997/05/27م(، باإلضافة 

إلى الصناديق الخليجية والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها.

شركة ريستاد إنرجي أيه إس.مستشار دراسة السوق

ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(.مستشار العناية املهنية الالزمة املالي

شركة األهلي المالية.املنسق احمللي 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية.املنسقون الدوليون 

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية.املستشار القانوني
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املستشارون املاليون )ومنفردين 
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية.املستشار املالي( 

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )ط( و ) ي( و ) ك( من هذه النشرة.املستشارون

)SOCPA( .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه.سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه

)IFRS( المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين املعايير الدولية للتقرير املالي
.)SOCPA( والمحاسبين

إجمالي القيمة المضافة في المملكة.اكتفاء 

تشمل الجهات المشاركة والمستثمرين األفراد المشاركين في الطرح.املكتتبون 

المملكة العربية السعودية.اململكة

عمليات الخفجي المشتركة.عمليات اخلفجي املشتركة

البنوك وشركات الخدمات المالية.املؤسسات املالية

البنك المركزي السعودي.البنك املركزي السعودي )ساما(

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة.املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة والمتعلّقة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساسي للشركة والوارد ملخصه في القسم )12-15( )ملخص النظام األساسي(.النظام األساسي

معدل النمو السنوي المركب.معدل النمو السنوي املركب

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وما قد يرد نظام السوق املالية
عليه من تعديالت.

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وما قد يرد عليه نظام الشركات
من تعديالت.

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م(، وما نظام العمل
قد يرد عليه من تعديالت.

تقرير دراسة السوق بتاريخ 1443/08/29هـ )الموافق 2022/04/01م( المعد بشكل حصري للشركة من قبل مستشار دراسة تقرير دراسة السوق
السوق، إضافًة إلى المعلومات التكميلية المعدة من قبل مستشار دراسة السوق في يونيو 2022م.

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في منوذج طلب االكتتاب
أسهم الطرح.

التقويم الهجري.هـ

هيئة السوق المالية بالمملكة.الهيئة 

الهيئة العامة لإلحصاء، وهي هيئة حكومية في المملكة مسؤولة عن تنفيذ األعمال اإلحصائية، بما في ذلك إجراء الدراسات الهيئة العامة لإلحصاء
االستقصائية الوطنية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة.هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك

وزارة االستثمار في المملكة.وزارة االستثمار 

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة

دة األغراض دة األغراض.سفينة خدمة متعدِّ سفينة خدمة متعدِّ

وزارة املوارد البشرية والتنمية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.االجتماعية

وزارة الطاقة في المملكة. وزارة الطاقة 

أي يوم تعمل فيها الجهات المستلمة في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

هي مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.عوامل املخاطرة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها في الطرح.متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صايف املتحصالت

المنطقة السعودية الكويتية المحايدة.املنطقة احملايدة
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تسعة ماليين )9,000,000( سهم جديد يتم تخصيصها وإصدارها من قبل الشركة في ما يتعلق بالطرح.األسهم اجلديدة

)VAT( ضريبة القيمة املضافة

القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  على  الموافقة  2017/01/30م(  )الموافق  1438/05/02هـ  بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرر 
المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، 
كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مقدار هذه الضريبة هي 5%، وتم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية، 
والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. كما قد أعلنت وزارة المالية عن زيادة إضافية في ضريبة القيمة المضافة 

لتصل إلى 15% اعتباًرا من 2020/07/01م.

شكل من أشكال الصدقات الشرعية التي تُعد فريضة أو جباية إلزامية.الزكاة

)E&P( تشير إما إلى أنشطة التنقيب واإلنتاج أو إلى الشركات التي تقوم بهذه األنشطة، والتي تمثل معاً الجزء األولي من صناعة التنقيب واإلنتاج
النفط والغاز.

العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة.احلوكمة البيئية واالجتماعية

مصطلحات معينة  1-2

نفط غير تقليدي يتطلب تكسير ومعالجة الصخور النفطية إلنتاجه واستخراجه.النفط الصخري

نفط يتطلب اختراق وتكسير المخزون النفطي إلنتاجه واستخراجه، وال يقتصر على المخزون الصخري ويتضمن مخزون النفط الزيتي
األحجار الرملية منخفضة النفاذية. 

أعمال الصيانة الكبرى المنجزة لتعزيز اإلنتاج من آبار النفط أو الغاز الحالية.أعمال الصيانة الكبرى

المياه التي تقل أعماقها عن 125 متر.املياه السطحية

المياه التي تزيد أعماقها عن 125 متر.املياه العميقة

قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق 
)Downstream(

المرحلة األخيرة لتجهيز المنتجات النهائية لالستخدام واالستهالك في قطاع النفط والغاز، والتي تتضمن التكرير والمعالجة 
والتسويق.

االنبعاثات المرتبطة بعملية احتراق واشتعال الغاز الطبيعي الناتج عن إنتاج النفط أو أثناء عمليات محددة.انبعاثات الغاز

عملية توليد الطاقة من الغاز الطبيعي باستخدام التوربينات الغازية، بمستويات إنتاج كافية إلمداد المرافق العامة.الغاز –إلى-الطاقة

النفط الخام وسوائل ومكثفات الغاز الطبيعي.السوائل الهيدروكربونية

الحقول التي يتم فيها إنتاج الهيدروكربونات من خالل وسائل بديلة عن اآلبار العمودية التقليدية.احلقول الغير تقليدية

)Upstream( مرحلة تشغيلية في قطاع النفط والغاز، وتتضمن بشكل رئيسي أنشطة التنقيب واإلنتاج.قطاع التنقيب واإلنتاج
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عوامل المخاطرة-  2

ينبغي على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ 
أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. علًما بأن المخاطر والشكوك المبينة أدناه هي تلك التي تعتقد الشركة حالًيا أنها قد تؤثر عليها أو على أي 
استثمار في أسهم الطرح، وال تشمل المخاطر المبينة أدناه بالضرورة كافة المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، 
فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي، أو تعتقد الشركة أنها غير جوهرية حالًيا، وقد يكون من شأن حدوث أو 
تحقق أي من هذه المخاطر والشكوك تأثيًرا سلبًيا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، مما قد 
يؤدي إلى انخفاض في سعر أسهم الشركة وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين كامل استثماراتهم في 

األسهم أو جزًءا منها.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما تم ذكره في 
هذا القسم – يمكنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم 

الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل المجموعة فيها.

ال يعتبر االستثمار في أسهم الطرح مالئًما سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، ومن لديهم موارد كافية لتحمل أي خسارة 
ناشئة عنه. وينبغي للمستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها طلب المشورة من مستشار مالي مرخص له 

من قبل الهيئة بشأن االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه قد ذكرت بترتيب ال يعكس أهميتها أو األثر المتوقع لها على المجموعة. 

المخاطر المرتبطة بنشاط الرشكة وعملياتها   2-1

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي اليت تؤثر عىل مستوى اإلنفاق من  2-1-1
قبل قطاع النفط والغاز والطلب عىل خدمات الحفر

تعتمد النتائج التشغيلية للمجموعة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية بشكل كبير على حجم الطلب على التنقيب عن النفط الخام والغاز وتطويرهما 
وإنتاجهما من قبل شركات النفط والغاز الكبرى، سواًء العالمية أو الوطنية منها، والتي تشكل قاعدة عمالء المجموعة. يتصف قطاع التنقيب عن النفط والغاز 
وتطويرهما وإنتاجهما تاريخًيا بتعرضه لتغيرات وتقلبات كبيرة في مستوى التنقيب عن احتياطيات النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها، وهي العوامل التي تقود 
أسعار النفط والغاز. وقد يتغير الطلب على منصات الحفر التشغيلية حسب ارتفاع أسعار النفط والغاز أو انخفاضها، مما يؤثر على النفقات التي يتكبدها 
عمالء المجموعة، وبالتالي تتأثر إيرادات المجموعة تبعاً لذلك. وعليه، تعتمد نفقات عمالء المجموعة فيما يتعلق بالتنقيب عن حقول النفط والغاز وتقييمها 
وتطويرها على عدة أمور، منها أسعار النفط والغاز الحالية والمتوقعة على المدى القريب والبعيد. وفي حال كان إجمالي حجم أنشطة التنقيب والتطوير 

واإلنتاج لقاعدة عمالء المجموعة أقل من توقعات المجموعة، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري في أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي وما يرتبط بهما من أعمال الحفر والتنقيب واإلنتاج تقلبات شديدة على مدار السنوات الماضية ومن المتوقع أن تبقى 
كذلك في المستقبل المنظور. يرجى مراجعة القسم )3-1-6( )تكلفة توريد المواد الهيدروكربونية في مرحلة التنقيب واإلنتاج( لمزيد من التفاصيل حول 
النفقات الرأسمالية العالمية للنفط والغاز. ويعود سبب االنخفاض في أسعار النفط بشكل رئيسي إلى عدة أمور من بينها زيادة المعروض من النفط الخام 

بالنسبة للطلب. كما تتأثر أسعار النفط والغاز العالمية واإلقليمية بالعديد من العوامل األخرى، بما في ذلك:

العرض والطلب على الطاقة على المستوى العالمي واإلقليمي ال سيما في الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا )خاصة الصين والهند(، والتوقعات  	
التجارية  واألوضاع  السكاني  النمو  خالل  من  تحديدها  يمكن  والتي  والغاز،  النفط  منتجات  على  المستقبليين  والطلب  بالعرض  المتعلقة 

واالقتصادية العامة.
األنشطة التجارية من قبل المشاركين في السوق وغيرهم سواًء ممن يسعون للحصول على النفط والغاز أو للتحوط من المخاطر التجارية أو  	

كجزء من نشاط االستثمار؛
إنتاج النفط والغاز من قبل الدول غير األعضاء في منظمة األوبك والمنافسة فيما بينها؛ 	
سياسات وقوانين مختلف الحكومات في ما يتعلق بالتنقيب عن احتياطيات النفط والغاز وتطويرهما في مناطقها، ومصادر الطاقة ومتطلبات  	

كفاءة الطاقة؛
تطبيق أو رفع العقوبات المفروضة على الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك أي تطورات أخرى تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا في ما  	

يتعلق بالنزاع المسلح المستمر في أوكرانيا وفي ما يتعلق كذلك بالعقوبات المفروضة على إيران وفنزويال.
تكلفة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتسليمهما. 	
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قدرة منظمة األوبك والدول األخرى المنتجة للنفط على تحديد مستويات اإلنتاج وأسعار النفط والحفاظ عليها، وتحديداً فإن أي قيود على  	
اإلنتاج متفق عليها من قبل منظمة األوبك قد تؤثر سلباً على الطلب على خدمات المجموعة.

النفقات الرأسمالية لشركات النفط الوطنية والعالمية الكبرى، وأنواع المنتجات التي تخصص لها هذه النفقات. 	
انعدام األفق الجيوسياسي واالقتصادي واالضطرابات والتطورات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية األخرى في المناطق المنتجة  	

للنفط والغاز بشكل عام.
التهديدات أو األعمال اإلرهابية، وهجمات األمن السيبراني، والحرب أو التهديد بالحرب، التي قد تؤثر في العرض أو النقل أو الطلب. 	
حجم نشاط التنقيب عن النفط وإنتاجه في كل أنحاء العالم. 	
توافر خطوط األنابيب والتخزين والقدرة على التكرير. 	
توافر مصادر الطاقة البديلة وأسعارها. 	
التطورات المتعلقة بتقنيات التنقيب والتطوير واإلنتاج. 	
الظروف الجوية التي تؤثر في العرض والطلب. 	
النشاط االقتصادي العالمي ومستويات الناتج المحلي اإلجمالي. 	

ال توجد أي ضمانات بشأن حجم الطلب على خدمات المجموعة في المستقبل أو الظروف المستقبلية في قطاعات النفط والغاز الطبيعي وخدمات حقول 
النفط. ويمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي أيًضا على قدرة المجموعة في االحتفاظ بموظفي منصات الحفر ذوي الخبرة وكذلك في قدرة 
المجموعة على الحصول على رأس المال الالزم لتمويل أعمالها وتنميتها. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا العتماد المجموعة على حجم األعمال في قطاع النفط 
والغاز الطبيعي، فإن أي تطورات أو اكتشافات جديدة تشهدها تقنيات الطاقة البديلة قد تؤدي إلى زيادة استخدام أشكال بديلة من الطاقة وانخفاض الطلب 

على النفط والغاز الطبيعي، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة برتكز اإليرادات من رشكة أرامكو السعودية وأكرب عرش منيات حفر 2-1-2

شّكل إجمالي اإليرادات المحققة من أكبر ثالثة عمالء للمجموعة، تحديًدا شركة أرامكو السعودية وشركات تابعة لمجموعة شلمبرجيه )بما في ذلك شركة 
شلمبرجير ميدل إيست أس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة( وعمليات الخفجي المشتركة كامل إيرادات المجموعة تقريًبا للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، ومثلت شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر عميل للمجموعة، 65.2% و59.5% و54.2%، على 
التوالي، من إيرادات المجموعة في نفس الفترات )للمزيد من التفاصيل حول العمالء الرئيسيين للمجموعة، يرجى مراجعة القسم )4-5-5( )العمالء( 
والقسم )6-5-1-1) ج(( )اإليرادات حسب العميل((. ونظًرا إلى أن عمليات الخفجي المشتركة هي مشروع مشترك مع أرامكو السعودية وحيث أن الشركات 
التابعة لمجموعة شلمبرجيه، إضافة إلى شركة بيكر هيوز، متعاقدون مع أرامكو السعودية، فإن كل إيرادات المجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بشركة أرامكو السعودية. وعليه، قد تتأثر أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري إذا قام أي من هؤالء 
العمالء )أو قامت أرامكو السعودية بشكل غير مباشر( بتقليل التزامه التعاقدي أو تعليق أو سحب موافقته للمجموعة على تقديم خدماتها له. وعلى وجه 
الخصوص، عندما يشارك أكبر ثالثة عمالء للمجموعة في أكثر من أصل من أصول المجموعة، فإن أي خسارة أو ضعف في أداء عقد واحد قد يكون له 
تداعيات سلبية على العقود المبرمة مع نفس العميل، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 

المستقبلية.

يرتبط نمو المجموعة ارتباًطا وثيًقا بنمو نشاط العمالء وقد تتأثر نتائج المجموعة إذا قامت أرامكو السعودية بتقليل نطاق إستراتيجية النمو الخاصة بها 
بشكل كبير. عالوة على ذلك، إذا أخفق أي من العمالء الرئيسيين في تعويض المجموعة عن الخدمات أو العقود التي يتم إنهاؤها، أو عدم تجديد العقود 
الحالية أو رفض إبرام عقود جديدة مع المجموعة، أو إذا كان العميل غير قادر على األداء بسبب مشاكل تتعلق بالسيولة أو المالءة المالية، ولم يتم إبرام 
عقود مماثلة مع عمالء جدد على المدى القريب، فسيؤثر ذلك بشكل جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى إن إجمالي إيرادات المجموعة من أكبر عشر منصات حفر مثلت ما نسبته 30.2% و36.5% و40.6%، على التوالي، من إيرادات المجموعة 
في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وعليه، فإن إنهاء أو عدم تجديد أي من العقود المتعلقة بمنصات الحفر المشار 

إليها أو تعليق أي منها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالقدرة عىل الحيول عىل عقود جديدة وتجديد العقود القائمة أو تمديدها 2-1-3

تحقق المجموعة إيراداتها بشكل رئيسي من عقود الحفر التي يتم ترسيتها من خالل المناقصات. وتشارك المجموعة في المناقصات للحصول على عقود 
جديدة وتجديد بعض العقود الحالية )والتي قد ال يتوفر فيها خيار التمديد من قبل العميل أو إعادة التفاوض بشكل مباشر مع العميل دون إجراء منافسة(. 
ومن الصعب بشكل عام توقع ما إذا كانت المجموعة ستحصل على عقود مستقبلية بشروط مالئمة أو ما إذا كانت ستحصل عليها من األساس، حيث تتأثر 
المناقصات بعدة عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة مثل أوضاع السوق، بما في ذلك شدة المنافسة بسبب زيادة العرض من منصات الحفر، ورغبة 
المنافسين وقدرتهم على تقديم عروض لمناقصات، باإلضافة إلى الموافقات الحكومية الالزمة واإلمكانات الفنية للمنافسين مقارنة بالمجموعة. وتقوم 
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المجموعة بالتهيئة ألي منافسة على عقد جديد من خالل تقييم قدرتها الحالية من حيث توافر القوى العاملة والمعدات والمقاولين من الباطن والموردين 
الخارجيين، وكيفية توزيع الموارد لتنفيذ العقد في حال تمت ترسيته على المجموعة. وقد تكون هناك حاجة إلى التأهيل المسبق للوصول إلى مستويات 
معينة من متطلبات الصحة والسالمة والبيئة، باإلضافة إلى إثبات القدرة على توفير المعدات وااللتزام بالمتطلبات المحلية. وإذا لم تتمكن المجموعة 
من الحصول على عقود جديدة وتجديد العقود القائمة أو تمديدها، فقد ينخفض استخدام منصات الحفر والمعدات الخاصة بالمجموعة إلى ما دون 

المستويات المتوقعة، مما يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها.

ترتبط عقود الحفر التي تبرمها المجموعة عادًة بفترات زمنية ثابتة )حيث يتراوح طول المدة األولية في العادة من ثالث إلى خمس سنوات( وقد تتضمن 
خيارات تمديد يمكن ممارستها وفًقا لتقدير العميل قبل نهاية مدة العقد )بحيث يتم التمديد عادة لسنة إضافية، ويمكن ممارسة خيار التمديد هذا مرة أو 
مرتين(. وال تمثل هذه الخيارات التزامات مضمونة على عمالء المجموعة، ويمكن أن يمارسها العمالء بشكل كلي أو جزئي أو ال يمارسونها على اإلطالق. 
وتتطلب ممارسة خيار التمديد تقديم إشعار قبل نهاية مدة العقد. ورغم أن المجموعة تقوم بتسويق كل منصات الحفر قبل نهاية العقد تحسًبا لعدم قيام 
العميل بممارسة خيار التمديد، ففي حال قرر العميل عدم ممارسة هذا الخيار، فستحتاج المجموعة إلى توفير عقد جديد لمنصة الحفر المعنية، مما قد 

يؤدي إلى وجود فترة تكون خاللها منصة الحفر غير مؤجرة وبالتالي يؤثر سلًبا على استخدام المجموعة والعقود المتراكمة.

كما في 31 ديسمبر 2021م، كان من المقرر أن تنتهي عقود 26 منصة من منصات الحفر الخاصة بالشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022م. وإذا لم يتم البدء بتنفيذ عقود جديدة مباشرًة بعد نهاية العقود الحالية، أو إذا تم إبرام عقود جديدة بأسعار يومية أقل بكثير من األسعار اليومية 
ل المجموعة تكاليف اإلحضار  الحالية أو بشروط غير مالئمة مقارنة بشروط العقود السابقة أو الحالية )بما في ذلك خيارات التعليق أو اإلنهاء( أو تُحمِّ

والترحيل ال يمكن استردادها بالكامل، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ المجموعة لعقود الحفر 2-1-4

مثلت إيرادات معدالت السعر اليومي للتشغيل ما نسبته 98.6% من إجمالي إيرادات المجموعة من خدمات الحفر في السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م. علماً إن المجموعة ال تتلقى دفعات من عمالئها بخصوص أي من منصات الحفر بشكل عام في حال وجود انقطاعات 
أو تأخير أو تعليق في عمليات الحفر بسبب أعطال أو إصالحات أو فحوصات أو تعديالت أو النتظار العمالة، وذلك وفقاً آلليات متفق عليها. إضافًة 
إلى إنه في حال أخلت المجموعة بالتزاماتها المترتبة بموجب هذه العقود، فقد يتوجب عليها دفع تعويضات للعمالء، وقد يقرر العمالء عدم تجديد تلك 
االتفاقيات أو إنهائها. ومن شأن أي إخفاق للمجموعة، على سبيل المثال طول وقت التجهيز، والوقت المهدر في منصات الحفر، وانخفاض درجة تقييم 
مؤشر اكتفاء أو انخفاض سجالت الصحة والسالمة والبيئة، في تنفيذ عقود الحفر الخاصة بها أن يكون سبًبا لإلنهاء من جانب أرامكو السعودية في 
حالة عدم تصحيحه وفًقا لشروط تلك العقود. وفي حال إنهاء عدد من عقود الحفر، ال سيما العقود المبرمة مع أرامكو السعودية، فقد تواجه المجموعة 
تأخيرات وصعوبات وتتكبد تكاليف كبيرة في العثور على عمالء جدد. وفي حالة إنهاء العقود مع أرامكو السعودية على وجه الخصوص، فقد ال تكون هناك 
بدائل كافية حيث إن جميع إيرادات المجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأرامكو السعودية. لذلك، سيكون ألي إخفاق في األداء تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باألعمال المرتاكمة 2-1-5

من الصعب تحديد األعمال المتراكمة بدقة، وقد تحدد الشركات التي تعمل في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما األعمال المتراكمة بشكل 
مختلف. كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، كان لدى المجموعة عقوداً متراكمة تبلغ قيمتها حوالي 5.3 مليار ريال سعودي و3.3 مليار ريال 
سعودي و2.4 مليار ريال سعودي على التوالي. وكما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت العقود مع أرامكو السعودية ما نسبته 64.1% من األعمال المتراكمة، 
بينما ما نسبته 31.0% تعود إلى عمليات الخفجي المشتركة وما نسبته 4.8% إلى الشركات التابعة لمجموعة شلمبرجيه )بما في ذلك شركة شلمبرجير 
ميدل إيست أس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة(. في حين بلغت قيمة العقود المتراكمة للمجموعة 8.2 مليار كما في 31 يوليو 
2022م، منها ما نسبته 66.8% مع أرامكو السعودية وما نسبته 22.9% مع شلمبرجيه وما نسبته 7.7% مع عمليات الخفجي المشتركة وما نسبته 2.6% مع 
شركة بيكر هيوز. ونظًرا إلى أن عمليات الخفجي المشتركة هي مشروع مشترك مع أرامكو السعودية، وباعتبار الشركات التابعة لمجموعة شلمبرجيه )بما 
في ذلك شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة( وكذلك شركة بيكر هيوز مقاولين ألرامكو السعودية، 
فإن كل األعمال المتراكمة للمجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشركة أرامكو السعودية. وتمثل األعمال المتراكمة تقدير المجموعة لقيمة 
اإليرادات المستقبلية المتوقع تسجيلها بموجب العقود الحالية المتحصل عليها. وال تشير قيمة العقود المتراكمة بالضرورة إلى األرباح المستقبلية، ويمكن 
تعديلها بالزيادة أو النقصان اعتماًدا على منح عقود أو تمديدات جديدة أو ممارسة العميل لخيارات التمديد، أو اإللغاء المبكر للعقود القائمة )الذي قد 
ال يحق للمجموعة الحصول على تعويض بشأنه(، أو إعادة التفاوض بشأن األسعار اليومية التعاقدية، أو إخفاق العمالء في إكمال العقود الحالية أو دفع 
المبالغ المستحقة أو عدم توفر المعدات للوفاء بالعقد بسبب عمليات اإلصالح أو الصيانة أو الفحص. باإلضافة إلى ذلك، تنص بعض العقود القائمة 
للمجموعة على تعديالت ربع سنوية أو سنوية لألسعار اليومية التعاقدية، وقد تنص العقود المستقبلية أيًضا على ذلك. وقد تؤدي هذه التعديالت إلى 
تخفيض قيمة العقود المتراكمة كل عام. وعالوة على ذلك، فإن أي انخفاض في درجة تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر لدى المجموعة قد يقلل من 
احتمالية تجديد أرامكو السعودية للعقود الحالية مع المجموعة أو تمديدها، أو ترسية عقود جديدة عليها، وهو ما سيؤثر سلًبا على األعمال المتراكمة. 

انظر كذلك القسم )4-5-2-1( )مؤشر كفاءة منصات الحفر( لالطالع على معلومات إضافية حول درجة تقييم مؤشر كفاءة الحفر للمجموعة.
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يمكن أن تؤثر عوامل أخرى أيًضا على العقود المتراكمة للمجموعة. وقد يكون معدل السعر اليومي للحفر المستخدم في حساب قيمة العقود المتراكمة 
أعلى أو أقل من معدل السعر اليومي الفعلي الذي تحصل عليه الشركة، ويمكن كذلك – في ظل ظروف معينة – استبداله مؤقًتا بأسعار يومية صفرية أو 
بديلة، مثل األسعار المتوقفة على حالة الطقس أو سعر اإلصالح أو سعر االستعداد أو السعر في حالة القوة القاهرة أو السعر المتغير. وقد يكون معدل 
السعر اليومي التعاقدي للحفر والمستخدم في حساب قيمة العقود المتراكمة أعلى أو أقل من معدل السعر اليومي الفعلي المستلم في النهاية بسبب عدة 
عوامل تؤدي إلى خسارة إيرادات من معدل السعر اليومي، بما في ذلك تعطل منصات الحفر أو تعليق العمليات. وفي بعض العقود، قد يتم تخفيض معدل 
السعر اليومي إلى الصفر إذا امتدت اإلصالحات إلى ما بعد فترة محددة مثاًل. وتشتمل العقود أيًضا على بند يسمح للعميل بتمديد مدة العقد إلتمام حفر 
آخر بئر للعميل. وال يتم تضمين الفترة التي تتجاوز مدة العقد إلتمام الحفر وإيرادات السعر اليومي ذات الصلة في حساب قيمة العقود المتراكمة. ويجوز 

للعميل، في بعض العقود، تعليق العقد أو إلغائه من دون إبداء أي سبب أو دفع رسوم اإلنهاء المبكر من خالل تقديم إشعار قبل مدة معينة.

قد ال تمثل األعمال المتراكمة بشكل دقيق اإليرادات التي تتوقع المجموعة تحقيقها خالل أي فترة، لذا ينبغي عدم النظر إلى األعمال المتراكمة وال 
االعتماد عليها كمؤشر قائم بذاته. وبالتالي، ال تستطيع المجموعة تقديم تأكيدات بشأن متطلبات عمالئها أو تقديراتها لألعمال المتراكمة. في حال 
حققت المجموعة من األعمال المتراكمة إيرادات أقل من المتوقع، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن طريقة حساب المجموعة لقيمة أعمالها المتراكمة، يرجى مراجعة القسم )4-

5-5-3( )العقود المتراكمة(.

المخاطر المتعلقة بعقود الحفر اليت تحتوي عىل أسعار يومية ثابتة 2-1-6

ترتبط تكاليف التشغيل الخاصة بالمجموعة بشكل عام بعدد منصات الحفر قيد التشغيل ومستوى التكلفة في كل منطقة توجد بها منصات الحفر، 
والتي قد تزداد بناء على العديد من العوامل، من بينها حركة العرض والطلب، والتضخم العام في األسعار، وأسعار السلع، ومشاريع التطوير في البيئة 
و2021م،  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنوات  في  المجموعة  المقابل، حققت  في  أو خروجهم.  الموردين  ودخول  التنافسية، 
التوالي، من إجمالي إيراداتها من عقود الحفر التي لها أسعار يومية ثابتة طوال مدة العقد. ونظًرا  ما يقارب من 79.3%، و77.5% و75.0%، على 
زيادة  افتراضات تسعير معينة )مثل  المجموعة استخدام  اليومية، يجب على  لزيادة األسعار  بنود  أي  العادة على  الحفر ال تحتوي في  أن عقود  إلى 
تكلفة الموردين والتضخم وزيادة الرواتب( عند تقديم عروض لمناقصات لمثل تلك العقود. تواجه المملكة شأنها شأن العديد من البلدان والمناطق 
االقتصادية األخرى زيادة كبيرة في معدالت التضخم. وقد ال تتمكن المجموعة من تعويض التكاليف اإلضافية غير المتوقعة من عمالئها، مما قد يؤدي 
إلى اختالف صافي األرباح الفعلية من عقد الحفر عن تلك التي قدرتها المجموعة مبدئياً. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى أيًضا الرجوع 
إلى القسم )6-3-2( )معدالت األسعار اليومية ومعدالت استخدام منصات الحفر(. قد تتسبب العوامل التالية في اختالف صافي األرباح المقدرة من 

عقد حفر عن صافي األرباح الفعلية:

عدم التقدير السليم لتكاليف المعدات أو العمالة أو المقاولين من الباطن. 	
تدني أداء العمال. 	
المشاكل التي تحدث بشكل غير متوقع في ما يتعلق بسلسلة التوريد الخاصة بالشركة، والتي قد تتسبب في تحمل الشركة تكاليف إضافية  	

لمعالجة المشكلة.
عدم قدرة مورديها أو مقاوليها من الباطن في تلبية المتطلبات التعاقدية. 	
عدم توفر العمال وانخفاض مستوى مهاراتهم. 	
أي تغييرات تطرأ على القوانين واللوائح ذات الصلة تؤدي إلى تكاليف غير متوقعة. 	
تكاليف الوقود. 	
التأخير بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل التأخير في الحصول على شهادة امتثال معدات السيطرة على اآلبار. 	

على وجه الخصوص، قد ترتفع أسعار صيانة واستبدال المعدات المطلوبة من وقت آلخر. وفي حال حدوث أي زيادة من هذا القبيل، فقد ال تتمكن 
المجموعة من تطبيق أي تكلفة ناتجة عن الزيادات على عمالئها. وسيؤدي وقوع أي عامل من العوامل السابق ذكرها إلى تأثير سلبي وجوهري على 
منصات  نقل  بمشاريع  المتعلقة  )المخاطر   )10-1-2( القسم  مراجعة  يرجى  المستقبلية.  وتوقعاتها  ونتائج عملياتها  المالي  ومركزها  الشركة  أعمال 
الحفر وتحديثها وإصالحها وتجديدها وتشييدها( لالطالع على مخاطر عدم تغطية األسعار الثابتة أو اليومية لتكاليف إحضار وترحيل منصات الحفر 

أو نقلها بشكل كامل.
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المخاطر المتعلقة بالعقود اليت تخضع للتعليق أو اإلنهاء المبكر أو التغيري 2-1-7

قد يخضع عدد من عقود المجموعة للتعليق أو اإلنهاء المبكر أو التغيير، وفي حال تطبيق أي أحكام تغيير من هذا القبيل، فقد تنخفض مستويات استخدام 
المجموعة وأعمالها المتراكمة، ومن ثم قد تنخفض مستويات اإليرادات المتحصلة. وبشكل عام، تتراوح المدة األولية لعقود المجموعة في العادة من ثالث 
إلى خمس سنوات مع حق العميل في تمديد العقد وفًقا لتقديره لسنة إضافية، وذلك لمرة واحدة أو مرتين. وتنص العقود في العادة على دفع رسوم اإلنهاء 
المبكر لصالح المجموعة إذا اختار العميل إنهاء العقد دون سبب خالل المدة األصلية. ويتم احتساب رسوم اإلنهاء المبكر في العادة على أساس معدل 
سعر يومي مخفض حتى نهاية المدة األصلية أو يتم تحديدها بالرجوع إلى الحد األقصى لعدد األيام )الذي يبلغ عادًة 180 يوًما(. وفي حال تمديد العقود 
إلى فترات إضافية، تسمح العقود في العادة للعميل بإنهاء العقد من دون دفع أي رسوم إنهاء مبكر وبموجب فترة إشعار تبلغ 30 يوًما فقط. باإلضافة إلى 
ذلك، قد يكون للعمالء أيًضا حق اإلنهاء المبكر عند تقصير الشركة أو عدم قدرتها على األداء. وفي تلك الحالة، قد يكون للمجموعة الحق في الحصول 

على تعويض في ما يتعلق بهذا اإلنهاء المبكر وقد ال يكون لها الحق بذلك، وقد ال تتمكن المجموعة من استبعاد التكاليف المرتبطة بالعقد بشكل كامل.

عالوة على ذلك، قد يتم تعليق بعض العقود، بدالً من إنهائها مبكًرا، لفترة ممتدة من دون تقديم تعويض كاٍف )يرجى الرجوع إلى القسم )4-5-5-2( )العقود 
مع العمالء( لالطالع على تفاصيل التعليق بسبب كوفيد-19(. وقد تواجه المجموعة أيًضا ضغوطا بخفض األسعار ونقص في الطلب على خدمات الحفر 
من العمالء الحاليين بسبب أوضاع السوق، مما يؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن األسعار والشروط األخرى في عقود الحفر سواًء أثناء مدة العقد أو في وقت 
تجديده. ويمكن للعمالء أيًضا ممارسة ضغوط أخرى باإلضافة إلى ممارسة وتفعيل البنود التعاقدية. فخالل فترات أوضاع السوق الصعبة، قد تتعرض 
المجموعة لمخاطر متزايدة تتعلق بما يلي: )1( اختيار العمالء عدم تجديد العقود قصيرة األجل؛ و)2( محاولة العمالء التنصل من عقودهم، بما في ذلك 
من خالل مطالبات بعدم األداء؛ و)3( سعي العمالء إلى إعادة التفاوض على عقودهم لخفض األسعار اليومية المتفق عليها؛ و)4( إلغاء عقود الحفر )مع 
أو بدون تقديم تعويضات اإلنهاء المبكر(. وقد يكون لتلك اإلجراءات تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. )للمزيد 

من التفاصيل حول اإليرادات من العمالء للثالث سنوات السابقة، يرجى مراجعة القسم )6-5-1-1) ج(( )اإليرادات حسب العميل(.

يؤدي إنهاء عقود الحفر وتعليقها إلى خسارة األسعار اليومية خالل فترة العقد. باإلضافة إلى ذلك، قد تتكبد أيًضا المجموعة في حالة إنهاء أي عقد 
أو تعليقه تكاليف كبيرة عالقة، ويتمثل هذا بصفة أساسية في استهالك منصات الحفر وتكاليف الصيانة وتكاليف التأمين. وفي حال تعثر العمالء أو 
قيامهم بإلغاء بعض العقود الجوهرية المبرمة مع المجموعة ولم تتمكن المجموعة من الحصول على عقود جديدة بشروط مماثلة إلى حد كبير، فقد 
تنخفض األعمال المتراكمة للمجموعة وسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. يرجى أيًضا االطالع إلى 

عامل المخاطرة التالي.

إيرادات  2-1-8 تغريات  مع  يتناسب  بما  الحفر  منيات  تشغيل  تكاليف  تذبذب  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
األعمال التشغيلية

التشغيلية لمنصات الحفر، فإن بعض  العمليات  التشغيلية والحد منها بما يتماشى مع أي تخفيضات في  التكاليف  بينما تعمل المجموعة على خفض 
التكاليف التشغيلية الخاصة بها ثابتة أو متغيرة جزئًيا فقط وقد ال يتم تخفيض هذه التكاليف بما يتناسب مع أي انخفاض في النشاط. وعالوة على 
ذلك، وطبقاً للظروف السائدة، قد ال تسعى المجموعة دائًما إلى تقليل أي تكاليف تشغيلية متغيرة، ال سيما إذا كان القيام بذلك ال يتسم بالفعالية )على 
سبيل المثال، بسبب أن التكاليف المستقبلية إلعادة تعيين الموارد الضرورية سوف تتجاوز الوفورات األولية(. على سبيل المثال، قد تسعى المجموعة 
إلى االحتفاظ بالموظفين الذين يتقاضون أجوًرا يومية على منصات الحفر التي تخضع مؤقًتا ألي توقف غير مخطط له أو أي فترة توقف قصيرة بين 
العقود، لضمان تشغيل منصات الحفر فور إبرام العقد التالي، أو قد يُطلب من بعض أفراد الطاقم البقاء لوقف عمل منصات الحفر قبل إعادة تعيينهم 

أو االستغناء عنهم.

عمليات الحفر المكثفة للمجموعة تعني أيًضا أنه يتعين على المجموعة الحفاظ على رأس مال عامل مرتفع لتغطية التكاليف المختلفة، بما في ذلك تكاليف 
صيانة المعدات التي قد تتغير على حسب عمر وحالة منصات الحفر المختلفة ومعداتها، والمتطلبات التشغيلية المحددة لعمالئها. وتتكبد المجموعة 
أيًضا تكاليف عامة كبيرة لدعم كل عملياتها وأنظمتها، والتي لن تختلف بسبب عمليات الحفر وستضطر إلى تكبدها حتى في حالة حدوث أي انخفاض 

في مستويات النشاط، وسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

جدول المحتويات
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المخاطر المتعلقة بالتحديات الناجمة عن أي توسع في األسواق الجديدة واألعمال الثانوية 2-1-9

رغم أن النشاط الرئيسي للمجموعة هو تشغيل منصات الحفر وأنشطة الحفر، تتوقع المجموعة توسيع نطاق انتشارها ليشمل خدمات مكملة لعمليات الحفر 
الخاصة بها، مثل توفير المعدات الالزمة لتحسين كفاءة الحفر والتوسيع المحتمل لعملياتها الحالية في األسواق المجاورة، بما في ذلك البحرين والكويت 
وعمان. وقد يواجه أي توسع من قبل المجموعة في أسواق وخدمات جديدة تحديات بما في ذلك عدم إلمام المجموعة بالثقافة واألوضاع االقتصادية للمواقع 
واألسواق الجديدة وصعوبات تعيين موظفين جدد وتدريبهم وإدارتهم، وافتقارها إلى الشهرة والسمعة في تلك األسواق الجديدة، وانخفاض الهوامش، وقدرتها 
على الحصول على عقود جديدة مع العمالء الحاليين والجدد، والحصول على تمويل إضافي لتمويل العمليات الجديدة، ودمج األعمال الجديدة في عملياتها 
الحالية، وبشكل عام إدارة العمليات الشاملة بكفاءة مع االستمرار في تشغيل منصات الحفر الحالية للمجموعة بكفاءة. وبناًء على ذلك، ينبغي عدم االستناد إلى 
معدالت نمو إيرادات المجموعة في الفترات السابقة على أنها مؤشر على معدالت النمو المستقبلية للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، تنوي المجموعة دراسة 
األسواق في مختلف المناطق الجغرافية في منطقة دول مجلس التعاون إليجاد فرص لتوسيع انتشارها، علماً إن منطقة دول مجلس التعاون تستضيف العديد 
من المنافسين بما في ذلك الشركات التابعة لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه، وهي أحد المساهمين في الشركة. وال يوجد ما يضمن صحة 
تقييمات المجموعة لفرص السوق واالفتراضات المتعلقة بها حيث قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن توقعات المجموعة. قد يؤدي أي نقص في الميزة 
التنافسية أيًضا إلى تعريض المجموعة ألوضاع السوق وتأخيرات غير متوقعة أو خسائر مالية أو تحديات تتعلق بالتدفقات النقدية. عالوة على ذلك، يمكن أن 
يؤدي تنفيذ خطة عمل المجموعة واستراتيجية النمو الخاصة بها إلى ضغوط على بنيتها التحتية التنظيمية واإلدارية والتشغيلية. وقد يؤدي التوسع المحتمل 
للمجموعة في عروض المنتجات في القطاعات المألوفة لدعم أعمالها الحالية إلى مشاكل في الجودة قد تؤثر على سمعة المجموعة ووضعها المالي. ويخضع 
أي توسع في أسواق جديدة لقيود معينة خاصة بالموقع. على وجه الخصوص، يُشترط الحصول على قرار من الجمعية العامة غير العادية بموجب النظام 
األساسي للمجموعة لمزاولة أعمال في عمان وباكستان. وسيكون لعدم تنفيذ المجموعة لخطة أعمالها واستراتيجية النمو لديها، أو عدم إدارة التوسع بشكل 

صحيح تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمشاريع نقل منيات الحفر وتحديثها وإصالحها وتجديدها وتشييدها 2-1-10

تتحمل الشركة في الغالب نفقات تحديث أسطول منصات الحفر الخاص بها وتجديده التزاماً بالمتطلبات التعاقدية ومتطلبات المعايير الدولية وإدارة 
الجودة والصيانة الوقائية ومتطلبات االعتماد الدورية. عالوة على ذلك، قد تتكبد المجموعة نفقات رأسمالية كبيرة لصيانة منصات الحفر، ال سيما مع 
تقادم أسطول منصات الحفر لديها، إلى جانب نفقات تشييد أو االستحواذ على منصات حفر إضافية. وغالًبا ما تتضمن مشاريع نقل منصات الحفر 
وتحديثها وإصالحها وتجديدها وتشييدها خدمات تصميم وهندسة معقدة، وهي معرضة بشكل خاص لمخاطر التأخير وتجاوز التكلفة مما قد ينتج، من 

بين عوامل أخرى، ما يلي:

نقص المواد أو العمالة الماهرة. 	
فشل أو تأخير مقدمي الخدمة والموردين الخارجيين. 	
زيادة تكلفة شحن المواد أو تأخره. 	
انقطاع العمل. 	
زيادات أسعار السلع األساسية بما في ذلك الصلب. 	
األحوال الجوية غير المالئمة. 	
طول مدة تنفيذ مكونات منصات الحفر المصنعة. 	

قد يؤدي حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله )باإلضافة إلى مخاطر أخرى( إلى عدم تحقيق المجموعة للقيمة الكاملة للعقد، أو يؤدي إلى تأخير 
عملياتها، مما يؤثر سلًبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتعتمد إيرادات نقل منصات الحفر على عدة عوامل، منها )1( عدد المرات التي 
يتم فيها نقل منصة الحفر إلى موقع آخر؛ )2( عدد األيام المطلوبة إلتمام عملية نقل منصة الحفر؛ و)3( المسافة المغطاة لغرض إتمام عملية النقل. يتم 
تنفيذ عمليات نقل منصات الحفر بناًء على تعليمات العمالء وفقاً لمعدل سعر نقل منصة الحفر المحدد في العقد ذي الصلة. كما يتم إضافة معدل سعر 
إضافي )بحسب عدد الكيلومترات المغطاة( في حال تجاوز الحد األعلى للمسافة المسموح بها لغرض عملية النقل، ويختلف معدل السعر المشار إليه 
من عقد إلى آخر. وعليه، على سبيل المثال، انخفض إجمالي اإليرادات من نقل منصات الحفر في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بسبب 

انخفاض مسافة النقل المغطاة وعدد ساعات الخدمة، علماً إن عدد عمليات النقل شهد ازدياداً.

تتحمل المجموعة أيًضا بشكل دوري التكاليف المتعلقة بإحضار منصات الحفر وترحيلها في بداية العقود ونهايتها، وكذلك نقل منصات الحفر من موقع بئر 
إلى آخر خالل تنفيذ العقد. وعادةً ما يتم دفع رسوم اإلحضار والترحيل ونقل منصات الحفر كرسوم تُقدم في شكل مبلغ مقطوع، مما يعرض المجموعة 
لمخاطر تجاوز التكاليف في حال حدوث أي من العوامل الموضحة أعاله. وال يوجد ما يضمن أن المبالغ المستلمة سوف تغطي بشكل كامل التكاليف ذات 
الصلة. باإلضافة إلى ذلك، ستؤدي أي تأخيرات في تنفيذ عمليات نقل منصات الحفر في غضون اإلطار الزمني المخطط له إلى خسائر في اإليرادات إلى 
أن يتم إعادة تشغيل منصة الحفر المتأثرة وحصولها على األسعار اليومية بعد اكتمال عملية النقل. وعليه، سيكون ألي عجز كبير في المبالغ المستلمة من 
عمالء المجموعة مقارنة بتكاليف اإلحضار الفعلية التي تتكبدها المجموعة تأثيراً سلبياً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

جدول المحتويات
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المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد-19 2-1-11

قد يكون لتفشي األمراض المعدية أو أي تهديد أو مخاوف تتعلق بالصحة العامة تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة. وقد تم مؤخراً اكتشاف ساللة 
جديدة من مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين في ديسمبر 2019م. وقد انتشر هذا المرض في أغلب دول 
العالم، األمر الذي أَدى إلى إقدام العديد من الدول، بما فيها المملكة والدول األخرى التي تعمل فيها المجموعة، إلى اّتخاذ تدابير متعددة للحد من انتشار 
فيروس كورونا. تسببت جائحة كوفيد-19 اضطرابات شديدة في سالسل التوريد واستمرارية األعمال وتوافر القوى العاملة حيث إن معظم الدول في كل 
أنحاء العالم قد اتخذت، وربما تستمر في اتخاذ تدابير الحجر الصحي أو اإلغالق أو قيود السفر أو غيرها من التدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار 
الجائحة. وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطرابات لألعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالم، بما في ذلك انخفاض الطلب وزيادة المعروض 
من النفط. وقد كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي جوهري على الطلب على خدمات المجموعة ومن المرجح كذلك أن يستمر هذا التأثير، متضمناً آثاًرا 
سلبية على اإليرادات وصافي الدخل واضطرابات في العمليات، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر المتعلق بتغيير طاقم العمل، وإيقاف العمالء 
لعمليات التنقيب والتطوير واإلنتاج الخاص بالنفط والغاز، واضطرابات سلسلة التوريد وأنشطة الموردين، وتأثر الموظفين بالمرض، وإغالق المدارس 
وغيرها من تدابير االستجابة المجتمعية التي قد يؤدي إلى نقص الموظفين الذين قد يكون من الصعب أو المستحيل استبدالهم، واإلغالق المؤقت لمرافق 
المجموعة أو مرافق العمالء والموردين. وتنص بعض عقود المجموعة على منح العميل خيار تعليق العقد، كما تم إنهاء بعض العقود مبكًرا أو تعليقها أو 
تقصير مدتها أو إعادة التفاوض بشأنها، مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية. وعلى وجه الخصوص، تم تعليق سبعة 

منصات حفر برية لفترات تتراوح من ثمانية إلى 18 شهًرا وتم تعليق منصة حفر واحدة لمدة ثالثة أشهر بسبب كوفيد-19.

وال يزال يتوقف حجم تأثر النتائج التشغيلية والمالية للمجموعة بكوفيد-19 على عوامل وعواقب مختلفة خارجة عن سيطرة المجموعة، مثل استمرار 
الجائحة، وأي موجات جديدة من فيروس كورونا، وأي معلومات جديدة قد تظهر بخصوص شدة فيروس كورونا وأي إجراءات إضافية تتخذها الشركات 
والحكومات استجابة للجائحة، ال سيما في المواقع الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة، ومدى سرعة وفعالية هذه االجراءات لمكافحة الفيروس، بما في 
ذلك فعالية التطعيمات وحسن توقيتها، حيث ال تزال كل تلك األمور غير مؤكدة إلى حد كبير في الوقت الحاضر. وقد أدت جائحة كوفيد -19 واألوضاع 
االقتصادية العالمية المتقلبة نتيجة الجائحة إلى تفاقم بعض عوامل المخاطرة األخرى المدرجة في هذا القسم. ويمكن أن تؤدي عودة ظهور فيروس 
كورونا في عدد من الدول، بما في ذلك المتحورات الجديدة، وطول مدة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في المستقبل إلى التأثير بشكل سلبي على االقتصاد 
العالمي واألسواق المالية. وفي حالة حدوث أو زيادة تفشي كوفيد-19 أو أي أمراض أخرى، واستمرار القيود التي تحد من انتشاره، فسيكون لذلك تأثير 

سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتأثري هجمات األمن السيرباني عىل أمن أنظمة التقنية وموثوقيتها 2-1-12

تعتمد المجموعة بشكل كبير على التقنيات واألنظمة والشبكات التي تديرها المجموعة أو مقدمي الخدمات والمعدات من األطراف الخارجية إلجراء 
أعمالهم وعملياتهم. وتزداد مخاطر وتهديدات األمن السيبراني على تلك األنظمة بشكل كبير وقد يكون من الصعب جداً توقعها أو رصدها أو منعها أو 
التخفيف منها. وفي حال ثبوت عدم كفاية أي من األنظمة األمنية التي تستخدمها المجموعة لرصد تهديدات األمن السيبراني والحماية منها، فقد تتعرض 
أعمال المجموعة واألنظمة المالية للخطر أو يمكن أن تتعرض المعلومات السرية أو المملوكة للمجموعة للتغيير أو الفقدان أو السرقة، أو قد تتعطل أو 
تتدهور أو تتضرر األعمال أو إجراءات السالمة الخاصة بالمجموعة )أو عمالئها(. وقد يؤدي انتهاك األمن السيبراني أيًضا إلى حدوث إصابات )مالية 
أو تشغيلية أو غيرها( لألشخاص، أو فقدان السيطرة على أصول المجموعة )أو عمالئها( أو اإلضرار بها، أو حدوث أضرار بيئية، أو اإلضرار بالسمعة، 
أو انتهاك األنظمة أو اللوائح والتعرض للتقاضي وااللتزامات القانونية األخرى. عالوة على ذلك، سيتم تقديم خدمات دعم تقنية المعلومات للمجموعة من 
قبل الشركات التابعة لمجموعة شلمبرجيه وذلك حتى يونيو 2022م. باإلضافة إلى ذلك، قد تتحمل المجموعة تكاليفاً كبيرة لمنع مخاطر أو أحداث األمن 
السيبراني أو االستجابة لها أو التخفيف منها والدفاع في أي تحقيقات أو دعاوى أو إجراءات أخرى قد تتبع تلك األحداث. وسيكون ألي فشل أو خرق 
ألنظمة المجموعة تأثير سلبي جوهري على سمعة المجموعة وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وقدرتها على خدمة مديونيتها.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة عىل مواكبة التطورات التقنية الهامة 2-1-13

يتأثر سوق خدمات المجموعة بالتطورات التقنية الهامة التي أدت إلى تحسينات كبيرة في وظائف المعدات وأدائها عبر القطاع ومن المرجح أن تستمر 
في ذلك. وبالتالي سيعتمد نجاح المجموعة وربحيتها في المستقبل جزئًيا على قدرتها على القيام بما يلي:

توفير الخدمات ومنصات الحفر والمعدات الحالية. 	
تلبية االحتياجات متزايدة التعقيد لعمالئها. 	
توقع التغييرات الرئيسية في معايير التقنية والصناعة واالستجابة للتطورات التقنية في الوقت المناسب. 	
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أي تغييرات في التقنية أو تحسينات من قبل المنافسين يمكن أن تجعل معدات المجموعة أقل قدرة على المنافسة. وال يوجد ما يضمن أن يتوفر لدى 
المجموعة ما يلي:

التمتع بموارد رأسمالية كافية لتحسين منصات الحفر الحالية أو بناء منصات حفر جديدة متطورة تقنًيا. 	
تجنب تجاوزات التكاليف الكامنة في المشاريع الكبرى الناتجة عن عوامل عديدة مثل النقص أو التأخير غير المجدول في تسليم المعدات أو  	

المواد، وعدم كفاية العمالة الماهرة، والزيادات غير المتوقعة في تكاليف المعدات والمواد والعمالة، ومشاكل التصميم والهندسة، والمشاكل 
المالية أو غيرها من الصعوبات.

التوزيع المالئم لمنصات الحفر غير المستخدمة أو المكدسة أو الجديدة أو المطورة. 	
اإلدارة الفعالة للحجم المتزايد أو النمو المستقبلي لمؤسستها وأسطول الحفر لديها. 	
الحفاظ على أطقم العمل الالزمة لتشغيل منصات الحفر الحالية أو اإلضافية. 	
التمكن من تحسين وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو أعمالها أو توقعاتها المستقبلية نتيجة لتحسين منصات الحفر الحالية أو بناء منصات  	

حفر جديدة.

قد تتسبب التقنيات الجديدة في أن تصبح أساليب ومعدات الحفر لدى المجموعة أقل تنافسية مما قد تتكبد معه المجموعة نفقات رأسمالية أعلى من 
أجل مواكبة االتجاهات المتسارعة في قطاع الحفر. حتى إذا نجحت المجموعة في تطوير تقنيات جديدة الستخدامها في أعمالها، فال يوجد ما يضمن 
توفر الطلب المستقبلي على تلك التقنيات. وقد يتردد العمالء أو قد ال يرغبون في تبني التقنيات الجديدة للمجموعة. كما قد تواجه المجموعة صعوبات 
في التفاوض على شروط مرضية لخدماتها التقنية أو قد ال تتمكن من الحصول على أسعار كافية لتحقيق العوائد المتوقعة على استثماراتها في البحث 

والتطوير في مجال التقنيات الجديدة.

إذا لم تنجح المجموعة في تطوير منصات الحفر والمعدات الحالية أو في بناء منصات جديدة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة 
ومناسبة لتلبية احتياجات عمالئها، فقد ينخفض الطلب على خدماتها وقد تفقد حصتها السوقية. عالوة على ذلك، قد ال تعمل التقنيات التي قد تنفذها 
المجموعة في المستقبل كما تتوقع، مما يؤثر سلًبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسمعتها. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات أو الخدمات 
أو المعايير الجديدة أن تتسبب بتقادم بعض خدمات المجموعة أو منصات الحفر أو المعدات، األمر الذي قد يقلل من قدرتها التنافسية ويكون له تأثير 

سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

تعرّض  2-1-14 المشرتكة  مشاريعها  أو  الوطنية  النفط  رشكات  مع  المربمة  بالعقود  المتعلقة  المخاطر 
المجموعة لمخاطر أكرب من تلك اليت تتحملها في العقود المربمة مع العمالء غري الحكوميني

بلغت عقود المجموعة المبرمة مع شركات النفط الوطنية أو مشاريعها المشتركة مثل أرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة ما نسبته %61.0 
من إجمالي قيمة عقود المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م. ومن خصائص هذه العقود أن عدًدا كبيًرا من الشروط غالًبا ما يكون غير قابل للتفاوض 
)بصرف النظر عن التسعير ورسوم اإلحضار( مما قد يعرض المجموعة لمخاطر تجارية وسياسية وتشغيلية أكبر من المتوقع تحمله في أي عقود من هذا 
القبيل، كالتعرض لمسؤوليات بيئية أكبر ومطالبات أخرى بالتعويض عن األضرار )بما في ذلك األضرار الالحقة( واإلصابات الشخصية المتعلقة بعملياتها. 
وغالًبا ما يتم إنهاء العقود المبرمة مع شركات النفط الوطنية من قبل العميل بفترة إشعار ذات مدة أقصر، سواًء بموجب العقد أو من خالل إجراء حكومي، 
وفي ظل شروط قد ال تمنح المجموعة الحق في الحصول على مدفوعات اإلنهاء المبكر. لذلك، فإن تعرضت المجموعة لمخاطر تلك النصوص غير 
القابلة للتفاوض في العقود مع شركات النفط الوطنية أو مشاريعها المشتركة، إلى جانب أي من العوامل المذكورة أعاله، سيكون لذلك تأثير سلبي على 

سمعة المجموعة وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

المخاطر المتعلقة بتعطل المعدات أو إيقاف التشغيل أو االضطرابات األخرى 2-1-15

عمليات المجموعة معرضة لمخاطر تعطل المعدات واألعطال الفنية األخرى، وانخفاض األداء عن المتوقع، وتقادم المعدات واالضطرابات العمالية. 
وتعتمد كل منصات الحفر لدى المجموعة على عدة معدات جوهرية، وقد تتعرض هذه المعدات، في بعض األحيان، للتلف أو تكون خارج الخدمة نتيجة 
ألعطال غير متوقعة، مما قد يتطلب وقف تشغيل منصة الحفر بشكل جزئي أو كلي أثناء إجراء عمليات اإلصالح، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض العمليات. 
وفي حال عدم توفر قطع الغيار أو االستبدال في الموقع أو في غضون فترة زمنية قصيرة، قد تضطر المجموعة إلى طلب معدات جديدة مما قد يؤدي 

إلى زيادة فترات اإلغالق الجزئي أو الكلي حتى استالم المعدات الجديدة )أو القطع البديلة(.

وفي حال حدوث أي انقطاع في اإلنتاج، سواء كان ذلك نتيجة لخلل غير متوقع أو انقطاع الطاقة أو تعطل المعدات أو خطأ بشري أو ألسباب أخرى، 
فسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات اإلنتاج وانخفاض اإليرادات، وقد يستلزم األمر نفقات رأسمالية كبيرة وغير متوقعة إلجراء عمليات اإلصالح )في 
حال عدم توفر مخصصات لذلك(. وفي حال حدوث اضطرابات أو تأخيرات في القدرة على تنفيذ المشاريع بسبب نقص المعدات الالزمة أو تعطلها 
أو تعرُّض الموردين المتعاقدين إلى نقص المعروض أو مشاكل تشغيلية أو في حال لم يتمكن الموردون أو لم يرغبوا بتوفير العناصر أو المعدات البديلة 
المطلوبة بالكميات المطلوبة أو لم يقوموا بتوفيرها على اإلطالق، سيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعمليات االندماج واالستحواذ المحتملة اليت تقوم بها المجموعة 2-1-16

استحوذت المجموعة سابًقا، وقد تندمج أو تستحوذ في المستقبل، على شركات أخرى لضمان قدرتها التنافسية، وتعزيز مكانتها في السوق والتوسع خارج 
مناطق عملها الحالية. ويمكن إجراء أي عملية اندماج أو استحواذ محتملة لزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز وفورات الحجم وتعزيز الخبرة الفنية 
داخل المجموعة. ومع ذلك، ففي أي عملية اندماج أو استحواذ، قد ال تحقق المجموعة حجم أو توقيت العوائد حسب المتوقع عند إبرام الصفقة. وقد 
ال تتحقق أوجه التكامل واالنسجام المتوقعة من الصفقة، وقد يكون تحسين اإليرادات ووفورات التكلفة أقل من المتوقع وقد ال تلبي الموارد المستحوذ 
عليها التوقعات التي تتطلب بدورها استثمارات كبيرة. عالوة على ذلك، هناك خطر يتمثل في تحويل تركيز اإلدارة والموارد األخرى إلدارة األعمال الحالية 
للمجموعة إلى مشاريع الدمج في ما يتعلق بالشركة المستحوذ عليها حديًثا. وال يمكن للمجموعة أن تضمن أن دمج أي شركة من هذا القبيل سيؤدي إلى 

تحقيق منافع للشركة والمجموعة ككل بما يكفي لتعويض النفقات التي تكبدتها أو التي ستتكبدها في إتمام تلك الصفقة.

فضاًل عن ذلك، يمكن أن تنطوي عمليات االندماج واالستحواذ على مخاطر أخرى، مثل عدم أداء الشركة المستهدفة حسب المتوقع بعد االندماج أو 
االستحواذ، والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين في الشركة المستهدفة واألحداث أو االلتزامات غير المتوقعة المرتبطة بذلك )بما في ذلك المخاطر 
األخرى المتعلقة بدمج أنظمة الشركة ذات الصلة(. وقد تتكبد المجموعة أيًضا تكاليف كبيرة تتعلق بالمعامالت، بما في ذلك التكاليف اإلدارية والقانونية 
واالستشارية األخرى، والمصاريف المتعلقة بعملية الدمج، أو المصاريف المرتبطة بالتصرف في المرافق أو األصول المكررة، وقد ال تقوم المجموعة 
بتقييم دقيق للقيمة وااللتزامات ومواطن القوة والضعف في ما يتعلق باالستحواذ أو أهداف االستثمار. لذلك، يمكن أن يكون ألي اندماج أو استحواذ في 
المستقبل تأثير على أداء المجموعة ووضع المخاطر لديها وسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المعتادة لغرض استيفاء الطلب على خدماتها  كما تجدر اإلشارة إلى استحواذ المجموعة على األصول، وتحديداً منصات الحفر، في إطار نشاطاتها 
ولضمان توفر البديل المناسب ألصولها ومنصات الحفر الخاصة بها بما يضمن استمرارية أعمالها وبما يتوافق مع نشاطها التاريخي. فعلى سبيل المثال 
أبرمت المجموعة اتفاقيتين في شهر مايو 2022م لشراء منصتي حفر بحرية بقيمة 285.0 مليون ريال سعودي للمنصة الواحدة، ومن المتوقع إتمام 
عمليات الشراء واالستحواذ على منصتي حفر في النصف الثاني من العام 2022م، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة)ولمزيد من المعلومات 
حول اتفاقيتي شراء منصتي الحفر يرجى مراجعة القسم )12-5-1( )االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين((. إاّل إن االعتماد على الطلب على 
خدمات المجموعة لغرض عمليات االستحواذ يتضمن مخاطر مثل عدم التمكن من إبرام االتفاقيات مع العمالء لتقديم خدمات الحفر بعد االستحواذ على 
منصات الحفر مباشرًة أو بشكل عام، أو بعد إتمام عمليات أعمال التحديث والتحسين واعتماد المعدات واستيفاء متطلبات الجاهزية الخاصة بالعميل، 
أو إيقاف األعمال من قبل العميل بموجب أحكام العقد ذي الصلة أو غير ذلك. وقد ينتج عن ذلك صعوبة أو تأخير في تغطية التكاليف المتعلقة بعملية 
االستحواذ إضافًة إلى حاجة المجموعة إلعادة اعتماد المعدات أو استيفاء متطلبات أخرى لصالح العميل أو عميل آخر لغرض استخدام وتوظيف منصة 
الحفر ذات الصلة، إن أمكن. كما أن االستحواذ على منصات الحفر وامتالكها يتطلب تخصيص نفقات رأسمالية كبيرة لغرض صيانة المنصات والقيام 
بعمليات اعتماد المعدات أو استيفاء متطلبات مختلف العمالء أو مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في القطاع ذي الصلة، إضافًة إلى ضرورة إحضار 
منصات الحفر بشكل فّعال من خالل خدمات لوجستية تمّكن المجموعة من نقل المنصات من البائع إلى أحواض بناء السفن ومن ثم إلى موقع الحفر 
المحدد. وعليه، يمكن أن يكون ألي من العوامل المذكورة تأثير على أداء المجموعة ووضع المخاطر لديها وسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال 

المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوجهات الجمهور والمستثمرين بشأن تغري المناخ والوقود األحفوري والمسائل  2-1-17
األخرى المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية

أدى تغيير التوجهات العامة بشأن الوقود األحفوري، الذي يستهدف المجتمع االستثماري، بما في ذلك مستشاري االستثمار، وصناديق الثروة السيادية، 
وصناديق التقاعد العامة، والجامعات، والمجموعات األخرى، إلى دفع الجهود في كل أنحاء العالم للتشجيع على بيع أسهم شركات الطاقة غير المتجددة، 

وكذلك للضغط على المقرضين وشركات الخدمات المالية األخرى للتقليص أو الحد من األنشطة مع شركات الطاقة غير المتجددة.

ذلك  في  بما   – واالجتماعية  البيئية  بالحوكمة  المتعلقة  واإلفصاحات  الممارسات  على  تركيزهم  زيادة  على  أيًضا  االستثماري  المجتمع  أعضاء  ويعمل 
الممارسات واإلفصاحات المتعلقة بالغازات الدفيئة وتغير المناخ – في قطاع الطاقة على وجه الخصوص، ومبادرات التنوع والشمول ومعايير الحوكمة بين 
الشركات العامة بشكل عام. ولذلك، قد تواجه المجموعة ضغوًطا متزايدة في ما يتعلق باإلفصاحات والممارسات المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية، 
بغض النظر عن متطلبات اإلفصاح األساسية في السوق. باإلضافة إلى ذلك، يمكن ألعضاء المجتمع االستثماري تقييم الشركة من حيث أداء استدامة 
الحوكمة البيئية واالجتماعية قبل االستثمار في أسهمها. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تزايدت طلبات المستثمرين على فرص االستثمار في 
البيئية واالجتماعية في  الحوكمة  النسبة المخصصة الستثمارات  بزيادة  الكبيرة  المكتتبة  المؤسسات  العديد من  والتزم  البيئية واالجتماعية،  الحوكمة 
محافظهم المالية. ونتيجة لذلك، ازدادت صناديق االستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية واالجتماعية والتي تسعى إلى الحصول على منتجات استثمارية 
موجهة نحو الحوكمة البيئية واالجتماعية. وحيث تعمل المجموعة في قطاع الوقود األحفوري، فإنه من غير المرجح أن تفي بمعايير االستثمار القائم 
على الحوكمة البيئية واالجتماعية بغض النظر عن ممارساتها وإفصاحاتها بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية. ولذلك، قد تفقد الشركة المستثمرين أو 

قد يقوم المستثمرون بتخصيص جزء من رأس مالهم بعيًدا عن الشركة، وقد تزيد تكلفة رأسمالها، وسيتأثر سعر أسهمها وسمعتها بشكل سلبي أيًضا. 
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الطاقة  2-1-18 ميادر  من  غريها  أو  المتجددة  الطاقة  ميادر  إىل  العالمي  بالتحول  المتعلقة  المخاطر 
البديلة

قد يؤثر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة البديلة على الطلب العالمي على النفط والغاز، كما قد يتطلب من المجموعة 
تكييف عملياتها أو بعض األمور مع المتطلبات الحكومية والتغيرات المحتملة لقاعدة العمالء وتفضيالتهم. وقد أعلنت المملكة خالل الدورة السادسة 
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )COP26( التي انعقدت في عام 2021م عن تعهدها بخفض انبعاثات 
الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060م. وقد يؤثر تحول الطاقة سلًبا في الطلب على خدمات المجموعة وقد يكون هذا االتجاه أكثر سرعة وبروًزا 
مقارنة بتوقعات المجموعة. عالوة على ذلك، إذا قام المستثمرون أو المؤسسات المالية بتجنب تمويل الشركات التي تعمل في الصناعات المرتبطة بالوقود 

األحفوري، وستتأثر سلًبا قدرة المجموعة على الوصول إلى رأس المال أو سوق األسهم.

االستدامة  2-1-19 ومبادرات  االلزتام  ومستهدفات  وأهدافها  المجموعة  بتطلعات  المتعلقة  المخاطر 
الخاصة بها

حددت المجموعة األهداف والمستهدفات والغايات األخرى المتعلقة بمسائل االستدامة – وستواصل القيام بذلك في المستقبل –، بما في ذلك مستهدف 
التزامها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وتعكس البيانات المتعلقة بهذه األهداف ومستهدفات االلتزام والغايات النوايا الحالية للمجموعة لكنها ال تشكل 
ضماًنا لتحقيقها. وتؤدي جهود المجموعة للبحث بشأن هذه األهداف ومستهدفات االلتزام والغايات األخرى ووضعها وتحقيقها واإلبالغ عنها بشكل دقيق إلى 
تعرضها للعديد من المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة والمخاطر المالية والقانونية وغيرها من المخاطر. وتخضع قدرة المجموعة على تحقيق أي من تلك 
األهداف ومستهدفات االلتزام والغايات المحددة، بما في ذلك ما يتعلق بخفض كثافة االنبعاثات، للعديد من العوامل واألحوال التي يقع بعضها خارج سيطرتها.

قد تتعرض أعمال المجموعة للتدقيق المتزايد من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين في ما يتعلق بأنشطة االستدامة الخاصة بها، بما في 
التي تعلن عنها ومنهجياتها والجداول الزمنية المتعلقة بتحقيقها. وفي حال كانت افتراضات أو  ذلك األهداف ومستهدفات االلتزام والغايات األخرى 
ممارسات االستدامة التي تطبقها المجموعة ال تلبي توقعات ومعايير المستثمرين أو أصحاب المصلحة اآلخرين التي تستمر في التطور، فقد تتأثر سلًبا 
سمعة المجموعة وقدرتها على استقطاب الموظفين أو االحتفاظ بهم، ومستوى جاذبيتها كشريك استثماري أو تجاري. وكذلك في حالة الفشل الفعلي 
أو المتصور للمجموعة في متابعة أو تحقيق أهدافها ومستهدفاتها وغاياتها التي تركز على االستدامة، أو في الفشل في االلتزام بالمعايير األخالقية أو 
البيئية أو غيرها من المعايير أو اللوائح أو التوقعات، أو تلبية معايير اإلبالغ المختلفة في ما يتعلق بهذه األمور، وسيؤثر ذلك سلًبا على سمعة المجموعة 

أو أعمالها، كما يعرضها إلجراءات التنفيذ الحكومية والدعاوى الخاصة.

المخاطر المرتبطة بتعامالت واتفاقيات األطراف ذات العالقة 2-1-20

تبرم الشركة في سياق عملها المعتاد اتفاقيات ومعامالت مع عدد من األطراف ذات العالقة والشركات التابعة لهم، بما في ذلك كبار المساهمين والشركة 
التابعة المملوكة لهم بالكامل والشركات التي يكون بعض أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذيها )يرجى مراجعة القسم 
األطراف.  بين  التعاقدية  العالقة  تحكم  مكتوبة  اتفاقات  بموجب  التعامالت  كل هذه  وتتم  العالقة((.  ذوي  األطراف  مع  والعقود  )المعامالت   )11-12(
ويتم إبرام جميع تعامالت الشركة واتفاقياتها مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة. تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع 
اتفاقيات ومعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة، والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك في اجتماعها 

1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م( وفق المتطلبات النظامية. 

يتم إثبات التعامالت مع األطراف ذات العالقة وتسجيلها في القوائم المالية الموحدة المراجعة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حسب االقتضاء )يرجى مراجعة القسم )19( )القوائم المالية وتقرير 

المحاسبين القانونيين حولها((.

بلغ إجمالي المبلغ مستحق الدفع لألطراف ذات العالقة من قبل الشركة 12.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 
بما يمثل 0.3% من إجمالي التزامات الشركة في الفترة ذاتها، ولم يكن هناك أي مبالغ مستحقة في السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م 
و2021م. وقد بلغ إجمالي المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة للشركة 320.2 مليون ريال سعودي و378.9 مليون ريال سعودي و569.4 مليون 
ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي، حيث مثلت 30.7% و72.5% و81.8% على التوالي من 
إجمالي مستحقات الشركة خالل تلك الفترات. وبلغ إجمالي قيمة اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات العالقة 0.8 مليار ريال سعودي و2.5 مليار 
ريال سعودي و2.2 مليار ريال سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي، حيث مثلت 29.8% و%99.7 

و99.6% على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة خالل تلك الفترات. 

وفي حال عدم توثيق العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب اتفاقيات كتابية، أو في حال عدم إبرامها على أسس تجارية بحتة، أو عدم 
الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها )في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي من أعضاء مجلس االدارة(، سيكون لذلك تأثير سلبي 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني في أعمال منافسة ألعمال  2-1-21
المجموعة

كما في تاريخ هذه النشرة، يشارك بعض أعضاء مجلس اإلدارة بأعمال منافسة للمجموعة من خالل مناصبهم ضمن كبار التنفيذيين في أعمال مشابهه 
إدارة، منصب مدير  يتولى فيجاي كاسيبهاتال، عضو مجلس  أو غير مباشر. وعلى وجه الخصوص،  تتنافس معها بشكل مباشر  أو  المجموعة  ألعمال 
وبالتحديد خدمات منصات  بالمجموعة،  وأعمال منافسة ألعمال  أنشطة  تمارس  والتي  المحدودة  االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه  عمليات 
الحفر، األمر الذي يُشكل تعارضاً في المصالح بين أعمال المجموعة من جهة وأعمال عضو مجلس اإلدارة من جهة أخرى. وتمت الموافقة على مشاركة 
فيجاي كاسيبهاتال في األنشطة المنافسة من خالل دورها كأحد كبار التنفيذيين في شركة شلمبرجيه المحدودة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(، )لمزيد من المعلومات عن أعمال أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التي تتنافس مع 
أعمال المجموعة، يرجى مراجعة القسم )5-7( )تعارض المصالح((. بخالف ذلك، ال يشارك أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين في 
أي أنشطة تتنافس مع المجموعة. ومع ذلك، قد يتنافس بعضهم مع المجموعة في المستقبل إما من خالل عضويتهم في مجالس إدارة أو من خالل ملكية 
أعمال تقع ضمن نطاق أعمال المجموعة، وتكون مماثلة لها أو تتنافس معها بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
االطالع على المعلومات الداخلية للمجموعة، وقد يستخدمون تلك المعلومات لمصالحهم الخاصة أو بما يتعارض مع مصالح المجموعة وأهدافها. وإذا 
كان ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الذين لهم مصالح متعارضة مع مصلحة المجموعة تأثير سلبي على قرارات المجموعة، أو إذا استخدموا 
المعلومات المتاحة لهم المتعلقة بالمجموعة على نحو يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين طرًفا في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه 
من منافسة المجموعة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال المجموعة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للمجموعة، 

للحصول على موافقة الجمعية العامة بموجب المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات والمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.

والرشكاء  2-1-22 التينيع  ورشكات  والموزعني  الخارجية  األطراف  عىل  باالعتماد  المتعلقة  المخاطر 
االسرتاتيجيني

تعتمد المجموعة على شركات تصنيع معدات خارجية ومقاولين من الباطن. وعلى وجه الخصوص، قد تقوم المجموعة بالتعاقد من الباطن بشأن بعض 
عمليات التجديد والصيانة ومع موردين لتقديم خدمات التموين والخدمات األخرى المتعلقة بمنصات الحفر، وغيرها من الخدمات. في السنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بلغت مشتريات المجموعة من أكبر خمسة موردين لها، بما في ذلك موردي منصات الحفر وقطع الغيار 
والمعدات والمواد، 200.0 مليون ريال سعودي و146.0 مليون ريال سعودي و122.0 مليون، على التوالي، بما يمثل 26.9%، و35.7% و26.9% من إجمالي 
مشتريات المجموعة، على التوالي، في الفترات نفسها. كما ال يوجد في العديد من مواقع منصات الحفر التابعة للمجموعة مرافق إصالح قريبة منها أو 
يوجد فقط عدد قليل منها والتي لديها القدرة على إجراء التحديثات والتجديدات والمساهمات المطلوبة )خاصة عند الحاجة إلى استخدام كمية كبيرة 
من الصلب(. وفي حال عدم توفر مرافق محلية أو في حالة إغالق أي مرفق محلي، فقد تنتظر الشركة وقًتا طوياًل لحين تسلم معدات محددة هامة وتنفيذ 
إصالحات جوهرية أو قد تضطر الشركة إلى إيقاف تشغيل منصات الحفر ونقلها إلكمال عمليات المسح والتحديثات ومتطلبات الصيانة الالزمة. وقد 
يكون لذلك تأثير سلبي على معدل استخدام منصات الحفر بسبب وقت النقل الزائد الالزم أو قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتحديث وصيانة 

أسطول المجموعة والحفاظ على شهادات اعتمادها.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتوفر للمجموعة معدات السيطرة على اآلبار لكل منصة حفر تُعتمد كل ثالث إلى خمس سنوات من قبل الموردين األصليين 
لتلك المعدات. وفي حال لم يتمكن هؤالء الموّردون من إجراء االعتماد ألي سبب في األوقات المطلوبة، فلن تتمكن المجموعة من تشغيل منصات الحفر 
المعنية دون ذلك االعتماد، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على معدل استخدام تلك المنصات وقد يتعين على المجموعة إنفاق مبلغ يتراوح ما بين 
مليون ريال سعودي وعشرة ماليين ريال سعودي لكل منصة حفر، مثل معدات التحكم في اآلبار. يرجى أيًضا مراجعة القسم )2-2-11( )المخاطر المتعلقة 

باعتماد منصات الحفر(.

عالوة على ذلك، في حال لم تستخدم المجموعة مقاولين من الباطن أو تحصل على معدات أو مواد وفًقا لخططها أو ميزانياتها، فقد تتأثر قدرة 
المجموعة على مواصلة عملياتها في الوقت المناسب أو بما يحقق لها الربح. على سبيل المثال، مع استمرار تزايد الطلب على معدات حفر معينة، 
مثل أنابيب اآلبار أو معدات السيطرة على اآلبار، قد تتجاوز فترات التنفيذ الفعلية لتلك المعدات أوقات التسليم المقدرة من قبل المجموعة والتي 
استخدمتها لغرض تقديم عروض لمناقصات لعقود الحفر. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن أي من المقاولين من الباطن أو الشركات المصنعة من 
تقديم خدماته أو معداته أو مواده وفًقا للشروط المتفق عليها مسبًقا أو في الوقت المحدد. وفي تلك الحاالت، قد يتعين على المجموعة شراء تلك 
الخدمات أو المعدات أو المواد من مصدر آخر وربما بسعر أعلى وفترة تسليم أطول، أو قد ال تتمكن من العثور على بديل. ونتيجة لذلك، فإن فشل 
المقاول من الباطن أو الشركة المصنعة في تقديم تلك الخدمات أو المعدات أو المواد، أو عدم تقديمها في الوقت المحدد، سيؤثر بشكل سلبي على 

أعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو أوضاعها المالية.
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إرهابية ال تخضع  2-1-23 أو أعمال  تتعرض ألحداث كارثية  اليت  الحفر  المتعلقة بعمليات منيات  المخاطر 
لسيطرة المجموعة

قد تكون المواقع التي تعمل فيها المجموعة عرضة للكوارث الطبيعية )مثل الحرائق أو العواصف( أو عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
أو اضطرابات مدنية أو أحداث كارثية مماثلة، بما في ذلك ما يلي:

التغيرات الطارئة على الطقس واألنماط الهيدرولوجية والمناخية السائدة، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر. 	
الحوادث الكبرى مثل التلوث الكيميائي أو اإلشعاعي أو غير ذلك من حاالت التلوث البيئي الجسيمة. 	
األوبئة الخطيرة التي تؤثر في صحة األشخاص المتواجدين في المنطقة أو الذين يسافرون إليها )مثل جائحة كوفيد-19(. 	
الحرائق أو الحوادث الناتجة عن عمليات منصات الحفر. 	
النفطية الحيوية في الشرق األوسط، بما في ذلك  	 التحتية  البنية  أو األعمال اإلرهابية. على وجه الخصوص، تعرضت  األعمال اإلجرامية 

المملكة، للهجوم في الفترات السابقة، مما تسبب في إلحاق أضرار بأصول مادية وتسبب في تعطيل إنتاج النفط.

قد يؤدي وقوع أي من هذه األحداث في أي عملية أو أكثر من عمليات منصات الحفر التابعة للمجموعة أو في أي مدينة أو منطقة تعمل فيها المجموعة 
إلى حدوث اضطرابات في عملياتها، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي وقوع أي من تلك األحداث إلى زيادة التكاليف المرتبطة بعمليات منصات الحفر، مما يُعرض المجموعة لتحمل المسؤوليات 

أو يؤثر في شهرتها وسمعتها، كما قد يؤدي بخالف ذلك إلى إعاقة التشغيل العادي 

للعمليات على منصات الحفر، مما سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتغيريات السلبية في أسعار الرصف 2-1-24

قد تتأثر نتائج عمليات المجموعة نتيجة تذبذب أسعار صرف العمالت وقدرة المجموعة على إدارة مخاطر العمالت بكفاءة. في السنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، كانت 37.9% و39.1% و35.1% من معدات ومواد مشتريات المجموعة بالعمالت األجنبية. إذا تغيرت سياسة 
المملكة المتمثلة في ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي في المستقبل، فقد تشهد المجموعة زيادة كبيرة في التكاليف المقّيمة بالريال السعودي 
لعملياتها. وحيث لم تبرم المجموعة اتفاقيات تحّوط للتقليل من نسبة تعرضها لمخاطر العمالت، فإن التغيرات في أسعار صرف العمالت سيكون لها 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتحييل الذمم المدينة 2-1-25

بلغ إجمالي الذمم المدينة المستحقة للمجموعة التي مّر على تاريخ استحقاقها 365 يوًما 43.7 مليون ريال سعودي و22.6 مليون ريال سعودي و0.1 
مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي، في حين بلغت مخصصات الديون المشكوك في 
تحصيلها التي يتم رصدها بشأن إجمالي الذمم المدينة المستحقة 30.7 مليون ريال سعودي و10.3 مليون ريال و3.4 مليون ريال سعودي، على التوالي، 
خالل تلك الفترات. في حال اعترض عمالء المجموعة على المبالغ الواردة بالفواتير أو في حال مواجهتهم ألي صعوبات مالية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة 
في الفواتير غير المحصلة وإجمالي المبالغ المستحقة التي تجاوزت مواعيد سدادها. قد تتأثر أيًضا قدرة العمالء على أداء التزاماتهم المقررة بموجب 
العقود، بما في ذلك قدرتهم على السداد للمجموعة أو الوفاء بأي التزامات تعويض، باالنكماش االقتصادي أو تدهور قطاع التنقيب عن النفط والغاز 
وإنتاجهما أو أي ظروف سلبية أخرى )بما في ذلك جائحة كوفيد-19 األخيرة( يشهدها قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. إن أي تعثر في سداد 

تلك الديون عند استحقاقها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

إضافًة إلى إن عقود منصات الحفر المبرمة مع أرامكو السعودية ال تتضمن شروط سداد محددة، إال إن الدفعات تصبح واجبة السداد بعد مصادقتها من 
قبل أرامكو السعودية. وعليه، في حال لم تتمكن أرامكو السعودية من مصادقة تلك الفواتير والدفعات بشكل عام أو في وقت مناسب سيكون لذلك تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل 2-1-26

تعتمد المجموعة في تمويل أعمالها على تسهيالت تمويلية تحصل عليها من البنوك التجارية. وقد بلغ إجمالي القروض البنكية للمجموعة ما مقداره 
2.5 مليار ريال سعودي، و2.0 مليار ريال سعودي و1.4 مليار ريال سعودي، بما يمثل نسبة دين إلى حقوق الملكية بالغة 69.7% و51.6% و32.9%، كما 
في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، كان على المجموعة التزامات بموجب خطابات اعتماد بقيمة 38.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م فيما يتعلق بشراء المواد. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )6( )مناقشة اإلدارة وتحليلها 
للوضع المالي ونتائج العمليات(. نتيجة إلصدار الصكوك البالغة قيمتها ملياري ريال سعودي والتي أصدرتها الشركة في يناير 2022م، ارتفعت نسبة الدين 

إلى حقوق الملكية للمجموعة إلى 77.6% في تاريخ إتمام عملية إصدار الصكوك.
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تحتوي بعض ترتيبات التمويل الحالية للمجموعة على تعهدات تفرض قيوًدا تشغيلية ومالية على المجموعة. وتشمل هذه القيود ما يلي: )1( مطلب الحفاظ 
على الحد األقصى الحالي لنسب الرفع المالي، و)2( قيود على تغيير السيطرة على المجموعة، و)3( قيود على تحمل المزيد من المديونية. وقد تؤثر 
هذه القيود على مرونة المجموعة في التخطيط واالستجابة للتغييرات التي تطرأ على أعمالها أو أوضاعها االقتصادية وقد تمنعها من القيام بأنشطة 
تجارية معينة أو تحد من قدرتها على القيام بها إال بعد الحصول على موافقة المقرضين. وقد تتأثر قدرة المجموعة على االلتزام بهذه التعهدات والقيود 
بأحداث خارجة عن إرادتها، وال يوجد ما يضمن قدرة المجموعة على الحصول على موافقة المقرضين على التنازل أو تعديل التعهدات الضرورية أو 
المفيدة ألعمال المجموعة، مما قد يؤثر في أداء المجموعة. فعلى سبيل المثل، أخلت المجموعة بتعهدها المتعلق بنسبة التداول )عدد مرات تغطية 
األصول المتداولة للخصوم المتداولة( في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وحصلت على تنازل من قبل المقرض ذي الصلة. وقد يؤدي أي 
طلب للتنازالت أو التعديالت إلى زيادة التكاليف على المجموعة، أو يؤدي أيًضا إلى قيام المقرضين بتعديل شروط ترتيبات التمويل الحالية أو فرض قيود 
تشغيلية ومالية إضافية. وفي حال لم تتمكن المجموعة من االلتزام بأي من التعهدات المنصوص عليها في ترتيباتها التمويلية الحالية أو المستقبلية أو لم 
تتمكن من الحصول على أي تنازل أو تعديل، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حالة تقصير بموجب شروط هذه االتفاقيات، كما يمكن أن يؤدي إلى تعجيل أو إنفاذ 
السداد بموجب ترتيبات التمويل. وفي تلك الحاالت، ال يوجد ما يضمن قدرة المجموعة على الحصول على تمويل بديل يكفي للوفاء بكل تلك المدفوعات. 
باإلضافة إلى ذلك، تحصل الجهات المقرضة بشكل عام على إيرادات من عقود ألعمال جوهرية محددة ومطالبات تأمين لغرض تأمين ديون المجموعة 
والتزاماتها، وفًقا لشروط اتفاقيات التمويل مع الجهات المقرضة ذات الصلة، يرجى مراجعة القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(. كما أن اعتماد المجموعة 
على التسهيالت التمويلية لتمويل أعمالها يشكل مخاطرة بحد ذاتها الحتمالية إنهائها بسبب إخالل أي من بنودها أو انتهاء مدتها دون تجديد. علماً إن 
اتفاقيات التمويل المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي والبنك األهلي السعودي )نتيجة اندماج البنك األهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية( قيد 
التجديد كما في تاريخ هذه النشرة. ومن شأن حدوث أي من العوامل السابق ذكرها التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن المجموعة تعتمد في توسيع أعمالها على عدة عوامل من أهمها قدرتها على تأمين المزيد من التمويل. تعتمد قدرة المجموعة على الحصول 
على تمويل خارجي مناسب أو إعادة تمويل أعمالها الحالية على عدة عوامل منها أدائها المالي ونتائج عملياتها، باإلضافة إلى عوامل أخرى خارجة عن 
سيطرتها، مثل أوضاع االقتصاد الكلي، وأوضاع السوق المالية، وأسعار الفائدة الدولية، وتوافر التمويل من البنوك أو الممولين اآلخرين، وثقة المستثمرين 
في المجموعة واألوضاع االقتصادية والسياسية في المملكة. وإذا لم تتمكن المجموعة من الحصول على أي تمويل مطلوب أو إعادة تمويل تمويالتها 
الحالية في الوقت المناسب أو بتكلفة معقولة أو بشروط مقبولة أو لم تتمكن من ذلك على اإلطالق، فقد تضطر إلى تقليص استثماراتها أو أي عمليات 
مخطط لها أو إرجائها أو تقليصها أو التخلي عنها. مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على استراتيجيتها المستقبلية وأعمالها ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وعالوًة على ذلك، قد تكون هناك عواقب سلبية جوهرية أخرى متعلقة بالمديونية إلى جانب عدد من االلتزامات المالية سواًء الحالية أو المستقبلية 
باإلضافة إلى بعض االلتزامات التعاقدية ومنها ما يلي:

تخصيص المجموعة لجزء كبير من التدفقات النقدية التي تحصل عليها من العمليات لسداد ديونها وبالتالي انخفاض األموال المتاحة للحفاظ  	
على عملياتها أو تحقيق معدل النمو المخطط له، بما في ذلك الحد من قدرتها على االستثمار في منصات الحفر لدعم نمو أعمالها.

زيادة تأثر المجموعة باألوضاع السلبية لالقتصاد وقطاع النفط والغاز مما قد يضعها في ظروف تنافسية ليست في صالحها أمام منافسيها  	
الذين تقل مديونيتهم نسبًيا عن مديونية المجموعة.

زيادة تكلفة االقتراض وتكبد المجموعة رسوم عالية من وقت إلى آخر فيما يتعلق بتعديالت الديون أو إعادة التمويل، وتتأثر ترتيبات التمويل  	
الخارجي للمجموعة تأثًرا كبيًرا بأسعار الفائدة والتي تكون على قدٍر عاٍل من الحساسية تجاه عدد من العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة، 
بما في ذلك السياسات الحكومية والنقدية والضريبية وكذلك الظروف االقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والعالمي. قد يؤدي 
ارتفاع معدالت الفائدة ورسوم التمويل ذات الصلة إلى خفض التدفق النقدي للمجموعة. وعليه، سيكون للتقلبات في أسعار الفائدة تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
الحد من مرونة المجموعة في اإلعداد للتغيرات التي تطرأ على أعمالها وعلى قطاع النفط والغاز واالستجابة لها. 	

وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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بالديون  2-1-27 المتعلقة  والزتاماتها  عملياتها  لتسيري  الكافي  النقد  توفري  عىل  المجموعة  قدرة  اعتماد 
عىل العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتها

تعتمد قدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات الديون، بما في ذلك بموجب الصكوك )يرجى مراجعة القسم )12-8( )اتفاقيات برنامج الصكوك( يرجى 
التشغيلي والمالي  الرأسمالية، على األداء  العامل والنفقات  المال  الديون أو تمويل رأس  التمويل((، أو إعادة تمويل  مراجعة القسم )12-6( )اتفاقيات 
للمجموعة في المستقبل، والذي سيتأثر بقدرتها على تنفيذ إستراتيجية أعمالها بنجاح باإلضافة إلى عوامل اقتصادية ومالية وتنافسية وتنظيمية عامة 
وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة. وال يوجد ما يضمن أن أعمال المجموعة ستستمر في توليد تدفقات نقدية كافية من عملياتها، أو أن 
وفورات التكلفة المتوقعة حالًيا، ونمو اإليرادات، وخطط التوسع والتحسينات التشغيلية سوف تتحقق، أو أن تمويالت الدين أو حقوق الملكية المستقبلية 
ستتوفر بمبالغ كافية لتمكين المجموعة من سداد ديونها عند استحقاقها، بما في ذلك الصكوك، أو لتمويل متطلبات السيولة األخرى، بما في ذلك سداد 

أي ترتيبات تمويل قائمة عند استحقاقها، والتي قد يتوجب سدادها قبل أجل استحقاق الصكوك.

وفي حال عدم كفاية النقد المحقق أو عدم كفاية التدفقات النقدية المستقبلية من موارد رأس المال األخرى )بما في ذلك القروض الحالية( للوفاء بالتزامات 
المجموعة عند استحقاقها أو تمويل متطلبات السيولة الخاصة بها، فقد يتعين على المجموعة، من بين أمور أخرى، إعادة هيكلة أو إعادة تمويل كل ديونها أو جزء 
منها، أو الحصول على تمويل إضافي، أو تأخير النفقات الرأسمالية أو االستثمارات المخطط لها، أو بيع أصول جوهرية. ومن المحتمل أن يؤثر أي إخفاق في 
سداد مدفوعات الصكوك أو أي قروض أخرى في الوقت المناسب بشكل سلبي على قدرة المجموعة على تحمل أي مديونية أخرى. وقد تحمل أي عملية إعادة 
تمويل لديون المجموعة أسعار فائدة أعلى أو قد تتطلب من المجموعة االلتزام بتعهدات أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى تقييد أعمال المجموعة ومركزها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال يوجد ما يضمن إمكانية بيع أي أصول قد يتعين التصرف فيها، وفي حال إتمام هذا البيع فال يوجد ما يضمن حدوثه 
في الوقت المناسب وتحقيقه للعوائد المرجوة، مما سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة 2-1-28

الزيادات غير المشمولة بالتحوط في أسعار  التمويل الحالية للمجموعة بأسعار فائدة متغيرة. وبناًء عليه، فإن  اتفاقيات  التمويل بموجب  تتم عمليات 
الفائدة المرجعية التي تستند إليها التسهيالت الحالية ستزيد من رسوم التمويل وتقلل من تدفقاتها النقدية. كما أن أسعار الفائدة حساسة للغاية لعوامل 
عديدة منها عوامل تتعلق بالسياسات الحكومية والنقدية والضريبية واألوضاع االقتصادية والسياسية الدولية والمحلية، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة 
المجموعة. واستجابة إلى البيئة المتضخمة الحالية، قامت البنوك المركزية في بعض الدول بزيادة أسعار الفائدة وقد تواصل القيام بذلك خالل الفترات 
القادمة، مما يؤثر بشكل أكبر على تكلفة التمويل. وقد تقرر المجموعة، من وقت آلخر، التحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة، ولكن هذا التحوط قد يكون 
مكلًفا وقد ال يوفر لها الحماية الكاملة من أي زيادات في أسعار الفائدة. لذلك، قد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة وتكاليف التمويل ذات الصلة إلى خفض 

ربحية المجموعة والتدفقات النقدية، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة باالعتماد عىل اإلدارة العليا والموظفني الرئيسيني 2-1-29

لتنفيذ  الرئيسيين اآلخرين  والموظفين  التنفيذية  اإلدارة  لفريق  التواصل واإلشراف عن كثب  والمهارة وشبكات  والعناية  الجهود  المجموعة على  تعتمد 
استراتيجيتها وعملياتها اليومية. ومن المتوقع أن يتفاقم في المستقبل التعقيد التشغيلي ألعمال المجموعة ومسؤولية إدارتها التنفيذية. وتحتدم المنافسة 
على الموظفين المؤهلين تأهياًل مناسًبا والذين يتمتعون بالخبرات ذات الصلة في المملكة. وفي حال استقال عضو أو أكثر من أعضاء فريق اإلدارة 
التنفيذية أو الموظفين الرئيسيين لدى المجموعة، فقد تؤدي خسارة هؤالء الموظفين، من بين أمور أخرى، إلى اضطراب في التركيز التنظيمي، وتدهور 
تنفيذ العمليات، واإلخفاق في تحقيق بعض أو كل استراتيجيات العمل الخاصة بها أو تأخيرها وقد تؤدي إلى تشتيت الموارد اإلدارية. باإلضافة إلى ذلك، 
سيعتمد نجاح المجموعة في المستقبل في ظل توسيع نطاق عملياتها بشكل جزئي على قدرتها على استقطاب موظفين مؤهلين واالحتفاظ بهم وتحفيزهم. 
كما أن مغادرة أي من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين لدى المجموعة سيؤدي إلى إعاقة أو تأخير في تنفيذ وتحقيق أهداف المجموعة 
االستراتيجية، حيث ستكون أولوية اإلدارة في البحث عن بديل مؤهل، مما سيؤثر سلًبا على قدرة المجموعة على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن ألي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أي من الموظفين الرئيسيين أن يستقيل عن العمل في أي وقت. وفي حال لم تتمكن المجموعة 
من توظيف واستبقاء التنفيذيين الرئيسيين والموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت ذات الصلة، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن الطلب على المهندسين وغيرهم من الموظفين التقنيين واإلداريين مرتفع في العادة ويمكن أن يتجاوز العرض، ال سيما في حالة 
المهندسين الماهرين وذوي الخبرة وموظفي الخدمة الميدانية. وقد تواجه جهود التوظيف أيًضا تحدًيا بسبب بُعد المواقع المختلفة التي تعمل فيها 
منصات الحفر الخاصة بالمجموعة، أو المخاطر المتصورة للسفر إليها، وتعيين موظفين قادرين على االلتزام الصارم بمعايير السالمة العالية، والحاجة 
إلى توظيف نسبة محددة من العمال المحليين بموجب سياسات التوطين في المملكة، وقد تشكل جميعها إشكالية إذا لم يكن هناك اهتمام كاٍف من العمال 
المحليين أو كان هؤالء العمال يفتقرون إلى التعليم والمؤهالت والمهارات والخبرات المطلوبة. ونتيجة لذلك، قد تحتاج المجموعة إلى استثمار موارد مالية 
وبشرية كبيرة الستقطاب موظفين جدد واالحتفاظ بهم وقد ال تجني عائدات من تلك االستثمارات. عالوة على ذلك، في حال ازداد الطلب على خدمات 
الحفر ومنصات الحفر، يمكن أن ينشأ نقص في الموظفين المؤهلين على مستوى العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع األجور ويحول دون قدرة المجموعة على 

جذب األفراد المؤهلين بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
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تعتمد المجموعة أيًضا على بعض الموظفين غير السعوديين لتقديم الخبرة الفنية واإلدارية في عملياتها. وقد تؤدي أي تغييرات في األنظمة واللوائح 
المحلية تؤثر سلًبا على الوافدين إلى تدفق العمال خارج المملكة أو تفضيل العمال الوافدين العمل في دول أخرى، مما يزيد من صعوبة احتفاظ المجموعة 
بالموظفين غير السعوديين الضروريين ويؤدي إلى تعطيل عمليات المجموعة. وتقوم المجموعة أيًضا بدفع تكاليف الرسوم الحكومية المطلوبة للموظفين 
غير السعوديين بشأن أي تصاريح عمل أو إقامة مطلوبة للموظفين وأسرهم في بعض الحاالت. وفي حالة زيادة هذه الرسوم في المستقبل، قد تضطر 
المجموعة لتحمل التكاليف المتزايدة لالحتفاظ بالموظفين غير السعوديين المطلوبين لخبراتهم الفنية واإلدارية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المجموعة 

ومصروفاتها، مما يؤثر سلًبا على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها.

ورغم أن العقود تخضع للمراجعة بشكل دوري، ال يوجد ما يضمن أن يتم تمرير كل الزيادات المحتملة في تكاليف الموظفين أو أي منها نتيجة لنقص 
العمالة أو تضخم األجور أو زيادة الرسوم الحكومية إلى عمالء المجموعة. وفي حال لم يتم عكس هذه التكاليف بشكل فعال على عمالء المجموعة، فقد 

ال تتمكن المجموعة من االحتفاظ بعدد كاٍف من الموظفين الماهرين أو قد تتكبد تكاليفاً إضافية، مما يؤثر سلًبا في نتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفني وأخطائهم 2-1-30

يمكن أن يؤدي سوء سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل المجموعة باألنظمة واللوائح ذات العالقة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على المجموعة من 
قبل الجهات التنظيمية المختصة. تختلف العقوبات باختالف سوء السلوك أو الخطأ مما يُكلف المجموعة أضراراً مالية وبسمعتها بشكل كبير. وقد يتمثل 
سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم في عدم االلتزام باألنظمة أو الضوابط واإلجراءات الداخلية المعمول بها، بما في ذلك عدم توثيق المعامالت بشكل 
صحيح وفًقا للوثائق والعمليات الموحدة لدى المجموعة )أو عدم أخذ المشورة القانونية المناسبة فيما يتعلق بالوثائق غير الموحدة، حسبما تقتضيه 
السياسات الداخلية للمجموعة( أو عدم الحصول على اإلذن أو التصريح الداخلي الالزم. وقد تواجه المجموعة مطالبات ودعاوى قضائية نتيجة الضرر 
أو اآلثار السلبية األخرى الناجمة عن تلك األخطاء )يرجى أيًضا مراجعة القسم )2-1-33( )المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية((. وعند حدوث 
حاالت سوء السلوك من قبل الموظفين أو صدور أخطاء منهم، فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بكفالة وتوظيف الموظفني غري السعوديني 2-1-31

تتطلب األنظمة واللوائح السارية في المملكة أال يعمل الموظف غير السعودي إال لدى كفيله وصاحب العمل ذي الصلة، بشكل عام. وكما في تاريخ هذه 
النشرة، لدى الشركة موظفين اثنين )من بين 3,913 موظًفا للشركة( يعملون لديها بموجب ترتيبات تعاقدية مع أصحاب العمل ذوي الصلة، عوضاً عن 
اتفاقيات عمل مع الموظفين، علماً إن الموظفين المشار إليهم مسجلين تحت كفالة الشركة. كما ال تلتزم الشركة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالعالقة 
العمالية، ومنها على سبيل المثال دفع األجور وتوفير التأمين الصحي، حيث لم يتم إبرام اتفاقيات عمل تنظم تلك العالقات، مما قد يعرض الشركة 
لعقوبات وغرامات تفرضها الجهات المختصة من بينها غرامات مالية أو إدارية كمنع الشركة من استقدام موظفين غير سعوديين أو عدم تجديد تصاريح 
إقامة الموظفين الحاليين، كما قد يؤدي ذلك فقدان الشركة لعدد كبير من موظفيها في حال اتخذت الجهات المختصة قراًرا بترحيل الموظفين المخالفين، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

والضوابط،  السياسات  تتضمن عدد من  والتي  التعاقدية«  العالقة  »تحسين  مبادرة  االجتماعية رسمًيا إطالق  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أعلنت 
من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م. وتأتي 
هذه المبادرة ضمن سعي المملكة لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتالءم مع أفضل 
الممارسات العالمية، ولتفعيل المرجعية التعاقدية في العالقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خالل برنامج 
توثيق العقود. كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين باالنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما 
تحدد المبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعمال الوافدين 
بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونًيا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي للعمال الوافدين من المغادرة بعد 
انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونًيا دون اشتراط موافقته، باإلضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب 
من تبعات فسخ العقد، وتتاح جميع هذه الخدمات عبر منصة »أبشر« ومنصة » قوى« التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وقد تتأثر 
الشركة سلًبا نتيجة لذلك في حال قرر عدد كبير من الموظفين االنتقال إلى شركات أخرى حيث لن تستطيع الشركة منعهم إال بموجب عقود العمل 
المبرمة معهم، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبات في التعاقد مع موظفين جدد بدال عنهم. وفي حال فقدان المجموعة لعدد كبير من موظفيها نتيجة 
انتقالهم للعمل في شركات أخرى وعدم قدرة الشركة في التعاقد مع موظفين جدد يحلون مكانهم، فسيكون لذلك تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

جدول المحتويات

21

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

عوامل المخاطرة



المخاطر المرتبطة بعدم توفري التغطية التأمينية الكافية 2-1-32

تحتفظ المجموعة بتأمين أو تؤمن بخالف ذلك ضد بعض المخاطر بما في ذلك ما يتعلق بأصولها وعمليات الحفر والموظفين التابعين لها. ومع ذلك، 
ال يوجد ما يضمن أن أًيا من وثائق التأمين الحالية للمجموعة ستكون كافية لتغطية أي خسائر تنشأ عن أحداث معينة أو سيتم تجديدها بشروط مماثلة 
أو معقولة تجارًيا أو سيتم تجديدها من األساس. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لزيادة التقلبات ودرجة التعقيد في األسواق التي تعمل فيها المجموعة، فهناك 
أنواع معينة من المخاطر والخسائر قد تكون غير قابلة للتأمين أو أن تأمينها غير مجٍد اقتصادًيا )على سبيل المثال ال الحصر، المخاطر أو الخسائر 
المتعلقة بالحروب واإلرهاب والمناخ الجغرافي السياسي والتهديدات لألمن السيبراني وتقلب العمالت واألزمات االقتصادية العامة وعدم كفاية خطط 

التعاقب(. عالوة على ذلك، قد يكون من الصعب تحديد حلول التأمين المناسبة لتغطية هذه المخاطر، نظًرا لتعقيد العمليات التي تقوم بها المجموعة.

قد يؤدي حدوث خسارة غير مشمولة بالتأمين أو غير قابلة للتأمين إلى خسارة كل رأس المال المستثمر أو بعضه، أو تكبد تكاليف غير قابلة لالسترداد 
تتعلق بمعالجة الخسائر أو دفع تعويضات، وخسارة اإليرادات المستقبلية المتوقعة المتعلقة بأي عملية تتعرض للتلف أو التدمير. وقد تبقى المجموعة 
أيًضا مسؤولة عن أي دين أو رهن عقاري أو مديونية أو التزامات مالية أخرى تتعلق بالعملية أو منصة الحفر ذات الصلة. وسيكون لوقوع أي من تلك 
األحداث تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )وللمزيد من التفاصيل حول وثائق التأمين، 

يُرجى مراجعة القسم )12-9( )وثائق التأمين((.

المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية 2-1-33

إن المجموعة معرضة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها من العديد من األطراف وذلك في سياق أعمالها المعتاد، 
بما في ذلك الموردين أو العمالء أو العاملين أو الجهات التنظيمية. كما أنها قد تصبح طرًفا مدعًيا في تلك الدعاوى أو اإلجراءات. ومن شأن أي نتيجة 
في غير صالح المجموعة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلًبا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن نتائج تلك الدعاوى أو اإلجراءات، فقد يترتب على هذه الدعاوى أو اإلجراءات تكبد المجموعة لتكاليف عالية، وقد 
تتطلب تخصيص المجموعة لموارد كبيرة للدفاع عنها، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، هناك ثالث قضايا عمالية مرفوعة ضد المجموعة، ويبلغ إجمالي المبلغ المطالب به ضد المجموعة حوالي 0.1 مليون ريال 
سعودي )لمزيد من التفاصيل حول دعاوى المجموعة، يرجى مراجعة القسم )12-14( )التقاضي((.

المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية 2-1-34

كما في تاريخ هذه النشرة، فإن العالمة التجارية »الحفر العربية« )باللغتين العربية واإلنجليزية(، التي تعتمد عليها الشركة في القيام بأعمالها ذات الصلة، 
غير مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد بدأت الشركة إجراءات تسجيل العالمة التجارية »الحفر العربية« لدى الهيئة السعودية للملكية 
الفكرية. وال يوجد ما يضمن نجاح طلب تسجيل العالمة التجارية »الحفر العربية«. وفي حالة عدم قدرة الشركة على تسجيل وحماية حقوق ملكيتها الفكرية 
ألي سبب من األسباب، أو في حالة إساءة استخدام الغير للملكية الفكرية للمجموعة أو اإلساءة لسمعتها، فإن ذلك قد يشكل خطًرا على قيمة العالمة 
التجارية للمجموعة واإلضرار بسمعتها مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدماتها، األمر الذي سيؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، قد يتعين على المجموعة من حيٍن آلخر تجديد تسجيل العالمات التجارية )»الحفر العربية« أو »أوفست« أو غيرها( وتسجيل عالمات 
تجارية جديدة أو إقامة دعوى لحماية حقوقها على عالماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى العائدة لها، وقد تتعرض المجموعة التهامات ومزاعم 
من الغير بأنها قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية العائدة لهم أو أن المجموعة أساءت استخدام تلك الحقوق، وقد يترتب على ذلك إجراءات قضائية ضد 
المجموعة. وال يمكن ضمان نتائج الدعاوى المتعلقة بحقوق المجموعة فيما يخص ملكيتها الفكرية وقد يكون ذلك سبًبا في تكبد المجموعة لتكاليف 
كبيرة وتخصيصها لموارد مالية لتغطية مصاريف تلك الدعاوى، مما سيؤثر سلًبا على دخل المجموعة وأرباحها بغض النظر ما إذا كانت المجموعة قادرة 
على إثبات حقوق ملكيتها الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح أم ال. وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة والرضيبة المحتملة 2-1-35

قدمت الشركة جميع إقراراتها الزكوية وقامت بدفع الزكاة المستحقة عليها وحصلت على شهادات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 
حتى 31 ديسمبر 2021م. كما استلمت الشركة الربوط الزكوية عن كافة السنوات حتى عام 2015م ودفعت كل االلتزامات الزكوية حتى تلك الفترة. كذلك 
لم تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية النهائية أو أي طلبات إضافية أو تعديالت فيما يتعلق بتقييم المطلوبات الزكوية على الشركة 
للسنوات المالية من عام 2015م وحتى عام 2021م. أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيًضا ربوط إضافية للزكاة والضرائب تتعلق بالشركة التابعة 
لسنوات معينة والتي تخضع لمراحل مختلفة من االستئناف. وعليه، فإن المبلغ النهائي لاللتزامات الزكوية المحتملة للشركة للفترة الممتدة من 2015م إلى 
2021م ال يزال غير مؤكد )يرجى مراجعة القسم )11( )اإلقرارات((. تخضع المجموعة أيًضا لضريبة الدخل وترصد مخصصات ذات صلة في ميزانيتها 
وقوائمها المالية لتلك المصروفات. وفي حال اختلف الناتج النهائي للزكاة أو الضريبة عن المبالغ التي تم تسجيلها في البداية، فإن هذه الفروق ستؤثر 
على مخصص الزكاة والضرائب في السنة التي يتم فيها تسجيل هذه القرارات. ويمكن أن يؤثر ذلك سلباً على صافي الدخل المتوقع للمجموعة وأرباحها 

المحتجزة.

الزكاة  هيئة  تفرضها  الزكاة  بشأن  مستقبلية  إضافية  مبالغ  أي  بتحمل  2022/04/20م(  )الموافق  1443/09/19هـ  بتاريخ  البائعون  المساهمون  تعهد 
والضريبة والجمارك على الشركة في ما يتعلق بالسنوات السابقة وحتى تاريخ اإلدراج. في حالة إصدار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية 
على الشركة ومطالبتها بدفع مبالغ زكوية إضافية عن السنوات التي لم تتلق فيها الشركة الربط الزكوي النهائي، وفي حالة تقصير المساهمين البائعين 
في تعهدهم بدفع هذه المبالغ اإلضافية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستخدام االفرتاضات والتقديرات واآلراء المحاسبية واألخطاء المقابلة 2-1-36

تستخدم الشركة افتراضات وتقديرات وآراء محاسبية محددة لغرض إعداد قوائمها المالية والتي ترتبط بأمور محاسبية معقدة، وقد يكون للتباين في 
التنفيذية  المتعارف عليها واإلصدارات المحاسبية ذات الصلة واإلرشادات  المبادئ المحاسبية  المالية للشركة. إن  النتائج  تأثير كبير على  تفسيراتها 
إثبات اإليرادات والقيمة  المثال ال الحصر  المرتبطة بمجموعة عريضة من األمور ذات الصلة بعمل المجموعة، بما في ذلك على سبيل  والتفسيرات 
العادلة لالستثمارات وانخفاض قيمة األصول الُمعمرة وعقود اإليجار والمعامالت االقتصادية ذات الصلة، واألصول غير الملموسة والضرائب واألمالك 
والمعدات والتقاضي، جميعها تتسم بالتعقيد الشديد وتنطوي على افتراضات وتقديرات وآراء ذاتية من جانب الشركة، مما يتيح المجال لوقوع أخطاء. 
وقد يكون للتغييرات في االفتراضات أو االجتهادات أو األحكام األساسية، باإلضافة إلى األخطاء المقابلة، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو 

وضعها المالي أو نتائج العمليات أو التوقعات.

المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الرشكات 2-1-37

بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 11/15/ 2021م(، اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة الشركة الداخلية السارية 
الشركات  أموٍر أخرى، على قواعد وإجراءات متعلقة بحوكمة  بين  الالئحة، من  )الموافق 2022/03/28م(. وتحتوي هذه  اعتباًرا من 1443/08/25هـ 
والمستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. وسيعتمد نجاح الشركة في ممارسة الحوكمة على مدى فهم مجلس اإلدارة ولجانه وكبار 
التنفيذيين لهذه القواعد والتطبيق الفعلي والصحيح لها، وخاصًة فيما يتعلق بالتدريب المالئم لمجلس اإلدارة ولجانه على القواعد واإلجراءات المتعلقة 
بحوكمة الشركات واشتراطات االستقاللية والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة. ومن شأن عدم التزام الشركة 
بقواعد حوكمة الشركات – وخاصة تلك القواعد اإللزامية المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة – تعريضها للعقوبات النظامية مما 

سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على سمعة الشركة وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

النحو  2-1-38 عىل  لمهامهم  والمكافآت  الرتشيحات  ولجنة  المراجعة  لجنة  أداء  بعدم  المرتبطة  المخاطر 
المطلوب

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العمومية بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(، وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار 
العامة في  الجمعية  اللجان بموجب قرارات صادرة عن  لوائح هذه  اعتماد  )الموافق 2022/03/17م(. وتم  بتاريخ 1443/08/14هـ  اإلدارة  من مجلس 
1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م(، وفًقا لالئحة حوكمة الشركات ودليل حوكمة الشركة. يرجى مراجعة القسم )5-3( )لجان مجلس اإلدارة(. 
ومن شأن عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة بالئحة 
حوكمة الشركات ومتطلبات اإلفصاح المستمرة الصادرة عن الهيئة، وفعالية مجلس اإلدارة في اإلشراف على أعمال الشركة من خالل هذه اللجان، األمر 

الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية 
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المخاطر المتعلقة بقيور الخربة في إدارة رشكة مساهمة مدرجة 2-1-39

مارست الشركة نشاطها كشركة ذات مسؤولية محدودة منذ 1420/01/19هـ )الموافق 1999/05/05م(، وكشركة مساهمة مقفلة منذ 1443/04/10هـ 
)الموافق 15 /2021/11م(، لذا فإن كبار التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 
والتقّيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها. كما ستكون الشركة بمجرد إدراجها في السوق المالية ملزمة بإصدار قوائمها المالية السنوية الموحدة المراجعة 
خالل فترة ال تتجاوز ثالث أشهر من نهاية كل فترة مالية سنوية موحدة وقوائمها المالية الربعية المفحوصة خالل 30 يوًما من انتهاء الربع، وذلك لتجنب 
مخالفة األنظمة واللوائح السارية على الشركات المدرجة في السوق المالية، علًما بأن القوائم المالية الموحدة والمراجعة للشركة للسنتين الماليتين 
المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2020م قد استغرق إصدارها أكثر من 90 يوًما من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. وعليه في حال لم تلتزم الشركة 
بإصدار قوائمها المالية السنوية الموحدة المراجعة خالل 90 يوًما من انتهاء السنة المالية للشركة أو في حال لم تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات 
المالية الجوهرية وتضمينها في قوائمها المالية الموحدة المراجعة أو في حال لم تلتزم الشركة بأي أنظمة ولوائح ومتطلبات إفصاح أخرى سارية على 
الشركات المدرجة، فسوف يعرضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية وسيؤدي إلى التأثير على ثقة المستثمرين، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية  2-2

المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتيادية العامة 2-2-1

قد يكون لألوضاع االقتصادية العامة تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. ويمكن أن يساهم 
تراجع ثقة المستهلك وإنفاق المستهلكين، والتغيرات في البطالة، والتغيرات التضخمية أو االنكماشية الكبيرة أو األحداث التنظيمية أو الجيوسياسية 
المضطربة، بما في ذلك النزاع المسلح الحالي في أوكرانيا، في زيادة التقلبات وتقليل التوقعات لالقتصاد، بما في ذلك سوق خدمات المجموعة، ويؤدي 
إلى ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
وقد يتأثر االقتصاد السعودي سلًبا نتيجة صعوبة األوضاع االقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، بما في ذلك تقلبات األسواق المالية أو االضطرابات 
التجارية أو السياسات التجارية الحمائية أو التهديدات المرتبطة بذلك. على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي التحول العالمي في السياسات، بما في 
ذلك التوجه نحو سياسة حماية اإلنتاج الوطني، مع انخفاض النمو العالمي بسبب انخفاض التجارة والهجرة وتدفقات االستثمار عبر الحدود، إلى تقويض 
مسيرة النمو غير النفطي في المملكة. ويمكن أن تؤثر تلك األوضاع على كل قطاعات أعمال المجموعة. ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه األوضاع ما يلي:

تدهور عام أو طويل األمد في االقتصاد الكلي اإلقليمي أو العام أو تعرضه للصدمات. 	
التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر في األسواق التي تعمل فيها المجموعة. 	
الضغوط االقتصادية االنكماشية، التي يمكن أن تعيق قدرة المجموعة على العمل بشكل مربح نظًرا للتحديات الكامنة في إجراء التعديالت  	

االنكماشية المقابلة في هيكل التكلفة الخاص بها.

يمكن أن يتأثر إنفاق قاعدة عمالء المجموعة أيًضا باألوضاع السائدة في أسواق رأس المال التي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية العامة. وقد تؤدي القيود 
المفروضة على توافر رأس المال أو ارتفاع تكاليف رأس المال إلى قيام الشركات بإجراء تخفيضات إضافية في إنفاقها على التنقيب أو التطوير أو اإلنتاج، 
حتى في حال ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وستؤدي أي تخفيضات في اإلنفاق إلى الحد من أنشطة الحفر واإلنفاق التقديري على خدمات منصات 

الحفر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدمات المجموعة، واألسعار التي يمكن للمجموعة فرضها واستخدام األصول ذات الصلة.

وتتسم طبيعة هذه األنواع من المخاطر بعدم إمكانية توقعها، لذا يصعب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها، مما يفاقم تأثيرها المحتمل على أعمال 
المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السيايس والمخاوف األمنية في منطقة الرشق األوسط 2-2-2

تتعرض منطقة الشرق األوسط لعدٍد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية التي قد تؤثر على المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة، حيث تقع أصول 
المجموعة وعملياتها وعمالؤها المستهدفين في المملكة. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر االستثمار في منطقة الشرق األوسط والذي يعاني من تغيرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية مستمرة أمًرا غير مستقر، وقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها في 
الشرق األوسط تأثير سلبي وجوهري على األسواق التي تزاول فيها المجموعة أعمالها وأيًضا على قدرة المجموعة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم في 
تلك المناطق وكذلك على االستثمارات التي نفذتها الشركة أو قد تنفذها في المستقبل، وهو ما سيكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال المجموعة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بكون قطاع الحفر يشهد تنافسية تاريخية وتقلبات قوية فضاًل عن كونه عرضة  2-2-3
لتنافسية سعرية شديدة

ينطوي قطاع الحفر البحري والبري الذي تعمل فيه المجموعة على مستوى تنافسية عالية مع العديد من المشاركين في القطاع، ويتم ترسية العقود 
بشكل عام على أساس تقديم المقاولين على عروض لمناقصات، والتي تنطوي على منافسة سعرية كبيرة. وتشمل اعتبارات العمالء توفر منصات الحفر، 
وموقعها، وسجالت أداء التشغيل والسالمة، وعمر المعدات وحالتها ومدى مالءمتها. باإلضافة إلى ذلك، إذا أبرم منافسون مشروًعا مشترًكا أو اتفاقيات 
مماثلة مع بعض أكبر عمالء الشركة )كما هو الحال على سبيل المثال مع شركة سند، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة نابورز، وهي مقاول 
منصات الحفر، وكذلك شركة أرامكو روان للحفر، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة روان )المعروفة حالًيا باسم فاالريس(، وهي مقاول 

حفارات بحرية(، فقد يجعل ذلك من الصعب على المجموعة الحفاظ على أعمالها مع هؤالء العمالء أو الحصول على عقود إضافية منهم.

وغالًبا ما تكون المنافسة على الحفارات البحرية على أساس عالمي، حيث إن الحفارات البحرية متحركة ويمكن نقلها من مناطق االستخدام المنخفض 
واألسعار اليومية المخفضة إلى مناطق النشاط األكبر واألسعار اليومية األعلى. وتكون التكاليف المرتبطة بنقل الحفارات البحرية لهذه األغراض كبيرة 
في بعض األحيان ويتحملها المقاول بشكل عام. باإلضافة إلى ذلك، قد تبرم الشركة عقود حفر بأسعار يومية منخفضة أو عالية المرونة استجابة ألوضاع 
السوق، مثل جائحة كوفيد-19، مما يقلل من اإليرادات التي يمكن أن تحققها الشركة من تلك العقود. وفي حال لم تتمكن المجموعة من التنافس بنجاح 

مع منافسيها، فقد تتأثر إيرادات المجموعة وربحيتها.

تاريخًيا، اتسم قطاع الحفر البحري والبري بطبيعة دورية، مع فترات من ارتفاع الطلب، ومحدودية العرض وارتفاع األسعار اليومية، وفترات من انخفاض 
اليومية. وتؤدي فترات انخفاض الطلب والعرض الزائد إلى احتدام المنافسة في القطاع، وقد تؤدي إلى  الطلب، وارتفاع العرض، وانخفاض األسعار 
تكدس بعض منصات الحفر أو الحصول على أسعار يومية أقل بشكل كبير، أو حتى عدم الحصول عليها على اإلطالق )خالل فترات عدم اإلنتاج( لفترات 
زمنية أطول. وقد تستمر لفترات طويلة. كما في 31 ديسمبر 2021م، تم التعاقد على 37 منصة حفر من إجمالي 45 منصة حفر )31 برية وستة بحرية(، 
باستثناء حفارتين معروضتين للبيع، مع وجود ثمان منصات حفر أخرى متوقفة )منها ثالثة منصات حفر تم التعاقد عليها ولكن تم تعليقها مؤقًتا، ومنصة 
حفر تم التعاقد عليها ولكن لم تبدأ عملياتها بعد، وأربع منصات حفر لم يتم التعاقد عليها ومتوقفة(. وكما في تاريخ هذه النشرة، استأنفت ثالث منصات 
حفر برية عمليات الحفر خالل الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022م، واستأنفت منصة حفر بحرية أخرى عمليات الحفر في أبريل 2022م، وتم بيع 
إحدى منصتي الحفر المحتفظ بهما للبيع في يناير 2022م. وقد يكون ألي فترات طويلة من األسعار اليومية المنخفضة أو المعدومة وعدم استخدام 
منصات الحفر المتوقفة والمكدسة بسبب أوضاع السوق والتي قد ال تعود إلى الخدمة على المدى القريب تأثير سلبي على إيرادات المجموعة. عالوة على 
ذلك، قد تؤدي المنافسة الشديدة إلى انخفاض األسعار وانخفاض هوامش الربح اإلجمالية. وقد تؤدي أيًضا أي فترة من انخفاض أو تراجع أسعار النفط 
والغاز إلى االندماج بين العمالء المحتملين )نتيجة انخفاض عدد الشركات المستقلة التي تركز على األنشطة ذات التكلفة الهامشية األعلى لإلنتاج وتركيز 
كبار المشغلين القادرين على استغالل أوجه التآزر المحتملة( وبين المنافسين )في الهندسة والتشييد والحفر(. يمكن أن تؤدي هذه االتجاهات إلى عمل 

المجموعة في بيئة أكثر تنافسية وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتغريات في البيئة التنظيمية 2-2-4

تخضع المجموعة وعملياتها لمجموعة كبيرة من األنظمة واللوائح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل )بما في ذلك التوطين(، والضرائب والزكاة، والصادرات، 
وإدارة الموارد الطبيعية، واستخدام المواد الخطرة والمتفجرات، وسالمة منصات الحفر، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي، وحماية البيئة والصحة 
والسالمة. وتعتبر تكاليف االمتثال المرتبطة بهذه األنظمة واللوائح كبيرة، ويمكن أن تؤدي األنظمة واللوائح المستقبلية الرئيسية والمحتملة والتغييرات التي 
تطرأ على األنظمة واللوائح الحالية إلى تكبد المزيد من نفقات االمتثال وزيادة محتملة في النفقات الرأسمالية، وتقييد بعض عمليات المجموعة أو تعليقها.

وقد تؤثر األنظمة واللوائح الجديدة أو عدم استيعاب المجموعة لألنظمة واللوائح الحالية أو التغيير في تفسيرها أو تطبيقها من قبل السلطات المختصة 
بشكل جوهري على أعمال المجموعة وعملياتها أو تؤدي إلى زيادة نفقاتها اإلدارية والنظامية والتشغيلية، مما يلزمها على تغيير ممارساتها التجارية 
التابعة أو، بشكل عام، انخفاض إيراداتها أو تراجعها في المستقبل. وال تزال  وهيكلها النظامي وهيكل ملكيتها وحوكمة الشركات المتعلقة بالشركات 
المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وكذلك التقنية وطول الوقت المتاح لتلبية تلك المتطلبات، تخضع للتطور والتغيير. وقد تتعرض المجموعة لغرامات 
وعقوبات وإغالق مرافقها بما في ذلك منصات الحفر الخاصة بها إذا لم تمتثل لتلك األنظمة واللوائح أو إذا لم تمتثل لمتطلبات التصريح أو الترخيص 
أو االعتماد، والتي قد تتغير بين الحين واآلخر. ونتيجة لذلك، قد ال تتمكن المجموعة من متابعة األنشطة، وقد تتكبد تكاليف مرتفعة أو تتعرض سمعتها 
للضرر، وقد تتعرض للتأخير أو اإلعاقة عن تلبية طلب العمالء أو منصات الحفر التشغيلية، أو تنفيذ خطة النمو الخاصة بها، مما قد يؤدي بشكل عام إلى 
فقدان المجموعة لمركزها التنافسي وانخفاض الطلب على خدمات الحفر التي تقدمها. وعليه، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، تعتبر المتطلبات النظامية متغيرة وقد تحتاج إلى تفسير مما قد يكبد المجموعة نفقات كبيرة أو يؤدى إلى تعديل ممارساتها التجارية 
لتصبح متوافقة مع ما تنص عليه األنظمة واللوائح الحالية أو المستقبلية أو قد يقيد من قدرتها على مزاولة أعمالها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالتكاليف غري المتوقعة المتعلقة باالمتثال ألنظمة ولوائح اليحة والسالمة  2-2-5
والبيئة

اعتمدت المجموعة معايير السالمة لالمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما يتم االتفاق على متطلبات السالمة تعاقدًيا مع عمالئها. وإذا 
أخفقت المجموعة وعمالؤها في االمتثال للمعايير ذات الصلة، فقد يكون أحدهما أو كالهما عرضة للعقوبات مما سيكون له تأثير على أعمال وسمعة 

المجموعة بشكل جوهري وسلبي.

وال يوجد ما يضمن أن المجموعة لن تخضع للمسؤولية المحتملة، بما في ذلك التزامات المعالجة في ما يتعلق بأي تلوث بيئي أو مسؤولية في حالة وقوع أي 
حادث في إحدى منصات الحفر الخاصة بها. وإذا نشأت أي مسؤولية بيئية في ما يتعلق بأي منصة حفر تمتلكها أو تشغلها المجموعة، أو وقع حادث فيها 
ولم يتم معالجته، أو لم يكن من الممكن معالجته أو كان يتعين معالجته على حساب المجموعة، سيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على منصة الحفر ذات 
الصلة، وعلى سمعتها وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية نتيجة التكلفة التي تتكبدها المجموعة واآلثار المترتبة على سمعتها.

باستمرار، وال يوجد ما يضمن  البيئة واالمتثال للصحة والسالمة  إفريقيا لحماية  الشرق األوسط وشمال  المملكة ومنطقة  القانوني في  يتغير اإلطار 
أنه يتم تطبيق لوائح أو قيود أو متطلبات أكثر صرامة في المستقبل، مثل اللوائح الخاصة بالتصريف في الهواء والمياه، والتعامل مع النفايات الصلبة 
والخطرة والتخلص منها، واستخدام األراضي واستصالحها ومعالجة التلوث. وقد تفرض التعديالت على األنظمة واللوائح الحالية المتعلقة بمعايير الصحة 
والسالمة والبيئة متطلبات مرهقة على المجموعة وتُخضع حفاراتها وعملياتها لتدقيق أكثر صرامة مقارنة بالوضع الراهن. وقد يستلزم التزام المجموعة 
بهذه األنظمة أو اللوائح تكبد مزيد من النفقات الرأسمالية أو يؤدي إلى تحملها التزامات أو مسؤوليات أخرى، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على 

أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

قد يؤدي أي إخفاق في االمتثال لهذه االلتزامات أو المسؤوليات المتزايدة إلى اإلضرار بسمعة المجموعة، وتعرضها لعقوبات إدارية ومدنية أو عقوبات 
جنائية أو تعليق عملياتها أو إنهائها. وقد ال تكون أي من هذه العقوبات مشمولة بأي تعويض تعاقدي أو تأمين، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االمتثال ألنظمة مكافحة الفساد أو العقوبات المطبقة 2-2-6

تخضع عمليات المجموعة للمخاطر المرتبطة باالحتيال والرشوة والفساد، ويتعين عليها االمتثال لكل األنظمة الالزمة بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة 
قانون  يفرضها  التي  مثل  القيود،  لبعض  االمتثال  المجموعة  على  يتعين  قد  المثال،  سبيل  على  والعقوبات.  األموال  غسل  ومكافحة  والرشوة  الفساد 
الممارسات األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة األمريكية وغيره من القوانين المماثلة، فضاًل عن العقوبات التي تفرضها مختلف الهيئات القضائية 
والمؤسسات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية واالتحاد 
يتعلق  المتحدة. وليس لدى المجموعة برنامج امتثال رسمي في ما  المملكة  المتحدة وخزانة صاحبة الجاللة والسلطات األخرى في  األوروبي واألمم 
بالتشريعات األجنبية، وقد يؤدي أي انتهاك متصور لهذه القوانين )سواء كان ذلك بسبب أفعال المجموعة أو إغفالها أو أفعال اآلخرين أو إغفالهم، بما في 
ذلك موظفيها أو وكالئها أو شركاء المشاريع المشتركة أو المقاولين المحليين أو غيرهم( إلى غرامات كبيرة وعقوبات واتفاقيات تسوية مؤجلة وعقوبات 
مدنية وجنائية وقيود تشغيلية ومصادرة منصات الحفر واألصول األخرى، والتي ستؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

في  2-2-7 وتتسبب  بالمجموعة  الخاصة  الحفر  منيات  من  أي  عىل  تقع  حوادث  بأي  المتعلقة  المخاطر 
أرضار أو إصابات جسيمة، بما يؤدي إىل تكبد تكاليف كبرية

يعتبر استخراج النفط والغاز الطبيعي على منصات الحفر التابعة للمجموعة من العمليات المحفوفة بالمخاطر، ويخضع للمخاطر واألخطار التي ترتبط 
في العادة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها. ويمكن أن يؤدي وقوع أي من تلك الحوادث إلى قصور في عملية االستخراج أو إلحاق الضرر 

باألشخاص أو الممتلكات. وتتضمن األخطار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات االستخراج التي تنفذها المجموعة ما يلي:

األحوال الجيولوجية غير العادية أو غير المتوقعة. 	
الحوادث الصناعية المختلفة، بما في ذلك انفجار اآلبار، وانهيارات اآلبار، والسقوط من المرتفعات، وحوادث المركبات الخفيفة، والصعق  	

بالكهرباء، والحوادث التي تنطوي على المعدات والحرائق واالنفجارات وانبعاثات الغازات أو المواد الكيميائية الضارة التي غالًبا ما تكون 
عديمة الرائحة وسامة )مثل كبريت الهيدروجين(.

الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات واألعاصير والحرائق. 	
االنسكابات أو التصريفات أو أي تسربات أخرى للنفط والمواد الخطرة في البيئة المحيطة. 	

واجهت المجموعة بعض هذه المخاطر، ويمكن أن يكون لحدوث أي من األخطار والمخاطر المذكورة أعاله تأثير سلبي على البيئة، وتأثير سلبي كبير على 
عمليات المجموعة وأعمالها وسمعتها ووضعها المالي.
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واألهم من ذلك أن حدوث أي من المخاطر الموضحة أعاله قد يؤدي إلى اإلضرار بحياة اإلنسان أو خسارة في األرواح بشرية وأمراض مزمنة طويلة 
المدى للموظفين أو مقاولي الموقع أو األشخاص اآلخرين. فعلى سبيل المثال، شهدت إحدى منصات حفر المجموعة حادثة في شهر مايو من العام 2022م 
بسبب خطأ بشري، نتج عنها إصابة عاملين ووفاة آخر. وقد تتسبب هذه المخاطر أيًضا في إلحاق أضرار جسيمة لمرافق المجموعة وأصولها، وقد يكون 
لها تأثير على قدرتها على تحقيق القيمة الكاملة للعقد بالكامل، مما يؤدي إلى تكبد خسائر أو تحمل التزامات كبيرة. وقد يؤدي وقوع أي من األحداث 
المذكورة أعاله أيًضا إلى تعطل المعدات أو إيقاف تشغيلها، وإقامة دعاوى قضائية مدنية، وتحقيقات جنائية وإجراءات إنفاذ تنظيمية، كما قد يؤدي أي 
منها إلى تحمل المجموعة اللتزامات كبيرة. وقد يؤدي أي ضرر يلحق باألشخاص أو المعدات أو الممتلكات، أو أي اضطراب آخر في قدرة المجموعة على 
إجراء عمليات االستخراج، إلى انخفاض كبير في إيرادات المجموعة وصافي دخلها، فضاًل عن تكبد تكلفة إضافية كبيرة الستبدال أصولها أو إصالحها، 

وقد ال تكون المجموعة مشمولة بتأمين كاٍف أو ال تكون مشمولة بأي تأمين على اإلطالق اعتماًدا على طبيعة الحادث.

المخاطر المتعلقة بتغيري آلية احتساب الزكاة ورضيبة الدخل 2-2-8

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 1438/16/6768 بتاريخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( الذي يُلزم الشركات السعودية 
المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على 
النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو 
الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفًقا لنظامها األساس، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق 
هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 
1438/16/12097هـ بتاريخ 1438/04/19هـ )الموافق 2017/01/17م( الذي يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
والسنوات المقبلة. وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم 
بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين 
المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن 
جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال 
تطبيقه كبيًرا أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلًبا على أعمالها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االلزتام بلوائح رضيبة القيمة المضافة 2-2-9

دخل نظام ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في 1 يناير 2018م حيث تم فرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على عدد من المنتجات والخدمات. 
وقد أعلنت وزارة المالية زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15.0% اعتباًرا من 1 يوليو 2020م. وحداثة تطبيق هذا النظام والزيادة في معدل ضريبة 
القيمة المضافة، فإنه ال يمكن استبعاد حدوث أي انتهاك أو تطبيق خاطئ ألنظمة ضريبة القيمة المضافة من قبل إدارة المجموعة أو موظفيها مما قد 
يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية والتي سوف تتحملها المجموعة أو قد يُعّرض المجموعة لغراماٍت أو عقوبات أو قد يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها. 
وعالوة على ذلك، في حال لم تتمكن المجموعة من زيادة أسعارها لكي تطابق أي زيادة مستقبلية في ضريبة القيمة المضافة، فإن هوامش ربح المجموعة 
سوف تتأثر سلًبا. وفي حال قيام المجموعة زيادة األسعار نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة، فقد يتراجع الطلب على منتجاتها. وتخضع المجموعة 
أيًضا لضريبة القيمة المضافة في الدول األخرى التي تعمل فيها وبالتالي توجد مخاطر مماثلة متعلقة بضريبة القيمة المضافة. إن وقوع أي من المخاطر 

المذكورة أعاله سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالرتاخيص والموافقات 2-2-10

التنظيمية  والوكاالت  السلطات  والموافقات من  والتصاريح  والشهادات  التراخيص  متنوعة من  والحصول على مجموعة  الحفاظ  المجموعة  يجب على 
والشهادات  التراخيص  هذه  على  الحصول  إجراءات  تتطلب  ما  وغالًبا  المملكة.  في  والوكاالت  السلطات  من  وغيرها  والضريبية  واإلدارية  والقانونية 
والتصاريح والموافقات وقًتا طوياًل ومعظمها يخضع لشروط قد يتم بموجبها إنهاؤها أو إيقافها في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات معينة. وكما 
في تاريخ هذه النشرة يوجد لدى المجموعة ترخيص تشغيلي واحد منتهي الصالحية، وهو ترخيص دفاع مدني، وسبعة تراخيص تشغيل لم يتم الحصول 
عليها، وتشمل ست تراخيص من وزارة الطاقة، وترخيص واحد من الدفاع المدني، من إجمالي 13 تراخيص مطلوبة لممارسة نشاطاتها وتشغيل المرافق 

ومنصات الحفر التابعة لها في المملكة )يُرجى مراجعة القسم )12-4( )الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية((.
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في ما يخص تراخيص وزارة الطاقة األربعة المتعلقة بأنشطة الشركة والتي لم يتم الحصول عليها، تلقت المجموعة تعليمات من وزارة الطاقة بالرجوع 
إلى شركة أرامكو السعودية للتسجيل والحصول على الوثائق ذات الصلة بغرض مزاولة األنشطة ذات الصلة، وذلك كبديل عن الحصول على التراخيص 
المطلوبة من وزارة الطاقة بصفتها جهة تنظيمية. ويمكن النظر في ذلك أيًضا في ضوء اتفاقية االمتياز المبرمة بين الحكومة وشركة أرامكو السعودية 
بتاريخ 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( )»االمتياز«( وترخيص االمتياز الصادر بتاريخ 1439/04/06هـ )الموافق 12/24/ 2017 م( المتعلق 
بذلك، والذي تم منح أرامكو السعودية حقوًقا حصرية معينة بموجبه، بما في ذلك الحق في التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية األخرى في 
مناطق معينة من المملكة والحفر الستخراجها ومعالجتها. وال يجوز التنازل عن هذه الحقوق بموجب االمتياز. إاّل إنه يجوز ألرامكو السعودية بصفتها 
كياًنا مرخًصا له بإجراء العمليات المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية، بما في ذلك التنقيب عن النفط، التنازل عن هذه الحقوق بموجب أحكام نظام المواد 
الهيدروكربونية، بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير الطاقة. وقد تتعرض المجموعة لعقوبات وغرامات، وكذلك إغالق المرافق ومنصات 
توافق  أو تجديدها. كما قد ال  المذكورة أعاله  التراخيص والشهادات  العمل دون الحصول على  إذا استمرت في  الحاالت،  المخالفة في بعض  الحفر 
الجهات المختصة على تجديد أو تعديل نطاق الترخيص أو الشهادة أو التصريح عند محاولة الشركة تجديد أو تعديل أي منها، كما قد تفرض شروًطا قد 
تؤثر بشكل سلبي على أداء المجموعة في حال موافقتها على تجديد أو تعديل تلك الوثائق. وفي حال لم تتمكن المجموعة من الحفاظ على التراخيص 
والتصاريح والموافقات ذات الصلة أو الحصول عليها أو تجديدها، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية، وباإلضافة الى 
ذلك قد تضطر إلى إغالق مواقعها التي تفتقد للتراخيص التشغيلية أو قد تخضع لغرامات مالية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باعتماد منيات الحفر 2-2-11

تخضع خدمات الحفر وتشغيل منصات الحفر ألنظمة ولوائح إلزامية سارية إلى جانب أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير المحددة في عقود 
المتطلبات  تعتبر هذه  الهيدروكربونية،  المواد  لنظام  وفًقا  البيئية.  والقيود  المتطلبات  إلى  باإلضافة  والصيانة،  الحفر  بإجراءات  يتعلق  ما  في  العمالء 
التنظيمية التزامات على أرامكو السعودية، بصفتها الكيان المرخص له بموجب االمتياز. ومع ذلك، يتم تضمين التزامات مماثلة بشكل عام في اتفاقيات 
الحفر التي أبرمتها المجموعة مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لمجموعة شلمبرجيه )بما في ذلك شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، وشركة 
داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة(، باإلضافة إلى قواعد السلوك الخاصة بالمورد، والتي تخضع لها تعاقدًيا، إلى جانب الموردين والشركات 
المصنعة والمقاولين وكذلك المقاولين من الباطن التابعين لشركة أرامكو السعودية. تجري شركة أرامكو السعودية بدورها عمليات فحص ومراجعة دورية 
على منصات الحفر الخاصة بالمجموعة ألغراض تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة وأغراض الصيانة، وتصدر تقارير التزام لهذا الغرض بناًء على نتائج 
الفحص والمراجعة لجميع منصات الحفر المتعاقد عليها مع أرامكو السعودية. وفي حال عدم قدرة المجموعة في الحفاظ على المعايير المطلوبة أو 

اجتياز فحص أو مراجعة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة، ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة عىل العاملني غري السعوديني 2-2-12

أصدرت الحكومة السعودية عدة قرارات تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة، بالتزامن مع فرض رسوم إضافية على كل عامل 
غير سعودي يعمل لدى الجهات والشركات السعودية اعتباًرا من 2018/01/01م وعلى زيادة رسوم إصدار تصاريح اإلقامة، فضاًل عن رسوم التجديد 
لألسر غير السعودية، وقد بدأ العمل بتلك الرسوم من 2017/07/01م، مع العلم إنها ازدادت تدريجًيا من 4,800 ريال سعودي إلى ما يصل إلى 9,600 ريال 
سعودي سنوًيا لكل موظف خالل العام 2020م. ونتيجة لذلك بلغت الرسوم الحكومية التي دفعتها المجموعة عن عامليها غير السعوديين 10.9 مليون ريال 
و11.1 مليون ريال و10.8 مليون ريال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، قد يترتب 
على أي زيادة مستقبلية في رسوم إصدار تصاريح اإلقامة وتجديدها زيادة في تكاليف المعيشة، مما قد يؤدي إلى قيام العامل األجنبي إلى البحث عن 
فرص عمل في دول أخرى بتكلفة معيشة أقل. وفي هذه الحاالت، قد يكون من الصعب على المجموعة الحفاظ على موظفيها غير السعوديين وفي حال لم 
تتمكن من استبدالهم بموظفين سعوديين مؤهلين بالشكل المناسب، قد تضطر المجموعة إلى تحمل رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح 
اإلقامة لعمالها غير السعوديين وأفراد أسرهم، مما سينتج عنه أثر سلبي وجوهري على عمليات المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

النقدية وتوقعاتها المستقبلية. يرجى أيًضا مراجعة القسم )5-9( )الموظفون( لالطالع على نسبة التوطين المحققة من قبل المجموعة.
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المخاطر المرتبطة بعدم االلزتام بمتطلبات التوطني 2-2-13

يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلًبا نظامًيا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة والشركة التابعة، 
بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. وتتفاوت نسبة التوطين باختالف أنشطة كل شركة. 
وباإلضافة إلى ذلك، وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في يوليو 2016م على تعديل جديد لبرنامج »نطاقات« تحت اسم »نطاقات الموزون« 
من أجل تحسين أداء السوق وتطويره، واستبعاد التوطين غير المنتج. ورغم أنه من المفترض أن يكون هذا التعديل نافًذا بتاريخ 1438/03/12هـ )الموافق 
2016/12/11م(، أجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية البرنامج لحين إشعار آخر، وذلك استجابة لمطالب شركات القطاع الخاص بمنحها 
وقًتا إضافًيا لتحقيق معدل التوطين. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم تحديد أي موعد للتنفيذ. وبموجب برنامج »نطاقات الموزون«، ستحسب النقاط 
استناًدا على خمسة عوامل: )1( معدل التوطين )2( متوسط أجور العاملين السعوديين )3( نسبة النساء في التوطين )4( مدى استدامة الوظيفة بالنسبة 
العاملين السعوديين الذين يحصلون على أجور مرتفعة. وال يزال العمل ببرنامج نطاقات مستمًرا حتى اآلن، ويستمر  للمواطنين السعوديين )5( نسبة 
تصنيف الكيانات على أساس نظام بمتوسطات متجددة، ويُحسب متوسط »التوطين« األسبوعي على مدار 26 أسبوًعا، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات 
لتطوير تصنيفها فيما يخص االلتزام بمتطلبات التوطين استباًقا لتنفيذ برنامج »نطاقات الموزون« وقد ال يمكنها التعاطي بصورة فورية مع الموعد الجديد 
للتنفيذ حال اإلعالن عنه مما سيؤثر سلًبا على قدرة الشركة على االلتزام بمتطلبات التوطين، مما سيؤدي إلى التأثير سلًبا على أعمال الشركة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. علًما بأن الشركة ملتزمة حالًيا بمتطلبات التوطين كما في 31 ديسمبر 2021م في برنامج نطاقات ضمن 

النطاق البالتيني )بنسبة سعودة بلغت %76,2(.

في حالة عدم االلتزام بمتطلبات التوطين المعمول بها، قد تواجه المجموعة غرامات تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل 
المجموعة  تستطيع  ال  وقد  الحكومية،  المناقصات  في  والمشاركة  الحكومية  القروض  على  الحصول  من  والحرمان  السعوديين،  غير  للعاملين  الكفالة 
مواصلة توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين والمحافظة عليها. باإلضافة إلى ذلك، فقد ال تتمكن المجموعة من توظيف العدد المطلوب من الموظفين 
السعوديين دون تكبد تكاليف إضافية. وبالتحديد تعتمد المجموعة في إدارة عملياتها على عدد من الموظفين المؤهلين غير السعوديين ممن لهم خبرة في 
قطاع الحفر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، كبار الفنيين الكهربائيين وقباطنة البوارج والمشرفين على منصات الحفر ومنسقي سالمة منصات 
الحفر والتدريب. ومن شأن أي تغيير في األنظمة المحلية يؤثر سلًبا على الموظفين غير السعوديين في المملكة أن يؤدي إلى رحيل هؤالء الموظفين عن 
المملكة وقد يؤدي إلى خلل في العمليات التشغيلية للشركة. كما تتأثر المجموعة بالزيادة اإلجمالية في تكاليف الرواتب وما يتعلق بها من استحقاقات، 
والتي بلغت 1.2 مليار ريال سعودي و1.0 مليار ريال سعودي و0.99 مليار ريال سعودي، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
على التوالي، تمثل ما يقرب من 50.7% و47.9% و53.8% من تكاليف التشغيل في تلك الفترات. وقد يكون هناك زيادة في تكاليف الرواتب بشكل كبير في 
حالة قيام الشركة بتوظيف عدد أكبر من العاملين السعوديين. وحدوث أي مما سبق سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال لمجموعة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة القسم )5-9-2( )التوطين((.

المخاطر المرتبطة بااللزتام بنظام الرشكات والالئحة التنفيذية والئحة حوكمة الرشكات 2-2-14

التنفيذ  حيز  الجديد  النظام  هذا  دخل  وقد  الجديد،  الشركات  نظام  وقد صدر  الشركات،  نظام  ألحكام  أعمالها  وتسيير  إدارتها  في  الشركة  تخضع 
واإلجراءات  الضوابط  2016/10/17م(  )الموافق  1438/01/16هـ  بتاريخ  الهيئة  مجلس  أصدر  كما  2016/05/02م(،  )الموافق  1437/07/25هـ  في 
1438/05/16هـ  بتاريخ  الهيئة  مجلس  أصدر  ذلك،  إلى  باإلضافة  المدرجة.  المساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيًذا  الصادرة  التنظيمية 
)الموافق 2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات، وأصبحت أحكامها نافذة اعتباًرا من 2017/04/22م، باستثناء أحكام محددة دخلت حيز التنفيذ في 
2017/12/31م والمعدلة بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(. ويفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض اإلجراءات لاللتزام 
بتلك المتطلبات الجديدة. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض 
الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بمتطلبات النظام وذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 
ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية. عالوة على ذلك، في 1441/11/18هـ )الموافق 2020/07/09م(، نُشر مشروع نظام الشركات الجديد الستطالع 
آراء العموم والذي ينص على متطلبات جديدة لم يُعرف مدى تأثيرها وتوقيت صدروها، وقد يكون لها تأثير جوهري على الشركة وأنشطتها المستقبلية. 
وتتضمن هذه المتطلبات الجديدة االلتزام بالتسجيل الرسمي لكل الشركات، بما في ذلك المشاريع المشتركة غير المسجلة، وتنظيم وتدوين ترتيبات 
خيارات األسهم، وفرض شروط مسبقة معينة لتوزيع األرباح. ولم تقم الشركة بتقييم تأثير مشروع نظام الشركات الجديد على عملياتها. وفي حال كان هذا 
التأثير جوهرًيا أو تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االمتثال لها، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح  2-3

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمني الحاليني بعد الطرح 2-3-1

بعد انتهاء عملية الطرح، سوف يمتلك المساهمون الحاليون 70.0% من أسهم الشركة. ونتيجة لذلك، سوف يتمكن المساهمون الحاليون من التأثير بشكل 
كبير على أعمال الشركة من خالل قدرتهم على السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر، القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومعامالت الشركة المهمة وتوزيعات األرباح وتعديل رأس المال. وفي حال نشأت ظروف تتعارض 
فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية )بما في ذلك المكتتبين(، فقد يتضرر من ذلك مساهمي األقلية، ومن الممكن أن يمارس 
المساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بصورة تؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح 2-3-2

ال يوجد حالًيا سوق لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال يمكن ضمان أو تأكيد وجود واستمرار سوق نشط وذو سيولة لتداول األسهم بعد الطرح. وفي حال 
عدم وجود سوق نشط وذو سيولة عالية، فسيؤثر ذلك سلًبا على سعر تداول أسهم الشركة. وعالوة على ذلك، لم يسبق هذا الطرح قيام أي شركة أخرى 
تزاول نشاطها بشكل رئيسي في قطاع الحفر على النفط والغاز بطرح أسهمها لالكتتاب العام في المملكة، وبالتالي ال تتوفر بيانات مماثلة لتداول األسهم 

للشركات عن الشركات التي تزاول نشاطها في نفس القطاع بالمملكة. 

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبري من األسهم في السوق 2-3-3

إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد استكمال عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع يؤثر بشكل سلبي على سعر األسهم في السوق. 
وسيخضع كبار المساهمون عند إتمام عملية االكتتاب بنجاح لفترة حظر بعد الطرح، حيث يحظر عليهم خالل هذه الفترة التصرف في أي من األسهم 
المملوكة لها. ومع ذلك، في حال قيام كبار المساهمين ببيع عدد كبير من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع، فسيؤثر 

ذلك سلًبا على سعر أسهم الشركة في السوق. 

المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة 2-3-4

إذا قررت الشركة زيادة رأس مالها من خالل طريق إصدار أسهم جديدة، فقد يؤثر إصدار تلك األسهم الجديدة سلًبا على سعر السهم في السوق وقد 
يقلل نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة في حال عدم اكتتابهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.

المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 2-3-5

يتم تحديد سعر الطرح استناًدا إلى عوامل متعددة، منها أداء المجموعة في الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع الذي تعمل به واألسواق 
التي تتواجد بها وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية. وقد ال يتمكن المكتتبون من بيع أسهمهم بعد الطرح بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه. 

وقد يتأثر سعر سهم المجموعة لدرجة كبيرة من التذبذب، وقد ال يكون مستقًرا نتيجة لعوامل عديدة ومنها ما يلي:

التقلبات السلبية في أداء المجموعة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها. 	
التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية الربع سنوية أو السنوية. 	
قيام المحللين الماليين بنشر التقارير البحثية الشركة أو عن منافسيها أو عن قطاع النفط والغاز. 	
ردة فعل الجمهور السلبية على بيانات المجموعة الصحفية، واإلعالنات العامة األخرى. 	
استقالة أو تقاعد العاملين الرئيسيين. 	
اتخاذ المجموعة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغيرات في استراتيجية العمل، وكانت تلك القرارات والتغييرات سلبية. 	
وجود تغييرات في البيئة التنظيمية التي تؤثر على المجموعة أو قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. 	
وجود تغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المتبعة. 	
وقوع أعمال إرهابية أو عدائية أو اضطرابات مدنية مؤثرة بشكل كبير. 	
ظهور كوارث طبيعية وغيرها من الكوارث. 	
وجود تغيرات في األوضاع العامة للسوق واالقتصاد. 	

وقد يؤدي حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله أو العوامل األخرى إلى انخفاض سعر األسهم في السوق بشكل ملحوظ.
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تشهد أسواق األسهم من حين آلخر تقلبات في األسعار وحجم المعروض. وقد تؤدي تقلبات السوق الدورية والمستمرة إلى تقلبات شديد في أسعار 
األسهم، والذي يمكن أن يسبب انخفاضاً في قيمة األسهم، مع زيادة التقلب في األسعار في حال انخفض حجم تداول األسهم، مما سيكون له تأثير سلبي 

على استثمارات المكتتبين في أسهم الشركة.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح 2-3-6

يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها األرباح المستقبلية والوضع المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات 
الرأسمالية واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع وباإلضافة لعوامل أخرى. وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين وقد ال يوصي مجلس 
اإلدارة أو ال يوافق المساهمين على توزيع تلك األرباح. كما قد تصبح الشركة خاضعة لقيود تنص عليها اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية التي قد 
تبرمها مستقباًل فيما يخص توزيع األرباح. ويمكن أن تتكبد الشركة مصاريف أو يترتب عليها التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح 
أو تؤدي النعدامه. وفي حال عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين، فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال من 
خالل بيع األسهم بسعر أعلى من السعر المحدد وقت الشراء. لمزيد من التفاصيل بشأن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، يرجى مراجعة القسم )7( 

)سياسة توزيع األرباح(.
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نظرة عامة عىل السوق-  3

تم الحصول على البيانات الواردة في القسم )3( )نظرة عامة على السوق( من تقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق )ريستاد إنرجي 
الصلة  ذات  البحث  المتعلقة بمصادر  التحديثات  إلى بعض  )الموافق 2022/04/01م(. تمت اإلشارة  بتاريخ 1443/08/29هـ  الشركة  إيه إس( لصالح 
)»المعلومات التكميلية«( في القسم )3-2-4( )سوق مقاولي الحفر( والمعدة من قبل مستشار دراسة السوق لصالح الشركة في يونيو 2022م وذلك 
لغرض تحديث بعض المعلومات الواردة في تقرير دراسة السوق. ومستشار دراسة السوق هو مزود خدمات مستقل متخصص في تقديم خدمات استشارات 
إستراتيجية لألسواق، وهو شركة رائدة في مجال تقديم خدمات االستشارات اإلستراتيجية لقطاع الطاقة. ويضم فريق العمل التابع لمستشار دراسة 
السوق خبراء اقتصاديين ومهندسين وعلماء يتمتعون بخبرات كبيرة في مختلف مجاالت الطاقة بشكل عام، وفي مجال قطاع النفط والغاز بشكل خاص. 
ويقدم مستشار دراسة السوق، باإلضافة إلى الخدمات االستشارية، قاعدة بيانات والتي تشمل التحليل التصاعدي ألسواق الطاقة العالمية، مما يمكنه من 
القيام بتحليالت ذات أهمية في هذا المجال لمختلف قطاعات الطاقة العالمية. يتوفر المزيد من المعلومات عن مستشار دراسة السوق على هذا الرابط 

.)www.rystadenergy.com(

قام مستشار دراسة السوق بإعداد تقرير الدراسة باستقاللية وموضوعية، وقد حرص على التأكد من دقة التقرير واكتماله، وتم إجراء البحوث بمنظور 
واسع للقطاع، وقد ال يعكس ذلك بالضرورة أداء الشركات الفردية في هذا القطاع.

تجدر اإلشارة إلى أن مستشار دراسة السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي شركة من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو 
أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أقربائهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركة التابعة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته 

الخطية على استخدام اسمه وشعاره وإفاداته المقدمة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

تخضع بيانات القطاع والسوق للتغيير وال يمكن التأكد من صحتها بشكل قطعي على الدوام نتيجة القيود المفروضة على توافر البيانات األولية وموثوقيتها 
والطابع الطوعي لعملية جمع البيانات والقيود األخرى والشكوك التي تالزم أي دراسة استقصائية لحجم السوق. وقد جرى االستعانة بمصادر خارجية 

للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالمنافسين الذين لم يتم االتصال بهم للتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات المدرجة في هذه النشرة.

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه يمكن االعتماد على المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من جهات خارجية، بما في 
ذلك تلك المعلومات المستخرجة من مصادر عامة، أو من مستشار دراسة السوق، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات والبيانات بشكل مستقل من 
قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال تتحمل أي جهة من هذه الجهات أي مسؤولية عن دقة 

أو اكتمال أي من هذه المعلومات أو البيانات.

ع للسوق ذي الصلة بأعمال  يتضمن هذا التقرير توقعات مستقبلية من مستشار دراسة السوق، وهي مستمدة من افتراضاته في ما يتعلَّق بالتطوُّر المتوقَّ
الشركة. وهذه االفتراضات مبنية على كل المعلومات المتاحة لمستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة. وتشمل المصادر الرئيسية التي بنى عليها 
مة على مستوى المجموعة والحكومة، باإلضافة إلى نماذج التوقعات على المستوى  مستشار دراسة السوق توقعاته البيانات االقتصادية والميدانية الُمقدَّ
الميداني الخاصة بمستشار دراسة السوق. وتشمل االفتراضات الرئيسية لمستشار دراسة السوق التغيرات واالتجاهات المستقبلية المتوقعة في أسعار 

السلع والطلب على النفط والغاز.

ونظًرا إلى توقيت إصدار هذه النشرة، فإن االفتراضات التي استند إليها مستشار دراسة السوق في إعداد تقرير دراسة السوق ال تأخذ في االعتبار 
األحداث الجارية حالًيا في ما يتعلَّق بالنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. وينّوه مستشار دراسة السوق، ولغرض تقديم بيان توجيهي، إلى إن العقوبات 
الجاري تطبيقها على روسيا كما في تاريخ هذه النشرة، بصفتها شريكاً اقتصادياً في مجال الطاقة للعديد من الدول يضيف من أهمية ودور منتجي الطاقة 
اآلخرين ومنهم المملكة. وعليه، من المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة مستويات النشاط وحجم السوق للشركة، مقارنة بما سبق ذكره في تقرير 

دراسة السوق. 
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نظرة عامة عىل قطاع النفط والغاز  3-1

مقدمة 3-1-1

نقدم فيما يلي نظرة عامة عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قطاع النفط والغاز على مستوى العالم وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، مع تسليط الضوء على االتجاهات الرئيسية التي تؤثر على سوق المجموعة األوسع نطاًقا:

يَُعد نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي أحد المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على النفط والغاز حتى عام 2030م، حيث سيؤدي النمو  	
االقتصادي العالمي المتوقع إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة.

تلك  	 ستمثل  وبالتالي  العالمي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  مستويات  والنامية  الناشئة  اآلسيوية  االقتصادات  نمو  يتجاوز  أن  ع  المتوقَّ من 
االقتصادات المصادر الرئيسية للطلب المتسارع على النفط والغاز حتى عام 2030م.

تَُعد المصادر الهيدروكربونية البرية والبحرية في الشرق األوسط هي األكثر تنافسية من حيث التكلفة على مستوى العالم، مما يعزز أنشطة  	
دعم اإلنتاج في المستقبل.

تعمل المجموعة في أسواق مرنة وكبيرة الحجم مقارنة بغيرها من األسواق، حيث تعتبر هذه األسواق من أكبر مصادر إمدادات النفط والغاز  	
من حيث الحجم والمرونة على المستوى العالمي.

تعتبر المملكة مصدر إمداد للمواد الهيدروكربونية ويمتاز بأنه األقل كثافة في االنبعاثات الضارة الناجمة عن التنقيب واإلنتاج على مستوى  	
العالم.

تستند أي توقعات مستقبلية واردة في هذه النشرة على تطور السوق حتًما إلى مراجعة االتجاهات التاريخية، واحتمالية استمرارها في المستقبل، وآراء 
الخبراء. وهناك عدد من العوامل والشكوك التي قد تؤثر في دقة تلك التوقعات المستقبلية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 في أداء السوق على 
مدار العامين الماضيين، واحتمالية أن تظل جائحة كوفيد-19 تمثل مشكلة صحية عامة على مدار السنوات المقبلة، وأي تطورات مستقبلية تتعلق بالنزاع 
المسلح الدائر في أوكرانيا. وينبغي أن تُعتبر هذه التوقعات أو التعليقات المستقبلية الواردة في هذه النشرة مجرد توقعات أو تعليقات توجيهية، وهي مبنية 

على االفتراضات الرئيسية التالية:

لم تتعرض األسواق ذات الصلة لتدهور أو أزمة اقتصادية عامة أو طويلة المدة لم يكن مستشار دراسة السوق على علم بها حتى تاريخ هذه  	
النشرة، باستثناء األحداث الجارية حالًيا في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا والذي لم يأخذه مستشار دراسة السوق في 

االعتبار عند إعداده تقرير دراسة السوق بسبب توقيت هذه النشرة.
ال توجد أية تغييرات تنظيمية أو مالية أو سياسية تفرض قيوًدا تعيق قدرة األسواق ذات الصلة على العمل، بخالف ما توقعه مستشار دراسة  	

السوق عند إعداد هذه النشرة.
ال يوجد أي اضطراب واسع النطاق في العوامل المحركة التي تدعم أساسيات السوق يحيط بها مستشار دراسة السوق علًما عند إعداده  	

لهذا القسم.

وفي حال ثبوت خطأ أي من االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله، فقد تختلف معدالت النمو الفعلية الُمستقبلية اختالًفا كبيًرا عن التوقعات الواردة في 
هذه النشرة. للتعرف على مزيٍد من المخاطر التي تؤثر في المجموعة، يرجى الرجوع أيًضا إلى القسم )2( )عوامل المخاطرة(.
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نظرة عامة عىل االقتياد الكيل 3-1-2

الناتج  االقتصادات من حيث  نمو  مع  ذلك  تزايد  وقد  اإلجمالي،  المحلي  بالناتج  مقترًنا  الطاقة  العالمي على  الطلب  كان  السابقة،  الفترات  على مدار 
االقتصادي وحجم السكان. ووفًقا لتقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2022م وتقديرات مستشار دراسة السوق 
ل نمو سنوي مركَّب قدره 3.5% خالل الفترة الممتدة من  ع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي بمعدَّ حتى تاريخ هذه النشرة، فمن المتوقَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب قدره %0.6،  عام 2021م إلى عام 2030م، وبالتالي فإن مستشار دراسة السوق يتوقع نمو الطلب على النفط خالل الفترة نفسها بُمعدَّ

ل نمو سنوي ُمركَّب قدره %1.5. ونمو الطلب على الغاز بُمعدَّ

ط العالمي لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل  ع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية المتوسِّ يتوقَّ
الفترة الممتدة من 2021م إلى 2030م بمعدل نمو سنوي ُمركَّب قدره 5.5%، وبالتالي يتوقع مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة ارتفاع الطلب 
على النفط في االقتصادات اآلسيوية الناشئة بمعدل نمو سنوي ُمركَّب قدره 2.5%، وارتفاع الطلب على الغاز بمعدل نمو سنوي ُمركَّب قدره 4.4%. يشار 
الى االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي أنها الدول األعلى نمواً مقارنًة بغيرها من الدول، على سبيل المثال ال 
الحصر، الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وخالل الفترة الممتدة من 2009م إلى 2019م، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي لالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية قد شهد نمًوا بنسبة 5.5%، وهو االتجاه الذي يتوقع صندوق النقد الدولي استمراره تماشًيا مع االزدهار 

المحلي المتزايد ونمو الطبقة المتوسطة.

حة أحدث ما يتوفر لصندوق النقد الدولي من توقعات حتى تاريخ هذه النشرة. وينبغي العلم بأن مخاطر  تُمثَّل توقعات الناتج المحلي اإلجمالي الموضَّ
االرتفاع واالنخفاض ال تزال قائمة، وهي تعتمد على عوامل االقتصاد الكلي، والتي يرتبط جزء منها باالقتصاد العالمي والقدرة على التعافي من تأثير 

جائحة كوفيد-19.

ح الشكل التالي معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي السنوية السابقة والمتوقعة من عام 2010م إلى عام 2030م، موزعة حسب االقتصادات  يوضِّ
اآلسيوية الناشئة والنامية واالقتصادات العالمية:

حسب (:  و-والشكل ) موزعة  0و0وم،  إلى  0و0وم  من  الفترة  خالل  والمتوقعة  السابقة  السنوية  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدالت 
االقتصادات اآلسيوية الناشئة والناميةو واالقتصادات العالمية )بالنسبة المئوية(

٪٩

٪١١

٪٧

٪٥

٪٣

٪١

٪١-

٪٣-

٪٥-
٢٠١٠م ٢٠١٥م

٢٠٠٠م
٢٠٠١م
٢٠٠٢م
٢٠٠٣م

٢٠٠٥م
٢٠٠٦م
٢٠٠٧م
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
٢٠١٠م
٢٠١١م
٢٠١٢م
٢٠١٣م
٢٠١٤

G
٢٠١٥م
٢٠١٦م
٢٠١٧م
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٢٠٢٢م

٢٠٠٤م

٢٠٢٠م ٢٠٢٥م ٢٠٣٠م

دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

+١٫٠ +١٫٠
-٠٫٩

+٠٫٩ +١٫٥ +١٫٢
+٢٫٦

+١٫٢ +١٫٦ +٢٫٢ +١٫٩ +٠٫٩

+٥٫٦

+٣٫٤

-٨٫٧

+٠٫٦ +١٫١+١٫٥+٠٫٨

-٠٫٥

+١٫٤
+٣٫٠

+١٫٧

المصدر: التوقعات االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، يناير 2022م.
االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي.  )1(
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الطلب عىل السوائل الهيدروكربونية 3-1-3

يشير مصطلح »السوائل« إلى النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، وقد أجرى مستشار دراسة السوق تحلياًل للطلب التاريخي على السوائل 
الهيدروكربونية على مدار العشرين عاًما الماضية، فأظهر نمًوا ثابًتا نسبًيا حيث يعزى ذلك إلى أن االقتصادات العالمية أصبحت أكثر ارتباًطا وأكثر 
ط نمو الطلب السنوي على السوائل بمقدار مليون برميل يومًيا، حيث استمر النمو  مياًل للعولمة. وخالل الفترة الممتدة من 2000م إلى 2008م، بلغ متوسِّ
االقتصادي على مدار فترة طويلة بعد ما ُوصف بفقاعة اإلنترنت وتقنية المعلومات. وقد أسفرت األزمة المالية خالل الفترة الممتدة من عام 2008م 
إلى عام 2009م عن انخفاض استمر لمدة عامين متتاليين، أعقبهما نمو كبير في عام 2010م. وأتبع ذلك فترة ممتدة من النمو السنوي الثابت للطلب 
ط بلغ 1.3 مليون برميل يومًيا. وبعد ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 خالل عام 2020م وما تم فرضه من قيود  من عام 2011م إلى عام 2019م، بمتوسِّ
على االقتصادات على مستوى العالم إلى انخفاض سنوي بلغ 8.7 مليون برميل يومًيا. وقد أشار مستشار دراسة السوق إلى أنه في ظل تخفيف القيود 
المصاحبة لكوفيد-19 خالل عام 2021م، زاد الطلب على السوائل بالتزامن مع تحسن النشاط االقتصادي الذي أدى إلى نمو سنوي بلغ 5.6 مليون برميل 

يومًيا. وتشير أحدث توقعات مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة إلى نمو سنوي يبلغ 3.4 مليون برميل يومًيا لعام 2022م.

يوضح الشكل التالي النمو السنوي للطلب العالمي التاريخي والمتوقع على السوائل الهيدروكربونية خالل الفترة الممتدة من عام 2000م إلى عام 2022م:

النمو السنوي للطلب العالمي التاريخي والمتوقع على السوائل الهيدروكربونية سنوًيا في الفترة الممتدة من عام 000وم إلى عام (:  و-والشكل )
وو0وم )بالمليون برميل في اليوم(

٪٩

٪١١

٪٧

٪٥

٪٣

٪١

٪١-

٪٣-

٪٥-
٢٠١٠م ٢٠١٥م

٢٠٠٠م
٢٠٠١م
٢٠٠٢م
٢٠٠٣م

٢٠٠٥م
٢٠٠٦م
٢٠٠٧م
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
٢٠١٠م
٢٠١١م
٢٠١٢م
٢٠١٣م
٢٠١٤

G
٢٠١٥م
٢٠١٦م
٢٠١٧م
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٢٠٢٢م

٢٠٠٤م
٢٠٢٠م ٢٠٢٥م ٢٠٣٠م

دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

+١٫٠ +١٫٠
-٠٫٩

+٠٫٩ +١٫٥ +١٫٢
+٢٫٦

+١٫٢ +١٫٦ +٢٫٢ +١٫٩ +٠٫٩

+٥٫٦

+٣٫٤

-٨٫٧

+٠٫٦ +١٫١+١٫٥+٠٫٨

-٠٫٥

+١٫٤
+٣٫٠

+١٫٧

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، OilMarketCube، فبراير 2022م.
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توقعات الطلب عىل النفط 3-1-4

من المتوقع أن تتراجع قوة العالقة التاريخية بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والطلب على النفط في االقتصادات المتقدمة على وجه التحديد 
خالل العقد المقبل، حيث من المتوقع أن تزيد االقتصادات المتقدمة من االستخدام العام لمصادر الطاقة البديلة، كما أن من المتوقع أن تؤدي الزيادات 
المتوقعة في الكفاءة إلى تقويض النمو اإلجمالي في الطلب على النفط ومشتقاته، فضاًل على أنه من المرجح أن تؤدي زيادة استخدام الكهرباء في 
قطاعات مثل النقل إلى تقليل االعتماد على النفط ومشتقاته. كما أعلنت العديد من االقتصادات المتقدمة عن أهداف تتمثل في الوصول بصافي انبعاثات 

الكربون إلى مستوى الصفر، ويتم تنفيذ هذه األهداف من خالل سياسات حكومية تقود عملية التحول بعيًدا عن استخدام المواد الهيدروكربونية.

ومع ذلك، في ما يتعلَّق باالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مستويات عالية من نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
ل نمو سنوي ُمركَّب قدره 5.5%، فإن مستشار دراسة السوق يتوقع، حتى تاريخ هذه النشرة، أن  خالل الفترة الممتدة من عام 2021م إلى عام 2030م بُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب  الت نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى نمو مستمر في الطلب على النفط بُمعدَّ يؤدي االحتياج المتزايد للطاقة والمرتبط بتحقيق ُمعدَّ

قدره 2.5% خالل الفترة الممتدة من 2021م إلى 2030م.

يوضح الشكل التالي توقعات الطلب التاريخي والمتوقع على النفط خالل الفترة الممتدة من عام 2010م إلى عام 2030م، موزعة حسب االقتصادات 
العالمية واالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية:

توقعات الطلب التاريخي والمتوقع على النفط خالل الفترة الممتدة من 0و0وم إلى عام 0و0وم، موزعة حسب االقتصادات العالمية (:  و-والشكل )
واالقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية )بالمليون برميل يومًيا(

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
٢٠١٠م ٢٠١٥م ٢٠٢٠م ٢٠٢٥م ٢٠٣٠م

٢٠١٠م ٢٠١٥م ٢٠٢٠م ٢٠٢٥م ٢٠٣٠م

دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

٤,٠٠٠

٢,٠٠٠

٠

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، OilMarketCube، فبراير 2022م.
االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي.  )1(

استند مستشار دراسة السوق في توقعات الطلب على النفط إلى ثالثة سيناريوهات: سيناريو أساسي وسيناريو منخفض وسيناريو مرتفع، ويتوقع أن يتم 
الوصول إلى ذروة الطلب على النفط عند 104.0مليون برميل يومًيا بحلول عام 2025م في السيناريو األساسي. وترتبط مخاطر االنخفاض لهذه التوقعات 
في المقام األول باالنتشار المتزايد للمركبات الكهربائية في قطاع النقل بشكل يفوق توقعات السيناريو األساسي لمستشار دراسة السوق، في حين يرى 
السيناريو المنخفض لمستشار دراسة السوق أنه سيتم الوصول إلى ذروة الطلب عند 102.0 مليون برميل يومًيا في عام 2024م. وترتبط مخاطر االرتفاع 
لهذه التوقعات في المقام األول بالتأخير في طرح المركبات الكهربائية في قطاع النقل بشكل يقل عن توقعات السيناريو األساسي لمستشار دراسة السوق، 
في حين يرى السيناريو المرتفع لمستشار دراسة السوق أنه سيتم الوصول إلى ذروة الطلب على النفط عند 106.0 مليون برميل يومًيا في عام 2028م. 
إن مخاطر االرتفاع واالنخفاض ليست بمنأى عن تأثير المركبات الكهربائية على قطاع النقل وتسهم في الديناميكيات األوسع لنظام الطاقة الشامل الذي 

تم توقعه من قبل مستشار دراسة السوق.
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توقعات الطلب عىل الغاز 3-1-5

ل نمو سنوي ُمركَّب قدره 2.3% خالل الفترة الممتدة من عام 2010م إلى  أشار مستشار دراسة السوق أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بُمعدَّ
عام 2019م، نظًرا إلى سعي االقتصادات العالمية إلى زيادة المساهمة النسبية لمصادر الطاقة منخفضة االنبعاثات في مزيج الطاقة. ويُمثِّل تحويل الغاز 
إلى طاقة عاماًل رئيسًيا في عملية االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما يدعم توقعات مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة في ما يتعلَّق 

ل نمو سنوي ُمركَّب قدره %1.5. بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خالل الفترة الممتدة من عام 2021م إلى عام 2030م بُمعدَّ

الت النمو العالمي في الطلب على الغاز  يتوقع مستشار دراسة السوق، حتى تاريخ هذه النشرة، أن االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية ستتجاوز ُمعدَّ
ل إلى طاقة  ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 4.4% خالل الفترة الممتدة من عام 2021م إلى عام 2030م، حيث إن كاًل من استخدامات الغاز المحوَّ الطبيعي بُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب قدره 5.5%. وتاريخًيا، فقد زاد الطلب على الغاز  واالستخدامات الصناعية للغاز سيدفعان نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بُمعدَّ

ل نمو سنوي ُمركَّب قدره 5.8% خالل الفترة الممتدة من عام 2010م إلى عام 2019م. الطبيعي في االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية بُمعدَّ

ح الشكل التالي توقعات الطلب التاريخي والمتوقع على الغاز خالل الفترة الممتدة من عام 2010م إلى عام 2030م: يوضِّ

توقعات الطلب التاريخي والمتوقع على الغاز خالل الفترة الممتدة من عام 0و0وم إلى عام 0و0وم )بالمليار متر مكعب في السنة((:  و-والشكل )
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دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

دول آسيا الناشئة والنامية (١) عالميًا

٤,٠٠٠
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٠

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، GasMarketCube، فبراير 2022م.
االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي.  )1(
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تكلفة توريد المواد الهيدروكربونية في مرحلة التنقيب واإلنتاج 3-1-6

لقد شهدت الفترة ما بين العام 2010م والعام 2014م تحقيق قطاع النفط الصخري في أمريكا الشمالية عدًدا من المكاسب الكبيرة بفضل زيادة الكفاءة 
من خالل االبتكارات التكنولوجية في أساليب التكسير الهيدروليكي للصخر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج السوائل والغاز، بحيث أصبح قطاع النفط 
الصخري في أمريكا الشمالية أحد القطاعات منخفضة التكلفة في قطاع النفط والغاز العالمي. ويشار إلى أن دورة تحقيق إنتاج إضافي من مصادر 
إمدادات النفط الصخري تتسم بكونها دورة قصيرة، األمر الذي ساعد في حدوث هذا التطور. ونظًرا إلدخال مصدر جديد ضخم لإلمدادات في قطاع 
ط أسعار النفط )خام برنت( 58 دوالًرا أمريكًيا للبرميل خالل الفترة الممتدة من عام 2015م وحتى عام 2019م. وقد  النفط والغاز العالمي، بلغ متوسِّ
أدى هذا التطور الجديد إلى لجوء قطاع النفط والغاز العالمي إلى تخفيض االستثمار في مشروعات التطوير الجديدة، التي يُشار إليها باسم المشاريع 
الجديدة، وذلك على الرغم من النمو المستمر في الطلب على المواد الهيدروكربونية الذي يدعم بدوره نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وقد دخل 
ز  قطاع النفط والغاز حالًيا حقبة جديدة، حيث تَُعد القدرة التنافسية من حيث التكلفة لإلمدادات أمًرا أساسًيا لتحديد المناطق التي من المحتمل أن يتركَّ

فيها النشاط على المدى الطويل.

ح الشكل التالي النفقات الرأسمالية العالمية التاريخية والمتوقعة إلنتاج النفط والغاز في مرحلة التنقيب واإلنتاج خالل الفترة الممتدة من عام 2010م  يوضِّ
إلى عام 2030م:

النفقات الرأسمالية العالمية التاريخية والمتوقعة إلنتاج النفط والغاز في مرحلة التنقيب واإلنتاج )بما في ذلك أعمال التنقيب( (:  و-والشكل )
خالل الفترة الممتدة من عام 0و0وم إلى عام 0و0وم )بالمليار دوالر أمريكي، القيمة االسمية(
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، مجموعة بيانات ServiceDemandCube، فبراير 2022م.

ًعا في فئات ذات صلة لتقييم القدرة التنافسية  ح الشكل )3-5( أعاله المعروض اإلجمالي للسوائل في العالم، ُمصنًَّفا حسب مصدر التوريد وُمجمَّ يوضِّ
لألسواق اإلقليمية الرئيسية الخاصة بالمجموعة، وأسواق الشرق األوسط والسوق الرئيسية في المملكة. يُمثِّل عرض المربعات على طول المحور األفقي 
ح المحور الرأسي تكلفة التوريد بالدوالر األمريكي للبرميل )خام برنت( بمجال ثقة يبلغ 70.0%. وتتعرَّض المجموعة  إجمالي كميات التوريد، بينما يوضِّ
حصرًيا للمخاطر المتعلقة بحجم التوريد من المملكة، التي تحتل الجزء األيسر السفلي من الرسم البياني، مما يشير إلى القدرة التنافسية الفائقة لهذه 
الموارد على نطاق عالمي. وحتى تاريخ هذه النشرة، يشير تحليل مستشار دراسة السوق لتكلفة التوريد في عام 2030م إلى أن إمدادات السوائل من مصادر 
ح للنفط 10 دوالرات أمريكية للبرميل )خام برنت(. وتتميَّز اإلمدادات من  برية في المملكة هي األكثر قدرة على المنافسة، حيث يبلغ سعر التعادل المرجَّ
ح للنفط 12 دوالًرا أمريكًيا للبرميل )خام برنت(. وتأتي هذه األسعار التعادلية  مصادر بحرية من المملكة بسمات مماثلة حيث يبلغ سعر التعادل المرجَّ
للنفط مدفوعة بالحجم الهائل لموارد السوائل المتوفرة في الحقول المعروفة التي يُنِتج معظمها منذ عقود، ومن المتوقع أن تستمر في اإلنتاج لبقية 
القرن. ومن المتوقع كذلك أن تؤدي القدرة التنافسية من حيث التكلفة لتوريد السوائل في الشرق األوسط، وال سيما المملكة، إلى تركيز النشاط في 

المنطقة حتى عام 2030م.
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يلخص الشكل التالي تكلفة التوريد في مرحلة التنقيب واإلنتاج حسب القطاع في 2030م:

منحنى تكلفة إنتاج السوائل العالمية حسب قطاع التوريد في عام 0و0وم )سعر التعادل المستقبلي لخام برنت، بالدوالر األمريكي (:  6-والشكل )
لبرميل النفط الخام(
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المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.

الموارد الهيدروكربونية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا 3-1-7

تعمل المجموعة بشكل أساسي في أنشطة تتعلق بقطاع النفط والغاز في المملكة. وتشير تقديرات مستشار دراسة السوق إلى أن المملكة قد أنتجت أكثر 
من 12.0 مليون برميل من النفط في اليوم في عام 2021م، وهو ما يمثل 8.0% من حجم اإلنتاج العالمي للمواد الهيدروكربونية. وتمتلك المملكة موارد 
هائلة داخل حقول معروفة وضخمة، ويتولى المشغل الوحيد لها المتمثل في شركة أرامكو السعودية ملكية وتشغيل جميع إنتاج تلك الحقول. ويشكل اإلنتاج 
من الحقول البرية في المملكة ما نسبته 67.0% من إجمالي اإلنتاج في حين يشكل اإلنتاج من الحقول البحرية ما نسبته 33.0%. وقد شكل حقل الغوار، 
وهو أضخم حقل نفط تقليدي في العالم، المصدر الرئيسي من إنتاج الحقول البرية في المملكة بإجمالي إنتاج وصل إلى 36.0% من الناتج اإلجمالي 
للمملكة في عام 2021م، وذلك باإلضافة إلى الحقول البرية المهمة األخرى التي تشمل حقلي خريص وشيبة، في حين يقود اإلنتاج البحري في المملكة 
حقول السفانية ومنيفة والبري والقطيف والزلف. وتشير تقديرات مستشار دراسة السوق إلى أن المملكة ستكون قادرة على االستمرار في تحقيق اإلنتاج 
االقتصادي من المصادر المتبقية في أكبر الحقول النفطية لمدة تتراوح من 55 إلى 80 عاًما قادمة، بناًء على منطقة اإلنتاج. وفي عام 2021م، شكل إنتاج 
السوائل 89.0% من إجمالي اإلنتاج في المملكة بينما شكل إنتاج الغاز ما نسبته 11.0%. ومن المتوقع أن يجذب حقل الجافورة غير التقليدي استثماًرا 
كبيًرا على مدار العقد القادم، حيث تعمل المملكة على تنفيذ مبادرات بغية دعم إنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد. وقد أعلنت أرامكو 
السعودية في 20 فبراير 2020م عن نيتها الستثمار بقيمة 110 مليار دوالر في تنمية حقل الجافورة. وحتى تاريخ هذه النشرة، فإن مستشار دراسة السوق 
يتوقع أن المملكة سوف تعمد في عام 2022م إلى زيادة اإلنتاج في ظل المناقشات األخيرة لمنظمة األوبك. ومن ثم، يتوقع مستشار دراسة السوق، حتى 
تاريخ هذه النشرة، أن يزيد إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.0% خالل العامين 2021م و2022م، بفضل اإلنتاج من 
حقل السفانية البحري واإلنتاج من حقل الغوار البري. ويرى مستشار دراسة السوق أن سوق النفط سوف تشهد فترة قصيرة من زيادة العرض في عام 
2023م جراء زيادة اإلنتاج من دولة إيران. ويتوقع مستشار دراسة السوق أن تعمل المملكة على الحد من هذه المخاطر عن طريق االستمرار في تأدية 
دورها في موازنة السوق مثلما حدث في عام 2017م عن طريق تقليص اإلنتاج بدًءا من عام 2023م وحتى تراجع العرض الزائد المتوقع في السوق. ويتوقع 
مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة أن ينمو إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0% في الفترة 

الممتدة من 2021م وحتى 2025م.
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يلخص الشكل التالي الحجم التاريخي والمتوقع إلنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة من عام 2010م حتى عام 2025م، موزًعا بحسب قطاعات النفط 
والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات:

إنتاج المواد الهيدروكربونية التاريخي والمتوقع في المملكة من عام 0و0وم حتى عام وو0وم، موزًعا بحسب قطاعات النفط والغاز (:  7-والشكل )
وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات )مليون برميل مكافئ من النفط في اليوم(
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المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.
سوائل الغاز الطبيعي.  )1(

يلخص الشكل التالي الحجم التاريخي والمتوقع إلنتاج المواد الهيدروكربونية من عام 2021م حتى عام 2030م بحسب دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وموزًعا بحسب اإلنتاج من الحقول البحرية والبرية:

الحجم التاريخي والمتوقع إلنتاج المواد الهيدروكربونية من عام وو0وم حتى عام 0و0وم بحسب دول منطقة الشرق األوسط وشمال (:  8-والشكل )
أفريقيا، وموزًعا بحسب اإلنتاج من الحقول البحرية والبرية )مليون برميل من النفط في اليوم(

يتبع العائد من اإلنتاج منحىن اإلنتاج النموذجي

يلزم استمرارية اإلنفاق لتشغيل مرافق اإلنتاج وكذلك حفر آبار بينية جديدة 
وإجراء عمليات الصيانة لآلبار

النفقات الرأسمالية المرتفعة 
المرتبطة بتطوير الحقل

المملكة

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

٢م
٠٢

١

٢م
٠٣

٠

اإلنتاج
الربي

اإلنتاج
البحري

إيران العراق اإلمارات قطر الكويت الجزائر عمان البحرين

النفقات الرأسمالية 
األولية للتنقيب

النفقات الرأسمالية لهجر 
الحقل في نهاية دورته 

الحياتية.

٢٠

١٨

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

باقي 
دول 

الرشق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.

ونظًرا إلى تراجع مستويات إنتاج النفط والغاز من الحقول بمرور الوقت، تتجلى أهمية أن يحافظ القطاع على مستويات اإلنتاج من خالل عمليات التنقيب واإلنتاج 
الخاصة بالنفط والغاز. ويقدر مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة أنه من أجل تلبية الطلب العالمي في عام 2030م، يلزم تعويض انخفاض اإلنتاج 
البالغ 60 مليون برميل في اليوم من الحقول الحالية خالل الفترة الممتدة من 2021م إلى 2030م، وذلك عن طريق حفر آبار في حقول جديدة، وهو ما يُسمى 
بنشاط الحقول الجديدة، وكذلك من خالل الحفر في الحقول القائمة، وهو ما يُسمى بنشاط الحقول القائمة. وكما هو موضح في الشكل )3- 9(، تسيطر منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أعمال الحفر في الحقول القائمة، حيث تستحوذ على 50.0% من حجم االستثمار اإلضافي في الحقول القائمة المتوقع 
حفرها بحلول عام 2030م على مستوى العالم. ويُقدر أن تساهم المملكة بحوالي 17.0% من حجم اإلنتاج اإلضافي من الحفر في الحقول القائمة على مستوى 

العالم بحلول 2030م.
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ويلخص الشكل التالي بيان إمدادات السوائل الهيدروكربونية من الحقول المنتجة حالًيا واالكتشافات المستقبلية ومشاريع التطوير:

إمدادات السوائل الهيدروكربونية من الحقول المنتجة حالًيا واالكتشافات المستقبلية ومشاريع التطوير )بالمليون برميل في اليوم((:  9-والشكل )

حقل
قائم

حقل
جديد

باقي دول
 العالم (١)

٩٦ – ١٠٦

٣٥٫٥

الرتاجع في اآلبار الحالية 
حىت ٢٠٣٠م

باقي اإلنتاج الحايل
في عام ٢٠٣٠م

باقي اإلنتاج الحايل
في عام ٢٠٣٠م

إجمايل اإلنتاج 
في ٢٠٢١م

إجمايل اإلنتاج 
في ٢٠٢١م

إجمايل الطلب
في ٢٠٣٠م

إجمايل الطلب
في ٢٠٣٠م

٩٤٫٥

٦٠-٧٠ مليون برميل/اليوم
يتم استخراجها حىت ٢٠٣٠م

٢٠-٣٠ مليون برميل/اليوم يتم 
استخراجها حىت ٢٠٣٠م

دول الرشق 
األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (٢)

باقي دول العالم (١)المملكة

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا األخرى (٢)

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا
 األخرى (١)

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا األخرى (١)

المملكة

المملكة

المملكة

٣٦

١٣
الرتاجع في اآلبار الحالية

حىت ٢٠٣٠م

٣١

حقل
قائم

حقل
جديد

المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.
باقي العالم.  )1(

الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل كافة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما عدا المملكة.  )2(

يقدر مستشار دراسة السوق حتى تاريخ هذه النشرة أنه من أجل تلبية الطلب العالمي في عام 2030م، يتعين تعويض انخفاض اإلنتاج بحوالي 20 مليون 
برميل في اليوم من الحقول القائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويتم ذلك بشكل رئيسي من خالل حفر اآلبار في الحقول القائمة بالمنطقة. 
وكما هو مبين في الشكل )الشكل 3-10(، فإن المملكة مساهم رئيسي في نسبة الحفر بالحقول القائمة على صعيد اإلضافات التراكمية إلى حجم اإلنتاج 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2030م، حيث تشكل المملكة حوالي 30.0% من اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويلخص الشكل التالي بيان إمدادات السوائل الهيدروكربونية من الحقول المنتجة حالًيا واالكتشافات المستقبلية ومشاريع التطوير في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من عام 2021م وحتى عام 2030م.

المستقبلية ومشاريع (:  0و-والشكل ) أفريقيا من حقول اإلنتاج واالكتشافات  الشرق األوسط وشمال  الهيدروكربونية في منطقة  السوائل  إمدادات 
التطوير من عام وو0وم وحتى عام 0و0وم )مليون برميل في اليوم(

حقل
قائم

حقل
جديد

باقي دول
 العالم (١)

٩٦ – ١٠٦

٣٥٫٥

الرتاجع في اآلبار الحالية 
حىت ٢٠٣٠م

باقي اإلنتاج الحايل
في عام ٢٠٣٠م

باقي اإلنتاج الحايل
في عام ٢٠٣٠م

إجمايل اإلنتاج 
في ٢٠٢١م

إجمايل اإلنتاج 
في ٢٠٢١م

إجمايل الطلب
في ٢٠٣٠م

إجمايل الطلب
في ٢٠٣٠م

٩٤٫٥

٦٠-٧٠ مليون برميل/اليوم
يتم استخراجها حىت ٢٠٣٠م

٢٠-٣٠ مليون برميل/اليوم يتم 
استخراجها حىت ٢٠٣٠م

دول الرشق 
األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (٢)

باقي دول العالم (١)المملكة

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا األخرى (٢)

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا
 األخرى (١)

دول الرشق األوسط
 وشمال أفريقيا األخرى (١)

المملكة

المملكة

المملكة

٣٦

١٣
الرتاجع في اآلبار الحالية

حىت ٢٠٣٠م

٣١

حقل
قائم

حقل
جديد

المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.
الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل كافة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما عدا المملكة.  )1(
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كثافة االنبعاثات خالل مرحلة التنقيب واإلنتاج 3-1-8

إلنتاج  المدى  طويلة  االستدامة  فحص  عند  الصلة  وثيقة  القياسات  أهم  أحد  الهيدروكربونات  إنتاج  عن  الناجمة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تمثل 
الهيدروكربونات وهذا يشمل االنبعاثات المتعلقة باالستخراج واالنبعاثات المتعلقة باالشتعال. علًما بأن انبعاثات االشتعال هي تلك المرتبطة بحرق الغاز 
الطبيعي المصاحب إلنتاج النفط أو المصاحب لعمليات معينة. ويتم احتساب االنبعاثات الناجمة عن التنقيب واإلنتاج من خالل حساب إجمالي انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التنقيب واإلنتاج وقسمته على إنتاج النفط والغاز المصاحب له، حيث يتمثل الناتج في حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

بالكيلو جرام لكل برميل نفطي. وال يشمل هذا المقياس االنبعاثات الناتجة عن النقل والتكرير واستخدام المنتج النهائي أو سلسلة القيمة بشكل عام.

وفي عام 2021م، يقدر مستشار دراسة السوق أن أمريكا الجنوبية كانت المنطقة األعلى كثافة من حيث االنبعاثات الناجمة عن التنقيب واإلنتاج على 
مستوى العالم، ويعزى ذلك إلى ضخامة حجم اإلشعال الذي يحدث هناك نتيجة عدم كفاية الطاقات التصديرية للغاز. وتمثل السوق الرئيسية للمجموعة، 
وهي المملكة، أدنى كثافة من حيث االنبعاثات الناجمة عن التنقيب واإلنتاج على مستوى العالم مقارنًة بالقيم اإلجمالية على مستوى المنطقة. وترتبط 
الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة إلنتاج المملكة بعملية االستخراج، والتي ترتب عليها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل 
مرحلة التنقيب واإلنتاج بكثافة تبلغ 10 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفطي في عام 2021م. ويُعزى انخفاض كميات اإلشعال إلى أهمية 
الغاز بالنسبة للمملكة، إذ من المقرر أن يرتفع الطلب المحلي عليه في المستقبل في ظل تحول توليد الطاقة من استخدام النفط كوقود إلى استخدام الغاز، 
وذلك في إطار مبادرات المملكة نحو التخلص من الكربون في شبكة الطاقة. ويترتب على الكثافة المنخفضة لالنبعاثات الناجمة عن التنقيب واإلنتاج أن 
يكون إنتاج المواد الهيدروكربونية المصاحب أقل تأثًرا بارتفاع ضرائب الكربون. وتتمثل ضريبة الكربون في رسوم تفرضها بعض الحكومات على االنبعاثات 
بناًء على كميات ثاني أكسيد الكربون المنتجة أثناء العمليات. ومن ثم، لن تتأثر على األرجح أنشطة المجموعة في المملكة من الناحية المالية بالتوقعات 
المستقبلية في ما يتعلق بالتكلفة المرتفعة للكربون. ويضاف إلى ما تقدم أنه نظًرا إلى الكثافة المنخفضة النبعاثات التنقيب واإلنتاج لكل برميل نفط يتم 
إنتاجه، فإن االستدامة المعززة طويلة المدى والمصاحبة لعملية اإلنتاج سوف تؤدي على األرجح إلى تأجيل عملية تقليص اإلنتاج بسبب المخاوف البيئية، 

وذلك على عكس اإلنتاج عالي الكثافة الذي يواجه تدقيًقا أكبر على النطاق العالمي.

يلخص الشكل التالي كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التنقيب واإلنتاج على المستوى اإلقليمي في عام 2021م موزعة حسب المنطقة ونوع 
االنبعاثات )انبعاثات اإلشعال واالستخراج(:

كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التنقيب واإلنتاج في عام وو0وم موزعة حسب المنطقة ونوع االنبعاثات )انبعاثات (:  وو-والشكل )
اإلشعال واالستخراج( )كيلو الكربون/برميل نفطي(

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
١٩٦٠م

أمريكا الجنوبية أفريقيا آسيا أمريكا الشمالية أوروبا دول الرشق األوسط

األخرى (١)

روسيا أسرتاليا المملكة

١٩٧٠م ١٩٨٠م ١٩٩٠م ٢٠٠٠م ٢٠١٠م ٢٠٢٠م

النفط الصخري

العمليات البحرية

العمليات الربية التقليدية

٪٩٦
٪٨٨

٢٩

االشتعال

اج
خر

ست
اال

٢٥

١٧١٧ ١٥١٥ ١٥
١٣

١٠

٪٧٦ ٪٧٠
٪٦٥ ٪٦١ ٪٤٨

المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.
تُعرف دول الشرق األوسط األخرى على أنها جميع دول الشرق األوسط باستثناء المملكة.  )1(
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أعمال المجموعة  3-2

المجموعة هي أحد أكبر مقاولي الحفر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتمارس أنشطة ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب عن المواد 
الهيدروكربونية وإنتاجها. وتمتد أعمال المجموعة، من خالل تشغيل منصات الحفر البرية والبحرية المرفوعة، عبر بيئات العمليات على اليابسة وفي 
المياه منخفضة العمق. ويوضح هذا القسم من التقرير بعض المواصفات التي تتعلق بأعمال المجموعة، بناًء على التفاصيل التالية التي تخص فهم األسواق 

التي تعمل فيها المجموعة، حتى تاريخ هذه النشرة:

تمثل مرحلة اإلنتاج في سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج الفترة التي تكون خاللها مستويات اإلنفاق هي األعلى بالنسبة لمقاولي الحفر  	
وتحقق خاللها المجموعة أكبر قدر من العائدات؛

يقدر مستشار دراسة السوق أن يصل إنفاق قطاع التنقيب واإلنتاج العالمي على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في  	
عام 2021م إلى 33 مليار دوالر أمريكي، بما يمثل 6.3% من إنفاق قطاع التنقيب واإلنتاج على شركات خدمات حقول النفط بمبلغ 519 مليار 

دوالر أمريكي.
تشغل المجموعة بشكل أساسي أسطوالً ضخًما من منصات الحفر البرية، والتي يُقدر مستشار دراسة السوق بشأنها أن يصل إنفاق قطاع  	

التنقيب واإلنتاج العالمي على مقاولي الحفر بمنصات الحفر البرية في عام 2021م حوالي 23 مليار دوالر، وهو ما يمثل 70.0% من إنفاق 
قطاع التنقيب واإلنتاج العالمي على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق.

تشغل المجموعة كذلك أسطوالً من منصات الحفر البحرية المرفوعة، والتي يُقدر مستشار دراسة السوق بشأنها أن يصل إنفاق قطاع التنقيب  	
واإلنتاج العالمي على مقاولي الحفر بمنصات الحفر البحرية في المياه منخفضة العمق في عام 2021م إلى حوالي 10 مليارات دوالر، وهو ما 

يمثل 30.0% من إنفاق قطاع التنقيب واإلنتاج العالمي على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق.
يقدر مستشار دراسة السوق أن يصل إنفاق قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في منطقة  	

الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2021م إلى 6 مليارات دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 19.0% من اإلنفاق العالمي على مقاولي الحفر 
البري والبحري في المياه منخفضة العمق.

يقدر مستشار دراسة السوق أن يصل إنفاق قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في المملكة في  	
عام 2021م إلى 3 مليارات دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 8.0% من اإلنفاق العالمي على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق.

سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج 3-2-1

تتكون سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز من ثالث مراحل رئيسية، وهي مرحلة التنقيب واإلنتاج ومرحلة التخزين والنقل ومرحلة التكرير والمعالجة 
والتسويق. وينصب تركيز مرحلة التنقيب واإلنتاج بشكل أساسي على التنقيب عن حقول النفط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك اإلنتاج والمعالجة، وتُعرف 
هذه المرحلة أيًضا باسم »التنقيب واإلنتاج«، بينما تنطوي مرحلة التخزين والنقل بشكل أساسي على تخزين النفط والغاز ونقلهما من مرحلة التنقيب 
واإلنتاج إلى مرحلة التكرير والمعالجة والتسويق عبر شبكة من خطوط األنابيب والشاحنات والسكك الحديدّية والسفن والناقالت والعّبارات. في حين تركز 
المرحلة النهائية، وهي مرحلة التكرير والمعالجة والتسويق، على تكرير النفط الخام وتنقية الغاز الطبيعي، كما تتضمن بيع المنتجات النفطية وتسويقها 
وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، مثل الديزل والبنزين والنفثا. وترتبط أنشطة المجموعة بمرحلة التنقيب واإلنتاج، في حين ال تزاول أية أنشطة في مرحلة 

التخزين والنقل ومرحلة التكرير والمعالجة والتسويق.

دورة حياة حقول النفط والغاز 3-2-1-1

تركز أنشطة المجموعة على سلسلة القيمة الخاصة بمرحلة التنقيب واإلنتاج لما تتضمنه من عمليات لحفر اآلبار وتعزيز اإلنتاج من اآلبار القائمة، وتنقسم 
المراحل الرئيسية لسلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج إلى التنقيب والتطوير واإلنتاج والهجر )إغالق البئر وعدم استخدامه(، وتتواجد المجموعة في 

جميع هذه المراحل من خالل الحفر البري عن طريق توفير منصات حفر برية، والحفر البحري، عن طريق توفير منصات حفر مرفوعة.

مرحلة التنقيبأ- 

يتم حفر آبار استكشافية أولية خالل مرحلة التنقيب، للتأكد من وجود مواد هيدروكربونية في المنطقة الخاضعة للتنقيب، وبعد ذلك يتم حفر آبار تقييم 
لة. ومع ذلك فإن احتمال اكتشاف  لتحديد حجم التجمعات الهيدروكربونية. وتحتاج مرحلة التنقيب إلى نفقات رأسمالية كبيرة تتكبدها الشركة الُمشغِّ
مواد هيدروكربونية هو احتمال ضعيف، كما تتأثر هذه المرحلة للغاية بأسعار النفط ومقاييس العائد على االستثمار بسبب تأثر العائد المتوقع سلبًيا 

بانخفاض أسعار النفط.

التنقيب البحري. وتقتضي الحاجة عادًة أن تكون  الُمترتبة على  التنقيب البري والتنقيب البحري ببنود التكلفة اإلضافية  ويرتبط الفارق الرئيسي بين 
المعدات البحرية المرتبطة بأعمال التنقيب أكثر تقدًما من الناحية التقنية وأقوى، مما يجعل تشغيلها أكثر كلفًة من معدات الحفر البري.
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مرحلة التطويرب- 

تتضمن مرحلة التطوير وضع خطة تطوير وحفر اآلبار التي تمثل المصادر األولية إلنتاج المواد الهيدروكربونية بمجرد الوصول إلى فهم كاٍف لطبيعة 
الطبقة الواقعة تحت سطح األرض أثناء مرحلة التنقيب، ويشمل ذلك حفر آبار اإلنتاج وحفر اآلبار الداعمة التي تُستخدم لدعم اإلنتاج األمثل للمواد 
الهيدروكربونية من آبار اإلنتاج. ومن الناحية التقنية، تنطوي مرحلة التطوير على مخاطر أقل من مرحلة التنقيب، ومع ذلك يمكن أن تؤدي متطلبات النفقات 

الرأسمالية المرتفعة إلى تأخير المشاريع أو إلغائها أو كليهما بناًء على أسعار النفط.

مرحلة اإلنتاجج- 

يتم حفر آبار إضافية، أثناء مرحلة اإلنتاج، لتعويض انخفاض اإلنتاج من قاعدة البئر القائمة ولتحسين معدالت االستخالص العامة للمواد الهيدروكربونية 
من الحقل، من خالل استخراج التجمعات الهيدروكربونية المتبقية. وتخضع جميع الحقول لعملية انخفاض الضغط بشكل طبيعي إذ تؤدي أعمال اإلنتاج 
إلى تسرب الطاقة من الحقول التي تحتوي على المواد الهيدروكربونية. كما تشتمل مرحلة اإلنتاج على تعزيز مستويات اإلنتاج من اآلبار القائمة )ويشار إلى 
هذا النشاط عادة باسم »صيانة البئر«(، وهو األمر الذي قد يستدعي أيًضا استخدام منصات حفر. ونظًرا إلى إنفاق رأس المال قبل مرحلة بدء اإلنتاج، 

يتسم النشاط أثناء هذه المرحلة بكونه األكثر مرونة أثناء التقلبات الدورية ألسعار النفط.

مرحلة الهجرد- 

يجب، في نهاية عمر حقل النفط وأثناء مرحلة الهجر، سد اآلبار وهجرها وقد يتطلب ذلك استخدام منصات حفر. ويمكن أن يتأثر توقيت هجر اآلبار 
بسعر النفط؛ حيث يتم تمديد العمر اإلنتاجي للحقول أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط وتخفيضه أثناء فترات انخفاض األسعار.

ال تتوزع نفقات التنقيب واإلنتاج بشكل متساٍو عبر مراحل اإلنتاج المختلفة؛ إذ يتم تكبد المبلغ األكبر من النفقات أثناء مرحلة اإلنتاج ألنها تمثل المدة 
األطول من العمر التشغيلي ألعمال التطوير العادية. ويتعين على شركة التنقيب واإلنتاج االستمرار في اإلنفاق لتعزيز مستويات اإلنتاج من خالل حفر آبار 

بينية وتعزيز إنتاج اآلبار القائمة. وفي هذا الصدد، تقوم المجموعة بشكل أساسي بحفر آبار بينية وصيانة اآلبار القائمة بغية تعزيز مستويات اإلنتاج.

يوضح الشكل التالي بيان التدفقات النقدية لشركة تنقيب وإنتاج عبر مراحل العملية النموذجية لتطوير التنقيب واإلنتاج:

بيان التدفقات النقدية لشركة تنقيب وإنتاج عبر مراحل العملية النموذجية لتطوير التنقيب واإلنتاج(:  وو-والشكل )

يتبع العائد من اإلنتاج منحىن اإلنتاج النموذجي

يلزم استمرارية اإلنفاق لتشغيل مرافق اإلنتاج وكذلك حفر آبار بينية جديدة 
وإجراء عمليات الصيانة لآلبار

النفقات الرأسمالية المرتفعة 
المرتبطة بتطوير الحقل
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، مجموعة بيانات ServiceDemandCube، فبراير 2022م.
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دورة حياة اآلبار 3-2-1-2

تتبع دورة حياة البئر دورة حياة حقول النفط والغاز المذكورة أعاله، ويمكن تقسيمها إلى القطاعات األربعة الرئيسية التالية:

إنشاء اآلبارأ- 

يشمل الجزء المتعلق بإنشاء اآلبار المعدات والخدمات الضرورية إلنشاء تجويف البئر وضمان سالمته الهيكلية. ويمثل أنبوب الحفر ولَُقم مثقب الحفر، 
باإلضافة إلى منصة الحفر، بعض المعدات الرئيسية الُمستخدمة إلنشاء تجويف البئر. ويوفر ُمقاول الحفر، مثل المجموعة، منصات الحفر والمعدات 
ذات الصلة، وتتضمن خدمات اآلبار المطلوبة خالل مرحلة إنشاء اآلبار الخدمات المتعلقة بالطمي، وتسجيل خصائص البئر، ووضع األنابيب وتبطين 
اآلبار. والطمي عبارة عن سائل يُستخدم طوال عملية الحفر، ويَُضخ أسفل مجموعة أنابيب الحفر وعبر رأس مثقب الحفر. ويعمل الطمي على تزييت 
وتبريد رأس مثقب الحفر، ونقل المخلفات إلى السطح. وتُستخدم خدمات تسجيل خصائص البئر لتقييم التكوين األرضي المحيط بتجويف البئر فور حفر 
أجزاء من تجويف البئر. وفي إطار خدمات وضع األنابيب، توضع أنابيب التبطين داخل تجويف البئر، وتوفر حاجًزا مادًيا بين التكوين األرضي وتجويف 
البئر، وتُثبت أنابيب التبطين بأقطاٍر متعددة وفًقا لمتطلبات تشييد اآلبار. ولتوفير طبقة عازلة بين أنابيب التبطين والتكوين األرضي، يَُضخ األسمنت عبر 

مجموعة أنابيب الحفر، ثم إلى الفراغ الحلقّي الفاصل بين أنابيب التبطين والتكوين األرضي.

إنجاز البرئب- 

في القطاع المتعلق بإنجاز البئر، يتم تجهيز البئر لإلنتاج )أو الحقن( بطريقة تشغيلية محكمة. ومن الممكن أن يتطلب إنجاز البئر معدات مثل المسدسات 
الثاقبة التي تُستخدم إلحداث فتحة في أنابيب التبطين الخاصة باإلنتاج من أجل السماح بالتوصيل بين الحقل البترولي وتجاويف اآلبار وبين سدادات/
عوازل اإلنتاج الُمستخدمة كحواجز لعزل السوائل والضغوط داخل مجموعة أنابيب التبطين. وقد تم وضع بعض الخدمات بهدف زيادة معدل اإلنتاج، مثل 
المضخات الكهربائية التي تقوم بعملية رفع صناعي عن طريق زيادة الضغط داخل تجويف البئر/الحقل، والتحفيز الكيميائي الذي يزيد من نفاذية التكوين 
األرضي ويتم معالجة تجويف البئر. وقبل أن تبدأ عملية اإلنتاج، تُختبر اآلبار باستخدام أنابيب اختبار اآلبار المتفرعة وعّدادات سرعة التدفق. وتتولى 

تنفيذ جميع الخدمات المذكورة أعاله شركات خدمات حقول النفط، مثل المجموعة، وليس الشركات المشغلة، مثل أرامكو السعودية.

أعمال البرئج- 

يشمل القطاع المتعلق بأعمال البئر أية عملية تُنّفذ في بئر نفط أو غاز خالل العمر اإلنتاجي للبئر، وتتمثل األهداف منها عادًة في التأكد من سالمة البئر 
أو تعزيز إنتاجيته، ويُستَخدم لذلك الغرض وسائل نقل مختلفة إلنزال األدوات إلى البئر. وتُستخدم منصات الحفر عادًة للتدخالت الكثيفة وأعمال صيانة 
اآلبار في حين أنه بالنسبة للتدخالت البسيطة مثل صيانة كابالت الحفر والموصل الكهربائي، يمكن استخدام سفن تدخل أصغر حجًما ألغراض التنقيب 

البحري، ويمكن استخدام حّفارات ألعمال الصيانة ووحدات معيارية ألغراض التنقيب البرّي.

السد والهجرد- 

ترتبط عملية السد والهجر بإغالق البئر بشكٍل دائم، بما في ذلك إنشاء حواجز لعزل التكوينات النفاذة والتكوينات الحاملة للمواد الهيدروكربونية. وكثيًرا 
ما يتطلب هجر اآلبار استخدام منصة حفر أو وحدة صيانة نظًرا لمتطلبات مناولة المعدات وضخ األسمنت. وقد يلزم، قبل هجر البئر، إزالة معدات قاع 
البئر، إلى جانب تطهير تجويف البئر. وبمجرد تثبيت حواجز البئر واختبار الضغط، تُجرى عمليات قطع سطحية في أنبوب التبطين السطحي، وتُستعاد 
معدات رأس البئر، ويلزم االستعانة بخدمات التسميت إلنشاء حاجز دائم. وفي ما يتعلق بجميع المناطق الُمختَرقة التي يُحتمل أن تشهد تدفقات، فيتم 

عزلها عن بعضها البعض من ناحية وعن قاع البحر من ناحية أخرى، ويتم ذلك عادًة عن طريق وضع حواجز أسمنتية متعددة.
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منيات الحفر  3-2-1-3

تختلف أنواع منصات الحفر بشكل عام وفًقا للبيئة التشغيلية التي تعمل فيها، فهي إما منصات حفر برية أو منصات حفر بحرية. ويعتمد نوع وحدة الحفر 
الُمستخدمة عادًة على الموقع وعمق المياه، إال أن منصات الحفر أيًضا تُصنف بناًء على خصائص أخرى، مثل البيئة التشغيلية والضوابط التنظيمية 

والُعمر/الجيل.

يوضح الشكل التالي أنواع منصات الحفر:

مثال توضيحي ألنواع منصات الحفر(:  وو-والشكل )

منصة حفر شبهسفينة حفر
انغطاسية

منصة حفر
مرفوعة

منصة حفربارجة حفر
برية

المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، تقرير دراسة السوق، 2022م.

منيات الحفر الربيةأ- 

تُستخدم منصات الحفر البرية للحفر على اليابسة، وتُصنَّف بناًء على قوة محركاتها بالحصان، إذ تنقسم إلى منصات حفر صغيرة بقوة 1,500-1,000 
حصان )تصل إلى عمق حفر قدره 2,000 متر(، ومنصات حفر متوسطة بقوة 1,500-2,000 حصان )تصل إلى عمق قدره 4,500 متر( ومنصات حفر 
ضخمة بقوة تتجاوز 2,000 حصان )تصل إلى عمق يتجاوز 4,500 متر(. وعادًة ما تكون منصة الحفر مصحوبًة بوحدات الطاقة ومحركات الحفر، ووحدات 
سكنية لطاقم العمل، وغيرها من المعدات الالزمة لتنفيذ عمليات الحفر. وتتطلب خصائص المناخ والتضاريس المتباينة بطبيعة الحال توليفات مختلفة 
من مواصفات منصات الحفر، بما في ذلك حمولة الخّطاف، وتصميم منصة الحفر، وخصائص الدفع، وقدرات الحفر وخيارات التنقل. كما تتميز أيًضا 
منصات الحفر البرّية بقدرتها على التنقل، وتحديًدا في ما يتعلق بسهولة تنقلها بين مواقع مختلفة. وتعتمد أهمية التنقل على نوع العملية التي يتم إجراؤها 

وخصائص البيئة التشغيلية.

منيات الحفر البحريةب- 

تُستخدم منصات الحفر البحرية المرفوعة في الغالب للحفر في المياه بعمق يصل إلى نحو 125 متًرا، وتشمل منصات الحفر العائمة منصات ِشبه غاطسة 
وُسفن حفر قادرة على الحفر في المياه بعمق يصل إلى 125 متًرا. وال تَستخدم المجموعة منصات حفر عائمة حيث إنها منخفضة االستخدام في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا نظًرا إلى كون أعماق المياه منخفضة جًدا في المنطقة.

إن منصات الحفر البحرية المرفوعة عبارة عن منصات حفر ذاتية الرفع، حيث تستقر قوائمها في قاع البحر، وتتألف من هيكل مقاوم للمياه يحمل 
ل تصميم قواعد تثبيت منصة الحفر  معدات اإلنتاج ويتضمن أماكن إلقامة طاقم العمل، ومرافق للتحميل والتفريغ ُمثبتة فوق مستوى سطح البحر. ويُسهِّ
من استقرارها في قاع البحر. وهذه المنصة ُمتحركة إذ تنتقل من موقع آلخر عن طريق رفع قوائمها وخفض وحدة الهيكل حتى تطفو، وبعد ذلك يتم 
سحب المنصة إلى الموقع الجديد. ويمكن تقسيم المنصات البحرية المرفوعة إلى فئات بسمات فنية وتشغيلية مختلفة، حيث إن الفئة التجارية هي الفئة 

القياسية، في حين تمتاز الفئة الممتازة/الفائقة بقدرات أفضل من حيث عمق الحفر في المياه والقوة الحصانية األعلى.
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حاالت منيات الحفر 3-2-1-4

تتغير حالة منصة الحفر طوال دورة حياتها اعتماًدا على ما إذا كانت مرتبطة بعقود أو نشطة أو غير نشطة، فعندما ال تكون مرتبطة بعقود، تهدف الجهات 
المالكة لمنصة الحفر إلى الحد من تكلفة تشغيلها ألقصى قدٍر ممكن عن طريق إخراج منصة الحفر من الخدمة، إذا كان من المتوقع عدم حصولها على 
َسة«. ويمكن  المزيد من العقود، أو عن طريق إخراج منصة الحفر من السوق لفترة محددة، وغالًبا ما يُشار إلى منصة الحفر في هذه الحالة بكونها »ُمكدَّ

تكديس منصة الحفر إما تكديًسا دافًئا أو بارًدا، مما يؤثر في سرعة إعادة تشغيلها عند الحاجة.

منيات الحفر النشطةأ- 

باإلضافة إلى األوقات التي تعمل فيها منصة الحفر، فإن الحالة النشطة تنطبق أيًضا على الوقت الذي يجري فيه نقل منصة الحفر من مكان إلى آخر أو 
في حالة جلبها أو إعادتها، مما يعني أن وصف منصات الحفر بأنها نشطة ال يُقصد به بالضرورة قيامها بأعمال الحفر على مدار 365 يوم في السنة. 
وباإلضافة إلى جلب منصات الحفر وإعادتها ونقلها، فإنه يجب صيانة منصات الحفر بانتظام، للحفاظ على سالمة األصول الثابتة ومواكبتها ألحدث 
المواصفات. وتتراوح أنشطة الصيانة ما بين العمل الروتيني اليومي، وحمالت الصيانة األوسع نطاًقا والتي يجب إتمامها كل خمس سنوات لمنصات الحفر 

البحرية، مما يتطلب في بعض األحيان إرساؤها في األحواض الجافة لفترات قد تصل إلى 60 يوًما.

التكديس الدافئب- 

يمكن تكديس منصات الحفر تكديًسا »دافًئا« عندما يُعتقد أنها لن تعمل لفترة زمنية قصيرة. ويتم صيانة منصة الحفر الُمكدسة تكديًسا دافًئا بانتظام، حيث 
يتم الحفاظ على دفء محركاتها مما يحدُّ من الوقت الالزم إلعادة تشغيلها عند الحاجة، بينما يزيد من تكلفة التشغيل أثناء تعطلها عن العمل )مقارنًة بالمنصة 
الُمكدسة تكديًسا بارًدا(. ويُحتفظ أيًضا بطاقم العمل، إذ يظل طاقم العمل األساسي فقط على متن منصة الحفر ألداء أنشطة الصيانة المنتظمة، في حين 

يحصل بقية الطاقم على إجازة غير مدفوعة األجر، أثناء فترة التكديس الدافئ، تكون منصة الحفر جاهزة للعمل وبالتالي يتم تسويقها بشكل نشط.

التكديس الباردج- 

تكون منصة الحفر الُمكدسة تكديًسا » بارًدا »مهجورة فعلًيا، إذ ال يتواجد على متنها أي أفراد من طاقم عمل، كما تتوقف كل محركاتها عن العمل. ويمكن 
تكديس المنصة لفترات متفاوتة بتكلفة محددة وفًقا لمستوى اإلجراء التحفظّي الُمتبع. ويُقلل التكديس البارد تكلفة منصة الحفر أثناء تعطلها عن العمل 
إلى حٍد كبير مقارنًة بالتكديس الدافئ، ومع ذلك يزداد الوقت والتكلفة الالزمين إلعادة تشغيلها. وإلعادة تنشيط أي منصة حفر ُمكدسة تكديًسا بارًدا، 
يجب إعادة تعيين طاقم العمل وإجراء الفحص واالختبار واتخاذ إجراءات إعادة التنشيط الستعادة القدرة التشغيلية للمنصة. وبوجه عام، فإن تكديس 

س لفترة زمنية تتجاوز 12 شهًرا. المنصة تكديًسا بارًدا أكثر فعالية من حيث التكلفة، خاصًة إذا كان من المتوقع أن تُكدَّ

اإلخراج من الخدمةد- 

عندما يكون من المتوقع أال تكون منصة الحفر قادرة على أداء أية أعمال حفر أخرى، فمن الممكن أن تبيعها الشركة المالكة كخردة، أو يمكن تحويل 
المنصة الستغاللها في استخدامات أخرى ال تتعلق بالحفر، وأشهرها استخدامها كوحدات لإلقامة.

قطاعات توريد المواد الهيدروكربونية 3-2-2

تاريخًيا، كان اإلنتاج البري التقليدي هو المصدر الرئيسي إلنتاج المواد الهيدروكربونية. وبدًءا من فترة السبعينيات، فإن اإلنتاج من مصادر توريد بحرية أخذ 
في االزدياد في ظل انتشار التقنيات التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة على نطاق واسع، مما سهل الوصول إلى مصادر توريد كانت تنطوي على صعوبات فنية 
كبيرة. وعلى مدار العقد الماضي، زاد اإلنتاج من النفط الصخري أو مصادر التوريد غير التقليدية كنسبة من المعروض. وقد جاء هذا التطور أيًضا نتيجة 
للتقدم التقني وتطبيق أساليب جديدة إلنتاج المواد الهيدروكربونية. وفي عام 2021م، يشكل اإلنتاج البري التقليدي حصة التوريد األضخم من إجمالي اإلنتاج 

بنسبة 48.0%، يليه اإلنتاج البحري بنسبة 31.0%، في حين تتألف النسبة المتبقية البالغة 21.0% من كميات إلنتاج من مصادر النفط الصخري.

ويؤدي الوصول األسهل إلى المصادر البرية المحتملة للمواد الهيدروكربونية إلى خفض تكاليف التنقيب مقارنًة بالمصادر البحرية، كما أن تكاليف التطوير 
في الحفر البري منخفضة، مما يؤدي إلى تحقيق عائد أعلى على االستثمار بالنسبة للشركات العاملة. وعند اكتشاف موارد برية وتطويرها، فإن أنشطة 
الحقول القائمة المتعلقة بهذه الموارد تحتاج بشكل مكثف إلى منصات حفر، وتتطلب استخدام المنصات البرية في أعمال الحفر والصيانة، وهو ما ينطبق 
على السوق الرئيسي للمجموعة، أي المملكة، حيث يتم التعاقد في الغالب على منصات حفر برية لفترات طويلة من أجل القيام باألنشطة المتعلقة بالحقول 
القائمة. ويؤدي انخفاض المخاطر المرتبطة بمشاريع تطوير الحقول البرية إلى جعل األنشطة المرتبطة أكثر مرونة أثناء فترات األسعار المنخفضة للنفط، 
وهي في الغالب أول أنشطة يتم استئنافها في بداية دورات أسعار النفط الجديدة. وفي العديد من الحاالت، يتم تنفيذ األنشطة البرية المتعلقة بالحقول 
القائمة بشكٍل مستمر بغض النظر عن وضع دورة السوق. ففي المملكة، يقدر مستشار دراسة السوق أن النفقات الرأسمالية على األنشطة البرية الالزمة 
لتلبية تقديرات اإلنتاج بين عامي 2021م و2025م تبلغ حوالي 4 دوالرات لكل برميل مكافئ من النفط، في حين أن النفقات التشغيلية المقابلة الالزمة 
لتلبية تقديرات اإلنتاج بين عامي 2021م و2025م تبلغ حوالي دوالًرا واحًدا لكل برميل مكافئ من النفط. وقد أدى تحقيق هذه النتائج االقتصادية المتميزة 

إلى جعل المملكة تمثل مصدر التوريد األقل تكلفة على مستوى العالم، ومصدر التوريد المرجح أن يستمر على المدى البعيد.
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يتم تنفيذ مشاريع تطوير الحقول البحرية في المياه منخفضة العمق أو األكثر عمًقا، وتتطلب المياه منخفضة العمق في الغالب مرافق إنتاج مثبتة في قاع 
البحر بينما تتطلب األخرى مرافق طافية فوق سطح الماء. وتعني التكلفة المرتفعة المصاحبة لتطوير الحقول البحرية تأثر األعمال بدورة أسعار النفط، 
وخاصًة في مجال تطوير الحقول في المياه العميقة. ومع ذلك، فإن تطوير الحقول في المياه منخفضة العمق في بيئات تشغيل أكثر اعتداال، مثل المملكة، 
هي األكثر تفضياًل من ناحية المخاطر، وخاصًة األنشطة المتعلقة بالحقول القائمة. ففي المملكة، يقدر مستشار دراسة السوق أن النفقات الرأسمالية على 
األنشطة البحرية الالزمة لتلبية تقديرات اإلنتاج بين عامي 2021م و2025م تبلغ حوالي 5 دوالرات لكل برميل من النفط، في حين أن النفقات التشغيلية 

المقابلة الالزمة لتلبية تقديرات اإلنتاج بين عامي 2021م و2025م تبلغ حوالي دوالرين لكل برميل مكافئ من النفط.

يلخص الشكل التالي اإلنتاج العالمي للسوائل والغاز في الفترة الممتدة من عام 1960م حتى عام 2021م موزًعا حسب قطاع التوريد:

اإلنتاج العالمي للسوائل والغاز، موزًعا حسب قطاع التوريد )مليار برميل مكافئ من النفط( في الفترة الممتدة من عام 960وم (:  وو-والشكل )
حتى وو0وم
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المصدر: ريستاد إنرجي إيه إس، يوكيوب، فبراير 2022م.

سوق خدمات حقول النفط 3-2-3

تحقق شركات خدمات حقول النفط عائدات عن طريق توفير المعدات وتقديم الخدمات إلى شركات التنقيب واإلنتاج عبر سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب 
واإلنتاج لدعم األعمال الالزمة إلنتاج المواد الهيدروكربونية. ويمكن تقسيم شركات خدمات حقول النفط حسب عروض الخدمات التالية:

الصيانة والعمليات؛  	
خدمات اآلبار والسلع؛  	
خدمات الهندسة والشراء واإلنشاء والتركيب؛  	
مقاولو الحفر؛  	
خدمات تحت سطح البحر وأعمال المسح الجيولوجي. 	
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يلخص الشكل التالي النفقات العالمية على خدمات حقول النفط في عام 2021م، موزعة حسب قطاع الخدمة:

النفقات العالمية على خدمات حقول النفط في عام وو0وم، موزعة حسب قطاع الخدمة )بالمليار دوالر( (:  وو-والشكل )
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أدنوك شيلف فاالريس سيدريل سايبم رشكةأبان
الحفر العربية (1)

 الصيانة والعمليات
التشغيلية

أعمال الهندسة والمشرتياتمقاولو الحفر
 واإلنشاء والرتكيب

خدمات اآلبار والسلع تحت سطح البحرجيولوجي

أنظمة الطاقة
المتقدمة 

الخليج العالمية
للحفر

أرامكو روان
للحفر
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، مجموعة بيانات ServiceDemandCube، فبراير 2022م.

تشير تقديرات مستشار دراسة السوق وفًقا لما توفر لديه حتى تاريخ هذه النشرة إلى أن قيمة مجال أعمال مقاولي الحفر من حيث نفقات قطاع التنقيب 
واإلنتاج خالل عام 2021م قد بلغت 43 مليار دوالر، يرتبط منه مبلغ قدره 33 مليار دوالر بمقاولي الحفر البري والحفر البحري في المياه منخفضة العمق في 
حين يتعلق المبلغ المتبقي البالغ 10 مليارات دوالر بمقاولي الحفر في المياه العميقة وفًقا لتقديرات مستشار دراسة السوق. وال تمتلك المجموعة منصات حفر 
للمياه العميقة ألن تلك المنصات غير مالئمة للسوق الذي تعمل فيه المجموعة، أي المملكة. ويمثل حجم هذا السوق بالنسبة للمجموعة مقدار معدل السعر 
اليومي لمنصات الحفر، شاماًل الجزء المتعلق بتعويضات الطاقم الالزم لتشغيل المنصة. ويشمل هذا السوق جميع منصات الحفر العاملة في أعمال التنقيب 
البرية وفي المياه منخفضة العمق. وتم تقدير إجمالي السوق في ما يخص خدمات حقول النفط في عام 2021م بمبلغ 519 مليار دوالر، حيث يُعزى إلى مقاولي 

الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق ما نسبته 6.0% من إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على خدمات حقول النفط.

وتقوم المجموعة بشكل رئيسي بتشغيل منصات حفر برية حيث قدر مستشار دراسة السوق حجم السوق العالمي لها في عام 2021م بمبلغ 23 مليار دوالر، 
وهو ما يمثل 70.0% من حجم سوق مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق على مستوى العالم في عام 2021م. وعالوة على منصات الحفر 
البرية، تشغل المجموعة أيًضا منصات حفر بحرية مرفوعة في المياه منخفضة العمق، حيث قّدر مستشار دراسة السوق حجم السوق العالمي لها في عام 
2021م بمبلغ 10 مليارات دوالر، وهو ما يمثل 30.0% من حجم سوق مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق على مستوى العالم عام 2021م.

تعمل المجموعة ضمن نطاق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدر مستشار دراسة السوق أن حجم سوق مقاولي الحفر البري والبحري في 
المياه منخفضة العمق فيها عام 2021م قد بلغ 6 مليارات دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 19.0% من حجم سوق مقاولي الحفر البري والبحري في المياه 

منخفضة العمق على مستوى العالم، بما في ذلك منصات الحفر البرية ومنصات الحفر المرفوعة.

وبدًءا من المرحلة األولى في سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج، وهي مرحلة التنقيب، فقد قّدر مستشار دراسة السوق نفقات خدمات حقول 
النفط العالمية في عام 2021م على مقاولي الحفر بنسبة 25.0%، أو 7 مليارات دوالر أمريكي، من إجمالي النفقات المتعلقة بالتنقيب والمقدرة بنحو 30 
مليار دوالر أمريكي. وتتعلق أنشطة مقاولي الحفر خالل هذه المرحلة بحفر آبار التنقيب، تليها آبار التقييم في حالة اكتشاف مواد هيدروكربونية. وخالل 
المراحل األولى من التطوير، يتم حفر آبار إنتاج وحقن من قبل مقاولي الحفر. بالنسبة لمرحلة التطوير، فقد شكلت نفقات خدمات حقول النفط العالمية 
على مقاولي الحفر ما نسبته 8.0%، أو 8 مليارات دوالر أمريكي، من نفقات خدمات حقول النفط العالمية في عام 2021م، والتي بلغ مجموعها 90 مليار 
دوالر أمريكي. وطيلة مراحل مشروع التطوير، فإن أنشطة مقاولي الحفر ترتبط بحفر آبار إنتاج جديدة في مشاريع التطوير الحالية وتعزيزها؛ أما في 
مرحلة اإلنتاج، فإنه يُعزى إلى مقاولي الحفر ما نسبته 7.0%، أو 26 مليار دوالر أمريكي، من نفقات خدمات حقول النفط العالمية والتي ُقدرت في عام 
2021م بمبلغ 385 مليار دوالر أمريكي، في حين أنه وفي نهاية مشروع التطوير، وهي مرحلة هجر البئر، فإنه يُعزى إلى مقاولي الحفر ما نسبته %14.0 
من نفقات خدمات حقول النفط العالمية، أو حوالي ملياري دوالر أمريكي. وبشكل عام، يشكل اإلنفاق على مقاولي الحفر أكثر من ثالثة أضعاف النفقات 

خالل مرحلة اإلنتاج مقارنة بمرحلة التطوير التي تأتي في المرتبة الثانية، وتحصل المجموعة على غالبية إيراداتها من مرحلة اإلنتاج.
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يقسم الشكل التالي إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج في عام 2021م بحسب مراحل سير المشروع وقطاع الخدمة:

إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج في عام وو0وم موزعة حسب مراحل سير المشروع وقطاع الخدمة )بالمليار دوالر أمريكي((:  6و-والشكل )

٪١٥

٪١٣
٪١ ٪٥٥

٪١٠

٪٨

٪١٧

٪٨

٪٩٠

٪٢٥

6%

٣٠

٪٤٠

٪٢ ٪١

٪٣

٪١

٪٥

٪١٤

٪٣٤

٪٣١

١٤٣٨٥

٪٤٤

٪٣٤

٪٧

٪١١ مسح جيولوجي١٦٪

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، مجموعة بيانات ServiceDemandCube، فبراير 2022م.

سوق مقاويل الحفر 3-2-4

في عام 2021م، قدر مستشار دراسة السوق النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق 
بنحو 33 مليار دوالر أمريكي. وبشكل عام، فقد مثلت النفقات على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ما نسبته 19.0%، أو 6 مليارات دوالر أمريكي، من النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه 
منخفضة العمق في عام 2021م. ويستثنى من ذلك نفقات الحفر البحري في المياه العميقة والتي قدرها مستشار دراسة السوق بمبلغ 10 مليارات دوالر 
أمريكي في عام 2021م. وقد بلغ إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في السوق الرئيسية 
للمجموعة، وهي المملكة، نسبة أقل من 8.0% قلياًل، أو مبلغ 3 مليارات دوالر أمريكي، من النفقات العالمية على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه 

منخفضة العمق.

وتشير التفاصيل اإلضافية المتعلقة بتوقعات سوق الحفر في المملكة والتي تستند إلى المعلومات التكميلية المقدمة من مستشار دراسة السوق في يونيو 
2022م إلى زيادة كبيرة متوقعة في عدد منصات الحفر البحرية في المملكة ويعود ذلك لترسية أرامكو السعودية لعدد كبير من عقود منصات الحفر 
البحرية، مما يؤثر إيجاباً على إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر في المياه السطحية في المملكة مقارنًة بالمستويات المشار إليها 
مسبقاً في تقرير دراسة السوق. كما تستند هذه التوقعات على نمو ملحوظ في التعاقدات من قبل أرامكو السعودية لغرض توفير منصات حفر بحرية 

ذاتية الرفع إضافية.

ويتوقع مستشار دراسة السوق، حتى تاريخ هذه النشرة، أن إجمالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مقاولي 
الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق سيزداد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% بين عامي 2021م و2025م. وقد أعلنت المملكة عن نيتها 
رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 13.0 مليون برميل من النفط الخام يومًيا بحلول عام 2027م. وتتطلب هذه الطموحات زيادة النفقات اإلجمالية لقطاع التنقيب 
واإلنتاج على مقاولي الحفر، حيث من المتوقع أن تزيد المملكة من النفقات على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق بمعدل نمو 

سنوي مركب قدره 13.0% سنوًيا خالل الفترة من 2021م إلى 2025م.
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يوضح الجدول التالي نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في عام 2021م بالمملكة:

نفقات قطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق في عام وو0وم في المملكة )بالمليار (:  7و-والشكل )
دوالر أمريكي(

٢٫٠
٢٫٤

٣٫١
٣٫٨ ٣٫٨ ٤٫٢ ٤٫١ ٤٫٣

٣٫٣ ٣٫١ ٢٫٨ ٣٫٢
٤٫٢ ٤٫٥ ٤٫٧

٢٫٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

٢٠١٠م
٢٠١١م

٢٠١٢م
٢٠١٣م

٢٠١٤م
٢٠١٥م

٢٠١٦م
٢٠١٧م

٢٠١٨م
٢٠١٩م

٢٠٢٠م
٢٠٢١م

٢٠٢٢م
٢٠٢٣م

٢٠٢٤م
٢٠٢٥م

معدل النمو
السنوي المركب

٢٠٢١ - ٢٠٢٥

٪١٤+

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، يونيو 2022م.

سوق مقاويل الحفر الربي 3-2-4-1

في عام 2021م، قّدر مستشار دراسة السوق النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري بنسبة 70.0% من إجمالي النفقات على 
مقاولي الحفر البري والبحري في المياه منخفضة العمق، أي بمبلغ 23 مليار دوالر أمريكي. وفي المملكة، بلغت النفقات على مقاولي الحفر البري في 

عام 2021م ما يقرب من 1.4 مليار دوالر أمريكي.

يوضح الشكل التالي النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري في عام 2021م، موزعة حسب القارة:

النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البري في عام وو0وم، موزعة حسب القارة )بالمليار دوالر أمريكي( (:  8و-والشكل )

روسيا

آسيا

أمريكا 
الشمالية

أوروبا

المملكة

٪١٤

آسيا

أخرى

أخرى

أمريكا الشمالية

١٠
مليار دوالر
 أمريكي

٢٣
مليار دوالر
 أمريكي

دول الرشق 
األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (١) 

٪١٢

دول الرشق 

األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (١) 

٪١٢

المملكة ٦٪

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل كافة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما عدا المملكة.  )1(
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يزداد عدد منصات الحفر العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على نطاق واسع وتحديًدا في السوق التي تتركز فيها عمليات المجموعة، 
وهي المملكة، بعد مرحلة انخفاض أسعار النفط في عام 2015م. وقد أدى تأثير جائحة كوفيد-19 إلى تعليق عدد كبير من العقود مما أدى إلى انخفاض 
في معدالت التشغيل خالل عامي 2020م و2021م. ومع ذلك، وعلى فرض أن يتم تخفيف التأثيرات السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووفق ما يتوفر 
من معلومات حتى تاريخ هذه النشرة، فإن مستشار دراسة السوق يتوقع أن تستأنف غالبية منصات الحفر المعلقة أعمالها في غضون فترة زمنية قصيرة 
نسبًيا، مما سيؤدي إلى زيادة معدالت التشغيل. وفي المملكة، يتوقع مستشار دراسة السوق، حتى تاريخ هذه النشرة، أن تتجاوز أعداد منصات الحفر 
البرية النشطة معدالت التشغيل التي وصلتها في 2019م بحلول عام 2023م، مما سيرفع معدالت التشغيل إلى 100.0% من منصات الحفر المتوفرة في 
المملكة في عام 2021م. وتستند هذه التوقعات إلى نية المملكة رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 13.0 مليون برميل من النفط الخام بحلول عام 2027م. عالوة 
على ذلك، فإن من المتوقع أن تؤدي أعمال الحفر المكثفة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي في حقل الجافورة إلى زيادة الطلب على منصات الحفر البرية 

اإلضافية خالل الفترة الممتدة من عام 2021م إلى عام 2030م.

يوضح الشكل التالي الطلب المتوقع والتاريخي على منصات الحفر البرية في المملكة من عام 2019م إلى عام 2025م:

الطلب المتوقع والتاريخي على منصات الحفر البرية في المملكة من عام 9و0وم إلى عام وو0وم )المتوسط السنوي لعدد منصات (:  9و-والشكل )
الحفر المتعاقد عليها(

٩٠

٨٠

٥٩
٥٨ ٥٢ ٥٠

٥٧
٥٩ ٦١

٧٠
٧٥

٧٨

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
٢٠١٩م ٢٠٢٠م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢٣م ٢٠٢٤م ٢٠٢٥م

متوسط عدد منصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا اإلجمايل شامًال المنصات المعلق عملها

٢٥٠

٢٠٠ ٢٠٢ ٢٠٢ ٢٠٢

٢٤٩

١٩٣
١٦٩ ١٥٨

١٨٧

٢٥٦ ٢٦٨

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠
٢٠١٩م ٢٠٢٠م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢٣م ٢٠٢٤م ٢٠٢٥م

متوسط عدد منصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا اإلجمايل شامًال المنصات المعلق عملها

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.

تتراوح قوة غالبية منصات الحفر البرية في المملكة ما بين 1,500 وأكثر من 2,000 حصان، والتي أشار مستشار دراسة السوق إلى أنها حققت أعلى 
معدالت لألسعار اليومية خالل العقد الماضي. وتتراوح األسعار المرتبطة بمنصات الحفر في نطاقات القوة الحصانية هذه في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بين 25,000 دوالر أمريكي و45,000 دوالر أمريكي في اليوم، وقد شهدت زيادة في مستوى األسعار في السنوات األخيرة. وتُعد المملكة 
سوق متميزة مدعومة بمواصفات عالية للمعدات ومتطلبات االعتماد واإلمكانيات الفنية بشكل عام. وتقوم شركة النفط الوطنية في المملكة، وهي أرامكو 
السعودية، بتوفير منصات الحفر بناًء على عملية اختيار تستند إلى مؤشر كفاءة منصات الحفر )انظر القسم )4-5-2( )الكفاءة التشغيلية((. وتشير آخر 
توقعات مستشار دراسة السوق بشأن معدالت مستوى األسعار اليومية في المملكة، حتى تاريخ هذه النشرة، إلى أن منصات الحفر البرية التي تتراوح قوتها 
من 1,500 إلى 2,000 حصان تحقق معدالت أسعار يومية تتراوح من 28,000 إلى 37,000 دوالر أمريكي في اليوم، في حين تتراوح أسعار منصات الحفر 
البرية التي تتمتع بأعلى قوة حصانية من 33,000 و45,000 دوالر أمريكي في اليوم. وبشكل عام، يعتمد معدل السعر اليومي المحقق على مواصفات منصة 
الحفر ومدة العقد ونوع العمليات التي تقوم بها منصات الحفر. فعلى سبيل المثال، حتى تاريخ هذه النشرة، كان التنقيب عن الغاز في المملكة يحقق أعلى 

فئة من األسعار اليومية.
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سوق مقاويل الحفر البحري 3-2-4-2

رت النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البحري في المياه منخفضة العمق بمبلغ 10 مليارات دوالر أمريكي،  في عام 2021م، ُقدِّ
وهو ما يمثل حوالي 30.0% من إجمالي النفقات على مقاولي الحفر. وفي المملكة، قدر مستشار دراسة السوق النفقات على مقاولي الحفر البحري في 

المياه منخفضة العمق في عام 2021م بمبلغ 1.3 مليار دوالر أمريكي.

يوضح الشكل التالي النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البحري في المياه منخفضة العمق في عام 2021م، موزعة حسب القارة:

النفقات العالمية لقطاع التنقيب واإلنتاج على مقاولي الحفر البحري في المياه منخفضة العمق في عام وو0وم، موزعة حسب القارة (:  0و-والشكل )
)بالمليار دوالر أمريكي(

روسيا

آسيا

أمريكا 
الشمالية

أوروبا

المملكة

٪١٤

آسيا

أخرى

أخرى

أمريكا الشمالية

١٠
مليار دوالر
 أمريكي

٢٣
مليار دوالر
 أمريكي

دول الرشق 
األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (١) 

٪١٢

دول الرشق 

األوسط وشمال 
أفريقيا األخرى (١) 

٪١٢

المملكة ٦٪

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل كافة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما عدا المملكة.  )1(

لقد تزايد الطلب على منصات الحفر المرفوعة في المملكة خالل العقدين الماضيين، إال أن تأثير جائحة كوفيد-19 أدى إلى تعليق عقود منصات 
التشغيل،  تستأنف  أن  النشرة،  هذه  تاريخ  حتى  السوق،  دراسة  مستشار  يتوقع  والتي  البرية،  الحفر  منصات  ذلك شأن  في  المرفوعة، شأنها  الحفر 
فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  كوفيد-19.  بجائحة  المرتبطة  السلبية  اآلثار  تخفيف  على فرض  وذلك  2023م،  عام  بحلول  2019م  عام  معدالت  وتتجاوز 
أطلقت أرامكو السعودية عدًدا من المناقصات للحصول على مزيد من منصات الحفر اإلضافية بغية تعزيز اإلنتاج من الحقول البحرية الرئيسية بما 
في ذلك حقل السفانية كما قامت أرامكو السعودية بترسية عدد كبير من عقود لمنصات حفر بحرية ذاتية الرفع، مما أدى إلى ارتفاع متوسط العدد 
المتوقع لمنصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا لعامي 2024م و2025م كما في تاريخ هذه النشرة، بحسب مستشار دراسة السوق. ونتيجة لذلك، يتوقع 
إلى مستويات قياسية جديدة  به  المرتبط  المرفوعة والعرض  النشرة، أن يصل الطلب على منصات الحفر  تاريخ هذه  مستشار دراسة السوق، حتى 
بحلول عام 2025م؛ حيث من المتوقع أن يزداد معدل تشغيل منصات الحفر المرفوعة ويقترب من مستوى 100.0% الذي تحقق في عام 2019م، كما 
زيادة كبيرة متوقعة في عدد  إلى  التكميلية  المعلومات  الموجودة حالًيا. وتشير  المنصات  يتم إضافة منصات حفر أخرى بجانب  أن  المتوقع  أنه من 
منصات الحفر البحرية في المملكة ويعود ذلك لترسية أرامكو السعودية لعدد كبير من عقود منصات الحفر البحرية، مما يؤثر إيجاباً على متوسط 
عدد منصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا في المملكة مقارنًة بالمستويات المشار إليها مسبقاً في تقرير دراسة السوق. وحتى تاريخ هذه النشرة، فقد 
ر مستشار دراسة السوق أن يكون معدل السعر اليومي عبر مختلف الفئات بمبلغ 80,000 دوالر أمريكي في اليوم لمنطقة الشرق األوسط وشمال  قدَّ
ر مستشار دراسة السوق أن يتراوح معدل السعر اليومي لمنصات الحفر البحرية المرفوعة من الفئة العادية  إفريقيا. وحتى تاريخ هذه النشرة، فقد قدَّ

والممتازة ما بين 80,000 و105,000 دوالر أمريكي في اليوم في المملكة.
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ح الشكل التالي الطلب المتوقع على منصات الحفر المرفوعة في المملكة خالل الفترة الممتدة من عام 2019م إلى عام 2025م: يوضِّ

ط عدد منصات (:  وو-والشكل ) الطلب المتوقع على منصات الحفر المرفوعة في المملكة خالل الفترة الممتدة من عام 9و0وم إلى عام وو0وم )متوسِّ
الحفر المرفوعة المتعاقد عليها سنوًيا(

٩٠

٨٠

٥٩
٥٨ ٥٢ ٥٠

٥٧
٥٩ ٦١

٧٠
٧٥
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متوسط عدد منصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا اإلجمايل شامًال المنصات المعلق عملها
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متوسط عدد منصات الحفر المتعاقد عليها سنوًيا اإلجمايل شامًال المنصات المعلق عملها

المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، يونيو 2022م.

المشهد العام لمقاويل الحفر في المملكة 3-2-5

في عام 2021م، تشير تقديرات مستشار دراسة السوق إلى أن المجموعة كانت أكبر مقاول لمنصات الحفر في المملكة من حيث حجم األسطول، إذ بلغت 
حصتها السوقية حوالي 17.0% من منصات الحفر والوحدات البحرية األخرى المتاحة في المملكة، حيث امتلكت كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م ما 
مجموعه 45 منصة حفر من إجمالي 261 وحدة كما في 31 ديسمبر 2021م. وتشمل الحصة السوقية من منصات الحفر كاًل من منصات الحفر البرية 
دة األغراض، في حين ال يشمل هذا العدد وحدات األنابيب المرنة  ومنصات الحفر البحرية المرفوعة، ويشمل ذلك بالنسبة للمجموعة سفينة خدمة متعدِّ

ووحدات الحفر تحت الضغط بينما يشمل منصات الحفر المعلقة.

ح الشكل التالي أكبر عشرة مقاولين في مجال الحفر البري والبحري في المملكة بحسب عدد منصات الحفر كما في 31 ديسمبر 2021م، مقسمين  يوضِّ
حسب نوع منصات الحفر:

ح الشكل التالي أكبر عشرة مقاولين في مجال الحفر البري والبحري في المملكة بحسب عدد منصات الحفر كما في وو ديسمبر (:  وو-والشكل ) يوضِّ
وو0وم، موزعين حسب نوع منصات الحفر )عدد منصات الحفر(
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
دة األغراض. ال يشمل عدد منصات الحفر للمجموعة منصة حفر مرفوعة كانت معروضة للبيع حتى تاريخ هذه النشرة. تشمل المجموعة وحدة بحرية أخرى، وهي سفينة خدمة متعدِّ  )1(

زي بي العربية للحفر هي شركة تابعة لشركة سينوبك.  )2(
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أما في ما يتعلَّق بمنصات الحفر البرية، فقد كانت المجموعة ثاني أكبر مقاول حفر في المملكة بحصة سوقية بلغت 19.0%، حيث امتلكت أسطول منصات 
حفر يتكون من 38 وحدة من إجمالي 202 وحدة في السوق كما في 31 ديسمبر 2021م.

ح الشكل التالي أكبر مقاولي الحفر البري في المملكة حسب عدد منصات الحفر كما في 31 ديسمبر عام2021م، موزعين حسب المقاول: يوضِّ

أكبر مقاولي الحفر البري في المملكة حسب عدد منصات الحفر كما في وو ديسمبر عاموو0وم، موزعين حسب المقاول(:  وو-والشكل )
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
زي بي العربية للحفر هي شركة تابعة لشركة سينوبك.  )1(

أما في ما يتعلَّق بسوق الحفر البحري، فقد كانت المجموعة ثالث أكبر مقاول للحفر البحري في المملكة بحصة سوقية بلغت 12.0%، جنًبا إلى جنب مع 
شركتي شيلف وفاالريس، حيث امتلكت المجموعة أسطول منصات حفر يضم سبع منصات حفر قيد التشغيل كما في 31 ديسمبر عام 2021م من بين 

إجمالي 59 وحدة كما في 31 ديسمبر عام 2021م.

ح الشكل التالي أكبر مقاولي الحفر البحري في المملكة حسب عدد منصات الحفر في عام 2021م، موزعين حسب المقاول: يوضِّ

أكبر مقاولي الحفر البحري في المملكة حسب عدد منصات الحفر كما في وو ديسمبر وو0وم، موزعين حسب المقاول(:  وو-والشكل )
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
دة األغراض. ال يشمل عدد منصات الحفر للمجموعة منصة حفر مرفوعة كانت معروضة للبيع حتى تاريخ هذه النشرة. تشمل المجموعة وحدة بحرية أخرى، وهي سفينة خدمة متعدِّ  )1(

يشمل المنافسون الرئيسيون للمجموعة في المملكة شركة المشروع المشترك لمقاول الحفر الوطني في المملكة، شركة سند للحفر، ومقاول الحفر الدولي 
»سايبم« ومقاول الحفر الصيني »سينوبك« والشركة التابعة »زي بي العربية للحفر«.
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آليات الدفع لمقاويل الحفر 3-2-6

قد تختلف االتفاقية التجارية الُمبَرمة بين مقاولي الحفر وشركات التنقيب واإلنتاج من حيث طريقة دفع المستحقات وشروط التعاقد بشكل عام. في ما 
يتعلَّق بآلية دفع المستحقات، يستلم مقاولو الحفر مستحقاتهم من خالل ثالث آليات تسعير شاملة، وتُعد اآللية األكثر انتشاًرا على مستوى العالم هي 
ًدا يومًيا نظير توفير منصة الحفر والطاقم المطلوب لتشغيلها. وتُستخَدم أيًضا  عقد معدل السعر اليومي، حيث يُدفع بموجبه لمقاول الحفر سعًرا ُمحدَّ
د من اآلبار، بينما تَُعد آليات التسعير وفًقا للعمق أقل  آليات التسعير بالرسوم الثابتة، حيث يتلقى بموجبها مقاول الحفر مبلًغا ثابًتا نظير حفر عدد ُمحدَّ
شيوًعا، وتتطلَّب من مقاول الحفر الوصول إلى مستوى أداء معين، عادًة ما يُحدد وفًقا لمقياس مبلغ بالدوالر أمريكي لكل قدم أو لكل متر، وذلك لإليفاء 
بمتطلبات قطاعات الدفع المختلفة. أما في ما يتعلَّق بمنصات الحفر البرية، فيمكن أن يشمل عقد الحفر أيًضا خدمات الدعم اللوجستي المختلفة مثل 
توفير المياه والتموين والسكن لطاقم العمل وتوفير الرافعات والرافعات الشوكية واآلالت الثقيلة األخرى المطلوبة لتجميع منصة الحفر وإنشاء موقع 

الحفر والقيام بعمليات الحفر المختلفة.

يُقصد بالعقود المتكاملة العقود التي يتم فيها التعاقد مع وسيط مثل إحدى شركات خدمات آبار النفط، للقيام بتوفير مختلف الخدمات الالزمة، فتقوم 
بتوفير إدارة كاملة لمشروع تسليم البئر وبصفة متكاملة، وفًقا لما تنص عليه بنود وشروط تلك العقود. وخالل عملية إنشاء البئر، غالًبا ما تكون هناك 
صة في مهام معينة، والتي تعمل جميعها أحياًنا في ذات الوقت. ومع تعدد الجهات  حاجة إلى االستعانة بالعديد من شركات خدمات حقول النفط المتخصِّ
التي يجب التعامل معها، فإنه يمكن أن يقوم المشغل باختيار الوسيط، إلدارة العمل لضمان تسليم المشروع بكفاءة. ويعتمد استعداد الُمشغِّل التخاذ هذا 
القرار على البيئة التشغيلية والمواصفات الفنية وتفضيالت كل مشغل على حدة. وبموجب العقد المتكامل، فإنه يتم التعاقد مع المجموعة من جانب 

وسيط، مثل مجموعة شلمبرجيه، وهي شركة عالمية لخدمات حقول النفط. وتدر المجموعة إيرادات من خالل عقود األسعار اليومية بشكل حصري.

ن عقود الحفر أيًضا أسعاًرا ورسوًما إضافية. وتُمثِّل األسعار اليومية لوضع االستعداد النطاق السعري  باإلضافة إلى معدل السعر اليومي األساسي، تتضمَّ
د عادًة كنسبة مئوية من معدل السعر اليومي  المقرر عندما تكون منصة الحفر في الموقع وجاهزة للحفر، ولكن العميل لم يقرر بدء الحفر بعد، وهي تُحدَّ
للتشغيل. وتُدفع رسوم جلب وإعادة منصات الحفر عادًة كمبلغ مقطوع في بداية العقد ونهايته. وتختلف رسوم الجلب واإلعادة عن رسوم تنقل المنصة، 
وهي رسوم منفصلة تتعلَّق بنقل منصة الحفر من موقع آلخر وفًقا لمتطلبات العميل، وتُمثِّل عادًة إما نسبة مئوية من معدل السعر اليومي أو يتم حسابها 

على أساس حركة منصة الحفر.

قطاعات مقاويل الحفر 3-2-7

يمكن تقسيم مقاولي الحفر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أربع قطاعات محددة، وذلك وفًقا للخصائص المختلفة لطريقة عمل كل مقاول. 
أوالً، هناك قطاع من المقاولين يتم تصنيفهم كمقاولين وطنيين/مقاولي مشاريع مشتركة، وهو القطاع الذي تنتمي إليه المجموعة. وهذه الشركات تكون 
عادة إما مملوكة كلًيا أو جزئًيا لشركات تملكها الدولة أو لشركات وطنية. على الجانب اآلخر يكون هناك المقاولون الذين يشكلون مشروًعا مشترًكا مع 
شركة وطنية أو شركة مملوكة كلًيا أو جزئًيا للدولة للعمل داخل الدولة. وغالًبا ما يكون لمثل هؤالء المقاولين عالقات قوية جًدا مع شركات النفط الوطنية، 
ويستفيدون في بعض الحاالت من األطر التعاقدية التفضيلية التي يمكن، اعتماًدا على بلد التشغيل والمقاول المعني، أن تؤدي إلى ترسية عقود مضمونة. 

فمن بين 870 منصة حفر برية ومنصة حفر مرفوعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن 63.0% منها مملوكة لمقاولين من هذا القطاع.

وتشمل قطاعات المقاولين األخرى المقاولين اإلقليميين، الذين يتم تصنيفهم على أنهم مقاولو حفر يعملون حصرًيا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. أما القطاعان المتبقيان فهما مقاولو الحفر الدوليون الُمتميِّزون ومقاولو الحفر الدوليون اآلخرون. ويتسم مقاولو الحفر الدوليون الُمتميِّزون 

بالقدرة على تحقيق أسعار أعلى نتيجة ارتفاع جودة الخدمة المقدمة وصيانة المعدات.

في ما يتعلَّق بمنصات الحفر البرية، تشير تقديرات مستشار دراسة السوق إلى أن المجموعة كانت ثامن أكبر مقاول حفر في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من حيث عدد منصات الحفر كما في 31 ديسمبر 2021م، في حين كانت شركة أدنوك هي أكبر مقاول حفر حيث تمتلك منصات حفر 
حصرًيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تقسيم مقاولي منصات الحفر حسب الكيان القانوني المحدد الذي يعملون من خالله داخل سوق كل 

دولة، بدالً من شركة المجموعة األوسع نطاًقا.
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ح الشكل التالي أكبر مقاولي الحفر البري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منصات الحفر في 31 ديسمبر 2021م. ويشمل  يوضِّ
رة في الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمملكة وُعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة: عدد منصات الحفر كل منصات الحفر البرية المتوفِّ

أكبر مقاولي الحفر البري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا حسب عدد منصات الحفر كما في وو ديسمبر وو0وم، موزعين حسب المقاول(:  وو-والشكل )
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رشكة زي بي
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.

في ما يتعلَّق بمنصات الحفر البحرية، كانت المجموعة ثامن أكبر مقاولي منصات الحفر البحرية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث 
عدد منصات الحفر كما في 31 ديسمبر 2021م، في حين كانت شركة أدنوك للحفر هي أكبر مقاول حفر بحري، حيث تمتلك منصات حفر حصرًيا في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ح الشكل التالي أكبر مقاولي الحفر البحري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منصات الحفر كما في 31 ديسمبر 2021م.  يوضِّ
يشمل عدد منصات الحفر كل منصات الحفر البحرية المرفوعة الموجودة في الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمملكة وُعمان وقطر واإلمارات العربية 

المتحدة:

أكبر مقاولي الحفر البحري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا حسب عدد منصات الحفر كما في وو ديسمبر وو0وم(:  6و-والشكل )
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المصدر: شركة ريستاد إنرجي إيه إس، التقديرات، فبراير 2022م.
دة األغراض. ال يشمل عدد منصات الحفر للمجموعة منصة حفر مرفوعة كانت معروضة للبيع حتى تاريخ هذه النشرة. تشمل المجموعة وحدة بحرية أخرى، وهي سفينة خدمة متعدِّ  )1(
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التوطني 3-2-8

تطبق المملكة، وهي السوق الرئيسية للمجموعة، وأيضاً الدول المجاورة، مثل الكويت وسلطنة عمان، أنظمة دعم المحتوى المحلي التي تنص على وجوب 
وجود نسبة محددة من القوى العاملة الوطنية ضمن طواقم العمل التي تعمل في تلك الدول.

لقد بدأت مبادرات السعودة في عام 2015م بهدف وضع أسس لتحقيق ودعم نسب توطين الوظائف في المملكة. ويتمثَّل الهدف من المبادرة في الوصول 
بنسبة العمالة المحلية إلى 70.0% بحلول عام 2021م )يرجى الرجوع إلى القسم )5-9( )الموظفون((. وفي إطار استراتيجية الشركات في دولة الكويت 
لعام 2040م التي تم وضعها في عام 2018م، فقد تم وضع العديد من األهداف المتعلِّقة بزيادة المحتوى المحلي. وفي عام 2013م، أطلقت سلطنة ُعمان 
برنامج تطوير داخلي لقطاع النفط والغاز بغية تشجيع التعمين وزيادة المحتوى المحلي. وسيؤدي التأثير العام للمبادرات التي تطلقها الحكومة لزيادة 

فين من المواطنين.  المحتوى المحلي في القطاعات الوطنية إلى تفضيل اختيار مقاولي حفر، مثل المجموعة، أثناء ترسية العقود بناًء على نسبة الموظِّ
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وصف األعمال-  4

نظرة عامة  4-1

شركة الحفر العربية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 698 والسجل التجاري رقم 2051026089 بتاريخ 1423/02/03هـ 
)الموافق 2002/04/16م( وكانت الشركة قد تأسست في البداية كمشروع مشترك بتاريخ 1383/11/25هـ )الموافق 1964/04/07م( ومن ثم تأسست 
1389/01/26هـ  وتاريخ   2050002237 رقم  التجاري  السجل  بموجب  1969/04/13م(  )الموافق  1389/01/26هـ  بتاريخ  مقفلة  مساهمة  كشركة 
)الموافق 1969/04/13م( قبل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في1420/02/30هـ )الموافق 1999/06/14م(، ثم إلى شركة مساهمة مقفلة 
في1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(. يبلغ رأس المال الحالي للشركة ثمانمائة مليون ريال سعودي )800,000,000(، مقسم إلى ثمانين مليون 
)80,000,000( سهم، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح ثمانمائة وتسعين 
مليون )890,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، نتيجًة لزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد 
الزيادة( لالكتتاب العام )لمزيد من المعلومات حول تطور رأس مال الشركة والهيكل القانوني، يرجى مراجعة القسم )4-9( )تطور رأس مال الشركة((. 
يقع العنوان المسجل للشركة في 3395 طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز، حي الجوهرة، الخبر 34434، المملكة العربية السعودية، بينما يقع مركزها 
الرئيسي في حي الجوهرة، ص.ب. 4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة شركة تابعة سعودية واحدة مملوكة لها بالكامل، وهي 
شركة أوفست العربية المحدودة والتي جرى تأسيسها في المملكة )يشار إليها باسم »الشركة التابعة«، ويشار إليها مع الشركة باسم »المجموعة«(. كما في 
تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة مساهمين اثنين هما شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( التي تمتلك 51.0% من األسهم وشركة سيرفيسيز بتروليرز 

شلمبرجيه إس أيه التي تمتلك 49.0% من األسهم، كما هو مبين في الجدول )5-1( )هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل الطرح وبعده(.

تعد المجموعة أكبر مقاول منصات حفر في المملكة من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفر لديها وفًقا لتقدير مستشار دراسة السوق، حيث 
يضم أسطول المجموعة 45 منصة كما في تاريخ هذه النشرة في المملكة والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة )»المنطقة المحايدة«( )يتألف من 38 
منصة حفر برية وسبع منصات حفر بحرية )بما في ذلك سفينة خدمات متعددة األغراض( ويستثنى منها منصة حفر بحرية واحدة يتم االحتفاظ بها 
لغرض بيعها(. وقامت المجموعة بزيادة حجم أسطولها في السنوات الخمس الماضية من 35 منصة حفر كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 45 كما في 31 
ديسمبر 2021م، كما تمكنت من إحضار وتشغيل 16 منصة حفر في عام 2018م )منها منصات حفر تم االستحواذ عليها مؤخراً ومنصات حفر محدثة( 

خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، تم التعاقد على 37 منصة حفر )منها 31 منصة برية وست منصات بحرية( من إجمالي 45 منصة، مع وجود ثمان منصات 
حفر أخرى متوقفة )منها ثالث منصات حفر تم التعاقد عليها وتم تعليق عملها مؤقًتا، ومنصة حفر تم التعاقد عليها ولم تبدأ عملياتها بعد، وأربع منصات 
حفر لم يتم التعاقد عليها في تاريخه(. وكما في تاريخ هذه النشرة، تم استئناف عمليات ثالث منصات حفر برّية وذلك بين شهري يناير ويونيو من العام 

2022م إضافًة إلى منصة حفر بحرية في شهر أبريل من العام 2022م.

كما تلقت المجموعة إشعار استئناف أعمال منصة حفر برية )والتي تعد المنصة األخيرة الخاضعة للتعليق( وتعمل الشركة على إعادة تشغيلها ومن المتوقع 
أن تُستأنف عملياتها في نهاية شهر سبتمبر 2022م، وعليه سيزداد عدد منصات الحفر المتعاقد عليها والنشطة من 37 منصة إلى 42 منصة بنهاية شهر 
سبتمبر 2022م. كما يجرى التفاوض على آخر عقد مع عميل جديد إلحدى المنصات الثالث غير المتعاقد عليها والمتوقفة، بينما تتطلب المنصتين 
األخريين تحديثات كبيرة ليتم التعاقد عليها. وكما في تاريخ هذه النشرة، تلقت الشركة ترسية عقود حفر ألربع منصات حفر بحرية، وتمكنت الشركة من 

توقيع عقدين منها في حين من المتوقع توقيع العقدين األخرين في الربع الثالث من العام 2022م.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ إجمالي عدد منصات الحفر النشطة البرية والبحرية في المملكة والمنطقة المحايدة 261 منصة )منها 59 منصة 
بحرية )بما في ذلك منصتي حفر في المنطقة المحايدة( و202 منصة حفر برية( وفًقا لتقرير دراسة السوق، وتقدر الحصة السوقية للمجموعة بـ%19.0 
للعمليات البرية و12.0% للعمليات البحرية، والتي تمثل حصة سوقية مجتمعة تبلغ 17.0% من العمليات البرية والبحرية. لمزيد من التفاصيل حول منافسي 

المجموعة وحصتهم السوقية، يرجى مراجعة القسم )3-2-5( )المشهد العام لمقاولي الحفر في المملكة(.
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تتكون األنشطة األساسية للمجموعة من القطاعات الرئيسية التالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-5( )نظرة عامة على أعمال المجموعة(:

القطاع البري، ويشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل منصات الحفر البرية. الحفر البري هو عملية ميكانيكية يتم فيها  	
حفر بئر في األرض من خالل قاعدة صلبة أساسية باستخدام منصة حفر برية ثابتة للتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي واستخراجهما في 
المملكة. يتراوح األسطول البري للمجموعة من منصات الحفر المتوسطة والثقيلة للغاية، التي يمكنها إجراء عمليات الحفر األفقية المعقدة 
والعمل في بيئات قاسية )مثل الشرق األوسط(. وتقدم المجموعة أيًضا خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتموين والقوى 

العاملة وخدمات أخرى ضمن هذا القطاع.
البحرية  	 الحفر  وتشمل خدمات  البحرية.  الحفر  منصات  من خالل  الصلة  ذات  والخدمات  الحفر  توفير خدمات  ويشمل  البحري،  القطاع 

للمجموعة منصات الحفر المرفوعة شديدة التحمل والمجهزة بمعدات ذات مواصفات عالية، حيث يمكنها الحفر بعمق يبلغ 375 قدًما )115 
متراً( في المياه. تتركز عمليات المجموعة في القطاع البحري على الشواطئ قبالة الساحل الشرقي للمملكة والمنطقة المحايدة، كما تقوم 
المجموعة أيًضا بتشغيل سفينة خدمات متعددة األغراض ذاتية الدفع، مما يمكنها من توفير خدمات التدخل في اآلبار واختبارها لصالح 
عمالئها. وتقدم المجموعة خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتموين والقوى العاملة وخدمات أخرى أيًضا ضمن هذا القطاع.

كما تقدم المجموعة خدمات أخرى تتعلق بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية من خالل الشركة التابعة، والتي ال تعد من ضمن القطاعات واجبة التقرير 
واإلبالغ بشكل منفصل.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 225.0 مليون ريال سعودي و294.3 مليون ريال سعودي و295.7 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي، وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 2.8 مليار ريال سعودي و2.5 مليار ريال سعودي و2.2 مليار ريال 
سعودي، على التوالي، خالل تلك الفترات. وكما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بلغت قيمة أصول المجموعة 7.3 مليار ريال سعودي و6.9 
مليار ريال سعودي و6.5 مليار ريال سعودي، كما بلغت قيمة المطلوبات 3.7 مليار ريال سعودي و3.0 مليار ريال سعودي و2.4 مليار ريال سعودي، على 

التوالي. وللمزيد من المعلومات حول ربحية المجموعة، يرجى مراجعة القسم )6-5-1-3( )إجمالي الربح(.

وتتركز أعمال المجموعة بشكل رئيسي في المملكة والمنطقة المحايدة، إال أنها قدمت عروًضا لمناقصات في البحرين والكويت. وبحسب تقدير مستشار 
دراسة السوق أنتجت المملكة أكثر من 12.0 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في عام 2021م، وهو ما يمثل 8.0% من حجم اإلنتاج العالمي للمواد 
الهيدروكربونية. كما أن المملكة تمتلك موارد ضخمة في حقول معروفة ومحددة، والتي تمثل مصدر إمدادات النفط األقل تكلفة على مستوى العالم 
بمخزون قابل لالستمرار على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن المملكة لديها القدرات االقتصادية إلنتاج الموارد المتبقية في أكبر الحقول لفترة 
تتراوح ما بين 55 إلى 80 عاًما، على حسب منطقة اإلنتاج. ويتوقع مستشار دراسة السوق أن يرتفع إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0% خالل الفترة من 2021م إلى 2025م حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنفاق على التنقيب واإلنتاج في المملكة 
المملكة  النفط في  إنتاج  الفترة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.0%. كما يتميز  البري والبحري - في تلك  اإلنفاق على مقاولي الحفر  - وتحديداً 
بكثافة أقل لالنبعاثات في مرحلة التنقيب واإلنتاج على مستوى العالم مقارنًة بإجمالي االنبعاثات على المستوى اإلقليمي. وعليه، فإن البيانات المتعلقة 
بالكثافة المنخفضة النبعاثات اإلنتاج لكل برميل نفط يتم إنتاجه، قد ينتج عنها تأجيل لسياسات خفض اإلنتاج بسبب المخاوف البيئية والمتعلقة بأهداف 

االستدامة طويلة المدى، وذلك مقارنًة بالبراميل عالية الكثافة والتي تخضع الهتمام أكبر على الساحة العالمية.

يستند نموذج أعمال المجموعة إلى هيكل تكلفة مرن يتميز بقوى عاملة عالية المهارة، حيث تضم المجموعة فريق صيانة وفريًقا تقنًيا داخليين إلى جانب 
هيكل تنظيمي مرن. وكما في 31 ديسمبر 2021م، تضمنت قاعدة عمالء المجموعة شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«(، وعمليات الخفجي 
المشتركة وشركة شلمبرجير ميدل إيست إس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية )يشار إليهما مجتمعتين باسم »شلمبرجيه«(، والذين مثلّوا 
مجتمعين كامل عمليات الحفر للمجموعة آنذاك. وكانت أرامكو السعودية هي العميل الرئيسي )حيث حققت المجموعة ما نسبته 54.2% من إجمالي 
إيراداتها من أرامكو السعودية ونسبة 39.1% من شلمبرجيه و6.3% من عمليات الخفجي المشتركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م(، 
إضافًة إلى شركة بيكر هيوز السعودية )»بيكر هيوز«( والتي أصبحت أحد عمالء المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة. أقامت المجموعة عالقات طويلة 
األجل مع جميع عمالئها الرئيسيين. ويشترط العديد من العمالء التأهيل المسبق لتقديم العروض على المناقصات للحصول على عقود وترسية عقود 
متعددة السنوات، بما في ذلك أرامكو السعودية، مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة على العمل خالل فترة التعاقد. وتعد المجموعة أحد 
أفضل مقاولي الحفر في المملكة من خالل حصولها على العديد من الجوائز، بما فيها جائزة التميز من برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في 

المملكة )اكتفاء( لعدة سنوات متتالية.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، يعمل لدى الشركة 3,913 موظًفا )منهم 76.2% سعوديين( وبلغ إجمالي عدد الموظفين لدى المجموعة 4,419 موظًفا )منهم 
71.7% سعوديين(. لمزيد من المعلومات حول الموظفين، يرجى مراجعة القسم )5-9( )الموظفون(. 
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تاريخ وهيكل المجموعة  4-2

تتمتع المجموعة بخبرة 58 عاًما في قطاع الحفر، حيث توفر لعمالئها خدمات حفر آمنة وبكفاءة عالية من حيث التكلفة من خالل قوى عاملة على مستوى 
عالي من التدريب وباستخدام تقنيات ومعدات حديثة. وكما في تاريخ هذه النشرة يتضمن أسطول المجموعة 45 منصة حفر- بعد أن بدأت عملياتها 
بمنصة حفر بحرية واحدة فقط - )منها منصات حفر برية وبحرية، بما في ذلك سفينة خدمة متعددة األغراض، وباستثناء منصة محتفظ بها للبيع( 
وذلك لغرض القيام بأعمال التنقيب عن الغاز والنفط وزيادة حصتها السوقية من أعمال الحفر البري )بما في ذلك االستحواذ على 14 منصة حفر في 
عام 2018م( من خالل إطار استراتيجية المجموعة التنموية وتنفيذها. كما أن جميع منصات الحفر الجديدة البالغ عددها 14 منصة والتي تم االستحواذ 

عليها خالل العام 2018م قد تم تشغيلها في غضون عام واحد من تاريخ االستحواذ عليها.

استحوذت الشركة على الشركة التابعة في عام 2017م وذلك ضمن إطار استراتيجية نمو تكاملية رأسية بهدف تحسين كفاءة عمليات نقل منصات الحفر، 
حيث يتم تنفيذ جميع خدمات نقل منصات الحفر الخاصة بالمجموعة من خالل الشركة التابعة. مما يمّكن المجموعة من نقل منصاتها بسرعة فائقة 
وبالتالي التأثير إيجاباً على إيرادات الحفر نتيجة تمكين هذه المنصات من تحصيل إيرادات من السعر اليومي ذي الصلة بشكل أسرع. كما استثمرت 
الشركة التابعة ما يقارب من 224.8 مليون ريال سعودي لغرض شراء معدات جديدة، منذ االستحواذ عليها، وتتضمن تلك المعدات رافعات وشاحنات 
هيكل  التالي  الشكل  ويوضح  خارجية.  أطراف  من  المعدات  استئجار  إلى  حاجتها  من  ويقلل  للشركة  الحفر  عمليات  يدعم  مما  مسطحة،  ومقطورات 

المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل المجموعة كما في تاريخ نشرة اإلصدار (:  و-والشكل )

 رشكة سريف� برتولريز
شلمربجيه إس إيه

رشكة التصنيع
وخدمات الطاقة

٪٥١ ٪٤٩

٪١٠٠

 رشكة أوفست
العربية المحدودة

٪١٠٠

رشكة الحفر العربية

رشكة الحفر العربية

 رشكة أوفست العربية
المحدودة

المصدر: الشركة.

شركة أوفست العربية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الخبر بموجب السجل التجاري رقم 2051062078 بتاريخ 28 محرم 1401هـ 
)الموافق 6 ديسمبر 1980م( الصادر في الخبر بالمملكة العربية السعودية. ويقع المقر الرئيسي للشركة التابعة في حي الجوهرة، طريق األمير سلطان، 
ص.ب 20074، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الشركة التابعة الحالي مليون )1,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى مائة )100( 
حصة بقيمة اسمية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. وتتمثل أنشطة الشركة التابعة وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي بالخدمات 
المتصلة باستخراج النفط )باستثناء خدمات المسح( والخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي )باستثناء خدمات المسح( وتأجير سيارات ركاب )بدون 
سائق( وتأجير شاحنات ومقطورات الخدمات ومركبات الرحالت )بدون سائق( وتأجير حافالت )بدون سائق( وإصالح وصيانة المكائن الخاصة بالتعدين 
والتشييد وحقول النفط والغاز. ويتركز نشاط الشركة التابعة في تقديم الخدمات اللوجستية، حيث تتولى إدارة وتنسيق عمليات نقل منصات الحفر المعقدة 
ونقل المعدات إلى مواقع نائية مما يتيح للمجموعة تقديم خدمات سلسة إلى عمالئها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها والحفر، من خالل 

توفير خدمات دعم شاملة بدعم متناسق ومتكامل من الشركة التابعة.
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يوضح الجدول اآلتي تفاصيل الشركة التابعة المملوكة بالكامل للشركة، ويبين حصة الشركة فيها كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية الشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة (:  و-والجدول )

حصة مباشرة بلد التأسيساسم الشركة التابعةاسم الشركة المالكةالرقم
)٪(

حصة غير مباشرة 
الملكية المتبقية)٪(

شركة أوفست العربية شركة الحفر العربية1.
المحدودة

المملكة العربية 
--100.0%السعودية

المصدر: الشركة.

يوضح الجدول التالي بعض التغييرات واألحداث الرئيسية في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها حتى تاريخ هذه النشرة:

التغييرات واألحداث التاريخية الرئيسية(:  و-والجدول )
التغييرالتاريخ

1964م
تأسست الشركة كمشروع مشترك، وتملك منصة حفر بحرية واحدة، بنسبة ملكية 51.0% تعود إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن  	

ونسبة ملكية 49.0% تعود بشكل مشترك إلى كل من شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس، 
وهما من الشركات التي خضعت لسيطرة مجموعة شلمبرجيه نتيجة عدد من المعامالت من عام 1968م وحتى عام 1984م. 

تأسست الشركة كشركة مساهمة تحت اسم »شركة الحفر العربية«.  	1969م

1972م
أصبحت أرامكو السعودية من عمالء الشركة. 	
انتقلت األسهم المملوكة لشركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس والتي شكلت ما نسبته %49.0  	

من أسهم الشركة إلى الكيانات التابعة لمجموعة شلمبرجيه بشكل تدريجي من خالل عدة تعامالت.

نقل نسبة ملكية تبلغ 49.0% من أسهم الشركة إلى شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه، نتيجة االندماج بين شركة فوركس نبتون  	1990م
وشركة سوسيتيه دي بروسبيكسيون إيليكرونيك شلمبرجيه إس أيه، وهي شركة تابعة لمجموعة شلمبرجيه.

تم تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. 	1999م

أصبحت شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، وهي شركة تابعة لصندوق االستثمارات العامة، أكبر المساهمين في الشركة بامتالكها  	2003م
51.0% من األسهم.

2013م
أصبحت شلمبرجيه من عمالء الشركة. 	
	  .»AD 60« و »AD 50« استحوذت الشركة على منصتي حفر بحرية جديدتين

استحوذت الشركة على منصة حفر بحرية جديدة بالتقنية السيبرانية الجديدة للحفارات »AD 70«.  	2015م

استحوذت الشركة على شركة أوفست العربية المحدودة. 	2017م

2018م
حصلت الشركة على عقد خدمات متكاملة حصري مقابل مبلغ محدد في المملكة مع شلمبرجيه. 	
استحوذت الشركة على 14 منصة حفر إضافية، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى أكثر من 40، وبدأت بتشغيل 16 منصة  	

جديدة، بما في ذلك منصتين تم االستحواذ عليها قبل عام 2018م، وبدأت عملياتها خالل عام واحد من تاريخ االستحواذ.

حصلت الشركة على جائزة أرامكو السعودية للتميز عن »أعلى أداء إجمالي لتعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة«  	2019م
)اكتفاء( في القطاع. 

اختتمت الشركة العام بتسجيل فترة غير منتجة بلغت 0.74%، وهي أقل فترة غير منتجة في السبع سنوات الماضية. 	2021م

2021م

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. 	
قامت الشركة بتقديم عروض في مناقصات لمشاريع في البحرين والكويت من ضمن مشاريع أخرى بعد استيفاء متطلبات التأهيل المسبق،  	

وذلك في سبيل توسيع النطاق الجغرافي النتشارها.
حصلت المجموعة على جائزة اكتفاء للسنة الخامسة على التوالي. 	

2022م

أتمت الشركة أول صفقة لها في السوق المالية السعودية من خالل طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وجمع 2.0 مليار  	
ريال سعودي من أسواق الدين. وقد حظيت الصفقة بإقبال قوي، حيث تجاوز حجم تغطية االكتتاب 3.4 ضعف حجم اإلصدار األولي البالغ 

1.6 مليار ريال سعودي. وعليه قامت الشركة بزيادة حجم اإلصدار بقيمة 400 مليون ريال سعودي.
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من 22,580,000 ريال سعودي إلى 800,000,000 ريال سعودي من خالل رسملة أرباح مبقاة ورأس المال  	

المدفوع اإلضافي.
فازت الشركة بعقدين لمدة ثالث سنوات لمنصتين من منصات الحفر البرية الحالية ومنصتين من منصات الحفر البحرية الجديدة. 	
اعتمدت الشركة شعارها وعالمتها التجارية الحالية »الحفر العربية«. 	

المصدر: الشركة.
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الرؤية والرسالة  4-3

الرؤية  4-3-1

الريادة في تقديم خدمات حفر مستدامة.

الرسالة 4-3-2

تطوير أعمالنا بما يضيف قيمة لمنسوبينا وعمالؤنا ومساهمينا، متبنيين أعلى معايير السالمة والتقنية والتشغيل.

نقاط القوة واالسرتاتيجية التنافسية  4-4

نقاط القوة التنافسية 4-4-1

فيما يلي الركائز الستة لنقاط القوة التنافسية للشركة:

إمكانية االستفادة من حضورها القوي في المملكة واليت تحتضن أحد أكرث أسواق النفط والغاز نموًا ومرونًة 4-4-1-1

تتركز عمليات المجموعة في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها األقل من حيث تكاليف اإلنتاج في العالم )وفقاً لتقرير دراسة 
السوق( وامتالكها لحقول من أكبر وأقدم الحقول النفطية كثيفة الحفر، والتي تدعم مستويات ومعدالت مرتفعة نسبًيا إلنتاج النفط وعمليات الحفر طوال 
دورة أسعار النفط مقارنًة بغيرها من المناطق الجغرافية والبيئات التي تكون فيها تكلفة اإلنتاج أكبر وعليه تكون أكثر تأثًرا بتقلبات أسعار النفط. ومن 
المتوقع أن ينمو إجمالي إنتاج الهيدروكربونات في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.0% في الفترة من 2021م إلى 2025م، مدفوعاً بشكل أساسي 
بنّية المملكة رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 13 مليون برميل من النفط الخام بحلول عام 2027م. كما أنه من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية على عمليات 
الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب واإلنتاج في المملكة بنسبة 13.0% سنوًيا في الفترة من 2021م إلى 2025م وذلك لغرض دعم زيادة اإلنتاج، كما يتوقع 
أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب على منصات الحفر البرية والبحرية في المملكة. وتُعد أرامكو السعودية، وهي العميل الرئيسي 
للمجموعة، المشغل الرئيسي لنشاط التنقيب واإلنتاج في المملكة، وقد أعلنت عن خطط سنوية ذات صلة باإلنفاق على التنقيب واإلنتاج تتراوح قيمتها 
بين 150.0 و187.5 مليار ريال سعودي لعام 2022م، مقارنة بمبلغ 119.6 مليار ريال سعودي في عام 2021م و101 مليار ريال سعودي في عام 2020م، 
ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية نمواً حتى منتصف العقد. ومن المتوقع أن تؤّدي كل هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة الطلب على منصات الحفر 
البرية والبحرية، والذي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً بنسبة 14.0% سنوًيا و8.0% سنوًيا ، على التوالي، خالل الفترة الممتدة من عام 2021م حتى عام 2025م، 
على التوالي، وفًقا لتقرير السوق. عالوة على ذلك، تتميز المملكة باالنبعاثات األقل كثافة في مرحلة التنقيب واإلنتاج لكل برميل من النفط المنتج، مما 
يعزز االستدامة طويلة األجل التي من المرجح أن تؤدي إلى تأجيل تقليص اإلنتاج بسبب المخاوف البيئية، مقارنة بالبراميل ذات االنبعاثات الكثيفة والتي 

تخضع للتدقيق المتزايد على الساحة العالمية.

سوق  4-4-1-2 في  واألصول  التشغيلية  القدرات  بأفضل  الحفر  أعمال  مجال  في  المملكة  في  الرائدة  الوطنية  الرشكة 
ييعب عىل المنافسني الجدد الدخول إليه

تعد المجموعة رائدة في سوق خدمات الحفر في المملكة حيث تمتلك حصة سوقية تُقدر بنحو 17.0% من إجمالي منصات الحفر المتوفرة في المملكة. 
وقامت المجموعة، منذ تأسيسها، بحفر آالف آبار النفط والغاز، منها حوالي 340 بئًرا في عام 2021م فقط. كما جرى حفر 275 بئراً سنوياً في المتوسط 
على مدار الثالث سنوات األخيرة. وتدعم المجموعة قطاع النفط والغاز بحلول تقنية مبتكرة تستجيب لبرامج الحفر األكثر تعقيداً والظروف المناخية 
القاسية. تتمتع المجموعة بسجل حافل من التميز التشغيلي، وعالقات طويلة األجل مع عمالء مرموقين كما تتمتع بفهمها العميق لديناميكيات السوق. لدى 
المجموعة 38 منصة حفر برية مما يشكل ثاني أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 19.0% بإمكانات عالية تمّكنها من التعامل مع عمليات 
الحفر األفقية المعقدة. يتكون 55.0% من أسطول المجموعة لمنصات الحفر البرية من منصات حفر بعمر تشغيلي يقل عن 10 سنوات ويتميز أكثر من 
75.0% منه بمواصفات عالية الجودة تعادل 2,000 حصان أو أكثر. ويتكون أسطولها البحري أيًضا من سبع منصات حفر وهو بذلك ثالث أكبر أسطول في 
المملكة بحصة سوقية تُقدر بنحو 12.0%، ويتكون من منصات ذاتية الرفع شديدة التحمل مزودة بمعدات ذات مواصفات عالية حيث يمكنها الحفر في 
المياه بعمق 375 قدًما )أي 115 متًرا( في المياه. يتضمن األسطول البحري للمجموعة سفينة خدمات متعددة األغراض لغرض خدمات التدخل في اآلبار 
واختبارها. وباإلضافة إلى أعمالها األساسية، تتولى شركة أوفست العربية المحدودة )الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة( إدارة وتنسيق عمليات 
نقل منصات الحفر المعقدة ونقل المعدات إلى مواقع نائية وتقدم المجموعة خدمات سلسة إلى عمالئها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها 

والحفر، من خالل توفير خدمات دعم شاملة بدعم متناسق ومتكامل من الشركة التابعة. 
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اكتسبت المجموعة معرفة واسعة بالمتطلبات النظامية المختلفة والتصاريح المطلوبة للعمل في المنطقة، وتستطيع بفضل عملها المستمر مع الجهات 
التنظيمية المحلية التكييف والمواءمة مع التغييرات والتطورات بسهولة وفًقا لألنظمة واللوائح السارية وتلبية طلبات عمالئها. تُعد المجموعة جهة فاعلة 
ذات حضور راسخ في سوق يتضمن إجراءات تأهيل شاملة من قبل العمالء، ومنهم أرامكو السعودية، للشركات الجديدة، وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير 
العالمية. ويمكن أن تمتد إجراءات التأهيل المسبق لسنوات عديدة وتتطلب، من بين أمور أخرى، أداًء مالًيا قوًيا وأصواًل مناسبة يتم فحصها والتحقق منها 
من خالل عمليات تدقيق مادي، كما تتطلب تطبيق إجراءات قوية في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة، وهو ما يشكل عوائق كبيرة أمام دخول المنافسين. 
وتستفيد المجموعة من قوى عاملة محلية عالية المهارة بنسبة سعودة بلغت 71.7% )على مستوى المجموعة(. وقامت المجموعة باالستثمار بشكل كبير 
لغرض تدريب القوى العاملة المحلية المتزايدة لديها. وتمكنت المجموعة - خالل تفشي جائحة كوفيد-19- من تأمين عملياتها التشغيلية استناداً على 

قاعدة موظفيها المحليين والتي لم تتأثر باالضطرابات اللوجستية الناجمة عن الجائحة.

تمزي تشغييل متفوق قائم عىل مركز قوي في مؤرش أرامكو حول كفاءة منيات الحفر وتطبيق سياسات قوية  4-4-1-3
في مجال اليحة والسالمة والزتام راسخ بالممارسات المستدامة

وفًقا لتقرير أداء مؤشر كفاءة منصات الحفر التابع لشركة أرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ متوسط تقييم المجموعة على مدار 36 شهًرا 
92.0%، والذي يتضمن معدالت تقييم تتراوح بين 101.0% )أي »أداء فائق«( ألسطولها البحري و91.0% )أي »أداء مرتفع«( ألسطولها البري، علماً أن 
مستوى تقييم هذا المؤشر يحدد أهلية مقاولي الحفر للمشاركة في مناقصات أرامكو السعودية، ومدى قدرتهم على التفاوض على تمديد أو تجديد العقود. 
وعليه فإن ارتفاع نسبة تقييم المؤشر يشكل عاماًل رئيسًيا لتمكين مقاولي الحفر )بما في ذلك المجموعة( من الحفاظ على العقود والعقود المتراكمة 
مع أرامكو السعودية. وقد تمكنت المجموعة من الحفاظ على تقييم عالي في مؤشر كفاءة منصات الحفر بشكل مستمر، بنسبة تزيد عن 90.0%، وعليه 
تمكنت المجموعة من تمديد وتجديد عقود طويلة األجل )مقارنة بالمقياس المرجعي لمؤشر كفاءة منصات الحفر الذي نشرته أرامكو السعودية( مع أرامكو 
السعودية ودعم أداؤها التشغيلي المتفوق باستمرار قدرتها على مواصلة تجديد العقود الحالية بمعدل سعر يومي ممتاز، بشكل عام، مقارنة بمنافسيها 
أو الحصول على عقود جديدة لفترات طويلة. كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت قيمة العقود المتراكمة 2.4 مليار ريال سعودي وهو ما يمثل 1.1 ضعف 
إليرادات عام 2021م بالكامل، منها 1.6 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرًة. وارتفعت قيمة العقود المتراكمة إلى 8.2 مليار ريال 
سعودي كما في 31 يوليو 2022م، وهو ما يمثل 3.8 ضعف إليرادات عام 2021م بالكامل، منها 5.5 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرًة.

كما سجلت المجموعة أحد أقل فترات العمل غير المنتجة في القطاع بنسبة تقل عن 1% في عامي 2020م و2021م بدون أي انقطاع في األعمال ألسباب 
تتعلق بالصحة والسالمة، مما يوفر قيمة حقيقية وملموسة لعمالئها. وقد سجلت المجموعة فترة غير منتجة بنسبة 0.74% في عام 2021م، مّما يمثل 
أدنى فترة غير منتجة سجلتها المجموعة في السنوات السبع الماضية. ويعد سجل السالمة الخاص بالمجموعة من أعالها من حيث المستوى مقارنًة 
بالمستويات في القطاع حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب اإلبالغ عنها لدى المجموعة إلى أدنى مستوى له على اإلطالق عند 0.22، وهو 
أقل بكثير من الحد األعلى المستهدف للمجموعة والبالغ 0.95. كما بلغ معدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت المجمع للمجموعة أدنى معدل على اإلطالق 
عند 14 حادث في العام 2021م وبالمقارنة مع متوسط الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع، وبحسب تقارير الرابطة الدولية لمقاولي الحفر، وصلت 

نتائج المجموعة لعام 2020م إلى 0.75 و0.41 على التوالي، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 2.28 و1.57 على التوالي. 

تستفيد المجموعة من االمتثال لبرنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة )اكتفاء(، وقد حصلت على جائزة التميز من برنامج 
تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة لمدة خمس سنوات متتالية )»جائزة أفضل شركة في تقدير الموظفين« في عام 2016م، و« 
جائزة األفضل في تدريب وتطوير القوى العاملة« في عام 2017م، و«جائزة األفضل في السعودة« في عام 2018م، و«جائزة أفضل أداء كلي في برنامج 
اكتفاء« في عام 2019م و«جائزة األفضل في تقديم خدمات السعودة« من برنامج اكتفاء في عام 2021م، ولم تحصل على أي جوائز في عام 2020م لتوقف 
البرنامج في تلك السنة بسبب جائحة كوفيد-19(. اكتفاء هو برنامج أنشأته شركة أرامكو السعودية في عام 2015م لوضع خط األساس للتوطين في 
المملكة وقياسه ودعم زيادة مستوياته. وتعد المشاركة في برنامج اكتفاء أحد المعايير المستخدمة من قبل شركة أرامكو السعودية لغرض تقييم عروض 
الموردين. وتتوقع المجموعة تحقيق درجة تقييم في نطاق 70.0% من خالل برنامج اكتفاء في ما يتعلق بأدائها في العام 2021م، بما يتماشى مع مستهدف 

المجموعة بتحقيق درجة تقييم بنسبة %70.

كما تلتزم المجموعة بالمشاركة والمساهمة في األهداف البيئية للمملكة، وتُعد المجموعة من أوائل مقاولي الحفر في المملكة الذين أطلقوا برنامًجا 
التوعية بالبصمة الكربونية  انبعاثات الكربون من خالل عدد من المبادرات قصيرة وطويلة األجل. وتشمل المبادرات قصيرة األجل حمالت  لتخفيض 
)carbon footprint(، واالستخدام الفعال للمحركات واألتمتة، واإلضاءة ذات كفاءة عالية )من خالل التحول إلى استخدام مصابيح LED، والمصابيح 
تلقائية اإلغالق، وغيرها(، وتخصيص استخدام المركبات )استخدام القطارات ومشاركة السيارات( وحمالت زراعة األشجار حيث تمت زراعة أكثر من 
5,000 شجرة في 2020م و2021م و1,000 شجرة إضافية من المقرر زراعتها في عام 2022م. وتشمل المبادرات طويلة المدى تركيب أنظمة إدارة الطاقة 
اآللية وأنظمة مراقبة االنبعاثات اإللكترونية وتوليد الطاقة الشمسية في المواقع الثابتة والتحول إلى المركبات الهجينة باستخدام محركات احتراق الغاز. 
كما أطلقت المجموعة »برنامج تدوير النفايات« لكل النفايات الناتجة عن منصات الحفر في عام 2022م )ومنها على سبيل المثال، نفايات البالستيك 
السنوات الخمس  للنفايات الخطرة خالل  المجموعة أي حالة تسرب  والتي سيتم تدويرها(. هذا ولم تسجل  الحفر  واأللمنيوم في كل مواقع منصات 
الماضية. كما تعمل المجموعة على تطبيق »برنامج الحفاظ على المياه«، وتم اعتماد اختبارات دورية للمياه وإجراء دراسة استرشادية وعملت على تقييم 

قدرات الحفاظ على المياه لغرض ضمان إدارة المياه بفاعلية.
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تلتزم المجموعة أيًضا بتعزيز أثرها االجتماعي من خالل العديد من المبادرات، بما في ذلك على سبيل المثال الحمالت االجتماعية للتوعية بالصحة 
والسالمة لموظفيها وأفراد أسرهم والعموم، والتي تضمنت على سبيل المثال جلسة توعوية في مارس 2022م في مدرسة البنات في الهفوف تضمنت 
محاور الصحة والسالمة والبيئة. وتمّكنت المجموعة من زيادة إجمالي عدد النساء العامالت في القوى العاملة بالمجموعة إلى ثالثة أضعاف في الفترة 
من 2017م إلى 2021م، تماشياً بالتزامها بدعم توظيف النساء. وتعمل المجموعة أيًضا على تعزيز الشراء من مصادر محلية من خالل إعطاء األولوية 

للموردين المحليين مما يساهم في نمو االقتصاد المحلي.

وضع مايل متني يستند عىل سجل قوي من هوامش الربحية المرنة والمزيانية العامة القوية 4-4-1-4

حققت المجموعة على مدار السنوات الثالث الماضية هوامش أرباح جيدة )قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واالستهالك( تزيد عن 40.0% في المتوسط، 
حيث تمكنت المجموعة من اجتياز األوضاع االقتصادية السلبية، واالنخفاض المفاجئ ألسعار النفط في عام 2020م، وجائحة كوفيد-19 خالل نفس 
الفترة. ويقوم نموذج أعمال المجموعة على هيكل تكلفة مرن يمتاز بقوى عاملة عالية المهارة، حيث تضم فريق صيانة وفريًقا تقنًيا داخليين إلى جانب 
هيكل تنظيمي مرن. وتعمل المجموعة على تنفيذ العديد من المبادرات لخفض التكاليف لغرض تقنين وهيكلة التكاليف التشغيلية للمجموعة. وتضمنت 
مبادرات المجموعة التي تم تنفيذها مؤخراً ما يلي: )1( تعديل بعض برامج حوافز الموظفين بما يتماشى مع أوضاع السوق السائدة )مثل بدل غالء 
المعيشة ومكافآت الحضور(، و)2( إعادة التفاوض بشأن عقود الُمورِّدين الحاليين، و)3( إيجاد مصادر بديلة لقطع غيار المعدات بأسعار أكثر تنافسية، 
و)4( الحصول على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على خدمات محددة، و)5( تحسين استخدام األصول الداخلية. وتمكنت المجموعة من توفير 
ما يتجاوز 100.0مليون ريال من خالل مبادرات خفض التكاليف. كما أطلقت المجموعة مبادرة جديدة في عام 2021م لغرض خفض التكاليف وتحقيق 
وفورات في التكلفة من خالل حوالي 40 نقطة عمل محددة، وقد تمكنت المجموعة من تحقيق وفورات بقيمة تجاوزت 80.0 مليون ريال سعودي. كما 
تمكنت المجموعة من تحسين تكلفة مستوى الربحية الثابتة والتي نتج عنها زيادة في النقد من العمليات. وتتميز المجموعة باالنضباط في تنمية النفقات 
الرأسمالية، حيث أنها لم تستحوذ على منصات حفر جديدة إال بعد ضمان الحصول على العقود الجديدة ذات الصلة وبعد التأكد من إمكانية استيفاء حد 
العائد الداخلي المطلوب من خالل عائدات المشروع ذي الصلة. وعليه، تمكنت المجموعة من الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بمستويات مقبولة من 

الدين )نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك( والتي مثلت 1.1 ضعف كما في 31 ديسمبر 2021م.

اسرتاتيجية نمو منضبطة تهدف لزيادة التدفقات النقدية وتحقيق أرباح ثابتة تدعم تحقيق عوائد جذابة للمساهمني 4-4-1-5

تهدف المجموعة إلى مواصلة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال الحفر بين الشركات النظيرة وتحديداً في سوق الحفر المتنامي بالمملكة. 
وقد تمكنت المجموعة من زيادة عدد منصات حفر في فترة زمنية قصيرة نسبًيا في السابق )على سبيل المثال، أضافت المجموعة 16 منصة حفر خالل 
عام واحد في 2018م(. من المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة زيادة في أعمال حفر اآلبار عطفاً على أهداف أرامكو السعودية المعلن عنها في 
تقريرها السنوي لعام 2021م لزيادة اإلنتاج وتطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي. وكما تتوقع المجموعة زيادة نشاط حفر اآلبار في المملكة لغرض 
إنشاء آبار احتجاز الكربون وتخزينه. تمتلك المجموعة التقنيات والقدرات المناسبة لالستمرار في مسار النمو في المجال الجديد لحفر آبار الحقن 
)المستخدمة لتخزين السوائل( وآبار المراقبة العميقة والسطحية )المستخدمة لمراقبة حالة السوائل والمياه( وآبار تخفيف الضغط )المستخدمة بشكل 

عام لغرض إزالة الضغط وتقليله في طبقة المياه الجوفية المحصورة تحت الحفريات(.

كما تعمل المجموعة على دراسة األسواق في مختلف المناطق الجغرافية في منطقة دول مجلس التعاون إليجاد فرص لتوسيع انتشارها، وذلك من خالل 
إطار إستراتيجيتها للنمو، وقد قدمت عروًضا في مناقصات في البحرين والكويت في العام 2021م، وذلك بعد استيفاء متطلبات التأهيل المسبق. وتوفر 
هذه األسواق فرًصا مثالية لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية الحرة، وزيادة التدفقات النقدية للمساهمين من خالل توزيعات 

األرباح.

مراعاة  4-4-1-6 ويضمن  الدولية  الخربات  يوفر  مما  الرشكة  مساهمي  قبل  من  ومدعوم  عالية  بخربة  يتمتع  إدارة  فريق 
ومواءمة الميالح اإلقليمية 

يتمتع فريق اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة عالية ومعرفة شاملة بالقطاع وفهم عميق لدينامكيات السوق اإلقليمية. ويتمتع كبار المسؤولين التنفيذيين 
بعقود من الخبرة اإلجمالية التي اكتسبوها في شركات خدمات النفط عالية المستوى من الفئة األولى مثل مجموعة شلمبرجيه أو صب سي 7 أو مجموعة 
ساكسون. كما تستفيد المجموعة - بصفتها مشروًعا مشترًكا بين شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس 
أيه - من شبكة شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وقدراتها وتعمقها في السوق في قطاع التنقيب واإلنتاج ومما تتمتع به مجموعة شلمبرجيه من 
معرفة تشغيلية وابتكارات وحلول تقنية متطورة في قطاع خدمات حقول النفط. وتلتزم المجموعة بتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة وقدرات التصنيع 

المحلية بما يتماشى مع أهداف صندوق االستثمارات العامة، وهو أحد أهم المساهمين في شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

جدول المحتويات

66

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

وصف األعمال



االسرتاتيجية 4-4-2

فيما يلي الركائز األربع الستراتيجية الشركة التنافسية:

زيادة حيتها السوقية عىل المستوى المحيل واإلقليمي 4-4-2-1

تعمل المجموعة على الحفاظ على استمرار نمو حصتها السوقية في المملكة والمشاركة الفعالة في المنافسات والمناقصات. وقد تم إعالن نية المملكة 
رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 13.0 مليون برميل من النفط الخام بحلول عام 2027م وفق ما هو موضح في تقرير أرامكو السعودية السنوي لعام 2021م، 
وتتولى أرامكو السعودية حالًيا تنفيذ عدد من مشاريع التنقيب واإلنتاج الرئيسية )بما في ذلك حقول عين دار والفرزان والمرجان والبري والحوية عنيزة( 
والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية. كما بدأت أرامكو السعودية بتطوير حقل الجافورة للغاز الصخري، والذي يعتبر أكبر حقل للغاز 
غير المصاحب في المملكة ويضم أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق األوسط بسعة تقدر بـ200 تريليون قدم مكعب من الغاز. 
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المواد األولية البتروكيماوية ذات القيمة العالية، مع استمرار أرامكو السعودية بالتركيز على الهيدروجين 
ودعم توسعها في محفظة الغاز المتكاملة لديها، كما يتوقع أن يساهم ذلك في جهود تخفيض وتجنب انبعاثات الغازات الدفيئة )أو غازات االحتباس 
الحراري )greenhouse gases( في قطاع الطاقة المحلي. كما تسعى أرامكو السعودية إلى زيادة احتياطاتها من النفط والغاز من خالل اكتشاف حقول 
جديدة وإضافة مصادر مخزون جديدة إلى الحقول الحالية، فضاًل عن عمليات ترسيم وإعادة التقييم للمخزون والحقول القائمة. وتمكنت أرامكو السعودية 
من اكتشاف خمسة حقول غاز في عام 2021م، منها ثالثة اكتشافات تقليدية واكتشافين غير تقليديين، من خالل توجهها الستبدال مخزونها للنفط والغاز. 
وتتوقع المجموعة استمرار نمو الطلب على خدمات الحفر داخل المملكة خالل الخمس سنوات القادمة، وتسعى إلى المشاركة بفاعلية في تلك المنافسات، 

للحفاظ على حصتها السوقية الحالية في المملكة أو زيادتها.

كما تعمل المجموعة بنشاط إليجاد فرص أخرى في السوق، وقد قدمت عروض لمناقصات مشاريع في البحرين والكويت. كما يمكن للمجموعة النظر في 
فرص االندماج واالستحواذ المحتملة، بما يتوافق مع ضوابطها المالية.

توفري قوى عاملة عالمية المستوى بنسب سعودة مرتفعة 4-4-2-2

تلتزم المجموعة بدعم موظفيها والمجتمعات المحلية )وخاصًة داخل المملكة( من خالل سياسات وممارسات التوظيف والتدريب في إطار هدف وطني، 
حيث تعمل المجموعة على توظيف القوى العاملة الماهرة المحلية وتدريبها والحفاظ عليها، والذي ينعكس على نسبة السعودة البالغة 76.2% على مستوى 

الشركة و71.7% على مستوى المجموعة.

تعزيز ثقافة الخدمة عالية الجودة وريادة القطاع في مجال جودة الخدمات 4-4-2-3

من خالل عمليات الحفر، تعمل المجموعة على تنفيذ هدفها الرئيسي وهو تقديم أفضل الخدمات إلى عمالئها بشكل مستمر ومستدام، كما تعمل باستمرار 
على تحسين األداء التشغيلي في أعمال الحفر ونقل منصات الحفر، والذي يتم من خالل التطوير المستمر لكفاءات الموظفين، وتحقيق أعلى مستويات 

السالمة ألصولها، وتنفيذ وتطبيق أنظمة اإلدارة المتقدمة في القطاع.

أنشأت المجموعة إدارة تحسين العمليات في عام 2018م لغرض البحث عن التقنيات المختلفة واستخدامها لتوفير االستجابة السريعة ألوضاع العمل 
المتغيرة. وتتضمن هذه اإلجراءات نظام مراقبة تحسين العمليات، وهو نظام إلكتروني شبه مؤتمت للكشف عن نشاط منصة الحفر وتحليله بناًء على 
البيانات التاريخية. ويتمثل الهدف من نظام مراقبة تحسين العمليات في تحديد الفرص لتقليل »الوقت الضائع غير المرئي« والفترات غير اإلنتاجية، مما 

يسمح إلدارة تحسين العمليات بتقديم توصيات لالستجابة بسرعة للظروف المتغيرة وتلبية طلبات العمالء وتجاوزها.

وتمكنت المجموعة من الحفاظ على متوسط تقييم 36 شهًرا مرتفع في مؤشر كفاءة منصات الحفر حيث بلغ 92.0% كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
لمبادرات المجموعة في هذا الخصوص، كما تم تصنيف 20 منصة من منصات الحفر التابعة للمجموعة ضمن فئة »األداء الفائق« وتم تصنيف ست 

منصات حفر تابعة للمجموعة ضمن فئة »األداء العالي«.

كما أنشأت المجموعة قسًما لتميز العمليات التشغيلية في عام 2022م، والذي يشمل إدارة للتحسين المستمر لغرض تحديد جوانب التحسين وتنفيذ 
الحلول، إلى جانب إدارة تقنية لغرض تحديد التقنيات ذات الصلة وتنفيذها بهدف القيام بتحسينات إضافية على أداء المجموعة، إضافة إلى إنشاء مكتب 

إلدارة المشاريع، لغرض تنفيذ نظام إلدارة المشاريع من خالل كافة إدارات المجموعة.

وتُولي المجموعة قدًرا كبيًرا من األهمية والتركيز إلدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة وااللتزام بجميع إرشادات وأنظمة الصحة والسالمة المعمول بها، إضافة إلى 
إدارة األعمال وتنفيذها بشكل مستدام. وتمكنت المجموعة من تحقيق المستوى المستهدف من تقييم مؤشرات الجودة والصحة والسالمة والبيئة طوال عام 2021م، 
ويتفوق أداؤها حالًيا على متوسط أداء القطاع بشكل كبير وفق منشور الرابطة الدولية لمقاولي الحفر. وتتبنى المجموعة في الغالب معايير أعلى معايير السالمة 
السائدة في القطاع وذلك لضمان حفاظها على سجلها الحالي للسالمة، كما يخضع جميع موظفي المجموعة لـ »الحد األدنى من التدريب المتعلق بالسالمة« عند 

االنضمام إلى المجموعة، إضافة إلى التدريب المستمر على السالمة الوظيفية كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم )4-5-6( )الصحة والسالمة(.
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تحسني التكلفة في عمليات المجموعة 4-4-2-4

تتبنى المجموعة مبادرات لتحسين األداء وتوحيده – من خالل إدارة التميز التشغيلي - حيث تنفذ إجراءات وتدابير تتعلق بالكفاءة مثل نظام مراقبة تحسين 
العمليات، لتسهيل الجهود التشغيلية وتقليل التكاليف ودعم التميز التشغيلي. تعنى مبادرات خفض التكاليف بتمكين المجموعة من الحفاظ على هيكل 

تكلفة مرن وقابل للتعديل، مما يمّكنها من تحمل تكاليف العمليات ومواصلتها بشكل أفضل لمواجهة أي تقلبات كبيرة في دورة األعمال.

نظرة عامة عىل أعمال المجموعة  4-5

تُعد الشركة أكبر مقاول حفر في المملكة، ولديها أنشطة عبر سلسلة القيمة المتعلقة بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها )لمزيد من التفاصيل 
حول سلسلة قيمة التنقيب واإلنتاج، يرجى مراجعة القسم )3-2-1( )سلسلة القيمة الخاصة بالتنقيب واإلنتاج((. 

نظرة عامة عىل عروض الخدمات 4-5-1

تتمثل أنشطة الحفر في حفر ثقوب في األرض )المسماة بـ »اآلبار«(، وتصل هذه اآلبار إلى عمق يبلغ عدة كيلومترات، وتكون عرضة لتغير االتجاه أثناء 
عملية الحفر. وتقوم المجموعة بتوريد منصات الحفر وتشغيلها، بما في ذلك منصات الحفر البرية ومنصات الحفر البحرية )منصات الحفر المرفوعة(. 
كما في 31 ديسمبر 2021م، كان لدى المجموعة 37 منصة حفر برية وبحرية قيد التشغيل من إجمالي أسطول يتكون من 45 منصة، بمعدل استخدام بلغ 
ما نسبته 82.2% )وارتفع إلى ما نسبته 91.1% كما في تاريخ هذه النشرة، وذلك بعد استئناف أو تشغيل أربع منصات حفر إضافية(. »معدل االستخدام 
في وقت محدد« هو نسبة )1( منصات الحفر قيد التشغيل المتعاقد عليها في الفترة ذات الصلة مقارنًة بـ)2( إجمالي عدد منصات الحفر في األسطول 
)بما في ذلك منصات الحفر المعلقة والمنصات خارج نطاق التشغيل، ويستثنى من ذلك منصات الحفر المحتفظ بها للبيع(. يتم اتباع تعليمات العميل 
لغرض إجراء نشاط الحفر، حيث يقوم العميل بالتنسيق مع مقاولي خدمات النفط اآلخرين المختصين في تحليل طبقات التربة المثقبة ومراقبتها وتقديم 
الخدمات والمواد الالزمة إلنشاء اآلبار وصيانتها. وتعد المجموعة أكبر مقاول منصات حفر في المملكة من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفر 
لديها وفًقا لتقدير مستشار دراسة السوق، حيث يضم أسطولها 45 منصة كما في تاريخ هذه النشرة في المملكة والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة 
)»المنطقة المحايدة«(( )يتألف من 38 منصة حفر برية وسبع منصات حفر بحرية )بما في ذلك سفينة خدمات متعددة األغراض( ويستثنى منها منصة 
حفر بحرية واحدة يتم االحتفاظ بها لغرض بيعها(. وقامت المجموعة بزيادة حجم أسطولها في السنوات الخمس الماضية من 35 منصة حفر كما في 
31 ديسمبر 2017م إلى 45 كما في 31 ديسمبر 2021م، كما تمكنت من إحضار وتشغيل 16 منصة حفر )منها منصات حفر تم االستحواذ عليها مؤخراً 
ومنصات حفر محدثة( خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ في عام 2018م. لمزيد من المعلومات حول حالة منصات الحفر الخاصة بالمجموعة منذ 

عام 2016م، يرجى مراجعة القسم )4-5-5-2) ج()i(( )شروط العقود(.

وتقدم المجموعة خدمات حفر تكميلية إضافية إضافًة إلى خدمات الحفر، والتي تشمل على سبيل المثال نقل منصات الحفر وأعمال التجهيز وتوريد 
القوى العاملة ورفع المعدات وسحبها ونقلها وتأجيرها. كما تشارك المجموعة في تقديم كل أنواع خدمات اآلبار كما هو موضح في القسم )2-1-2-3( 

)دورة حياة اآلبار(. 

الحفر البحري 4-5-1-1

يختلف الحفر البحري عن الحفر البري بشكل رئيسي من حيث المواصفات الفنية لوسائل الحفر لكل منها، وعليه تختلف التكلفة ودرجة الصعوبة المتعلقة 
بمنصات الحفر البرية مقارنًة بمنصات الحفر البحرية. ويعتبر الحفر البحري بشكل عام أكثر تعقيًدا وتكلفة، حيث يتم الحفر بعيًدا عن الشاطئ وقد يتم 
في المياه العميقة في بعض األحيان، إضافًة إلى الظروف الجيولوجية والمناخية المعقدة التي تغلب على الحفر البحري. وتتطلب أنشطة الحفر البحري 
استخدام منصات حفر بحرية مرفوعة تتراوح قيمة كل منها من 375.0 مليون ريال سعودي إلى 937.5 مليون ريال سعودي، بحسب عمر منصة الحفر 

ذات الصلة ومواصفاتها وتصميمها وعوامل أخرى. 

تتركز أعمال الحفر البحري للمجموعة في العمليات على الشواطئ قبالة الساحل الشرقي للمملكة والمنطقة المحايدة. وتتمتع المجموعة بمكانة مميزة 
في أكثر قطاعات المواقع البحرية تعقيًدا، حيث تستفيد من اإلمكانات الفنية المتقدمة لمنصات الحفر الخاصة بها.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، لدى المجموعة سبع منصات حفر بحرية )ست منصات حفر قيد التشغيل، وواحدة تم التعاقد عليها لم يتم تشغيلها بعد، 
وذلك باستثناء منصتي حفر محتفظ بهما للبيع( بمعدل استخدام 85.7% )ومعدل استخدام بلغ ما نسبته 100.0% كما في تاريخ هذه النشرة نتيجة بدء 
عمليات منصة حفر إضافية(، بما في ذلك منصات حفر مرفوعة شديدة التحمل والمزودة بمعدات ذات مواصفات عالية تمّكنها من الحفر في المياه بعمق 
يصل إلى 375 قدًما )115 متًرا(، وتستقر قواعد منصات الحفر ذاتية الرفع في قاع البحر. كما تمتلك المجموعة منصة مرفوعة معدلة تُستخدم كسفينة 

خدمات متعددة األغراض إلجراء خدمات التدخل في اآلبار واختبارها، والتي يتم تضمينها في إجمالي عدد منصات الحفر البحرية.
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وتتمتع منصات الحفر البحرية والبرية التي يتم صيانتها بالشكل المناسب بعمر إنتاجي يتجاوز 30 عاًما. وكما في 31 ديسمبر 2021م، تراوح عمر األسطول 
البحري للمجموعة من ستة إلى أكثر من 35 عاًما، بمتوسط 20.5 عاًما، على الرغم من أن عمر منصات الحفر ال يعكس بالضرورة كفاءتها أو أداءها. على 
سبيل المثال، حققت منصة AD17 وهي إحدى أقدم منصات الحفر للمجموعة )والتي تعمل منذ ما يقارب 40 عاًما( متوسط تقييم بلغ ما نسبته %98.0 
في مؤشر كفاءة منصات الحفر عن 36 شهًرا سابقاً، وذلك كما في 31 ديسمبر 2021م ، وعليه تقع المنصة المشار إليها في مقدمة فئة »األداء الفائق«.

وكما في تاريخ هذه النشرة، أبرمت الشركة اتفاقيتي إيجار سفن غير مجهزة )وهي نوع من أنواع اتفاقيات إيجار منصات الحفر( لغرض استئجار منصتي 
حفر بحرية، ومن المتوقع تجهيزها في الربع الرابع من العام 2022م. باإلضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية شراء لغرض شراء منصتي حفر ذاتية 
الرفع إضافيتين. ويخضع االستحواذ على تلك المنصات للعديد من الشروط المسبقة، ومن المتوقع إنهاء إجراءات االستحواذ في النصف الثاني من العام 
2022م )لمزيد من المعلومات حول اتفاقيتي إيجار السفن الغير مجهزة واتفاقيتي شراء منصتي الحفر ذاتية الرفع، يرجى مراجعة القسم )1-5-12( 

)االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين((.

يوضح الجدول التالي ملخًصا عن منصات الحفر البحرية للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة: 

ملخص منصات الحفر البحرية للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة (:  و-والجدول )

اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(

تاريخ اإلنشاء / 
الترقية الرئيسية

الشركة 
الحالةالمتعاقدة

سنة إبرام العقد 
/ نهاية العقد 

المقدرة

درجة تقييم مؤشر كفاءة 
منصات الحفر التابع 

ألرامكو السعودية كما في 
وو ديسمبر وو0وم )بناًء 
على متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني عشر 
شهًرا المنتهية في 
وو ديسمبر وو0وم(

AD081,5001982م / 2008م-
متوقفة 

)محتفظ 
بها للبيع(

-ال يوجد-

AD172,000أرامكو 1981م
السعودية

قيد 
التشغيل

1440/08/27هـ 
)الموافق 

2019/05/02م(
/

10/22/ 1445هـ 
)الموافق 05/01/ 

2024م(

%98.0%0.52

)1( AD20 سفينة خدمات
1998ممتعددة األغراض

عمليات 
الخفجي 
المشتركة

قيد 
التشغيل

1443/04/15هـ 
)الموافق 

2021/11/20م(
/

1445/05/05هـ 
)الموافق 

2023/11/19م(

ال يوجد )ال يوجد عقد مع 
-أرامكو السعودية(

AD303,0002006م / 2019م
عمليات 
الخفجي 
المشتركة

قيد 
التشغيل

1443/05/19هـ 
)الموافق 

2021/12/23م( 
/

1448/07/13هـ 
)الموافق 

2026/12/22م(

ال يوجد )ال يوجد عقد مع 
-أرامكو السعودية(

AD40 سفينة خدمة
-1998ممتعددة األغراض

متوقفة 
)تم بيعها 
في يناير 
2022م(

---

AD503,000أرامكو 2013م
السعودية

قيد 
التشغيل

1442/02/14هـ 
)الموافق 

2020/10/01م(
/

1446/11/17هـ 
)الموافق 

2025/05/15م(

%97.80%1.34
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اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(

تاريخ اإلنشاء / 
الترقية الرئيسية

الشركة 
الحالةالمتعاقدة

سنة إبرام العقد 
/ نهاية العقد 

المقدرة

درجة تقييم مؤشر كفاءة 
منصات الحفر التابع 

ألرامكو السعودية كما في 
وو ديسمبر وو0وم )بناًء 
على متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني عشر 
شهًرا المنتهية في 
وو ديسمبر وو0وم(

AD603000أرامكو 2013م
السعودية

قيد 
التشغيل

1442/06/06هـ 
)الموافق 

2021/01/19م( /
1444/09/29هـ 

)الموافق 
2023/04/20م(

%103.50%0.12

AD703,000أرامكو 2015م
السعودية

قيد 
التشغيل

1440/08/09هـ 
)الموافق 

2019/04/14م( /
1447/01/06هـ 

)الموافق 
2025/07/01م(

%105.6%0.05

AD802,0001982م / 2019م
عمليات 
الخفجي 
المشتركة

قيد 
التشغيل

1440/11/12هـ 
)الموافق 

2019/07/15م( / 
1446/01/08هـ 

)الموافق 
2024/07/14م(

ال يوجد )ال يوجد عقد مع 
-أرامكو السعودية(

AD 1103,000أرامكو 2022م
السعودية

قيد 
اإلعداد 
واإلحضار

1443/08/17هـ 
)الموافق 

2022/03/20م( 
/ 1447/05/21هـ 

)الموافق 
2025/11/12م(

ال يوجد )تم إبرام العقد 
بعد انتهاء السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(

-

AD 1203,000أرامكو 2022م
السعودية

قيد 
اإلعداد 
واإلحضار

1443/08/17هـ 
)الموافق 

2022/03/20م( 
/ 1447/05/21هـ 

)الموافق 
2025/11/12م(

ال يوجد )تم إبرام العقد 
بعد انتهاء السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(

-

)2( AD 1303,0002022م

ال يوجد )لم 
يتم إبرام العقد 
كما في تاريخ 
هذه النشرة(

قيد 
اإلعداد 
والشراء

ال يوجد )لم يتم إبرام العقد -
-كما في تاريخ هذه النشرة(

)3( AD 1403,0002022م

ال يوجد )لم 
يتم إبرام العقد 
كما في تاريخ 
هذه النشرة(

قيد 
اإلعداد 
والشراء

ال يوجد )لم يتم إبرام العقد -
-كما في تاريخ هذه النشرة(

المصدر: الشركة.
منصة الحفر المرفوعة المعدلة التي تُستخدم كسفينة خدمات متعددة األغراض.  )1(

 )Cantarell I Jack-Up Drilling Unit( لغرض شراء منصة حفر ذاتية الرفع )أبرمت الشركة اتفاقية شراء مع شركة كانتاريل آي، ال دي أي في تاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م  )2(

على أن يتم إتمام عملية البيع بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها.
 Cantarell II Jack-Up Drilling( لغرض شراء منصة حفر ذاتية الرفع )أبرمت الشركة اتفاقية شراء مع شركة كانتاريل آي آي، ال دي أي في تاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م  )3(

Unit( على أن يتم إتمام عملية البيع بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها.

تعود نسبة 24.2% و25.8% و25.1% من إيرادات المجموعة إلى اإليرادات من الحفر البحري للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م، على التوالي. لمزيد من التفاصيل بشأن منصات الحفر البحرية، يرجى مراجعة القسم )3-2-1-3) ب(( )منصات الحفر البحرية(.
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الحفر الربي 4-5-1-2

الحفر البري هو عملية ميكانيكية يتم فيها حفر بئر في األرض من خالل قاعدة صلبة أساسية باستخدام منصة حفر برية ثابتة للتنقيب عن النفط أو 
الغاز الطبيعي واستخراجهما. 

وكما في31 ديسمبر 2021م، كان لدى المجموعة 31 منصة حفر برية قيد التشغيل، بمعدل استخدام بلغ ما نسبته 81.6%. في حين لم تكن منصات الحفر 
السبع المتبقية قيد التشغيل في تاريخه، حيث تم تعليق عقد ثالث منصات منها مؤقًتا )بسبب جائحة كوفيد-19(، ولم يتم التعاقد على أربع منصات حفر 
أخرى. في يوليو 2021م، تلقت المجموعة إشعاًرا من أرامكو السعودية الستئناف عمليات خمس منصات من منصات الحفر السبع المعلقة مؤقًتا. وكما 
في تاريخ هذه النشرة، تم استئناف عمليات ثالث منصات حفر برّية وذلك بين شهري يناير ويونيو من العام 2022م، كما تلقت المجموعة إشعار استئناف 
أعمال منصة حفر برية )والتي تعد المنصة األخيرة الخاضعة للتعليق( وتعمل الشركة على إعادة تشغيلها ومن المتوقع أن تُستأنف عملياتها في نهاية شهر 
سبتمبر 2022م. كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ معدل االستخدام 89.5%، وهو ما يمثل 34 منصة حفر قيد التشغيل من إجمالي األسطول المتوفر لديها 

البالغ 38 منصة حفر.

يتراوح األسطول البري للمجموعة من منصات الحفر المتوسطة إلى المنصات الثقيلة جًدا بإمكانات تمكنها من التعامل مع عمليات الحفر المعقدة. كما 
في 31 ديسمبر 2021م، تعد أكثر من 55.0% من منصات الحفر البرية منصات جديدة بأعمار تقل عن 10 سنوات لكل منها ويتميز أكثر من 75.0% من 

منصات الحفار البرية بمواصفات عالية الجودة بقوة 2,000 حصان أو أكثر.

يوضح الجدول التالي ملخًصا عن منصات الحفر البرية للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:

ملخص منصات الحفر البرية للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة(:  و-والجدول )

اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(
سنة إبرام العقد / نهاية الحالةالشركة المتعاقدةتاريخ اإلنشاء

العقد المقدرة

درجة تقييم مؤشر 
كفاءة منصات 
الحفر التابع 

ألرامكو السعودية 
كما في وو ديسمبر 
وو0وم )بناًء على 
متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني 
عشر شهًرا 

المنتهية في 
وو ديسمبر 

وو0وم(

AD121,500قيد أرامكو السعودية1981م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( /

1446/04/28هـ )الموافق 
2024/10/31م(

%97.80%0.75

AD141,500قيد أرامكو السعودية1973م
التشغيل

1440/09/27هـ 
)الموافق 2019/07/01م 

/ )
1446/12/06هـ )الموافق 

2025/06/02م(

%97.50%0.28

AD152,000قيد أرامكو السعودية1981م
التشغيل

1439/12/16هـ )الموافق 
2018/08/27م( /

1444/04/15هـ )الموافق 
2022/11/09م(

%96.40%0.41

AD162,000قيد أرامكو السعودية1981م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( /

1444/08/15هـ )الموافق 
2023/03/07م(

ال يوجد )الوقت غير 
كاٍف لحساب درجة 
تقييم مؤشر كفاءة 

منصات الحفر(

-

AD213.000قيد أرامكو السعودية1981م
التشغيل

1441/09/22هـ )الموافق 
2020/05/15م( / 

1444/10/24هـ )الموافق 
2023/05/14م(

%102.0%0.21

AD233,000قيد أرامكو السعودية2005م
التشغيل

1440/09/27هـ )الموافق 
2019/06/01م( /

1446/12/04هـ )الموافق 
2025/05/31م(

%90.10%0.54

AD281,500خارج نطاق ال يوجد1981م
---التشغيل
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اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(
سنة إبرام العقد / نهاية الحالةالشركة المتعاقدةتاريخ اإلنشاء

العقد المقدرة

درجة تقييم مؤشر 
كفاءة منصات 
الحفر التابع 

ألرامكو السعودية 
كما في وو ديسمبر 
وو0وم )بناًء على 
متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني 
عشر شهًرا 

المنتهية في 
وو ديسمبر 

وو0وم(

AD291,500قيد أرامكو السعودية1981م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( /

1447/05/08هـ )الموافق 
2025/10/30م(

%82.50%0.48

AD312,000قيد أرامكو السعودية2005م
التشغيل

1441/09/21هـ )الموافق 
2020/05/14م( /

1444/10/14هـ )الموافق 
2023/05/14م(

%96.80%0.15

AD322,000قيد أرامكو السعودية2005م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( /

1444/10/10هـ )الموافق 
2023/04/30م(

%93.10)2( %6.97

AD342,000قيد أرامكو السعودية1977م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( /

1447/08/24هـ )الموافق 
2026/02/12م(

%102.4%0.54

AD352,000قيد أرامكو السعودية1977م
التشغيل

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م( / 

1447/08/05هـ )الموافق 
2026/01/24م(

%102.1-

AD362,000قيد أرامكو السعودية2005م
التشغيل

1443/09/30هـ )الموافق 
2022/05/01م( 

1446/11/02هـ )الموافق 
2025/04/30م(

%102.5%0.04

AD412,0002013م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/05/30هـ )الموافق 
2018/02/16م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%97.3%0.44

AD422,0002013م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/03/23هـ )الموافق 
2017/12/11م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%100.1%0.35

AD432,0002014م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/04/18هـ )الموافق 
2018/01/05م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%101.5%0.55

AD441,200خارج نطاق ال يوجد2013م
---التشغيل

AD45
منقولة من 

AD28
قيد أرامكو السعودية2013م1,200

التشغيل

1440/06/24هـ )الموافق 
2019/03/01م( /

1446/11/02هـ )الموافق 
2025/04/30م(

%102.4%0.12

AD462,0002014م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1438/05/22هـ )الموافق 
2017/12/19م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%99.2%0.03
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اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(
سنة إبرام العقد / نهاية الحالةالشركة المتعاقدةتاريخ اإلنشاء

العقد المقدرة

درجة تقييم مؤشر 
كفاءة منصات 
الحفر التابع 

ألرامكو السعودية 
كما في وو ديسمبر 
وو0وم )بناًء على 
متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني 
عشر شهًرا 

المنتهية في 
وو ديسمبر 

وو0وم(

AD472,000أرامكو السعودية2014م
في طور 
إعادة 
التشغيل

1441/06/12هـ )الموافق 
2020/02/06م( /

1444/07/14هـ )الموافق 
2023/02/05م(

-ال يوجد

AD482,000قيد أرامكو السعودية2015م
التشغيل

1441/08/07هـ )الموافق 
2020/03/31م( /

1444/09/08هـ )الموافق 
2023/03/30م(

%66.5%0.85

AD492,000قيد أرامكو السعودية2015م
التشغيل

1442/05/17هـ )الموافق 
2021/01/01م( /
1445/04/24هـ 

)الموافق 2023/11/8م(

ال يوجد )الوقت غير 
كاٍف لحساب درجة 
تقييم مؤشر كفاءة 

منصات الحفر(

-

AD512,000قيد أرامكو السعودية2015م
التشغيل

1442/03/19هـ )الموافق 
2020/11/05م( / 

1444/04/10هـ )الموافق 
2022/11/04م(

%92.80% 0.57

AD522,000قيد أرامكو السعودية2015م
التشغيل

1442/04/04هـ )الموافق 
2020/11/19م( / 

1444/05/06هـ )الموافق 
2022/11/30م(

%90.20%0.40

AD532,000شركة بيكر هيوز 2018م
العربية السعودية

قيد 
التشغيل)2( 

1443/09/14هـ )الموافق 
2022/04/15م( لمدة 
تبلغ ثالث سنوات من 
تاريخ بدء العمليات.

%103.7%0.12

AD542,000شركة بيكر هيوز 2018م
العربية السعودية

في طور 
إعادة 
التشغيل

1443/09/14هـ )الموافق 
2022/04/15م( لمدة 
تبلغ ثالث سنوات من 
تاريخ بدء العمليات.

--

AD552,0002018م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/12/20هـ )الموافق 
2018/08/31م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%68.7

%6.64
بما في ذلك 
460 ساعة 

خاصة بحدث 
الجودة 
والصحة 
والسالمة 

والبيئة المتعلق 
بنقل منصة 

الحفر 

AD562,0002018م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1440/01/17هـ )الموافق 
2018/09/27م( / 

1444/02/18هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%79.3%2.22

AD571,5002018م
شركة داول 
شلمبرجير 

العربية السعودية 

قيد 
التشغيل

1440/02/16هـ )الموافق 
2018/10/25م( /

1444/10/05هـ )الموافق 
2023/04/25م(

%94.6%0.64
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اسم منصة 
الحفر

مواصفات منصة 
الحفر )القدرة 

الحصانية(
سنة إبرام العقد / نهاية الحالةالشركة المتعاقدةتاريخ اإلنشاء

العقد المقدرة

درجة تقييم مؤشر 
كفاءة منصات 
الحفر التابع 

ألرامكو السعودية 
كما في وو ديسمبر 
وو0وم )بناًء على 
متوسط 6و شهًرا(

الفترة غير 
اإلنتاجية

)فترة االثني 
عشر شهًرا 

المنتهية في 
وو ديسمبر 

وو0وم(

AD581,5002018م
شركة داول 
شلمبرجير 

العربية السعودية 

قيد 
التشغيل

1440/03/01هـ )الموافق 
2018/11/09م( / 

1444/10/05هـ )الموافق 
2023/04/25م(

%73.4%0.85

AD592,0002018م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1440/03/02هـ )الموافق 
2018/11/10م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%80.7%0.94

AD621,5002008م
شركة داول 
شلمبرجير 

العربية السعودية 

قيد 
التشغيل

1439/09/22هـ )الموافق 
2018/06/06م( / 

1444/10/05هـ )الموافق 
2023/04/25م(

%67.8%0.05

AD631,5002007م
شركة داول 
شلمبرجير 

العربية السعودية 

جاهزة 
1.11%ال يوجد-لالستخدام

AD642,0002018م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل

1439/09/29هـ )الموافق 
2018/06/13م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%90.9%2.18

AD652,0002018م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل

1439/10/19هـ )الموافق 
2018/07/03م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%95.7%0.20

AD662,0002017م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/08/25هـ )الموافق 
2018/05/11م( / 

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%81.7%0.62

AD672,0002017م
شركة شلمبرجير 

ميدل إيست 
أس أيه

قيد 
التشغيل 

1439/10/12هـ )الموافق 
2018/06/26م( /

1444/02/19هـ )الموافق 
2022/09/15م(

%95.8%0.01

AD681,5002008م
شركة داول 
شلمبرجير 

العربية السعودية 

قيد 
التشغيل

1440/01/14هـ )الموافق 
2018/09/24م( /

1444/10/05هـ )الموافق 
2023/04/25م(

%68.5%2.04

المصدر: الشركة.
ال تتوفر درجة تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر نظًرا إلى أن منصة الحفر لم تكمل الحد األدنى لمدة العقد المطلوبة لحساب درجة تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر.  )1(

يعكس المعدل نشاًطا لمدة تقل عن شهر فقط في ديسمبر 2021م.  )2(

 ،))SLB-ADC-201804( )AD54،53( لصالح شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه من خالل اتفاقية منصة حفر برية )اتفاقية رقم AD53 كما في تاريخ هذه النشرة، يتم تشغيل منصة الحفر  )3(

.)LSTK 2022 على أن يتم إنهاء األعمال ذات الصلة باالتفاقية المشار إليها وتشغيلها لصالح شركة بيكر هيوز العربية السعودية لغرض العقد من الباطن لمنصات حفر برية )حقل غوار

تعزى نسبة 75.7% و74.0% و74.7% من إيرادات المجموعة إلى اإليرادات من الحفر البري للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م و2020م 
و2021م، على التوالي. لمزيد من التفاصيل بشأن منصات الحفر البرية، يرجى مراجعة القسم )3-2-1-3) أ(( )منصات الحفر البرية(.
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الخدمات اإلضافية المكملة لخدمات الحفر 4-5-1-3

تقدم المجموعة خدمات إضافية مكملة لخدمات الحفر، إاّل إنها تتضمن تقديم خدمات منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية لتنفيذ عقود خدمات الحفر 
البحري والبري المذكورة أعاله، وعليه تم تضمينها في اإليرادات المحققة من خدمات الحفر البرية والبحرية. ويتم تنفيذ هذه الخدمات اإلضافية عادة 
من قبل المجموعة وفًقا لمواصفات العميل وتتكون من الخدمات التالية )لمزيد من التفاصيل بشأن مصادر إيرادات المجموعة، يرجى مراجعة القسم 
)6-4-3-1( )اإليرادات(، كما تقدم المجموعة خدمات أخرى تتعلق بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية من خالل الشركة التابعة، وتتضمن المعلومات 

القطاعية األخرى التي ال تعد من ضمن القطاعات واجبة التقرير واإلبالغ، وتقدمها الشركة التابعة وتتركز في تقديم الخدمات اللوجستية(:

خدمات نقل منيات الحفرأ- 

تتكون خدمات نقل منصات الحفر من نقل منصات الحفر البرية بناًء على تعليمات العمالء، وتتضمن تلك الخدمات إدارة وتنسيق عمليات نقل منصات 
الحفر والمعدات، والتي تقدم من خالل الشركة التابعة )أو األطراف الخارجية المكلفين من قبل المجموعة، في حال عدم توفرها(، وعادًة ما يتم فرض 
دفعة ثابتة مقابل الخدمة عن كل عملية نقل لمنصة الحفر على مدار فترة العقد. ويتم نقل منصات الحفر بين مواقع الحفر المختلفة داخل المملكة. وتُعد 
عمليات نقل منصات الحفر ثاني أكبر مصدر إليرادات المجموعة، حيث تُعزى نسبة 15.5% و17.8% و19.3% من إجمالي إيرادات المجموعة إلى إيرادات 

عمليات نقل منصات الحفر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

يُعد أداء عمليات نقل منصات الحفر أحد أهم مجاالت تركيز الشركة، حيث عادًة ما يتم سداد الدفعات ذات الصلة بتلك الخدمات على أساس مبلغ 
مقطوع من قبل عمالء الشركة. وعليه، لدى الشركة حافز إضافي لتقديم خدمات نقل منصات الحفر بطريقة سريعة وفي الوقت المناسب. بعد االستحواذ 
على الشركة التابعة، وفي إطار إستراتيجية تحسين أداء الشركة، تمكنت الشركة من تحسين متوسط وقت نقل منصات الحفر على مدار السنوات الثالث 
الماضية بنجاح وبشكل مستمر بنسبة بلغت 31.0%، حيث بلغ متوسط أيام نقل منصات الحفر 10.45 يوم في السنة المالية المنتهية في 31 بلغ ديسمبر 
2019م، ثم انخفض إلى حوالي 8.86 يوم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، و7.96 يوم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 
وقد استقر متوسط أيام نقل منصات الحفر عند 7.22 يوم كما في تاريخ هذه النشرة. كما أبرمت شراكة جديدة مع شريك استشاري، وهي شركة بارتنرز 

ان بيرفورمانس )Partners in Performance(، لتعزيز رقمنة عمليات نقل منصات الحفر وتحسينها.

أعمال التجهزيب- 

تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز األولية لمنصات الحفر البرية والبحرية. وعادة ما تجري المجموعة أعمال التجهيز إلنشاء منصات الحفر ويتم تحميل 
رسومها على العميل عند بدء المدة األولية للعقد. وتُعزى نسبة 2.5% و2.0% و1.0% من إجمالي إيرادات المجموعة إلى إيرادات التجهيز للسنوات المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

التموين والقوى العاملة والخدمات األخرىج- 

إن إيرادات التعاقد من الباطن على القوى العاملة والخدمات األخرى تمثل اإليرادات الناتجة عن تعاقد المجموعة من الباطن لتوفير القوى العاملة لصالح 
العمالء إلجراء عمليات منصات الحفر البرية والبحرية على أساس أسعار الوحدات المتفق عليها مسبًقا. ويتم أيًضا تسجيل هذه التكاليف على مدار مدة 
العقد، حيث يتم توقيع سجالت تفيد ببدء الخدمة ذات الصلة من قبل العمالء بشكل شهري كإقرار لتلقيهم للخدمات محل الفاتورة المصدرة لهم. وتُعزى 
نسبة 2.3% و2.1% و4.0% من إجمالي إيرادات المجموعة إلى إيرادات التعاقد من الباطن على القوى العاملة والخدمات األخرى للسنوات المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

الكفاءة التشغيلية 4-5-2

تستخدم المجموعة حزمة متنوعة من اإلجراءات لتقييم كفاءة عمليات الحفر لديها، وتسعى جاهدة للحفاظ على مستوى عاٍل من الكفاءة التشغيلية. 
ويوضح ما يلي مختلف مؤشرات األداء الرئيسية أو عوامل التقييم التي تستند عليها المجموعة عند تقييم الكفاءة التشغيلية.

مؤرش كفاءة منيات الحفر 4-5-2-1

مؤشر كفاءة منصات الحفر هو أحد األنظمة الداخلية ألرامكو السعودية المستخدمة لقياس أداء منصات الحفر الفردية لكل مقاولي الحفر المتعاقدين 
والمتعاقدين من الباطن، وتستخدم أرامكو السعودية المؤشر المشار إليه لتحديد احتمالية تجديد عقود مقاولي الحفر أو تمديدها أو إنهائها.

يتم حساب تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر بناًء على أربعة معايير مختلفة: الصحة والسالمة والبيئة، والفترة غير اإلنتاجية، ووقت الحفر الثابت، والقيمة 
المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة )»اكتفاء«(، والذي يغطي النطاق الكامل لكيفية قياس أداء أي مقاول حفر يعمل في المملكة، وعليه تفضل 
أرامكو السعودية مقاولي الحفر الذين يحصلون على درجات تقييم عالية في مؤشر كفاءة منصات الحفر بشكل عام لغرض منح وترسية العقود وتمديدها. 
واعتمدت المجموعة مؤشر كفاءة منصات الحفر كمقياس داخلي لألداء نظًرا ألن أرامكو السعودية هي أكبر عميل للمجموعة، وأن مؤشر كفاءة منصات 

الحفر هو مؤشر األداء الرئيسي المعترف به في القطاع كمؤشر تقييم الكفاءة التشغيلية للمقاول.
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تقوم أرامكو السعودية بنشر »تقرير أداء مؤشر كفاءة منصات الحفر« على أساس شهري، والذي يتضمن التقييم الفردي وفقاً لمؤشر كفاءة منصات الحفر 
بناًء على متوسط آخر 36 شهًرا. واستناًدا إلى التقييمات المشار إليها، يحدد تقرير أداء مؤشر كفاءة منصات الحفر ترتيب وتصنيف منصات الحفر بشكل 
فردي، وفًقا لمستويات األداء التالية: »األداء الفائق«، و«األداء العالي«، و«األداء الثابت«، و«األداء المتوسط« و«األداء دون المتوسط«. وعليه، فإن مستوى 
التقييم بناًء على هذا المؤشر تحدد أهلية مقاولي الحفر للمشاركة في مناقصات أرامكو السعودية، ومدى قدرتهم على التفاوض على تمديد العقد أو تجديده.

ومزيداً مما ورد أعاله، فإن ارتفاع التقييم بناًء على المؤشر يشكل عاماًل رئيسًيا لتمكين جميع مقاولي الحفر )بما في ذلك المجموعة( من الحفاظ على 
العقود والعقود المتراكمة مع أرامكو السعودية. وكما هو موضح في القسم )4-5-12-2( )اإلنجازات التشغيلية(، تمكنت المجموعة من الحفاظ على تقييم 

عالي في مؤشر كفاءة منصات الحفر باستمرار، وعليه تمكنت من االستفادة من تمديد عقود طويلة األجل مع أرامكو السعودية وتجديدها. 

ووفًقا لتقرير أداء مؤشر أرامكو حول كفاءة منصات الحفر كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ متوسط تقييم المجموعة 91.9% على مدار 36 شهًرا، والذي 
يتضمن معدالت تقييم تتراوح بين 101.2% )أي »أداء فائق«( ألسطولها البحري و90.8% )أي »أداء مرتفع«( ألسطولها البري. 

القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة 4-5-2-2

التوريد في المملكة، ويهدف إلى توفير وظائف عالية الجودة للمواطنين  الُمضافة اإلجمالية لقطاع  القيمة  اكتفاء هو برنامج أرامكو السعودية لتعزيز 
السعوديين واالبتكار وتنويع الصناعة في المملكة، وزيادة قدراتها التنافسية العالمية. وتتماشى مبادرة اكتفاء مع أهداف السعودة في المملكة، وهي إحدى 
العوامل التي يتم االستناد عليها لغرض تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر. لمزيد من المعلومات حول تقييم المجموعة في برنامج اكتفاء، يرجى مراجعة 

القسم )4-5-12( )الجوائز واإلنجازات التشغيلية(. 

عدد أشهر تشغيل منيات الحفر 4-5-2-3

تسعى المجموعة إلى تعزيز نسبة عدد األشهر التي تقوم خاللها بتشغيل منصات الحفر، وهي عدد األشهر التي تعمل فيها منصات الحفر بشكل نشط، وال 
تكون غير نشطة أو قيد اإلصالح أو في انتظار بدء العقد. وتُعد أشُهر تشغيل منصات الحفر مؤشًرا رئيسًيا على كفاءة الحفر للمجموعة، وعاماًل مهًما في 
تحديد تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر. وبالتالي تتبنى المجموعة تدابير مختلفة، بما في ذلك الصيانة النشطة لألسطول وممارسات الصحة والسالمة 

المختلفة لضمان الحد من الوقت الضائع في عمليات الحفر ونقل منصات الحفر، بالقدر الممكن.

حققت المجموعة 412 شهًرا من تشغيل منصات الحفر )بمتوسط شهري قدره 34.3 شهر( في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وهو ما 
يمثل انخفاًضا من 465 شهًرا من تشغيل منصات الحفر )بمتوسط شهري قدره 38.7 شهًرا( الذي حققته المجموعة في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م. ويبلغ إجمالي األسطول المتوفر لديها 45 منصة حفر وهو ما يمثل طاقة قصوى تبلغ 540 شهًرا من تشغيل منصات الحفر. وبلغ متوسط 
االستخدام الفعلي 76.3% و86.1% على مدار عامي 2021م و2020م بالكامل، على التوالي. ويختلف مقياس متوسط االستخدام عن معدل االستخدام 
الموضح في القسم )6-3-2( )معدالت األسعار اليومية ومعدالت استخدام منصات الحفر(، والذي يشير لمعدل االستخدام كما في نهاية الفترات المقابلة. 

صيانة األسطول 4-5-3

تسعى المجموعة للحفاظ على أصولها لتوفير أمثل أداء تشغيلي األمثل مع الحد من مدة توقف التشغيل وإجمالي النفقات الرأسمالية. ويخضع األسطول 
لصيانة وقائية دورية وعمليات تحديث وإصالح وفحص واعتماد، وفًقا لما تتطلبه خطط الصيانة الخاصة بالمجموعة، أو توصيات الشركة المصنعة 
للمعدات األصلية أو المتطلبات التعاقدية للعمالء، وكذلك لضمان حصول منصات الحفر على شهادات تنظيمية وسريانها وتحسين إجراءات السالمة 
والقدرات التشغيلية. وتعتمد طبيعة أنشطة الصيانة ومدتها وتكرارها على المعدات ذات الصلة )أي المحركات وأدوات أعمال السحب ومراقبة اآلبار(. 
وتتم عادًة جدولة أنشطة الصيانة الضرورية المتعلقة بمعدات منصات الحفر لعمليات الحفر خالل الفترات بين عقود العمالء أو عمليات نقل منصات 

الحفر لتقليل وقت تعطل منصات الحفر.

لدى المجموعة فريق صيانة مخصص لكل منصة حفر يدير عملية الصيانة المستمرة لها، اإلضافة إلى قسم إدارة األصول المتواجد في مقرات المجموعة 
األخرى )يرجى مراجعة القسم )4-7-11( )قسم إدارة األصول((. وكما في 31 ديسمبر 2021م، يتكون فريق الصيانة من 186 عضًوا ويعتمد في بعض 
األحيان على مقاولين خارجيين إلجراء بعض عمليات التجديد والصيانة، وخاصًة عند الحاجة إلى أعمال استبدال الصلب والمعادن الكبيرة، والتي ال يمكن 
إجراؤها إال في أحد أحواض بناء السفن وألجل أي إجراءات اعتماد، والتي يجب إجراؤها من قبل جهة خارجية، أي هيئة االعتماد، بشكل كامل أو مشترك. 

لن يتم االستحواذ على أي منصات حفر أو تشييدها مستقباًل إال بعد الحصول على العقد ذي الصلة. وتتم عمليات التحديث وتحسين األعمار اإلنتاجية 
لمنصات الحفر الحالية من خالل تطبيق حزمة تقنيات تهدف إلى تحسين أداء منصات الحفر عند دمجها مع معدات الحفر الخاصة بالمجموعة. كما 
أجرت المجموعة دراسة لألسطول في عام 2020م لتحليل اتجاهات القطاع في الفترة القادمة والتي تتراوح من خمس إلى عشر سنوات من أجل مواكبة 

التطورات التقنية واتجاه القطاع نحو أتمتة الحفر واألعمال الميكانيكية. 
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في سبيل تعزيز كفاءة حفر ألسطولها ومراعاة اتجاه قطاع الحفر نحو األتمتة، وضعت المجموعة استراتيجية استبدال محددة بشأن عملية وتوقيت اعتماد التقنيات 
الجديدة المتاحة في السوق لتحسين كفاءة الحفر وفعالية توفير التكاليف واألداء المتعلق بالصحة والسالمة والبيئة. وتتكون هذه االستراتيجية مما يلي : 

أتمتة منصات الحفر: تتطلب أن يعمل كل من نظام أتمتة األعمال الميكانيكية والحفر بشكل متزامن لتحسين عملية الحفر، بهدف التخلص  	
التدريجي من التدخل البشري اليدوي. وتتعلق هذه األتمتة ببعض معدات الحفر مثل عامل الحفر الحديدي والمنصات اآللية ومانعات االنزالق 

التي تعمل بضغط الهواء أو السوائل ومناوالت األنابيب اآللية.
بناء المنصات غير المتصلة: تقنية تعمل على أتمتة األعمال الميكانيكية في مناولة األنابيب على السطح مع فرصة تقليل وقت تجهيز منصات  	

الحفر وتقليل عدد األيدي العاملة المطلوبة عند ربط أنابيب الحفر وفكها. 
نظام نقل منصات الحفر: يتعلق بتفكيك منصة الحفر ونقلها إلى موقع الحفر التالي مع رفع الصاري، مما يوفر الوقت والتكلفة.  	

التقنية 4-5-4

شكلت المجموعة فريق هندسي ضمن قسم إدارة األصول بالمجموعة يركز على منتجات وتقنيات الحفر الحالية ويستفيد من شبكة قوية من مقدمي 
الخدمات للحفاظ على أسطول الحفر الخاص بها وتعزيزه. ويضم فريق الهندسة وإدارة األصول 186 خبيًرا متخصًصا موزعين حسب اختصاصاتهم 
في مجال الهندسة اإلنشائية والهندسة البحرية وأنظمة الطاقة لمنصات الحفر وأدوات التحكم فيها والتحكم في الضغط ومعدات الحفر، باإلضافة إلى 
فريق عمل منصة الحفر. ويتولى الخبراء المختصون مسؤولية تحديد وتطبيق التقنيات المتطورة التي تعتقد المجموعة أنها ستصبح المعايير المعمول 
بها مستقباًل )لمزيد من التفاصيل بشأن التقنية التي تستخدمها المجموعة مستقباًل لصيانة منصات الحفر، يرجى مراجعة القسم )4-5-3( )صيانة 
األسطول((. ويمّكن ذلك المجموعة من تخصيص أسطول الحفر الخاص بها، إلى جانب الخبرة القوية في إدارة منصات الحفر والمعرفة المتقدمة بإنشاء 

اآلبار، وتقديم قيمة عالية لعمالئها على البر وفي البحر وذلك فيما يخص العقود التقليدية وعقود األداء.

جميع  في  وتنفيذها  وتقييمها  المتاحة  المضافة  القيمة  ذات  الحلول  بتحديد  والمكلف  التقنيات  تطوير  فريق  المجموعة  شكلت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
القطاعات، بالتركيز على ما يلي:

تقنيات الحد من االنبعاثات المناسبة لتطبيقات منصات الحفر. 	
تعزيز أداء السالمة وتكامل العمليات باستخدام تقنيات التعرف على الصور والتعلم اآللي. 	
تحسين أداء اآلبار باستخدام تحليالت البيانات ومؤشرات األداء الرئيسية الدقيقة والتنفيذ في الموقع. 	
خفض النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من خالل مراقبة سالمة المعدات. 	

يستخدم قسم إدارة األصول بالمجموعة أحدث التقنيات بشكل فعال للحد من المخاطر المتعلقة بعملياتها، بما في ذلك من خالل التحكم عن بُعد وتعزيز 
رؤية مشغلي الرافعات من خالل األدوات الرقمية. وتتم مراقبة تطوير التقنيات التي تمثل طفرات محتملة في قطاع الحفر بشكل فعال، بما في ذلك تطوير 
مانعات االنفجار الكهربائية وأنظمة الحفر الروبوتية، كما يتم استخدام بيانات متعددة المصادر في الوقت الفعلي من أجهزة االستشعار المثبتة على كل 

من منصات الحفر البحرية والبرية لتمكين اتخاذ قرارات بدراية كافية والحفاظ على التميز التشغيلي. 

العمالء  4-5-5

وصف العمالء 4-5-5-1

ساهم الثالث عمالء التالية أسمائهم في تحقيق كامل إيرادات المجموعة تقريباً في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 
وحيث أن عمليات الخفجي المشتركة هو مشروع مشترك مع أرامكو السعودية وحيث تعد شلمبرجيه وشركة بيكر هيوز من مقاولي شركة أرامكو السعودية، 

فإن كامل إيرادات المجموعة متأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من أرامكو السعودية )وهو ما يتوافق مع ممارسات القطاع في المملكة(. 

أرامكو السعوديةأ- 

أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم. أنتجت أرامكو السعودية متوسط هيدروكربونات بلغ 12.3 مليون برميل مكافئ من النفط 
يومًيا، بما في ذلك 9.2 مليون برميل يومًيا من النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة( خالل فترة اثني عشر شهًرا المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 
فيما شكل إنتاجها من النفط الخام حوالي ثمن إنتاج العالم من النفط الخام في نفس الفترة، وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2021م. ويعود تأسيس الشركة 

إلى عام 1933م حيث بدأت أعمالها كمشروع تنقيب وإنتاج أسسه شركات سابقة لشركتي شيفرون وإكسون موبايل. 

ويُعزى إلى شركة أرامكو السعودية ما نسبته 65.2% و59.5% و54.2%، على التوالي، من إيرادات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م. كما يُعزى إلى شركة أرامكو السعودية ما نسبته 64.1% و66.8%، على التوالي، من قيمة العقود المتراكمة للمجموعة مع أرامكو 
السعودية كما في 31 ديسمبر2021م و31 يوليو 2022م، والتي تتعلق بـ22 و26منصة من منصاتها، على التوالي، كما أن هناك منصة واحدة خاضعة لإليقاف 

المؤقت ولم تستأنف عملياتها بعد، كما في تاريخ هذه النشرة.
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شلمربجيهب- 

شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، فرع المملكة العربية السعودية، هي أحد فروع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تأسست في بنما. ويمارس هذا الفرع نشاطاته في المملكة وهو مسجل في الدمام بالسجل التجاري رقم 2051002074 بتاريخ 1395/06/19هـ 
)الموافق 1975/06/29م( ويقدم خدمات قياسات اآلبار الكهربائية وتثقيب اآلبار والحفر الموجه واختبار اآلبار لصالح شركة أرامكو السعودية بشكل 

رئيسي. ويقع المقر الرئيسي للفرع في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

بتاريخ   2050006140 رقم  تجاري  سجل  بموجب  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  السعودية  العربية  شلمبرجير  داول  وشركة 
إنتاج  وتقييم  وتحفيزها  اآلبار  تسميت  تشمل  والتي  النفط  المتخصصة في قطاع  الخدمات  لتقديم  )1978/07/13م( وهي مرخصة  1398/08/07هـ 
مياه  وخدمات  وهيدروليكية  كيميائية  وسائل  باستخدام  الصناعي  والتنظيف  األفقي  والحفر  اآلبار  من  األدوات  والتقاط  الحقن  سوائل  وفحص  اآلبار 
اآلبار وجميع األنشطة األخرى المنصوص عليها في ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )122131035814( الصادر بتاريخ 1398/04/10هـ )الموافق 
1978/03/19م(. وتعود ملكية شركة داول شلمبرجير العربية السعودية إلى شركة داول شلمبرجير إيسترن كوربوريشن بنسبة 75.0% وشركة إنكيري 

كوربوريشن بنسبة 25.0%، وكلتا الشركتين تابعتين لمجموعة شلمبرجيه. 

ويُعزى إلى الشركتين التابعتين لشلمبرجيه ما نسبته 29.7% و34.9% و39.1% من إيرادات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
و2020م و2021م و31 يوليو 2022م، على التوالي. كما يُعزى إلى شلمبرجيه ما نسبته 4.7% و22.9%، على التوالي، من قيمة العقود المتراكمة للمجموعة 

التي تعاقدت معها شلمبرجيه على 16 و15منصة، على التوالي، من منصاتها كما في 31 ديسمبر 2021م.

عمليات الخفجي المشرتكة ج- 

عمليات الخفجي المشتركة هو مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو ألعمال الخليج في المملكة. ويتمثل الهدف من عمليات 
المنطقة  وإنتاجهما في  بهما  الصلة  الحفر ذات  والغاز وأعمال  النفط  بالتنقيب عن  المتعلقة  والبحرية  البرية  باألنشطة  القيام  المشتركة في  الخفجي 

المحايدة، على مساحة تبلغ5.770 كيلومتًرا مربًعا )2,230 مياًل مربًعا( بين حدود المملكة والكويت.

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م  المالية  إيرادات المجموعة في السنوات  ويُعزى إلى عمليات الخفجي المشتركة ما نسبته 4.9% و5.3% و6.3% من 
و2020م و2021م، على التوالي. كما يُعزى إلى عمليات الخفجي المشتركة ما نسبته 32.0% و7.7%، على التوالي، من قيمة العقود المتراكمة من خالل 

ثالث وثالث منصات حفر، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2021م و31 يوليو 2022م.

بيكر هيوزد- 

شركة بيكر هيوز العربية السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة بموجب السجل التجاري رقم 2041005207، بتاريخ 1399/11/1هـ 
)الموافق 1979/09/22م(، ومرخصة لتقديم خدمات الحفر المتعلقة بالنفط والغاز والمياه، وكذلك تقديم خدمات المسح الجيولوجي وصيانة اآلبار. 

لم تساهم شركة بيكر هيوز في أي من إيرادات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وكما في 31 يوليو 
2022م، يُعزى إلى شركة بيكر هيوز 2.6% من األعمال المتراكمة للمجموعة من خالل منصتي حفر تم التعاقد عليهما.

العقود مع العمالء 4-5-5-2

ترسية العقود من قبل العمالءأ- 

تتباين وتختلف األساليب المتبعة من قبل المجموعة للحصول على فرص عمل جديدة. حيث من المعتاد أن تطلب شركات النفط الوطنية المشاركة في 
مناقصات قبل ترسية العقود الجديدة، وتشارك الشركة في تلك المناقصات للحصول على عقود جديدة وتجديد بعض عقودها القائمة. وتعتمد إجراءات 
تمديد العقود أو تجديدها مع أرامكو السعودية إلى تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر )يرجى مراجعة القسم )4-5-2-1( )مؤشر كفاءة منصات الحفر(( 
بشكل رئيسي على ارتفاع أداء المجموعة بحسب تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر. وتخضع  والتي نجحت الشركة في تجديدها في السابق استناداً 

المجموعة ألنظمة ولوائح المشتريات العامة السعودية عند تقديم العروض بشأن عقود أرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة.

التسعريب- 

تطبق المجموعة استراتيجية تسعير مرنة يمكن تكييفها وتعديلها وفًقا لمتطلبات عمالئها والبيئة االقتصادية الكلية.

األسعار اليومية- 	

تقدم المجموعة خدمات الحفر والخدمات األخرى لعمالئها بموجب عقود قائمة على »األسعار اليومية«، وبموجب عقود األسعار اليومية، توفر المجموعة 
منصة الحفر إلى جانب طاقم العمل وتتلقى أجًرا ثابًتا في اليوم مقابل أعمال الحفر.
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وعادةً ما يتم ترسية عقود الحفر على أساس المشروع أو على أساس كل موقع على حدة، وتختلف من العقود حيث الشروط واألسعار بحسب الطبيعة 
التشغيلية والمواصفات الفنية لوحدات الحفر ومدة العقد وحجم المعدات والخدمات ونوعها والمنطقة الجغرافية وأوضاع السوق وغير ذلك من المتغيرات. 
ويتم التفاوض على األسعار اليومية مع العمالء مباشرةً أو تحديدها من خالل عملية تقديم عروض رسمية، ويمكن أن تتأثر باألداء التشغيلي لمقدم الخدمة أو 
منصة الحفر، كما يمكن لمقاولي الحفر المرموقين الذين يتمتعون بسجل حافل من السالمة ووقت التشغيل بشكل عام التفاوض على أسعار يومية أكثر مالءمة. 

ويمكن أن يكون للتجارب السابقة للمقاول ذي الصلة مع العميل األثر الحاسم في ترسية العقود والتفاوض على شروطها، كما هو موضح بالتفصيل أدناه.

يتسم قطاع الحفر بطبيعة دورية ومتقلبة للغاية، ويمكن أن تتأثر األسعار اليومية بعوامل السوق، مثل نسبة العرض والطلب على منصات الحفر، وميزانيات 
العمالء المتعلقة بالنفقات الرأسمالية على التنقيب واإلنتاج، وأسعار خام برنت وأسعار الغاز الطبيعي. ويمكن أن تحتوي عقود المجموعة على أسعار 
يومية متعددة، بما في ذلك األسعار اليومية المحددة للعمليات الروتينية واألسعار اليومية المخفضة نتيجة تعطل المعدات أو األحوال الجوية السيئة أو 
عمليات نقل منصات الحفر أو أحداث القوة القاهرة أو غيرها من األحداث المجدولة أو غير المجدولة، بما في ذلك الظروف التي تقع ضمن أو خارج 

نطاق سيطرة المجموعة والعميل، وهو ما يتوافق مع الممارسات السائدة في القطاع.

تتأثر اإليرادات بمستويات األسعار اليومية وفترات انقطاع األعمال بين العقود، بما في ذلك عمليات إصالح منصات الحفر وفحصها ووضعها خارج 
الخدمة )أي تخزينها بعد االنتهاء من إحدى األعمال عند وقف تشغيل منصة الحفر لفترة من الزمان(. وتعتمد األسعار اليومية بشكل أساسي على العرض 
والطلب في السوق، ويمكن أن تخضع أيًضا إلعادة التفاوض التجاري خالل مدة العقد. ويمكن التعاقد على نفس منصة الحفر بأسعار يومية مختلفة تماًما 

عطفاً على وقت تقديم العرض وأوضاع العرض والطلب السائدة في ذلك الوقت.

أنواع الرسوم األخرى- 		

قد يتم دفع رسوم أو أجور إضافية للمجموعة مقابل إعداد العقود والتحسينات الرأسمالية، مثل التعديالت الميكانيكية أو الهيكلية الالزمة إلحدى منصات 
الحفر لغرض الوفاء بمواصفات العمالء، وكذلك مقابل تكاليف التجهيز الالزمة لنقل منصة الحفر لتنفيذ العمليات المقررة بموجب العقود ذات الصلة. 
وقد تشمل العقود أيًضا تكاليف نقل منصات الحفر المحددة بمبلغ مقطوع لنقل منصات الحفر إلى مواقع مختلفة داخل المملكة، أو تشمل أسعاًرا يومية 
خاصة بتفكيك وحدة الحفر لنقلها إلى الموقع المحدد لها في نهاية العقد على النحو المنصوص عليه في العقد. وتختلف هذه األحكام حيث تستند إلى 

مفاوضات العقود الفردية مع العمالء، والتي يمكن أن تتأثر بمدة العقد واألسعار اليومية وأوضاع السوق المحلية وعوامل أخرى.

باإلضافة إلى ذلك، تشمل أنواع الرسوم األخرى رسوًما إضافية تُفرض على العمالء مقابل بعض التكاليف المتفق عليها تعاقدًيا، والتي تشمل عادًة تقديم 
خدمات التموين لفريق العمل على منصات الحفر والمواد االستهالكية وقطع الغيار وأعمدة الحفر المفقودة والقوى العاملة اإلضافية.

وقد تصل رسوم التجهيز التعاقدية إلى عشرات ماليين الدوالرات األمريكية وذلك لغرض تحسين منصة حفر أو تجهيزها وفًقا لمواصفات العميل أو 
لنقل منصة الحفر إلى المملكة لبدء العمليات. وتعتمد هذه الرسوم على عدد من العوامل، منها حجم التحسين المطلوب ومسافة الوصول إلى نقطة بدء 

التشغيل وبيئة السوق والتوقيت في دورة العرض والطلب وغيرها من العوامل.

وعادًة ما يتم تحصيل رسوم عمليات نقل منصات الحفر بمبلغ يغطي مسافة محددة باإلضافة إلى سعر ثابت لكل كيلومتر في حال تجاوز المسافة المحددة. 
وقد تصل أسعار نقل منصات الحفر في العادة إلى بضعة ماليين دوالرات أمريكية، بناًء على المسافة بين الموقع القديم والموقع الجديد لمنصة الحفر.

خيائص العقودج- 

رشوط العقود- 	

وتتم ترسية العقود في العادة على أساس عدة سنوات )تتراوح عادًة من ثالث إلى خمس سنوات( وفقاً لممارسات السوق، وتتضمن عادًة خيار تمديد لمدة 
عام أو عامين وفًقا لتقدير العميل. وينصب التركيز األساسي للمجموعة على الحصول على اتفاقيات طويلة األجل، وتوفير تدفقات نقدية مضمونة من 
دون المخاطرة بربط منصات الحفر بأسعار يومية منخفضة في حال كان من المتوقع ارتفاع األسعار اليومية في السوق. علماً بأن عقود أرامكو السعودية 

تكون في بعض األحيان لفترات أطول )تصل إلى عشر سنوات(.

تشمل »مشاريع التنقيب الجديدة« أعمال تنقيب في مناطق جديدة لم يتم تأكيد وجود رواسب هيدروكربونية فيها بعد، وتُعتبر هذه المشاريع بشكل عام 
المشاريع بشكل عام جزًءا من  وتُعتبر هذه  المنتجة،  القائمة« من نشاط صيانة األصول  »المشاريع  وتتكون  إنتاج مستقبلي.  استثماًرا في تطوير حقل 
العمليات الجارية. ويغلب على مشاريع التنقيب الجديدة أنها تكون أقصر من حيث المدة وترتبط بشكل أكبر بأسعار السلع السائدة ونجاح أنشطة التنقيب 
مقارنة بالمشاريع القائمة، حيث ال يرغب العمالء في كثير من األحيان في القيام باستثمارات في الحقول غير المثبتة خالل فترات انخفاض أسعار النفط، 
مما يؤدي إلى انخفاض الجدوى التجارية للمشروع. وعادًة ما تنطوي مشاريع التنقيب الجديدة على مدة أطول لبدء اإلنتاج وتتطلب استثمارات أعلى ولكن 
احتمال وجود موارد فيها يكون أعلى في حين أن مشاريع الحقول القائمة تنطوي على مدة أقصر لبدء اإلنتاج وتتطلب استثماًرا أقل ولكنها تحظى بإمكانات 
موارد أقل بسبب النضوب الطبيعي للمخزون. ومن جانب آخر، تقوم مشاريع إيقاف التشغيل على سد آبار النفط والغاز الطبيعي الناضجة وتركها في 

نهاية عمرها اإلنتاجي.
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تمارس الشركة العديد من أنشطة الحفر القائمة التي تتم في حقول ستستمر في إنتاج األصول خالل العقود القادمة بتكاليف إمداد منخفضة للغاية على 
مستوى العالم. وعليه فإن الشركة تعمل في سوق تميز بمرونة مّكنته من تجاوز تقلبات أسعار النفط ودورات السوق طوال الفترات السابقة.

اشتملت كل العقود الجديدة أو الممددة التي أبرمتها المجموعة على تجديد أو تمديد العقود مع العمالء الحاليين في فترة االثني عشر شهًرا المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م. يوضح الجدول التالي حالة منصات الحفر الخاصة بالمجموعة منذ عام 2016م:

حالة منصات الحفر الخاصة بالمجموعة منذ عام 6و0وم(:  و-والجدول )

الحالة التعاقدية
كما في تاريخ هذه كما في وو ديسمبر

النشرة وو0وم0و0وم9و0وم8و0وم7و0وم6و0وم

26274343333740متعاقد عليها وقيد التشغيل 

غير نشطة 

931----متعاقد عليها ومعلقة مؤقًتا 

11--2--متعاقد عليها ولم تبدأ العمليات بعد 

6844543غير متعاقد عليها ومتوقفة 

وووو7و7و9ووووواإلجمالي 

2221---محتفظ بها للبيع 

المصدر: الشركة.

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت أقصر مدة تعاقدية متبقية ألي من عقود المجموعة ثالثة أشهر تقريًبا، بينما بلغت أطول مدة تعاقدية متبقية ألي من 
عقود المجموعة خمس سنوات.

خيارات التمديد والتعليق واإلنهاء- 		

تنص جميع عقود الحفر الخاصة بالمجموعة على خيارات تمديد، والتي يمكن ممارستها وفًقا لتقدير العميل، والتي تتم في العادة باألسعار والشروط 
المتفق عليها مسبًقا. وقد تخضع عقود العمالء أيًضا للتعليق واإلنهاء واإللغاء والتأخير ألسباب مختلفة، بما في ذلك الخيار الفردي للعمالء دون الحاجة 
إلى إبداء أسباب )وقد تخضع هذه الحالة لدفع غرامة( أو لظروف أخرى خارجة عن سيطرة المجموعة أو العميل. كما تم إضافة أحكام تعليق في العقود 
للسماح ألرامكو السعودية بتعليق نشاط العقد وتمديد المدة المتعاقد عليها في حاالت معينة لفترة زمنية تساوي فترة التعليق، بسبب تداعيات جائحة 
كوفيد-19. وقد تنص أحكام التعليق أيًضا على تخفيض معدل السعر اليومي أو إلغائه، وقد تتطلب تلك األحكام أن تكون منصة الحفر جاهزة إلعادة 
التشغيل الفوري وفًقا لخيار العميل. وكان لدى المجموعة منصات حفر معلقة مؤقًتا بلغ عددها ثمان منصات حفر برية ومنصة حفر بحرية واحدة خالل 
الفترة الممتدة من عام 2020م وحتى عام 2021م، وذلك بسبب تضمين العقود لشرط تعليق يمنح العميل الحق في تعليق منصات الحفر في أي وقت بموجب 
إخطار مسبق بسبعة أيام من التاريخ ذي الصلة. ومن بين منصات الحفر التسع التي تم تعليقها، تم استئناف عمليات ست منصات في 31 ديسمبر 2021م. 
وكما في تاريخ هذه النشرة، تم استئناف عمليات ثالث منصات حفر برّية وذلك بين شهري يناير يونيومن العام 2022م إضافًة إلى منصة حفر بحرية في 
شهر أبريل من العام 2022م، كما تلقت المجموعة إشعار استئناف أعمال منصة حفر برية )والتي تعد المنصة األخيرة الخاضعة للتعليق( وتعمل الشركة 

على إعادة تشغيلها ومن المتوقع أن تُستأنف عملياتها في نهاية شهر سبتمبر 2022م. 

كما تضمنت عقود الحفر الخاصة بالمجموعة أحكام إنهاء منها فترة إشعار مسبقة لغرض اإللغاء ورسوم إنهاء مبكر. وال يتم عادًة فرض وتحصيل رسوم 
اإلنهاء إال خالل المدة األولية للعقد )أي أنها ال تنطبق عادًة خالل فترة تمديد العقد(، وتختلف من عقد إلى آخر ويمكن أن تتضمن دفع نسبة مئوية معينة 
من معدل السعر اليومي المحدد في العقد لعدد األيام المحددة تعاقدًيا أو عدد األيام التعاقدية المحددة المتبقية في العقد. كما يمكن استرداد رسوم 
اإلنهاء المدفوعة أو تخفيضها )أو إلغاؤها في حاالت نادرة( في بعض العقود، في حال تمكنت المجموعة من الحصول على عقد حفر الحق مع مشغل آخر 
خالل فترة محددة. وتنص العقود في العادة على اإلنهاء التلقائي أو اإلنهاء مع إبداء األسباب، وعادًة ما يتم ذلك دون دفع أي رسوم إنهاء. ويمكن إنفاذ هذه 
األحكام في حاالت محددة مسبًقا مثل عدم األداء أو اإلخالل الجوهري للعقد من قبل المجموعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مشاكل األداء 

التشغيلي أو األداء المتعلق بالسالمة وتعطل المعدات واستمرار وقت التعطل المرتبط بأحداث القوة القاهرة.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ال تزال نسبة 10.0% من عقود المجموعة في مدتها األولية، بينما تمثل العقود التي تم تمديدها ما نسبته 90.0% من عقود 
المجموعة. وال تعتبر المجموعة أن النسبة العالية للعقود الممددة مقارنًة بالعقود في مدتها األولية مؤشراً ألن العقود المتراكمة قد ال تتحقق أو تفعيلها 

بالكامل، وذلك بشرط الحفاظ على تقييم مرتفع أو فائق لمؤشر كفاءة منصات الحفر لمنصاتها.
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إصدار الفواتري- 			

يتم إصدار فواتير العمالء شهرًيا بشكل عام، وذلك بناًء على األسعار اليومية المطبقة على األنشطة المحددة التي تم التعاقد مع المجموعة على أدائها على 
أساس كل ساعة. وعادًة ما يقوم هؤالء العمالء بسداد الدفعات ذات الصلة والوفاء بالمبالغ المستحقة خالل 30 إلى 90 يوًما من تاريخ إصدار الفاتورة، 
على الرغم من أن شروط السداد غير محددة في عقود الحفر المبرمة مع أرامكو السعودية. ويتم في العادة إصدار فواتير الرسوم بمبالغ مقطوعة مقابل 
إعداد العقد والتحسينات الرأسمالية والتجهيز عند بدء المرحلة األولية من العقد كما يتم عادًة إصدار فواتير الرسوم بمبالغ مقطوعة أو بأسعار يومية 
مقابل تفكيك منصات الحفر واإلنهاء عند إتمام العقد في حالة وجود شروط معينة منصوص عليها. وتنص بعض العقود أيًضا على تعديالت األسعار 
المرتبطة بالتغيرات الجوهرية في التكاليف المحددة أو التغيرات في متوسط سعر نفط خام برنت أو الغاز الطبيعي. وبلغ متوسط أيام استحقاق تحصيل 

ذمم المبيعات المدينة للمجموعة 78 يوًما كما في 31 ديسمبر 2021م.

أحكام التعويض- 		

قد تختلف أحكام التعويض المطبقة ضد المجموعة أو عمالئها في عقود الحفر المبرمة مع المجموعة، حيث يتم التفاوض عادًة على هذه األحكام على 
أساس كل عقد على حدة، وذلك بما بتوافق مع ممارسات السوق. وبشكل عام، يتحمل األطراف المسؤولية عن موظفيهم وممتلكاتهم، كما ويتحمل العمالء 
عادًة المسؤولية عن مراقبة اآلبار والمخاطر الجوفية ويعوضون المجموعة عنها بموجب عقود الحفر ذات األسعار اليومية، والتي تشمل تعويض المجموعة 
عن أي خسارة أو التزام ناتج عن التلوث بأنواعه )بما في ذلك التنظيف واإلزالة واألضرار التي قد يتعرض لها أطراف خارجية( نتيجة العمليات التشغيلية 
بموجب العقد والتي تنشأ تحت األرض )بما في ذلك نتيجة االنفجارات األرضية أو حفر اآلبار(. إاّل أن المجموعة قد تكون مسؤولة عن تحمل مخاطر 
األضرار التي تلحق بممتلكات العميل أو أي طرف خارجي على منصات الحفر، في بعض الحاالت، كما قد تتحمل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بأطراف 

خارجية نتيجة التلوث بأنواعه. وال تخضع المجموعة ألي مطالبات بهذا الخصوص كما في تاريخ هذه النشرة.

باإلضافة ، قد تتطلب عقود العمالء من المجموعة توفير الحد األدنى من التغطية التأمينية بموجب العقد مثل تغطية المسؤولية العامة الشاملة أو تغطية 
المسؤولية عن المركبات. وتقوم المجموعة بشكل عام بتعويض العمالء عن التلوث الناشئ عن منصات الحفر التي تقع تحت سيطرتها )على سبيل المثال، 
وقود الديزل أو السوائل األخرى المخزنة على السطح لتشغيل منصة الحفر(. وتختلف درجات التعويض أو االحتفاظ بالمخاطر بشكل عام من عقد إلى 
آخر، ويمكن أن تتأثر الشروط التعاقدية بأوضاع السوق السائدة ومتطلبات العمالء الموجودة عند التفاوض على العقود إلى جانب عوامل أخرى. وتكون 
المجموعة مسؤولة عن إعادة حفر البئر في معظم الحاالت التي يتم فيها تعويض المجموعة عن األضرار التي تلحق بالبئر. وبصرف النظر عن التعويض 
التعاقدي المستلم من العميل، قد ال يكون العمالء قادرين مالًيا على تعويض المجموعة أو الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالتعويض. وال تخضع 

المجموعة ألي مطالبات تتعلق بالمسؤولية التعاقدية للعمالء كما في تاريخ هذه النشرة.

العقود المرتاكمة 4-5-5-3

يُقصد بـ »العقود المتراكمة« الحد األقصى إليرادات الحفر التعاقدية التي يمكن الحصول عليها على مدار المدة المتبقية من فترة التزام ثابت بموجب 
العقد، والتي تمثلها االتفاقيات النهائية الموقعة، بناًء على معدل سعر يومي تعاقدي. وال تشمل قيمة العقود المتراكمة اإليرادات التي تتحقق من رسوم 
التجهيز وتفكيك منصات الحفر أو سداد النفقات الرأسمالية أو تكاليف التحسينات ورسوم االسترداد والمكافآت وإيرادات نقل منصات الحفر ومصادر 

اإليرادات األخرى.

ال تشمل فترة االلتزام الثابت بموجب العقد خيارات التمديد، ما لم تُمارس هذه الخيارات للعقد ذي الصلة. وقد تختلف األسعار اليومية الفعلية عن 
األسعار اليومية التعاقدية وقد تتضمن تعديالت بناًء على عوامل السوق، مثل أسعار النفط أو زيادة التكلفة والخصومات المتفاوض عليها. ويتم احتساب 
العقود المتراكمة على أساس معدل السعر اليومي التعاقدي أو آخر معدل سعر يومي متفق عليه وال تتضمن أي تعديالت محتملة في المستقبل. وال يعتبر 
التعليق المؤقت األخير الذي قامت به أرامكو السعودية بسبب كوفيد-19 أن له أي تأثير على إجمالي العقود المتراكمة باستثناء توقيت إثبات اإليرادات. 
وترى المجموعة أن العقود المتراكمة هي مؤشر مفيد على توليد اإليرادات المستقبلية المحتملة، على الرغم من احتساب العقود المتراكمة على أساس 

بيانات تقديرية. 

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت قيمة العقود المتراكمة لدى المجموعة 2.4 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط المدة المتبقية المتعاقد عليها 0.9 سنة 
لكل منصة حفر. وارتفع عدد العقود المتراكمة بشكل كبير في مارس 2022م حيث حصلت المجموعة على عقدين جديدين لمدة ثالث سنوات لكل منهما 
لمنصتي حفر مرفوعتين ومنصتي حفر برية حالية. في حين بلغت قيمة العقود المتراكمة للمجموعة 8.2 مليار كما في 31 يوليو 2022م. كما تتوقع 
المجموعة تجديد ما تبقى من العقود التي تنتهي في عام 2022م أو تمديدها، مما سيساهم بشكل أكبر في رفع قيمة العقود المتراكمة. وتخضع تقديرات 
العقود المتراكمة لعدد من االفتراضات، وعليه ينبغي عدم االعتماد عليها كدليل لإليرادات المستقبلية، إاّل إنها تعكس تقديًرا لإليرادات المحتملة في حالة 
ثبوت صحة هذه االفتراضات وعدم حدوث أي تطورات أخرى غير متوقعة. فعلى سبيل المثال، قد تختلف اإليرادات المحققة عن اإليرادات المفترضة 

في حساب العقود المتراكمة بسبب طول فترة عدم التشغيل سواء كان مخطط لها أم ال.
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كما تنص بعض عقود منصات الحفر على أسعار يومية متغيرة للعمليات التشغيلية أو أسعار عرضة للتغيير. وعليه، قد تختلف اإليرادات الفعلية التي 
المتعلقة  )المخاطر  القسم )5-1-2(  المتراكمة. يرجى مراجعة  للعقود  أي احتساب  المنصة في  لتلك  المفترضة  اإليرادات  الحفر عن  تحققها منصة 

باألعمال المتراكمة(.

التي يمكن  اإليرادات  للعقد، وال تتضمن  المدة األصلية  انتهاء  الحصول عليها حتى  التي يمكن  المحتملة  اإليرادات  المتراكمة  العقود  ويتضمن حساب 
تحقيقها من أي تمديد أو تجديد محتمل للعقد ذي الصلة. وقد ال ترغب المجموعة في تجديد العقود لفترات طويلة في بعض الحاالت التي تتوقع فيها 
زيادة في معدل السعر اليومي على سبيل المثال، بحيث يُحدد معدل السعر اليومي لفترة طويلة، وقد تفضل بدالً من ذلك تمديد العقود لفترات قصيرة، 

مما قد يؤثر على قيمة العقود المتراكمة المتوقعة لمثل هذا العقد، نظًرا ألنه سيتم حسابها فقط عن الفترة الممتدة حتى نهاية العقد.

وال يتم اعتبار تأثير أحكام إنهاء العقد عند حساب العقود المتراكمة في حال تمديد العقود، حيث يمكن إنهاء العقود دون أي غرامة بعد إشعار مدته 30 
يوًما. وسيكون لمثل ذلك اإلنهاء تأثير على دقة قيمة العقود المتراكمة المحسوبة على افتراض أن العقود ستستمر لنهاية مدة التمديد.

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت قيمة العقود المتراكمة للمجموعة 2.4 مليار ريال سعودي، وهي موزعة بين أرامكو السعودية بنسبة 64.1% وعمليات 
الخفجي المشتركة بنسبة 31.0% وشلمبرجيه بنسبة 4.7%. وكما في 31 يوليو 2022م، بلغت قيمة األعمال المتراكمة للمجموعة 8.2 مليار ريال سعودي، 
موزعة بين أرامكو السعودية بنسبة 66.8%، وعمليات الخفجي المشتركة بنسبة 7.7%، وشلمبرجيه بنسبة 22.9%، وبيكر هيوز بنسبة 2.6%. يوضح 

الجدول التالي قيمة العقود المتراكمة للمجموعة كما في 31 يوليو 2022م، مقسمة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2022م إلى عام 2026م وما بعده:

العقود المتراكمة للمجموعة كما في وو يوليو وو0وم مقسمة اعتباًرا من وو ديسمبر وو0وم إلى عام 6و0وم وما بعده(:  6-والجدول )

6و0وم وما وو0وموو0وموو0وموو0ومبالمليون ريال سعودي
بعدها

669.71,649.31,497.8970.5723.7أرامكو 

298.3614.6571.4401.30.0شلمبرجيه)1( 

89.8209.6134.089.3111.3عمليات الخفجي المشتركة 

-31.775.675.834.4بيكر هيوز 

و.وو8و.و9و,و79.0و,وو.9وو,و 089.6,واإلجمالي 

المصدر: الشركة.
تشمل شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية.  )1(

اليحة والسالمة 4-5-6

تولي المجموعة أولوية قصوى إلدارة المخاطر المتأصلة في قطاع الحفر البحري والبري وتلتزم باالمتثال ألعلى المعايير الوطنية والدولية بشأن الجودة 
والصحة والسالمة والبيئة. تعتمد المجموعة على الدعم المقدم من فريق ومدير الجودة والصحة والسالمة والبيئة والذين يعملون بدوام كامل لضمان 
الذي  إدارة األزمات  أيًضا فريق  االمتثال لمتطلبات الجودة والصحة والسالمة والبيئة واالستجابة لحاالت الطوارئ واستمرارية األعمال، والتي تشمل 
يراقب ويتخذ قرارات استراتيجية بشأن األحداث الناشئة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 المستمرة، لتقليل تعرض الموظفين لها والحد من تأثيرها على 

استمرارية األعمال.

لدى المجموعة نظام إلدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة )QHSE( يشتمل على ثمانية عناصر أساسية ويتوافق مع المبادئ التوجيهية للمنظمات 
المجموعة  رؤية  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة  إدارة  نظام  يُحدد  الدوليين.  والغاز  النفط  ومنتجي  الحفر  لمقاولي  الدولية  الرابطة  مثل  الدولية، 
ورسالتها وسبل تنفيذها، إلى جانب السياسات والمعايير المقابلة. وقد اعتمد الرئيس التنفيذي سياسات الجودة والصحة والسالمة والبيئة لكي يقدم 
التزاًما واضًحا إلى موظفي المجموعة بشأن صحة األشخاص والبيئة وسالمتهم وحمايتهم. يتم بيان االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة عبر كافة إدارات 

المجموعة ويحتفظ جميع مدراء المجموعة بسجل لتتبع كافة أنشطة القيادة الخاصة بهم ضمن عملياتهم التشغيلية وأنشطتهم اليومية.
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يتم إبالغ جميع الموظفين والعمالء والمقاولين واألطراف الخارجية المرتبطة بعمليات المجموعة بسياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة الخاصة 
بالمجموعة وعملية نظام إدارة الجودة. ويعمل فريق الجودة والصحة والسالمة والبيئة بالمجموعة عن قرب مع الموظفين والعمالء والمقاولين في المواقع 
الحماية  تتضمن معدات  والتي  األمور  الكثير من  معايير صارمة تخص  تنفيذ  ذلك  ويشمل  ورفاهيتهم.  المصلحة  للحفاظ على سالمة جميع أصحاب 
الرفع والحفر واآلالت  المسائل اإلجرائية مثل االعتماد من طرف خارجي لمعدات  إلى  الشخصية والعمل في االرتفاعات واألماكن الضيقة باإلضافة 
وأنظمة مكافحة الحرائق وإجراءات اإلسعافات األولية وإجراءات التحكم وخطط الطوارئ والخطط االحتياطية وسجالت التدريب على المهام المحددة. 
لدى المجموعة نظام متين إلدارة التدريب واالعتماد يمّكن المجموعة من ضمان تدريب موظفيها واألطراف الخارجية ذات الصلة بشكل مناسب وتمتعهم 
بالكفاءة ألداء وظائفهم. كما يُحدد نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة إطار برامج التدقيق التي تضمن تنفيذ السياسات واإلجراءات وفًقا لمعايير 
محددة في نظام اإلدارة. حيث إن تمكين موظفي المجموعة وتحفيزهم على وقف أي فعل غير آمن هو حجر الزاوية في تمكين المجموعة من تطبيق برامج 
وقف العمل لموظفيها. ويقوم الرئيس التنفيذي بنقل هذه المعلومات كذلك، حيث يقدم التزاًما شخصًيا لكل موظف بدعمه عند وقف عمل غير آمن. وتضم 
الشركة التابعة أيًضا إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة الخاصة بها، حيث تم تكليفها بتولي المسؤولية عن أنشطة إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
بطريقة مماثلة. وقد شهدت إحدى منصات حفر المجموعة حادثة في شهر مايو من العام 2022م بسبب خطأ بشري، نتج عنها إصابة عاملين ووفاة آخر. 
وعليه، تعمل المجموعة على إتمام تحرياتها بهذا الخصوص والعمل على تأكيد تنفيذ المعايير الصارمة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة، ودراسة نتائج 

التحريات المتعلقة بالحادثة تأكيداً على إيالء صحة والسالمة موظفي المجموعة وأصحاب المصلحة األولوية القصوى في عملياتها وأعمالها. 

تخضع جميع منصات الحفر التابعة للمجموعة لبرنامج صارم للصيانة والفحص وفقاً للمعايير الدولية بما يتوافق مع متطلبات العمالء واللوائح الدولية 
ذات الصلة، مثل معايير معهد البترول األمريكي والمنظمة البحرية الدولية لمنصات الحفر البحرية وتخضع جميع منصات الحفر لفحوصات دورية من 
خالل عمليات فحص رئيسية وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية. ويخضع األسطول البحري للمجموعة أيًضا »للفحص تحت الماء بداًل من الحوض الجاف« 
والمسوحات الوسيطة وعمليات الفحص السنوية بين كل مسح دوري خاص. وتم اعتماد المعدات البحرية ألسطول المجموعة وفًقا لمعايير السالمة 
الدولية بموجب مدونة إدارة السالمة الدولية، مما يوفر اعتراًفا عالمًيا بمعداتها باعتبارها مؤهلة للعمليات الدولية. ولدى المجموعة نظام تدقيق داخلي 
لضمان صيانة المعدات بشكل جيد وفًقا لمعايير شركة تصنيع المعدات األصلية والمعايير الدولية. كما أن كل معدات الحفر في أسطول المجموعة معتمدة 
وفًقا لمعايير معهد البترول األمريكي ذات الصلة وإرشادات شركة التصنيع الهندسية األصلية. يتم تقديم تقارير شهرية منتظمة إلى إدارة المجموعة، 
والتي تغطي أيًضا مخاوف وحوادث الصحة والسالمة )إن وجدت(، ويمكن بعد ذلك تقديم توصيات لتحسين تدابير الصحة والسالمة عند االقتضاء. ومن 
األمثلة على ذلك اإلجراءات التي اتخذتها المجموعة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، بتطبيق خطة استمرارية األعمال وخطة االستجابة للطوارئ فيما 
يتعلق بكوفيد-19 لمواقع العمل والتي يتم تحديثها بانتظام وفًقا إلرشادات وزارة الصحة في المملكة، باإلضافة إلى عقد اجتماعات مع جميع موظفي 

منصة الحفر لتوضيح حالة كوفيد-19 وإدارة إجهاد أطقم العمل في الميدان.

من الناحية التشغيلية، يتم تسجيل ومتابعة عدد ساعات العمل والعاملين بالمجموعة واأليام الضائعة والحوادث المهدرة للوقت والمشاكل الطبية وحوادث 
بوابة  عبر  والمجموعة  الحكومية  والترتيبات  األوضاع  وتغير  أي مستجدات  المجموعة حول  إلى جميع موظفي  منتظمة  تقديم خطابات  ويتم  الحرائق 
االتصاالت الخاصة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة. تلتزم المجموعة أيًضا بتدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم وتدير المجموعة مركز تدريب الظهران 
الذي يهدف إلى تأهيل قوى عاملة في قطاع النفط والغاز وتدريب السعوديين لتولي مناصب اإلشراف واإلدارة. ويُعد مركز تدريب الظهران أول مرفق 
تدريب من نوعه يديره مقاول حفر في المملكة، وهو أيًضا أول مركز تدريب من هذا القبيل في المملكة منذ عام 1993م يتم اعتماده من قبل المنتدى 
الدولي لمراقبة آبار النفط وبرامج االعتماد الخاصة بالرابطة الدولية لمقاولي الحفر لتوفير برامج تدريبية وشهادات التحكم في اآلبار. ويعد مركز تدريب 
الظهران حالًيا أحد أكبر مراكز التدريب على أعمال الحفر في المملكة )بناًء على نسبة الدورات إلى عدد موظفي الشركة(، حيث يجري أكثر من 100 دورة 
تدريبية )بما في ذلك دورات معينة مطلوب تقديمها سنوًيا وفًقا للوائح مثل التحكم في اآلبار وأعمال الرفع بكافة أنواعه(. وحصل مركز تدريب الظهران 
على شهادتين دوليتين رئيسيتين، وهما شهادة ISO 9001: 2015 إلدارة الجودة وشهادة 2017G :29993 ISO لممارسة التدريب فيما يتعلق بالتعليم غير 
الرسمي، وهو مركز متميز بين مشغلي الحفر في المملكة كما أنه معتمد أيًضا من قبل معاهد دولية أخرى مثل منظمة تدريب صناعة النفط البحرية. 
ويعد مركز تدريب الظهران جزًءا ال يتجزأ من التزام المجموعة بتطوير موظفيها وتدريبهم لدعم إجراء العمليات التشغيلية بكفاءة وأمان، حيث يوفر برامج 
تدريبية بما في ذلك برنامج ضمان الكفاءة 3 للحفار )CAP 3 Driller(، وبرنامج ضمان الكفاءة 3 للمشرف )CAP 3 Superviser(، وبرنامج ضمان الكفاءة 

3 للرافعة )CAP 3 Crane(، ومنع التصاق األنابيب )مستوى تمهيدي ومتقدم(، ومشغل نظام أمفيون.

تمثل الجودة والصحة والسالمة والبيئة مبدأً أساسياً لعمل المجموعة، ولذلك يجري إعداد أهداف ونتائج الجودة والصحة والسالمة والبيئة وتتبعها من 
جانب إدارة المجموعة على كافة المستويات. تحظى المجموعة بأداء متميز في مجال الصحة والسالمة والبيئة استناداً إلى المعايير المرجعية للرابطة 
تلو اآلخر على مدار  المجموعة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة تحسًنا ملحوًظا عاًما  أداء  المنافسين. وقد شهد  الحفر وأداء  الدولية لمقاولي 

السنوات الخمس األخيرة. 
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يوضح الجدول التالي معدالت الصحة والسالمة المختلفة التي تعكس األداء المتميز للمجموعة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة مقارنًة بمتوسط أداء 
القطاع )بناًء على مؤشرات الرابطة الدولية لمقاولي الحفر( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

معدالت الصحة والسالمة للمجموعة مقارنًة بمتوسط القطاع للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم (:  7-والجدول )
و0و0وم ووو0وم 

8و0وم7و0ومالمجموعة / متوسط القطاع
للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

إجمالي معدل تكرار الحوادث القابل للتسجيل )1(
1.261.080.790.750.22المجموعة 

2.703.393.122.282.91متوسط القطاع 

المعدل المجمع لتكرار الحوادث المهدرة للوقت )2(
0.630.870.550.410.14المجموعة 

1.672.432.071.572.13متوسط القطاع 

المصدر: الشركة.
مالحظات:

»إجمالي معدل تكرار الحوادث القابل للتسجيل« أي إجمالي عدد الحوادث الواجب اإلبالغ عنها لكل مليون ساعة عمل.  )1(

»المعدل المجمع لتكرار الحوادث المهدرة للوقت« أي عدد الوفيات والحاالت المفضية لتعطل العمل وحاالت المهام المقيدة لكل مليون ساعة عمل.  )2(

االعتبارات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة 4-5-7

االعتبارات البيئية 4-5-7-1

تلتزم المجموعة بمواصلة أعمالها كمنظومة مستدامة تساهم في تلبية احتياجات المملكة المتزايدة للطاقة في ظل ظروف آمنة ومسؤولة بيئًيا ومراعية 
للظروف االجتماعية مع الحفاظ على قدرتها التنافسية. وتتم عمليات المجموعة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وثمانية أهداف من أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة. اعتمد الرئيس التنفيذي سياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالمجموعة والتي تنّص على التزامات 
ن المجموعة من القيام بذلك. بدأت المجموعة تطبيق معيار حماية بيئية ينظم مختلف البرامج لضمان أن  بحماية البيئة مع تخصيص الموارد التي تُمكِّ
أنشطة المجموعة تتفق مع اللوائح البيئية وتوقعات العمالء. وتتماشى المبادرات والبرامج البيئية للمجموعة مع رؤية السعودية 2030. وتقوم المجموعة 
بتوثيق بيانات المسوح البيئية عند الدخول والخروج من أي موقع حفر يتم التعاقد مع المجموعة على العمل فيه من جانب العميل. تشمل المبادرات البيئية 
من جانب المجموعة الحفاظ على المياه والحد من الغازات الدفيئة وبرامج إعادة تدوير المخلفات، األمر الذي يشمل تركيب أنظمة اإلنذار في حفر المياه 
وإجراء دراسة استرشادية لتقييم المزيد من إمكانات الحفاظ على المياه )مع استخدام أجهزة استشعار تنظم تدفق المياه( في منصات الحفر الخاصة 

بها. كما تشارك المجموعة في فحص المياه بانتظام مع وزارة الصحة في المملكة ومختبرات ألطراف خارجية.

أطلقت المجموعة برنامًجا يهدف إلى تحديد انبعاثات الكربون والحد منها، وقد قامت المجموعة بتحديد بصمتها الكربونية لعامي 2020م و2021م. 
وتعتقد المجموعة أن عملياتها تتوافق بشكل جوهري مع جميع األنظمة واللوائح البيئية المعمول بها، وتتبنى سياسات الجودة والصحة والسالمة والبيئة مع 
إرشادات تشغيل صارمة للحد من التأثير على النظم البيئية التي تعمل فيها. ويتكون البرنامج من مبادرات قصيرة األجل )مثل االستخدام الفعال للمحركات 
باستخدام  السيارات  واستبدال  المقطوعة  والمسافات  المركبات  لتقليل حركة  اللوجستية  العمليات  كفاءة  وتحسين  األشجار  زراعة  أو تصفيتها وحملة 
السكك الحديدية كوسيلة النقل عند تغيير فرق العمل(، كما يتكون من مبادرات طويلة األجل )مثل النظر في توليد الطاقة الشمسية وأساليب التحكم في 
الطاقة اآللية وإدارتها في مواقع منصات الحفر(. كما قامت المجموعة بتركيب مصابيح LED في جميع مكاتب الشركة سعًيا للحد من االنبعاثات التشغيلية، 

إضافة إلى إجراء برنامًجا تجريبًيا لتقييم جدوى نظام اإلضاءة الهجين )الذي يعمل بالطاقة الشمسية والديزل(.

وتمكنت المجموعة من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من مركباتها من خالل وضع »خلية لوجستية« من أجل االستخدام الفعال للشاحنات في منصات الحفر 
البرية، وذلك لغرض تقليل المسافات المقطوعة لنقل اللوجستيات من متوسط 192,236 كم شهرًيا إلى 96,124 كم شهرًيا، مما وفر أكثر من 40,000 لتر من 
وقود الديزل، وهو ما عمل على الحد من االنبعاثات بمعدل 134 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون. وقد كانت جميع منصات الحفر الكائنة في إحدى 
المناطق التي يمكن أن تخدمها السكك الحديدية السعودية محل دراسة لتعديل إجراءات تغيير فرق العمل بما يسمح باستخدام السكك الحديدية. كما تم تغيير 
أساليب نقل فرق العمل لهذه المنصات من استخدام الحافالت إلى استخدام السكك الحديدية السعودية في جميع تنقالت فرق العمل، األمر الذي عمل على 
توفير متوسط المسافة المقطوعة بواقع 121,248 كم في السنة لحافالت فرق العمل لدى المجموعة، والذي نتج عنه انخفاض بواقع 24,249 لتًرا في وقود 
الديزل المستخدم مع انخفاض تقديري بواقع 66 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون. وتعمل المجموعة على تطبيق دراسة استرشادية لتعديل »إضاءة 
األبراج« وجعلها »هجينة«، من خالل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتشغيلها. ويجري اختبار هذه اإلضاءة ميدانًيا كما في تاريخ هذه النشرة. وفي 
حال ثبتت جدارة هذا المفهوم، فسوف يتم تطبيقه في كافة منصات الحفر لدى المجموعة مما يعمل على توفير كميات كبيرة من وقود الديزل ويُسهم في الحد 
من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أن ثمة مبادرة مستمرة على شكل دراسة تفصيلية ألنشطة المجموعة ومرافقها لتحديد مصادر الطاقة المستدامة والبديلة. 
وسوف تتاح نتائج هذه الدراسة في نهاية الربع الثاني من عام 2022م. وتتوقع المجموعة إتمام مؤشر األداء الرئيسي فيما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون في 
عام 2022م. كما تُفصح المجموعة عن البيانات ذات الصلة باألداء البيئي واالجتماعي والحوكمة في المؤسسة من خالل تقرير االستدامة السنوي للمجموعة.

جدول المحتويات

84

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

وصف األعمال



االعتبارات االجتماعية 4-5-7-2

تسعى المجموعة على تعزيز التنوع بين الجنسين وتوظيف النساء في القوى العاملة في المملكة، وقد شهد عدد الموظفات بالمجموعة ارتفاعاً بنسبة 
38.0% خالل الفترة الممتدة من عام 2020م وحتى عام 2021م. وفي حين يتم توظيف جزء كبير من القوى العاملة للمجموعة للعمل الميداني )على سبيل 
المثال، على منصات الحفر( أو في أحواض السفن أو القواعد، وتمثل نسبة الموظفات في الوظائف المكتبية 13.0% من القوى العاملة المكتبية كما في 

31 ديسمبر 2021م.

االعتبارات المتعلقة بالحوكمة 4-5-7-3

تطبق المجموعة سياسات وإجراءات ثابتة لمزاولة أعمالها بشكل فّعال، والتي يتم تحديثها بانتظام باتباع أفضل الممارسات في القطاع واالمتثال للوائح 
التي تفرضها المملكة. وتعمل إدارة االلتزام لدى المجموعة، التي تأسست داخلًيا في عام 2016م، عن قرب مع مشغلي منصات الحفر في الموقع لضمان 
تنفيذ جميع المعامالت والعمليات وفًقا للقواعد واللوائح وسياسات الشركة وإجراءاتها ذات الصلة، وتقدم تقارير شهرية لإلدارة حول أحدث المبادرات 

والتحديثات المتعلقة بإدارة المخاطر وااللتزام.

كما تطبق المجموعة نظام رقابة داخلية تتولى مراقبته إدارة االلتزام للتأكد من أنه يعمل بكفاءة وفعالية ويساعد في إجراء تحسينات مستدامة. وتعمل 
إدارة االلتزام بشكل عام على إدارة فعالية وكفاءة حوكمة الشركات للمجموعة من خالل:

مراجعة سياسات وإجراءات المجموعة وتعزيزها وتطويرها - وتشمل سياسات التعويضات والمزايا واإلجازات والجودة والصحة والسالمة  	
والبيئة ومعايير األمن السيبراني لتقنية المعلومات، كما تقوم إدارة االلتزام بتحديث منتظم إلطار إدارة مخاطر االلتزام ونظام إدارة المخاطر 

المؤسسية لضمان اإلدارة السليمة للمخاطر في عملياتها التشغيلية.
ضمان تضمين عمليات الرقابة الداخلية ذات الصلة في تلك السياسات واإلجراءات بشكل مالئم. 	
مراجعة تنفيذ السياسات واإلجراءات لضمان فعاليتها وكفاءتها )مدعومة بقسم المراجعة الداخلية المستقل لدى لمجموعة منذ عام 2017م(. 	
ضمان االلتزام بمدونة قواعد السلوك المعتمدة من المجموعة بشكل مناسب في كل أنشطة األعمال وضمان تحديد حاالت تضارب المصالح،  	

إن وجدت، ومعالجتها بشكل سليم من خالل اإلجراءات اإلدارية المناسبة.
ضمان تنفيذ كل المعامالت التجارية وفًقا لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. 	
ضمان امتثال المجموعة لكل المتطلبات النظامية وفًقا لألنظمة واللوائح المحلية.  	
إجراء تقييم ذاتي ربع سنوي لقياس فاعلية بعض الضوابط الرئيسية لقسم الشؤون المالية لدى المجموعة. 	

يرجى أيًضا مراجعة القسم )5-6( )حوكمة الشركة( لمزيد من التفاصيل بشأن تقيد الشركة بالتزامات حوكمة الشركات بصفتها شركة مدرجة. 

التأمني وإدارة المخاطر 4-5-8

تخضع عمليات المجموعة لمخاطر متأصلة في أعمال حفر وإنجاز وصيانة آبار في المياه السطحية واآلبار البرية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. 
وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال ال الحصر، االنفجارات والتثقيب وفقدان السيطرة على البئر وظروف الحفر غير الطبيعية واألعطال الميكانيكية 
أو التقنية، واالصطدامات الفوهية في قاع البحر )في حالة اآلبار البحرية( والحرائق والتلوث. ويمكن أن تتسبب هذه الظروف في حدوث إصابة شخصية 
أو خسارة في األرواح أو خسارة في اإليرادات أو تلوث أو أضرار للبيئة والممتلكات والمعدات أو تدميرها وتعليق العمليات، ويمكن أن تؤدي إلى نشوء 
تنشأ مطالبات  أن  يمكن  كما  األحداث.  تلك  بأي من  المتضررين  وغيرهم من  والموظفين  والعمالء  التنظيمية  الهيئات  قبل  تحقيقات من  أو  مطالبات 
بالتعويض نتيجة خسارة إنتاج النفط واإلضرار بالتكوينات في قطاع الحفر في المياه السطحية. وفي حالة وقوع أي حادث خطير، قد يؤدي إلى انخراط 

المجموعة في دعاوى قضائية بصفتها مدعى عليها يُحكم فيها بمطالبات كبيرة وتؤدي إلى تكبد تكاليف وخسائر ترتبط بتلك المطالبات.

تأمين  ذلك  في  بما  القطاع،  في  السائدة  للممارسات  وفقاً  متنوعة  تأمينية  تغطية  المجموعة  لدى  للمجموعة،  التشغيلية  العمليات  إلى مخاطر  ونظًرا 
المسؤولية العامة عن األعمال والهيكل واآلالت والبضائع والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد المسؤولية تجاه الغير وتعويضات العمال وتأمين المركبات 
والتأمين على المعدات والتأمين البحري للسلع والمعدات المنقولة إلى كل منصة حفر حيثما ينطبق. وتتكون وثائق التأمين عادًة من فترات تأمين تبلغ 
فيهم  بمن  يتكون من 14 ضامًنا،  اتحاد  من  والمقدمة  الحفر  للمجموعة على منصات  الحالية  التأمينية  التغطية  إلى  وإشارًة  اثني عشر شهًرا.  مدتها 
المجموعة العالمية األمريكية وشركة زيورخ وشركة سي في ستار وشركة بيزلي وشركة طوكيو مارين إتش سي )يوفر جميعهم 10.0% أو أكثر من التغطية 

التأمينية(، يبلغ إجمالي القيمة التأمينية لمنصات الحفر البرية والبحرية للمجموعة حوالي 5.3 مليار ريال سعودي.
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تخضع وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة لخصومات واستثناءات وقيود يتم التفاوض عليها تجارًيا )مثل ما يتعلق بمخاطر التلوث والمخاطر البيئية(. 
وستتلقى المجموعة عائدات التأمين فقط فيما يتعلق بأي مطالبة تقّدمها في حال كان لدى شركات التأمين التابعة ذات الصلة السيولة الالزمة لسداد 
المدفوعات. وعليه قد ال يغطي هذا التأمين جميع الخسائر المتكبدة وال يوجد ما يضمن أن المجموعة لن تتكبد خسائر تتجاوز تغطية وثائق التأمين 
ذات الصلة أو خسائر غير مشمولة ضمن نطاق التغطية التأمينية المنصوص عليها في تلك الوثائق. وتعمل المجموعة على الحفاظ على مواءمة التغطية 
التأمينية الخاصة بها وتحديثها بصفة مستمرة وفًقا ألحدث حلول التأمين المتاحة في سوق التأمين العالمية، وتقوم بتقييم مدى التعرض للمخاطر وحدود 

التأمين ومحتجزات التأمين الذاتي بشكل دوري.

في أغسطس 2021م، تعرضت المجموعة لحادث على إحدى منصات الحفر البرية )AD48(، حيث أدى تعطل المكبس الهيدروليكي، أثناء التشغيل الروتيني 
لمنصة الحفر، إلى انحناء الهيكل السفلي للقاعدة الفرعية لمنصة الحفر والصاري بزاوية 30 درجة. ومنذ ذلك الحين، تم تفكيك الصاري وتأمينه بشكل 
صحيح، واستبدال الهيكل السفلي بهيكل آخر من منصة معطلة، ولم تحدث أي إصابات جسدية خالل هذه الحادثة. وتم تقييم حجم عمليات اإلصالح 
المقدرة بما يقرب من 13.0 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المطالبة وتقديمها إلى مقيمي الخسائر بحلول نهاية الربع الثاني من 
عام 2022م. وترى المجموعة أن وثيقة التأمين الخاصة بها توفر التغطية الكافية لتكلفة عمليات اإلصالح بالكامل )باستثناء مبلغ خصم قدره 0.8 مليون 

ريال سعودي(.

وباستثناء تقييم األضرار الوارد أعاله، لم تقدم الشركة أو الشركة التابعة، وال تتوقع تقديم، أي مطالبات تأمين جوهرية للسنوات المالية الثالث الماضية. 
لمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة، يرجى مراجعة القسم )12-9( )وثائق التأمين(.

تقنية المعلومات  4-5-9

تستخدم المجموعة العديد من حلول تقنية المعلومات المبتكرة لتحسين الكفاءة والشفافية والخصوصية في عملياتها التشغيلية. وتستخدم المجموعة 
مصفوفة تفويض صالحيات محدثة تسّرع عملية الحصول على الموافقات لدى المجموعة، وقد وضعت المجموعة مبادئ توجيهية لتطبيق نظام إدارة 

البيانات اإللكترونية وإدارة المخاطر المؤسسية لضمان معالجة البيانات وإدارة المخاطر بشكل سليم.

وتقوم المجموعة أيًضا بتحديث استراتيجية تقنية المعلومات الخاصة بها بانتظام كل خمس سنوات لتمكين المجموعة من تقديم شبكة تقنية معلومات 
قوية وآمنة إلكترونًيا. ويتولى مكتب خدمات تقنية المعلومات التابع للمجموعة مسؤولية تشغيل أدوات تقنية المعلومات للمجموعة على مدار 24 ساعة في 
اليوم، كما يقوم بتشغيل نظام إصدار البطاقات وإدارة نقاط النهاية الموحدة إلدارة أجهزة المستخدم النهائي. ويتم تعقب األصول الميدانية للمجموعة 

من خالل أجهزة تحديد الترددات الالسلكية.

يعمل فريق تقنية المعلومات بالمجموعة، منذ عام 2019م، على فصل خدمات تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة )بما في ذلك البنية التحتية والشبكة 
وتطبيقات عمليات التشغيل واألعمال( عن خدمات شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه، حيث كانت خدمات تقنية المعلومات للمجموعة تُدار 
بشكل عام بدعم من المساهم، شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه. ويجري العمل حالًيا على مشروع فصل تلك الخدمات، ومن المتوقع االنتهاء 
منها في الربع الثاني من عام 2022م. يرجى أيًضا مراجعة القسم )2-1-12( )المخاطر المتعلقة بتأثير هجمات األمن السيبراني على أمن أنظمة التقنية 

وموثوقيتها(.

وأصبحت أقسام الدعم حالياً متكاملة بنسبة 100.0% على مستوى المجموعة، وذلك بعد اكتمال إعادة هيكلة إدارة التميز التشغيلي خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

الموردون 4-5-10

لدى المجموعة عالقات طويلة األجل مع مورديها ومقدمي الخدمات األساسيين، إضافًة إلى التعاون الفّعال مع كل منهم. وتضم المجموعة إدارة سلسلة 
توريد متخصصة )تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة( وتقوم باإلشراف المركزي على عمليات سلسلة التوريد وإدارتها، والتي تنسق وتدير عالقات 
المجموعة مع الموردين ومقدمي الخدمات الرئيسيين لها. وعليه أصبح لدى المجموعة اإلمكانات التي تتيح لها االستفادة من وفرة حجم عند شراء السلع 

والخدمات وأعمال التعاقد من الباطن وانخفاض التكاليف وزيادة مستويات التعاون مع مورديها بشكل عام.

أجرت المجموعة عمليات شراء من أكثر من 1,350 مورًدا، بما في ذلك 867 مورًدا محلًيا و486 مورًدا أجنبًيا، خالل السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م. ومثلت المشتريات من الموردين المحليين ما نسبته 62.1% و60.9% و64.9% من إجمالي المشتريات في السنوات 
و%39.1   %37.9 نسبته  ما  المملكة  خارج  الموردين  من  المشتريات  ومثلت  التوالي.  على  و2021م،  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 
و35.1%، على التوالي، في نفس الفترات، في حين شكلت المشتريات من أكبر خمسة موردين ما نسبته 26.9% و35.7% و26.9%، على التوالي، من 
إجمالي المشتريات في نفس الفترات. ولم يُعزى إلى أي مورد أكثر من 11.0% سنوًيا من احتياجات الشراء للمجموعة. يوضح الجدول التالي الموردين 
الرئيسيين للمجموعة الذين يُعزى إليهم 5% أو أكثر من مشتريات المجموعة وتفاصيل المنتجات والخدمات المقدمة في السنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
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الموردون الرئيسيون للشركة الذين ُيعزى إليهم و% أو أكثر من مشتريات المجموعة وتفاصيل المنتجات والخدمات (:  8-والجدول )
المقدمة في السنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم

السنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

المنتجات والخدمات المقدمةوو0وم 0و0وم 9و0وم بلد التأسيسالمورد

شركة مصنعة لمنصات الحفر0.72%10.95%0.03%الصينشركة هونغوا غولدن كوست للمعدات ش.م.ح 

المملكة العربية شركة أن أو في العربية السعودية للتجارة 
معدات حفر ومعدات ميكانيكية7.74%9.70%10.76%السعودية

خدمة إصالح السفن ومنصات الحفر1.75%5.44%5.40%البحرينالشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( 

المملكة العربية شركة كميرون الرشيد المحدودة 
مورد قطع غيار منصات الحفر 8.09%5.37%3.2%السعودية

وخدمات اعتماد الفحص 

المصدر: الشركة.

تقوم المجموعة بشراء السلع والخدمات بناًء على قائمة أسعار محددة مع بعض الموردين المؤهلين مسبًقا ومن خالل تقييم العروض التنافسية لثالثة 
عروض أسعار على األقل للمواد غير الموجودة في القائمة. وفيما يلي الفئات الرئيسية للمنتجات والخدمات التي يقدمها الموردون الخارجيون:

منيات الحفر 4-5-10-1

.)SLB( يتألف الموردون الرئيسيون لمنصات الحفر للمجموعة من شركة أن أو في العربية السعودية للتجارة وشركة كميرون الرشيد المحدودة

قطع الغيار 4-5-10-2

يتألف الموردون الرئيسيون لقطع الغيار للمجموعة من شركة الزاهد للجرارات واآلليات الثقيلة وشركة ناو العربية السعودية المحدودة وشركة هونغوا 
.)NOV( وشركة إس آر آي إنيرجي إنك والشركة العربية لصناعة الحفارات )SLB( غولدن كوست للمعدات ش.م.ح وشركة كميرون الشرق األوسط ش.م.ح

المعدات والمواد 4-5-10-3

يتألف الموردون الرئيسيون للمعدات والمواد، والخدمات ذات الصلة، للمجموعة من الشركة العربية لبناء وإصالح السفن وشركة إم تي كيو لخدمات حقول 
النفط المحدودة.

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى المجموعة أي مشاكل محددة تتعلق بالحصول على الخدمات والمعدات والمواد واإلمدادات الالزمة لدعم عملياتها 
في الوقت المناسب، كما توجد خطط لضمان استمرارية األعمال تتضمن موردين بدالء لجميع المنتجات المهمة لغرض توفير ترتيبات بديلة مرضية في 

حالة حدوث أي انقطاع في توريد الخدمات أو المعدات أو المواد من قبل أي من الموردين.

المواقع الجغرافية والعمليات 4-5-11

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر، في المملكة العربية السعودية. وكما في 31 ديسمبر 2021م، زاولت المجموعة أعمالها من خمسة مواقع 
داخل المملكة. يوضح الجدول التالي الموقع الجغرافي لمقرات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م:

تفاصيل المواقع الجغرافية للمجموعة كما في وو ديسمبر وو0وم(:  9-والجدول )
عدد الفروعطبيعة الوجودالمدينةالدولةالشركة العاملةم

1المقر الرئيسي ومجمعانالخبرالمملكة العربية السعوديةشركة الحفر العربية

1قاعدة العمليات ومراكز تدريبالظهرانالمملكة العربية السعوديةشركة الحفر العربية

1ساحة معداتطريق الرياضالمملكة العربية السعوديةشركة الحفر العربية

1قاعدة عمليات ومجمعالخفجيالمملكة العربية السعوديةشركة الحفر العربية

شركة أوفست العربية 
1قاعدة عمليات وساحة معداتبقيقالمملكة العربية السعوديةالمحدودة

المصدر: الشركة.
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توضح الخريطة التالية المواقع الجغرافية لمنصات الحفر الخاصة بالمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م:

المواقع الجغرافية لمنصات الحفر الخاصة بالمجموعة كما في وو ديسمبر وو0وم(:  و-والشكل )

٧ منصات حفر

٣٥ منصات حفر

المنطقة
الرشقية

٣ منصات حفر

منطقة
الخفجي

منطقة
الرياض

المصدر: الشركة.

الجوائز واإلنجازات التشغيلية 4-5-12

الجوائز  4-5-12-1

للمجموعة بشكل مسؤول  المتنامية  آثار األعمال  وإدارة  التميز في األداء والجودة  المملكة، وهي ملتزمة بتحقيق  المجموعة مقاول حفر رائد في  تُعد 
والحفاظ على السالمة واالستدامة في عملياتها التشغيلية. وتلتزم المجموعة ككل أيًضا بمواءمة تطورها مع رؤية السعودية 2030 ودعمها.

تعد المجموعة مقاول الحفر الوحيد الذي تم تكريمه من قبل شركة أرامكو السعودية بجائزة التميز من برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة 
)اكتفاء( خالل الفترة الممتدة من عام 2016م وحتى عام 2019م وفي عام 2021م )حيث ألغيت الجائزة في عام 2020م( إلى جانب جائزة »أفضل شركة 
في تقدير الموظفين« في عام 2016م، و »أفضل شركة في التدريب والتطوير« في عام 2017م، و »أفضل شركة في السعودة« في عام 2018م، و »أعلى أداء 

إجمالي لتعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة« في عام 2019م، و »أفضل شركة في تقديم )خدمات( السعودة« في عام 2021م.

وتشمل الجوائز األخرى أيًضا »جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة« في عام 2017م )حيث نالت الجائزة بعد التفوق على 244 شركة منافسة من هذه 
الفئة في المملكة( وُمنحت المكانة الذهبية للتحقق من رؤية السعودية 2030 )Gold Status for 2030 Vision Check( لمدة عامين متتاليين )2017م 

و2018م( من قبل شركة أكاونتبلتي االستشارية التي تتخذ من نيويورك مقًرا لها.
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اإلنجازات التشغيلية 4-5-12-2

بجهود  اإلشادة  وتتم  فائقة.  بخدمة  العمالء  لتزويد  مختلفة  مبادرات  وتنفذ  التشغيلي،  بالتميز  الحافل  على سجلها  للحفاظ  جاهدة  المجموعة  تسعى 
المجموعة داخل المملكة والقطاع، حيث تتضمن أحدث اإلنجازات التشغيلية الرئيسية لعامي 2020م و2021م ما يلي:

أعلى معدل سعودة من بين جميع مقاولي الحفر اآلخرين في المملكة )كما في 31 ديسمبر 2021م، يمثل المواطنون السعوديون 71.7% من  	
القوى العاملة(، والتي تم تقييمها كجزء من درجة برنامج اكتفاء لعام 2021م أدناه.

تسجيل فترة غير منتجة بنسبة 0.74% في عام 2021م، وهي أقل فترة غير منتجة تم تحقيقها في السنوات السبع الماضية من قبل المجموعة. 	
إجمالي تكرار حوادث واجب اإلبالغ عنها يبلغ 0.22، وهو أقل بكثير من الحد األعلى للمعدل المستهدف الذي حددته المجموعة لنفسها والبالغ  	

0.95 وأقل من المعدل المتوسط للقطاع البالغ 1.28 )2020م( وفًقا لتقارير الرابطة الدولية لمقاولي الحفر.
أشادت أرامكو السعودية بأسطول حفر المجموعة باعتباره رائًدا بمتوسط درجات في مؤشر كفاءة منصات الحفر لعام 2021م لمدة 36 شهًرا  	

بلغ 92.0%، وتصنيف 20 منصة من منصات الحفر التابعة للمجموعة ضمن فئة »األداء الفائق«؛ وتم تصنيف 6 منصات حفر تابعة للمجموعة 
ضمن فئة »األداء العالي«. يوضح الجدول التالي تقييم مؤشر كفاءة منصات الحفر الربع سنوي في 2020م و2021م.

درجة التقييم الربع سنوي على مؤشر كفاءة منصات الحفر في 0و0وم ووو0وم(:  0و-والجدول )

الفترة الربع 
سنوية

الربع األول من 
عام 0و0وم

الربع الثاني 
من عام 0و0وم

الربع الثالث 
من عام 0و0وم

الربع الرابع 
من عام 0و0وم

الربع األول من 
عام وو0وم

الربع الثاني 
من عام وو0وم

الربع الثالث 
من عام وو0وم

الربع الرابع 
من عام وو0وم

درجة تقييم 
مؤشر كفاءة 

منصات الحفر
%90.0%94.0%93.0%91.0%95.0%94.0%95.0%92.0

المصدر: الشركة.

وتقدر الشركة أن درجة تقييم اكتفاء لديها تقع في نطاق 70.0% للسنة المنتهية في 2021م، على أن تحصل على تأكيد من شركة بيكر تلي إم كي إم 
وشركاه )أحد المراجعين الخارجيين المستقلين المعتمدين من قبل شركة أرامكو السعودية إلجراء حساب وتقييم اكتفاء( واعتماد من أرامكو السعودية 

بهذا الخصوص. 

الخطط والمبادرات المستقبلية  4-6

تقوم الشركة بتقييم فرص شراء أصول أو مشاريع تجارية جديدة باستمرار، وذلك من خالل المشاركة الفعالة في المناقصات وتقييم تطورات السوق 
وفرص النمو التي ينطوي عليها واالستحواذ على منصات حفر جديدة واالستثمار فيها بناًء على أبحاثها وتقييمها. وتشمل بعض المبادرات التي تنفذها 

الشركة ما يلي: 

تنويع النطاق الجغرافي للمجموعة من خالل إنشاء عمليات في مناطق جغرافية جديدة )مثل الكويت والبحرين وعمان(. فعلى سبيل المثال،  	
قدمت المجموعة عروض على مشاريع في الكويت في عام 2022م، إاّل إنها لم تردها نتائج تلك العروض كما في تاريخ هذه النشرة. كما تعمل 
المجموعة على استيفاء متطلبات التأهيل المسبق مع شركة نفط الكويت حتى تتمكن من تقديم الخدمات في العديد من الفئات ذات الصلة 
بنطاق الحفر البري. وباإلضافة، قدمت المجموعة عروض في عام 2021م لمشاريع في البحرين ولم تفز بها. كما ستواصل المجموعة دراسة 

األسواق في مختلف المناطق الجغرافية إليجاد فرص لتوسيع انتشارها.
توسيع أسطولها من منصات الحفر في المملكة من خالل االستحواذ على منصتي حفر بحرية أو استئجارها لتلبية طلب العمالء. وكما في  	

تاريخ هذه النشرة، أبرمت المجموعة اتفاقيتي شراء لمنصتي حفر ذاتية الرفع، على أن يتم إتمام عملية الشراء بعد استيفاء الشروط المسبقة 
المتعاقد عليها خالل النصف الثاني من العام 2022م.

تأسيس مركز تدريب للشركة ليصبح كياًنا مستقاًل يقدم دورات تدريب داخلية معتمدة من برامج االعتماد لدى المنتدى الدولي لمراقبة  	
آبار النفط )International Well Control Forum( والرابطة الدولية لمقاولي الحفر وستهم هذه الخطوات في تعزيز جهود المجموعة 
للمحافظة على تقييم مرتفع ضمن برنامج اكتفاء، بهدف تقديم التدريب إلى القوى العاملة السعودية وتقديم دعم إضافي لتطوير خبرات 

الحفر الوطنية السعودية.
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نظرة عامة عىل إدارات الرشكة  4-7

لدى الشركة عدد من اإلدارات المعنية بالشؤون اإلدارية المساندة ألنشطة الشركة وأعمالها المختلفة. ويرد فيما يلي وصف موجز ألنشطة إدارات الشركة:

إدارة تشغيل منيات الحفر 4-7-1

تتولى إدارة تشغيل منصات الحفر بشكل أساسي المسؤولية عن تقديم خدمات الحفر وفًقا لعقود العمالء وإدارة العمليات اليومية لمنصات الحفر، من 
خالل ما يلي:

ضمان توفر مستوى كاٍف من الموظفين أصحاب الكفاءة العالية على منصات الحفر، بما يتماشى مع متطلبات العقود ومعايير الشركة. 	
تشغيل منصات الحفر وصيانتها إلى جانب معدات الحفر المصاحبة وفًقا لمعايير الشركة. 	
تنفيذ نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة على منصات الحفر. 	
الحوار الدائم مع ممثلي العمالء وتنفيذ برامج العمالء. 	
إدارة النفقات التشغيلية والرأسمالية لمنصات الحفر مع تحقيق التوازن بين األداء التشغيلي وتكلفة الملكية اإلجمالية لألصول. 	
إعداد ملخصات تشغيلية للعمالء واعتمادها ألغراض تحرير الفواتير. 	

إدارة الموارد البرشية 4-7-2

تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية جميع الجوانب المتعلقة باألصول البشرية للمجموعة، بما في ذلك استقطاب المواهب وتوظيفها وتدريب الموظفين 
وتطويرهم ومبادرات استبقائهم، إضافًة إلى إدارة برامج تعويضات ومزايا الموظفين. كما تُعنى إدارة الموارد البشرية بتنفيذ المهام التالية:

مساعدة المجموعة في استقطاب المواهب من خالل انتقاء المرشحين المتاحين المستوفين للمتطلبات، ويشمل البحث عن المرشحين من  	
ذوي المؤهالت الرفيعة وذوي الخبرة والمعرفة، واختبار قدراتهم وتوظيفهم. 

وضع األوصاف الوظيفية وتصنيفات الوظائف والكفاءات الوظيفية ومراجعتها وفحصها والمحافظة عليها لتعزيز رضى الموظفين وأدائهم. 	
وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية التي تغطي كل عمليات الموارد البشرية ومجاالت نشاط المجموعة، ومراجعتها والمحافظة عليها. 	
وضع جدول الرواتب وهيكلها ومراجعتها وتطبيقها لضمان مواءمة للممارسات السائدة في سوق العمل، وإدارة التعويضات ومزايا الموظفين. 	
مساعدة المديرين وضمان إجراء التقييمات الدورية لألداء من قبل المجموعة. 	
وضع االستراتيجيات لبرامج التدريب والتطوير وتنفيذها لتغطية مجموعة كاملة من المهارات األساسية والمعززة التي يحتاجها الموظفون  	

والمجموعة.
تنفيذ برامج التوجيه للموظفين الجدد والمحافظة عليها لضمان سالسة إدارة التغيير. 	
ضمان االمتثال لمتطلبات السعودة واللوائح واإلرشادات األخرى ذات الصلة. 	
استخدام التقنية لتعزيز إدارة الموارد البشرية واالتصاالت. 	
ضمان الحفاظ على أمن وسرية بيانات الموظفين ومعلوماتهم والحفاظ عليها.  	
البدء في عملية التحّول لضمان مواكبة الموارد البشرية بالمجموعة ألحدث تطورات إدارة الموارد البشرية على مستوى المملكة والعالم. 	

إدارة الشؤون المالية 4-7-3

تتولى إدارة الشؤون المالية مسؤولية تزويد الشركة بتقارير مالية ومعلومات تجارية دقيقة وذات صلة في الوقت المناسب لدعم عملية اتخاذ القرار، مثل 
االستثمار في النفقات الرأسمالية وعروض المناقصات والمنافسات وهيكل رأس المال. باإلضافة إلى دقة التقارير المالية ومناسبة توقيتها، كما تكون 

إدارة الشؤون المالية مسؤولة عن األنشطة التالية:

إعداد التقارير المالية الداخلية الشهرية بحلول سابع يوم عمل من الشهر التالي. 	
االلتزام بالمتطلبات المالية النظامية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 	
االلتزام بالسياسات واإلجراءات الداخلية من أجل دعم إطار قوي للرقابة الداخلية. 	
وضع مؤشرات األداء الرئيسية وتتبعها واإلبالغ عنها وإعداد تقارير اإلدارة الدورية األخرى. 	
ضمان اإلدارة السليمة للنقد وخدمة الدين واالحتياجات التمويلية وتوافر األموال والسيولة للوفاء بااللتزامات النقدية للمجموعة. 	
إعداد وتقديم إقرارات الزكاة والدخل وغيرها من اإلقرارات الضريبية غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة االستقطاع. 	

جدول المحتويات

90

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

وصف األعمال



إعداد توقعات األعمال وتقديم تقارير عنها في شكل ميزانيات وتوقعات ربع سنوية وخطط خمسية. 	
إدارة الجوانب المالية لدورات المعامالت المختلفة، مثل الفوترة للتحصيل وربط الشراء بالدفع وإدارة كشوف المرتبات وإدارة األصول وإدارة المخزون. 	
توفير التحليل المالي المخصص حسب ما تتطلبه اإلدارة التنفيذية. 	
إدارة الجوانب المالية لعالقة المجموعة مع األطراف الخارجية مثل مراجعي الحسابات الخارجيين والمؤسسات المالية والموردين. 	
مراقبة األداء المالي بناًء على األهداف المحددة وتقديم تحليل مرحلي عند الحاجة. 	
إعداد دراسة الجدوى لدعم استراتيجية عروض المناقصات واالستثمار في النفقات الرأسمالية. 	
تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة بشأن ما ورد أعاله. 	
تعزيز ثقافة مراقبة التكاليف من خالل تحديد أي مبادرات لتجنب أو تقليل التكلفة وتنفيذها. 	
المساهمة في تحديد تحسينات عمليات األعمال والتخطيط لها وتنفيذها مثل حلول تخطيط موارد المؤسسات لألعمال المتكاملة والرقمنة  	

واستبعاد المهام التي توّلد قيمة مضافة منخفضة. 

تشتمل إدارة الشؤون المالية على خمسة أقسام مختلفة )المحاسبة الميدانية ومحاسبة الشركات والنقد والخزانة والخدمات المشتركة وإدارة األداء(، 
ويتولى كل قسٍم منها أدواًرا ومسؤوليات محددة لتحقيق األهداف الموضحة أعاله. 

إدارة تقنية المعلومات 4-7-4

تتولى إدارة تقنية المعلومات بصورة رئيسية مسؤولية ضمان استخدام المجموعة للتقنيات المالئمة لدعم أنشطتها وخطط توسعها المستقبلية، إلى جانب 
تأمين معلوماتها وأنظمتها. وعلى وجه التحديد، تنفذ إدارة تقنية المعلومات المهام التالية: 

معرفة األهداف االستراتيجية للمجموعة وتحديد الموارد والبنى التحتية المالئمة لتقنية المعلومات وفًقا للتعليمات واإلجراءات والمعايير  	
المعتمدة.

الحفاظ على أنظمة المجموعة وخوادمها ووحدات التخزين الخاصة بها وشبكاتها في أفضل حالة. 	
إدارة إمكانية الوصول والقيود المفروضة على المستخدمين فيما يتعلق بموارد تقنية المعلومات والبنية التحتية الخاصة بها. 	
إدارة نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بالمجموعة والحفاظ عليه والعمل على تطويره. 	
أتمتة العمليات والتقارير لضمان توفير المعلومات المناسبة للمستخدمين المؤهلين في الوقت المناسب. 	
ضمان سالمة وأمن المعلومات الخاصة بالمجموعة، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر خطط التعافي من الكوارث وفاعليتها وكذلك الحماية  	

من الهجمات اإللكترونية المحتملة على أنظمة للمجموعة.

إدارة االلزتام 4-7-5

تم تلخيص أدوار ومسؤوليات إدارة االلتزام في القسم )4-5-7-3( )االعتبارات المتعلقة بالحوكمة( أعاله.

إدارة المراجعة الداخلية 4-7-6

تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى تحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في جميع قطاعات أعمال المجموعة. وعلى وجه التحديد، تقوم 
إدارة المراجعة الداخلية باألنشطة التالية:

تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتوفير الضمانات المعقولة لعملها بالشكل المطلوب لتمكين المنظومة لتحقيق أهدافها.  	
اإلبالغ عن مشاكل إدارة المخاطر وأوجه القصور في الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها مباشرة إلى لجنة المراجعة، وتقديم توصيات لتحسين  	

عمليات المنظومة من حيث كفاءة األداء وفعاليته.
تقييم أمن المعلومات واحتمال تعرضها للمخاطر. 	
تقييم برنامج االلتزام النظامي بالتشاور مع مستشار قانوني. 	
تقييم مدى جاهزية المنظومة في حالة انقطاع األعمال. 	
تعيين موارد داخلية وخارجية أخرى حسب الحاجة. 	
المشاركة في التعليم المستمر وتطوير الموظفين. 	
تقديم الدعم إلدارة مكافحة االحتيال لدى المجموعة. 	
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إدارة الشؤون القانونية والعقود 4-7-7

تشمل المسؤوليات الرئيسية إلدارة الشؤون القانونية والعقود األنشطة التالية:

مراجعة الوثائق القانونية والتأسيسية والتعاقدية، وتقديم المشورة القانونية لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة واإلدارات اإلدارية فيما  	
يتعلق بالشؤون القانونية للمجموعة.

إعداد العقود واالتفاقيات والتفاوض بشأنها. 	
تمثيل المجموعة أمام الهيئات القضائية ورفع الدعاوى القضائية ضد األطراف الخارجية ومتابعتها. 	
مراجعة األنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات ذات الصلة بأعمال المجموعة. 	
اإلشراف على عقد اجتماعات الجمعية العامة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. 	

إدارة سلسلة التوريد 4-7-8

تشمل المسؤوليات الرئيسية إلدارة سلسلة التوريد األنشطة التالية:

تقييم الموردين الجدد واالتفاق على أفضل الشروط واألحكام لصالح المجموعة. 	
الحفاظ على العالقة مع الموردين الحاليين. 	
تحديد وتنفيذ متطلبات الشراء التفصيلية وتوقيت توريد المواد والمخزونات لتتماشى مع جداول معالجة العينات أو المواعيد النهائية للعمالء. 	
الحفاظ على مستوى المخزون وعمليات دورة الشراء وإجراءاتها. 	

إدارة التمزي التشغييل 4-7-9

تهدف إدارة التميز التشغيلي إلى تعزيز النمو المستمر وتحسين األداء عبر كل األقسام الميدانية من خالل تحديد مبادرات التميز التشغيلي وإدارتها، بما 
في ذلك ما يلي:

إدارة وموازنة مجموعة من مشاريع التحسين وتحديد أولويات المشاريع من أجل »إعداد دراسات الجدوى«، وتوفير الدعم المباشر في مراحل  	
التصميم والتركيب للموارد الخاصة وخطوط العمل؛.

مراقبة تقدم تنفيذ محفظة المشاريع وزيادة القيمة وتقييم التباين مقارنة بدراسة الجدوى والتأكد من وجود التدابير المطلوبة لتحقيق أهداف  	
االستدامة.

تحديد مشاريع التحسين المتوافقة مع استراتيجيات العمل وأولوياته وتجربة العمالء. 	
تصميم مشاريع التحسين والتخطيط لها )بدمج العمليات والتقنية والموظفين وأنظمة اإلدارة( بالتوافق مع الخبراء المتخصصين )الميدانيين(  	

لتسهيل األداء التشغيلي المحسن.
ضمان التكامل والمواءمة رأسًيا وأفقًيا على مستوى المجموعة بالتعاون مع إدارات الشركة المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الفرق  	

التشغيلية الميدانية.
وضع مقاييس األداء والحفاظ عليها لقياس نجاح تنفيذ المشروع من حيث التكلفة والجدول الزمني واألثر المتوقع. 	
ضمان تسليم المشاريع لوظيفة )خط أعمال( محددة للعمل بطريقة مستدامة، ومراقبة التغيير والمنافع على المدى الطويل. 	
العمل الشاملة  	 البرية والبحرية، بما يتماشى مع خطة  وضع خطة تنفيذ المشروع الستخدامها في تشغيل أو إعادة تشغيل منصات الحفر 

والميزانية ومعايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة لدى المجموعة.
اإلشراف على مراحل التشغيل أو إعادة التشغيل بدًءا من مرحلة التخطيط األولي ومروًرا باختبار التكامل النهائي »للجاهزية للحفر« لمنصة  	

الحفر وانتهاًء بتنظيم العمليات.
إلى اإلدارة  	 بانتظام  التقارير  الرئيسية السنوية وتقديم  يتعلق بمؤشرات األداء  التشغيل وخططه فيما  أو إعادة  التشغيل  التقدم في  مراجعة 

التنفيذية حول ذلك.
تحديد المعايير واللوائح الفنية المناسبة للمجموعة. 	

إدارة الجودة واليحة والسالمة والبيئة 4-7-10

تتمثل أهداف إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة في الحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث وتتسم بتوفير األمن واالحترام للجميع من خالل تقليل 
التأثير البيئي، وحماية األصول واألشخاص، والقضاء على المخاطر المتعلقة بعملية الحفر وتخفيفها وتقليل الفترات غير اإلنتاجية.
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ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة في تعزيز بيئة عمل خالية من الحوادث في كل مواقع المجموعة طوال الوقت. ال تسمح 
المجموعة بأن يكون للنتائج التشغيلية األولوية على حساب السالمة، ويحق لجميع الموظفين على مستوى المجموعة إيقاف األنشطة غير اآلمنة ويتعين 

عليهم القيام بذلك. 

باإلضافة إلى ذلك، تتولى إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة المسؤولية عن جودة الخدمة وكذلك إدارة األداء من خالل ما يلي:

اعتماد آليات مراقبة األداء التي تعتمد على البيانات. 	
متابعة جودة الخدمة المعاد تحديدها من خالل مصفوفة تتبع جودة الخدمة وتقييماتها وشّدتها ومسؤولياتها. 	
إطالق تطبيق إلكتروني لتتبع المعدات وتوحيدها. 	
تتبع مؤشرات األداء الرئيسية الشهرية والسنوية ومؤشرات األداء الرئيسية من بداية السنة حتى تاريخه فيما يخص السالمة، مثل إجمالي  	

تكرار الحوادث الواجب اإلبالغ عنها، والفترة غير اإلنتاجية، وحوادث المركبات وغيرها.

قسم إدارة األصول  4-7-11

يتمثل دور قسم إدارة األصول لدى المجموعة في تقديم وصف شامل لألنشطة والعمليات التي تتضمن كل مرحلة من مراحل عمر األصل بما في ذلك 
شراءه وتشغيله وصيانته وسحبه والتصرف فيه. يقدم قسم إدارة األصول إرشادات ومعلومات حول أداء تلك األنشطة والعمليات بهدف تعزيز التحسين 

المستمر وضمان توافر وموثوقية وسالمة األصول في عمليات الحفر. تشمل مهام قسم إدارة األصول ما يلي:

التأكد من أن المواصفات الفنية لمنصات الحفر تلبي متطلبات عقود العمالء. 	
إجراء الصيانة الوقائية وفًقا لمواصفات الشركة المصنعة للمعدات األصلية. 	
توفير ورشة عمل داخلية إلصالح المعدات والحصول على االعتمادات. 	
ضمان تكامل تخطيط األصول وإدارتها مع متطلبات أعمال المجموعة. 	
تقييم قرارات االستثمار في األصول من خالل التحليل المالي. 	
االلتزام بإجراء جرد دقيق لألصول. 	
منع تقادم التقنيات )يرجى أيًضا مراجعة القسم )4-5-4( )التقنية((. 	
تحديد حالة المعدات وصيانتها بناًء على حالة التشغيل أو الجاهزية، ليتم التحقق منها من خالل فحص حالة األصل في تاريخ الحق. 	
تحديد المعدات التي تحتاج إلى اإلصالح الشامل أو إعادة االعتماد أو التي انتهت مدة اعتمادها. 	
دعم مديري المشاريع في وضع تصنيف أهمية األنظمة والمعدات، والقوائم المرجعية لتبعية المعدات ومعايير ما قبل التشغيل ومعايير التشغيل  	

والقوائم المرجعية للمتطلبات الخاصة بالفئة.
اإلشراف على المعدات الرئيسية وفحصها )بما يشمل على سبيل المثال: أجهزة منع االنفجار والمراكمات( وكذلك االستعداد إلعادة التنشيط  	

وتقديم الدعم أثناء االختبار.

استمرارية األعمال  4-8

لم يحدث خالل فترة االثني عشر شهًرا السابقة لتاريخ هذه النشرة أي توقف أو انقطاع ألعمال المجموعة يؤثر على الوضع المالي للمجموعة أو كان له 
أثر كبير عليه، وال يُعتزم إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها.

قامت إدارة المجموعة بتقييم آثار كوفيد-19 على عملياتها بشكل مستمر واتخذت مجموعة من اإلجراءات الوقائية واالستباقية لضمان صحة موظفيها 
وسالمتهم ولضمان استدامة عملياتها. وعليه تمكنت المجموعة من الحفاظ على استمرارية األعمال والقدرات التشغيلية طوال فترة الجائحة. وتمكنت 
المجموعة، على وجه الخصوص، من الحفاظ على مستويات التوظيف المناسبة في كل منصات الحفر الخاصة بها بما ضمن استمرارية األعمال، على 
الرغم من القيود المتعددة المفروضة على السفر وتغيير فرق العمل. ومع ذلك، شهدت المجموعة انخفاًضا في إيراداتها خالل جائحة كوفيد-19، ويُعزى 
ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الطلب على النفط، مما أثر على خطط الحفر لعمالئها وأدى إلى تعليق عمليات الحفر مؤقًتا لبعض منصات الحفر. ورغم 
أن المجموعة تلقت إشعارات باستئناف عمليات ثمان منصات حفر من التسع منصات المتوقفة مؤقًتا كما في تاريخ هذه النشرة، تم استئناف عمليات 
ست منصات منها خالل عام 2021م. تم استئناف عمليات ثالث منصات حفر برّية وذلك بين شهري يناير ويونيو من العام2022م إضافًة إلى منصة حفر 
بحرية في شهر أبريل من العام 2022م، كما تلقت المجموعة إشعار استئناف أعمال منصة حفر برية )والتي تعد المنصة األخيرة الخاضعة للتعليق( وتعمل 

الشركة على إعادة تشغيلها ومن المتوقع أن تُستأنف عملياتها في نهاية شهر سبتمبر 2022م.
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تطور رأس مال الرشكة  4-9

تأسست الشركة كمشروع مشترك بتاريخ 1383/11/25هـ )الموافق 1964/04/07م( وتأسست كشركة مساهمة مقفلة في 1389/01/26هـ )الموافق 
1969/04/13م( تحت اسم »شركة الحفر العربية« والسجل التجاري رقم 2050002237 بتاريخ 1389/01/26هـ )الموافق 1969/04/13م( وبرأس مال 
قدره مليوني )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين ألف )20,000( سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للسهم الواحد، امتلكت 
منها المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( ما نسبته 51.0% من رأس المال، وامتلكت منها شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو 

وشركة سوسيتيه فوركس مجتمعين ما نسبته 49.0% من رأس المال. وكان هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 6و /و89/0ووهـ )الموافق وو/و969/0وم((:  وو-والجدول )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

51.0%10,200المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
49.0%9,800شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس 

00.0و%0,000واإلجمالي 

المصدر: الشركة.

وتم بعد ذلك زيادة رأس مال الشركة من مليوني )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين ألف )20,000( سهم بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال 
سعودي للسهم الواحد إلى عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000( سهم بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي 

للسهم الواحد. وكان هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 7و/و8/0وووهـ )الموافق وو/997/08وم((:  وو-والجدول )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

51.0%102,000المؤسسة العامة للبترول والمعادن 

49.0%98,000شركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو وشركة سوسيتيه فوركس 

00.0و%00,000واإلجمالي 

 المصدر: الشركة.

الممتدة من 1968م حتى 1972م، حيث استحوذت  الفترة  الشركة من خالل عدة معامالت خالل  استحوذت مجموعة شلمبرجيه على 49% من أسهم 
مجموعة شلمبرجيه تدريجًيا على حصة مسيطرة من شركة سوسيتيه فوركس وشركة سوسيتيه دو فوراج بتروليه النجودوسينه فورينكو، مما أدى إلى 
االستحواذ على كامل أسهم شركة سوسيتيه فوركس في بداية العام 1971م وعند االندماج مع شركة أيكوس نبتون كما في 31 ديسمبر 1972م، أصبحت 
شركة فوريكس نبتون إس أيه هي المالك الوحيد بنسبة 49.0% من أسهم الشركة. وبتاريخ 1990/06/23م، اندمجت شركة فوريكس نبتون إس أيه مع 
شركة سوسيتيه دي بروسبيكشن إيليكرونيك شلمبرجيه إس أيه وتم إعادة تسميتها شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه والتي أصبحت تملك 

49.0% من أسهم الشركة منذ ذلك الحين. 

وبموجب قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 1420/02/30هـ )الموافق 1999/06/14م( تم تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات 
مليون  عشرين  قدره  مال  برأس  1999/05/05م(  )الموافق  1420/01/19هـ  وتاريخ  7/ب/1058  برقم  الصادر  الملكي  لألمر  وفقاً  محدودة  مسؤولية 
)20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف )200,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة. وكان هيكل ملكية 

الشركة بعد التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 0و/و0/0وووهـ )الموافق وو/999/06وم((:  وو-والجدول )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

51.0%102,000المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
49.0%98,000شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

00.0و%00,000واإلجمالي 

المصدر: الشركة.
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وبتاريخ 1424/08/02هـ )الموافق 2003/09/28م( صدر خطاب معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن رقم 1000/ع بالتنازل عن 
كامل حصصها والبالغة مائة واثنين ألف )102,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة والتي تعادل ما نسبته %51.0 

من رأس مال الشركة إلى شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(. وكان هيكل ملكية الشركة بعد نقل الحصص على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ و08/0/ووووهـ )الموافق 8و/09/و00وم((:  وو-والجدول )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

51.0%102,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

49.0%98,000شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

00.0و%00,000واإلجمالي 

المصدر: الشركة.

وبتاريخ 1431/03/15هـ )الموافق 2010/03/31م( تم زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتي ألف 
)200,000( حصة بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مائتين وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة )225,800( حصة بقيمة اسمية قدرها )100( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة 
مليونين وخمسمائة وثمانين ألف )2,580,000( ريال سعودي من حساب الشركاء الجاري. لتصبح عدد الحصص المملوكة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة 
)طاقة( مائة وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية وخمسين )115,158( حصة والتي تعادل ما نسبته 51.0% من رأس مال الشركة، بينما أصبح عدد الحصص 
المملوكة لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه مائة وعشرة آالف وستمائة واثنين وأربعين )110,642( حصة والتي تعادل ما نسبته 49.0% من 

رأس مال الشركة. وكان هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ وو/و0/ووووهـ )الموافق وو/و0/0و0وم((:  وو-والجدول )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

51.0%115,158شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

49.0%110,642شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

00.0و%800,ووواإلجمالي 

المصدر: الشركة.

وبتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة 
التجارة رقم 698 باسم »شركة الحفر العربية« برأس مال قدره اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى 
مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ولم تتغير نسبة الملكية 

في الشركة بعد التحول إلى شركة مساهمة وكانت على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 0و/و0/ووووهـ )الموافق وو/وو/وو0وم((:  6و-والجدول )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

51.0%1,151,580شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

49.0%1,106,420شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

00.0و٪8,000وو,واإلجمالي 

المصدر: الشركة.

وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( تم زيادة رأس مال الشركة من اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانين 
ألف )22,580,000( ريال سعودي مقسم إلى مليونين ومائتين وثمانية وخمسين ألف )2,258,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
ألف ومائتين  الواحد من خالل رسملة مبلغ قدره ستمائة وتسعة وسبعين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين  للسهم  قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
)679,999,200( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومبلغ قدره سبعة وتسعين مليون وأربعمائة وعشرين ألف وثمانمائة )97,420,800( ريال سعودي 

من رأس المال اإلضافي المدفوع. وكان هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال على النحو التالي:
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هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ وو/08/ووووهـ )الموافق 7و/و0/وو0وم((:  7و-والجدول )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

51.0%40,800,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

49.0%39,200,000شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

00.0و%80,000,000اإلجمالي 

 المصدر: الشركة.

وبموجب قرار المساهمين بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة مليون )800,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، إلى ثمانمائة 
وتسعين مليون )890,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعة وثمانين مليون )89,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وتمت الموافقة على طرح تسعة ماليين )9,000,000( سهم المصدرة حديًثا )والتي تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الزيادة( لالكتتاب العام. 
يرد هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح، في الجدول )4-18( )هيكل الملكية المباشر للشركة قبل الطرح وبعده(.

هيكل المساهمة الحايل  4-10

نظرة عامة عىل الرشكة 4-10-1

يبلغ رأس المال الحالي للشركة ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي، مقسماً إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى 

األسهم الجديدة بعد الطرح:

هيكل الملكية المباشر للشركة قبل الطرح وبعده (:  8و-والجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

نسبة المساهمة عدد األسهم
)٪(

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة المساهمة عدد األسهم

)٪(

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

)ريال سعودي(
شركة التصنيع وخدمات 

35.7317,730,000%51.0408,000,00031,773,000%40,800,000الطاقة )طاقة( 

شركة سيرفيسيز بتروليرز 
34.3305,270,000%49.0392,000,00030,527,000%39,200,000شلمبرجيه إس أيه 

30.0267,000,000%26,700,000---الجمهور 

00.0890,000,000و%00.0800,000,00089,000,000و%80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.
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يوضح الشكل أدناه هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ نشرة اإلصدار(:  و-والشكل )

مجموعة فانغارد

 حكومة المملكة
العربية السعودية

 حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة

 األمري سلطان محمد
سعود الكبري آل سعود

 المساهمون من
الجمهور

 رشكة المملكة
القابضة

 المساهمون من
الجمهور

محمد بن فهد آل سعود

 صندوق االستثمارات
العامة

 رشكة اسمنت المنطقة
الرشقية

صالح عبد العزيز
محمد السالم 

 المساهمون من
الجمهور

 الرشكة العربية
 لالستثمارات البرتولية

(أبيكورب)
 رشكة اسمنت

اليمامة
 صندوق

االستثمارات العامة أخرى أقل من 
5 % لكل منها

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

 رشكة التصنيع الوطنية
(التصنيع)

حكومة دولة الكويت

 حكومة الوحدة الوطنية
(ليبيا)

حكومة العراق
الفيدرالية

حكومة دولة قطر

 حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية

 أخرى (أقل من %5
لكل منها)

بال روك، إنك

رشكة ستيت سرتيت

أخرى ±(أقل من %5 
لكل منها)

شلمربجيه ليميتد

شلمربجيه بي في

 (أقل من 5%± أخرى
لكل منها)

شلمربجيه إس أيه

أخرى (أقل من %5)

رشكة الحفر العربية

 "رشكة التصنيع وخدمات الطاقة "الطاقة
سريفيسزي برتولزي

شلمربجيه إس أيه 

٪٨٫٥
٪١٧

٪١٧

٪١٧

٪١٥

٪١٠

٪١٠

٪٥

٪٨

٪٧٫٩

٪٦٫٦

٪٧٧

٪١٠٠٪١٠٠

٪٩٩٫٩٩٩٩

٪٩٩٫٩٩٩٣

٪٥٫٤٣٧٪٥٫٦٢٥٪٥٫٦٢٥٪٥٫٨٨٣٪٤٥٫٧٨٧٪٥٫٦٢٥٪٢٦٫٠١٨

٪٦٫٢٣

٪١٠

٪٥

٪٨٦٫٩١

٪٥٫٢٥

٪٧٫٨٤

٪٠٫٠٠٠٠٧

٪٥١٪٤٩

٪٠٫٠٠٠١

٪١٧٫٢٢

٪٧٢٫٧٨ ٪٩٣٫٧٧

٪١٦٫٨٦٥

٪٧٨٫١٣٥

 صاحب السمو الملكي
 األمري الوليد بن طالل بن

عبد العزيز آل سعود

 المساهمون من
الجمهور

 صندوق االستثمارات
العامة

المصدر: الشركة.
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يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة، باإلضافة إلى األسهم 
الجديدة بعد الطرح:

تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون و% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة (:  9و-والجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

نسبة عدد األسهم
المساهمة )٪(

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة المساهمة عدد األسهم

)٪(

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم )ريال 

سعودي(

35.7317,730,000%51.0408,000,00031,773,000%40,800,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 
شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه 

34.3305,270,000%49.0392,000,00030,527,000%39,200,000إس أيه 

30.0267,000,000%26,700,000---الجمهور 

00.0890,000,000و%00.0800,000,00089,000,000و%80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.

ال يوجد مساهمين أفراد يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية غير مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة.

نظرة عامة عىل كبار المساهمني الحالني 4-10-2

يحدد هذا القسم تفاصيل كبار المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

رشكة التينيع وخدمات الطاقة )طاقة( 4-10-2-1

شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية تأسست بموجب قرار وزارة التجارة رقم 494 بتاريخ 1424/03/23هـ )الموافق 
2003/05/24م(، والمقيدة بالسجل التجاري رقم 2052002576 بتاريخ 1435/10/07هـ )الموافق 2014/08/03م(. يقع المقر الرئيسي لشركة التصنيع 
وخدمات الطاقة )طاقة( ومكتبها المسجل في شارع األمير فيصل بن فهد، ص.ب. 28589، الظهران 11447، المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال 
الحالي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة مبلغاً قدره خمسة مليار )5,000,000,000( ريال سعودي، مقسماً إلى خمسمائة مليون )500,000,000( سهم عادي 

بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

النفط  الغاز الطبيعي، والخدمات المتصلة باستخراج  آبار  النفط، وحفر  آبار  الرئيسية لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( حفر  تشمل األنشطة 
المعدنية  باالستكشافات  المتعلق  االختباري  والحفر  المسح،  باستثناء خدمات  الطبيعي  الغاز  باستخراج  المتصلة  والخدمات  المسح،  باستثناء خدمات 
والفلزات الثمينة، وصناعة المحركات والمولدات الكهربائية، وتحلية المياه، وأنشطة المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والمرجافي. وكما في تاريخ هذه 
النشرة، تعمل شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( بشكل أساسي باعتبارها شركة قابضة من خالل امتالكها أربعين مليون وثمانمائة ألف)طاقة( 
)40,800,000( )طاقة( سهم في الشركة )والتي تعادل ما نسبته 51% من رأس مال الشركة( ملكية مباشرة، وال توجد إيرادات أو أنشطة تشغيلية منسوبة 

إلى شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة التصنيع وخدمات الطاقة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( كما في تاريخ هذه النشرة(:  0و-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالريال السعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالريال 

السعودي(
نسبة الملكية )٪( )و(

45.787%228,934,566102,289,345,660صندوق االستثمارات العامة 

5.883%29,413,19410294,131,940الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( 

5.625%28,124,99210281,249,920شركة إسمنت اليمامة 

5.625%28,124,99210281,249,920شركة التصنيع الوطنية 

5.625%28,124,96210281,249,620المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

5.437%27,187,49510271,874,950شركة إسمنت المنطقة الشرقية 

4.560%22,799,32010227,993,200شركة أرامكو السعودية للتطوير 
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القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالريال السعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالريال 

السعودي(
نسبة الملكية )٪( )و(

3.387%16,934,87510169,348,750شركة إسمنت تبوك 

3.387%16,934,87510169,348,750بنك الرياض 

3.375%16,874,99710168,749,970الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

1.367%6,833,3631068,333,630شركة أيان لالستثمار 

0.924%4,619,4121046,194,120بدر فهد محمد العذل 

0.924%4,618,4121046,184,120محمد فهد محمد العذل 

0.924%4,618,4121046,184,120تركي فهد محمد العذل 

0.858%4,288,5191042,885,190بدرية حسين العساف 

0.462%2,309,2061023,092,060غادة فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060فلوه فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060مشاعل فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060رابعة فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060هال فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060منيرة فهد محمد العذل 

0.462%2,309,2061023,092,060صيته فهد محمد العذل 

0.238%1,188,4031011,884,030عبداهلل غانم الغانم 

0.238%1,188,4031011,884,030شركة التعمير المحدودة 

0.237%1,184,2501011,842,500شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة 

0.237%1,184,2501011,842,500شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 

0.237%1,184,2501011,842,500شركة رضايات المحدودة 

0.237%1,184,2021011,842,020شركة العربية السعودية لإلنشاءات واإلصالح المحدودة 

0.237%1,184,2021011,842,020مجموعة الراجحي القابضة 

0.237%1,184,2021011,842,020شركة الخفرة القابضة 

0.237%1,184,2021011,842,020مجموعة سدر للتجارة والمقاوالت 

0.237%1,184,2021011,842,020شركة القسي المحدودة 

0.237%1,184,2021011,842,020فهد عبداهلل المبارك 

0.166%828,941108,289,410مجموعة عبدالعزيز العبدالقادر 

0.118%592,100105,921,000شركة الصالحية التجارية 

0.095%473,681104,736,810شركة عبدالعزيز وسعد المعجل 

0.095%473,682104,736,820شركة العزيزية للتنمية 

00.0و٪000,000,000,و-00,000,000واإلجمالي 

المصدر: الشركة.
نسب الملكية تقريبية.  )1(

جدول المحتويات

99

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

وصف األعمال



فيما يلي بيان بمساهمي شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( الذين يمتلكون مباشرة نسبة 5% أو أكثر من أسهمها كما في تاريخ هذه النشرة:

صندوق االستثمارات العامةأ- 

تأسس صندوق االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/24( وتاريخ 1391/06/25هـ )الموافق 1971/08/14م( كصندوق مملوك بالكامل 
للحكومة، بموجب نظام صندوق االستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/92 وتاريخ 1440/08/12هـ )الموافق 2019/04/17م(. وقد تم 
تأسيس صندوق االستثمارات العامة لتقديم الدعم التمويلي للمشاريع ذات األهمية االستراتيجية لالقتصاد الوطني، واتسع دوره ليشمل عدداً من المجاالت 
المختلفة. وفي مارس 2015م، أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل اإلشراف على صندوق االستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. وفي 
إطار هذه العملية، تم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق االستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود. 
واتخذ مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة عدة خطوات لتحديد رؤية صندوق االستثمارات العامة وأهدافه االستراتيجية بشكل واضح بما يتماشى 

مع رؤية المملكة 2030 وذلك بهدف المساعدة في تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في توفير اقتصاد مستدام ومتنوع.

يعمل صندوق االستثمارات العامة على إنشاء محفظة من االستثمارات المحلية والدولية عالية الجودة ومتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات 
األصول. ويعمل صندوق االستثمارات العامة، من خالل التعاون مع الشركاء االستراتيجيين العالميين ومديري االستثمار الرائدين كذراع استثماري رئيسي 
إلى أن يكون قوة  العامة  للمملكة. يهدف صندوق االستثمارات  لتنفيذ استراتيجية تركز على تحقيق عوائد مالية مرتفعة وقيمة طويلة األجل  للمملكة 
استثمارية عالمية وصندوق االستثمارات العامة االستثماري األكبر تأثيراً في العالم، بما يتيح إنشاء قطاعات وفرص جديدة من شأنها أن تشكل االقتصاد 
العالمي المستقبلي، إلى جانب دعم التحول االقتصادي للمملكة. وتتمثل رسالة صندوق االستثمارات العامة في االستثمار النشط على المدى الطويل 
لتحقيق أقصى قدر من العوائد المستدامة، وأن يكون الشريك االستثماري المفضل الغتنام الفرص العالمية وأن يعمل على تمكين التنمية االقتصادية 

وتنويع االقتصاد السعودي.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية صندوق االستثمارات العامة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية صندوق االستثمارات العامة كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )
نسبة الملكية )٪(المساهم

100.0%حكومة المملكة العربية السعودية 

المصدر: الشركة.

الرشكة العربية لالستثمارات البرتولية )أبيكورب(ب- 

بتاريخ   2050003977 رقم  التجاري  بالسجل  مقيدة  سعودية،  مقفلة  مختلطة  مساهمة  شركة  هي  )أبيكورب(  البترولية  لالستثمارات  العربية  الشركة 
1396/05/11هـ )الموافق 1976/05/11م(. يقع المقر الرئيسي للشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( ومكتبها المسجل في شارع الملك 
مبلغاً  )أبيكورب(  البترولية  لالستثمارات  العربية  للشركة  الحالي  المال  رأس  يبلغ  السعودية.  العربية  المملكة   ،31423 الدمام   ،9599 فيصل، ص.ب. 
إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( دوالر أمريكي  قدره عشرون مليار )20,000,000,000( دوالر أمريكي، مقسماً 
للسهم الواحد، وبرأس مال مدفوع بمبلغ قدره مليار وخمسمائة مليون )1,500,000,000( دوالر أمريكي، وبراْس مال مكتتب به بمبلغ قدره عشرة مليار 

)10,000,000,000( دوالر أمريكي، وبرأس مال قابل لألداء بمبلغ قدره ثمانية مليار وخمسمائة مليون )8,500,000,000( دوالر أمريكي.

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بموجب اتفاقية تأسيس من قبل الدول العشر األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول )أوابك(.
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يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالدوالر األمريكي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالدوالر 

األمريكي(
نسبة الملكية )٪(

17.0٪340,000,0001,0003,400,000,000حكومة المملكة العربية السعودية 

17.0٪340,000,0001,0003,400,000,000حكومة اإلمارات العربية المتحدة 

17.0٪340,000,0001,0003,400,000,000حكومة دولة الكويت 

15.0٪300,000,0001,0003,000,000,000حكومة الوحدة الوطنية )ليبيا( 

10.0٪200,000,0001,0002,000,000,000الحكومة العراقية االتحادية 

10.0٪200,000,0001,0002,000,000,000حكومة دولة قطر 

5.0٪100,000,0001,0001,000,000,000حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

3.0٪60,000,0001,000600,000,000حكومة مملكة البحرين 

3.0٪60,000,0001,000600,000,000حكومة جمهورية مصر العربية 

3.0٪60,000,0001,000600,000,000حكومة الجمهورية العربية السورية 

00.0و%0,000,000,000و-000,000,000,واإلجمالي 

المصدر: الموقع اإللكتروني للشركة العربية لالستثمارات البترولية.

رشكة إسمنت اليمامة السعوديةج- 

 25 )الموافق  1381/03/13هـ  بتاريخ   15 رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  عامة سعودية  مساهمة  هي شركة  السعودية  اليمامة  إسمنت  شركة 
الرئيسي لشركة إسمنت  المقر  يقع  )الموافق 1959/10/21م(.  بتاريخ 1379/04/18هـ  التجاري رقم 1010001578  بالسجل  والمقيدة  /1961/08م( 
اليمامة ومكتبها المسجل في طريق المطار، حي الفالح، ص.ب. 293، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي لشركة إسمنت 
اليمامة مبلغاً قدره ملياران وخمسة وعشرون مليون )2,025,000,000( ريال سعودي، مقسماً إلى مائتين واثنين مليون وخمسمائة ألف )202,500,000( 

سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة إسمنت اليمامة السعودية كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة إسمنت اليمامة السعودية كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالريال السعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالريال 

السعودي(
نسبة الملكية )٪()و(

صاحب السمو األمير/ سلطان محمد سعود الكبير 
7.84%15,876,00010158,760,000آل سعود 

5.25%10,631,25010106,312,500صالح عبدالعزيز محمد السالم 

86.91%175,992,750101,759,927,500المساهمين من الجمهور 

00.0و%000,000,وو0,و0و00,000و,و0واإلجمالي 

المصدر: السوق.
نسب الملكية تقريبية.  )1(
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رشكة التينيع الوطنيةد- 

شركة التصنيع الوطنية هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب قرار وزارة التجارة رقم 601 بتاريخ 1404/12/24هـ )الموافق 1984/09/20م( 
ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010059693 بتاريخ 1405/10/07هـ )الموافق 1985/06/26م(. يقع المقر الرئيسي لشركة التصنيع الوطنية ومكتبها 
المسجل في طريق الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص.ب. 26707، الرياض 11496، المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي لشركة التصنيع 
الوطنية مبلغاً قدره ستة مليار وستة مائة وتسعة وثمانين مليون ومائة وواحد وأربعين ألف وستة مائة وستين )6,689,141,660( ريال سعودي، مقسم إلى 
ستة مائة وثمانية وستين مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ومائة وستة وستين )668,914,166( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة التصنيع الوطنية كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل ملكية شركة التصنيع الوطنية كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالريال السعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالريال 

السعودي(
نسبة الملكية )٪()و(

6.23%41,674,39410416,743,940شركة المملكة القابضة 

93.77%627,239,772106,272,397,720المساهمون من الجمهور 

00.0و٪660,ووو,06,689و66و,وو668,9اإلجمالي 

المصدر: السوق.
نسب الملكية تقريبية.  )1(

شركة المملكة القابضة هي شركة مساهمة سعودية عامة. وقد تأسست في السابق كشركة محدودة المسؤولية وزاولت نشاطها بالسجل التجاري رقم 
1010142022 وتاريخ 1417/01/11هـ )الموافق 1996/05/28م(. وافقت وزارة التجارة واالستثمار على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وفًقا للقرار 
رقم 128/س وتاريخ 1427/05/18هـ )الموافق 2007/06/04م(. يقع مقر الشركة في الطابق 66، مركز المملكة، ص.ب. 1، الرياض، 11321، المملكة 
العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي لشركة المملكة القابضة 37,058,823,000 رياالً سعودًيا، مقسم إلى 3,705,882,300 سهًما عادًيا بقيمة اسمية 

مدفوعة بالكامل تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة في إدارة الفنادق وتشغيلها، والخدمات التجارية، والتعليم واالستثمار، والخدمات التعليمية.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة المملكة القابضة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة المملكة القابضة كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )

عدد األسهمالمساهم
القيمة االسمية للسهم 

الواحد )بالريال 
السعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )بالريال 

السعودي(
نسبة الملكية )٪(

صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن 
78.135%2,895,588,1851028,955,881,850عبدالعزيز آل سعود 

16.865%625,000,000106,250,000,000صندوق االستثمارات العامة

5.0%185,294,115101,852,941,150المساهمون من الجمهور 

00.0و%000,وو8,8و7,0و0و00و,و88,و70,واإلجمالي 

المصدر: السوق.
لمزيد من التفاصيل حول صندوق االستثمارات العامة، يرجى مراجعة القسم )4-10-2-1) أ(( )صندوق االستثمارات العامة(.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هـ- 

تأسست المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب نظام التأمينات االجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 1389/09/06هـ )الموافق 
1969/11/15م( وتعديالته )»نظام التأمينات االجتماعية«(.

تأسست المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتطبق أحكام نظام التأمينات االجتماعية ومتابعة عملية تحقيق التغطية التأمينية اإلجبارية وتحصيل 
االشتراكات من أصحاب العمل ودفع المزايا للمشتركين المستحقين أو أفراد أسرهم. تعمل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من مكتبها الرئيسي 

في الرياض ولديها 21 مكتًبا ميدانًيا منتشرة في عدد من المناطق والمحافظات في المملكة.
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يوضح الجدول التالي هيكل ملكية المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في تاريخ هذه النشرة

هيكل ملكية المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في تاريخ هذه النشرة (:  6و-والجدول )
نسبة الملكية )٪(المساهم

100.0%حكومة المملكة العربية السعودية 

المصدر: الشركة.

رشكة إسمنت المنطقة الرشقية و- 

)الموافق  بتاريخ 1402/03/14هـ  م / 11  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  الشرقية هي شركة مساهمة سعودية عامة  المنطقة  شركة إسمنت 
1982/01/09م( وقرار وزارة التجارة رقم 939 بتاريخ 1403/04/03هـ )الموافق 1983/01/17م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 205001340 بتاريخ 
1403/05/22هـ )الموافق 1983/03/07م(. يقع المقر الرئيسي لشركة إسمنت المنطقة الشرقية ومكتبها المسجل في طريق الملك فهد، أبراج إسمنت 
الشرقية، ص.ب. 4536، الدمام 31412، المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي لشركة إسمنت المنطقة الشرقية مبلغاً قدره ثمانمائة وستين 
مليون )860,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وثمانين مليون )86,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة إسمنت المنطقة الشرقية كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة إسمنت المنطقة الشرقية كما في تاريخ هذه النشرة (:  7و-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )بالريال السعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
)بالريال السعودي(

نسبة الملكية )٪()و(

17.22%14,809,20010147,092,000صاحب السمو الملكي األمير / محمد بن فهد آل سعود 
10.0%8,600,0001086,000,000صندوق االستثمارات العامة 

72.78%62,590,80010625,908,000المساهمون من الجمهور 
00.0و%0860,000,000و86,000,000اإلجمالي 

المصدر: السوق.
نسب الملكية تقريبية.  )1(

رشكة سريفيسزي برتولريز شلمربجيه إس أيه 4-10-2-2

تأسست شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه بموجب أنظمة فرنسا يقع المقر الرئيسي لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه ومكتبها 
المسجل في شارع سانت دومينيك 42، باريس 75007، فرنسا. يبلغ رأس المال الحالي لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه مبلغاً قدره مائة 
وتسعة وستين مليون وأربع مائة وثمانية وأربعين ألف )169,448,000( يورو، مقسم إلى مائة واثنان وأربعين ألف وخمسمائة )142,500( سهم عادي بقيمة 

اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف ومائة وتسعة وثمانين )1,189.10( يورو وعشرة سنت للسهم الواحد.

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه تقديم الخدمات التقنية والهندسية لفتح واستغالل محاجر النفط والغاز لإلنتاج 
المستقبلي.

وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه بشكل مباشر مليون ومائة وست آالف وأربع مائة وعشرين )1,106,420( سهم 
في الشركة )والتي تعادل ما نسبته 49% من رأس مال الشركة(، وال توجد إيرادات أو أنشطة تشغيلية منسوبة إلى شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه كما في تاريخ هذه النشرة (:  8و-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )باليورو(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )باليورو(

نسبة الملكية )٪()و(

99.9993%142,4991,189.10169,446,810.90شركة شلمبرجيه إس أيه 
0.0007%11,189.101,189.10شركة شلمبرجيه للخدمات االستثمارية بي في 

00.0و٪8,000وو,69و-00و,ووواإلجمالي 

المصدر: الشركة.
نسب الملكية تقريبية.  )1(
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إّن شركة شلمبرجيه إس أيه، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب أنظمة فرنسا، هي المساهم الكبير الوحيد في شركة سيرفيسيز بتروليرز 
شلمبرجيه إس أيه، حيث تملك خمسة بالمائة أو أكثر من أسهمها كما في تاريخ هذه النشرة.

يقع المقر الرئيسي لشركة شلمبرجيه إس أيه ومكتبها المسجل في شارع سانت دومينيك 42، باريس 75007، فرنسا. ويبلغ رأس المال الحالي لشركة 
شلمبرجيه إس أيه مبلغاً قدره تسعة وثالثون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وثمانية وثالثون )39,777,238.96( يورو وستة وتسعين سنتاً، 
مقسماً إلى ثمانية وأربعين مليون وخمسمائة وثمانية ألف وثمانمائة وثمانية وعشرين )48,508,828( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
)0.82( يورو للسهم الواحد. وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك شركة شلمبرجيه إس أيه بشكل مباشر مائة واثنان وأربعين ألف وأربع مائة وتسعة وتسعين 

)142,499( سهم في شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه )ما يعادل حوالي 100.0% من رأس مالها(.

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة شلمبرجيه إس أيه امتالك األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة شلمبرجيه إس أيه كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة شلمبرجيه إس أيه كما في تاريخ هذه النشرة (:  9و-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )باليورو(

القيمة االسمية 
اإلجمالية )باليورو(

نسبة الملكية )٪()و(

99.9999%48,508,8260.8239,777,237.32شركة شلمبرجيه بي في 

0.00005%10.820.82شركة شلمبرجيه للخدمات االستثمارية إس أيه 

0.00005%10.820.82أوليفر بيريت 

00.0و٪8.96وو,9,777و-8و08,8و,8واإلجمالي 

المصدر: الشركة.
نسب الملكية تقريبية.  )1(

فيما يلي وصف لمساهمي شركة شلمبرجيه إس أيه الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم كما في تاريخ هذه النشرة:

رشكة شلمربجيه بي في

شركة شلمبرجيه بي في هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين هولندا، ويقع مقرها الرئيسي ومكتبها المسجل في باركسترات 
83، الهاي، جي 2514، هولندا. يبلغ رأس المال الحالي لشركة شلمبرجيه بي في مبلغاً قدره واحد وعشرون مليون وثالثمائة وأحد عشر ألفا ومائتان 
وتسعون )21,311,290.00( يورو، مقسماً إلى ستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وثالثين )46,838( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
أربعمائة وخمسة وخمسين )455( يورو للسهم الواحد. وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك شركة شلمبرجيه بي في بشكل مباشر ثمانية وأربعين مليون 

وخمسمائة وثمانية آالف وثمانمائة وستة وعشرين )48,508,826( سهم في شركة شلمبرجيه إس أيه )ما يعادل حوالي 100.0% من رأس مالها(.

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة شلمبرجيه بي في تقديم خدمات الدعم اإلداري، وحيازة الملكية الفكرية وإدارتها، وحيازة األسهم وأدوات الملكية األخرى.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة شلمبرجيه بي في كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة شلمبرجيه بي في كما في تاريخ هذه النشرة (:  0و-والجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
الواحد )باليورو(

القيمة االسمية 
نسبة الملكية )٪(اإلجمالية )باليورو(

100.0%46,83845521,311,290.00شركة شلمبرجيه ليميتد 

00.0و٪90.00و,ووو,وو-8و6,8واإلجمالي 

المصدر: الشركة.

فيما يلي وصف لمساهم شركة شلمبرجيه بي في الذي يمتلك 5% أو أكثر من األسهم كما في تاريخ هذه النشرة
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رشكة شلمربجيه ليميتد

تأسست شركة شلمبرجيه ليميتد في عام 1956م كشركة ذات مسؤولية محدودة وتقع مكاتبها التنفيذية الرئيسية في باريس )فرنسا( وهيوستن )الواليات 
المتحدة األمريكية( ولندن )المملكة المتحدة( والهاي )هولندا(، وهي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب أنظمة كوراساو. وفي عام 1926م 
تم إدراج أسهم شركة شلمبرجيه ليميتد في سوق أسهم نيويورك، كما تم إدراجها أيًضا في أسواق أسهم أخرى في السنوات التالية. يبلغ رأس المال الحالي 
لشركة شلمبرجيه ليميتد مبلغاً قدره سبعة وأربعون مليون )47,000,000.00( دوالر أمريكي، مقسماً إلى أربعة مليار وخمسمائة مليون )4,500,000,000( 
سهم عادي ومائتين مليون )200,000,000( أسهم ممتازة بقيمة اسمية قدرها )0.01( دوالر أمريكي للسهم الواحد. وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك 
شركة شلمبرجيه ليميتد بشكل مباشر ستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وثالثين )46,838( سهم في شركة شلمبرجيه بي في )ما يعادل حوالي %100 

من رأس مالها(.

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة شلمبرجيه ليميتد امتالك األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى، وأنشطة التصنيع واإلنتاج.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة شلمبرجيه ليميتد كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة شلمبرجيه ليميتد كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-والجدول )

عدد األسهمالمساهم
القيمة االسمية للسهم 

الواحد )بالدوالر 
األمريكي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
)بالدوالر األمريكي(

نسبة الملكية )٪()و(

8,5%119,850,8120,011,198,508,12مجموعة فانغارد)2( 

7,9%111,487,1190,011,114,871,19شركة بالك روك)3( 

6,6%92,164,5060,01921,645,06شركة ستيت ستريت)4( 

77,0%1,089,516,8790,0110,895,168,79آخرون )أقل من 5% لكل منهم( 

00,0و٪6و,و9و,0وو,وو-6وو,9و0,ووو,واإلجمالي 

المصدر: الشركة.
المالحظات:

نسب الملكية تقريبية.  )1(

استناًدا إلى البيان المتعلق بالجدول 13GIA المرفوع بتاريخ 2022/02/10م. يشير البيان المرفوع إلى أن مجموعة فانغارد تمتلك حقوق تصويت مشتركة بواقع 2,205,290 سهم وحقوق   )2(

استثمارية منفردة بواقع 114,325,999 سهم وحقوق استثمارية مشتركة بواقع 5,524,813 سهم.
استناًدا إلى البيان المتعلق بالجدول 13G/A المرفوع بتاريخ 2022/02/01م. يشير البيان المرفوع إلى أن شركة بالك روك تمتلك حقوق تصويت منفردة بواقع 96,704,481 سهم وحقوق   )3(

استثمارية منفردة بواقع 111,487,119 سهم.
استناًدا إلى بيان المتعلق بالجدول 13G/A المرفوع بتاريخ 2022/02/14م. يشير البيان المرفوع إلى أن شركة ستيت ستريت تمتلك حقوق تصويت مشتركة بواقع 84,453,128 سهم وحقوق   )4(

استثمارية مشتركة بواقع 91,556,288 سهم.
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الهيكل التنظيمي للرشكة وحوكمتها-  5

الهيكل التنظيمي  5-1

يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا للشركة 
وخاصًة الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.

يوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الهيكل التنظيمي للشركة(:  و-والشكل )

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

 أمني رس المجلس ومساعد
المكتب التنفيذي

 مدير
العمليات

 المدير
المايل

 مدير
 الخدمات
المشرتكة

 مدير الشؤون
 القانونية
والعقود

 مدير إدارة
 المخاطر
وااللزتام

 مدير
 االسرتاتيجية
والتسويق

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

 لجنة
المراجعة

 لجنة الرتشيحات
والمكافآت

 اللجنة
التنفيذية

المصدر: الشركة.

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح:

هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل الطرح وبعده (:  و-والجدول )

المساهم
المساهمة )بعد الطرح(المساهمة )قبل الطرح(

الملكية عدد األسهم 
المباشرة )٪(

القيمة االسمية 
الملكية عدد األسهم)ريال سعودي(

المباشرة )٪(
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

35,7317,730,000%51,0408,000,00031,773,000%40,800,000شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

34,3305,270,000%49,0392,000,00030,527,000%39,200,000شركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه 

30,0267,000,000%26,700,000---الجمهور 

00,0890,000,000و%00,0800,000,00089,000,000و%80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمني رس المجلس  5-2

تشكيل مجلس اإلدارة 5-2-1

يتألف مجلس اإلدارة من تسعة )9( أعضاء تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-15( )ملخص 
النظام األساسي((. ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساسي ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون 
مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث سنوات كحد أقصى لكل دورة، باستثناء الدورة األولى التي تستمر لمدة خمس سنوات. كما 
في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء معينين، ومقعدين شاغرين من إجمالي تسعة مقاعد للمجلس. لدى مجلس اإلدارة حالًيا 
عضو مستقل واحد من أصل ثالثة أعضاء مستقلين على األقل، مما يعد مخالفاً لالئحة حوكمة الشركات. وسيتم انتخاب العضوين المستقلين اإلضافيين 
من قبل الجمعية العامة للشركة بعد اإلدراج. )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-6( )حوكمة الشركة( والقسم )15( )تعهدات ما بعد اإلدراج((. 

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:

مجلس إدارة الشركة (:  و-والجدول )

صفة العضوية الجنسيةالمنصباالسم
/ االستقاللية

نسبة الملكية 
المباشرة لألسهم

نسبة الملكية غير المباشرة لألسهم )و(
تاريخ التعيين

قبل
الطرح

بعد
بعد الطرحقبل الطرحالطرح

خالد محمد 
صديق نوح )3( 

رئيس مجلس 
غير تنفيذي / سعودياإلدارة

----غير مستقل
1443/03/27هـ

)الموافق 2021/11/02م(

طارق رزق )3( )4( 
نائب رئيس 

مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي / كندي
0,00000000000014%0,00000000000021%--غير مستقل

1443/03/27هـ
)الموافق 2021/11/02م(

وليد عبداهلل 
عبدالعزيز الملحم 

عضو مجلس 
غير تنفيذي / سعودياإلدارة

----غير مستقل
1443/03/27هـ

)الموافق 2021/11/02م(
فيجاي 

كاسيبهاتال)5( 
عضو مجلس 

غير تنفيذي / بريطانياإلدارة
0,0000000000023%0,00000000000041%--غير مستقل

1443/11/21هـ
)الموافق 2022/06/20م(

عضو مجلس سمير سيث 
غير تنفيذي / أمريكياإلدارة

----غير مستقل
1443/03/27هـ

)الموافق 2021/11/02م(
خيسوس الماس 

رايوس )6( 
عضو مجلس 

غير تنفيذي / أسبانياإلدارة
0,00000000000012%0,00000000000019%--غير مستقل

1443/07/26هـ
)الموافق 2022/02/27م(

خلود عبدالعزيز 
محمد الدخيل 

عضو مجلس 
غير تنفيذي / سعوديةاإلدارة

----مستقل
1443/07/26هـ

)الموافق 2022/02/27م(
عضو مجلس شاغر )7( 

غير تنفيذي / -اإلدارة 
-----مستقل 

عضو مجلس شاغر )7(
غير تنفيذي / -اإلدارة 

-----مستقل 

المصدر: الشركة.
للمزيد من التفاصيل حول المالك األفراد النهائيين للشركة ونسب ملكيتهم الغير مباشرة في الشركة، يرجى مراجعة القسم )4-10( )هيكل المساهمة الحالي(.  )1(

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة، علماً أن الدورة الحالية لمجلس اإلدارة تنتهي في تاريخ 1448/06/21هـ )الموافق 2026/12/01م(.   )2(

كما توضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-4( )السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي 
منصب آخر.

تم تعيين كاًل من خالد محمد صديق نوح وطارق رزق كرئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس المجلس بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(.  )3(

كما في تاريخ هذه النشرة، يملك طارق رزق 24,216 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد مساهم غير   )4(

مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48,99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك طارق رزق 0,000017 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر. 
كما في تاريخ هذه النشرة، يملك فيجاي كاسيبهاتال 46,529 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد   )5(

مساهم غير مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48,99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك فيجاي كاسيبهاتال 0,000033 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر.
كما في تاريخ هذه النشرة، يملك خيسوس الماس رايوس 21,218 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد   )6(

مساهم غير مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48,99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك خيسوس الماس رايوس 0,000015 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر. 
كما في تاريخ هذه النشرة، لدى مجلس اإلدارة مقعدين شاغرين، على أن يتم انتخاب عضوين لشغل تلك المقاعد بعد اإلدراج. للمزيد من المعلومات حول التعهدات المتعلقة بانتخاب أعضاء   )7(

المجلس في المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم )5-6( )حوكمة الشركة( والقسم )15( )تعهدات ما بعد اإلدراج(. 

أمين سر مجلس اإلدارة الحالي هو حكمت رضا ال مزعل، والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( 
)ولمزيد من التفاصيل حول ملخص السيرة الذاتية ألمين السر، يرجى مراجعة القسم )5-2-4-8( )حكمت رضا ال مزعل، أمين سر مجلس اإلدارة((.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-2-2

يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاصاً محترفين من أصحاب الخبرات المتميزة. ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة 
في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، يكون لمجلس اإلدارة كافة الصالحيات إلدارة أعمال الشركة واإلشراف على شؤونها. يعهد 

مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة.

يُعهد ببعض الصالحيات للجان مجلس اإلدارة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية )ويُشار إليها مجتمعة باسم »اللجان«(، 
إضافًة إلى عدد من األقسام اإلدارية التي تتولى مسؤولية التعامل مع مجموعة من المسائل التشغيلية والمتعلقة باألعمال )لمزيٍد من المعلومات بشأن 
األقسام اإلدارية بالشركة، يُرجى االطالع على القسم )4-7( )نظرة عامة على إدارات الشركة((. وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ مجلس اإلدارة بصالحية 
تشكيل أي عدد من اللجان يراها ضرورية للقيام بأعمال الحوكمة واإلشراف وإدارة عمليات الشركة بفاعلية، أو تفويض بعض صالحياته إلى عضو أو أكثر 
من أعضاء مجلس اإلدارة أو إلى أطراف أخرى. وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس اإلدارة بغض النظر عن أي تفويضات من جانبه.

يمكن تلخيص مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس المجلس وأمين السر على النحو التالي:

مجلس اإلدارة 5-2-2-1

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها داخل وخارج المملكة. ووفًقا للنظام 
األساسي للشركة، تم تفويض مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة أعمال الشركة. وتتضمن صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة ما يلي:

المشاركة في التوجيه واإلدارة العامة للشركة. 	
التصرف بالنيابة عن الشركة بصفته وكيل. 	
اإلشراف على اللجان بما يتوافق مع سياسات الشركة وأهدافها. 	
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورئيس إدارة المراجعة الداخلية. 	
وضع استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر. 	
تحديد هيكل رأس المال المناسب للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية واعتماد ميزانياتها السنوية. 	
اإلشراف على المصروفات الرأسمالية األساسية للشركة واالستحواذ على األصول والتصرف فيها. 	
تحديد أهداف األداء المنشودة واإلشراف على تنفيذها. 	
مراقبة األداء العام للشركة. 	
استعراض الهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها. 	
وضع سياسة مكتوبة تنظم تضارب المصالح ومعالجة أي حاالت تضارب مصالح ممكنة من جانب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والمساهمين. 	
وضع سياسات مكتوبة تنظم عالقة الشركة مع المساهمين، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتعويض المساهمين وتسوية الشكاوى أو النزاعات  	

التي تنشأ بين الشركة والمساهمين.
وضع السياسات المتعلقة بالحفاظ على العالقات مع العمالء والموردين وحماية سرية المعلومات ذات الصلة. 	
وضع قواعد سلوك لإلدارة العليا والموظفين بالشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية المالئمة. 	
وضع سياسات تتعلق بمساهمات الشركة االجتماعية. 	
وضع السياسات واإلجراءات لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بها وكذلك التزام الشركة المستمر باإلفصاح عن المعلومات  	

المهمة للمساهمين واألطراف األخرين ذوي العالقة.
وضع السياسات والمعايير واإلجراءات التي تتعلق بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة وتطبيقها. 	
ضمان مواءمة االستراتيجية الموضوعة مع موارد الشركة الحالية ومستوى المخاطر واألوضاع االقتصادية والسوقية والنمو. 	
إبرام المعامالت المالية نيابة عن الشركة. 	
ضمان سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 	
ضمان تنفيذ إجراءات المراقبة المناسبة إلدارة المخاطر من خالل التنبؤ بالمخاطر التي قد تواجهها الشركة واإلفصاح عنها بشفافية. 	
عقد اجتماع سنوي إلقرار الموازنة للعام التالي. 	
تشكيل لجان تابعة لمجلس اإلدارة لها اختصاصات محددة وإقرار لوائح العمل الخاصة بها وتعيين أعضائها باستثناء لجنة المراجعة والتي يتم  	

تشكيلها بموجب قرار من الجمعية العامة العادية.
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تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا للشركة فيما يتعلق بتحقيق االستراتيجية. 	
ضمان وضع نظام للرقابة الداخلية )تدعمه لجنة المراجعة( والحفاظ عليه وتطبيقه على كافة المستويات. 	
استعراض فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	
ضمان االلتزام بلوائح الحوكمة الخاصة بالشركة إضافة إلى االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها. 	
إقرار مصفوفة التفويض بالصالحيات والموازنات والقوائم المالية. 	
تحديد الصالحيات التي سيتم تفويضها إلى كبار التنفيذيين بالشركة. 	
إقرار مبادرات األعمال الجديدة وإنجاز األعمال القائمة وفق الخطط الموضوعة ضمن الفترات الزمنية المحددة. 	
استعراض أداء اللجان التي شكلها مجلس اإلدارة. 	
مراجعة االلتزام لمنظومة الصالحيات. 	
ضمان اإلفصاح عن المعامالت التجارية الرئيسية ومعامالت األطراف ذات العالقة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 	
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة مرة واحدة في العام على األقل خالل الستة أشهر التالية لنهاية العام المالي للشركة. 	
مراجعة الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة بشكل دوري بالتعاون مع إدارة االلتزام، وتقدير إذا ما كان هناك حاجة إلى أية تغييرات  	

الزمة في ضوء اللوائح المحدثة وأي تغييرات في الممارسات وإعالم أمين سر المجلس بمثل هذه التغييرات واتخاذ االجراءات الالزمة بذلك.
التوصية للمساهمين بخصوص توزيع األرباح وفق سياسة توزيع األرباح بالشركة وكذلك بخصوص استبقاء أية أرباح. 	

رئيس مجلس اإلدارة 5-2-2-2

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

تعزيز العالقات البناءة بين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وبين أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين. 	
ضمان تركيز جدول أعمال مجلس اإلدارة على استراتيجية الشركة وأدائها وتقديم قيمة للمساهمين إضافة إلى المساءلة على كافة المستويات. 	
تعزيز وجود ثقافة داعمة للنقد البنَّاء واآلراء البديلة أثناء اجتماعات المجلس فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة باإلضافة إلى الحث على  	

إجراء نقاشات بخصوص هذه المسائل والتصويت عليها.
ضمان حصول أعضاء المجلس والمساهمين على المعلومات الكافية في الوقت المناسب من خالل الوسائل المناسبة. 	
تفويض المهام إلى أعضاء المجلس ومتابعة سير عملهم. 	
ضمان إفصاح أعضاء المجلس عن أعمالهم وعن أي تعارض مصالح بخصوص أي مسألة تمت مناقشتها في اجتماعات مجلس اإلدارة. 	

أمني رس مجلس اإلدارة 5-2-2-3

تتضمن مسؤوليات أمين مجلس اإلدارة ما يلي:

إدارة جميع الشؤون اإلدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات الجمعية العامة. 	
إدارة جداول اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان وتنسيقها. 	
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. 	
إعداد العروض التقديمية المرئية وإعداد محاضر االجتماعات وتوزيعها وأرشفة جميع البيانات والمعلومات والتسجيالت المتعلقة بمجلس  	

اإلدارة واللجان ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان.
ضمان توافر المعلومات داخل مجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. 	
إعداد سجل بإجراءات وقرارات مجلس اإلدارة واللجان واالحتفاظ به إضافة إلى الحفاظ على سجالت الشركة الرسمية. 	
العمل كجهة اتصال مع الهيئة والجهات الرسمية األخرى وضمان االلتزام بالئحة حوكمة الشركات واللوائح األخرى ذات الصلة. 	
المساعدة في تحديث وتطبيق حوكمة الشركة، بالتعاون مع إدارة االلتزام. 	
مساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت في إعداد البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد وتنفيذه. 	
إعداد تقارير الحالة بشأن قرارات مجلس اإلدارة وتطبيقها. 	
التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات والقواعد واللوائح التي تنطبق على مجلس اإلدارة، بالتعاون مع إدارة االلتزام. 	
الحفاظ على الئحة عمل الحوكمة الخاصة بالشركة وتحديثها وفقاً لتعليمات مجلس اإلدارة. 	
أداء أية مهام أخرى بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة. 	
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عقود الخدمة وعقود العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة 5-2-3

لم يتم إبرام عقود خدمة أو عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.

السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمني رس المجلس 5-2-4

فيما يلي بيان بخبرات كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

خالد محمد صديق نوح، رئيس مجلس اإلدارة 5-2-4-1

سعودياجلنسية:

54 سنةالعمر:

رئيس مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / غير مستقل صفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/03/27هـ )الموافق 11/02/ 2021م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1989. 	واملهنية:

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
الرئيس التنفيذي، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ  	

عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة، الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة )اركاس(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة أو بي تي بيتروليوم تيكنولوجيز كو ليميتد، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المواد الكيميائية في  	

الحقول النفطية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة طاقة لخدمات اآلبار )المعروفة سابقاً باسم طاقة سنجل(، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل  	

في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2018م وحتى هذه النشرة.

اخلبرة املهنية 
السابقة:

رئيس مجلس إدارة، طاقة دريلينق سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام  	
2019م وحتى عام 2021م.

رئيس مجلس إدارة، شركة الجبيل لخدمات الطاقة )جسكو(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2019م  	
وحتى عام 2021م. 

نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة اإلنتاج واإلتمام، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع  	
الخدمات والمعدات النفطية، في عام 2019م.

الرئيس التنفيذي للتقنية، شركة بترول اإلمارات الوطنية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والغاز  	
المتكامل، في عام 2018م.

رئيس منطقة الشرق األوسط وآسيا، شركة بيكر هيوز إي إتش أو المحدودة، شركة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2009م  	
وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس )السعودية والبحرين والكويت وباكستان(، شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل  	
في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2004م وحتى عام 2008م.

مدير االستقطاب والتدريب والتطوير، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  	
كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2002موحتى عام 2003م.

نائب الرئيس – عمليات كابالت الحفر، شلمبرجير ميدل إيست أس أيه – االمارات العربية المتحدة، شركة مساهمة خاصة مسجلة في  	
بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2000م وحتى عام 2002م.

مهندس تطوير المنتجات، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل  	
في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1998م وحتى عام 2000م.

المهندس المسؤول، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في  	
قطاع الخدمات النفطية، من عام 1996م وحتى عام 1998م.

مهندس عمليات كابالت الحفر، شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات  	
النفطية، من عام 1994م وحتى عام 1996م.

مهندس االختبار والتفتيش في قطاع الصناعة التحويلية والتوريد والنقل، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط  	
والغاز، من عام 1989م وحتى عام 1994م. 
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طارق رزق، نائب رئيس مجلس اإلدارة  5-2-4-2

كندي اجلنسية:

45 سنةالعمر:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / غير مستقلصفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
 1443/03/27هـ )الموافق 2021/11/02م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، في عام 2000م. 	واملهنية:

املناصب احلالية:
نائب رئيس مجلس إدارة، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
رئيس منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمجموعة شلمبرجيه، شلمبرجيه جلوبال سوبورت سنتر ليميتد، شركة خاصة محدودة  	

باألسهم مسجلة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرة املهنية السابقة:

رئيس الحفر والقياس، شلمبرجيه أويلفيلد، المملكة المتحدة بي إل سي، شركة عامة محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز، المملكة  	
المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2018م وحتى عام 2020م.

مدير الموارد البشرية – مجموعة الحفر بشلمبرجيه، شلمبرجيه أويلفيلد بي إل سي، المملكة المتحدة، شركة عامة محدودة مسجلة  	
في إنجلترا وويلز، المملكة المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2017م وحتى عام 2018م.

نائب رئيس عمليات كابالت الحفر – شلمبرجيه الشرق األوسط وآسيا، شلمبرجيه جلوبال سوبورت سنتر ليميتد، شركة خاصة  	
محدودة باألسهم مسجلة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2016م وحتى عام 2017م. 

نائب رئيس عمليات كابالت الحفر- شلمبرجيه روسيا ومنطقة بحر القزوين، شركة شلمبرجيه لوجيلكو إنك، شركة خاصة مسجلة  	
في بنما، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2015م وحتى عام 2016م.

مدير العمليات - شلمبرجيه النرويج والدنمارك، شركة شلمبرجيه نورج أيه أس، شركة خاصة محدودة مسجلة في مملكة النرويج،  	
تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2015م.

وليد عبدهللا عبدالعزيز الملحم، عضو مجلس اإلدارة 5-2-4-3

سعودي اجلنسية:

55 سنةالعمر:

عضو مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / غير مستقل صفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/03/27هـ )الموافق 11/02/ 2021م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في هندسة النفط، جامعة ساوثرن كاليفورنيا، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1989م.  	
ماجستير في هندسة النفط، جامعة ستانفورد، ستانفورد، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1995م. 	

املناصب احلالية:
عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
مدير تنفيذي، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	

اخلبرة املهنية السابقة:

كبير مهندسي النفط - قسم هندسة النفط، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2018م  	
وحتى عام 2021م. 

مدير - قطاع تطوير استراتيجية التنقيب واإلنتاج واالحتياطيات، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط  	
والغاز، من عام 2016م وحتى عام 2018م.

مدير مركز االستكشاف وهندسة البترول واألبحاث المتقدمة، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز،  	
من عام 2015م وحتى عام 2018م.
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فيجاي كاسيبهاتال، عضو مجلس اإلدارة 5-2-4-4

بريطانياجلنسية: 

59 سنةالعمر: 

عضو مجلس إدارة الشركة.املنصب: 

غير تنفيذي / غير مستقلصفة العضوية :

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة أندرا، أندرا براديش، جمهورية الهند، في عام 1984م.  	
ماجستير في الهندسة الكيميائية، جامعة كنتاكي، والية كنتاكي، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1986م. 	
ماجستير في إدارة األعمال، كلية لندن لألعمال، لندن، المملكة المتحدة، في عام 1995م. 	

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو مجلس إدارة، شركة شيرووتر جيو سيرفيسز هولدينغ، شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مملكة النرويج، تعمل  	

في قطاع تقديم الخدمات الجيوفيزيائية، منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مدير عمليات االندماج واالستحواذ، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  	

كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرة املهنية السابقة:

المدير المالي والتجاري في قسم إدارة اإلنتاج، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة  	
مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2012م.

مراقب مالي في قسم المشاريع المتكاملة، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة  	
في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2008م وحتى عام 2011م. 

سمري سيث، عضو مجلس اإلدارة 5-2-4-5

أمريكياجلنسية:

54 سنةالعمر:

عضو مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / غير مستقلصفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/03/27هـ )الموافق 11/02/ 2021م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في التجارة، كلية سانت اكسافيير، كلكتا، جمهورية الهند، في عام1990م. 	
عضو، معهد المحاسبين المعتمدين في الهند، كلكتا، جمهورية الهند، في عام 1990م. 	

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات والتخطيط، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع  	

الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، طاقة دريلينق سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ  	

عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، طاقة تكنولوجيز هولدنقز بي في، شركة خاصة محدودة مسجلة في هولندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات  	

النفطية، منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، تينديكا بي في، شركة خاصة محدودة مسجلة في هولندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام  	

2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة عمليات التكسير والطاقة للخدمات النفطية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات  	

والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
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اخلبرة املهنية السابقة:

عضو مجلس إدارة، شركة طاقة الرشيد لألعمال البحرية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تصنيع وتشغيل وصيانة  	
مرافق النفط والغاز واألعمال البحرية، من عام 2020م وحتى عام 2022م. 

نائب رئيس قسم تطوير الشركات، شركة بيكر هيوز المحدودة، شركة محدودة مسجلة في والية ديالوير، الواليات المتحدة  	
األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات الصناعية، من عام 2016م وحتى عام 2017م.

نائب رئيس الشؤون المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إنترناشيونال بروفيشونال ريسورسز ليمتد )شركة تابعة مملوكة  	
بالكامل لشركة بيكر هيوز إنك(، شركة محدودة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع 

الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2016م.
أمين الخزينة - ويسترن هيمسفير، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة محدودة مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة  	

األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2008م وحتى عام 2012م.
مراقب مالي لخط منتجات الضغط، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة محدودة مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة  	

األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2004م وحتى عام 2008م.
المراقب المالي للسوق الجغرافي في كندا، شلمبرجيه كندا ليميتد، شركة محدودة مسجلة في ألبرتا، كندا، تعمل في قطاع الخدمات  	

النفطية، من عام 2003م وحتى عام 2004م. 
المراقب المالي ورئيس السوق الجغرافي في الهند، شلمبرجيه آسيا سيرفسز ليميتد، شركة محدودة باألسهم مسجلة في هونغ  	

كونغ، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2001م وحتى عام 2003م. 
مدير الضرائب في نيجيريا، شلمبرجيه )نيجيريا( ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة في والية القوس، نيجيريا، تعمل  	

في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1999م وحتى عام 2000م.
محلل أعمال ومراقب مالي في الدولة، شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع  	

الخدمات النفطية، من عام 1995م وحتى عام 1998م.
محلل، شلمبرجير ميدل إيست أس أيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1993م  	

وحتى عام 1994م.
محاسب، شركة أميركان إكسبرس برايفت ليميتد، شركة خاصة مسجلة في الهند، تعمل في القطاع المصرفي، في عام 1992م. 	
محاسب، شركة إرنست ويونغ وشركاهم، شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الهند، تعمل في قطاع االستشارات المالية  	

والمحاسبية، من عام 1988م وحتى عام 1991م. 

خيسوس الماس رايوس، عضو مجلس اإلدارة 5-2-4-6

أسبانياجلنسية:

48 سنةالعمر:

عضو مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / غير مستقلصفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/07/26هـ )الموافق 2022/02/27م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، جامعة سيمون بوليفار، والية ميراندا، فنزويال، في عام 1995م.  	
ماجستير العلوم في إدارة صناعة النفط والغاز، جامعة هيريوت- وات، إدنبرة، المملكة المتحدة، في عام 2010م.  	

املناصب احلالية:
عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
رئيس قسم تشييد اآلبار، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة خاصة مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة األمريكية،  	

تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرة املهنية السابقة:

رئيس قسم تقنيات أداء اآلبار، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة خاصة مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة  	
األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2019م وحتى عام 2020م.

مدير السوق الجغرافي في منطقة أمريكا الوسطى والمكسيك، شلمبرجيه جلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم  	
مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2016م وحتى عام 2019م.

نائب رئيس قطاع الحفر والقياسات ألمريكا الالتينية والجنوبية، شلمبرجيه جلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم  	
مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2013م وحتى عام 2016م.

مدير شؤون الموظفين في أمريكا الالتينية والجنوبية، شلمبرجيه جلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة  	
في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2013م.

مدير العمليات في قطاع الحفر والقياسات في األسواق الجغرافية في الصين واليابان وكوريا وتايوان، شلمبرجيه جلوبال ريسورسز  	
ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2009م وحتى عام 2011م.
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خلود عبدالعزيز محمد الدخيل، عضو مجلس اإلدارة 5-2-4-7

سعوديةاجلنسية:

50 سنةالعمر:

عضو مجلس إدارة الشركة.املنصب:

غير تنفيذي / مستقلصفة العضوية: 

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/07/26هـ )الموافق 2022/02/27م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في العلوم المالية الدولية والتجارة، جامعة جورج تاون، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1994م. 	
ماجستير في إدارة األعمال المالية، الجامعة األمريكية، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1997م. 	
محلل مالي معتمد، معهد المحللين الماليين، شارلوتسفيل، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2003م. 	
الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية )CME-1(، هيئة السوق المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2011م. 	
شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )CME-2(، هيئة السوق المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2012م. 	
شهادة مقّيم معتمد، الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين، المملكة العربية السعودية، في عام 2020م. 	

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو مجلس إدارة، تعميد للتقنية المالية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
الرئيس التنفيذي، شركة االرتقاء المالية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ عام 2020م وحتى  	

تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار ورئيس لجنة المراجعة، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، منشأة غير ربحية، المملكة  	

العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام  	

2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو في مجلس الجمعية، الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إدارة  	

األعمال، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو لجنة المراجعة، حديقة الملك سلمان، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو لجنة المراجعة، مؤسسة المسار الرياضي، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو لجنة المراجعة، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع المستلزمات  	

الطبية واألدوية، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة الصفا الصناعية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصناعي، منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو لجنة المراجعة، مجموعة كابالت الرياض، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في القطاع الصناعي، منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	

اخلبرة املهنية السابقة:

عضو لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للتقاعد، جهة حكومية سعودية، تعمل في القطاع المالي، من عام 2020م وحتى عام 2021م.  	
عضو لجنة المؤسسات المالية، هيئة السوق المالية، جهة حكومية سعودية، من عام 2019م وحتى عام 2021م. 	
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جهة حكومية سعودية، تعمل في قطاع التعليم،  	

من عام 2018م وحتى عام 2021م.
عضو مجلس إدارة، شركة سمة للمعلومات االئتمانية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع المالي، من عام 2017م وحتى عام 2021م. 	
رئيس لجنة المراجعة، شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع التمويل، من عام 2016م  	

وحتى عام 2021م.
عضو في اللجنة التنفيذية وعضو في مجموعة عمل المالية والبنية التحتية، مجموعة األعمال )B20( المملكة العربية السعودية، قمة  	

أعمال دولية، في عام 2020م.
رئيس اللجنة الوطنية لإلحصاء، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، من عام 2017م  	

وحتى عام 2020م.
العضو المنتدب، مجموعة الدخيل المالية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، من عام 2006م وحتى عام 2020م. 	
عضو لجنة المخاطر ألعضاء السوق، مجموعة تداول السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المالي، في عام 2008م. 	
مساعد المدير العام، مجموعة سامبا المالية )والتي اندمجت مع البنك األهلي السعودي(، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع  	

المصرفي والخدمات المالية، من عام 1998م وحتى عام 2006م.
محلل ائتمان، البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي والخدمات المالية، من عام  	

1997م وحتى عام 1998م.
مساعد المدير العام، مؤسسة التمويل الدولية )عضو في مجموعة البنك الدولي(، مؤسسة مالية دولية، تعمل في قطاع الخدمات  	

االستثمارية االستشارية، من عام 1994م وحتى عام 1995م.
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حكمت رضا ال مزعل، أمني رس مجلس اإلدارة 5-2-4-8

سعودياجلنسية:

42 سنةالعمر:

أمين سر مجلس إدارة الشركة.املنصب:

تاريخ التعيني )الدورة 
1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(.احلالية(:

املؤهالت األكادميية 
الدبلوم العالي في اإلدارة والمساعدة التنفيذية، معهد اإلدارة العام )IPA(، الدمام، المملكة العربية السعودية، في عام 2001م 	واملهنية:

املناصب احلالية:
أمين سر مجلس إدارة الشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
مساعد المكتب التنفيذي في الشركة منذ عام 2001م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
مدير مرافق الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	

لجان مجلس اإلدارة  5-3

شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة. ويتعين أن يكون لكل لجنة قواعد واضحة 
لتعريف دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة )والتي يتم تقديمها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة(.

وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة دائمة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:

لجنة المراجعة  5-3-1

مسؤوليات لجنة المراجعة 5-3-1-1

تتولى لجنة المراجعة مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: )1( نزاهة وفعالية القوائم والتقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية بها ودقتهم؛ 
و)2( التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني؛ و)3( مؤهالت مراجعي حسابات الشركة الخارجيين واستقاللهم؛ 
و)4( أداء مهام المراجعة الداخلية للشركة ومراجعي الحسابات الخارجيين؛ و)5( التقييم واإلشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة واإلجراءات ذات 

الصلة بهذا الشأن. تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي: 

القوائم والتقارير المالية:أ- 

والمجاالت  	 المألوفة  غير  أو  المعقدة  المعامالت  ذلك  ويشمل  التقارير،  وإعداد  المحاسبية  بالشؤون  ترتبط  التي  المهمة  المسائل  مراجعة 
التقديرية بالغة األهمية، واإلعالنات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.

مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها مدير اإلدارة المالية )أو من  	
ينوبه( أو مسؤول االلتزام أو مراجع الحسابات الخارجي.

مراجعة نتائج المراجعة الخارجية مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها. 	
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وإبداء الرأي بشأنها وتقديم أية توصيات في هذا الصدد إلى مجلس اإلدارة وذلك قبل عرضها  	

على المجلس لضمان سالمتها ونزاهتها وشفافيتها؛ والنظر فيما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لدى األعضاء وما إذا كانت 
تعكس المبادئ والسياسات المحاسبية المالئمة.

مراجعة األقسام األخرى من التقرير السنوي والملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها والنظر في دقة المعلومات واكتمالها. 	
مراجعة جميع المسائل المطلوب إحالتها إلى اللجنة في ضوء معايير المراجعة المعترف بها وذلك بالتعاون مع اإلدارة ومراجع الحسابات  	

الخارجي.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	
فهم كيفية قيام اإلدارة بتطوير المعلومات المالية األولية، وطبيعة ومدى مشاركة إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي. 	
إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن  	

المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة. 	
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الرقابة الداخلية:ب- 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة ومدى فعاليتها، بما في ذلك أمن وتقنية المعلومات وضوابطها. 	
فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحصول على التقارير التي تشتمل على النتائج والتوصيات  	

المهمة ومالحظات وتعقيبات اإلدارة.

المراجعة الداخلية:ج- 

اعتماد الئحة المراجعة الداخلية. 	
مراجعة أداء وأنشطة رئيس إدارة المراجعة الداخلية وضمان عدم وجود أية قيود غير مبررة على أنشطته، والتوصية لمجلس اإلدارة بشأن  	

تعيينه وعزله ومكافأته السنوية وراتبه.
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام  	

المنوطة بها وفق المعايير المهنية المناسبة.
الموافقة على خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية مقارنة بالخطة الموضوعة لها. 	
العمل مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمراجعة ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد واألنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة  	

الداخلية.
مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة. 	
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	
عقد اجتماعات مستقلة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولي المراجعة الداخلية ضرورة  	

مناقشتها في جلسات خاصة.

المراجعة الخارجية:د- 

مراجعة النطاق المقترح ألعمال المراجعة لمراجع الحسابات الخارجي ومنهجه وخطته وإبداء مرئياتها حيالها، بما في ذلك تنسيق جهود  	
المراجعة مع أنشطة المراجعة الداخلية.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، على أن تأخذ  	
التوصية في االعتبار استقالل مراجع الحسابات الخارجي.

مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي واإلشراف على أنشطته والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة المناطة به خالل  	
أداء مهامه.

دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي ومالحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها. 	
القواعد  	 االعتبار  في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالته،  وموضوعيته  الخارجي  الحسابات  مراجع  استقاللية  من  التحقق 

والمعايير ذات الصلة، والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك.
التحقق من عدم تقديم مراجع الحسابات الخارجي أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والتوصية لمجلس اإلدارة فيما  	

يخص ذلك.
عقد اجتماعات مستقلة مع مراجع الحسابات الخارجي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو المراجع ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة. 	
اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي. 	
تسوية أية خالفات تقع بين اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. 	

االلزتام: هـ- 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراقبة ذلك. 	
مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمان االلتزام باألنظمة المعمول بها واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها اإلدارة ومتابعة أي حاالت  	

عدم التزام )بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات التأديبية(.
مراجعة تقارير ونتائج تحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية المختصة، وأي مالحظات يبديها مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعون  	

الداخليون، والتحقق من اتخاذ الشركة لإلجراءات الالزمة بشأنها.
مراجعة عملية إبالغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة االلتزام بها. 	
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مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع أي طرف ذو عالقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 	
التأكد من وضع وتنفيذ اآللية والترتيبات المناسبة التي تتيح لعاملي الشركة بشكل سري ومجهول تقديم ملحوظاتهم ومخاوفهم بشأن أي مسائل  	

مالية أو محاسبية أو مسائل تتعلق بأعمال المراجعة أو أي من حاالت عدم االلتزام.
الحصول على المستجدات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل االلتزام. 	

التقارير و- 

رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن أنشطة اللجنة والمسائل المكتشفة وإبداء أي توصيات إلى مجلس اإلدارة تراها مناسبة في أي جانب  	
من جوانب اختصاصها حيثما يلزم.

توفير سبل مفتوحة للتواصل بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي ومجلس اإلدارة. 	
تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تشكيل اللجنة ومهامها وأدائها لتلك المهام، وأي معلومات أخرى وفقاً لما تقتضيه القواعد المعمول  	

بها، بما في ذلك الموافقة على الخدمات الخارجة عن نطاق المراجعة.
مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة. 	
إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر – بما في ذلك أمن تقنية  	

المعلومات وضوابطها – لدى الشركة وتوصياتها في هذا الشأن، باإلضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. 
وتودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع اإللكتروني 
العالقة. ويتلى  العامة السنوي ذي  الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية  المالية السعودية )تداول( عند نشر  للشركة والموقع اإللكتروني للسوق 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
إعداد تقرير مكتوب إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات المراجعة الداخلية للشركة وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك. 	

ز-  مسؤوليات أخرى

القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بالئحة لجنة المراجعة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. 	
بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب االقتضاء. 	
مراجعة وتقييم مدى كفاية ومالئمة الئحة لجنة المراجعة سنوياً وتقديم التوصيات إلى المجلس بهذا الشأن، والتأكد من القيام باإلفصاحات  	

الالزمة وفق ما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة.
التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في الئحة لجنة المراجعة. 	
تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم. 	

أعضاء لجنة المراجعة  5-3-1-2

تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية وتتألف من ثالثة أعضاء على األقل وخمسة أعضاء كحد أقصى من المساهمين أو من غيرهم، 
على )1( أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، و)2( أال تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو رئيس مجلس اإلدارة، و)3( 
أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وأال يزيد عن خمسة، و)4( أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، و)5( ال يجوز تعيين شخص 
كان يعمل خالل السنتين السابقتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال 
تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما 

دعت الحاجة إلى ذلك. 

تم تشكيل لجنة المراجعة وتعيين أعضائها بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(، لمدة ثالث سنوات. 
وتتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة: 

أعضاء لجنة المراجعة(:  و-والجدول )
الدوراالسم

رئيس اللجنةخلود عبدالعزيز محمد الدخيل 

عضو اللجنةفيجاي كاسيبهاتال 

عضو اللجنةمصطفى أحمد جمال عبداللطيف 

المصدر: الشركة.
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السري الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة  5-3-1-3

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

خلود عبدالعزيز محمد الدخيل، رئيس لجنة المراجعة أ- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-7( )خلود عبدالعزيز محمد الدخيل، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات خلود عبدالعزيز محمد 
الدخيل ومؤهالتها ومناصبها الحالية والسابقة.

فيجاي كاسيبهاتال، عضو لجنة المراجعةب- 

ومؤهالتها  كاسيبهاتال  فيجاي  خبرات  حول  التفاصيل  من  للمزيد  اإلدارة(  مجلس  كاسيبهاتال، عضو  )فيجاي   )4-4-2-5( القسم  إلى  مراجعة  يرجى 
ومناصبها الحالية والسابقة.

ميطفى أحمد جمال عبداللطيف، عضو لجنة المراجعة ج- 

سعودياجلنسية:
56 سنة.العمر:

عضو لجنة المراجعة بالشركة.املنصب:
تاريخ التعيني 

 1443/03/27هـ )الموافق 11/02/ 2021م(.)الدورة احلالية(:

املؤهالت 
األكادميية 

واملهنية:
بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط، جامعة الملك فيصل، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1989م. 	

املناصب احلالية:

عضو لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
مستشار إداري – مهام الحوكمة والمخاطر وااللتزام، شركة بخش للتجارة واستشارات التمويل، مؤسسة فردية، تعمل في قطاع االستشارات  	

المالية والمحاسبية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو لجنة المراجعة، شركة أليانز السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع التأمين، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه  	

النشرة. 

اخلبرة املهنية 
السابقة:

رئيس قسم الحوكمة والمخاطر وااللتزام، صندوق التنمية العقارية )بنك اإلسكان(، جهة حكومية سعودية، من عام 2015م وحتى عام  	
2019م. 

رئيس قسم االلتزام وحوكمة الشركات ومكافحة الجرائم المالية، بنك البالد، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام  	
2012م وحتى عام 2015م. 

مدير برنامج المراجعة، مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2011م وحتى عام 2012م. 	
رئيس مسؤولي االلتزام، بيت االستثمار العالمي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع البنوك االستثمارية، من عام 2008م وحتى عام  	

2011م.
رئيس مسؤولي االلتزام، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2007م وحتى عام 2008م. 	
رئيس االلتزام - مجموعة االستثمار اإلداري، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 1998م  	

وحتى عام 2007م.
كبير المراجعين، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 1996م وحتى عام 1998م.  	
مراجع أول، البنك السعودي األمريكي، إحدى الشركات التابعة لسيتي بانك، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام  	

1994م وحتى عام 1995م.

لجنة الرتشيحات والمكافآت 5-3-2

مسؤوليات لجنة الرتشيحات والمكافآت 5-3-2-1

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع المكافآت ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة. تشمل المهام والمسؤوليات 
األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: )1( قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة؛ و)2( ضمان فعالية 
وسالمة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والسياسات واإلجراءات الداخلية ذات العالقة؛ و)3( مساعدة مجلس اإلدارة في مراجعة وتحديد مكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة. كما تشمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:
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الرتشيحات:أ- 

إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا للشركة )»سياسة الترشيحات«(، واقتراحها  	
لمجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذها.

التأكد من القيام باالستفسارات الالزمة والمناسبة في شأن مرشحي مجلس اإلدارة ومؤهالتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس اإلدارة. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة )وإعادة ترشيحهم( وفقاً للنظام المعمول به والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 	
مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن القدرات والمؤهالت والخبرات الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة العليا  	

للشركة بصورة سنوية على األقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين تخصيصه لتلك العضوية وإعداد وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين واإلدارة العليا للشركة.

التحقق بشكل سنوي من استقالل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وفقاً للنظام المعمول به، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان  	
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

المراجعة الدورية لخطط تعاقب كبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة، مع األخذ في االعتبار التحديات والفرص التي  	
تواجه الشركة إلى جانب االحتياجات المستقبلية الالزمة من المهارات والخبرات.

تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب اإلدارة العليا بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس اإلدارة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي. 	
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية بخصوص اختيار  	

واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

المراجعة والتقييم:ب- 

المهارات  	 ذلك  )بما في  دورية  قوتهما وضعفهما بصفة  للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مراجعة هيكل مجلس 
والمعرفة والخبرات( وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لمجلس اإلدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد واإلشراف عليه. 	
وضع عملية سنوية للتقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات بشأنها واإلشراف على تلك العملية. 	

المكافآت:ج- 

إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة )»سياسة المكافآت«(، ورفعها  	
إلى مجلس اإلدارةً تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، واإلشراف على تنفيذها واإلفصاح عنها.

إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات األخرى )النقدية أو العينية( الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس  	
اإلدارة واإلدارة العليا، مع توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت )بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة( 

)»التقرير السنوي عن المكافآت«(، وذلك لعرضه على مجلس اإلدارة للنظر فيه.
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى مالءمتها وفعاليتها والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بما في ذلك طبيعة ومقدار  	

المكافأة( وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
بشأنها  	 والتوصية  الشركة  في  والموظفين  اإلدارة  المقررة ألعضاء مجلس  والحوافز  والمزايا  بالتعويضات  الخاصة  الشركة  مراجعة خطط 

لمجلس اإلدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها وإنهاءها.
الرواتب،  	 المهنية، وسلم  والمستويات  للرتب  العام  النطاق  توضيح  الشركة مع  لموظفي  الوظيفي  للتقدم  إطار عمل  واإلشراف على  اإلعداد 

والمزايا والبدالت )نقًدا أو عينًيا( للرتبة والمستوى المهني ذي الصلة.
إعداد اإلفصاحات الخاصة بالمكافآت المطلوبة بموجب سياسات الشركة أو أي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، بما في ذلك  	

اإلفصاحات المتعلقة بسياسة المكافآت والتقرير السنوي عن المكافآت.

أحكام أخرى:د- 

القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب المجلس. 	
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أعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت 5-3-2-2

تُشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل وخمسة أعضاء كحد أقصى من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، على أن يتم تعيين عضو 
واحد على األقل من بين أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل 

كل ستة أشهر بشكل دوري. ويجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت آلخر بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو أي من األعضاء.

لمدة ثالث  )الموافق 2022/03/17م(،  بتاريخ 1443/08/14هـ  اإلدارة  بموجب قرار مجلس  وتعيين أعضائها  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تم تشكيل 
سنوات. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (:  و-والجدول )
الدوراالسم

رئيس اللجنة خلود عبدالعزيز محمد الدخيل 

عضو اللجنةخيسوس الماس رايوس 

عضو اللجنةمعتز محمد عثمان مشهور 

المصدر: الشركة.

السري الذاتية ألعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت 5-3-2-3

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

خلود عبدالعزيز محمد الدخيل، رئيس لجنة الرتشيحات والمكافآتأ- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-7( )خلود عبدالعزيز محمد الدخيل، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات خلود عبدالعزيز محمد 
الدخيل ومؤهالتها ومناصبها الحالية والسابقة.

خيسوس الماس رايوس، عضو لجنة الرتشيحات والمكافآتب- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-6( )خيسوس الماس رايوس، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات خيسوس الماس رايوس ومؤهالته 
ومناصبه الحالية والسابقة.

معزت محمد عثمان مشهور، عضو لجنة الرتشيحات والمكافآت ج- 

سعودياجلنسية:
55 سنة.العمر:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.املنصب:
تاريخ التعيني 

1443/08/14هـ )الموافق 03/17/ 2022م(.)الدورة احلالية(:

املؤهالت 
األكادميية 

واملهنية:

التعليم التنفيذي، جامعة جورج تاون، كلية الشؤون الخارجية، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2011م. 	
ندوة تطوير القادة، التعليم التنفيذي بجامعة رايس، هيوستن، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2010 م. 	
برنامج القيادة التنفيذية العليا في كولومبيا، جامعة كولومبيا، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2009م. 	
شهادة مستشار تحسين األداء، الجمعية الدولية لتحسين األداء، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2002م. 	
شهادة تنمية الموارد البشرية، جامعة مينيسوتا، سانت بول، مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2001م. 	
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1993م. 	
بكالوريوس في اإلدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1989م. 	

جدول المحتويات

120

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

الهيكل التنظيمي للرشكة وحوكمتها



املناصب احلالية:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات المشتركة، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات  	

والمعدات النفطية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات  	

النفطية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والطاقة،  	

منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، طاقة دريلينق سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام  	

2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة طاقة لخدمات اآلبار )المعروفة سابقاً باسم طاقة سنجل(، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	

قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة، شركة عمليات التكسير والطاقة للخدمات النفطية، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع  	

الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرة املهنية 
السابقة:

عضو مجلس إدارة، شركة الجبيل لخدمات الطاقة )جسكو(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2020م وحتى  	
عام 2021م. 

رئيس قسم الموارد البشرية، جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الرعاية الصحية، من عام  	
2016م وحتى عام 2020م. 

نائب الرئيس – العالقات الصناعية، شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة )ياسرف(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع  	
إنتاج النفط والغاز، من عام 2013م وحتى عام 2016م. 

أمين سر لجنة المكافآت، شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة )ياسرف(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إنتاج النفط  	
والغاز، من عام 2013م وحتى عام 2016م.

مدير قسم العالقات الصناعية، أرامكو سيرفسز كومباني )أيه إس سي(، شركة مسجلة في والية ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل  	
في قطاع النفط والغاز، من عام 2010م وحتى عام 2013م. 

مستشار الشركة - إدارة سياسات الموارد البشرية والتخطيط، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من  	
عام 2009م وحتى عام 2010م.

رئيس لجنة األمور الخارجة عن السياسات - إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في  	
قطاع النفط والغاز، من عام 2009م وحتى عام 2010م.

مدير إدارة التطوير الوظيفي - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من  	
عام 2008م وحتى عام 2009م.

نائب الرئيس المؤقت للموارد البشرية )معار من أرامكو السعودية (، جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(، جامعة خاصة ومركز  	
أبحاث، من عام 2007م وحتى عام 2008م. 

رئيس قسم التطوير القيادي )مركز القيادة( – إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع  	
النفط والغاز، من عام 2005م وحتى عام 2007م.

إداري قسم تنمية الكفاءات – إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من  	
عام 2002م وحتى عام 2005م.

مستشار تحسين األداء - عالقات الموظفين والتدريب، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام  	
2000م وحتى عام 2001م.

مشرف وحدة تطوير الكفاءات واالستشارات - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع  	
النفط والغاز، من عام 1999م وحتى عام 2000م.

مشرف الوحدة األكاديمية السعودية، أرامكو سيرفسز كومباني، شركة مسجلة في والية ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع  	
النفط والغاز، من عام 1998م وحتى عام 1999م. 

مستشار العالقات الصناعية، أرامكو سيرفسز كومباني، شركة مسجلة في والية ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع النفط  	
والغاز، من عام 1996م وحتى عام 1998م. 

مستشار وظيفي - إدارة التطوير الوظيفي، أرامكو السعودية ، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1994م وحتى عام  	
1996م.

أستاذ مركز التدريب الصناعي المتقدم - قسم التدريب األكاديمي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز،  	
من عام 1990م وحتى عام 1994م.

منسق مراقبة التسليم، إدارة تخطيط الشركات، الشركة الشرقية للبتروكيماويات - شرق، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط  	
والغاز، من عام 1989م وحتى عام 1989م. 
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اللجنة التنفيذية  5-3-3

مسؤوليات اللجنة التنفيذية  5-3-3-1

يكون للجنة التنفيذية حق ممارسة جميع الصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة، على أن يكون دور اللجنة تكميلي لدور مجلس اإلدارة خالل 
الفترات ما بين اجتماعات مجلس اإلدارة، وذلك داخل نطاق صالحيات اللجنة. وال تخّل ممارسة اللجنة لهذه الصالحيات بالسلطات والصالحيات الخاصة 

بمجلس اإلدارة. تشمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية ما يلي:

المراجعة والتقييم أ- 

استعراض وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن المسائل التالية حيثما ينطبق ذلك:  	

خطط التشغيل السنوية وميزانيات النفقات الرأسمالية وأي تغييرات جوهرية تطرأ عليها.- 1
إعالن توزيع األرباح المرحلية والسنوية.- 2
أي تغييرات تتعلق برأس مال الشركة أو حقوق الملكية.- 3
الموافقة على إطار ومحتوى الموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرين بالشركة )والذي يعنى بتواصل الشركة مع مساهميها(.- 4
الخطط واالستراتيجيات االستثمارية للشركة، بما في ذلك خطط التوسع في قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية جديدة.- 5
أي قرار بالتوقف عن تشغيل جميع عمليات الشركة التجارية أو أي جزء جوهري منها.- 6
المشروعات المشتركة وعمليات االستحواذ والتخارج بما يتماشى مع أعمال الشركة والخطط المالية والتشغيلية طويلة األجل.- 7
اتفاقيات التمويل المتعلقة بها.- 8
التغييرات المتعلقة بتفويض الصالحيات المحّددة في مصفوفة الصالحيات.- 9

أحكام أخرى ب- 

القيام باألعمال األخرى الموكلة من قبل مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر. 	

أعضاء اللجنة التنفيذية  5-3-3-2

تُشكل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء على األقل وخمسة أعضاء كحد أقصى. يجوز ألعضاء اللجنة التنفيذية أن يكونوا من أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين وغير التنفيذيين. تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات على األقل كل سنة مالية بشكل دوري. ويمكن عقد اجتماعات إضافية من وقت آلخر بناًء 

على طلب رئيس اللجنة أو أي من األعضاء. 

تم تشكيل اللجنة التنفيذية وتعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(، لمدة ثالث سنوات. وتتألف 
اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء اللجنة التنفيذية(:  و-والجدول )
الدوراالسم

رئيس اللجنة خالد محمد صديق نوح 

عضو اللجنةطارق رزق 

عضو اللجنةوليد عبداهلل عبدالعزيز الملحم 

عضو اللجنةخيسوس الماس رايوس 

عضو اللجنةسمير سيث 

المصدر: الشركة.

جدول المحتويات

122

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

الهيكل التنظيمي للرشكة وحوكمتها



السري الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية  5-3-3-3

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في اللجنة التنفيذية ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

خالد محمد صديق نوح، رئيس اللجنة التنفيذيةأ- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-1( )خالد محمد صديق نوح، رئيس مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات خالد محمد صديق نوح ومؤهالته 
ومناصبه الحالية والسابقة.

طارق رزق، عضو في اللجنة التنفيذيةب- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-2( )طارق رزق، نائب رئيس مجلس اإلدارة ( للمزيد من التفاصيل حول خبرات طارق رزق ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

وليد عبدهللا عبدالعزيز الملحم، عضو في اللجنة التنفيذية ج- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-3( )وليد عبداهلل عبدالعزيز الملحم، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات وليد عبداهلل عبدالعزيز 
الملحم ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

خيسوس الماس رايوس، عضو في اللجنة التنفيذيةد- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-6( )خيسوس الماس رايوس، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات خيسوس الماس رايوس ومؤهالته 
ومناصبه الحالية والسابقة.

سمري سيث، عضو في اللجنة التنفيذية هـ- 

يرجى مراجعة القسم )5-2-4-5( )سمير سيث، عضو مجلس اإلدارة( للمزيد من التفاصيل حول خبرات سمير سيث ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

اإلدارة العليا  5-4

نظرة عامة عىل اإلدارة العليا 5-4-1

تتألف اإلدارة العليا من أعضاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات 
مجلس اإلدارة والمساهمين. وقد نجحت الشركة في استقطاب والحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين 

وترقيتهم إلى المناصب العليا فيها. 

يوضح المخطط التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

الهيكل التنظيمي لكبار التنفيذيين(:  و-والشكل )

الرئيس التنفيذي

المدير المايل
 مدير الشؤون

 القانونية
والعقود

 مدير
 االسرتاتيجية
والتسويق

مدير العمليات
 مدير الخدمات

المشرتكة
 مدير إدارة

المخاطر وااللزتام

المصدر: الشركة.
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السري الذاتية لكبار المسؤولني التنفيذيني 5-4-2

فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين:

تفاصيل كبار التنفيذيين (:  6-والجدول )

عدد األسهم العمر )سنة(الجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
المملوكة قبل الطرح

عدد األسهم 
المملوكة بعد الطرح

غسان عبدالعزيز 
الرئيس التنفيذي سليمان مرداد 

1443/07/23 هـ
)الموافق 2022/02/24م(

--48سعودي

المدير الماليهوبيرت الفيويللي
1441/06/08 هـ

)الموافق 2020/02/02م(
--53فرنسي

ستيفان جيرومي 
مدير العملياتموينيت )1( )2( 

1443/07/13 هـ
)الموافق 2022/02/14م(

--48فرنسي 

توفيق إبراهيم 
مدير الخدمات المشتركةعبدالمحسن الحالل 

1436/02/09 هـ
)الموافق 2014/12/01م(

--45سعودي 

محمد سالم مهدي 
آل حيدر 

مدير الشؤون القانونية 
والعقود

1430/02/06هـ
)الموافق 02/01/ 2009م(

--54سعودي 

مدير إدارة المخاطر خالد أحمد الكعبي 
وااللتزام

1436/11/17هـ
)الموافق 09/01/ 2015م(

--58سعودي 

شريف سند أبادير 
تاوضروس 

مدير االستراتيجية 
والتسويق

-1443/08/29هـ
)الموافق 2022/04/01م(

--57مصري

شهاب أحمد علي ال 
مويس 

 رئيس إدارة المراجعة 
الداخلية

1440/06/05هـ
)الموافق 2019/02/10م(

--38سعودي 

المصدر: الشركة.
انضم ستيفان جيرومي موينيت إلى الشركة في ديسمبر 2021م في منصب العضو المنتدب الفني، وتم تعيينه في منصب مدير العمليات في 2022/02/14م.  )1(

كما في تاريخ هذه النشرة، يملك ستيفان جيرومي موينيت 6,822 سهماً في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، وهي الشركة األم لشركة سيرفسز بتروليرز شلمبرجيه أس إيه وتعد   )2(

مساهم غير مباشر في الشركة من خالل امتالكها 48.99% من األسهم في الشركة بشكل غير مباشر. وعليه، يملك ستيفان جيرومي موينيت 0.000005 سهماً في الشركة بشكل غير مباشر. 

غسان عبدالعزيز سليمان مرداد، الرئيس التنفيذي 5-4-2-1

سعودياجلنسية:

48 سنة.العمر:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1996م. 	
ماجستير في القيادة واالستراتيجية، كلية لندن لألعمال، لندن، المملكة المتحدة، في عام 2016م. 	

23 /1443/07هـ )الموافق 2022/02/24م(.تاريخ التعيني:

املناصب احلالية:
الرئيس التنفيذي بالشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
مؤسس ومدير تنفيذي، شركة أفكار فينتشرز إل إل سي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الطاقة والتقنية، منذ عام  	

2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
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اخلبرة املهنية السابقة:

الرئيس التنفيذي، شركة كاتيرا – المملكة العربية السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع البناء، من عام 2020م  	
وحتى عام 2022م

رئيس المنطقة الشرقية بالشرق األوسط، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد( – أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، شركة  	
عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2017م وحتى عام 2020م.

مدير االستثمار والشراكات، شركة شلمبرجيه تكنيكال سيرفسز إنك، شركة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع  	
الخدمات النفطية، في عام 2017م.

نائب رئيس االختبارات، شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد( – دبي، اإلمارات العربية المتحدة، شركة عامة ذات مسؤولية  	
محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، في عام 2017م.

مدير محفظة )االندماج واالستحواذ(، شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه – الخبر، المملكة العربية السعودية، شركة مساهمة  	
خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2015م وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس والمدير العام، شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه – الخبر، المملكة العربية السعودية، شركة مساهمة خاصة  	
مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2015م.

مدير التدريب العالمي، شركة شلمبرجيه أس أيه أس – باريس، فرنسا، شركة مسجلة في فرنسا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية،  	
من عام 2010م وحتى عام 2011م.

مدير العمليات اإلقليمي، شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه – الخبر، المملكة العربية السعودية، شركة مساهمة خاصة مسجلة  	
في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2007م وحتى عام 2009م.

مدير العمليات وخدمات االختبارات، شركة شلمبرجيه دبليو تي أيه )ماليزيا( اس دي ان بي اتش دي، شركة خاصة ذات مسؤولية  	
محدودة مسجلة في ماليزيا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2005م وحتى عام 2007م.

مدير التدريب والتطوير والتوظيف، شركة شلمبرجيه تكنيكال سيرفسز إنك، شركة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في  	
قطاع الخدمات النفطية، من عام 2003م وحتى عام 2005م.

مدير خدمات الحقول، شركة شلمبرجيه سياكو إنك - باكستان، شركة خاصة مسجلة في باكستان، تعمل في قطاع الخدمات  	
النفطية، من عام 2002م وحتى عام 2003م.

مهندس الحقول، شركة شلمبرجيه سياكو إنك - باكستان، شركة خاصة مسجلة في باكستان، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من  	
عام 1996م وحتى عام 2002م.

هوبريت الفيويليل، المدير المايل 5-4-2-2

فرنسياجلنسية:
53 سنة.العمر:

املؤهالت األكادميية 
ماجستير في اإلدارة والمالية، كلية نيوما إلدارة األعمال، مونت سانت أنيو، فرنسا، في عام 1991م.  	واملهنية:

1441/06/08هـ الموافق )2020/02/02م(تاريخ التعيني:
المدير المالي في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:
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اخلبرة املهنية السابقة:

 المدير المالي اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط، سينقابور كروينق سيرفسز بي تي إي ليميتد )إحدى شركات  	
مجموعة سابسي 7(، شركة خاصة محدودة، تعمل في قطاع التشييد والخدمات، من عام 2017م وحتى عام 2020م. 

المدير العام في الدولة، سينقابور كروينق سيرفسز بي تي إي ليميتد )إحدى شركات مجموعة سابسي 7(، شركة خاصة محدودة،  	
تعمل في قطاع التشييد والخدمات، من عام 2015م وحتى عام 2017م. 

نائب رئيس المالية والمحاسبة، أوشن ريق يو دي دبليو إنك، شركة مسجلة في جراند كايمان، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من  	
عام 2014م وحتى عام 2015م.

مدير تمويل المشاريع، سينقابور كروينق سيرفسز بي تي إي ليميتد )إحدى شركات مجموعة سابسي 7(، شركة خاصة محدودة،  	
تعمل في قطاع التشييد والخدمات، من عام 2013م وحتى عام 2014م. 

مدير أول للمكافآت والمزايا، ترانز أوشن نورث سي ليميتد )إحدى شركات مجموعة ترانز أوشن(، شركة خاصة محدودة، تعمل في  	
قطاع الخدمات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2013م.

المدير المالي اإلقليمي، ترانز أوشن إنترناشونال ريسورسز ليميتد – باربيدوس )إحدى شركات مجموعة ترانز أوشن(، شركة  	
خاصة محدودة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2003م وحتى عام 2011م.

محلل أول في تخطيط الشركات وتطوير األعمال، ترانز أوشن أوفشور ديبواتر دريلينق إنك )إحدى شركات مجموعة ترانز أوشن(،  	
شركة مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2001م وحتى عام 2003م. 

المدير المالي اإلقليمي، ترانز أوشن دو برازيل ليميتد )إحدى شركات مجموعة ترانز أوشن(، شركة خاصة محدودة، تعمل في قطاع  	
الخدمات النفطية، من عام 2000م وحتى عام 2001م.

محلل األعمال، شلمبرجيه سيرفيسوز بريتروليفيروس ليميتد – برازيل )إحدى شركات مجموعة شلمبرجيه(، شركة خاصة محدودة،  	
تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1997م وحتى عام 2000م.

مراجع داخلي، شلمبرجيه ليميتد )إحدى شركات مجموعة شلمبرجيه(، شركة خاصة مسجلة في جزر األنتيل الهولندية، تعمل في  	
قطاع الخدمات النفطية، من عام 1995م وحتى عام 1997م. 

مراجع أول، شركة أرثر أندرسون آند كو، شركة مساهمة عامة فرنسية، تعمل في قطاع االستشارات المالية، من عام 1992م وحتى  	
عام 1995م. 

ضابط بحرية، البحرية الفرنسية، الذراع البحري للقوات المسلحة الفرنسية، من عام 1991م وحتى عام 1992م.  	

ستيفان جريومي موينيت، مدير العمليات  5-4-2-3

فرنسياجلنسية:

48 سنةالعمر:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

ماجستير العلوم في الهندسة، ايكول ناسيونال سوبيريور دي آرت إي ميتيير )ENSAM(، باريس، فرنسا، في عام 1997م. 	
ماجستير في إدارة األعمال، كلية روتردام لإلدارة، روتردام، هولندا، في عام 2006م. 	

1443/07/13هـ )الموافق 2022/02/14م(تاريخ التعيني:

مدير العمليات للشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:
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اخلبرة املهنية السابقة:

العضو المنتدب الفني في الشركة، في عام 2021م. 	
مدير أعمال خدمات إدارة منصة الحفر، شركة شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة مساهمة خاصة مسجلة في والية تكساس،  	

الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2019م وحتى عام 2021م.
نائب رئيس إدارة شلمبرجيه الند ريقز تيكنولوجي اليفسايكل، شركة شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة مساهمة خاصة  	

مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2017م وحتى عام 2019م. 
نائب رئيس شلمبرجيه الند ريقز - أمريكا الالتينية وأوروبا وأفريقيا، شركة شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة مساهمة  	

خاصة مسجلة في والية تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2016م وحتى عام 
2017م.

نائب رئيس ساكسون ويسترن هيمسفير )الغرب(، شركة شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة مساهمة خاصة مسجلة في والية  	
تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2015م وحتى عام 2016م.

المدير اإلقليمي لساكسون أستراليا وآسيا، ساكسون إنرجي سيرفسز بي تي واي ليميتد، شركة أسترالية خاصة، مسجلة لدى هيئة  	
األوراق المالية واالستثمارات األسترالية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2013م وحتى عام 2015م.

مدير السوق الجغرافي إلدارة المشاريع المتكاملة في إكوادور، شركة شلمبرجيه جلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة محدودة  	
باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، في عام 2013م. 

مدير العمليات إلدارة المشاريع المتكاملة في فنزويال، شركة شلمبرجيه جلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة محدودة باألسهم  	
مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2012م.

مدير تطوير األعمال في مقر مجموعة إدارة منصات الحفر، سيرفيسيز تكنيكس شلومبرجيه أس أيه أس - باريس، فرنسا، شركة  	
مسجلة في فرنسا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2008م وحتى عام 2010م.

مدير مشاريع إلدارة المشاريع المتكاملة في المكسيك، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة  	
باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية من عام 2007م وحتى عام 2008م.

مدير مشروعات إلدارة المشاريع المتكاملة في الجزائر، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة  	
باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2006م وحتى عام 2007م.

مدير مشاريع الجودة والصحة والسالمة والبيئة إلدارة المشاريع المتكاملة في فنزويال، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد،  	
وهي شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2005م وحتى عام 2006م.

مدير منصات الحفر لمجموعة إدارة منصات الحفر في فنزويال، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة  	
محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2004م وحتى عام 2005م.

مدير منصات الحفر لمجموعة إدارة منصات الحفر في عمان، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة  	
محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2002م وحتى عام 2004م.

مهندس تسويق لمجموعة إدارة منصات الحفر في دبي، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة  	
باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2001م وحتى عام 2002م.

مدير منصات حفر لمجموعة إدارة منصات الحفر في الجابون، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة خاصة  	
محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1999م وحتى عام 2001م.

مهندس حقول نفط لدى شركة سيدكو فوريكس في باكستان واليابان، شركة شلومبرجيه جلوبال ريسورسيز ليمتد، وهي شركة  	
خاصة محدودة باألسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1998م وحتى عام 1999م.

توفيق إبراهيم عبدالمحسن الحالل، مدير الخدمات المشرتكة 5-4-2-4

سعودي اجلنسية:

45 سنةالعمر:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1998م. 	
محاسب قانوني معتمد، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2003م.  	

1436/02/09هـ )الموافق 2014/12/01م(تاريخ التعيني:

مدير الخدمات المشتركة للشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:

اخلبرة املهنية السابقة:

مدير عام الشؤون اإلدارية في الشركة، من عام 2015م وحتى عام 2022م. 	
مدير الموارد البشرية في الشركة، من عام 2010م وحتى عام 2015م.  	
مدير سلسلة التوريد في الشركة، من عام 2008م وحتى عام 2010م.  	
مراجع داخلي في الشركة، من عام 2004م وحتى عام 2008م.  	
محاسب إداري في الشركة، من عام 2002م وحتى عام 2004م.  	
محاسب في الشركة، من عام 1999م وحتى عام 2001م.  	
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محمد سالم مهدي آل حيدر، مدير الشؤون القانونية والعقود 5-4-2-5

سعودياجلنسية:
54 سنةالعمر:

املؤهالت األكادميية 
بكالوريوس في القانون، جامعة الكويت، مدينة الكويت، الكويت، في عام 1990م. 	واملهنية:

1430/02/06هـ )الموافق 2009/02/01م(تاريخ التعيني:
مدير الشؤون القانونية والعقود بالشركة منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:

اخلبرة املهنية السابقة:

مدير إدارة شؤون الموظفين في الشركة، من عام 2002م وحتى عام 2009م. 	
مساعد مدير الموارد البشرية، الشركة السعودية لألسماك، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع االستزراع المائي، من عام 2000م  	

وحتى عام 2002م. 
مساعد مدير الشؤون القانونية، الشركة السعودية لألسماك، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع االستزراع المائي، من عام  	

1997م وحتى عام 1999م.

خالد أحمد الكعيب، مدير إدارة المخاطر وااللزتام 5-4-2-6

سعودياجلنسية:
58 سنةالعمر:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فيصل، األحساء، المملكة العربية السعودية، في عام 1989م. 	
مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، ليك ماري، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2003م. 	
مراجع نظم معلومات معتمد، جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، شاومبورغ، إلينويز، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2005م. 	

1436/11/17هـ )الموافق 2015/09/01م(تاريخ التعيني:
مدير إدارة المخاطر وااللتزام بالشركة منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:

اخلبرة املهنية السابقة:

المدير المالي باإلنابة، شركة الجبيل لخدمات الطاقة )جيسكو(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تصنيع األنابيب، من 2014م  	
وحتى عام 2015م.

رئيس المراجعين الداخليين، شركة الجبيل لخدمات الطاقة )جسكو(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من  	
عام 2013م وحتى عام 2014م. 

رئيس المراجعين الداخلين، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع اإلنتاج، من عام 2009م وحتى  	
عام 2012م. 

رئيس المراجعين الداخليين، شركة العليان للتمويل، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2004م  	
وحتى عام 2008م. 

رشيف سند أبادير تاورضوس، مدير االسرتاتيجية والتسويق  5-4-2-7

مصرياجلنسية:
57العمر:

املؤهالت األكادميية 
بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية، جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، في عام 1987م. 	واملهنية:

1443/08/29هـ )الموافق 2022/04/01م(تاريخ التعيني:
مدير االستراتيجية والتسويق بالشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:
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اخلبرة املهنية السابقة:

نائب الرئيس التنفيذي – االستراتيجية والرئيس التنفيذي للتسويق، شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، شركة مساهمة مقفلة،  	
تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2020م وحتى عام 2021م.

نائب رئيس عمليات الشرق، شلمبرجيه انتقريتد سيرفيسز ماناجمنت )ISM( – لندن، المملكة المتحدة، شركة ذات مسؤولية  	
محدودة، ، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2017م وحتى عام 2018م.

رئيس مجلس اإلدارة وممثل المجلس، ساهارا ويل كونستركشن سيرفيسز )SWCS( – الجزائر، شركة مساهمة مقفلة، قطاع  	
التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، من عام 2010م وحتى عام 2018م.

نائب رئيس التسويق العالمي والتقنية، شلمبرجيه انتقريتد سيرفيسز ماناجمنت )ISM( – لندن، المملكة المتحدة، شركة ذات  	
مسؤولية محدودة، ، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2015م وحتى عام 2016م.

نائب رئيس تطوير األعمال، شلمبرجيه الند ريقز ايتش كيو – لندن، المملكة المتحدة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع  	
الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2014م وحتى عام 2015م.

نائب رئيس التسويق العالمي والتقنية، شلمبرجيه انتقريتد بروجكت ماناجمنت )IPM( – لندن، المملكة المتحدة، شركة ذات  	
مسؤولية محدودة، ، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2014م.

نائب الرئيس – منطقة أوروبا وأفريقيا والقزوين، شلمبرجيه انتقريتد بروجكت ماناجمنت )IPM( – ال ديفنس، باريس، فرنسا،  	
شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة في فرنسا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2010م وحتى عام 2011م.

نائب الرئيس والمدير العام، شلمبرجيه أوفرسيز أس أيه ليبيا، شركة خاصة محدودة باألسهم مسجلة في بنما، تعمل في قطاع  	
خدمات هندسة وإدارة اآلبار ومخزون اآلبار، من عام 2006م وحتى عام 2010م.

شهاب أحمد عيل ال مويس، رئيس إدارة المراجعة الداخلية 5-4-2-8

سعودياجلنسية:

38 سنةالعمر:

املؤهالت األكادميية 
واملهنية:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 2008م. 	
محاسب قانوني معتمد، معهد المحاسبين القانونيين، نيو هامبشاير، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2013م. 	
مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، ليك ماري، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2016م. 	

1440/06/05هـ )الموافق 2019/02/10م(تاريخ التعيني:

رئيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	املناصب احلالية:

اخلبرة املهنية السابقة:
مدير عام المراجعة الداخلية، شركة التركي القابضة، شركة قابضة، تعمل في قطاع التشييد ومواد البناء، من عام 2012م وحتى عام 2019م.  	
مساعد مدير، شركة برايس وترهاوس كوبرز، شركة مهنية، تعمل في مجال االستشارات المالية والمحاسبية، من عام 2008م وحتى عام 2012م.  	

عقود العمل مع كبار التنفيذيني 5-4-3

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفًقا لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن هذه 
العقود عدد من المزايا مثل توفير السكن ووسائل النقل أو منح بدل شهري لتلك المزايا. وبشكل عام، تكون هذه العقود قابلة للتجديد وتخضع لنظام العمل 

السعودي. يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين للشركة. 
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ملخص عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين للشركة (:  7-والجدول )
تاريخ انتهاء العقدتاريخ إبرام العقدتاريخ التعيينالمنصباالسم

الرئيس التنفيذي غسان عبدالعزيز سليمان مرداد 
1443/07/23هـ

)الموافق 2022/02/24م(
1443/07/12هـ

)الموافق 2022/02/13م( 
1445/08/02هـ

)الموافق 2024/02/12م( 

المدير الماليهوبيرت الفيويللي 
1441/06/08هـ

)الموافق 2020/02/02م(
1441/03/02هـ

)الموافق 2019/10/30م(
1441/07/10هـ

)الموافق 2023/02/01م( 

مدير العملياتستيفان جيرومي موينيت 
1443/07/13هـ

)الموافق 2022/02/14م( 
1443/04/26هـ

)الموافق 2021/12/01م( )1(
1444/06/07هـ

)الموافق 2022/12/31م( )1(

مدير الخدمات توفيق إبراهيم عبدالمحسن الحالل 
المشتركة

1436/02/09هـ
)الموافق 2014/12/01م(

1419/11/18هـ
)الموافق 1999/03/07م(

1444/08/14هـ
)الموافق 2023/03/06م( 

مدير الشؤون محمد سالم مهدي آل حيدر 
القانونية والعقود

1430/02/06هـ
)الموافق 2009/02/01م(

1422/11/19هـ
)الموافق 2002/02/02م(

1444/07/12هـ
)الموافق 2023/02/03م( 

مدير إدارة المخاطر خالد أحمد الكعبي 
وااللتزام

1436/11/17هـ
)الموافق 2015/09/01م(

1436/11/17هـ
)الموافق 2015/09/01م(

1445/02/15هـ
)الموافق 2023/08/31م( 

مدير االستراتيجية شريف سند أبادير تاوضروس 
والتسويق

1443/08/29هـ
)الموافق 2022/04/01م(

1443/08/29هـ
)الموافق 2022/04/01م(

1444/09/09هـ
)الموافق 2023/03/31م(

رئيس إدارة المراجعة شهاب أحمد علي ال مويس 
الداخلية 

1440/06/05هـ
)الموافق 2019/02/10م(

1440/04/20هـ
)الموافق 2018/11/29م( 

1444/07/18هـ
)الموافق 2023/02/09م( 

المصدر: الشركة.
كما في تاريخ هذه النشرة، تم إعارة ستيفان جيرومي موينيت إلى الشركة بموجب اتفاقية إعارة إطارية. وتسري اإلعارة من تاريخ 2021/12/01م بموجب خطاب تعيين بهذا الخصوص   )1(

وتخضع لمراجعة دورية، بما في ذلك المراجعة السنوية في 2022/12/31م )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية اإلعارة اإلطارية، يرجى مراجعة القسم )12-11-1( )اتفاقية اإلعارة اإلطارية 
بين الشركة وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه(.

انضم غسان عبدالعزيز سليمان مرداد إلى الشركة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي في 1443/07/23هـ )الموافق 02/24/ 2022م( وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين 
الشركة بتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م( لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً ما لم يتم إشعار أحد الطرفين برغبة اآلخر بعدم تجديد العقد قبل 90 يوم على 

األقل من انتهاء مدة العقد. وفيما يلي ملخص واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي:

إدارة الشؤون واألعمال التجارية اليومية للشركة. 	
إدارة الشؤون االستراتيجية وعالقات العمالء وتحول األعمال واعتماد التقنية الرقمية للشركة 	
اقتراح ووضع استراتيجية الشركة قصيرة وطويلة المدى واألهداف التجارية العامة من خالل التشاور الوثيق مع مجلس اإلدارة. 	
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان. 	
تقديم المشورة لرئيس مجلس اإلدارة بخصوص جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة. 	
ضمان تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمجلس اإلدارة في الوقت المناسب. 	
التأكد من إخطار مجلس اإلدارة بكافة األمور الجوهرية المؤثرة على الشركة. 	

انضم هوبيرت الفيويللي إلى الشركة بتوليه منصب المدير المالي في 1441/06/08هـ )الموافق 2020/02/02م( وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة 
بتاريخ 1441/03/02هـ )الموافق 2019/10/30م( لمدة سنة واحدة ويتجدد بموجب إخطار خطي من الشركة، ويلتزم الطرف الذي يرغب بعدم تجديد 

العقد بإشعار الطرف اآلخر قبل 60 يوم على األقل من انتهاء العقد. وفيما يلي ملخص واجبات ومسؤوليات المدير المالي: 

المساعدة في صياغة أهداف الشركة وقيادة عملية وضع الخطط المالية. 	
إدارة عملية إعداد التقارير المالية والتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	
العمل على تحسين التدفقات النقدية واتخاذ إجراءات توفير السيولة وتسهيالت رأس المال العامل الالزمة للشركة. 	
إدارة التوقعات المالية وعمليات الميزانية واإلشراف على إعداد البيانات المالية للشركة.  	
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني  5-5

وفًقا للنظام األساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق 
وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي قواعد تكميليَّة أخرى ذات صلة والنظام األساسي للشركة وسياسة المكافآت، ويتم تحديد 
ة.  بدالت حضور الجلسات والنقل من جانب مجلس اإلدارة وفًقا لألنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة والمحددة من قبل الجهات المختصَّ

وفقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يكون الحّد األقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة في الشركة خمسمائة ألف )500,000( 
ريال سعودي.

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين )يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي( المقدمة من الشركة 
والشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. لم يكن لدى الشركة مجلس إدارة أو لجان قبل تحويلها من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، وذلك باستثناء مجلس المديرين ولجنة المراجعة. لم يحصل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان على 
أي مكافآت أو مزايا عينية، علماً بأن كبار التنفيذيين حصلوا على مزايا عينية وفًقا لعقود العمل الخاصة بكل منهم والتي تتضمن توفير السكن ووسائل 

النقل أو منح بدل شهري لتلك المزايا. كما أن لدى الشركة برنامج حوافز لموظفيها، بما في ذلك كبار التنفيذيين.

مكافآت مجلس اإلدارة وأهم خمسة من كبار التنفيذيين للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم (:  8-والجدول )
ووو0وم

السنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

)مليون ريال سعودي(

0,80,30,3 أعضاء مجلس اإلدارة 

---أعضاء اللجان 

10,912,012,4أهم خمسة من كبار التنفيذيين )بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي( 

8,ووو,وو7,وواإلجمالي 

المصدر: الشركة.
كما في تاريخ هذه النشرة، أحد أهم خمسة من كبار التنفيذيين، تحديداً مدير العمليات ستيفان جيرومي موينيت، قد تم إعارته إلى الشركة اعتباراً من 2021/12/01م بموجب خطاب تعيين   )1(

ووفقاً التفاقية إعارة إطارية. وعليه، فإن مبلغاً قدره 0.12 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من إجمالي قيمة اتفاقية اإلعارة اإلطارية والمتعلق باإلعارة، قد تم 
تضمينه ضمن مكافآت أهم خمسة من كبار التنفيذيين. للمزيد من المعلومات حول اتفاقية اإلعارة اإلطارية، يرجى مراجعة القسم )12-11-1( )اتفاقية اإلعارة اإلطارية بين الشركة وشركة 

شلمبرجير ميدل إيست أس أيه(.

حوكمة الرشكة  5-6

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية لحوكمة الشركة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بتاريخ 
1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( والمعدلة بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

تكفل حماية حقوق  التي  الشركات  بأفضل ممارسات حوكمة  االلتزام  الشركة لضمان  المنظمة إلدارة  والمعايير  القواعد  الشركات  تبين الئحة حوكمة 
المساهمين وأصحاب المصالح. وتَُعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة التي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة الشركة بتاريخ 1443/08/25هـ )الموافق 2022/03/28م( على أحكام 
تتعلق بما يلي:

حقوق المساهمين. 	
مجلس اإلدارة )ويشمل تشكيل المجلس والعضوية، واجتماعات المجلس وإجراءات عمله، واختصاصات ومهام وصالحيات المجلس، والتطوير  	

والدعم والتقييم والمكافآت(.
لجان مجلس اإلدارة. 	
اإلدارة. 	
الرقابة والمراجعة الداخلية. 	
السياسات الداخلية. 	
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وتلتزم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر  	
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفًقا للفقرة )أ( من المادة  	
الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة. 	
الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق  	

المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
الفقرة )ه( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. 	
الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة والمتعلقة بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في تشكيل مجلس اإلدارة.  	
على  	 تطرأ  تغييرات  وأي  عضويتهم  وصفات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  الهيئة  بإشعار  والمتعلقة  عشرة  السابعة  المادة  من  )د(  الفقرة 

عضويتهم.
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوًرا مع بيان األسباب. 	
الفقرة )ب( من المادة العشرين والمتعلقة بإجراء مجلس اإلدارة تقييًما سنوًيا لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو  	

ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر على استقالليته.
المادة الثامنة والستون والمتعلقة بنشر الشركة إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق  	

وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس. على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.

ال تلتزم الشركة حالًيا باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظًرا لكون الشركة غير مدرجة بعد في السوق كما في تاريخ هذه النشرة 
)باستثناء ما ذكر أدناه بخصوص المقعدين الشاغرين ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين(. يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام - عند 
اإلدراج - فور صدور موافقة الهيئة على إدراج أسهمها في السوق ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حالًيا ملتزمة بجميع األحكام األخرى الواردة في 

الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات. 

لدى الشركة ثالثة لجان )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية(، وتتحمل هذه اللجان مسؤولية استعراض عمليات الشركة في 
إطار مجاالت خبرتها وتقديم تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس اإلدارة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم )5-3( )لجان مجلس اإلدارة((. 

يضمن مجلس اإلدارة، من جملة أمور أخرى، ما يلي:

أن يكون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن تتحدد األدوار والمسؤوليات لكل منها. 	
إعداد محاضر جميع االجتماعات ومراجعتها وتوقيعها من جانب مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشركة األساس. 	

كما في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء معينين، غالبيتهم من األعضاء غير التنفيذيين )وأحدهم عضو مستقل( ومقعدين 
شاغرين من إجمالي تسعة مقاعد للمجلس. وعليه، ال يلتزم تشكيل مجلس اإلدارة لمتطلبات الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من الئحة حوكمة 
انتخاب  الشركة  على  ويجب  أكثر،  أيهما  المجلس،  أعضاء  ثلث  أو عن  المستقلين عن عضوين  المجلس  أعضاء  يقل عدد  أال  تتطلب  والتي  الشركات، 
عضوين مستقلين لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من الئحة حوكمة الشركات وااللتزام بمعيار االستقاللية 
المنصوص عليه في المادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات. كما يجدر اإلشارة إلى أن الشركة تنوي االلتزام بمتطلبات االستقالل المنصوص عليها 
في الئحة حوكمة الشركات، مع مراعاة استقرار تشكيل مجلس اإلدارة خالل فترتي الطرح واإلدراج، وتتعهد بما يلي )للمزيد من المعلومات حول تعهدات 

الشركة فيما يتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، يرجى مراجعة القسم )15( )تعهدات ما بعد اإلدراج((:

استمرار تشكيل المجلس دون تغيير حتى إتمام عملية اإلدراج لضمان استقرار المجلس أثناء الطرح واإلدراج، حيث أن أعضاء المجلس الحاليين  	
على دراية بأعمال الشركة وعملياتها وإجراءاتها الداخلية.

أن تلتزم الشركة ببدء اإلجراءات الالزمة لترشيح وانتخاب عضوين مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة خالل مدة ال تزيد عن  	
30 يوًما من تاريخ اإلدراج. على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي، وفًقا لنظام الشركة األساس، وال يتمتع 

كبار المساهمون بأي حقوق خاصة فيما يتعلق بعمليات الترشيح واالنتخاب.

وفًقا للفقرة )1( من المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون آلية 
التصويت التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو مبين في نظام الشركة األساس )لالطالع على ملخص النظام األساسي يرجى 
مراجعة القسم )12-15( )ملخص النظام األساسي((. وتمنح آلية التصويت هذه كل مساهم حقوق تصويت تتوافق مع عدد األسهم التي يمتلكها، ويحق لكل 
ح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين محددين دون أي تكرار لهذه األصوات. وتزيد هذه  مساهم أن يستخدم كافة حقوقه في التصويت لمرشَّ

اآللية من فرص تمثيل مساهمي األقلية في مجلس اإلدارة من خالل حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.
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تعارض المصالح  5-7

ال يمنح النظام األساسي أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو صفقة له فيه مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

االلتزام بالمادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة حوكمة أ- 
الشركات.

عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذوي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم ب- 
مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عدم الدخول في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبيًقا لنص المادة الثانية والسبعون من نظام الشركات.ج- 

وكما في تاريخ هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو 
أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة أو أي مصلحة في أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة، باستثناء ما ذكر في القسم )5-7( )تعارض المصالح(. 
وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين أو المساهمين الحاليين طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع 
بموجبه ألي التزام يمنعهم من منافسة الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، وتخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة 
للشركة، لموافقة الجمعية العامة بموجب المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات والمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات. ويقدم الجدول 
التالي ملخصاً للعقود والمعامالت المبرمة أو المزمع إبرامها مع أي من شركات المجموعة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة أو عضو 

اإلدارة العليا أو أي من أقربائهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة.

ملخصًا للعقود والمعامالت المبرمة مع األطراف ذوي العالقة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة (:  9-والجدول )
أو عضو اإلدارة العليا أو أي من أقربائهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة

طبيعة العقد أو التعاملاألطراف
إجمالي قيمة العقد/ التعامل

للسنة المالية المنتهية في وو 
ديسمبر وو0وم

عضو المجلس الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

الشركة )بصفتها العميل( مع 
شركة شلمبرجير ميدل إيست 

أس أيه )بصفتها مقدم الخدمة( 
5,539,057.25 ريال سعودياتفاقية اإلعارة اإلطارية

فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	
في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 

تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها. 

الشركة )بصفتها العميل( مع 
شلمبرجيه ريق تكنولوجي إنك 

)بصفتها مقدم خدمة( 

معامالت توريد المعدات 
وقطع الغيار، بناًء على أوامر 

شراء
257,342,19 ريال سعودي 

خيسوس الماس رايوس هو رئيس قسم تشييد اآلبار في  	
شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، والتي تعد شلمبرجيه 

ريق تكنولوجي إنك تابعة لها.
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 
تعد شلمبرجيه ريق تكنولوجي إنك تابعة لها.

الشركة )بصفتها العميل( مع 
شركة كميرون الرشيد المحدودة 

)بصفتها المورد( 

معامالت توريد المعدات 
وقطع الغيار، بناًء على أوامر 

شراء
33,270,726.89 ريال سعودي

خيسوس الماس رايوس هو رئيس قسم تشييد اآلبار  	
في شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، والتي تعد شركة 

كميرون الرشيد المحدودة تابعة لها.
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد( والتي 
تعد شركة كميرون الرشيد المحدودة تابعة لها. 

الشركة )بصفتها العميل( مع 
شركة كميرون إنترناشونال 

كوربوريشن )بصفتها المورد( 

اتفاقية تسعير
)اتفاقية رقم 2020-111( 

-
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 
تعد شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن تابعة لها.

الشركة )بصفتها العميل( وشركة 
كميرون فرانس إس إيه إس 

)بصفتها المورد( 

معامالت توريد المعدات 
وقطع الغيار، بناًء على أوامر 

شراء
3,636,457,60 ريال سعودي 

فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	
في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 

تعد شركة كميرون فرانس إس إيه إس تابعة لها.
الشركة )بصفتها العميل( وشركة 
كميرون سينس إيه إس )بصفتها 

المورد( 

معامالت توريد المعدات 
وقطع الغيار، بناًء على أوامر 

شراء 
581,715.89 ريال سعودي 

فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	
في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 

تعد شركة كميرون سينس إيه إس تابعة لها.
الشركة )بصفتها العميل( 

وكميرون ميدل إيست إف زي إي 
)بصفتها المورد( 

معامالت توريد المعدات 
وقطع الغيار، بناًء على أوامر 

شراء
9,101,664.07 ريال سعودي 

فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	
في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 

تعد شركة كميرون ميدل إيست إف زي إي تابعة لها.
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طبيعة العقد أو التعاملاألطراف
إجمالي قيمة العقد/ التعامل

للسنة المالية المنتهية في وو 
ديسمبر وو0وم

عضو المجلس الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

الشركة )بصفتها مقدم خدمة( 
شركة شلمبرجير ميدل إيست 

أس أيه )بصفتها العميل( 

اتفاقية منصة حفر برية 
SLB- اتفاقية رقم(

 ,AD 41 201802-ADC
 ,59 ,56 ,55 ,46 ,43 ,42

61, 64, 65, 66 و67(

)1( -
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 
تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها.

الشركة )بصفتها مقدم خدمة( 
شركة شلمبرجير ميدل إيست 

أس أيه )بصفتها العميل( 

اتفاقية منصة حفر برية 
SLB- اتفاقية رقم(

 AD 53 201804-ADC
و54(

)1( -
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 
تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها.

الشركة )بصفتها مقدم خدمة( 
شركة داول شلمبرجير العربية 
السعودية المحدودة )بصفتها 

العميل( 

اتفاقية منصة حفر برية 
SLB- اتفاقية رقم(

 ,AD 57 201804-ADC
58, 62, 63 و68(

)1( -
فيجاي كاسيبهاتال هو مدير عمليات االندماج واالستحواذ  	

في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي 
تعد شركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة 

تابعة لها.

الشركة )بصفتها المؤجر( 
الشركة العربية للجيوفيزياء 

والمساحة )بصفتها المستأجر( 
723,500 ريال سعودياتفاقية إيجار تجارية 

خالد محمد صديق نوح هو رئيس مجلس إدارة الشركة  	
العربية للجيوفيزياء والمساحة.

سمير سيث هو نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات  	
والتخطيط لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، 

والتي تعد الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة تابعة 
لها.

الشركة )بصفتها العميل( وشركة 
التصنيع وخدمات الطاقة 

)طاقة( )بصفتها مقدم الخدمة( 

اتفاقية خدمات داخلية
)اتفاقية رقم 2020-100(

310,500 ريال سعودي

خالد محمد صديق نوح هو الرئيس التنفيذي لشركة  	
التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

سمير سيث هو نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات  	
والتخطيط لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

الشركة )بصفتها العميل( وشركة 
التصنيع وخدمات الطاقة 

)طاقة( )بصفتها مقدم الخدمة( 
195,419 ريال سعودياتفاقية إعارة موظفين 

خالد محمد صديق نوح هو الرئيس التنفيذي لشركة  	
التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

سمير سيث هو نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات  	
والتخطيط لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

شركة أوفست العربية المحدودة 
)بصفتها مقدم خدمة( وشركة 

طاقة لخدمات اآلبار )المعروفة 
سابقاً باسم طاقة سنجل( 

)بصفتها العميل( 

- )1(اتفاقية خدمات

خالد محمد صديق نوح هو الرئيس التنفيذي لشركة  	
التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

سمير سيث هو نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات  	
والتخطيط لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.

المصدر: الشركة.
لم يتم اإلفصاح عن قيمة عدد من االتفاقيات مع العمالء الرئيسيين المذكورة في الجدول أعاله بشكل منفصل حيث ترى الشركة أن هذه المعلومات ذات طابع تجاري حساس.  )1(

يوضح الجدول التالي تفاصيل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة مشابهة أو منافسة ألعمال الشركة كما بتاريخ هذه النشرة )تمت الموافقة على 
جميع األعمال التي من شأنها منافسة أعمال الشركة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م(.

تفاصيل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة مشابهة أو منافسة ألعمال الشركة من خالل عضويتهم في (:  0و-والجدول )
مجلس اإلدارة أو ملكيتهم كما في تاريخ هذه النشرة 

الشركة المنافسة األخرىعضو مجلس اإلدارة
منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة المنافسة

طبيعة األعمال المنافسة
عضو مجلس إدارةمساهم/شريك

فيجاي كاسيبهاتال 
شلمبرجيه ليميتد
)شلمبرجيه إن في(

خدمات حفر اآلبارمدير عمليات االندماج واالستحواذال

المصدر: الشركة.
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حاالت اإلفالس واإلعسار  5-8

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر ولم يخضعوا ألي إجراءات 
إفالس. ولم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس )5( السابقة لتاريخ هذه النشرة ألي شركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار 

التنفيذيين أو أمين السر يشغل أي منصب إداري أو إشرافي فيها.

الموظفون  5-9

اعتمدت الشركة دليل مرجعي للتوظيف يهدف إلى بناء العالقات وتعزيزها بين الشركة وموظفيها، ويتطرق هذا الدليل إلى جميع جوانب التوظيف وقواعد 
السلوك المهني واألخالقي والصحة والسالمة والبيئة )HSE( والتطور الوظيفي والتدريب والرواتب والبدالت األخرى والمزايا بما في ذلك بدالت السكن 

والنقل والمكافآت. 

عدد الموظفني 5-9-1

كما في 31 ديسمبر 2021م، وظفت الشركة ما مجموعه 3,913موظًفا )منهم 76.2% سعوديين(، في حين وظفت المجموعة ما مجموعه 4,419 موظًفا 
)منهم 71.7% سعوديين(، ولدى المجموعة ثمانية كبار تنفيذيين، منهم اثنين مواطنين غير سعوديين.

فيما يلي جدول يوضح عدد الموظفين في الشركة والشركة التابعة حسب األقسام كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

عدد موظفي الشركة والشركة التابعة حسب القسم كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم(:  وو-والجدول )

القسم

وو ديسمبر 

وو0وم0و0وم9و0وم

غير سعودي
نسبة اإلجماليسعودي

غير سعوديالسعودة
نسبة اإلجماليسعودي

غير سعوديالسعودة
نسبة اإلجماليسعودي

السعودة

71,1%70,818073253%76,215062212%21868286اإلدارة 

المراجعة 
66,7%66,7426%66,7426%426الداخلية 

75,0%314-11-58,3%7512االلتزام 

66,6%33,3213%33,3123%123التنفيذي 

73.2%68,4301141%65,8271340%251338المالية 

80,0%50,0415%57,1336%437الشؤون القانونية 

71,8%71,82,9131,1464,059%71,82,9241,1464,070%3,2381,2724,510العمليات 

الجودة والسالمة 
68,7%77,3331548%70,1511566%472067والصحة والبيئة 

7,و7٪9وو,و0وو,و69و,و8,و7٪و0و,وووو,و60و,و9,و7٪9و9,وو8و,وووو,واملجموع 

المصدر: الشركة.
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يوضح الجدول التالي عدد موظفي الشركة والشركة التابعة ونسب السعودة المحققة لكل منهما كما في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و2021م. 

عدد موظفي الشركة والشركة التابعة ونسب السعودة المحققة لكل منهما كما في وو ديسمبر 9و0وم و 0و0وم (:  وو-والجدول )
ووو0وم

الشركة

وو ديسمبر وو0وموو ديسمبر 0و0وموو ديسمبر 9و0وم

غير سعودي
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

غير سعوديالتوطينو
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

غير سعوديالتوطينو
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

التوطينو

شركة الحفر 
75,2% / 3,3641,1104,474العربية 

75,9% / 2,9739443,917بالتيني
76,2% / 2,9839303,913بالتيني

بالتيني 

شركة أوفست 
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المصدر: الشركة.

بلغ عدد موظفي الشركة 4,474 موظًفا في 31 ديسمبر 2019م، وانخفض بنسبة 12,4% إلى 3,917 موظًفا في 31 ديسمبر 2020م، ثم انخفض بشكل 
طفيف إلى 3,913 موظًفا في 31 ديسمبر 2021م. ويعود سبب انخفاض عدد الموظفين في عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض عمليات الشركة، حيث 
تم تعليق عمل العديد من منصات الحفر من قبل أرامكو السعودية. بينما بلغ عدد موظفي الشركة التابعة 455 موظًفا في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع 
بنسبة 7.0% إلى 487 موظًفا في 31 ديسمبر 2020م، ثم ارتفع بنسبة 3,9% إلى 506 موظًفا في 31 ديسمبر 2021م. وعليه، بلغ عدد موظفي المجموعة 
4,929 موظًفا في 31 ديسمبر 2019م، وانخفض بنسبة 10,7% إلى 4,404 موظًفا في 31 ديسمبر 2020م لذات السبب المذكور أعاله، ثم ارتفع بشكل 

طفيف إلى 4,419 موظًفا في 31 ديسمبر 2021م.

التوطني 5-9-2

تم اعتماد برنامج التوطين »نطاقات« بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزير العمل سابقاً( رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ 
من  اعتباراً  تطبيقه  بدأ  الذي  1994/10/27م(،  )الموافق  1415/5/21هـ  بتاريخ   50 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  القائم  2011/9/10م(  )الموافق 
1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م(. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم 
بتوظيف المواطنين السعوديين. ويقيِّم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث فئات، 
األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. تعتبر المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين 
وتحصل على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينها من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين 
األجانب )باستثناء المهن المخصصة فقط للمواطنين السعوديين(، أما المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين األصفر أو األحمر )اعتماداً على مدى عدم 
التزام هذه المؤسسات(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها على تجديد 

تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماماً من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

لالطالع على تصنيف نطاقات للشركة والشركة التابعة، يُرجى الرجوع إلى الجدول )5-12( )عدد موظفي الشركة والشركة التابعة ونسب السعودة المحققة 
لكل منهما كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م( أعاله.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائج العمليات-  6

مقدمة  6-1

يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليل المجموعة مراجعة تحليلية ألداء المجموعة التشغيلي ومركزها المالي الموحد خالل السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م. ينبغي قراءة هذا القسم باالقتران مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م والتي أعدتها الشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. راجع مراجعو الحسابات القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وتم مراجعتها من 
المنتهية في 31  المالية  المراجعة للسنوات  المالية الموحدة  القوائم  المراجعة الصادرة حول  الوارد في تقارير  النحو  القانونيين على  قبل المحاسبين 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م، تم استخراج المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م من القوائم المالية 
الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري، ما لم يذكر 
خالف ذلك. تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المطبق في القوائم 
المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي تختلف عن المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية الموحدة 
المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 
لتتوافق مع العرض المطبق في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبالتالي تختلف عن المعلومات المالية 
الواردة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ولم يكن لذلك أي تأثير على بيان الربح أو الخسارة للسنتين 

الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و 2020م أو إجمالي حقوق الملكية نتيجة إلعادة التصنيف وتم توضيح ذلك حيثما ينطبق في هذا القسم. 

ويؤكد المحاسبون القانونيون استقالليتهم من الشركة كما تم توضيحه في تقرير المحاسبون القانونيون المرفق بهذه النشرة.

جميع المبالغ باأللف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك في هذه النشرة. يشير »معدل النمو السنوي المركب« إلى معدل النمو السنوي المركب خالل 
الفترة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م إلى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم تقريب النسب المئوية، وبالتالي فإن حساب 
التباين بالنسبة المئوية بناًء على المبالغ المعروضة في الجداول داخل هذا القسم )الموضحة باآلالف( - قد ال يكون مساوياً تماماً للنسب المئوية المقابلة 
كما هو مذكور في القوائم المالية الموحدة المراجعة. إضافًة إلى ذلك، لغرض احتساب بعض األرقام والنسب المئوية، فإن األرقام الواردة في هذه النشرة 
والمستخرجة من القوائم المالية الموحدة الراجعة قد تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح وعليه فإن األرقام االجمالية الواردة في الجداول 

قد تختلف قلياًل عن حاصل الجمع الحسابي لهذه البيانات.

قد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية تتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة، بناًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو المجموعة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة للعديد من 
العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها، السيما القسم رقم 

)2( )عوامل المخاطرة(.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول المعلومات المالية  6-2

أقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي حتى تاريخ هذه النشرة:

أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم االستناد إليها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتفق مع القوائم المالية الموحدة  	
المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(المعتمدة في 
المملكة والمعايير واإلصدارات االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. كما تم استخراج بعض المعلومات 

المالية األخرى في هذا القسم من معلومات اإلدارة.
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو الشركة التابعة خالل السنوات الثالث السابقة  	

المباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطرح األوراق المالية، موضوع هذه النشرة، فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي من األوراق المالية.
يقر مجلس اإلدارة بأن لدى المجموعة رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهًرا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. 	
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي أو التجاري للمجموعة في السنوات الثالث التي سبقت مباشرة طلب التسجيل وطرح  	

األوراق المالية، موضوع هذه النشرة، والفترة التي يغطيها تقرير مراجعي الحسابات حتى تاريخ الموافقة على نشرة اإلصدار.
ال توجد نية إلدخال أي تغييرات جوهرية على طبيعة أنشطة المجموعة. 	
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لم تتوقف عمليات المجموعة بطريقة يمكن أن تؤثر أو أثرت على وضعها المالي بشكل جوهري خالل اإلثني عشر شهًرا الماضية. 	
تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمجموعة وأدائها المالي في نشرة اإلصدار هذه، وال توجد حقائق أخرى قد يؤدي حذفها  	

إلى تفسير أي بيان ورد هنا على أنه مضلل.
كانت اآلراء المعرب عنها بشأن القوائم المالية للشركة والشركة التابعة في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل  	

وعرض األوراق المالية الخاضعة لنشرة اإلصدار هذه غير متحفظة.
لم تخضع الشركة والشركة التابعة ألية إعادة هيكلة في السنوات المالية الثالث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق  	

المالية.
لم تكن هناك تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة والشركة التابعة في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل  	

وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
لم يتم إجراء أو إلزام إجراء أي تعديالت جوهرية للقوائم المالية المراجعة والمعلنة للشركة والشركة التابعة خالل السنوات المالية الثالث  	

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
ليس لدى الشركة وال للشركة التابعة رأس مال مشمول بحق خيار. 	
ان الشركة أو الشركة التابعة ليس لديهما أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو أصول اخرى تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب  	

التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي للشركة أو للشركة التابعة.

العوامل الرئيسية المؤثرة عىل عمليات المجموعة  6-3

تُعزى نتائج عمليات المجموعة إلى مجموعة من العوامل ويؤثر العديد منها على قطاع الحفر، كما تدفع هذه العوامل أيًضا قطاع النفط والغاز بشكل عام 
والذي يعتمد بشكل كبير على أسعار السلع الحالية والمتوقعة ومعدالت استنفاد اإلنتاج ومستويات التدفق النقدي التي أعدت وخصصت لميزانيات الحفر 

واإلنتاج في المملكة من قبل عمالء المجموعة. تتأثر نتائج عمليات المجموعة والتدفقات النقدية أيًضا بالعوامل الهيكلية والتشغيلية الخاصة بالشركة.

كان للعوامل التالية -وسيظل لها- تأثير مادي على المجموعة وأعمال المجموعة والوضع المالي ونتائج العمليات. نظًرا ألن العديد من هذه العوامل 
خارجة عن سيطرة المجموعة وقد تكون متقلبة بطبيعتها، فلن يكون األداء السابق بالضرورة مؤشًرا على األداء المستقبلي ومن الصعب التنبؤ باألداء 
المستقبلي بأي درجة من اليقين. ولمزيد من العوامل المهمة بما في ذلك جائحة كوفيد-19 المستمرة والتي قد تتسبب في اختالف العمليات أو الظروف 
المالية الفعلية للمجموعة بشكل جوهري عن تلك الموضحة أو المتضمنة أدناه يرجى االطالع على القسم )2( )عوامل المخاطرة( في نشرة اإلصدار هذه.

السياسات الحكومية المؤثرة عىل عمليات المجموعة 6-3-1

السياسات الحكومية األساسية التي تؤثر على عمليات المجموعة تتضمن السياسات التنظيمية، السياسات االقتصادية، والسياسات البيئية.

السياسات التنظيمية 6-3-1-1

تشمل قائمة عمالء المجموعة شركات النفط ذات الصلة بالدولة، وحيث أن الحكومة هي الجهة المنظمة الوحيدة لقطاع النفط والغاز في المملكة، فإن 
الحكومة تضع القواعد واألنظمة التي تؤثر على اقتصاد المملكة ومستوى إنتاج النفط عند ممارسة صالحياتها السيادية. تخضع المجموعة أيًضا للعديد 
من القوانين والقواعد واألنظمة المتعلقة بالضرائب والزكاة والصادرات والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية والعمل والصحة والسالمة والتي قد تخضع للتغيير 
اعتماًدا على سياسة الحكومة. تؤثر تكلفة االمتثال لهذه القوانين والقواعد واألنظمة على نتائج عمليات الشركة. قد يؤدي عدم االمتثال لهذه القوانين 

والقواعد واللوائح إلى اإلضرار بسمعة المجموعة وفرض الغرامات المالية والعقوبات واإليقاف أو حتى إنهاء العمليات.

السياسات االقتيادية 6-3-1-2

النمو  النفط،  على  والمحلي  العالمي  والطلب  كالعرض  اقتصادية  عوامل  بعدة  المجموعة  ذلك  في  بما  والغاز-  النفط  آبار  مزودي خدمات حفر  يتأثر 
االقتصادي، اتجاهات االستهالك، سعر الصرف، نسب الفائدة، التعرفة الجمركية، الضريبة والزكاة. إن حكومة المملكة تطبق عدة سياسات اقتصادية، 
مالية ونقدية للسيطرة على هذه العوامل االقتصادية، لتحقيق رؤيتها و اهدافها االقتصادية االستراتيجية. لذلك، نتائج عمليات المجموعة تتأثر بالسياسات 

االقتصادية، المالية والنقدية التي تسعى المملكة تحقيقها.

السياسات البيئية 6-3-1-3

تؤدي المتطلبات البيئية المتطورة والمتغيرة إلى تطبيق سياسات بيئية تؤثر على مستوى إنتاج النفط عالمًيا. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للحكومة أن 
تضع سياسات بيئية لتحقيق أهدافها االستراتيجية في مجال انبعاثات الكربون أو أي أهداف بيئية أخرى. وبالتالي، فإن نتائج عمليات المجموعة تتأثر 

بالسياسات البيئية الحكومية والقرارات السيادية فيما يتعلق بمستويات إنتاج النفط.
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معدالت األسعار اليومية ومعدالت استخدام منيات الحفر 6-3-2

يتمثل المحرك الرئيسي إليرادات مزودي خدمات حفر آبار النفط والغاز- بما في ذلك المجموعة- في قدرة المنشأة على رفع كل من معدالت األسعار 
اليومية التي يدفعها العمالء ومعدالت استخدام منصات الحفر والمعدات األخرى إلى الحد األقصى. يتم التفاوض على معدالت األسعار اليومية مباشرة 
مع العمالء أو تحديدها من خالل عملية تقديم العروض في منافسة رسمية ويمكن أن تتأثر باألداء التشغيلي لمزود الخدمة. كما أن مقاولي الحفر الذين 
يتمتعون بتقييم مرتفع فيما يخص السالمة وكفاءة التشغيل قادرون بشكل عام على التفاوض على معدالت األسعار اليومية أكثر مالءمة. يمكن أن تؤثر 
عوامل السوق، مثل نسبة العرض/ الطلب لمنصات الحفر وميزانية االنفاق الرأسمالي لإلنتاج وأعمال التنقيب واالستكشاف من قبل العمالء وأسعار النفط 

الخام برنت وأسعار الغاز الطبيعي، على معدالت األسعار اليومية. 

كما هو شائع في القطاع، يمكن أن تحتوي عقود المجموعة على أسعار يومية متعددة، بما في ذلك معدالت األسعار اليومية المحددة للعمليات الروتينية 
معدالت األسعار اليومية المنخفضة المتعلقة بأوقات تعطل المعدات والظروف الجوية السيئة ونقل الحفارات أو غيرها من األحداث المخططة أو غير 
المخطط لها، بما في ذلك الظروف ضمن أو خارج سيطرة المجموعة والعميل. ال يمكن تحصيل الرسوم اليومية إال عند تشغيل الحفارة )أو استخدامها(. 
على هذا النحو، فإن معدالت االستخدام لها تأثير مباشر على توليد إيرادات للمجموعة. بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م، كان متوسط معدالت استخدام المجموعة للحفارات البرية 100% و86.2% و75.4% على التوالي، وبالنسبة للحفارات البحرية كانت النسب 
68.8% و85.7% و81.0% على التوالي. يتم حساب معدل استخدام أسطول الشركة )البري والبحري على التوالي( باستخدام )1( العدد اإلجمالي لألشهر 
التي يتم فيها تشغيل كل منصة حفر في هذا األسطول بموجب عقد )شريطة أن تعتبر الحفارة عاملة لمدة شهر كامل حين يتم تشغيلها ألي جزء من هذا 
الشهر( مقسوًما على )2( إجمالي عدد األشهر المتاحة في السنة مضروًبا بعدد الحفارات في األسطول. وألغراض هذا الحساب يتم إضافة الحفارات 

المعلقة والمجّهزة لالستخدام ألي فترة خالل السنة، أما الحفارات المحتفظ بها بغرض البيع فقد استبُعدت من هذا الحساب.

تذبذبت معدالت االستخدام بين عامي 2019م و2021م بسبب جائحة كوفيد-19 في عامّي 2020م و2021م وأيًضا نتيجة الصيانة المجدولة وتجديد 
وترميم الحفارات السنوي مما أدى إلى تعليق عدد من العقود مؤقًتا. تعمل المجموعة جادة على تحسين معدالت االستخدام من خالل الصيانة المجدولة 

الدقيقة )للحفاظ على تشغيل الحفارات ألطول فترة ممكنة( والمراقبة المستمرة والبحث عن عقود جديدة للحد من فترات التعطل بين العقود.

كما هو موضح أعاله، تتأثر إيرادات المجموعة بالحفاظ على مستويات معدالت األسعار اليومية وكذلك أي فترات غير نشطة بين العقود. لمزيد من 
التفاصيل حول تحديد المجموعة لمعدالت األسعار اليومية وإيرادات نقل الحفارات ومعدالت االستخدام، يرجى االطالع على )4-5-2-3( )عدد أشهر 

تشغيل منصات الحفر( وتحت القسم )2-1-6( )المخاطر المتعلقة بعقود الحفر التي تحتوي على أسعار يوم ثابت(.

إيرادات نقل الحفارات 6-3-3

يُعزى جزء كبير من إيرادات المجموعة المسجلة في قطاع الحفارات األرضية إلى إيرادات نقل الحفارات يرجى مراجعة القسم )6-5-1-1( )اإليرادات( 
لمزيد من التفاصيل. بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م فيعود ما نسبته 15.5% و17.8% و19.3% من إجمالي 
إيرادات المجموعة إلى إيرادات نقل الحفارات. يعتمد تدفق اإليرادات هذا عادة على مستوى نشاط الحفر في المملكة وتعليمات العميل فيما يتعلق 
بمواقع محددة داخل المملكة حيث يتم التخطيط للحفر ويتم تنفيذه في مراحل مختلفة من عقد الحفر )لكل من الفترات الرئيسة المتعاقد عليها وفترات 
التمديد(، عندما يصدر هذا العميل تعليمات للمجموعة بنقل الحفارة ذات الصلة إلى مواقع مختلفة داخل المملكة وفًقا لتقديره الخاص. يتم االتفاق 
على هذه اإليرادات على أساس مبلغ مقطوع ولذلك تختلف من سنة إلى أخرى بناًء على القرارات التي يتخذها عمالء المجموعة عندما يرغبون في نقل 

عمليات الحفر إلى مواقع مختلفة.

االستحواذ عىل الحفارات والمعدات 6-3-4

كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، استحوذت المجموعة على العديد من الحفارات التي كان لها تأثير كبير على نتائجها المالية. على مدى السنوات 
الخمس الماضية، استحوذت المجموعة على 14 أجهزة حفر برية وتجديد جهازين حفر بحرية. ال يتم االستحواذ على المزيد من الحفارات بناًء على 
توقعات مستقبلية، ولكن المجموعة تأخذها بعين االعتبار بمجرد إبرام عقود حفر جديدة حتى تتمكن من استخدام الحفارات بمستويات الربحية المجزية. 
ستمّكن عمليات االستحواذ على الحفارات المجموعة من إبرام المزيد من العقود وبالتالي إجراء المزيد من أنشطة الحفر التي سيكون لها تأثير كبير - 
من بين بنود أخرى- على إيرادات المجموعة وتكاليف الموظفين )في تكبد رواتب الطاقم اإلضافية باعتبارها المكون األساسي للتكلفة من اإليرادات( 
واالستهالك. كما زادت تكاليف التمويل بشكل عام بما يتماشى مع عمليات االستحواذ نتيجة لزيادة التمويل لشراء الحفارات الجديدة وتعيين موظفين 

إضافيين لتجديد وتجهيز وتشغيل الحفارات التي تم الحصول عليها حديًثا.

كما زادت تكاليف التمويل بشكل عام بما يتماشى مع عمليات االستحواذ على الحفارات نتيجة لزيادة التمويل لشراء الحفارات الجديدة وتعيين موظفين 
إضافيين لتجديد وتجهيز وتشغيل الحفارات التي تم الحصول عليها حديًثا. في فبراير 2022م، جمعت المجموعة مبلغ 2.0 مليار ريال سعودي من خالل 
إصدار صكوك من أجل تمويل االستحواذ على الحفارات وتمويل التكاليف المرتبطة بها الخاضعة لمنح العقود وسداد القروض القائمة ويتطلب ذلك فائدة 

بمعدل سايبور زائد 160 نقطة وبالتالي سيزيد من تكاليف التمويل للمجموعة.
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ظروف الطلب العالمية ومعدالت نمو القطاع 6-3-5

بعدة  والغاز  النفط  والطلب على  المستوى  يتأثر  قد  الحفر.  وأنشطة  والغاز  النفط  الطلب على  المجموعة هو  للطلب على خدمات  الرئيسي  المحرك 
عوامل مثل األنشطة التجارية في سوق سلع النفط الخام وإنتاج النفط والغاز ومنافسة أوبك والدول األخرى المنتجة للنفط ومستوى التنقيب العالمي 
والقدرة اإلنتاجية وتوقعات السوق للعرض والطلب المستقبلي للبترول والمنتجات البترولية والعقوبات على الدول المنتجة للنفط والظروف االقتصادية 
والجيوسياسية العالمية التي تؤثر على التجارة الدولية وسياسات تنظيم النفط في المملكة وتأثير تغير المناخ والتغيرات في اللوائح البيئية والظروف 
الجوية التي تؤثر على طرق النقل وإنتاج النفط وتطوير طرق جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه ونقله وأسعار وتوافر مصادر الطاقة البديلة والتطورات 
في عالم النقل والتقلبات في قيمة الدوالر األمريكي. إن اتجاهات السوق اإلجمالية هذه لها تأثير مباشر على عدد العقود النشطة التي تشارك فيها 
المجموعة ومدتها وممارسة أي خيارات تمديد أو تعليق للعميل. ترتبط إيرادات المجموعة ارتباًطا مباشًرا بمستويات الطلب على النفط والغاز، ومع 
ذلك، نظًرا للطبيعة طويلة األجل لمعظم العقود، تعتقد المجموعة أن هناك عادًة فترات تأخير زمنية بين مستوى النشاط التعاقدي مع عمالئها واتجاهات 
أسواق النفط والغاز بشكل عام. ونتيجة لذلك، فإن إيرادات المجموعة تتأثر بشكل أقل بتحركات األسعار قصيرة األجل في أسعار السلع والطلب عليها 
وأكثر تأثًرا باالتجاهات طويلة المدى. بشكل عام، تؤدي أسعار النفط المرتفعة المستمرة عادة إلى زيادة النشاط واإلنتاج للعمالء، مما يؤدي إلى زيادة 
الطلب على خدمات المجموعة. كما قد تسمح أسعار النفط اآلخذة في االرتفاع للشركات بأن تكون أكثر استعداًدا لالستثمار في أصول جديدة، حيث إن 
احتمالية زيادة تدفقات اإليرادات قد تؤدي إلى تحسين توافر التمويل الخارجي. من ناحية أخرى، قد يكون النخفاض أسعار النفط بالتالي تأثير معاكس، 

مع تخفيض كبير في ميزانيات النفقات الرأسمالية وإلغاء المشاريع أو تأجيلها وتخفيض في النفقات التقديرية.

تجديد العقود والوضع التنافيس 6-3-6

تتولد إيرادات المجموعة بشكل أساسي من عقود الحفر التي يتم ترسيتها على أساس المنافسة مع عدد محدود من العمالء الحاليين. تشارك المجموعة 
في المناقصات للفوز بعقود جديدة )والتي قد تشمل خيارات التمديد التي يمكن ممارستها وفًقا لتقدير العميل قبل نهاية مدة العقد( وتجديد بعض العقود 
الحالية )التي قد ال تتضمن خيار التمديد من خالل العميل أو إعادة التفاوض بشكل خاص مع العميل دون إجراء مناقصة مسبقة(. من الصعب عموًما 
توقع ما إذا كانت المجموعة ستُمنح عقوًدا مستقبلية بشروط مواتية أو على اإلطالق، حيث تتأثر المناقصات بعدة عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، 
مثل ظروف السوق بما في ذلك شدة المنافسة بسبب العرض الزائد للحفارات ورغبة أو قدرة المنافسين على تقديم طلب الخدمة بسعر أقل ومقارنة 
المواصفات الفنية للمنافسين بالنسبة للمجموعة والموافقات الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، ال تمثل خيارات تمديد العقود التزامات مضمونة من عمالء 

المجموعة، ويمكن أن يمارسها العمالء بالكامل أو جزئًيا أو ال يمارسونها على اإلطالق.

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م، بلغ حجم األعمال غير المنجزة لدى المجموعة 2.4 مليار ريال سعودي ومتوسط المدة المتبقية المتعاقد عليها 0.9 سنة 
لكل حفارة. تتوقع المجموعة أن يزداد وضع األعمال غير المنجزة خالل النصف األول من عام 2022م حيث من المتوقع تجديد أو تمديد العقود التي 
تنتهي خالل تلك الفترة. تمكنت المجموعة من تحقيق معدل مرتفع من تجديد عقودها الحالية بسبب سجل المجموعة الحافل بالتميز التشغيلي والقدرات 
اإلدارية، على الرغم من أن مثل هذه التجديدات قد تخضع للتغييرات المحتملة في معدالت األسعار اليومية وشروط أخرى المعتمدة جزئياً على ظروف 
السوق السائدة في المستقبل. تبذل المجموعة أيًضا جهوًدا كبيرة في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للعمالء الحاليين من أجل ضمان استمرار تجديد 
العقد. تتمتع المجموعة أيًضا بمستوى عاٍل من مؤشر كفاءة منصة الحفر )REI( والذي تستخدمه أرامكو السعودية داخلياً لقياس أداء الحفارة لجميع 
مقدمي خدمات الحفر المتعاقد معهم والمتعاقدون من الباطن، والذي يرتبط بقدرة المجموعة على تجديد عقود الحفر مع أرامكو السعودية. وفًقا لتقرير 
مؤشر كفاءة منصة الحفر )REI( لشركة أرامكو السعودية في 31 ديسمبر 2021م، كان متوسط درجات المجموعة على مدى 36 شهًرا 92.0%، مقسمة 

بين 101.0% )أي أداء متمّيز( ألسطولها البحري و91.0% )أي األداء العالي( ألجهزة الحفر البري.

ومع ذلك، في حالة انتهاء أي من عقود العمالء مع المجموعة وعدم تجديدها أو إنهائها، فقد يؤثر هذا الحدث سلًبا على نتائج عملياتها حيث ستنخفض 
اإليرادات فيما يتعلق بهذه الحفارات ما لم يتم التعاقد على الحفارات أو التعاقد مع عميل آخر مما قد يؤدي إلى فترة تكون خاللها الحفارة غير مؤجرة 

وتؤثر سلًبا على تشغيل المجموعة والعقود غير المنجزة.

تكاليف العمليات والكفاءة التشغيلية 6-3-7

تتكبد المجموعة التكاليف الالزمة لتشغيل الحفارات بما في ذلك الرواتب واألجور والمزايا لطاقم العمل وتكاليف النقل والصيانة والمواد المستهلكة 
وتجهيز ونقل الحفارات، إضافة إلى استهالك معدات الحماية الشخصية الضرورية لعمليات الحفر. تشكل تكاليف الرواتب واألجور والمزايا لطاقم 
العمل أكبر عنصر في تكاليف العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، حيث تشّكل ما نسبته %50.3 )1,134.9 
المالية  السنوات  تلك  العمليات في  تكاليف  ريال سعودي( من  ريال سعودي( و52.5% )908.9 مليون  ريال سعودي( و47.1% )945.9 مليون  مليون 

على التوالي.
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تتكبد المجموعة تكاليف أطقم الصيانة لتشغيل حفاراتها بما في ذلك األجور ومصاريف السفر وبرامج التدريب المستمرة وتكاليف اإلقامة. ترتبط أسعار 
األجور بالبيئة االقتصادية المحلية ويتم تعديلها لتتوافق مع نظام العمل السعودي. ترتبط التكلفة اإلجمالية للطاقم ارتباًطا مباشًرا بمستويات معدالت 
استخدام منصات الحفر التاريخية للمجموعة، ويتم دفع أجور الموظفين مقابل عدد أيام العمل بناًء على جدول مناوبة محدد مسبًقا بدالً من راتب ثابت. 
عندما يتم إيقاف الحفارة بدون طاقم كامل )أو أي طاقم على اإلطالق( تكون التكلفة أقل أو ال يتحمل الطاقم الذي يقوم بتشغيل الحفارة أية تكاليف. 
ومع ذلك، قد يتم تكبد تكاليف متزايدة وفترات زمنية أطول عند إعادة تنشيط الحفارة مسبًقا لتجهيزها. ترتبط تكاليف الموظفين المنخفضة بشكل عام 

بفترات انخفاض مستويات االستخدام مما يقلل من تأثيرها على الربح التشغيلي للمجموعة.

سعت المجموعة باستمرار إلى تحسين الرواتب والتكاليف المرتبطة بها واإلنفاق مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. نُّفذت العديد من مبادرات وبرامج تحسين 
التكلفة خالل عامي 2020م و2021م، بما في ذلك إعادة هيكلة خطط التعويضات والمنافع وإعادة التفاوض على العقود السابقة.

تشكل تكاليف االستهالك ثاني أكبر عنصر في تكاليف العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، وتشكل نسب %27.2 
)612.8 مليون ريال سعودي( و35.7% )718.2 مليون ريال سعودي( و30.9% )533.9 مليون ريال سعودي( من تكاليف العمليات على التوالي. انخفضت 
تكلفة االستهالك في عام 2021م بسبب التغيير في التقدير المحاسبي لألعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة. يرجى مراجعة القسم )6-3-8( )التغّير في 

التقديرات المحاسبية للعمر االنتاجي للممتلكات والمعدات( لمزيد من التفاصيل.

شكلت تكاليف الصيانة والمواد المستهلكة نسب 9.3% )209.6 مليون ريال سعودي( و5.2% )103.6 مليون ريال سعودي( و5.3% )92.3 مليون ريال 
سعودي( من تكاليف العمليات على التوالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. شكلت تكاليف النقل 8.9% )199.8 مليون 
ريال سعودي( و7.4% )148.9 مليون ريال سعودي( و6.9% )119.6 مليون ريال سعودي( من تكاليف العمليات على التوالي للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. تمكنت المجموعة من تحقيق الكفاءة التشغيلية فيما يتعلق بتكاليف الصيانة والمواد المستهلكة والنقل من خالل 
اعتماد تدابير توفير التكاليف وبسبب تعليق العمل لتسع حفارات الذي نتج عنه انخفاض اإلنفاق الرأسمالي الروتيني واإلنفاق المتعلق بالصيانة. قررت 
شركة أرامكو السعودية، بين عامي 2020م و2021م، إيقاف عمل ما مجموعه تسع حفارات متعاقد عليها بشكل مؤقت، وهي ثماني حفارات برية )وهي 
AD 16 وAD 31 وAD 32 وAD 34 وAD 35 وAD 47 وAD 48 وAD 49(، وحفارة بحرية واحدة )AD 60( لفترة تتراوح ما بين عدة شهور إلى أكثر من 
سنة. كانت هذه اإليقافات المؤقتة نتيجة لتعديل شركة أرامكو السعودية لميزانية االستكشاف واإلنتاج في أعقاب جائحة كوفيد-19واالنخفاض الناتج في 
الطلب العالمي على النفط. وقد كان إليقاف عمل هذه الحفارات أثر في الغالب على عام 2021م حيث تم إيقاف عمل سبع من أصل ثماني حفارات برية 

معلقة اعتباًرا من النصف الثاني من عام 2020م وطوال عام 2021م تقريًبا.

تشهد المملكة في الوقت الحالي كغيرها من دول العالم مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدالت التاريخية األخيرة ومن المتوقع استمرارها في الفترات 
القادمة. تقوم المجموعة بتضمين بعض افتراضات تصاعد التكاليف لغرض حساب معدالت األسعار اليومية عند تقديم عروض على المناقصات على 
العقود للحفاظ على ربحية العقد خالل فترات التضخم. ومع ذلك، نظًرا ألن معدالت األسعار اليومية للمجموعة عادًة ما تكون ثابتة طوال مدة عقود 
الحفر الخاصة بها. فعند تجاوز تصاعد التكلفة الفعلية خالل مدة العقد االفتراضات األولية، فإن ربحية العقد ستتأثر. إال أنه عند تمديد العقد و/ أو 
تجديده، تتاح للمجموعة الفرصة إلعادة التفاوض على سعر اليوم وطلب مراجعة السعر من أجل تعويض ارتفاع التكلفة. يرجى االطالع على القسم الثاني 

)2-1-6( )المخاطر المتعلقة بعقود الحفر التي تحتوي على أسعار يومية ثابتة(.

التغري في التقديرات المحاسبية للعمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات  6-3-8

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع 
للموجودات أو االستهالك الفعلي. تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًيا، وتُعّدل مصاريف االستهالك المستقبلية عندما تختلف األعمار 
اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ونتيجة لعملية تفصيلية قام بها الفريق الفني الداخلي للمجموعة، 
التقنية  والتغييرات  التعاقدية  والمواصفات  التاريخي  األداء  على  بناًء  بها  الخاصة  والمعدات  للحفارات  اإلنتاجي  العمر  نطاق  تقييم  المجموعة  أعادت 
والمعاينة الفعلية للحفارات والمعدات، والتي تغطي 332 مكوًنا من مكونات الموجودات الثابتة. نتيجة لهذا التقييم، تم تعديل نطاق العمر اإلنتاجي المقدر 
من 7-20 سنة إلى 7-30 سنة. يعتبر التعديل في نطاق العمر اإلنتاجي المقدر بمثابة تغيير في التقدير المحاسبي، وبناًء عليه، تم تطبيق تأثير هذا التغيير 
بشكل مستقبلي. نتيجة لذلك، انخفضت رسوم االستهالك وتكلفة اإليرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 199.2 مليون ريال 
سعودي، وارتفع الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمقدار 199.2 مليون ريال سعودي مقارنة بما كان سيكون 

الناتج عند استخدام نطاق العمر اإلنتاجي السابق.
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أسس اإلعداد وأسس التوحيد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  6-4

أسس االعداد 6-4-1

أعدت الشركة القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تم تطبيق السياسات بشكل ثابت خالل القوائم المالية، 

ما لم ينص على خالف ذلك. فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية.

بيان االلزتام  6-4-1-1

أُعدت القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

مبدأ التكلفة التاريخية 6-4-1-2

أُعدت القوائم المالية وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التزام المشتقات )الرجاء مراجعة اإليضاح 2-12-1)3( ألساس القياس من القوائم المالية 
لعام  المراجعة  الموحدة  المالية  القوائم  القياس من  اإليضاح 2-10 ألساس  )الرجاء مراجعة  اإليجارية  والمطلوبات  لعام 2021م(،  المراجعة  الموحدة 

2021م(، والتزامات منافع الموظفين )الرجاء مراجعة إيضاح 2-21 ألساس القياس من القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2021م(.

المعايري الجديدة والمعدّلة اليت تطبقها المجموعة 6-4-1-3

طبقت المجموعة المعايير والتفسيرات التالية ألول مرة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

إصالح مؤشر سعر الفائدة - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ۷ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ۹ ومعيار المحاسبة  	
الدولي رقم ۳۹ 

امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19- تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. 	

أو  الحالية  الفترات  تؤثر بشكل جوهري على  المتوقع أن  السابقة وليس من  الفترات  المثبتة في  المبالغ  أثر على  الواردة أعاله أي  للتعديالت  لم يكن 
المستقبلية.

المعايري صادرة واليت لم تيبح سارية بعد  6-4-1-4

لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ولم تقم المجموعة 
بتطبيقها بشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها 

المستقبلية المنظورة.

أساس التوحيد 6-4-2

رشكة تابعة 6-4-2-1

تشتمل القوائم المالية الموحدة المراجعة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة - أو يكون لها الحق في 
الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسه 

على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة المستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة بالشركة  	
المستثمر فيها(. 

التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. 	
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. 	

تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  	
الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. 	
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. 	
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تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر 
الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة 
السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم 
إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة 
عليها. يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص 
غير المسيطرة، إن وجدت. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك 

المستخدمة من قبل المجموعة.

تمت المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة 
التابعة تقوم بما يلي: 

تلغي إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة. 	
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المقبوض. 	
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. 	
تثبت أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة. 	
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البند المقيد سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما هو  	

مالئم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 

المعامالت المستبعدة عند التوحيد 6-4-2-2

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض 
في القيمة.

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 6-4-3

اإليرادات 6-4-3-1

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المقبوض أو مستحق القبض، في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة. يتم إثبات اإليرادات من أداء 
الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات. توصلت المجموعة إلى أن هذا هو األصل في ترتيب إيراداتها ألنه هو الملزم األساسي في 

ترتيب اإليرادات كما أنها معرضة لمخاطر االئتمان.

تثبت المجموعة باإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 إثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما يلي:

تحديد العقود مع العمالء 	
تحديد التزامات األداء في العقد 	
تحديد سعر المعاملة 	
تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد  	
إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء 	

لدى المجموعة مصادر اإليرادات التالية:

إيرادات الحفرأ- 

يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حيث يتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ويستهلكونها في نفس الوقت، وذلك باستخدام طريقة 
المخرجات حيث يقوم العمالء بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعمالء عند إقرارهم بتلقي الخدمات.

تحدد الشركة سعر المعاملة، بناًء على أسعار البيع المستقلة، المتعلقة بإيرادات الحفر التي تحتوي على مكونات التأجير والخدمة. يتم تسجيل اإليرادات 
من ترتيبات التأجير هذه في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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إيرادات نقل الحفاراتب- 

تقدم المجموعة خدمات للعمالء فيما يتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت، حيث يتلقى 
العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في نفس الوقت، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار 

بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.

إيرادات التجهزيج- 

تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز المبدئي للحفارات. هذه األنشطة ال تنطوي على تقديم خدمة منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية الستيفاء خدمات 
الحفر المذكورة أعاله.

وفًقا لذلك، يتم إثبات إيرادات التجهيز كمطلوبات عقود ويتم إطفاؤها على مدى مدة العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر.

التموين واإليرادات أخرىد- 

تقوم المجموعة بتقديم خدمات التموين وتقدم من الباطن قواها العاملة لعمالئها بناء على أسعار وحدة متفق عليها من قبل. يتم تسجيل اإليرادات مقابل 
هذه الخدمات بمرور الوقت حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في نفس الوقت، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العميل 

بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند اإلقرار باستالم الخدمات.

العمالت األجنبية 6-4-3-2

العملة الوظيفية وعملة العرضأ- 

إن البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة )»العملة 
الوظيفية«(. تحدث التدفقات النقدية والتمويل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة وألن نسبة كبيرة من اإليرادات والمصاريف الرأسمالية 
تتم بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمريكي هو العملة األكثر نفوًذا على عمليات المجموعة. وفًقا لذلك، يعتبر الدوالر األمريكي العملة 

الوظيفية للمجموعة.

اختارت اإلدارة إعداد القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنه ال يوجد أي أثر لتحويل العمالت على القوائم 
المالية الموحدة حيث أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.

المعامالت واألرصدةب- 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ تلك المعامالت. ويتم إثبات أرباح وخسائر 
صرف العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بعمالت أجنبية عدا عن الريال 

السعودي باستخدام أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة، ضمن قائمة الدخل الشامل.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت األولية.

تينیف المتداول مقابل غیر المتداول 6-4-3-3

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة 
في إحدى الحاالت التالية:

عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية. 	
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. 	
عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعا استبدالها أو استخدامها لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد. 	
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تصنف المجموعة جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية:

عندما يُتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية. 	
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يُستحق تسويتها خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. 	
في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. 	

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.

إيرادات التمويل 6-4-3-4

تُقاس إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر 
المتوقع لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.

الزكاة ورضيبة الدخل 6-4-3-5

وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة إلى الملكية السعودية الفعلية ولضريبة الدخل العائدة إلى 
الملكية األجنبية الفعلية في المجموعة، يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، 
عندما يتقرر وجوب سدادها. إضافة إلى ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفقاً 
للتوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين مساهمي 

الشركة فيما يخص الزكاة المخصصة للمساهم السعودي وضريبة الدخل المخصصة للمساهم األجنبي.

تخضع جميع األسهم في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ بها شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«( بشكل مباشر أو غير مباشر 
لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية لسنة ۲۰۰4. وبالتالي، تخضع المجموعة أيضاً لضريبة الدخل للملكية غير المباشرة في ۲.۳۳% من 
أرامكو السعودية، بصفتها أحد المساهمين في شركة طاقة، والتي يتم تحميلها على الربح أو الخسارة وتخصيصها لشركة طاقة في قائمة التغيرات في 

حقوق الملكية الموحدة.

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطابق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة. 
وقيمتها  والمطلوبات  للموجودات  الضريبية  األوعية  بين  فيما  الناشئة  المؤقتة  الفروقات  على  بالكامل،  المؤجلة  الدخل  تجنيب مخصص ضريبة  ويتم 
الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي 
ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة 
باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة إثبات األصل ذي الصلة 

بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن 
االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة 
وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة عند وجود حق 

نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

الممتلكات والمعدات 6-4-3-6

التكلفة  وتتضمن  وجدت.  إن  القيمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى 
المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب 

كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.

ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها.
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يتم حساب استهالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الممتلكات والمعدات.

يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 
على الفور إلى المبالغ المقابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.

والمعدات  الرئيسية  الغيار  قطع  إن  الخسارة.  أو  الربح  قائمة  في  وتُدرج  الدفترية،  القيم  مع  المتحصالت  بمقارنة  االستبعادات  وخسائر  أرباح  تُحدد 
االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمعدات عندما تتوقع المجموعة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات 

التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب اإلنشاءات تحت التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة 
للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي 
بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء أو التطوير وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من 

بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على اإلنشاءات تحت التنفيذ.

الموجودات غري الملموسة 6-4-3-7

تمثل الموجودات غير الملموسة تكلفة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على أعمارها اإلنتاجية المقدرة البالغة سبع سنوات.

تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعدد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء 
المتراكم وخسائر لالنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف باعتبارها محددة أو غير محددة.

تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما 
يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة 
ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 

المحددة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتثبت 
في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.

عقود األيجار 6-4-3-8

مطلوبات إيجاريةأ- 

يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بصافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستحقة الدفع في تاريخ بدء اإليجار. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام 
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة حيث 
يمثل المعدل الذي يجب على المجموعة سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام 

وضمان وشروط مماثلة.

لتحديد معدل االقتراض على االقتراض اإلضافي، قامت المجموعة بما يلي:

حيثما أمكن، استخدام عروض األسعار األخيرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعديلها لتعكس التغيرات في شروط التمويل منذ استالم  	
هذه العروض.

إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان. 	

تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:

مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز ايجار مدينة. 	
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد. 	
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المجموعة بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 	
سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات. 	
مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد. 	
مدفوعات إيجار يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة إلى حد معقول. 	
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تقاس المطلوبات اإليجارية الحقاً بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على المطلوبات اإليجارية )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وخفض القيمة 
الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.

تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما:

تتغير مدة االيجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات  	
اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالة  	
يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار 

بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.
يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن  	

طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

موجودات حق االستخدامب- 

تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار وأي تكاليف 
مباشرة أولية. يتم قياسها الحًقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.

الحالة  إلى  األساسي  األصل  استعادة  أو  عليه  توجد  الذي  الموقع  استعادة  أو  مؤجر،  أصل  وإزالة  تفكيك  بتكاليف  التزاًما  المجموعة  تتحمل  عندما 
المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37، »المخصصات والمطلوبات المحتملة 

والموجودات المحتملة«. يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذات العالقة.

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية 
األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل حق االستخدام يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق االستخدام ذي 

الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام.

المجموعة كمؤجرج- 

تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئها متضمنة مكونات التأجير والخدمة.

إیرادات عقود اإلیجار- 	

يتم إثبات جزء التأجير من خدمات الحفر في اإليرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. ال تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات 
إيجار متغيرة أو شروط تصعيد.

تكالیف تجهیز - التكالیف األولیة المبارشة للمؤجر- 		

التكلفة المتكبدة عند التجهيز المبدئي للحفارات. ال تشكل هذه األنشطة تقديم خدمة منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية للوفاء  تمثل تكاليف التجهيز 
بخدمات الحفر. وعليه، يتم إثبات تكاليف التجهيز كتكاليف أولية مباشرة للمؤجر ويتم إطفاءها على مدى فترة عقود الحفر ذات الصلة.

الموجودات غري المتداولة المحتفظ بها للبيع 6-4-3-9

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع إذا تّم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة بيع بدالً من االستخدام المستمر 
وحيث يعتبر البيع محتماًل جداً. ويتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة، أيهما أقل ناقصاً تكاليف البيع.

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة ألي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. يتم إثبات الربح ألي زيادات الحقة 
في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع أصل ما، ولكن ال يزيد عن أي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة مثبته سابقاً. يتم إثبات الربح أو الخسارة غير 

المثبتة مسبًقا في تاريخ بيع األصل غير المتداول في تاريخ إلغاء اإلثبات.

ال يتم استهالك الموجودات غير المتداولة أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة وغيرها من المصاريف األخرى 
العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع.

عن  منفصل  بشكل  للبيع  بها  كمحتفظ  المصنفة  االستبعاد  مجموعة  وموجودات  للبيع  بها  كمحتفظ  المصنفة  المتداولة  غير  الموجودات  عرض  يتم 
الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.
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األدوات المالية 6-4-3-10

الموجودات الماليةأ- 

التينيف- 	

يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة وقياسها بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بتلك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل 
تلك التدفقات النقدية فقط دفعات ألصل الدين والفائدة.

اإلثبات و إلغاء اإلثبات- 		

عند اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة مضافاً إليها تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي، 
إذا كان األصل المالي ال يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم بتحويل 
الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات 
المالية بصورة فعلية. يتم إثبات أي حصة من الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

القياس- 			

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. الموجودات التي يتم االحتفاظ 
بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 
يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء 

إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

المطلوبات الماليةب- 

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة 
العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس 
الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال 

أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوطج- 

يقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تكاليف معامالت ذات صلة في قائمة الربح أو الخسارة. عندما يتم تخصيص المشتقات كأداة تحوط 
التدفقات النقدية، يتم إثبات الجزء الفعال من التغيرات بالقيمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ويتراكم في احتياطي منفصل ضمن حقوق 
الملكية. يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة المتحوطة 
على الربح أو الخسارة أو يؤثر البند الذي يتم تغطية مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة المتحوطة، ال يفي 
مبلغ التحوط بمعايير محاسبة التحوط أو ينتهي سريان أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو إذا ألغي تصنيفها، يتم التوقف عن محاسبة 

التحوط بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموعة في 
عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الهامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط له. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي وكّمي للفعالية في 

كل تاريخ تقرير. يتم إثبات الجزء غير الفعال، إذا كان جوهرياً، في قائمة الربح أو الخسارة، ضمن إيرادات )أو خسائر( تشغيلية أخرى.

عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط له بما في ذلك إذا كان يتوقع إجراء مقاصة 
للتغييرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثيق أهدافها واستراتيجيتها إلدارة المخاطر لتنفيذ معامالت التحوط الخاصة بها.

يتم تصنيف القيمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أكثر 
من 12 شهراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن 12 شهراً.
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مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةد- 

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق نافذ نظاماً في إجراء 
المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغري المالية 6-4-3-11

االنخفاض في قيمة الموجودات غري الماليةأ- 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة 
وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة 
البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها  األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف 
لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعات من 
الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته 
القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل 
الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تستخدم 

طريق تقييم مناسبة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات 
التي انخفضت قيمها.

االنخفاض في قيمة الموجودات الماليةب- 

تقوم المجموعة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. تعتمد منهجية 
االنخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. يفترض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تعثر 

المدين لفترة تزيد عن 30 يوماً عن سداد المدفوعات التعاقدية.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والذي يشترط 
إثبات الخسائر المتوقعة على مدى أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي للموجودات المالية ذات الصلة. ويتم تحميل مبلغ الخسارة إلى قائمة 

الربح أو الخسارة.

تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ذات السمعة الحسنة للتصنيف االئتماني المعني 
لعمالء المجموعة. يتم تعديل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العميل لتسوية 
الذمم المدينة. وقد حددت المجموعة معدل الزيادة المتوقع في التضخم للسنة القادمة في المملكة العربية السعودية باعتباره العامل األكثر مالءمة، 

وبالتالي تقوم بتعديل معدالت الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة.

يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات 
معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع المجموعة والفشل في 

أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 730 يوماً.

تعتبر الموجودات المالية األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12 شهًرا لتقييم االنخفاض في 
القيمة.

المخزون 6-4-3-12

يمثل المخزون بشكل أساسي قطع الغيار والمواد االستهالكية، والتي تقيد على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد 
التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم قطع الغيار ومستهلكات لتحديد انخفاض القيمة. في حالة االنخفاض في 
قيمة قطع الغيار والمواد االستهالكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لها، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. 
يتم رصد مخصص مخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعين االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك أعمال بنود المخزون واالستعمال التاريخي واالستخدام 

المتوقع في المستقبل.
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الذمم التجارية المدينة 6-4-3-13

تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مطلوبة من العمالء للخدمات المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. وإن كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم في 
غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً 
بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتِو على مكونات تمويل جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تُقاس الذمم المدينة التجارية الحقاً بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة.

نقد وما يماثله  6-4-3-14

لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة وعرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع لدى 
البنوك، واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى 

مبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير هامة للتغيرات في القيمة.

رأس المال 6-4-3-15

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

الذمم التجارية الدائنة  6-4-3-16

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. يتم 
تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. 

ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

اقرتاضات 6-4-3-17

اإلثبات  إن وجدت. وعقب  المتكبدة،  المعاملة  تكاليف  تم استالمها( صافية من  )باعتبارها متحصالت  العادلة  بالقيمة  االقتراضات مبدئياً  إثبات  يتم 
المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( 

والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية 
لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي من الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة، 
في قائمة الدخل الشامل الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير 

مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تكاليف االقرتاض 6-4-3-18

المطلوبة  الزمنية  الفترة  تتم رسملتها خالل  المؤهلة  الموجودات  إنتاج  أو  أو تشييد  اقتناء  إلى  العائدة مباشرًة  والمحددة  العامة  تكاليف االقتراض  إن 
الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح 
جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات 
المؤهلة وذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف االقتراضات األخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في قائمة 

الربح أو الخسارة.

الزتامات منافع الموظفني 6-4-3-19

تدير الشركة والشركة التابعة نظاماً واحداً لمنافع ما بعد الخدمة للموظفين حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية 
السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف.

ال يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة 
الوحدة االئتمانية الُمقّدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من 

سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرًة في قائمة الربح أو 
الخسارة.
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يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويلها 
الى أرباح مبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف 
خدمة سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في 

المملكة العربية السعودية.

التقارير القطاعية 6-4-3-20

إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من خاللها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك 
اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منتظم من 
قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة التخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر 

معلومات مالية منفصلة عنها.

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس اإلدارة باعتباره المسؤول 
الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

تمثل نتائج القطاعات، التي يتم إعداد تقرير عنها إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة، اإليرادات وتكلفة اإليرادات وتشتمل 
على البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

ربحية السهم 6-4-3-21

يتم حساب ربحية السهم األساسية والمخّفضة بتقسيم الربح للسنة العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف متكبدة لخدمة حقوق الملكية بخالف 
األسهم العادية على المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة.

توزيعات أرباح 6-4-3-22

يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  6-4-4

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، 
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم 
التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. 
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. 
إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهراً التالية يتم 

مناقشتها أدناه.

الزتامات منافع الموظفني 6-4-4-1

لمزيد من  االكتوارية.  النصيحة  بناء على  الموظفين  منافع  الحالية اللتزامات  القيمة  لتقييم  االكتوارية  االفتراضات  بعض  بتطبيق  الشركة  إدارة  قامت 
التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح رقم 21 من القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2021م.

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات 6-4-4-2

تقوم إدارة الشركة وفقاً للسياسة المحاسبية الواردة في اإليضاح رقم 2-13-1 من القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2021م، باختبار الموجودات أو 
وحدات توليد النقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات انخفاض في القيمة. علًما إن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير 

إلى أن قيمة أصل أو وحدة توليد النقد قد انخفضت قيمتها بشكل أساسي تتضمن، من بين مؤشرات أخرى، ما يلي:

انخفاض جوهري في أسعار السوق للخدمات المقدمة من قبل المجموعة. 	
تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في التدفقات النقدية الحالية والمقدرة؛ و 	
خسارة تشغيل الفترة الحالية مقترنة بخسائر التشغيل أو التدفقات النقدية السابقة والمتوقعة. 	
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تحدد إدارة الشركة المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات على أساس حسابات قيمة االستخدام. تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات المتعلقة 
بالتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف المجموعة. 

قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات المستخدمة في حسابات قيمة االستخدام بشكل سلبي وقد يترتب على ذلك تأثير على النتائج 
المستقبلية للمجموعة. قامت اإلدارة بتحليل الحساسية حول التقديرات. ال يوجد أي تقديرات قد ينتج عنها تغييرات محتملة بشكل معقول بحيث تؤدي 

إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة القابلة لالسترداد للموجودات مما يؤدي إلى خسائر انخفاض في القيمة في الفترات المستقبلية.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 6-4-4-3

باالعتبار  األخذ  بعد  التقدير  هذا  د  ويُحدَّ االستهالك.  حساب  لغرض  والمعدات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  المجموعة  إدارة  تقوم 
االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي عندما 

تختلف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسية لألصول المستهلكة(:  و-6الجدول )
السنوات

10 – 33مبان ومساكن جاهزة 

7 - 30منصة الحفر وآالت ومعدات 

7أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبّية 

4 - 7سيارات وشاحنات 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة.

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م، إذا زادت األعمار اإلنتاجية أو انخفضت بنسبة 10% مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، 
فإن ربح السنة قد يكون أعلى أو أقل بمقدار 53.9 مليون ريال سعودي.

خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، أنهت اإلدارة نتائج اإلجراء التفصيلية إلعادة تقييم العمر اإلنتاجي للحفارات واآلالت والمعدات، مع 
األخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك التغيرات التقنية واالستخدام التاريخي للموجودات المماثلة والتغيرات الحديثة األخرى في ظروف السوق. 
نتيجة لهذا االجراء، قامت إدارة الشركة بمراجعة نطاق العمر اإلنتاجي لحفاراتها وآالتها ومعداتها من »7 – 0و عاًما« إلى »7 – 0و عاًما« اعتباًرا من 1 يناير 
2021م، معتبرًة أنه تغيير في تقدير محاسبي. نتيجة لذلك، انخفضت تكلفة االستهالك وتكلفة اإليرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 
بمبلغ 199.2 مليون ريال سعودي، وارتفع الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمقدار 199.2 مليون ريال سعودي 

مقارنة بما كان سيكون عليه عند استخدام نطاق العمر اإلنتاجي السابق.
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نتائج العمليات  6-5

توضح الجداول التالية ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

ملخص قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم(:  و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

ملخص قائمة الدخل الشامل املوحدة

2,814,2762,532,5782,198,969إيرادات 

)1,730,058()2,009,469()2,256,105(تكلفة اإليرادات 

--)19,270(خسائر انخفاض القيمة 

0و68,9و098,ووو8,900وومجموع الربح 

-)551()17,145(االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

)105,357()123,800()139,122(مصاريف عمومية وإدارية 

)164(1,143)2,425()مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي 

89و,و6و99,889و08و,80وربح التشغيل 

)37,986()62,717()100,825(تكاليف تمويل 

9271,343-إيرادات تمويل 

)وو6,6و()790,و6()وو00,8و(تكاليف متويل - بالصايف 

7و6,7وو8,099ووو8و,79والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

)20,626()10,478()8,566(مصروف الزكاة 

)32,538()33,547()40,397(مصروف ضريبة الدخل 

و8و,و7وو07,و9و0وو,0ووالربح للسنة 

8وو,وو79و)98و,و()اخلسائر( / الدخل الشامل اآلخر 

225,022294,352295,711مجموع الدخل الشامل للسنة 

مؤشرات األداء الرئيسية 

21.3%20.7%19.1%اجمالي هامش الربح )%( 

16.5%15.8%13.5%هامش الربح التشغيلي )%( 

12.4%11.6%8.2%هامش الربح الصافي )%( 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.
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ملخص قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
كما في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

5,846,5125,583,0725,268,578مجموع الموجودات غير المتداولة 

1,275,363)1(1,480,0601,358,937مجموع الموجودات المتداولة 

وو9,ووو,6)و(009,وو6,9و7و,6وو,7مجموع املوجودات 

769,و9و,و67و,وو9,و6,699و6,ومجموع حقوق امللكية 

2,209,4591,878,0631,319,556مجموع المطلوبات غير المتداولة 

1,032,617)1(1,490,4141,151,780مجموع المطلوبات المتداولة 

و7و,ووو,و)و( وو9,8و0,وو699,87,ومجموع املطلوبات 

وو9,ووو,6)و(009,وو6,9و7و,6وو,7مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

مؤشرات األداء الرئيسية 

4.2%4.2%3.1%العائد على الموجودات )%( 

6.5%7.5%6.4%العائد على حقوق الملكية )%( 

1.01.21.2نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 

1.00.80.6نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية 

0.70.50.3نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )1(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم (:  و-6الجدول )
ووو0وم 

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم
الزيادة/

)النقص(
)9و0وم - 0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

)55.8%(80.7%794,5691,435,963635,095صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
)53.1%()14.7%()228,219()486,322()570,408(االستثمارية 

19.5%550.2%)634,775()531,393()81,728(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 

189.0%180.7%78,840221,273639,521نقد وما يماثله في بداية السنة 

)6.وو%(89.0و%وو6,وووووو,9و6و7و,ووونقد وما مياثله يف نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.
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قائمة الدخل الشامل الموحدة 6-5-1

يوضح الجدول التالي قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية

زيادة/للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر
)النقص( 
)9و0وم – 

0و0وم(

زيادة/
)النقص( 

)0و0وم-وو0وم(

معدل النمو 
السنوي 

المركب )9و0وم 
– وو0وم(

وو0وم0و0وم9و0وم

)11.6%()13.2%()10.0%(2,814,2762,532,5672,198,969إيرادات 

)12.4%()13.9%()10.9%()1,730,058()2,009,469()2,256,105(تكلفة اإليرادات 

)100.0%(-)100.0%(--)19,270(خسائر نقص القيمة 

)6.7%()و.0و%()9.و%(0و68,9و098,ووو8,900وواجمالي الربح 

)100.0%()100.0%()96.8%(-)551()17,145(االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

)13.0%()14.9%()11.0%()105,357()123,800()139,122(مصاريف عمومية وإدارية 

)مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى - 
)74.0%()114.3%(147.1%)164(1,143)2,425(بالصافي 

)و.و%()و.9%(و.و%89و,و6و99,889و08و,80وربح التشغيل 

)38.6%()39.4%()37.8%()37,986()62,717()100,825(تكاليف تمويل 

-44.9%-9271,343-إيرادات تمويل 

)9.7و%()0.7و%()8.7و%()وو6,6و()790,و6()وو00,8و(تكاليف متويل - بالصايف 

)و.8%()و.و%(0.وو%7و6,7وو8,099ووو8و,79والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

55.2%96.8%22.3%)20,626()10,478()8,566(مصروف الزكاة 

)10.3%()3.0%()17.0%()32,538()33,547()40,397(مصروف ضريبة الدخل 

9.0%)7.0%(7.6و%و8و,و7وو07,و9و0وو,0ووالربح للسنة 

بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة :

-625.8%)88.3%(10,692)2,034()17,356(تغيرات القيمة العادلة في التزام المشتقات 

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة: 

)2.2%(394.5%)80.7%(13,3262,57712,743إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

)2.2%(394.2%)80.7%()1,307()265()1,368(أثر الضريبة المؤجلة 

-8.وو7,8%و.و0و%8وو,وو79و)98و,و()اخلسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة 

6.وو%و.0%0.8و%وو7,و9وووو,و9ووو0,ووومجموع الدخل الشامل للسنة 

مؤشرات األداء الرئيسية 

21.3%20.7%19.1%اجمالي هامش الربح 

هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة 
41.4%44.7%35.7%واالستهالك واإلطفاء 

12.4%11.6%8.2%هامش صافي الربح 

كنسبة مئوية من اإليرادات 

78.7%79.3%80.2%تكلفة اإليرادات 

   4.8%4.9%4.9%النفقات العامة واإلدارية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.
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االيرادات 6-5-1-1

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في قطاعي التشغيل التاليين:

القطاع البري، والذي يشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل الحفارات البرية. تتطلب أنشطة الحفر البرية استخدام  	
الحفارات البرية التي تتراوح قيمة كل منها من 112.5 إلى 225.0 مليون ريال سعودي، اعتماًدا على عمر الحفارة والمواصفات والتصميم 
وعوامل أخرى. إن الحفر البري هو عملية ميكانيكية يتم فيها حفر بئر على األرض من خالل قاعدة صخرية أساسية باستخدام حفار أرضي 

ثابت الستكشاف واستخراج النفط أو الغاز الطبيعي ويعمل في المملكة.
البحرية  	 الحفر  أنشطة  تتطلب  البحرية.  الحفارات  من خالل  الصلة  ذات  والخدمات  الحفر  خدمات  توفير  يشمل  والذي  البحري،  القطاع 

استخدام منصات الحفر البحرية التي تتراوح قيمة كل منها من 375.0 إلى 937.5 مليون ريال سعودي، اعتماًدا على عمر الحفارة والمواصفات 
والمنطقة  للمملكة  الشرقي  الساحل  قبالة  الشواطئ  على  رئيسي  بشكل  البحري  القطاع  في  المجموعة  وتعمل  أخرى.  وعوامل  والتصميم 

المحايدة بين المملكة والكويت.

تشتمل المعلومات القطاعية األخرى التي لم يقدم تقرير بشأنها على الخدمات التي تقدمها الشركة الفرعية والمتعلقة بخدمات نقل الدعم اللوجستي 
العامة بشكل حصري. كجزء من تنفيذ عقد الحفارات البرية. يتم تقديم الغالبية العظمى من هذه الخدمات من خالل القطاع البري للمجموعة وبطبيعة 

الحال يتم جني اإليرادات ذات الصلة من ذات القطاع ويتم استبعاده على المستوى الموحد.

االيرادات حسب قطاع التشغيلأ- 

يوضح الجدول التالي إيرادات المجموعة حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

إيرادات المجموعة حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  6-6الجدول )

 بآالف الرياالت السعودية

الزيادة/ للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر
)النقص( 
)9و0وم - 

0و0وم(

زيادة/
)النقص( 

)0و0وم-وو0وم(

معدل النمو 
السنوي المركب 
)9و0وم - وو0وم( وو0وم0و0وم9و0ومو

)12.1%()12.3%()11.9%(2,129,1631,874,9171,643,422بري 
)9.9%()15.4%()3.9%(679,909653,464552,535بحري 

7.0%)7.5%(23.9%151,628187,831173,684أخرى1 
8.0%)7.1%(25.4%)170,673()183,647()146,422(الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات2 

)6.وو%()و.وو%()0.0و%(98,969و,و67و,ووو,و76و,وو8,وإجمالي اإليرادات 
كنسبة مئوية من اإليرادات 

74.7%74.0%75.5%بري 
25.1%25.8%24.2%بحري 

7.9%7.4%5.4%غير ذلك 
)7.8%()7.3%()5.2%(الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات 

382931عدد الحفارات البرية العاملة 
666عدد الحفارات البحرية العاملة 

132129125متوسط أسعار اليوم للحفارات البرية 
317293265متوسط أسعار اليوم للحفارات البحرية 

75.4%86.2%100.0%متوسط معدالت االستخدام3 للحفارات البرية 
81.0%85.7%68.8%متوسط معدالت االستخدام3 للحفارات البحرية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة.
مصدر معلومات القطاع للسنوات المالية 2020م و2021م هو القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م، مصدر معلومات القطاع للسنة المالية 2019م   )1(

هو معلومات اإلدارة.
تمثل إيرادات الشركة التابعة للفترة المالية، بينما يتعلق الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات بالخدمات التي تقدمها الشركة التابعة إلى شركة الحفر العربية.  )2(

يتم حساب معدل استخدام أسطول الشركة )البري والبحري على التوالي( باستخدام )1( العدد اإلجمالي لألشهر التي يتم فيها تشغيل كل منصة حفر في هذا األسطول بموجب عقد )شريطة   )3(

أن تعتبر الحفارة عاملة لمدة شهر كامل حين يتم تشغيلها ألي جزء من هذا الشهر( مقسوًما على )2( إجمالي عدد األشهر المتاحة في السنة مضروًبا بعدد الحفارات في األسطول. وألغراض 
هذا الحساب يتم إضافة الحفارات المعلقة و المجّهزة لالستخدام ألي فترة خالل السنة، أما الحفارات المحتفظ بها بغرض البيع فقد استبُعدت من هذا الحساب.

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م، كان لدى المجموعة 38 حفارة برية وسبع حفارات بحرية بما في ذلك ست منصات حفر وسفينة من طراز )MPSV( سفينة خدمات 
متعددة األغراض ألعمال الصيانة وخدمات اختبار وفحص اآلبار. اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م، صّنفت حفارتين بحريتين اضافيتين بأنه محتفظ بهما للبيع. 
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قطاعات المجموعة التشغيلية واجبة اإلبالغ عنها هي كما يلي:

القطاع الربي 	

انخفضت إيرادات القطاع البري بنسبة 11.9% أو 254.2 مليون ريال سعودي من 2,129.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1,874.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م نتيجة لـ )1( انخفاض عدد الحفارات البرية النشطة من 38 في عام 2019م إلى 29 في عام 2020م، والتي كانت تعود بشكل 
أساسي إلى تعليق عمل سبع حفارات برية من أرامكو السعودية و)2( انخفاض متوسط معدالت األسعار اليومية من 132,106 ريال سعودي في عام 2019م 
إلى 129,344 ريال سعودي في عام 2020م. كان السبب الرئيسي لالنخفاض في نشاط الحفارات البرية ومعدالت األسعار اليومية في عام 2020م مقارنة 
بعام 2019م هو جائحة كوفيد-19 وما قابلها من انهيار في أسعار النفط والطلب على النفط مما أدى إلى انخفاض نفقات االستكشاف واإلنتاج في أرامكو 

السعودية لهذه الفترة.

كما انخفضت اإليرادات البرية بنسبة 12.3% أو 231.5 مليون ريال سعودي لتصل إلى 1,643.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب )1( تأثير 
تعطل الحفارات البرية الذي حدث في النصف الثاني من عام 2020م وامتد هذا التأثير لفترة أطول في عام 2021م و )2( انخفاض في متوسط معدالت 
األسعار اليومية من 129,344 عام 2020م إلى 124,606 عام 2021م نتيجة للخصومات المؤقتة المقدمة بشأن أربع حفارات برية أعيد تشغيلها في الربع 

األخير من عام 2021م إلى أرامكو السعودية )ظلت الحفارات الثالث البرية المتبقية متعطلة عن العمل كما في 31 ديسمبر 2021م(.

القطاع البحري 	

انخفضت اإليرادات البحرية بنسبة 3.9% أو 26.4 مليون ريال سعودي من 679.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 653.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م نتيجة النخفاض إيرادات الحفر بنسبة 5.5% )أو 36.4 مليون ريال سعودي( قابلته زيادة في إيرادات التجهيز بنسبة 34.5% )أو 3.7 
مليون ريال سعودي( وزيادة في اإليرادات األخرى بنسبة 60.3% )أو 6.2 مليون ريال سعودي(. يعود سبب االنخفاض في إيرادات الحفر بشكل أساسي 
إلى انخفاض معدالت األسعار اليومية من 317,206 ريال سعودي في عام 2019م إلى 292,750 ريال سعودي في عام 2020م حيث طلبت أرامكو السعودية 
خصومات على األسطول البري والبحري لمواجهة انخفاض الطلب في سوق النفط. تم تعويض هذا االنخفاض بشكل طفيف من خالل إضافة الحفارة 
البحرية AD 70 التي باشرت عقد الحفر في يونيو 2019م، وكانت تعمل بكامل طاقتها في عام 2020م، مما أتاح لها تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 54.4 

مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2019م.

كما انخفضت إيرادات الحفارات البحرية بنسبة 15.4% أو 100.9 مليون ريال سعودي لتصل إلى 552.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب 
االنخفاض اإلضافي في معدالت األسعار اليومية من 292,750 ريال سعودي في عام 2020م إلى 265,250 ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى الخصومات المقدمة إلى أرامكو السعودية المتعلقة بالحفارة AD 60 مما أدى إلى انخفاض في المعدالت األسعار اليومية بنسبة 36.0% في 

عام 2021م.

اإليرادات األخرى 	

تتضمن اإليرادات األخرى اإليرادات من خدمات نقل الشركة التابعة للحفارة إضافة إلى الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات. يتضمن 
الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات إيرادات خدمات نقل الحفارة التي تنفذها الشركة التابعة للشركة والتي تُستبعد على مستوى القوائم 

الموّحدة.

االيرادات حسب تدفق اإليراداتب- 

تعتبر أنشطة الحفر المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة خالل هذه الفترة، حيث شكلت 79.3% و77.5% و75.0% من إجمالي إيرادات المجموعة 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

يعد نقل الحفارات ثاني أكبر مصدر مساهمة في إيرادات المجموعة. بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، تم 
الحصول على 15.5% و17.8% و19.3% ، على التوالي، من إجمالي إيرادات المجموعة من إيرادات نقل الحفارات.
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يوضح الجدول التالي اإليرادات الداخلية للمجموعة حسب التدفق للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:****

اإليرادات البرية للمجموعة حسب تدفق اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  7-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية

الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر
)النقص( 
)9و0وم - 

0و0وم(

الزيادة/
)النقص( 

)0و0وم-وو0وم(

معدل النمو 
السنوي 

المركب )9و0وم 
– وو0وم(

وو0وم0و0وم9و0وم

بري

)15.0%()15.2%()14.7%(1,571,8901,340,1371,136,701إيرادات الحفر 

)1.2%()6.0%(3.9%431,084447,735420,851إيرادات نقل الحفارات 

)44.0%()56.5%()27.9%(71,03051,20022,291إيرادات التجهيز 

7.4%77.4%)35.0%(55,15835,84563,579تموين وإيرادات أخرى 

)و.وو%()و.وو%()9.وو%(ووو,وو6,و7و9,و87,وو6و,9وو,ومجموع اإليرادات البرية 

كنسبة مئوية من اإليرادات البرية

69.2%71.5%73.8%إيرادات الحفر 

25.6%23.9%20.2%إيرادات نقل الحفارات 

1.4%2.7%3.3%إيرادات التجهيز 

3.9%1.9%2.6%تموين وإيرادات أخرى 

المصدر: معلومات اإلدارة.

انخفضت إيرادات الحفر البرية بمقدار 231.8 مليون ريال سعودي )أو 14.7%( لتصل إلى 1.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م ويرجع  	
ذلك أساًسا إلى: )1( 190.3 مليون ريال سعودي من تعليق عمل سبع حفارات برية تتبع أرامكو السعودية في النصف الثاني من عام 2020م 
بسبب جائحة  الحفر  الطلب على  انخفض  AD حيث  و49   AD و47   AD و35   AD و34   AD و32   AD و31   AD الحفارات 16  )وبالتحديد 
كوفيد-19. )2( 27.3 مليون ريال سعودي من الحفارات الجاهزة لالستخدام AD 44 وAD 28 حيث كانتا خارج العقد في فبراير 2020م 

ويوليو 2020م على التوالي.
انخفضت عائدات الحفر البرية بمقدار 203.4 مليون ريال سعودي )أو 15.2%( لتصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2021م ويرجع ذلك   
 AD 32و AD 31و AD 16 أساًسا إلى )1( 147.8 مليون ريال سعودي من تعليق عمل الحفارات البرية السبعة التابعة ألرامكو السعودية )وهي
وAD 34 وAD 35 وAD 47 وAD 49( في معظم عام 2021م نتيجة انخفاض الطلب على الحفر بسبب جائحة كوفيد-19 )2( 12.5 مليون ريال 
سعودي من تأثير عام كامل إليقاف الحفارة المجهزة AD 28 مقارنة بنصف عام في 2020م )3( 28.9 مليون ريال سعودي من إيقاف حفارتين 
إضافيين )AD 54 وAD 63( حيث قامت شلمبرجيه بتسليم هاتين الحفارتين في وقت أبكر مما كان متوقًعا بسبب االنتهاء من أنشطة الحفر 

في اآلبار الخاصة بكل منهما في وقت أبكر.
زادت إيرادات نقل الحفارات بمقدار 16.7 مليون ريال سعودي )أو 3.9%( لتصل إلى 447.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب  	

عمليات نقل الحفارات للحفر الذي امتد إلى عمق 11,847 كم مقارنة بـ 10,438 كم في عام 2019م. انخفضت إيرادات نقل الحفارات بمقدار 
26.9 مليون ريال سعودي )أو 6.0%( لتصل إلى 420.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م، بسبب قصر امتداد عمليات نقل الحفارات التي 

تم إجراؤها في عام 2021م )10,604 كم( مقارنة بعام 2020م )11,847 كم(.
انخفضت إيرادات التجهيز بمبلغ 19.8 مليون ريال سعودي )أو 27.9%( لتصل إلى 51.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وذلك بسبب  	

االنخفاض في إيرادات النقل المطفأة المسجلة في عام 2020م حيث اقترب انتهاء مدة عقود بعض الحفارات بينما تم إطفاء القليل منها 
بالكامل حيث اكتملت عقودها. كما انخفضت إيرادات التجهيز بمقدار 28.9 مليون ريال سعودي )أو 56.5%( لتصل إلى 22.3 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، نتيجة النخفاض إيرادات التجهيز حيث وصلت جميع الحفارات المجهزة إلى نهاية فتراتها التعاقدية وبالتالي تم 

إطفاؤها بالكامل.
انخفضت إيرادات التموين وإيرادات أخرى بمقدار 19.3 مليون ريال سعودي )أو 35.0%( لتصل إلى 35.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م،  	

بسبب تعليق عمل سبعة من حفارات أرامكو السعودية مما أدى إلى انخفاض إيرادات التموين. ارتفعت إيرادات التموين وإيرادات أخرى بمقدار 
27.7 مليون ريال سعودي )أو 77.4%(، لتصل إلى 63.6 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة إيرادات خدمات التموين بمبلغ 

20.0 مليون ريال سعودي، حيث تم االتفاق على الفواتير المتنازع عليها سابًقا مع شركة شلمبرجيه واالعتراف بها في عام 2021م.
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يوضح الجدول التالي اإليرادات البحرية للمجموعة حسب التدفق للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

اإليرادات البحرية للمجموعة حسب التدفق للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  8-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص( )9و0وم 
- 0و0وم(

الزيادة/
)النقص( 

)0و0وم-وو0وم(

معدل النمو 
السنوي المركب 
)9و0وم – وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

بحري

)11.7%()17.5%()5.5%(658,928622,567513,500إيرادات الحفر 

15.9%)0.2%(34.5%10,61614,28314,248إيرادات التجهيز 

54.6%49.2%60.3%10,36616,61424,787تموين وإيرادات أخرى 

)9.9%()و.وو%()9.و%(ووو,وووو6و,وو679,9096مجموع اإليرادات البحرية 

      كنسبة مئوية من اإليرادات البحرية

   93.1%95.3%96.9%إيرادات الحفر 

   2.6%2.2%1.6%إيرادات النقل 

   4.5%2.5%1.5%تموين وإيرادات أخرى 

المصدر: معلومات اإلدارة.

انخفضت إيرادات الحفر البحرية بمقدار 36.4 مليون ريال سعودي )أو 5.5%( لتصل إلى 622.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع  	
ذلك أساًسا إلى: )1( 50.2 مليون ريال سعودي من اآلثار المجمعة لالنخفاض في متوسط معدالت أسعار اليوم الواحد )بسبب الخصومات 
المقدمة إلى أرامكو السعودية( والتعليق المؤقت لعمل الحفارة البحرية AD 60 و )2( 18.0مليون ريال سعودي من الخصومات المقدمة لحفارة 
أرامكو السعودية. AD 50 )3( انخفاض قدره 18.7 مليون ريال سعودي في اإليرادات من تبديل الحفارة AD 08 بالحفارة AD 80، وقد تم 
مقابلة هذه االنخفاضات جزئياً بمبلغ 47.6 مليون ريال سعودي من تأثير إيرادات العام بأكمله للحفارة AD 70 مقارنة بنصف عام من التشغيل 

في 2019م.
انخفضت إيرادات الحفر البحري مرة أخرى بمبلغ 109.1 مليون ريال سعودي )أو 17.5%( لتصل إلى 513.5 مليون ريال سعودي في عام  	

2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى: )1( 44.6 مليون ريال سعودي من االنخفاض في إيرادات الحفارة AD 17 حيث تم إرسالها إلى ورشة إصالح 
السفن للصيانة لمدة ثالثة أشهر، و)2( 58.2 مليون ريال سعودي من االنخفاض في متوسط معدالت األسعار اليومية للحفارة AD 60، حيث 

طلبت أرامكو السعودية مزيًدا من الخصومات.
زادت إيرادات التجهيز بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي )أو 34.5%( لتصل إلى 14.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب إجراءات معينة  	

تم تنفيذها )أي: تكاليف النقل وتكاليف الصيانة والتكاليف الهندسية وما إلى ذلك( لتجهيز الحفارتينAD 70 وAD 80 للتشغيل، والتي تم 
إطفاؤها الحًقا كإيرادات تجهيز على مدى فترة عقود كل منهما.

ظلت إيرادات التجهيز ثابتة من عام 2020م إلى عام 2021م حيث استمر نشاط اثنتين من الحفارات المجهزة )AD 70 وAD 80( لمدة عامين   
كاملين.

العام  	 التموين وإيرادات أخرى بمقدار 6.3 مليون ريال سعودي )أو 60.3%( في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى تأثير  زادت إيرادات 
الكامل إليرادات التموين للحفارة AD 70في عام 2020م، حيث تم إيقاف الحفارة في النصف األول من عام 2019م. وزادت إيرادات التموين 
وإيرادات أخرى أيًضا بمبلغ 8.5 مليون ريال سعودي )أو 49.2%( في عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة عدد الوجبات التي تم تقديمها 
مع زيادة عدد الضيوف والمهندسين والموظفين المعتمدين في الحفارة، مقارنة بعام 2020م الذي كان تقديم الوجبات فيه أقل بسبب قيود 

جائحة كوفيد-19.
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اإليرادات حسب العميلج- 

يبين الجدول التالي إيرادات المجموعة حسب العميل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

إيرادات المجموعة حسب العميل للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  9-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية

الزيادة/ للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر
)النقص(

)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/ 
)النقص(

)0و0وم-وو0وم(

معّدل النمّو
السنوي 
المرّكب

)9و0وم-وو0وم(
وو0وم0و0وم9و0وم

)19.4%()20.9%()17.9%(1,835,4521,507,1421,191,444أرامكو السعودية 
1.4%)2.7%(5.7%836,196883,462859,962شركة شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه 

0.7%4.4%)2.9%(137,424133,427139,288عمليات الخفجي المشتركة 
26.1%)3.1%(64.0%5,2048,5368,274أخرى)1( 

)6.وو%()و.وو%()0.0و%( 98,969و,و67و,ووو,و76و,وو8,وإجمالي اإليرادات 
241519عدد حّفارات أرامكو السعودية العاملة 

181816عدد حّفارات شلمبرجير العاملة 
222عدد حّفارات عمليات الخفجي المشتركة العاملة 

كنسبة مئوية من اإليرادات 
54.2%59.5%65.2%أرامكو السعودية 

39.1%34.9%29.7%شركة شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه 
6.3%5.3%4.9%عمليات الخفجي المشتركة 

0.4%0.3%0.2%أخرى 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة.
يُمّثل بند »أخرى« اإليرادات غير المستبعدة فيما يتعلق بالخدمات الُمقَدمة من قبل الشركة التابعة.  )1(

بالنسبة لعام 2021م، وصل إجمالي إيرادات المجموعة 99.6% من أبرز ثالثة عمالء للمجموعة، حيث كان ما نسبته 54.2% و39.1% و6.3% من إجمالي إيرادات 
المجموعة من أرامكو السعودية وشركة شلمبرجيه وعمليات الخفجي المشتركة على التوالي )مقارنة بنسب 59.5% و34.9% و5.3% على التوالي لعام 2020م(.

انخفضت إيرادات أرامكو السعودية بمبلغ328.3 مليون ريال سعودي، حيث كانت تبلغ 1,835.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م وانخفضت إلى1,507.1 
مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الحفر بمبلغ 268.1مليون ريال سعودي )12.0%( في عام 2020م 
بسبب انخفاض استخدام األسطول اإلجمالي من94.6% في 2019م إلى 86.1% في 2020م نتيجة للتعليق المؤقت ألعمال سبع حفارات متعاقد عليها 
مع أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2020م. انخفضت إيرادات أرامكو السعودية مرة أخرى بمبلغ315.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م حيث 
انخفضت إيرادات الحفر بمبلغ 312.5 مليون ريال سعودي )15,9%( في عام 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تعليق حفارات أرامكو السعودية السبع 

أعمالها لمعظم السنة المالية 2021م حيث انخفض نشاط الحفر بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتفعت إيرادات شركة شلمبرجيه بمبلغ 47.3مليون ريال سعودي، حيث ارتفعت من مبلغ836.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى883.5 مليون ريال سعودي 
في 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى: )1( زيادة إيرادات نقل الحفارات، حيث تم تنفيذ المزيد من عمليات نقل الحفارات لشلمبرجيه في عام 2020م مقارنة بعام 
2019م، )2( زيادة ساعات استخدام حّفارات »شلمبرجيه '' مقارنة بعام 2019م حيث كانت الحفارات ال تزال جديدة ولم تعمل بكامل طاقتها في عام 2019م.

انخفضت إيرادات »شلمبرجيه« بمبلغ 23.5 مليون ريال سعودي، حيث انخفضت من 883.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى860.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى: )1( االنخفاض في استهالك التجهيز حيث اقتربت الحفارات من انتهاء مدة عقودها، مما يعني انخفاض 
اإليرادات الجاهزة والمعترف بها في 2021م، )2( إيقاف الحفارتين AD 54 وAD 63 في الربع الثالث من عام 2021م حيث اكتملت أعمال الحفر في وقت 

أبكر مما كان متوقًعا. تم تعويض ذلك من خالل زيادة إيرادات التموين مع االعتراف بالفواتير القديمة والمتنازع عليها في عام 2021م.

يرجى مراجعة ملخص قسم )6-4-3( )ملخص للسياسات المحاسبية الهامة( للحصول على تفسيرات متعلقة بعملية التجهيز وسياستها.

اإليرادات – قائمة المهامد- 

شركة  وحصة   %64.1 فيها  السعودية  أرامكو  مّثلت حصة  حيث  سعودي،  ريال  2.4مليار  مبلغ  2021م  ديسمبر   31 في  كما  المهام  قوائم  إجمالي  بلغ 
شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه 31.1% وحصة عمليات الخفجي المشتركة 4.8% ، على التوالي. للمزيد من التفاصيل، راجع القسم )3-5-5-4( 

)العقود المتراكمة(.
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تكلفة اإليرادات 6-5-1-2

تكلفة اإليرادات حسب القطاعات التشغيليةأ- 

يوضح الجدول التالي التكلفة القطاعية إليرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

تكلفة اإليرادات للمجموعة حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  0و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية

الزيادة/للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر
)النقص(

)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي 
المركب

)وو0وم-9و0وم(
وو0وم0و0وم9و0وم

)13.8%()13.5%()14,0%( 1,361,264 1,573,573 1,830,310 حفارات برية 

)4.3%()15.6%(8.5% 399,976  473,885  436,782 حفارات بحرية 

1.5%)4.2%(7.5%135,436145,657139,490أخرى1 

8.0%)7.1%(25.4%)170,673()183,647()146,422(الرصيد المحذوف لألنشطة المشتركة بين القطاعات2 

)و.وو%()9.وو%()0,9و%( 8و0,0و7,و  69و,009,و و0و,6وو,وإجمالي تكلفة اإليرادات 

كنسبة مئوية من تكلفة اإليرادات

78.7%78.3%81.1%حفارات برية 

23.1%23.6%19.4%حفارات بحرية 

8.1%7.2%6.0%أخرى 

)9.9%()9.1%()6.5%(التكاليف بين القطاعات 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة.
يتضمن بند »أخرى« تكلفة اإليرادات المتعلقة بالشركة التابعة.  )1(

التكاليف بين القطاعات هي استبعاد التكاليف التي تكبدها شركة الحفر العربية المتعلقة بخدمات نقل الحفارات التي تقدمها الشركة التابعة إلى الشركة. تم استبعاد هذه التكلفة من التكلفة   )2(

المشمولة في القطاع البري في القوائم الموحدة.

فيما يلي تكلفة إيرادات المجموعة لقطاعاتها التشغيلية.

تكلفة إيرادات عمليات الحفر البرية: يرجع االنخفاض البالغ256.7 مليون ريال سعودي )أو 14.0%( في تكلفة إيرادات القطاع البري في عام  	
2020م مقارنة بعام 2019م بشكل أساسي إلى تعليق أعمال سبع حفارات برية تابعة ألرامكو السعودية منذ النصف الثاني من عام 2020م، مما 
أدى إلى انخفاض الرواتب والمنافع نتيجة لتخفيض عدد الموظفين واإليجار واإلصالحات والصيانة، ونتيجة لمبادرات خفض التكاليف التي 

تم تبنيها والتي أدت إلى مراجعة بعض العقود وإعادة التفاوض بشأنها. 
كما يرجع االنخفاض البالغ 212.3 مليون ريال سعودي )أو 13.5%( في تكلفة إيرادات القطاع البري في عام 2021م مقارنة بعام 2020م   
بشكل أساسي إلى: )1( تعليق سبع حفارات من أصل ثمان حّفارات برية المعلقة التابعة ألرامكو السعودية منذ النصف الثاني من عام 2020م 
وحتى غالبية عام 2021م مما أدى إلى انخفاض الرواتب والمنافع واإليجارات واإلصالحات والصيانة، )2( تأثير العام الكامل لمبادرات خفض 
التكاليف التي بدأت في 2020م والتي أّدت إلى مراجعة بعض العقود وإعادة التفاوض عليها، و)3( انخفاض رسوم االستهالك الُمقّيدة في عام 
2021م مقارنة بعام 2020م فيما يتعلق بالتغير في التقديرات المحاسبية لألعمار اإلنتاجية للحفارات البرية، األمر الذي أدى إلى تمديد األعمار 

اإلنتاجية من 15 عاًما إلى 25 عاًما. بلغت قيمة الزيادة في األرباح نتيجة للتغير في التقديرات المحاسبية مبلغ 120.6 مليون ريال سعودي.
تكلفة إيرادات عمليات الحفر البحرية: يرجع االنخفاض البالغ 37.1 مليون ريال سعودي )أو 8.5%( في تكلفة إيرادات القطاع البحرية في  	

عام 2020م مقارنة بعام 2019م إلى )1( الزيادة في مصاريف االستهالك للحفارتين البحرية AD 80 وAD 30 بأثر قدره 34.7 مليون ريال 
البحريتين  الحّفارتين  الزيادة في تكلفة نقل  بلغت  الربع األول من عام 2020م، )2(  سعودي نتيجة لرسملة تكاليف تجديدها وصيانتها في 
AD 70 وAD 80 مبلغ 2.7 مليون ريال سعودي حيث عملت الحّفارتين البحريتين لمدة عام كامل في عام 2020م. تمت مقابلة ما ورد أعاله 
جزئًيا باتخاذ تدابير مبادرة تخفيض التكلفة المطبقة في 2020م، األمر الذي أدى إلى تخفيض أعداد الموظفين ومراجعة بعض العقود وإعادة 

التفاوض بشأنها. 
يرجع االنخفاض البالغ 73.9 مليون ريال سعودي )أو 15.6%( في تكلفة إيرادات القطاع البحري في عام 2021م مقارنة بعام 2020م بشكل   
أساسي إلى )1( تأثير العام الكامل لمبادرة خفض التكاليف التي تم تبنيها في عام 2020م، و)2( االنخفاض في رسوم االستهالك الُمقّيدة في 
عام 2021م مقارنة بعام 2020م مع تمديد الفترة المحاسبية الُمقّدرة التي يتم خاللها استهالك الحفارات البحرية من 20 عاًما إلى 30 عاًما. 

بلغت قيمة الزيادة في األرباح الناتجة عن التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ 78.6 مليون ريال سعودي.

جدول المحتويات

161

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائإ العمليات



تكلفة اإليرادات حسب العنارص الرئيسيةب- 

تشتمل تكلفة إيرادات المجموعة على الرواتب واألجور والمنافع وتكاليف االستهالك وتكاليف اإلصالح والصيانة ورسوم النقل وتكلفة التجهيز ومصاريف 
نقل الحّفارات وتكوين مخصص المخزون بطيء الحركة والمصاريف األخرى.

يوضح الجدول التالي تكلفة إيرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

تكلفة إيرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)9و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)10.5%()3.9%()16.7%(1,134,861945,858908,930رواتب وأجور ومنافع 

)6.7%()25.7%(17.2%612,765718,171533,930استهالك 

)33.6%()10.9%()50.6%(209,565103,56592,289صيانة ومواد استهالكية 

)22.7%()19.7%()25.5%(199,830148,886119,552نقل 

)36.8%()48.2%()22.9%(51,42339,66720,539تكلفة التجهيز 

مخصص مقابل دفعات مقدمة غير 
6,709--قابلة لالسترداد 

)31.1%()74.4%(85.3%12,26222,7175,821مصاريف نقل الحّفارات 

351.5%3,24814,664)1(-)1(مخصص مخزون متقادم 

)11.7%(1.0%)22.7%(27,35627,625)1(35,400)1(أخرى 

)و.وو%()9.وو%()0.9و%(8و0,0و7,و69و,009,وو0و,6وو,وإجمالي تكلفة اإليرادات 

كنسبة مئوية من اإليرادات

78.7%79.3%80.2%تكلفة اإليرادات 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من بند تكاليف اإليرادات األخرى إلى بند مخصص المخزون المتقادم فيما يّتسق مع التصنيف الُمعّدل في القوائم   )1(

المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من بند مخصص المخزون المتقادم إلى 
بند تكاليف اإليرادات األخرى فيما يّتسق مع التصنيف الُمعّدل في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

مقارنة بني السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2019م

قدره  انخفاًضا  2019م  بعام  مقارنة  2020م  عام  في  المجموعة  إيرادات  تكلفة  في   )%10.9 )أو  ريال سعودي  مليون   246.6 البالغ  االنخفاض  يعكس 
والمواد  الصيانة  في   )%50,6 )أو  ريال سعودي  106.0مليون  قدره  وانخفاضاً  والمنافع،  واألجور  الرواتب  في   )%16.7 )أو  ريال سعودي  189.0مليون 
المستهلكة وانخفاضاً قدره 50.9 مليون ريال سعودي )أو 25.5%( في رسوم النقل. باإلضافة إلى ذلك، تمت مقابلة هذا االنخفاض جزئياً من خالل زيادة 

االستهالك بمبلغ 105.4 مليون ريال سعودي )أو %17,2(.

تضمنت مبادرات توفير التكاليف لعام 2020م )1( التخفيضات في حزمة تعويضات ومنافع الموظفين )بما في ذلك بدالت تكلفة المعيشة( )2( إعادة 
التفاوض على العقود الحالية )والتي تغطي خدمات التموين وتأجير المعدات والخدمات الطبية( )3( االستعانة بمصادر بديلة للمعدات االحتياطية بأسعار 
أكثر تنافسية )4( استرداد ضريبة القيمة المضافة )5( االستفادة المثلى من الموارد والمعدات الداخلية )6( إنهاء اتفاقات المعدات المؤجرة. قابل هذا 
االنخفاض زيادة قدرها 105.4 مليون ريال سعودي )17.2%( في االستهالك نتيجة لرسملة مشاريع أحواض السفن المكتملة كما في 31 ديسمبر 2019م 

.)AD 80و AD 30(

مقارنة بني السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021م والسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م

يعكس االنخفاض البالغ 279.4 مليون ريال سعودي )أو 13.9%( في تكلفة اإليرادات للمجموعة في عام 2021م مقارنة بعام 2020م انخفاًضا قدره184.2 
مليون ريال سعودي )أو 25.7%( في مصاريف االستهالك، وانخفاضاً قدره36.9 مليون ريال سعودي )أو 3.9%( في الرواتب واألجور والمنافع، وانخفاضاً 
وانخفاضاً  التجهيز  تكلفة  في   )%48.2 )أو  سعودي  ريال  19.1مليون  قدره  وانخفاضاً  النقل  رسوم  في   )%19.7 )أو  سعودي  ريال  مليون   29.3 قدره 
قدره 11.3 مليون ريال سعودي )أو 10.9%( في الصيانة والمواد  قدره16.9مليون ريال سعودي )أو 74.4%( في مصاريف نقل الحفارات وانخفاضاً 

المستهلكة. باإلضافة إلى ذلك، تمت مقابلة االنخفاض جزئياً بزيادة قدرها 11.4 مليون ريال سعودي )أو 351.5%( في مخصص المخزون.
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الرواتب واألجور والمنافعج- 

انخفضت الرواتب واألجور والمزايا بمقدار189.0 مليون ريال سعودي )أو 16.7%( لتصل إلى 945.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بعام 
2019م نتيجة انخفاض عدد الموظفين بسبب توقف العمليات وجائحة كوفيد-19 وانخفاض قيمة بدل تكلفة المعيشة كجزء من مبادرة خفض التكاليف. 
في عام 2021م، انخفضت إلى 908.9 مليون ريال سعودي )أو 3.9%( بسبب االنخفاض في عدد الموظفين حيث تم تعليق سبع من أصل ثماني حّفارات 

برية معلقة تابعة ألرامكو السعودية لمعظم العام.

االستهالكد- 

في الفترة من 2019م إلى 2020م، ارتفع االستهالك بمبلغ 105.4 مليون ريال سعودي أو 17.2% إلى 718.2 مليون ريال سعودي نتيجة للمصروفات 
الرأسمالية التي تكبدتها المجموعة. انخفض االستهالك في عام 2021م إلى 533.9 مليون ريال سعودي )أو 25.7%( نتيجة لزيادة العمر اإلنتاجي المقّدر 
للموجودات الثابتة، مما أدى إلى انخفاض مبالغ االستهالك مقارنة بالسنوات السابقة. الرجاء مراجعة الجزء )6-3-8( )التغير في التقديرات المحاسبية 

للعمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات( لمزيد من التفاصيل.

الييانة والمواد المستهلكة هـ- 

في عام 2020م، انخفضت أعمال الصيانة والمواد المستهلكة بمبلغ 106.0 مليون ريال سعودي لتصل إلى 103.6 مليون ريال سعودي )أو 50.6%( مقارنة 
بعام 2019م نتيجة لتعليق عمل العديد من الحّفارات كما هو مذكور أعاله، حيث ترتب على ذلك انخفاض في النفقات. كما حدث انخفاض إضافي في عام 
2021م بمقدار 11.3 مليون ريال سعودي أو 10.9% إلى 92.3 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الصيانة والفحوصات االعتيادية نتيجة لتعليق عمل 

حّفارات أرامكو السعودية السبع لمعظم عام 2021م.

رسوم النقل و- 

في الفترة من 2019م إلى 2020م، انخفض اإليجار بمقدار 50.9 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 25.5% إلى 148.9مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة 
النخفاض مصاريف الشاحنات والرافعات والقوارب ومصاريف السيارات والشاحنات والخدمات األمنية وتأجير معدات الحفر الناتج عن تعليق أعمال 
بعض الشاحنات والمركبات ونتيجة لتعليق أعمال سبع حّفارات ألرامكو السعودية وإعادة التفاوض على عقود المركبات والشاحنات. كما انخفضت رسوم 
النقل إلى 119.6 مليون ريال سعودي )أو 19.7%( في عام 2021م بسبب تعليق بعض عقود تأجير المركبات لمعظم العام فيما يتعلق بسبعة من أصل 

ثماني حّفارات برية معلقة تابعة ألرامكو السعودية. 

تكلفة التجهزي ز- 

انخفضت تكلفة التجهيز بمبلغ 11.8مليون ريال سعودي، أو 22.9% لتصل إلى 39,7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، من 51.4 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م وذلك بسبب انخفاض استهالك بعض الحّفارات البرية حيث إن عقودها تقترب من اإلنجاز، بينما تم إطفاء الحفارات البرية األخرى 
بالكامل. عند اكتمال عقودهم. في عام 2021م، انخفضت تكلفة التجهيز بمبلغ 19.1 مليون ريال سعودي أو 48.2% لتصل إلى20.5 مليون ريال سعودي 
نتيجة الستكمال استهالك جميع الحفارات البرية التي كانت قيد االستهالك مع انتهاء فترات العقد مع عمالئها. قبل بدء عقد الحفر، يتم تكبد تكاليف 
إلعداد الحفارة لبدء عملية الحفر )مثال ذلك: تكاليف النقل والتكاليف الهندسية وتكاليف الصيانة وتكاليف االعتماد والتكاليف األخرى ذات الصلة(. تتم 
تسوية هذه التكاليف ثم يتم إطفاؤها على مدى فترة العقد. في عامي 2020م و2021م، انتهت مدة العديد من العقود أو كانت على وشك االنتهاء، مما أدى 
إلى انخفاض مصروفات االستهالك بشكل كبير أو انخفاضها إلى الصفر. بلغت تكاليف التجهيز الُمرّحلة في عام 2019م مبلغ 61.2 مليون ريال سعودي 

وانخفضت إلى25.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م ثم انخفضت إلى 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م.

المياريف األخرى ح- 

تضمنت المصاريف األخرى بشكل أساسي مصاريف التخلص من النفايات وتكاليف الخدمات األخرى والمصاريف المكتبية األخرى ومصاريف متنوعة أخرى.

انخفضت المصاريف األخرى للمجموعة من35.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 27.4 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 8.0 مليون ريال 
األخرى  الخدمات  وتكاليف  المتنوعة  المكتبية  المصاريف  انخفاض  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  2019م،  بعام  مقارنة  2020م  عام  في  أو %22.7  سعودي 

والمصاريف األخرى المتعلقة باألتعاب المهنية. بقيت المصاريف األخرى مستقرة بين العامين 2020م و2021م.
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إجمايل الربح 6-5-1-3

يوضح الجدول التالي إجمالي الربح لكل قطاع للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

إجمالي الربح للمجموعة حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0و ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)9و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)2.8%()6.4%(0.8% 282,158 301,344 298,853حفارات برية 

)20.8%()15.0%()26.1%( 152,558  243,127179,580حفارات بحرية 

45.3%)18.9%(160.5% 34,194  42,174 16,191أخرى1 

)و.8%()و.0و%()و.6%( 0و68,9و  098,ووو و7و,8وومجموع إجمالي الربح 

إجمالي هامش الربح

17.2%16.1%14.0%حفارات برية 

27.6%27.5%35.8%حفارات بحرية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م ومعلومات اإلدارة.
يتضمن بند »أخرى« الربح المتحقق من معامالت نقل الخفارة والتي تجريها الشركة التابعة، بينما يتم استبعاد اإليرادات ذات الصلة ضمن قطاع الحفر البري.  )1(

ظل إجمالي الربح للقطاع البري ثابًتا بشكل كبير في عام 2020م بزيادة قدرها 2.5 مليون ريال سعودي أو )0.8%( ومن 298.9 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م إلى 301.3 ريال سعودي في عام 2020م. تم الحفاظ على الربحية على أساس سنوي نتيجة النخفاض تكلفة اإليرادات للقطاع البري، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى التأثير المشترك لنشاط الحفارات البرية المنخفض باإلضافة إلى مبادرات خفض التكلفة، والتي عوضت انخفاض إيرادات الحفارات 

البرية بسبب تعليق الحفارات وانخفاض معدالت األسعار اليومية، كما نوقش أعاله بمزيد من التفصيل.

انخفض إجمالي الربح للقطاع البري بمقدار 19.2 مليون ريال سعودي )أو 6.4%(، من 301.3 مليون ريال سعودي في 2020م إلى 282.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، نتيجة النخفاض إيرادات الحفارات البرية بسبب انخفاض النشاط، والذي قابله جزئًيا انخفاض تكلفة اإليرادات البرية ويرجع 

ذلك أساًسا إلى انخفاض رسوم االستهالك ومبادرات خفض التكلفة المعتمدة في عام 2020م.

انخفض إجمالي الربح للقطاع البحري في عام 2020م بمبلغ 63.5 مليون ريال سعودي )أو 26.1%(، حيث انخفض من 243.1مليون ريال سعودي في 
عام 2019م إلى 179.6مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوًعا بشكل أساسي بما يلي: زيادة تكلفة اإليرادات للقطاع البحري بسبب الزيادة في 
مصاريف االستهالك بشكل أساسي، إضافة إلى انخفاض اإليرادات البحرية ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات بسبب انخفاض متوسط أسعار 

اليوم وانخفاض نشاط الحفارات.

انخفض إجمالي الربح للحفارات البحرية بمقدار 27.0 مليون ريال سعودي )أو 15.0%(، من 179.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 152.6 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض معدالت األسعار اليومية وانخفاض نشاط الحفارات البحرية. تم تعويض ما ورد أعاله 
جزئًيا من خالل انخفاض تكلفة اإليرادات الناتج عن انخفاض رسوم االستهالك وتأثير العام الكامل لمبادرات خفض التكلفة التي تم تبنيها في عام 2020م.

مياريف عمومية وإدارية 6-5-1-4

تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية للمجموعة بشكل أساسي من الرواتب والمزايا والخدمات المهنية واالستهالك واإلطفاء واللوازم المكتبية والمصاريف 
األخرى. كان االستهالك المدرج في المصاريف العمومية واإلدارية مرتبًطا بشكل أساسي بأثاث ومعدات المكاتب وكان االستهالك مرتبًطا بشكل أساسي 

بتكاليف البرامج، والتي يتم إطفاؤها على مدار العمر اإلنتاجي المقدر بسبع سنوات.

تمثل الرواتب والمزايا 66.9% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في المتوسط للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.
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يوضح الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)9و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)6.4%(1.6%)13.7%(89,36877,08278,289رواتب ومنافع 

4.7%)3.1%(13.1%8,3548,096)1(7,384استهالك 

2.8%0.2%5.5%5,4515,7515,764إطفاء 

)52.6%()41.5%()61.6%(16,2326,2343,644خدمات مهنية 

)10.8%(9.5%)27.3%(4,1232,9963,282لوازم مكتبية 

)38.4%()73.1%(41.2%23,3836,283)1(16,564أخرى 

)0.وو%()9.وو%()0.وو%(7وو,و0و800,وووووو,9ووإجمالي املصاريف العمومية واإلدارية 

كنسبة مئوية من اإليرادات 

4.8%4.9%4.9%المصاريف العمومية واإلدارية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تمت إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م من استهالك إلى مصاريف عمومية وإدارية أخرى تزامناً مع تعديل التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة   )1(

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة139.1مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنة بمبلغ 123.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م و105.4 
مليون ريال سعودي في عام 2021م.

مقارنة بني السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م والسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019م:

يعكس االنخفاض البالغ15.3 مليون ريال سعودي )أو 11%( في المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في عام 2020م مقارنة بعام 2019م انخفاًضا 
نتيجة  المهنية  الخدمات  )أو 61,6%( في  ريال سعودي  قدره 10.0مليون  وانخفاضاً  والمزايا  الرواتب  )أو 13.7%( في  ريال سعودي  قدره 12.3مليون 

للتكاليف غير المتكررة المرتبطة بأنشطة االندماج واالستحواذ في 2019م.

مقارنة بني السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021م والسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م:

يعكس االنخفاض بمبلغ 18.4مليون ريال سعودي )أو 14.9%( في المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في عام 2021م مقارنة بعام 2020م انخفاًضا 
قدره 17.1مليون ريال سعودي )أو 73.1%( في المصاريف العمومية واإلدارية األخرى وانخفاض قدره 2.6مليون ريال سعودي )أو 41.5%( في الخدمات 

المهنية.

الرواتب والمنافعأ- 

في الفترة من 2019م إلى 2020م، انخفضت الرواتب والمنافع بمبلغ 12.3 مليون ريال سعودي لتصل إلى77.1 مليون ريال سعودي أو 13.7% نتيجة 
لالنخفاض الكبير في عدد الموظفين حيث تم تعليق عمل سبع حفارات مؤقًتا من قبل أرامكو السعودية وست حفارات أخرى معطلة أو مخزنة بسبب 
بطء األعمال التجارية نتيجة جائحة كوفيد-19. عالوة على ذلك، خفضت المجموعة بدل تكلفة المعيشة للموظفين الحاليين كجزء من مبادرات خفض 
التكاليف في عام 2020م. وفي عام 2021م، ارتفعت الرواتب والمنافع بمبلغ1.2 مليون ريال سعودي أو 1.6% لتصل إلى78.3 مليون ريال سعودي، ويرجع 

ذلك أساًسا إلى زيادة عدد الموظفين مقارنة بعام 2020م.

االستهالكب- 

في الفترة من 2019م إلى 2021م، حقق االستهالك معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7%، مدفوًعا بشكل أساسي بإعادة تصنيف الموجودات الثابتة من 
العمليات إلى المكتب الرئيسي، مما أدى بالتالي إلى زيادة مصاريف االستهالك.
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اإلطفاءج- 

في الفترة من 2019م إلى 2021م، حقق اإلطفاء معدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% ، مدفوًعا بشكل أساسي بإضافات وتحديث لبرامج SAP، مما أدى 
بالتالي إلى زيادة مصاريف اإلطفاء.

الخدمات المهنيةد- 

في الفترة من 2019م إلى 2020م، انخفضت الخدمات المهنية بمبلغ 10.0 مليون ريال سعودي أو 61.6% إلى 6.2 مليون ريال سعودي، حيث لم تتكرر 
التكاليف غير المتكررة لتقييم االستثمار في 2019م مرة أخرى في عام 2020م. في عام 2021م، انخفضت نفقات الخدمات المهنية بمبلغ 2.6 مليون ريال 

سعودي أو 41.5% إلى 3.6 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الخدمات الضريبية المهنية المقدمة في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

المياريف األخرى هـ- 

وشملت المصروفات األخرى في األساس مصروفات مكتبية متنوعة وتبرعات وتكاليف خدمات أخرى ومصاريف عمومية وإدارية متنوعة أخرى.

في الفترة من 2019م إلى 2020م، ارتفعت المصاريف األخرى بمقدار6.8 مليون ريال سعودي أو 41.2%، لتصل إلى 23.3مليون ريال سعودي، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى زيادة المصروفات الطارئة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 البالغة9.4 مليون ريال سعودي نتيجة لمستحقات بعض المطلوبات المحتملة 
المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والتي تمت مقاصتها جزئًيا عن طريق تخفيض قدره2.3مليون ريال سعودي في مصاريف الشحن والتخليص الخارجي. في 
عام 2021م، انخفضت المصاريف األخرى بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي أو 73.1%، لتصل إلى 6.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى انعكاس 

بعض االلتزامات المحتملة المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

الربح التشغييل 6-5-1-5

ارتفع الربح التشغيلي للمجموعة من380.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 399.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بزيادة قدرها 19.7مليون 
ريال سعودي أو 5.2% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م ويرجع ذلك أساًسا إلى خسائر انخفاض القيمة لتقييم القيمة العادلة للحفارات البالغة19.3مليون 
ريال سعودي )ال شيء في 2020م(، ُسجلت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي )0.6 مليون ريال سعودي في 2020م( 
في عام 2019م وانخفاض المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 15.3 مليون ريال سعودي، قابله انخفاض في إجمالي األرباح بمبلغ 15.8 مليون ريال سعودي. 

انخفض الربح التشغيلي للمجموعة من399.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 363.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م، بانخفاض قدره 36.5 
مليون ريال سعودي أو بنسبة 9.1%، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 18.4مليون ريال سعودي، قابله انخفاض في 

إجمالي األرباح بمبلغ 54.2 مليون ريال سعودي.

يرجى مراجعة القسم )6-5-1-3( )إجمالي الربح( لمزيد من التفاصيل حول االنخفاض في الربح اإلجمالي في 2020م و2021م مقارنة بعام 2019م.

تكاليف التمويل 6-5-1-6

يوضح الجدول التالي تكاليف التمويل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

تكاليف التمويل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)9و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)47.0%()43.2%()50,5%(94,57946,77326,569تكاليف تمويل على قروض مرابحة 
111.6%)23.0%(481.4%2,46514,33211,041تكاليف تمويل على المشتقات 

)27.1%()23.1%()31.0%(358247190تكاليف تمويل على مطلوبات إيجارية 

)76.7%()86.4%()60.1%(3,4231,365186تكاليف التمويل األخرى 

)8.6و%()و.9و%()7.8و%(7,986و7و7,و6وو00,8ومجموع تكاليف التمويل 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

تتضمن تكاليف التمويل بشكل رئيسي مصاريف الفوائد المتعلقة بقروض المرابحة ومقايضات أسعار الفائدة ومطلوبات اإليجار.

بلغت تكاليف التمويل للمجموعة 100.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنة بمبلغ 62.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م 38.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م.
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مقارنة بني السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م والسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019م

ينعكس االنخفاض البالغ 38.1 مليون ريال سعودي )أو 37.8%( في تكاليف التمويل للمجموعة في عام 2020م مقارنة بعام 2019م بشكل رئيسي من خالل 
)1( انخفاض متوسط المبلغ األصلي المستحق نتيجة سداد مبلغ508.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، )2( انخفاض قدره 47.8مليون ريال سعودي 
)أو 50.5%( في تكاليف التمويل في قروض المرابحة مما يعكس انخفاض معدل سايبور )الذي انخفض من متوسط قدره 2.6% في 2019م إلى %1.2 
في 2020م(. تمت مقابلة هذا االنخفاض جزئياً بزيادة قدرها 11.9 مليون ريال سعودي )أو 481.4%( في المشتقات نتيجة للفرق بين مدفوعات الفائدة 

الثابتة وإيرادات الفوائد المتغيرة بموجب اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة.

مقارنة بني السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021م والسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م

ينعكس االنخفاض البالغ 24.7 مليون ريال سعودي )أو 39.4%( في تكاليف التمويل للمجموعة في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، بشكل رئيسي من 
خالل )1( انخفاض متوسط المبلغ األصلي المستحق نتيجة سداد مبلغ 631.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م، )2( انخفاض قدره 20.2 مليون 
ريال سعودي )أو 43.2%( في تكاليف التمويل في قروض المرابحة، مما يعكس انخفاض متوسط سعر سايبور )الذي انخفض من متوسط قدره %1.2 
في 2020م إلى 0.8% في 2021م(. يعود االنخفاض في تكاليف التمويل للمجموعة أيًضا إلى انخفاض تكاليف التمويل للمشتقات بمبلغ 3.3 مليون ريال 

سعودي )أو 23.0%( وانخفاض تكاليف التمويل األخرى بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي )أو %86.4(.

مرصوف رضيبة الدخل 6-5-1-7

يوضح الجدول التالي مصروف ضريبة الدخل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

مصروف ضريبة الدخل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)وو0وم-9و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

92.1%)48.3%(614.2%1,2729,0854,695ضريبة حالية 

)15.6%(13.8%)37.5%(39,12524,46227,843الضريبة المؤجلة المحملة على الربح أو الخسارة 

)و.0و%()0.و%()7.0و%(8وو,وو7وو,وو97و,0ومجموع مصروف ضريبة الدخل 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

وفًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تخضع المجموعة للزكاة العائدة إلى المساهمة السعودية الفعلية وضريبة الدخل العائدة إلى المساهمة 
األجنبية الفعلية في المجموعة. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة. يتم احتساب المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندما 
يتقرر أنها مستحقة الدفع. عالوة على ذلك، يتم عرض مبالغ الزكاة ومصاريف ضريبة الدخل للسنة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفًقا 
للتوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للشركات ذات الملكية المختلطة بما يتماشى مع شروط االتفاقية المبرمة بين مساهمي 

الشركة مع الزكاة المخصصة للمساهم السعودي وضريبة الدخل المخصصة للمساهم األجنبي.

تخضع كافة األسهم في الشركات المقيمة في السعودية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أرامكو السعودية لقانون ضريبة الدخل السعودي. 
وعليه، تخضع المجموعة أيًضا لضريبة الدخل بالنسبة للمساهمة غير المباشرة بنسبة 2.33% من أرامكو السعودية بصفتها مساهًما في شركة طاقة، 

والتي يتم تحميلها كمصروفات وتخصيصها لشركة طاقة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

الرضيبة الحاليةأ- 

في عام 2020م، ارتفعت الضريبة الحالية بمبلغ 7.8 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 614.2% نتيجة النخفاض المصاريف القابلة للخصم وارتفاع الدخل 
الخاضع للضريبة خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

في عام 2021م، انخفضت الضريبة الحالية بمقدار4.4 مليون ريال سعودي أو بنسبة 48.3% نتيجة النخفاض العمليات خالل عام 2021م مما أدى إلى 
انخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

الرضيبة المؤجلة المحّملة عىل الربح أو الخسارةب- 

في عام 2020م، انخفضت الضريبة المؤجلة المحّملة على قائمة الدخل بمبلغ 14.7 مليون ريال سعودي أو 37.5% نتيجة إضافات االنفاق الرأسمالي 
المنخفضة وشطب الذمم المدينة بمبلغ20.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بفواتير متقادمة غير قابلة للتحصيل لشركة أرامكو السعودية )12.7 مليون 

ريال سعودي( وشلمبرجيه )8.2 مليون ريال سعودي(.
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في عام 2021م، ارتفعت الضريبة المؤجلة المحملة على قائمة الدخل بمبلغ 3.4 مليون ريال سعودي، أو 13.8% نتيجة للتغير في تقديرات العمر اإلنتاجي 
للحفارات البرية والبحرية وبسبب اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات في عام 2021م.

الربح للسنة 6-5-1-8

بناًء على العوامل المذكورة أعاله، ارتفع ربح المجموعة من230.4 مليون ريال سعودي في 2019م إلى294.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بزيادة 
قدرها63.7 مليون ريال سعودي أو 27.6% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. انخفضت أرباح المجموعة من294.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى 

273.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م بانخفاض قدره20.5 مليون ريال سعودي أو %7.0.

الدخل الشامل اآلخر 6-5-1-9

يوضح الجدول التالي إجمالي الدخل الشامل اآلخر للمجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

إجمالي الدخل الشامل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم(:  6و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)0و0وم-9و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

9.0%)7.0%(7.6و%و8و,و7وو07,و9و0وو,0ووالربح للسنة 

بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو 
اخلسارة: 

تغييرات القيمة العادلة في التزام 
-625.8%)88.3%(10,692)2,034()17,356(المشتقات 

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو 
اخلسارة: 

)2.2%(394.5%)80.7%(13,3262,57712,743إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

)2,2%(393.2%)80.7%()1,307()265()1,368(أثر الضريبة المؤجلة 

-8.وو78%و.و0و%8وو,وو79و)98و,و(الدخل/ )اخلسارة( الشامل اآلخر للسنة 

6.وو%و.0%0.8و%وو7,و9وووو,و9ووو0,ووومجموع الدخل الشامل للسنة 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

بلغت البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحًقا إلى صافي الدخل )17.4( مليون ريال سعودي و )2.0( مليون ريال سعودي و 10.7 مليون ريال سعودي 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي فيما يتعلق بتغيرات القيمة العادلة في التحوط للتدفقات النقدية. تتعلق تغيرات 
القيمة العادلة في التحوط للتدفقات النقدية بترتيب مقايضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية 
الناتجة عن قروض المرابحة ذات معدالت الفائدة المتغيرة. ينتج عن مقايضة أسعار الفائدة حصول المجموعة على تصنيف سايبور متغير مع دفع سعر 

فائدة ثابت بنسبة 2.9% في ظل ظروف معينة. وفًقا لسياسة المجموعة، ال يتم استخدام األدوات المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة.

بلغت البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى صافي الدخل 12.0 مليون ريال سعودي و2.3 مليون ريال سعودي و11.4 مليون ريال سعودي للسنوات المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي، فيما يتعلق بإعادة قياس التزامات منافع الموظفين وتأثير الضرائب المؤجلة. يتم إجراء إعادة 
قياس التزامات منافع الموظفين بناًء على رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ انتهاء خدمتهم، على النحو المحدد في 
الشروط المنصوص عليها في قوانين العمل في المملكة. تم إجراء تقييم التزامات منافع الموظفين وفًقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبير 

اكتواري مستقل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م. 

األرباح قبل الفوائد والرضيبة واالستهالك واإلطفاء المعدّلة واألرباح المعدّلة  6-5-1-10

ذلك  في  بما  المالي،  للتقرير  الدولية  المعايير  بخالف  مالية  بمقاييس  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  المالية  للتدابير  تطبيقها  المجموعة  تستكمل 
على  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  بخالف  المالية  التدابير  هذه  تحتوي  ال  المعدلة.  واألرباح  واإلطفاء  واالستهالك  والضريبة  الفوائد  قبل  األرباح 
تعريف موحد وقد تحسبها الشركات األخرى بشكل مختلف. وعليه، قد ال تكون التدابير المالية بخالف المعايير الدولية للتقرير المالي للمجموعة قابلة 
للمقارنة مع التدابير التي تحمل عنواًنا مشابًها والتي قدمتها الشركات األخرى، وال ينبغي االعتماد عليها الستبعاد التدابير المالية المتوافقة مع المعايير 
الدولية للتقرير المالي. تعتقد المجموعة أن اإلجراءات المالية التاريخية بخالف المعايير الدولية للتقرير المالي مفيدة كأداة إضافية لمساعدة اإلدارة 

والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول األداء التشغيلي للمجموعة.
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يوضح الجدول التالي األرباح المعدلة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

أرباح المجموعة المعدلة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  7و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

230,420294,074273,584الربح للسنة 

تعديالت 

--19,270خسائر انخفاض القيمة 

و8و,و7وو07,و9و9,690ووالربح املعّدل 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م ومعلومات اإلدارة.

بلغ الربح المعّدل للسنة 249.7 مليون ريال سعودي و 294.1 مليون ريال سعودي و273.6 مليون ريال سعودي في 2019م و2020م و2021م على التوالي. 
 AD 90 تمثل التعديالت خسائر انخفاض القيمة، حيث اعتُبرت غير متكررة بطبيعتها. تتعلق خسائر انخفاض القيمة في عام 2019م بالحفارتين البحريتين
وAD 100، والتي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع وتم إدراجها بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع بينما كانت المجموعة تبحث بالفعل عن مشتر. 

تم تحديد خسائر انخفاض القيمة بناًء على الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع.

يوضح الجدول التالي األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعّدلة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعّدلة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر (:  8و-6الجدول )
9و0وم و0و0وم ووو0وم 

بآالف الرياالت السعودية
للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

230,420294,074273,584الربح للسنة 

ُيضاف 

100,82561,79036,643مجموع تكاليف التمويل 

48,96344,02553,163مصاريف الزكاة والضريبة 

625,600732,276547,790 استهالك وإطفاء 

79و,وو9و6و,ووو,و807,و00,واألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

585,909668,722534,543األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري 

384,938393,633306,624األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البحري 

34,96169,81070,011األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء األخرى 

41.4%44.7%35.7%هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

تعديالت 

--19,270خسائر االنخفاض في القيمة 

79و,وو9و6و,ووو,و078,وو0,واألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء املعّدلة 

585,909668,722534,543األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري 

404,208393,633306,624األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البحري 

34,96169,81070,011األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء األخرى 

و.وو%7.وو%و.6و%هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م ومعلومات اإلدارة.

بلغت قيمة األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعّدلة 1,025.1 مليون ريال سعودي و1,132.2 مليون ريال سعودي و911.2 مليون ريال 
سعودي في األعوام 2019م و2020م و2021م على التوالي. تمثل التعديالت خسائر انخفاض القيمة، حيث اعتبرت غير متكررة بطبيعتها.
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األرباح قبل الفوائد والرضيبة واالستهالك واإلطفاء حسب القطاع 6-5-1-11

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو (:  9و-6الجدول )
ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم 

بآالف الرياالت السعودية

للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر
الزيادة/

)النقص(
)0و0و م-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0و م-9و0وم(

معّدل النمو
السنوي 
المركب
)0و0و 

م-9و0وم(
وو0وم0و0وم9و0وم

)12.1%()12.3%()11,9%(2,129,1631,874,9171,643,422إيرادات 

)13.8%()13.5%()14,0%()1,361,264()1,573,573()1,830,310(تكلفة اإليرادات 

)8.و%()و.6%(0.8%7وو,و8وووو,و0ووو98,8وإجمالي الربح 

)6.3%(2.0%10.3%)86,350()88,113()98,262(المصاريف العمومية واإلدارية 

-)77.5%(129.8%4,162936)13,989(الدخل / الخسائر األخرى 

7.و%)و.9%(و.6و%وو96,7وو9و,7ووو86,60والدخل التشغيلي 

ُيضاف 

)9.0%()25.8%(11.4%365,423407,151302,300 االستهالك واالطفاء للحفارات 

2.4%)19.6%(30.4%33,88344,17735,500 االستهالك واإلطفاء على الوظائف المساندة 

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك 
)و.و%()و.0و%(و.وو%ووو,ووووو909668,7,و8وواإلطفاء 

المصدر: معلومات اإلدارة.

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البحري للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو (:  0و-6الجدول )
ديسمبر 9و0وم و0و0و ووو0وم 

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)وو0وم-9و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)9.9%()15.4%()3,9%(679,909653,464552,535إيرادات 

)4.3%()15.6%(8.5%)399,976()473,885()436,782(تكلفة اإليرادات 

)0.8و%()0.وو%()و,6و%(8وو,ووو80و,79و7وو,وووإجمالي الربح 

)35.5%()54.0%()9,6%()14,644()31,838()35,212(المصاريف العمومية واإلدارية 

-)78.3%(132.5%1,451315)4,467(الدخل/ )الخسارة( األخرى 

)100.0%(-)100.0%(--)19,270(خسائر االنخفاض في القيمة 

)7.6و%()و.7%()9.0و%(0وو,8ووو9و,9وو78و,و8والدخل التشغيلي 

ُيضاف: 

)9.2%()31.7%(20.6%189,941229,044156,460استهالك وإطفاء الحفارات 

5.0%)22.5%(42.3%10,82015,39711,935استهالك وإطفاء الوظائف المساندة 

)100.0%(-)100.0%(--19,270خسائر االنخفاض في القيمة 
األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك 

)9.وو%()و.وو%()6.و%(وو06,6ووو6,و9و08و,و0وواإلطفاء 

المصدر: معلومات اإلدارة.
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األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء األخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر (:  وو-6الجدول )
9و0وم و0و0وم ووو0وم 

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر 

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)وو0وم-9و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

7.0%)7.5%(23.9%151,628187,831173,684إيرادات 

1.5%)4.2%(7.5%)139,490()145,657()135,436(تكلفة اإليرادات 

و.وو%)8.9و%(و.60و%و9و,ووو7و,ووو9و,6وإجمالي الربح 

)14.3%(11.5%)34.2%()4,363()3,913()5,943(المصاريف العمومية واإلدارية 

31.3%)71.5%(504.1%)1,415()4,959()821(الدخل/ الخسارة األخرى 

6.و7%)7.وو%(و.ووو%6وو,8وو0و,وو8وو,9الدخل التشغيلي 

ُيضاف: 

27.6%13.9%43.0%25,53336,50741,595استهالك وإطفاء الحفارات 

------استهالك وإطفاء الوظائف المساندة 

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك 
و.وو%و.0%99.7%وو070,0و69,8و96,ووواإلطفاء 

المصدر: معلومات اإلدارة.

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع البري واألخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية (:  وو-6الجدول )
في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم )حيث تقوم المجموعة باإلبالغ عن نتائج قطاعية أخرى غير قابلة لإلبالغ 

في القطاع البري ألغراض تقديم تقرير األعمال التجارية(: 

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية فيوو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم(

معّدل النمو
السنوي المركب
)وو0وم-9و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)10.7%()11.9%()9.6%(2,280,7902,062,7491,817,106إيرادات 

)12.6%()12.7%()12.5%()1,500,754()1,719,231()1,965,746(تكلفة اإليرادات 

و.0%)7.9%(9.0%ووو,6وو8وو,ووووو0,وووإجمالي الربح 

)6.7%()1.4%()11,7%()90,713()92,025()104,204(المصاريف العمومية واإلدارية 

)82.0%()39.9%()94,6%()478()796()14,810(الخسارة األخرى 

و.7%)و.0و%(7.9و%60و,ووو0,697وووو96,0والدخل التشغيلي 

ُيضاف 

)6.2%()22.5%(13.5%390,956443,658343,895استهالك وإطفاء الحفارات 

2.4%)19.6%(30.4%33,88344,17735,500استهالك وإطفاء الوظائف المساندة 

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك 
)و.و%()و.8و%(9.0و%ووو,و60ووو,8و0,8697و6واإلطفاء 

المصدر: معلومات اإلدارة.
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قائمة المركز المايل الموحدة 6-5-2

يبّين الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)5.5%()4.1%(5,799,4545,562,2125,258,884ممتلكات ومعدات 
)50.4%()34.1%(16,88311,1325,518موجودات غير ملموسة 

)62.3%()38.4%(7,7174,7571,792موجودات حق االستخدام 
)52.0%()77.9%(22,4584,9722,385تكلفة التجهيز 

)6.و%()و.و%(78و,68و,وو07,و8و,وووو,6و8,ومجموع املوجودات غير املتداولة 
)9.2%()5.6%(167,257157,930143,329مخزون 

33.2%)49.0%(695,842)1(1,041,710522,540ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
92.5%)54.6%(14,191)1(7,372-ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 

)87.4%()47.0%(38,78420,5392,587تكلفة التجهيز 
)35.6%(189.0%221,273639,521411,621نقد وما يماثله 

)29.4%(-11,03711,0377,793موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع 
)و.6%()و.8%(و6و,و7و,و)و(7و8,9وو,و80,060و,ومجموع املوجودات املتداولة 

)7.و%()و.و%(وو9,ووو,6)و(009,وو6,9و7و,6وو,7مجموع املوجودات 
--22,58022,58022,580رأس المال 

--97,42197,42197,421رأس مال إضافي مدفوع 
--18,88418,88418,884احتياطي نظامي 

)70.7%(15,5%)4,441()15,133()13,099(احتياطي القيمة العادلة مقابل التزام المشتقات 
7.1%8.2%3,500,9143,788,4154,057,325أرباح مبقاة 

و.7%7.9%769,و9و,و67و,وو9,و6,699و6,ومجموع حقوق امللكية 
)39.3%()20.6%(1,735,4791,377,434835,618اقتراضات المرابحة 

)100.0%()62.1%(-4,7781,810مطلوبات إيجارية 
)0.7%(2.0%247,626252,653250,966التزامات منافع الموظفين 

)58.6%()63.0%(38,97514,4245,965إيرادات التجهيز 
16.4%16.1%153,501178,227207,377التزام ضريبة مؤجلة 

)60.4%(139.9%16,00138,38115,190ذمم دائنة تجارية 
)70.7%(15.5%13,09915,1334,441التزام المشتقات 

)9.7و%()0.وو%(6وو,9وو,وو878,06,و9وو,09و,ومجموع املطلوبات غير املتداولة 
)1.3%()25.7%(622,383462,537456,551ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

)14.7%()19.4%(794,065639,623545,473الجزء المتداول من اقتراضات المرابحة 
)39.0%(2.8%2,9473,0291,847الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

)76.8%()41.5%(62,47036,5398,459إيرادات التجهيز 
101.8%17.6%20,287)1(8,54810,053زكاة مستحقة الدفع 

)و.0و%()7.وو%(7و6,وو0,و)و(780,ووو,وووو,90و,ومجموع املطلوبات املتداولة 
)و.وو%()و.8و%(و7و,ووو,و)و(وو9,8و0,وو699,87,ومجموع املطلوبات 

)7.و%()و.و%(وو9,ووو,6)و(009,وو6,9و7و,6وو,7مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )1(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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الموجودات غري المتداولة 6-5-2-1

يبين الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الموجودات غير المتداولة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)5.5%()4.1%(5,799,4545,562,2125,258,884ممتلكات ومعدات 

)50.4%()34.1%(16,88311,1325,518موجودات غير ملموسة 

)62.3%()38.4%(7,7174,7571,792موجودات حق االستخدام 

)52.0%()77.9%(22,4584,9722,385تكلفة التجهيز 

)6.و%()و.و%(78و,68و,وو07,و8و,وووو,6و8,ومجموع املوجودات غير املتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

تشمل الموجودات غير المتداولة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام وتكاليف التجهيز المرسملة والقيمة العادلة 
لتحوط التدفقات النقدية. تمثل الممتلكات والمعدات 99.8% من إجمالي الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م.

صافي الممتلكات والمعداتأ- 

والتركيبات  واألثاث  المتنقلة  والكبائن  والمباني  واألراضي  التنفيذ  قيد  اإلنشاءات  وأعمال  والمعدات  واآلليات  الحفارات  والمعدات  الممتلكات  تشمل 
والمعدات المكتبية. انخفضت قيمة ممتلكات ومعدات المجموعة من 5.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.6 مليار ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة لمصروف االستهالك مبلغ 723.6 مليون ريال سعودي قابله إضافة مبلغ 486.3 مليون ريال سعودي ضمن بند اإلنشاءات 
مليار  إلى 5.3  المجموعة  ومعدات  ممتلكات  قيمة  انخفضت   .AD AD و80  الحفارتين 30  وتجديد  بإصالح  أساسي  تتعلق بشكل  والتي  التنفيذ،  قيد 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى استهالك 539.1 مليون ريال سعودي تم تحميله في عام 2021م، قابلته إضافات إلى 

الممتلكات والمعدات بقيمة 247.6 مليون ريال سعودي.

لدى الشركة أصول مستأجرة تتكون من سيارات ومستودع, يرجى مراجعة القسم ) 6-5-2-1)ج(( )موجودات حق االستخدام(.

يبين الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية واالستهالك المتراكم وصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م 
و2020 و2021م:

إجمالي القيمة الدفترية واالستهالك المتراكم وصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للمجموعة كما في (:  وو-6الجدول )
وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم:

بآالف الرياالت السعودية
كما في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

10,351,40810,888,78410,826,218منصة الحفر وآالت ومعدات 
193,435142,309131,521إنشاءات تحت التنفيذ 

88,23688,23688,236أرض 
86,18386,18399,386مبان ومساكن جاهزة 

159,020159,020145,672سيارات وشاحنات 
105,967106,039111,019أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبّية 

وو0,و0و,ووو7و,70و,وو9وو,و0,98ومجموع القيمة الدفترية 

)5,939,859()5,724,930()5,035,682(منصة الحفر وآالت ومعدات 
)22,780()20,275()17,928(مبان ومساكن جاهزة 

)116,269()107,579()83,490(سيارات وشاحنات 
)64,259()55,575()47,696(أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبّية 

)67و,ووو,6()9وو,908,و()و79,و8و,و( االستهالك املتراكم واالنخفاض يف القيمة 
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بآالف الرياالت السعودية
كما في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

5,315,7275,163,8534,886,358منصة الحفر وآالت ومعدات 
193,435142,309131,521إنشاءات تحت التنفيذ 

88,23688,23688,236أرض 
68,25565,90876,606مبان ومساكن جاهزة 

75,53051,44129,403سيارات وشاحنات 
58,27150,46446,760أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبّية 

و8,88وو,وووو,و6و,وووو,799,وصايف القيمة الدفترية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الحفارات واآلليات والمعدات- 	

شكل صافي القيمة الدفترية للحفارات واآلليات والمعدات 92.9% من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م، 
وتشمل ست حفارات بحرية وسفينة واحدة من طراز )MPSV( سفينة خدمات متعددة األغراض و38 حفارة برية كما في 31 ديسمبر 2021م.

في 31 ديسمبر 2020م، انخفض صافي القيمة الدفترية للحفارات واآلليات والمعدات بمبلغ 151.9 مليون ريال سعودي نتيجة لصافي أثر التحويالت 
البالغة 537.4 مليون ريال سعودي من أعمال اإلنشاءات قيد التنفيذ واالستهالك البالغ 689.2 مليون ريال سعودي. وكما في 31 ديسمبر 2021م، انخفض 
صافي القيمة الدفترية للحفارات واآلليات والمعدات بمبلغ 277.5 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى صافي أثر التحويالت من بند اإلنشاءات 
قيد التنفيذ والموجودات المحتفظ بها للبيع والبالغة 62.5 مليون ريال سعودي باإلضافية إلى صافي االستهالك المحّمل للسنة والموجودات المحتفظ 

بها للبيع البالغة 214.9 مليون ريال سعودي.

وكما في تاريخ هذه النشرة، أبرمت الشركة اتفاقيتي إيجار سفن غير مجهزة )وهي نوع من أنواع اتفاقيات إيجار منصات الحفر( لغرض استئجار منصتي 
حفر بحرية بمبلغ 33 مليون ريال سعودي للمنصة الواحدة سنوياً لمدة ثالث سنوات )قابلة للتجديد( من تاريخ بدء عملياتها وذلك بعد االنتهاء من تسليم أي 
من منصتا الحفر. من المتوقع ترحيلهما الى مواقع بحرية داخل حدود المملكة, وظهور األثر المالي لهما في الربع الرابع من العام 2022م يرجى مراجعة 

القسم )12-5-1( )االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين( لمزيد من التفاصيل حول اتفاقيتي إيجار سفن غير مجهزة.

كما أبرمت الشركة اتفاقيتين لشراء منصتي حفر بحرية ذاتية الرفع إضافيتين بمبلغ 570 مليون ريال سعودي )285 مليون ريال سعودي للمنصة الواحدة( ، 
ومن المتوقع إتمام عمليات الشراء في النصف الثاني من العام 2022م ، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة، )الرجاء اإلشارة إلى االتفاقيات 
في القسم )12-5-1( )االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين(. من المتوقع أن يتم ظهور األثر المالي وتسجيل هتين المنصتين البحريتين كأصول 

في المملكة في الربع الثاني من عام 2023م

يبين الجدول صافي القيمة الدفترية لحفارات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

صافي القيمة الدفترية لحفارات المجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  6و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/ )النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/ )النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)4.6%()7.5%(2,943,3362,723,4602,596,936حفارات برية 
)8.3%(2.2%2,257,7092,307,5202,115,676حفارات بحرية 

)و.6%()و.و%(وو6,وو7,و0,980و0,ووو0,و0و,وإجمالي صايف القيمة الدفترية للحفارات 

المصدر: معلومات اإلدارة.

اإلنشاءات تحت التنفيذ- 		

تشمل اإلنشاءات تحت التنفيذ الموجودات المستحوذ عليها حديًثا والتي تظل ضمن هذا البند حتى إصدار شهادة اإلنجاز وشهادة االختبار حيث تتم 
اإلشارة فيهما إلى أن الموجودات جاهزة لالستخدام. حالما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام، يتم نقلها إلى حساب فئة الموجودات الخاصة بها. 
تشتمل التكلفة اإلجمالية للموجودات ضمن بند اإلنشاءات تحت التنفيذ على سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء والتطوير وأي تكاليف أخرى ذات صلة مباشرة. 
كما في 31 ديسمبر 2021م، تمثل أعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ بشكل أساسي التكاليف المتكبدة في شراء وإنشاء بعض الحفارات والشهادات المستمرة 

ذات الصلة واإلصالحات التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2022.
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األرايض- 			

تتعلق األراضي بشكل رئيسي باألرض المستخدمة لتتضمن المبنى الرئيسي للشركة ومجمعيها االثنين، وال يتم استهالك األرض.

المباني والمساكن الجاهزة- 		

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني والمساكن الجاهزة بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي نتيجة االستهالك البالغ 2.3 مليون 
ريال سعودي. وكما في 31 ديسمبر 2021م، ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني والمساكن الجاهزة نتيجة لصافي أثر التحويالت البالغة 13.2 مليون 

ريال سعودي من اإلنشاءات تحت التنفيذ واالستهالك البالغ 2.5 مليون ريال سعودي.

سيارات وشاحنات- 	

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات والشاحنات بمبلغ 24.1 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة النخفاض قيمتها بمبلغ 
24.1 مليون ريال سعودي. وكما في 31 ديسمبر 2021م، انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات والشاحنات بمبلغ 22.0 مليون ريال سعودي بسبب 

رسوم االستهالك بمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي وصافي القيمة الدفترية لالستبعادات بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي إلى اإلنشاءات تحت التنفيذ. 

أثاث وتجهزيات ومعدات مكتبيّة- 		

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات والمعدات المكتبّية بمبلغ 7.8 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2019م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى رسوم االستهالك البالغة 7.9 مليون ريال سعودي، في حين كانت اإلضافات إلى األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبّية ضئيلة. 
نتيجة لرسوم  ريال سعودي،  بمبلغ 3.7 مليون  المكتبّية  والمعدات  والتجهيزات  الدفترية لألثاث  القيمة  انخفض صافي  وكما في 31 ديسمبر 2021م، 

االستهالك البالغة 8.7 مليون ريال سعودي حيث تمت مقابلتها بتحويل مبلغ 5.0 مليون ريال سعودي من بند اإلنشاءات تحت التنفيذ.

الموجودات غري الملموسةب- 

تمثل الموجودات غير الملموسة تكلفة برامج الحاسوب التي يتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقّدر. كما في 
31 ديسمبر 2020م، انخفضت قيمة الموجودات غير الملموسة للشركة بشكل أساسي نتيجة لرسوم اإلطفاء البالغة 5.8 مليون ريال سعودي. وكما في 
31 ديسمبر 2021م، انخفضت قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى رسوم اإلطفاء 

البالغة 5.8 مليون ريال سعودي، حيث كانت اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة ضئيلة.

موجودات حق االستخدامج- 

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0و ووو0وم (:  7و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/ )النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/ )النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)66.7%()40.0%(6,1843,7101,237سيارات 

)46.9%()31.8%(1,5341,046555مستودع 

)و.و6%()و.8و%(و79,و7و7,و7و7,7مجموع موجودات حق االستخدام 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

سيارات- 	

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، انخفض صافي القيمة الدفترية لحق استخدام السيارات بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي مقارنة بكل 
من 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي، وذلك نتيجة لالستهالك المحّمل في عامي 2020م و2021م والبالغ 2.5 مليون ريال سعودي 

في كل عام.

المستودع- 		

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، انخفض صافي القيمة الدفترية لحق استخدام المستودع بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي مقارنة بكل 
من العامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي، وذلك نتيجة لالستهالك المحّمل في عامي 2020م و2021م والبالغ 0.5 

مليون ريال سعودي في كل عام.

جدول المحتويات

175

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائإ العمليات



تكلفة التجهزيد- 

يتم تكبد تكاليف التجهيز في وقت التجهيز األولي للحفارات الجديدة أو الحالية، حيث يتم نشر الحفارات في المواقع لتقديم خدمات الحفر للعمالء. 
اعترفت الشركة بالجزء غير المتداول من تكلفة تجهيز حفاراتها والبالغ 22.5 مليون ريال سعودي و5.0 مليون ريال سعودي و2.4 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي، والتي تُستحق لإلطفاء بعد 12 شهًرا من انتهاء السنوات المالية 2019م و2020 و2021م.

الموجودات المتداولة 6-5-2-2

يبين الجدول التالي الموجودات المتداولة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الموجودات المتداولة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  8و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/ )النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/ )النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)9.2%()5.6%(167,257157,930143,329مخزون 

33.2%)49.0%(695,842)1(1,041,710522,540ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

92.5%)54.6%(14,191)1(7,372-ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 

)87.4%()47.0%(38,78420,5392,587تكلفة التجهيز 

)35.6%(189.0%221,273639,521411,621نقد وما يماثله 

)29.4%(-11,03711,0377,793موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع 

)و.6%()و.8%(و6و,و7و,و)و(7و8,9وو,و80,060و,ومجموع املوجودات املتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )1(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

التجهيز  تكلفة  المتداول من  والجزء  المقدمة  الدخل  المدينة األخرى وضريبة  والذمم  المدينة  التجارية  والذمم  المخزون  المتداولة  الموجودات  تشمل 
والنقد وما يماثله والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع. بلغ النقد والنقد المعادل ما نسبته 32.3% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 

31 ديسمبر 2021م.

المخزونأ- 

يشمل المخزون بشكل أساسي قطع الغيار والمواد االستهالكية المتعلقة بالحفارات البرية والبحرية. يتم إثبات المخزون بالتكلفة ويتم اختبار االنخفاض 
في القيمة في نهاية كل فترة تقرير سنوي. في حال وجود انخفاض في القيمة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمخزون إلى القيمة الدفترية المخفضة ويتم 
االعتراف بالخسارة الناتجة في قائمة الدخل يتم رصد مخصص مخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعين االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك أعمال بنود 

المخزون واالستعمال التاريخي واالستخدام المتوقع في المستقبل.

انخفض مخزون المجموعة من 167.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 158.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
انخفاض العمليات في عام 2020م مقارنة بالفترة السابقة، باإلضافة إلى اإلدارة الفّعالة للمخزون الحالي لالستفادة القصوى من قطع الغيار المحتفظ 

بها بالفعل بدالً من شراء سلع جديدة.

انخفض المخزون كذلك من 158.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 143.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
المخزون  من  بالبيع  المتعلقة  الشطب  وعمليات  المخصص  وصافي  السابقة  بالفترة  مقارنة  المشتريات  انخفاض  إلى  أدى  مما  العمليات  النخفاض 

المتقادم.

جدول المحتويات

176

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائإ العمليات



يبين الجدول التالي المخزون للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المخزون للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  9و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/ )النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/ )النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)6.8%()4.9%(187,500178,228166,117قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع 

12.3%0.3%)22,787()20,299()20,243(مخصص مخزون بطيء الحركة 

)و.9%()6.و%(9وو,ووو0و7,9وو7وو,67واملخزون، بالصايف 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قطع غيار ولوازم، غري محتفظ بها للبيع- 	

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، انخفض صافي القيمة الدفترية لقطع الغيار واللوازم المحتفظ بها لغير البيع بمبلغ 9.3 مليون ريال 
سعودي و12.1 مليون ريال سعودي مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي، وذلك بسبب انخفاض العمليات حيث تم تعليق 
الفّعالة  الثاني من عام 2020م وحتى غالبية عام 2021م، وشطب المخزون المتقادم واإلدارة  أعمال سبع حفارات برية ألرامكو السعودية من النصف 

للمخزون الحالي لتعظيم استخدام قطع الغيار المحتفظ بها بالفعل بدالً من شراء عناصر جديدة.

مخيص مخزون بطيء الحركة- 		

يبين الجدول التالي المخزون بطيء الحركة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

حركة مخصص المخزون بطيء الحركة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  0و-6الجدول )
مخصص الحركة في المخزون بطيء الحركةبآالف الرياالت السعودية

ووو,0ووو ديسمبر 9و0وم 

3,248إضافات في 2020م 

)3,192(مشطوبات في 2020م 

99و,0ووو ديسمبر 0و0وم 

14,664إضافات في 2021م 

)12,175(مشطوبات في 2021م 

787,وووو ديسمبر وو0وم 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 ديسمبر 2020م، ازداد مخصص المخزون بطيء الحركة بمبلغ 0.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م، وهو المبلغ الصافي 
لمخصص المخزون البالغ 9.1 مليون ريال سعودي والذي تم تعويضه جزئًيا عن طريق عكس مبلغ 9.0 مليون ريال سعودي. استخدمت اإلدارة المخزون 

القديم في عام 2021م والذي تم تسجيله ضمن المخصصات في عام 2020م.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ازداد مخصص المخزون بطيء الحركة بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م نتيجة لصافي تأثير 
مخصص المخزون اإلضافي البالغ 14.7 مليون ريال سعودي وشطب 12.2 مليون ريال سعودي فيما يتعلق ببيع المخزون المتقادم.
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ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرىب- 

يبين الجدول التالي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة / كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة / 
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

ذمم مدينة جتارية: 
50.3%18.3%569,385)1(320,193378,859أطراف ذات عالقة 

-)100.0%(-)1(-227,952تم إصدار فواتير بها)1( 
)100.0%(--)1(684 أطراف أخرى 

)32.6%()47.4%(187,84998,88666,668لم يتم إصدار فواتير بها 
68.7%)99.0%(250,5452,5074,229استبقاءات مدينة 

)66.5%()66.5%()3,434()10,255()30,652(مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
و.وو%)0.8و%(8و6,8و6و70,68و886,وو9ذمم مدينة جتارية 

12.4%)20.2%(30,30324,16727,171مبالغ مدفوعة مقدماً 
21.5%56.5%26,928)2(14,15622,158زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين 

--16,241ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 
)11.6%()78.0%(4,894)2(25,1235,534أخرى 

و.وو%)9.0و%(وو8,و69)و(0وو,ووو0و7,وو0,وذمم مدينة جتارية وذمم مدينة أخرى 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م من تم إصدار فواتير بها وأطراف أخرى إلى أطراف ذات عالقة، تزامناً مع تعديل التصنيف للقوائم المالية الموحدة للسنة   )1(

المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م.
تمت إعادة تصنيف الذمم المدينة التي تم إصدار فواتير بها مع األطراف ذات العالقة في 2020م و2021م، حيث تم التعامل مع أرامكو السعودية كطرف ذي عالقة اعتباًرا من 2020م   

فصاعًدا، حيث تم التوصل إلى أن المجموعة خاضعة لسيطرة حكومة المملكة.
تخضع المجموعة لسيطرة شركة طاقة. خالل عام 2020م، واستناداً إلى تقييم حديث أجراه بعض المساهمين في شركة طاقة، والذي وافق عليه مجلس إدارة طاقة، تم التوصل إلى أن الكيان   

المسيطر النهائي لشركة طاقة وبالتالي المجموعة وهي حكومة المملكة.
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة والكيانات األخرى التي تخضع لسيطرة حكومة المملكة وموظفي اإلدارة العليا. تشمل األطراف ذات   

العالقة أيًضا الكيانات التجارية التي يكون فيها لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة )أطراف أخرى ذات عالقة(.
تمت إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى إلى زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين تزامناً مع تعديل التصنيف   )2(

للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )3(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

الذمم المدينة التجارية - 	

شكلت الذمم المدينة التجارية ما نسبته 91.5% من إجمالي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2021م.

تتضمن الذمم التجارية المدينة ما يلي:

ذمم تجارية لألطراف ذات عالقة: يتعلق هذا الحساب بالذمم المدينة من شلمبرجيه وأرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة وطاقة  	
لخدمات اآلبار، والتي تم إنشاؤها بسبب إصدار الفواتير للعمالء بناًء على شروط السداد المتفق عليها.

اليومية  	 األسعار  معدالت  متوسط  في  مضروبة  الساعات  أساس  على  اإليرادات  تسجيل  يتم  بها:  فواتير  إصدار  يتم  لم  التي  تجارية  ذمم 
المتحملة. يتم تسجيل حساب الذمم المدينة المقابلة عند تسجيل اإليرادات. تتم إعادة تصنيف الذمم التجارية التي لم يتم إصدار فواتير بها 

إلى ذمم مدينة مفوترة او ذمم تجارية لألطراف ذات عالقة عند إصدار الفواتير ذات الصلة للعمالء.
ذمم مدينة محتجزة: احتفظت أرامكو السعودية في السابق بنسبة 10.0% من مبالغ فواتير المجموعة. تمت تسوية هذه المبالغ من قبل  	

أرامكو السعودية في غضون عام بعد تقديم المجموعة إقراراتها الضريبية إلى السلطات الضريبية. تم تغيير هذه الممارسة اعتباًرا من 2020م 
فصاعًدا، وبعد ذلك طلبت أرامكو السعودية من المجموعة تقديم ضمانات بنكية مقابل كافة الحفارات العاملة.

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة: يمثل هذا الحساب مخصص الميزانية العمومية للذمم المدينة، بناًء على نموذج الخسائر االئتمانية  	
المتوقعة )المعتمد بتاريخ 1 يناير 2018م( والذي يستند إلى تقادم أرصدة الذمم المدينة والتصنيف االئتماني للعمالء، باإلضافة إلى مخصص 

محدد، إن وجد )مثل النزاعات أو الخالفات(.
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يبين الجدول التالي الذمم التجارية لألطراف ذات عالقة والذمم التجارية األخرى للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الذمم التجارية لألطراف ذات عالقة والذمم التجارية األخرى للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/ )النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/ )النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

23.2%)22.2%(320,193248,997306,881شلمبرجير ميدل ايست إس إيه 

130.5%-100,105230,711-أرامكو السعودية 

3.3%-28,78329,727-عمليات الخفجي المشتركة 

111.9%-9752,066-طاقة لخدمات اآلبار، شركة شقيقة 

90.8%-10,05719,188-طاقة، مساهم 

)36.0%(-12,1017,740-شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه، مساهم 

0.وو%و.وو%ووو,69و7و0,و0و)و( و9و,0وومجموع الذمم التجارية لألطراف ذات عالقة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تخضع المجموعة لسيطرة »طاقة«. وخالل عام 2020م، وبناًء على تقييم حديث أجراه بعض المساهمين في »طاقة« والذي وافق عليه أيًضا مجلس إدارة »طاقة«، تم التوصل إلى أن الكيان   )1(

المسيطر النهائي لشركة »طاقة« وبالتالي المجموعة هي الحكومة.
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة والكيانات األخرى التي تسيطر عليها الحكومة وموظفي اإلدارة العليا. تشمل األطراف ذوي العالقة   

أيًضا كيانات األعمال التجارية التي يكون فيها حصص لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا )أطراف أخرى ذوي عالقة(.

يبين الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الحركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )
الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعةبآالف الرياالت السعودية

وو0,6ووو ديسمبر 9و0وم 
551إضافات في 2020م 

)20,949(مشطوبات في 2020م 
ووو,0ووو ديسمبر 0و0وم 

 -إضافات في 2021م 
)6,820( مشطوبات في 2021م 

ووو,و وو ديسمبر وو0وم 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تطبق المجموعة النهج المبسط لقياس مخصص الخسارة االئتمانية والذي يستخدم مخصص خسارة متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لكافة الذمم 
المدينة التجارية والذي تم اعتماده كما في 1 يناير 2018. لقياس مخصص الخسارة االئتمانية، تم تجميع الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص 
مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد 

الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة.

تعتبر المجموعة أي ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد ألكثر من 730 يوًما على أنها متخلفة عن السداد وبناًء عليه يتم تكوين مخصص لها بالكامل. إن معدالت 
الخسارة لفئات األعمار المتقادمة غير جوهرية. ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة 

القيمة. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات.

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفضت قيمة مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ 20.4 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لما يلي:

عكوسات بقيمة 9.4 مليون ريال سعودي تتعلق بخمس فواتير لشركة شلمبرجيه تم تكوين مخصصات لها بالفعل في عام 2019م، حيث قامت  	
شلمبرجيه بتسوية المبلغ لحل النزاع الجاري.

شطب مخصصات بقيمة 20.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالفواتير المتنازع عليها لشركة أرامكو السعودية )12.7 مليون ريال سعودي(  	
وشركة شلمبرجيه )8.2 مليون ريال سعودي( والتي يزيد عمرها عن ثالث سنوات وقد اعتبرتها اإلدارة غير قابلة للتحصيل.

تمت مقاصة هذا االنخفاض جزئياً من خالل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة العام البالغ 10.0 مليون ريال سعودي وفقاً للمعيار الدولي  	
للتقارير المالية رقم 9.
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انخفض مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 6.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب تحرير مبلغ 6.8 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالتسوية مع 
شركة شلمبرجيه وذلك بشأن رسوم التموين غير المسددة والمستحقة من سنوات سابقة.

يبين الجدول التالي تحليل تقادم الذمم التجارية المدينة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

تحليل تقادم الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/)النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/)النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

28.4%66.4%221,316368,251472,869غير مستحقة 
47.5%)87.0%(668,54387,114128,497متأخرة عن السداد حتى 90 يوًما 

783.1%)88.0%(20,9342,50822,147متأخرة عن السداد لفترة بين 91 وحتى 180 يوًما 
3495.2%)98.6%(32,07846316,646متأخرة عن السداد لفترة بين 181 وحتى 365 يوًمأ 
)99.3%()48.9%(33,55117,157124متأخرة عن السداد لفترة بين 366 وحتى 730 يوًم ا

)100.0%()46.2%(-10,1175,444متأخرة عن السداد ألكثر من 730 يوًما 
و.وو%)و.وو%(و8و,0و66و80,9و8وو,986مجموع الذمم املدينة التجارية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

يسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاريخ الفاتورة تتراوح بين 30 إلى 90 يوًما بناًء على الشروط المتفق عليها. يشمل إجمالي الذمم المدينة التجارية العديد 
من العمالء الذين ال يوجد لديهم تاريخ من التخلف عن السداد. اعتباًرا من ديسمبر 2019م و2020 و2021م، كانت الذمم المدينة للمجموعة مرتبطة بشكل 

أساسي بشلمبرجيه وأرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة.

تعتبر مخاطر االئتمان للمجموعة منخفضة حيث تم تحصيل الذمم المدينة خالل فترة التحصيل المتوقعة وال يوجد لديها تاريخ من حاالت جوهرية 
للتخلف عن السداد، كما أن عمالء المجموعة الرئيسيين مثل أرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة كيانات مملوكة للحكومة، في حين أن شركة 
شلمبرجيه طرف ذات عالقة موثوقة. أكثر من 90.0% من الذمم المدينة كانت قديمة ضمن شروط االئتمان على مدار السنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مبالغ مدفوعة مقدمًا - 		

تتعلق المبالغ مدفوعة مقدماً بشكل أساسي بالتأمين الطبي والتأمين على الحياة المدفوع مقدًما للموظفين وال المبالغ مدفوعة مقدماً المتعلقة بإيجارات 
المنازل والرسوم المدرسية للموظفين.

انخفضت المبالغ مدفوعة مقدماً إلى 24.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لالنخفاض في عدد الموظفين مدفوًعا بشكل رئيسي 
بتعليق أعمال سبع حفارات ألرامكو السعودية وانخفاض إجمالي العمليات بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتفعت المبالغ مدفوعة مقدماً إلى 27.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لزيادة أقساط التأمين الطبي من 28.8 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م إلى 32.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م.

زكاة ورضيبة دخل مسرتدة من المساهمني- 			

تنشأ ضريبة القيمة المضافة عندما تكون ضريبة المخرجات المدفوعة للموردين أعلى من ضريبة المدخالت. كانت الضريبة أعلى في 31 ديسمبر 2019م 
بسبب ارتفاع فواتير النفقات الرأسمالية وتراجعت إلى الصفر في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، حيث تم إنشاء وضع التزام مقابل في الذمم 

التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى.

صافي رضيبة الدخل المقدمةج- 

تقدم الشركة والشركات التابعة لها اإلقرارات الزكوية وضريبة الدخل على أساس غير موحد. دفع فصلياً دفعة مقدمة بنسبة 25.0% من المبلغ الناتج عن 
االلتزام الضريبي بناًء على إقرار العام السابق مطروًحا منه الضريبة المقتطعة.

تكلفة التجهزيد- 

اعترفت الشركة بالجزء المتداول من تكلفة تجهيز حفاراتها البالغة 38.8 مليون ريال سعودي و20.5 مليون ريال سعودي و2.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي.
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النقد وما يماثله هـ- 

يبين الجدول التالي النقد وما يماثله للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

النقد وما يماثله للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/)النقص(كما في وو ديسمبر

)0و0وم-9و0وم(
الزيادة/)النقص(
)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)12.3%(112.2%221,232469,430411,559النقد لدى البنوك 

)100.0%(--170,000-ودائع مرابحة 

)31.4%(121.9%419162نقد في الصندوق 

)6.وو%(89.0و%وو6,وووووو,9و6و7و,ووومجموع النقد وما مياثله 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

كما في 31 ديسمبر 2020م، ارتفع النقد وما يماثله بمبلغ 418.2 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م، مدفوعاً بارتفاع األرباح قبل الزكاة 
وضريبة الدخل المحققة في الفترة وزيادة رأس المال العامل حيث تمت مقاصته جزئياً باإلنفاق الرأسمالي وسداد أقساط قروض المرابحة.

كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفض النقد وما يماثله بمبلغ 227.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م، ويعزى ذلك أساًسا إلى سداد 
قروض المرابحة.

ودائع المرابحة محتفظ بها لدى بنوك محلية وأجنبية وتحقق إيرادات مالية بأسعار السوق السائدة على أساس سايبور. وتكون ودائع المرابحة مقومة 
بالريال السعودي. يرجى مراجعة القسم )6-5-3( )قائمة التدفقات النقدية( لمزيد من التفاصيل حول قوائم التدفقات النقدية.

الموجودات غري متداولة المحتفظ بها لغرض البيع و- 

يبين الجدول التالي الموجودات غير متداولة المحتفظ بها لغرض البيع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الموجودات غير متداولة المحتفظ بها لغرض البيع للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  6و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/)النقص(كما في وو ديسمبر

الزيادة/)النقص()0و0وم-9و0وم(
وو0وم0و0وم9و0وم

 AD 90 100.0%(--5,5185,518الحفارة(

 AD 100 100.0%(--5,5185,518الحفارة(

 AD 08 100.0%-5,789--الحفارة

 AD 40 100.0%-2,003--الحفارة

)و.9و%(-و77,79و0,وو7و0,وومجموع املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها للبيع 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من 
خالل االستخدام المستمر، ويعتبر البيع محتماًل بدرجة كبيرة. وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 5، يتم تقييم الموجودات غير المتداولة المحتفظ 

بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أقل.

لحفارتين مصنفتين سابًقا ضمن  بفعالية عن مشترين  للبحث  المجموعة خطًة  بدأت  المجموعة،  إدارة  موافقة مجلس  على  وبناًء  2019م،  عام  خالل 
الممتلكات والمعدات. وبذلك، يتم تصنيف هذه الحفارات على أنها موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع ويتم تسجيلها بقيمتها العادلة ناقًصا تكلفة 

البيع. تم عرض كال الحفارتين للبيع كما في 31 ديسمبر 2019م و2020.

خالل عام 2021م، تم استبعاد الحفارتين البحرية AD 90 وAD 100. باإلضافة إلى ذلك وخالل عام 2021م، بدأت المجموعة في خطة للبحث بفعالية 
عن مشترين للحفارتين البحرية AD 08 وAD 40 واللتان تم تصنيفهما على أنهما محتفظ بهما للبيع كما في 31 ديسمبر 2021م.
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مطلوبات غري متداولة 6-5-2-3

يبين الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المطلوبات غير المتداولة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  7و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)39.3%()20.6%(1,735,4791,377,434835,618اقتراضات المرابحة 

)100.0%()62.1%(-4,7781,810مطلوبات إيجارية 

)0.7%(2.0%247,626252,653250,966التزامات منافع الموظفين 

)58.6%()63.0%(38,97514,4245,965إيرادات التجهيز 

16.4%16.1%153,501178,227207,377التزام ضريبة مؤجلة 

)60.4%(139.9%16,00138,38115,190ذمم دائنة تجارية 

)70.7%(15.5%13,09915,1334,441التزام المشتقات 

)9.7و%()0.وو%(6وو,9وو,وو878,06,و9وو,09و,ومجموع املطلوبات غير املتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تشمل المطلوبات غير المتداولة اقتراضات المرابحة ومطلوبات إيجارية والتزامات منافع الموظفين وإيرادات التجهيز والتزامات ضريبة مؤجلة وذمم 
دائنة تجارية والتزام المشتقات. شكلت اقتراضات المرابحة 78.5% و73.3% و63.3% من إجمالي المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م 

و2020 و2021م على التوالي.

اقرتاضات المرابحةأ- 

يبين الجدول التالي اقتراضات المرابحة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

اقتراضات المرابحة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  8و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)31.4%()20.2%(2,517,3422,009,0281,377,434اقتراضات المرابحة 

)54.5%()34.2%(12,2028,0303,656تكاليف التمويل المستحقة 

)14.7%()19.4%()545,473()639,623()794,065(الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 

)و.9و%()0.6و%(8و6,وو8ووو,77و,و79و,وو7,واقتراضات املرابحة، بالصايف 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

لدى المجموعة عدة اتفاقيات تسهيالت مرابحة طويلة األجل مع بنوك تجارية في المملكة بإجمالي تسهيالت بقيمة 3.7 مليار ريال سعودي )والتي تمثل 
إجمالي المبالغ األساسية للتسهيالت( من أجل تمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل للمجموعة، علماً إن الرصيد القائم للتسهيالت 
البنكية ذات الصلة بلغ 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تحمل هذه االقتراضات تكاليف مالية بناًء على أسعار السوق السائدة والتي 
تستند إلى سايبور. تستند تواريخ االستحقاق القائمة اإلجمالية لالقتراضات إلى جداول السداد الخاصة بها وتمتد من عام 2021م وحتى عام 2026م. 
االقتراضات مضمونة بشكل أساسي عن طريق التنازل عن بعض الذمم التجارية المدينة. تتطلب تعهدات تسهيالت االقتراض من المجموعة الحفاظ 
على مستويات معينة من األوضاع المالية وبعض المتطلبات األخرى. وكما في 31 ديسمبر 2021م، كانت المجموعة ملتزمة بتعهدات تسهيالت االقتراض 

)للمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التسهيالت البنكية للمجموعة، يرجى مراجعة القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل((.
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خالل عام 2020م، أبرمت المجموعة اتفاقية تعديل مع أحد البنوك التجارية إلعادة جدولة أقساط سداد االقتراضات البالغة 295.5 مليون ريال سعودي 
من 2020م و2021م و2022. لم ينتج عن إعادة الجدولة أي تعديل جوهري على شروط اتفاقية القرض.

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض إجمالي اقتراضات المرابحة بمبلغ 508.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م، وذلك نتيجة لصافي 
المبالغ المسددة البالغة 508.3 مليون ريال سعودي.

كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفض إجمالي اقتراضات المرابحة بشكل إضافي بقيمة 631.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م، بسبب 
صافي المبالغ المسددة والبالغة 631.6 مليون ريال سعودي.

كما في تاريخ هذه النشرة ، لم يكن هناك أي أدوات دين أخرى موافق عليها ولم يتم إصدارها، عدا ما تم االفصاح عنه في القسم هذا، والقسم )2-6-6( 
)إصدار الصكوك(، و القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(، والقسم )12-8( )اتفاقيات برنامج الصكوك(.

يبين الجدول التالي اقتراضات المرابحة للمجموعة حسب المصرف كما في 31 ديسمبر و2021م:

جدول استحقاق اقتراضات المرابحة للمجموعة حسب المصرف كما في وو ديسمبر وو0وم (:  9و-6الجدول )

بآالف الرياالت 
مبلغ التمويلالسعودية

المبلغ المتبقي 
كما في وو 

ديسمبر وو0وم 
التعهدات الماليةالضماناتغاية التمويل

البنك السعودي 
الفرنسي

)1( 300,46491,500

تمويل 
إستحواذ 

أربعة منصات 
حفر )4(

سند ألمر لصالح البنك السعودي  	
الفرنسي.

التنازل عن عائدات عقود ألربعة  	
منصات حفر.

التنازل عن عائدات مطالبات التأمين  	
ألربعة منصات حفر.

تعهد بأن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي  	
عن x 2.5 في جميع األوقات.

تعهد بأن ال تقل نسبة التداول )عدد  	
مرات تغطية األصول المتداولة 

للخصوم المتداولة( عن 0.9:1 في 
جميع األوقات.

البنك األهلي 
السعودي )البنك 
األهلي التجاري 

سابقاً( 

)2( 1,456,856947,604
تمويل 

إستحواذ 15 
منصة حفر

التنازل عن عائدات عقود ل15 منصة  	
حفر.

 التنازل عن عائدات مطالبات التأمين  	
وحقوق وثائق التأمين ل15 منصة حفر.

 في حال تم بيع أحد منصات الحفر،  	
فتحول مستحقات مبيعات المنصة 

لمصلحة البنك األهلي السعودي

تعهد بأن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي  	
.x 2.5 عن

تعهد بأن ال تقل نسبة التداول عن 1:1  	
في جميع األوقات.

البنك األهلي 
السعودي )مجموعة 

سامبا المالية 
سابقاً(

)3( 550,000338,330
تمويل 

إستحواذ 
منصات حفر

التنازل عن عائدات العقود من منصات  	
حفر الشركة التي تغطي 120% من 

المبلغ المتاح بموجب التسهيالت 
لصالح البنك األهلي السعودي 

)مجموعة سامبا المالية سابقاً(.

تعهد بأن ال تقل نسبة األصول  	
المتداولة إلى المطلوبات عن 1:1.

تعهد بأن ال تقل نسبة اجمالي  	
المطلوبات إلى صافي حقوق الملكية 

عن 2.5:1

المصدر: معلومات المجموعة.
بلغت إجمالي التسهيالت من البنك السعودي الفرنسي 660.4 مليون ريال سعودي بما في فيها تسهيالت قروض طويلة األجل البالغة 300،5 مليون ريال سعودي وتسهيالت أخرى غير نقدية   )1(

كضمانات مالية وبنكية وأدوات مبادالت أسعار الفائدة.
بلغت إجمالي التسهيالت من البنك األهلي السعودي ) بنك األهلي التجاري سابقاً( 1،6 مليار ريال سعودي بما فيها تسهيالت قروض طويلة األجل البالغة 1،5 مليار ريال سعودي وتسهيالت   )2(

أخرى غير نقدية كضمانات مالية وبنكية وأدوات مبادالت أسعار الفائدة. 
بلغت إجمالي التسهيالت من البنك األهلي السعودي ) مجموعة سامبا المالية سابقاً( 658,3 مليون ريال سعودي بما فيها تسهيالت قروض طويلة األجل البالغة 550.0 مليون ريال سعودي   )3(

وتسهيالت أخرى غير نقدية كضمانات مالية وبنكية.
تنص االتفاقية على 11 منصة حفر لديها احقية التنازل عن المستحقات، ولكن للوفاء بشرط التنازل بنسبة 100%، تم التنازل عن إجمالي 15 منصة حفر للبنك األهلي السعودي.  )4(

تؤكد المجموعة أنه ال يوجد أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما تقر المجموعة بعدم 
وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن( أو التزامات 
تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، عدا ما تم اإلفصاح عنه في القسم )6-5-2-3 ) أ(( )اقتراضات المرابحة( والقسم )6-12( 

)اتفاقيات التمويل(. كما تؤكد المجموعة أنه ال توجد أي رهونات على أصولها.
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يبين الجدول التالي جدول استحقاق اقتراضات المرابحة طويلة األجل للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

جدول استحقاق اقتراضات المرابحة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  0و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
كما في وو ديسمبر

وو0وم0و0وم9و0وم

السنوات املنتهية يف وو ديسمبر:

--2020794,065م 

-2021619,943639,623م 

2022477,452549,129545,473م 

2023240,226430,537437,850م 

2024176,696176,786176,786م 

2025176,786176,786176,786م 

202644,37644,19644,196م 

090,و8و,و7و7,0و0,وووو,9وو,ومجموع قروض املرابحة طويلة األجل 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتوقع أن يتم سداد مبالغ اتفاقيات تسهيل المرابحة طويلة األجل القائمة بحلول عام 2026.

مطلوبات إيجاريةب- 

يبين الجدول التالي الحركة في المطلوبات اإليجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الحركة في المطلوبات اإليجارية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )
كما في وو ديسمبر 

الحركة في المطلوبات اإليجاريةبآالف الرياالت السعودية

وو7,7وو ديسمبر 9و0وم 

-إضافات في 2020م 

)3,133(مسددة في 2020م 

247تكاليف تمويل في 2020م 

9و8,ووو ديسمبر 0و0وم 

-إضافات في 2021م 

)3,182(مسددة في 2021م 

190تكاليف تمويل في 2021م 

7و8,ووو ديسمبر وو0وم 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تنقسم  والمركبات.  والمباني  األراضي  المتعلقة بقطع  وااللتزامات  الشركة موجودات حق االستخدام  اتفاقيات معينة منحت  المجموعة  إدارة  أبرمت 
المطلوبات اإليجارية إلى جزأين هما متداولة وغير متداولة. تعترف الشركة المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار وفًقا للمعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 16.
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يبين الجدول التالي مطلوبات اإليجار للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المطلوبات اإليجارية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص( وو0وم0و0وم9و0وم

)39.0%(2.8%2,9473,0291,847الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

)100.0%()62.1%(-4,7781,810الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 

)8.و6%()و.7و%(7و8,و9و8,ووو7,7مجموع املطلوبات اإليجارية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

تنقسم المطلوبات اإليجارية إلى جزأين هما متداولة وغير متداولة.

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض مجموع المطلوبات اإليجارية بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي )أو 37.4%( مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م بسبب صافي 
أثر السداد البالغ 3.1 مليون ريال سعودي وتكاليف التمويل البالغة 0.2 مليون ريال سعودي.

كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفض مجموع المطلوبات اإليجارية بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي )أو 61.8%(، مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م بسبب صافي 
أثر السداد البالغ 3.2 مليون ريال سعودي وتكاليف التمويل البالغة 0.2 مليون ريال سعودي.

الزتامات منافع الموظفنيج- 

يبين الجدول التالي التزامات منافع الموظفين للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

التزامات منافع الموظفين للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )
كما في وو ديسمبر

الحركة في التزامات منافع الموظفينبآالف الرياالت السعودية

6و7,6وووو ديسمبر 9و0وم 

28,286تكلفة الخدمة المتداولة في 2020م 
5,859مصروف الفائدة في 2020م 

)26,540(مدفوعات في 2020م 
)2,577(إعادة القياس في 2020م 

وو6,ووووو ديسمبر 0و0وم 

27,570الخدمة المتداولة في 2021م 
5,764مصروف الفائدة في 2021م 

)81(المنافع المستحقة وغير المدفوعة 
)22,197(مدفوعات في 2021م 

)12,743(إعادة القياس في 2021م 

0,966وووو ديسمبر وو0وم 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المبالغ المسددة عند نهاية خدمة  يتم احتساب  العربية السعودية.  المملكة  العمل في  تتوافق مع متطلبات نظام  تطبق المجموعة خطة منافع محددة 
الشروط  مبين في  كما هو  نهاية خدمتهم،  تاريخ  المتراكمة في  األخيرة وعدد سنوات خدماتهم  وبدالتهم  رواتبهم  للخطة على أساس  وفقا  الموظفين 
المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد 
المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو االستقالة منه. تم تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبير اكتواري 

مستقل كما في 31 ديسمبر 2021م و2020م.

كما في 31 ديسمبر 2020م، زادت التزامات منافع الموظفين بمبلغ 5.0 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لصافي تأثير تكلفة الخدمة الحالية البالغة 28.3 
مليون ريال سعودي ومصروف الفائدة البالغ 5.9 مليون ريال سعودي، تمت مقابلتها بمدفوعات قدرها 26.5 مليون ريال سعودي وإعادة قياس قدرها 

2.6 مليون ريال سعودي.
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كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفضت التزامات منافع الموظفين بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لصافي تأثير تكلفة الخدمة الحالية البالغة 
27.6 مليون ريال سعودي ومصروف الفائدة البالغ 5.8 مليون ريال سعودي، تمت مقابلتها بمدفوعات قدرها 22.2 مليون ريال سعودي وإعادة قياس 

قدرها 12.7 مليون ريال سعودي.

قامت المجموعة بتكليف طرف خارجي لتقييم مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها والذي أوضح أن المطلوبات بلغت 251.0 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2021م.

إيرادات التجهزيد- 

تمثل إيرادات التجهيز الرسوم المفروضة على العميل عندما تنقل المجموعة الحفارة في وقت التجهيز األولي إلى موقع الحفر بناًء على تعليمات العميل. 
تؤّجل إيرادات التجهيز وتُدرج على مدى فترة عقود الحفر ويتم فصلها إلى الجزء المتداول والجزء غير المتداول.

الزتام الرضيبة المؤجلة هـ- 

ينشأ التزام الضريبة المؤجلة بشكل رئيسي عندما تكون القيمة الدفترية لألصول الثابتة أعلى من الوعاء الضريبي، حيث تستخدم السلطات الضريبية 
الضريبية  المخصصات  بين  فرق  وجود  إلى  يؤدي  مما  المحاسبة،  في  المستخدمة  االستهالك  معدالت  عكس  على  المتسارع  االستهالك  معدالت 
والمخصصات المحاسبية. زادت التزام الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م نتيجة الزدياد الفروقات بين الوعاء الضريبي 

والمحاسبي لألصول الثابتة.

الذمم الدائنة التجارية و- 

يمثل الجزء غير المتداول من الذمم الدائنة التجارية 3.2% من إجمالي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة أخرى كما في 31 ديسمبر 2021م.

الزتامات المشتقات  ز- 

تمثل التزامات المشتقات القيمة العادلة ألدوات التحوط مع البنك األهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي. بناًء على تقييم األداة، ينتج عن األرباح 
المستقبلية المتوقعة في أداة التحوط صافي مركز الموجودات بينما تؤدي الخسائر إلى صافي مركز المطلوبات.

المطلوبات المتداولة 6-5-2-4

يبين الجدول التالي المطلوبات المتداولة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المطلوبات المتداولة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)1.3%()25.7%(622,383462,537456,551ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

)14.7%()19.4%(794,065639,623545,473الجزء المتداول من اقتراضات مرابحة 

)39.0%(2.8%2,9473,0291,847الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

)76.9%()41.5%(62,47036,5398,459إيرادات التجهيز 

101.8%17.6%20,287)1( 10,053 8,548زكاة مستحقة الدفع 

)و.0و%()7.وو%(7و6,وو0,و)و(780,ووو,وووو,90و,ومجموع املطلوبات املتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تم إعادة تصنيف األرقام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى إلى ضريبة دخل مدفوعة مقدماً وزكاة مستحقة الدفع تزامناً مع تعديل   )1(

التصنيف للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

تتضمن المطلوبات المتداولة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والجزء المتداول من اقتراضات مرابحة والجزء المتداول من المطلوبات 
اإليجارية وإيرادات التجهيز والزكاة مستحقة الدفع. يمثل الجزء المتداول من اقتراضات مرابحة والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى %52.8 

و44.2% على التوالي من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م.
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الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرىأ- 

يبين الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)20.3%()32.3%(266,670180,624143,940ذمم دائنة تجارية – متداولة 

3.9%)20.5%(328,004260,829271,082مصاريف مستحقة 

-)100.0%(9,156-14,141توزيعات أرباح دائنة 

-)100.0%(--12,116مستحق ألطراف ذات عالقة 

31.9%-20,31326,801-ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

621.9%)46.8%(1,4527725,573أخرى 

)و.و%()7.وو%(ووو,6وو7وو,و6وو8و,وو6مجموع الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تتضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى ما يلي:

الذمم الدائنة التجارية: يمثل هذا الحساب المبالغ المستحقة ألطراف خارجية مقابل البضائع )أي المخزون والنفقات الرأسمالية( والخدمات  	
)أي خدمات التموين ومنح الشهادات والموظفين المتعاقد معهم والتأمين( المشتراة في سياق العمل المعتاد.

والخدمات  	 بالبضائع  يتعلق  فيما  المفوترة  غير  الموردين  لفواتير  التشغيلية  الدائنة  الذمم  الحساب  هذا  يتضمن  المستحقة:  المصاريف 
المستلمة، والتي تنتقل في النهاية إلى الذمم التجارية الدائنة بمجرد إصدار الفواتير.

توزيعات أرباح دائنة: يمثل هذا الحساب المبالغ المستحقة للمساهمين والتي وافق عليها المساهمون. 	

مستحق ألطراف ذات عالقة: يمثل هذا الحساب المبالغ المستحقة ألطراف ذوي عالقة. 	

ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع: يمثل هذا الحساب صافي االلتزامات الضريبية الناشئة عن ارتفاع اإليرادات الخاضعة للضريبة عن  	
المشتريات ويتطلب من المجموعة دفع ضرائبها المستحقة للسلطات الضريبية، وبالتالي إنشاء التزام ضريبي.

الذمم الدائنة األخرى: يتضمن هذا الحساب المستحقات غير التشغيلية مثل مخصصات الرواتب والمكافآت المستحقة والمستحقات غير  	
التشغيلية األخرى.

ذمم دائنة تجارية- 	

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفضت الذمم الدائنة التجارية بمبلغ 86.0 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتطبيق نظام الدفع عبر اإلنترنت مما أدى 
إلى تسريع المدفوعات للموردين، وقد تم تعليق أعمال حفارات أرامكو السعودية التسع مما أدى إلى انخفاض العمليات وبالتالي انخفاض الذمم الدائنة 

وانخفاض النفقات الرأسمالية الدائنة حيث كان لدى المجموعة نفقات أقل مقابل النمو والصيانة.

كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفضت الذمم الدائنة التجارية بمبلغ 36.7 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض نشاط الحفارات الناتج عن تعليق أعمال 
سبع حفارات تابعة ألرامكو السعودية لمعظم عام 2021م وانخفاض النفقات الرأسمالية مقارنة بالفترة السابقة.

المياريف المستحقة- 		

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفضت المصاريف المستحقة بمبلغ 67.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض نشاط الحفارات في عام 
2020م حيث تم تعليق أعمال تسع حفارات تابعة ألرامكو السعودية ونتيجة لتحسن إجراءات الدفع للموردين.

كما في 31 ديسمبر 2021م، زادت المصاريف المستحقة بمبلغ 10.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى المستحقات المتعلقة بتكاليف إعادة 
تشغيل أربع من حفارات أرامكو السعودية المعلقة سابقا في الربع األخير من عام 2021م.
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توزيعات األرباح الدائنة- 			

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفضت توزيعات األرباح الدائنة بمبلغ 14.1 مليون ريال سعودي إلى ال شيء، حيث تم دفع كافة التوزيعات المستحقة في 
2020م في وقتها خالل عام 2020م.

كما في 31 ديسمبر 2021م، زادت توزيعات األرباح الدائنة بمبلغ 9.2 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بعام 2021م بعد تعديل توزيعات األرباح الدائنة مقابل 
الزكاة وضريبة الدخل، والتي من المتوقع دفعها في عام 2022.

مستحق ألطراف ذات عالقة - 		

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م، انخفض الرصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بمبلغ 12.1 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتخفيض التكاليف المتعلقة 
بالمعارين والتي تتكبدها األطراف ذات العالقة في 2019م.

رضيبة القيمة المضافة مستحقة الدفع- 	

تعتمد حركة ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع على صافي المطلوبات الضريبية الناشئة في ديسمبر من ضريبة المدخالت التي تكون أعلى من 
ضريبة المخرجات. بلغت قيمتها )ال شيء( في 2019م بسبب صافي وضع الموجودات المقابل ضمن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى.

الذمم الدائنة األخرى- 		

كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفضت الذمم الدائنة األخرى بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب تصنيف المستحقات غير التشغيلية ضمن 
نتيجة لسلفة مستلمة من  ريال سعودي، وذلك  بمبلغ 4.8 مليون  الدائنة األخرى  الذمم  ازدادت  المستحقة. وكما في 31 ديسمبر 2021م،  المصاريف 

العقارات المستأجرة للشركة.

يبين الجدول التالي المطلوبات المستحقة ألطراف ذات عالقة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

المطلوبات المستحقة ألطراف ذات عالقة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  6و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

-)100.0%(--12,055شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

-)100.0%(--60الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة 

-)00.0و%(--6وو,وومجموع املستحقات ألطراف ذات عالقة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المطلوبات المستحقة ألطراف ذات عالقة تابعة بشكل شبه كلي لمبالغ لمصلحة »شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه« وتتعلق بمصاريف إعارة 
موظفين ومصاريف أخرى.

الجزء المتداول من اقرتاضات مرابحةب- 

اعترفت الشركة بمطلوبات الجزء المتداول من اقتراضات مرابحة بمبلغ 794.1 مليون ريال سعودي و639.6 مليون ريال سعودي و545.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي. يرجى مراجعة القسم )6-5-2-3 ) أ(( )اقتراضات المرابحة( لمزيد من التفاصيل حول 

قروض المرابحة.

الجزء المتداول من المطلوبات اإليجاريةج- 

اعترفت الشركة بالجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي و3.0 مليون ريال سعودي و1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي. يرجى مراجعة القسم )6-5-2-3 ) ب(( )مطلوبات إيجارية( لمزيد من التفاصيل حول المطلوبات اإليجارية.

الجزء المتداول من إيرادات التجهزيد- 

اعترفت الشركة بمطلوبات الجزء المتداول من إيرادات التجهيز البالغة 62.5 مليون ريال سعودي و36.5 مليون ريال سعودي و8.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م على التوالي. يرجى مراجعة القسم )6-5-2-3 ) د(( )إيرادات التجهيز( لمزيد من التفاصيل حول إيرادات 

التجهيز.
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زكاة مستحقة الدفع هـ- 

يبين الجدول التالي الحركة في الزكاة مستحقة الدفع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

الحركة في الزكاة مستحقة الدفع للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  7و-6الجدول )
كما في وو ديسمبر 

الحركة في الزكاة المستحقةبآالف الرياالت السعودية

8وو,8وو ديسمبر 9و0وم 

10,053المخصص في 2020م 

182تعديالت متعلقة بالسنة السابقة في 2020م 

)8,730(مدفوعات في 2020م 

وو0,0ووو ديسمبر 0و0وم 

8,842المخصص في 2021م 

11,783تعديالت متعلقة بالسنة السابقة في 2021م 

)10,392(مدفوعات في 2021م 

87و,0ووو ديسمبر وو0وم 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م.

كما في 31 ديسمبر 2020م، ازدادت الزكاة مستحقة الدفع بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لصافي أثر المخصص البالغ 10.1 مليون ريال 
سعودي وتعديل السنة السابقة البالغ 0.2 مليون ريال سعودي ودفع مبلغ 8.7 مليون ريال سعودي.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ازدادت الزكاة مستحقة الدفع بمبلغ 10.2 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لصافي أثر المخصص البالغ 8.8 مليون ريال 
سعودي وتعديل السنة السابقة البالغ 11.8 مليون ريال سعودي ودفع مبلغ 10.4 مليون ريال سعودي.

حقوق الملكية 6-5-2-5

يبين الجدول التالي حقوق الملكية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

حقوق الملكية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  8و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

--22,58022,58022,580رأس المال 

--97,42197,42197,421رأس مال إضافي مدفوع 

--18,88418,88418,884احتياطي نظامي 

70.7%)15.5%()4,441()15,133()13,099(احتياطي القيمة العادلة مقابل التزام المشتقات 

7.1%8.2%3,500,9143,788,4154,057,325أرباح مبقاة 

و.7%7.9%769,و9و,و67و,وو9,و6,699و6,ومجموع حقوق امللكية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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رأس المالأ- 

يبين الجدول التالي رأس مال المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

رأس مال المجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  9و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

--11,51611,51611,516طاقة 

--11,06411,06411,064شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

--80و,وو80و,وو80و,وومجموع رأس املال 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتكون رأس مال  بينما  الواحدة،  ُمدرجة بسعر 10 ريال سعودي للحصة  المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م من 2,258,00 حصة  يتكون رأس مال 
المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م من 225,800 حصة ُمدرجة بسعر 100 ريال سعودي للحصة الواحدة.

رٍأس مال إضافي مدفوعب- 

يمثل رأس المال اإلضافي المدفوع التمويل المقدم من مساهمي المجموعة. ال يوجد جدول سداد للرصيد وال يتحمل أي تكاليف مالية ويتم سداده وفًقا 
لتقدير المجموعة.

احتياطي نظاميج- 

وفًقا للنظام األساسي للمجموعة ولوائح الشركات في المملكة، يتعين على المجموعة االحتفاظ باحتياطي نظامي يساوي 30.0% من رأس مالها كحد أدنى.

احتياطي القيمة العادلة مقابل الزتام المشتقاتد- 

يتمثل احتياطي القيمة العادلة مقابل التزام المشتقات في ترتيب لمقايضة أسعار الفائدة مخصص كأداة تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات 
النقدية الناشئة عن قروض المرابحة ذات معدالت الفائدة المتغيرة. وبناًء على تقييم أداة المقايضة، تؤدي األرباح المستقبلية المتوقعة ألداة التحوط إلى 

صافي مركز الموجودات بينما تؤدي الخسائر إلى صافي مركز المطلوبات.

أرباح مبقاة هـ- 

ازدادت األرباح المبقاة من 3.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، كما ازدادت 
الحًقا إلى 4.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك نتيجة لتحقيق الشركة ألرباح في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 

ديسمبر 2021م.

يبين الجدول التالي توزيعات أرباح المجموعة المدفوعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

توزيعات أرباح المجموعة المدفوعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  0و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

-)42.6%(-34,72919,945توزيعات أرباح مدفوعة )1( 

-)6.وو%(-وو9,9و9و7,وومجموع توزيعات األرباح 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
يتضمن ذلك توزيعات األرباح النقدية فقط وال يشمل المبالغ التي تم تسويتها مقابل الذمم المدينة من المساهمين. لمزيد من التفاصيل حول التوزيعات المعلنة والمدفوعة، بما   )1(

في ذلك المبالغ التي تسويتها، يرجى مراجعة الجدول )7-1( )األرباح المعلنة والموزعة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م )ألف ريال سعودي( كما في 
31 ديسمبر 2021م(.
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يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مساهمي المجموعة. تتعلق توزيعات األرباح المدفوعة 
في عام 2019م بتوزيعات األرباح المعتمدة لعامي 2017 و2018. تتعلق توزيعات األرباح المدفوعة في 2020م بتوزيعات األرباح المعتمدة لعام 2020م فقط، 
مما يؤدي إلى انخفاض المبلغ المدفوع مقارنة بالفترات السابقة. لم يتم دفع أي توزيعات أرباح في عام 2021م حيث تم بالفعل دفع التوزيعات المتعلقة 

بعام 2020م في عام 2020م.

يبين الجدول التالي صافي دين المجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

صافي دين المجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/كما في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)35.6%(189.0%221,273639,521411,621نقد وما يماثله 

)31.5%()20.3%()1,381,090()2,017,057()2,529,544(الدين )اقتراضات المرابحة( 

)61.8%()37.4%()1,847()4,839()7,725(مطلوبات اإليجارية 

)9.7و%()و.0و%()7وو,و97()و7و,و8و,و()997,ووو,و(صايف الدين 

)19.5%(12.6%1,005,8071,132,165911,179األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضريبة 
)12.7%()47.0%(2.31.21.1واالستهالك واإلطفاء 

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
)19.5%(10.4%1,025,0781,132,165911,179المعدلة 

نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضريبة 
)12.7%()46.0%(2.31.21.1واالستهالك واإلطفاء 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.

يمثل صافي الدين إجمالي االقتراضات )بما في ذلك االقتراضات المتداولة وغير المتداولة ومطلوبات اإليجارية( ناقًصا النقد والنقد المعادل.

انخفض صافي الدين من 2.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم إلى 971.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سداد صافي قروض المرابحة بقيمة 508.3 مليون ريال سعودي و631.6 

مليون ريال سعودي في 2020م و2021م على التوالي.

قائمة التدفقات النقدية 6-5-3

نظرة عامة عىل السيولة وموارد رأس المال

مصاريف  متطلبات  وأي  مطلوبة  ملموسة  غير  موجودات  وأي  والمعدات  للممتلكات  شرائها  تمويل  في  للمجموعة  الرئيسية  النقدية  المتطلبات  تتمثل 
رأسمالية ودفعات سداد قروض المرابحة طويلة األجل ودفعات اإليجار. تتمثل المصادر الرئيسية ألموال للمجموعة بغرض تلبية هذه المتطلبات النقدية 
في التدفقات النقدية التشغيلية وعوائد قروض المرابحة طويلة. والجدير بالذكر أن المجموعة كانت قادرة على تلبية متطلبات رأس المال العامل من 

النقد الناتج من العمليات في الفترات المعروضة.

في فبراير 2022، جمعت المجموعة 2.0 مليار ريال سعودي عن طريق إصدار صكوك بغرض تمويل االستحواذ على الحفارات وتمويل التكاليف ذات 
الصلة الخاضعة لترسية العقود و/ أو سداد القروض القائمة. يتحمل ذلك فائدة بمعدل سايبور زائًدا 160 نقطة أساس األمر الذي سيزيد تكاليف التمويل 

للمجموعة.
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يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

)و.و%(0.وو%7و6,7وو8,099ووو8و,79والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت لـ:

)25.4%(17.2%620,149726,525542,026 استهالك 

0.2%5.5%5,4515,7515,764إطفاء 

-)100.0%(--19,270خسارة انخفاض القيمة 

)2.4%()9,5%(37,74234,14533,334مخصص التزامات منافع الموظفين 

)100.0%()100.0%()3,269(-1,622خسارة / )ربح( من استبعاد الممتلكات والمعدات 

)100.0%(-)1,151(--ربح من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع 

)48.2%()22.9%(51,42339,66720,539إطفاء تكلفة التجهيز 

)44.2%()19.8%()36,539()65,483()81,646(إطفاء إيرادات التجهيز 

)39.4%()37.8%(100,82562,71737,986تكاليف تمويل 

44.9%-)1,343()927(-إيرادات تمويل 

تغيرات يف رأس املال العامل

55.6%308.8%9,38314,600)4,493()زيادة( / نقص في المخزون 

)138.3%(575.6%)191,456(499,795)105,079()زيادة( / نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

)78.2%(899.3%)26,914()123,325()12,341(زيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

)8.وو%(و.67%ووو,0و77وو,6وو,و06و,وو9النقد الناجت عن العمليات 

100.0%)81.5%(-)3,937()21,232(تكلفة تجهيز مدفوعة 

)100.0%()55.6%(-33,75015,000إيرادات تجهيز مستلمة 

144.9%)45.7%()21,906()8,945()16,464(زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

)16.4%(39.9%)22,197()26,540()18,974(التزامات منافع موظفين مدفوعة 

)36.5%()29.5%()42,469()66,890()94,818(تكاليف تمويل مدفوعة 

44.9%-9271,343-إيرادات تمويل مستلمة 

)8.وو%(80.7%و09,وو6و96,ووو,و69و,و79صايف التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

)49.1%()14.4%()247,627()486,322()568,031(مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات 

--7,371--متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

-100.0%)150(-)2,377(مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة 

--12,187--متحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع 

)و.وو%()7.وو%()9وو,8وو()ووو,86و()08و,70و(صايف التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 

-)100.0%(--560,271عوائد من قروض المرابحة طويلة األجل 

24.3%)15.9%()631,593()508,315()604,482(تسديدات اقتراضات مرابحة طويلة األجل 

1.5%12.4%)3,182()3,133()2,788(العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار 

)100.0%()42.6%(-)19,945()34,729(توزيعات أرباح مدفوعة 

و.9و%و.0وو%)و77,وو6()و9و,ووو()8و7,و8(صايف التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 

)154.5%(193.6%)227,900(142,433418,248صافي التغير في النقد وما يماثله 

189.0%180.7%78,840221,273639,521نقد وما يماثله في بداية السنة 

)6.وو%(89.0و%وو6,وووووو,9و6و7و,ووونقد وما مياثله يف نهاية السنة 
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بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية غير النقدية: 

-)100.0%(--10,513موجودات حق االستخدام مقابل مطلوبات اإليجار 
-)100.0%(--81مبالغ اإليجار المدفوعة مقدًما والمعّدلة مقابل مطلوبات اإليجار 

23.9%87.2%9,08417,00421,073زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين 
39.5%100.0%20,08528,027-زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين معدلة مقابل توزيعات أرباحهم 

100.0%-7,793--موجودات محولة من ممتلكات ومعدات إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

و.وو%و.88%و6,89و7,089و9,678وإجمالي األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلي غير النقدية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يبين الجدول التالي بيانات التدفقات النقدية المختارة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

بيانات التدفقات النقدية المختارة للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)55.8%(80.7%794,5691,435,963635,095صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 
صايف التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 

19.5%550.2%)634,775()531,393()81,728(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 
189.0%180.7%78,840221,273639,521نقد وما يماثله في بداية السنة 
)6.وو%(89.0و%وو6,وووووو,9و6و7و,ووونقد وما مياثله يف نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 6-5-3-1

يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020 و2021م:

قائمة التدفقات النقدية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0و ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)0و0وم-9و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)وو0وم-0و0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)و.و%(0.وو%7و6,7وو8,099ووو8و,79والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

)25.6%(6.3%754,836802,395597,346تعديالت غير نقدية 
55.6%308.8%9,38314,600)4,493()زيادة( / نقص في المخزون 

)138.3%(575.6%)191,456(499,795)105,079()زيادة( / نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
)78.2%(899.3%)26,914()123,325()12,341(زيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

)8.ووو%(و.6وو%)770,و0و(وو8,و8و)وو9,ووو(التغيرات يف رأس املال العامل: 

)8.وو%(و.67%ووو,0و77وو,6وو,و06و,وو9النقد الناجت من العمليات 

100.0%)81.5%(-)3,937()21,232(تكلفة تجهيز مدفوعة 
)100.0%()55.6%(-33,75015,000إيرادات تجهيز مستلمة 

144.9%)45.7%()21,906()8,945()16,464(زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
)16.4%(39.9%)22,197()26,540()18,974(التزامات منافع الموظفين المدفوعة 

)36.5%()29.5%()42,469()66,890()94,818(تكاليف تمويل مدفوعة 
44.9%-9271,343-إيرادات تمويل مستلمة 

)8.وو%(80.7%و09,وو6و96,ووو,و69و,و79صايف التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

جدول المحتويات

193

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائإ العمليات



ارتفع صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية للمجموعة من 794.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1.4 مليار ريال سعودي في عام 
2020م، وانخفض إلى 635.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م، بزيادة قدرها 641.4 مليون ريال سعودي )أو 80.7%( في عام 2020م مقارنة بعام 

2019م وانخفاض قدره 800.9 مليون ريال سعودي )أو 55.8%( في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

تعكس الزيادة في صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية في عام 2020م مقارنة بعام 2019م بشكل أساسي بزيادة األرباح قبل الضرائب 
من 279.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 338.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وزيادة المصاريف غير النقدية، بما في ذلك االستهالك 
واإلطفاء واالنخفاض في القيمة ومخصصات المخزون بطيء الحركة والذمم المدينة والتزامات منافع الموظفين من 754.8 مليون ريال سعودي في عام 
2019م إلى 802.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، إضافة إلى زيادة في حركة رأس المال العامل بمبلغ 507.8 مليون ريال سعودي. تعود الزيادة 
في رأس المال العامل بشكل رئيسي إلى التغيرات في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بمبلغ 604.9 مليون ريال سعودي، والتغيرات في 
المخزون بمبلغ 13.9 مليون ريال سعودي، قابلتها التغيرات في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى بمبلغ 111.0 مليون ريال سعودي. تتعلق 
التغييرات في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بما يلي: )1( تحصيل المبالغ المحتجزة المعلقة من أرامكو السعودية نتيجة للتغيير في 
سياسة االحتفاظ، حيث لن يتم االحتفاظ بأي مبلغ من قبل أرامكو السعودية مستقباًل حيث بدأت المجموعة في تقديم الضمانات المصرفية، )2( تقليص 
األنشطة الناتجة عن تعليق عمل سبعة من حفارات أرامكو السعودية، ومن المتوقع أن تستمر سياسة االحتفاظ الجديدة في الفترات المستقبلية. كانت 
التغييرات في المخزون مرتبطة بشكل أساسي بمشتريات أقل من المخزون في عام 2020م مقارنة بعام 2019م حيث انخفضت العمليات بسبب: 1( تعليق 
عمل سبع حفارات برية ألرامكو السعودية، و2( إدارة أكثر كفاءة للمخزون استلزم استخدام قطع غيار وإمدادات قديمة بدالً من شراء قطع جديدة. كانت 
التغييرات في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى مرتبطة بشكل أساسي بما يلي: 1( انخفاض مستوى العمليات الناتج عن تعليق عمل منصات 

أرامكو السبعة، و2( استحداث نظام دفع جديد عبر اإلنترنت أدى إلى تسريع دفع مستحقات الموردين.

يعود سبب االنخفاض في صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية في عام 2021م مقارنة بعام 2020م بشكل أساسي إلى انخفاض الربح 
قبل الضريبة من 338.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 326.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م، وانخفاض مصاريف االستهالك من 726.5 
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 542.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة للتغير في العمر اإلنتاجي للحفارات البرية والبحرية إضافة إلى 
انخفاض في حركة رأس المال العامل بمقدار 589.6 مليون ريال سعودي. يعود سبب االنخفاض في رأس المال العامل بشكل رئيسي إلى التغيرات في 
الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بمبلغ 691.3 مليون ريال سعودي مقابل ذمم دائنة أخرى بمبلغ 96.4 مليون ريال سعودي. كانت التغييرات 
في الذمم المدينة التجارية واألخرى متعلقة بشكل أساسي بما يلي: )1( التأخر في التحصيل من أرامكو السعودية بسبب مشاكل المقاصة المصرفية، 
و)2( زيادة النشاط في نهاية الربع األخير من عام 2021م حيث تم إعادة عمل أربعة من حفارات أرامكو السعودية المعلقة. كانت التغييرات في المخزون 
مرتبطة بشكل أساسي بتخفيض المشتريات بسبب انخفاض نشاط الحفارات خالل عام 2021م بسبب تعليق عمل حفارات أرامكو السعودية السبعة. 
ارتبطت التغيرات في الذمم الدائنة التجارية واألخرى بشكل أساسي بانخفاض مستويات النفقات الرأسمالية التي تم إنفاقها في عام 2021م مقارنة بعام 
2020م والتي تأثرت بانخفاض مستوى العمليات خالل عام 2021م، والذي قابله جزئياً زيادة في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى تماشياً مع 

الزيادة في النشاط من أربع منصات أرامكو السعودية التي أعيد تنشيطها في الربع األخير من عام 2021م.

صافي التدفقات النقدية اليادرة من األنشطة االستثمارية 6-5-3-2

انخفض صافي التدفقات النقدية الخارجة الصادرة للمجموعة من األنشطة االستثمارية من 570.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 486.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م وانخفض إلى 228.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م، بانخفاض قدره 84.1 مليون ريال سعودي )أو 14.7%( في عام 

2020م مقارنة بعام 2019م وانخفاض قدره 258.1 مليون ريال سعودي )أو 53.1%( في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

يعكس االنخفاض في صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية في عام 2020م مقارنة بعام 2019م بشكل أساسي انخفاضاً في النفقات 
الرأسمالية نتيجة للتعليق المؤقت لعمل بعض الحفارات خالل عام 2020م نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.

يعود سبب االنخفاض في صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية في عامي 2020م و2021م بشكل أساسي إلى انخفاض النفقات 
الرأسمالية نتيجة اإليقاف المؤقت لعمل سبع حفارات أرامكو السعودية خالل عامي 2020م و2021م.
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النفقات الرأسمالية 6-5-3-3

يوضح الجدول التالي النفقات الرأسمالية للشركة لكل قطاع من قطاعات التشغيل الخاصة بها للفترات المعروضة.

بيانات النفقات الرأسمالية المختارة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0و ووو0وم (:  وو-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم0و0وم9و0وم

100.8%)54.0%(148,64368,322137,189الحفارات البرية 

)70.7%(70.5%159,114271,21279,375الحفارات البحرية 

)62.9%()79.6%(201,75941,05915,222الخدمات المشتركة والعمومية واإلدارة للشركات 

)85.0%(80.7%58,514105,73015,843شركة أوفست العربية المحدودة 

)و.9و%()و.وو%(7و7,6ووووو,86ووو68,0واملجموع 

المصدر: معلومات االدارة.

الفترات  طوال  االستثمارية  األنشطة  من  الصادرة  النقدية  التدفقات  إجمالي  من   %31.9 المتوسط  في  البحرية  للحفارات  الرأسمالية  النفقات  تمثل 
المعروضة، بينما تمثل النفقات الرأسمالية للحفارات البحرية في المتوسط 38.6% من إجمالي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية طوال 
الفترات المعروضة. باإلضافة إلى ذلك، مثلت وظائف الدعم الشركة التابعة في المتوسط 16.7% و12.8% من التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 

االستثمارية طوال الفترة التاريخية.

انخفضت النفقات الرأسمالية للحفارات البرية من 148.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 68.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض نشاط الحفارات البرية حيث تم تعليق عمل ثماني حفارات من أرامكو السعودية، مما تطلب بالتالي قدًرا أقل من الصيانة واإلصالح 

واإلنفاق الرأسمالي الروتيني والمستدام.

ارتفعت النفقات الرأسمالية للحفارات البرية من 68.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 137.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك 
.)AD 35و AD 34و AD 32و AD 31و AD 16 أساًسا إلى رسملة رأس مال إعادة عمل حفارات أرامكو السعودية الخمس )وهي

ارتفعت النفقات الرأسمالية للحفارات البحرية من 159.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 271.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى ترميم وتجديد الحفارات AD 17 وAD 30 وAD 80 في عام 2020م.

انخفضت النفقات الرأسمالية للحفارات البحرية من 271.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 79.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى أنه لم يكن هناك تجديد جديد أو مشروع استثنائي )باستثناء الحفارة AD 17(. وتتعلق المشتريات في عام 2021م، بشكل أساسي باستدامة 

النفقات الرأسمالية لألسطول البحري.

على  إنفاقها  يتم  التي  الرأسمالية  النفقات  باستثناء  الرأسمالية  النفقات  كافة  واإلدارية  والعمومية  المشتركة  للخدمات  الرأسمالية  النفقات  تضمنت 
الحفارات البرية والبحرية، مثل المستودعات المركزية ومراكز التدريب وورشات العمل والمباني المكتبية والمجمعات السكنية.

انخفضت النفقات الرأسمالية للخدمات المشتركة والعمومية واإلدارية من 201.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 41.1 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى عدم وجود نفقات رأسمالية كبيرة في عام 2020م. شمل عام 2019م بعض التجديدات في المقر الرئيسي لشركة 

الحفر العربية والورشات الهندسية وساحة / قاعدة الظهران.

انخفضت النفقات الرأسمالية للخدمات المشتركة والعمومية واإلدارية من 41.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 15.2 مليون ريال سعودي في 
عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى أنه لم تكن هناك نفقات رأسمالية كبيرة مقارنة بعام 2020م.

ارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة التابعة من 58.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 105.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى مشتريات رؤوس مال النمو التي تتكون من الرافعات والجرارات والمقطورات منخفضة السطح.

انخفضت النفقات الرأسمالية للشركة التابعة من 105.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 15.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م حيث حدث 
نمو كبير في النفقات الرأسمالية في عامي 2019م و2020، مما قلل من الحاجة إلى رأس مال النمو في عام 2021م تماشياً مع انخفاض النشاط التجاري.

من المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية المرتبطة بتشغيل الحفارات الحالية مستقرة نسبًيا بمرور الوقت وفًقا لتأثير تصاعد التكلفة. قد تتحمل الشركة 
نفقات رأسمالية إضافية في فترات مستقبلية فيما يتعلق باالستحواذ على الحفارات الخاضعة لترسية العقود.
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صافي التدفقات النقدية اليادرة من األنشطة التمويلية  6-5-3-4

تشتمل األنشطة التمويلية للمجموعة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة فيما يتعلق بقروض المرابحة طويلة األجل ومدفوعات اإليجار وتوزيعات األرباح.

بلغ صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 81.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، مقارنة صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
التمويلية البالغة 531.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م والتدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية البالغة 634.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م.

المديونية المالية  6-6

دخلت المجموعة في ترتيبات تمويل طويلة األجل مع بنوك محلية وأصدرت أيًضا سندات غير مضمونة متوافقة مع الشريعة بموجب جدول إصدار صكوك 
بتاريخ 3 فبراير 2022.

تسهيالت المرابحة 6-6-1

لدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت مرابحة طويلة األجل مع بنوك تجارية محلية بإجمالي تسهيالت بقيمة 3.7 مليار ريال سعودي )والتي تمثل إجمالي 
المبالغ األساسية للتسهيالت( لتمويل المصروفات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل للمجموعة، علماً إن الرصيد القائم للتسهيالت البنكية ذات 
الصلة بلغ 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. تحمل هذه القروض تكاليف مالية بناًء على أسعار السوق السائدة على أساس مؤشر سايبور 

وهي مقومة بالريال السعودي. )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التسهيالت البنكية للمجموعة، يرجى مراجعة القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل((.

يوضح الجدول التالي المديونية المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المديونية المالية للمجموعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  6و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)31.4%()20.2%(2,517,3422,009,0281,377,434اقتراضات المرابحة 
)54.5%()34.2%(12,2028,0303,656تكاليف التمويل المستحقة 

)14.7%()19.4%()545,473()639,623()794,065(الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 
)و.9و%()0.6و%(8و6,وو8ووو,77و,و79و,وو7,واقتراضات املرابحة، صايف 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتم توزيع فترات استحقاق االقتراضات القائمة للمجموعة بناًء على جداول السداد الخاصة بكل منها، من عام 2022 حتى عام 2026. يتم ضمان هذه 
االقتراضات بشكل أساسي عن طريق التنازل عن بعض الذمم المدينة التجارية للمجموعة )أي المبالغ المستحقة من العمالء مقابل الخدمات المقدمة 
في سياق األعمال العادي(. يتعين على المجموعة، بموجب تعهدات هذه التسهيالت، الحفاظ على مستوى معين من الظروف المالية والمتطلبات األخرى. 
التزمت المجموعة بهذه التعهدات اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م. يرجى مراجعة قسم )12-6( )اتفاقيات التمويل( لمزيد من التفاصيل حول التعهدات 

المالية لمختلف تسهيالت المرابحة.

خالل عام 2020م، وقعت المجموعة اتفاقية تعديل مع أحد البنوك التجارية إلعادة جدولة سداد االقتراضات البالغة 295.5 مليون ريال سعودي من 
2020م و2021م إلى 2021م و2022م. لم ينتج عن إعادة الجدولة أي تعديالت جوهرية على شروط اتفاقية االقتراضات، كما أن تاريخ استحقاق اقتراضات 

المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م مبين أدناه:

بآالف الرياالت السعوديةللسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر
-2021م 
2022545,473م 
2023437,850م 
2024176,786م 
2025176,786م 
202644,196م 

090,و8و,و

المصدر: معلومات اإلدارة.
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إصدار اليكوك 6-6-2

في 3 فبراير 2022م، أصدرت المجموعة صكوك بقيمة 2.0 مليار ريال سعودي لمدة خمسة سنوات )متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية( في المملكة 
وذلك بعد إشعار الهيئة بتاريخ 29 ديسمبر 2021م. وبلغت قيمة برنامج الصكوك 1.6 مليار ريال سعودي وتمت زيادة حجم برنامج الصكوك بعد ذلك 
لتصل قيمته اإلجمالية إلى 2.0مليار ريال سعودي، بعد إشعار الهيئة في 26 يناير 2022م. وتم إصدار الصكوك من خالل شريحة واحدة بكامل مبلغ 
برنامج الصكوك، علماً أن مبلغ القرض األساسي ملزم واجب سداده بالكامل بعد خمس سنوات في تمام تاريخ 3 فبراير 2027م. يساوي الربح على برنامج 

الصكوك 1.6% تدفع في نهاية نصف كل سنة.

وقد تم طرح الصكوك في المملكة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة كإصدار خاص غير مدرج.

كافة  مع  بالتساوي  تصنف  للمصدر وسوف  مؤمنة  وغير  تابعة  وغير  وغير مشروطة  مباشرة  التزامات  بكل صك  يتعلق  فيما  السداد  التزامات  وتشكل 
االلتزامات القائمة وغير المؤمنة وغير التابعة للمصدر.

سيتم استخدام متحصالت الصكوك في سداد مبلغ 1,2 مليار ريال سعودي من التزامات المجموعة الحالية بموجب القروض طويلة األجل إضافًة إلى 
استخدامها لالستحواذ على منصتي حفر بحرية بمبلغ 570 مليون ريال سعودي ) 285 مليون ريال سعودي لكل منصة حفر بحرية(،التي سيتم تسليمها 
في النصف األول من عام 2023م. في حين سيتم استخدام لمبلغ المتبقي للصكوك البالغ 230 مليون ريال سعودي على تحديث وتعديل منصتي الحفر 

البحرية المستأجرة.

يرجى مراجعة القسم )6-5-2-1) أ()i(( )الحفارات واآلليات والمعدات ( لمزيد من التفاصيل حول منصتي الحفر البحرية التي يتم االستحواذ عليها 
ومنصتي الحفر البحرية التي سيتم استئجارها .لم يكن هناك أي أدوات دين أخرى موافق عليها ولم يتم إصدارها بعد، عدا ما تم االفصاح عنه في القسم 

هذا، والقسم )6-5-2-3) أ(( )اقتراضات المرابحة( و القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(، والقسم )12-8( )اتفاقيات برنامج الصكوك(.

االرتباطات وااللزتامات الطارئة وااللزتامات التعاقدية 6-6-3

االرتباطات وااللزتامات الطارئة 6-6-3-1

يوضح الجدول التالي االلتزامات وااللتزامات الطارئة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ارتباطات المجموعة والمطلوبات الطارئة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  7و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

74.9%8.8%253,900276,300483,300ضمان بنكي 

)52.2%()12.5%(91,70080,20038,300اعتماد مستندي 

)37.0%()17.2%(227,100188,000118,400التزام النفقات الرأسمالية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تتعلق الترتيبات خارج الميزانية العمومية للمجموعة بشكل أساسي بضمانات األداء الصادرة عن المجموعة فيما يتعلق بعقود الحفر والتزامات المصروفات 
الرأسمالية.
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االلزتامات التعاقدية 6-6-3-2

يلخص الجدول أدناه المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية 
التعاقدية غير المخصومة، وتعادل األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهًرا أرصدتها الدفترية، حيث إن تأثير الخصم ليس جوهرًيا.

االلتزامات التعاقدية للمجموعة كما في وو ديسمبر وو0وم (:  8و-6الجدول )

من سنتين إلى خمس من سنة إلى سنتينأقل من سنة واحدةبآالف الرياالت السعودية 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

املشتقات 

4,441-4,441--القيمة العادلة للمطلوبات المشتقة 

املطلوبات املالية 

545,473437,850353,57144,1961,381,090اقتراضات مرابحة 

1,847---1,847التزامات االيجار 
الفائدة المستقبلية على اقتراضات 

43,061-24,38111,0257,655المرابحة 

443,352--428,16215,190ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

ووو,869,و96و,وو6وو,و6وو06,و6وو999,86مجموع املطلوبات املالية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المايل ونتائج عمليات رشكة أوفست العربية المحدودة  6-7

تُقدم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أوفست العربية المحدودة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م. تم الحصول على المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من البيانات المالية المدققة لشركة أوفست العربية المحدودة كما في 
السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستخلصة من مجموعة التقارير واستخدمت 
لغرض توحيد تقارير المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. شركة أوفست العربية المحدودة مملوكة بشكل كامل لشركة 

الحفر العربية، وتقوم بتأجير معدات نقل وخدمات لوجستية لنقل الحفارات البرية والمعدات التابعة لها بشكل رئيسي لشركة الحفر العربية.

قائمة الدخل الشامل 6-7-1

يوضح الجدول التالي قائمة الدخل الشامل للشركة التابعة لألعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة الدخل الشامل للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  9و-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية

الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر
)النقص(

)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم(

معّدل النمو
السنوي 
المركب

)وو0وم-9و0وم(
وو0وم 0و0وم 9و0وم 

7.0%)7.5%(23.9%151,628187,831173,684إيرادات 

1.5%)7.4%(11.2%)139,490()150,641()135,436(تكلفة مباشرة 

45.3%)8.1%(129.7%16,19137,19134,194إجمالي الربح 

)14.3%(11.5%)34.2%()4,363()3,913()5,943(مصاريف عمومية وإدارية 

و.وو%)760.0و%(0.و0و%)ووو,و(وو)وو8()مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى – بالصايف 

73.5%)14.7%(253.2%9,42833,30328,416ربح التشغيل 

)17.4%()10.4%()23.8%()43()48()63(تكاليف مالية 

70.8%32.5%120.1%)5,392()4,069()1,849(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل 

9.و7%)و.وو%(و.88و%و98,وو86و,9وووو,7دخل السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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اإليرادات 6-7-1-1

ارتفعت اإليرادات بمقدار 36.2 مليون ريال سعودي )أو 23.9%( لتصل إلى 187.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى نقل 
الحفارات لمدة أطول مقارنة بالفترة السابقة.

انخفضت اإليرادات بمبلغ 14.1 مليون ريال سعودي )أو 7.5%( من 187.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 173.7 مليون ريال سعودي بسبب 
قصر مدة عمليات نقل الحفارات مقارنة بالعام السابق.

في السنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019م، 2020م و2021م, أكثر من 99.0% من إيرادات الشركة التابعة كان مصدرها من شركة الحفر العربية. 
إن عالقة الشركة التابعة بشركتها األم هي أشبه بشركة وحدة أعمال متكاملة وليس كشركة تابعة مستقلة.

تكلفة اإليرادات  6-7-1-2

ارتفعت تكلفة اإليرادات بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي )أو 11.2%( لتصل إلى 150.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
الزيادات في االستهالك الناتج عن اإلضافات خالل العام والزيادات في الرواتب والمنافع بسبب زيادة عدد الموظفين والذي يتوافق مع الزيادة في العمليات 

خالل عام 2020م.

انخفضت تكلفة اإليرادات إلى 11.2 مليون ريال سعودي )أو بنسبة 7.4%( لتصل إلى 139.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى: 
)1( انخفاض قدره 22.0 مليون ريال سعودي في مصاريف اإليجار حيث استبدلت الشركة معداتها المستأجرة بشراء اآلالت والمعدات خالل عام 2020م 
و )2( انخفاض المصاريف األخرى الناتجة عن انخفاض مبلغ 5.7 مليون ريال سعودي نتيجة مبالغ مستردة من بيع المركبات الخردة )الذي تم تسجيلها 
في عام 2020م( حيث تم بيع المركبات واستبعادها في عام 2021م، باإلضافة إلى ذلك، تمت مقاصة هذه الزيادة جزئًيا من خالل: )1( الزيادة في الرواتب 
والمنافع بمبلغ 11.5 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م حيث قامت الشركة التابعة بتعيين موظفين جدد تحسًبا إلعادة تفعيل حفارات أرامكو السعودية 

المتوقفة عن العمل إلى العمليات، و )2( الزيادة في استهالك األصول الثابتة المستحوذ عليها في عام 2020م و2021م. 

المياريف العمومية واإلدارية  6-7-1-3

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بمقدار 2.0 مليون ريال سعودي )أو بنسبة 34.2%( لتصل إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى إعادة تصنيف الرواتب واألجور واإليجارات واالتصاالت واالستهالك وغيرها من النفقات العمومية واإلدارية إلى تكلفة اإليرادات مع 

استحداث طريقة تخصيص التكلفة الجديد لنظام ساب )SAP( الذي أعتمد في عام 2020م.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بمقدار 0.5 مليون ريال سعودي )أو بنسبة 11.5%( إلى 4.4 مليون ريال سعودي في 2021م بسبب الزيادة في 
الرواتب والمنافع المتعلقة بإعارة بعض الموظفين من الشركة إلى الشركة التابعة.

صافي مياريف إيرادات تشغيلية أخرى  6-7-1-4

انخفض صافي مصاريف اإليرادات التشغيلية األخرى بمقدار 0.8 مليون ريال سعودي )أو 103.0%( من 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2010 إلى 25 
ألف ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض رسوم الخدمات المصرفية وتفاوتات جرد المخزون مقارنة بعام 2019م، وانخفضت 
)مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي عن 25 ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م 

بسبب الخسارة التي تم اإلقرار بها من بيع المركبات الخردة.

ربح التشغيل  6-7-1-5

ارتفع ربح التشغيل بمقدار 23.9 مليون ريال سعودي )أو 253.2%( لتصل إلى 33.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع 
اإليرادات حيث تم نقل الحفارات لمدة أطول مقارنة بعام 2019م.

انخفض ربح التشغيل بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي )أو 14.7%( إلى 28.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض 
اإليرادات مقارنة بعام 2020م.
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قائمة المركز المايل 6-7-2

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة التابعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة المركز المالي للشركة التابعة كما في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  60-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

)النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)11.3%(36.1%191,851261,073231,541الموجودات غير المتداولة 
)4.8%(46.3%61,86590,53986,188الموجودات المتداولة 

)9.6%(8.6و%9و7,7وووو6,ووووو7,ووومجموع املوجودات 

و.وو%و.9و%6وو,و0و0و77,7و8و8,7ووحقوق امللكية 
)49.2%(103.9%23,29347,49624,148المطلوبات غير المتداولة 

)27.2%(54.7%81,704126,39692,045المطلوبات المتداولة 
)و.وو%(6.و6%و9و,6ووو89,و7و997,و0ومجموع املطلوبات 

)9.6%(8.6و%9و7,7وووو6,ووووو7,ووومجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتكون إجمالي موجودات الشركة التابعة بشكل أساسي من الموجودات غير المتداولة والتي تمثل 75.6% و74.3% و72.9% من إجمالي الموجودات كما في 
31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. شكلت الموجودات المتداولة 24.4% و25.7% و27.1% من إجمالي الموجودات 

كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

يتكون إجمالي مطلوبات الشركة التابعة بشكل أساسي من المطلوبات المتداولة والتي تمثل 77.8% و72.7% و79.2% من إجمالي المطلوبات كما في 31 
ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

تتكون الموجودات غير المتداولة بشكل أساسي من الممتلكات والمعدات التي تمثل 98.9% و99.5% و99.7% من إجمالي الموجودات غير المتداولة كما 
في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. بينما شكلت المركبات 39.8% و20.2% و13.3% من إجمالي الممتلكات 

والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

تتكون المطلوبات المتداولة بشكل أساسي من الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتي تمثل 98.5% و97.6% و97.9% من إجمالي المطلوبات 
المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

الموجودات 6-7-2-1

ارتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 97.9 مليون ريال سعودي )أو 38.6%( من 253.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 351.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الموجودات غير المتداولة. ثم انخفض إجمالي الموجودات بمبلغ 33.9 مليون ريال 
سعودي )أو 9.6%( من 351.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 317.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك 

أساًسا إلى انخفاض الموجودات غير المتداولة.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة بمبلغ 69.2 مليون ريال سعودي )أو 36.1%(، من 191.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 261.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادات في الممتلكات والمعدات وبشكل أكثر تحديًدا في اآلالت والمعدات 
المتعلقة بشراء الرافعات والجرارات والمقطورات منخفضة السطح. انخفضت الموجودات غير المتداولة بمقدار 29.5 مليون ريال سعودي )أو %11.3( 
من 261.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 231.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى صافي 

االستهالك وانخفاض النفقات الرأسمالية المصروفة بشكل أساسي بسبب انخفاض النشاط في عام 2021م.

ارتفعت الموجودات المتداولة بمبلغ 28.7 مليون ريال سعودي )أو 46.3%( من 61.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 90.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادات في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد وما في حكمها 
والتي ارتفعت تماشًيا مع الزيادات في اإليرادات الناتجة عن تحرك الحفارات لمدة أطول في 2020م. انخفضت الموجودات المتداولة بمبلغ 4.4 مليون 
ريال سعودي )أو 4.8%( من 90.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 86.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض المخزون حيث انخفضت المشتريات تماشًيا مع االنخفاض في العمليات في عام 2021م نظًرا لنقل الحفارات لمدة أقل مقارنًة بعام 

2020م وتعليق عمل سبع حفارات واستخدام أصناف المخزون القديمة الموجودة فعلًيا.
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المطلوبات 6-7-2-2

ارتفع إجمالي المطلوبات بمبلغ 68.9 مليون ريال سعودي )أو 65.6%( من 105.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 173.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم انخفض بمبلغ 57.7 مليون ريال سعودي )أو 33.2%( من 173.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 

إلى 116.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

زادت المطلوبات غير المتداولة بمبلغ 24.2 مليون ريال سعودي )أو 103.9%( من 23.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 47.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات في الجزء غير المتداول من الذمم الدائنة التجارية بسبب الزيادات طويلة 
األجل في الذمم الدائنة فيما يتعلق بشراء الموجودات الثابتة خالل عام 2020م. انخفضت المطلوبات غير المتداولة بمبلغ 23.3 مليون ريال سعودي )أو 
49.2%( من 47.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 24.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بشكل أساسي 
باالنخفاض في الجزء غير المتداول من الذمم الدائنة التجارية الذي يرجع أساًسا إلى انخفاض إضافات الموجودات الثابتة في عام 2021م مقارنة بعام 

2020م، والذمم الدائنة المتعلقة بالذمم الدائنة الرأسمالية لعام 2020م التي تمت تسويتها خالل النصف األول من عام 2021م.

ارتفعت المطلوبات المتداولة بمبلغ 44.7 مليون ريال سعودي )أو 54.7%( من 81.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 126.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات في الجزء المتداول من الذمم التجارية الدائنة بسبب الزيادات في الذمم الدائنة 
المتعلقة بها لشراء األصول الثابتة خالل عام 2020م. انخفضت المطلوبات المتداولة بمبلغ 34.4 مليون ريال سعودي )أو 27.2%( من 126.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 92.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض الجزء المتداول من 
الذمم التجارية الدائنة بسبب انخفاض مصاريف اإليجار المستحقة الدفع حيث أدت إضافات األصول في عام 2020م إلى تقليل الحاجة إلى المعدات 

المستأجرة، وبسبب سداد النفقات الرأسمالية طويلة األجل المستحقة والمتعلقة بالموّرَدين.

قائمة التدفقات النقدية 6-7-3

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

قائمة التدفقات النقدية للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم (:  و6-6الجدول )

بآالف الرياالت السعودية
الزيادة/للسنة المالية المنتهية في وو ديسمبر

) النقص(
)9و0وم-0و0وم(

الزيادة/
)النقص(

)0و0وم-وو0وم( وو0وم 0و0وم 9و0وم 

)88.7%(115.2%55,989120,46613,654صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 
)87.2%(78.6%)13,553()105,730()59,213(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 

1.4%0.5%)445()439()437(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 

)و.و0و%(و.90و%)ووو(97و,وو)و66,و(صايف التغير يف النقد وما مياثله 

1950.6%)83.3%(4,39473315,031نقد وما يماثله في بداية السنة 

)و.و%(0.6و9و%688,وووو0,وووو7نقد وما مياثله يف نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 6-7-3-1

ارتفعت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية بمقدار 64.5 مليون ريال سعودي )أو 115.2%( من 56.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 
120.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة الذمم التجارية الدائنة فيما يتعلق بنمو رأس المال للشركة التابعة خالل عام 2020م.

انخفضت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية بمقدار 106.8 مليون ريال سعودي )أو 88.7%( من 120.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى 13.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض الذمم التجارية الدائنة نتيجة انخفاض اإلضافات الرأسمالية وانخفاض 

مشتريات المخزون والمصاريف التشغيلية مقارنة بالعام السابق.
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صافي التدفقات النقدية اليادرة من األنشطة االستثمارية 6-7-3-2

ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية بمقدار 46.5 مليون ريال سعودي )أو 78.6%( من 59.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
إلى 105.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب مدفوعات إضافات النمو الرأسمالي للشركة التابعة خالل عام 2020م المتعلقة بشراء الرافعات 

والجرارات والمقطورات منخفضة السطح.

انخفضت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية بمقدار 92.2 مليون ريال سعودي )أو 87.2%( من 105.7 مليون ريال سعودي في عام 
نتيجة  السابق  بالعام  والشاحنات( مقارنة  )الرافعات  الثابتة  انخفاض إضافات األصول  ريال سعودي في عام 2021م بسبب  مليون  إلى 13.6  2020م 

انخفاض أنشطة الحفارات.

صافي التدفقات النقدية اليادرة من األنشطة التمويلية 6-7-3-3

ظلت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية مستقرة نسبًيا خالل الفترة التاريخية للشركة التابعة.

اإلفصاح الكمي والنوعي المتعلق بمخاطر السوق  6-8

معلومات عامة 6-8-1

تتعرض المجموعة لعدد من مخاطر السوق الناشئة عن أنشطتها التجارية العادية. تنطوي مخاطر السوق هذه بشكل أساسي على احتمال أن تؤثر التغيرات 
في أسعار السوق أو أسعار صرف العمالت أو أسعار الفائدة بشكل سلبي على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية أو التدفقات النقدية واألرباح المستقبلية.

مخاطر العمالت األجنبية 6-8-2

تجري معامالت المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تتمتع المجموعة بمخاطر محدودة لسعر صرف العمالت األجنبية حيث 
إن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.

سعر الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات النقدية  6-8-3

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية التي تتقلب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض المجموعة بأسعار فائدة 
بشروط تجارية.

تدير المجموعة مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية باستخدام مقايضات أسعار الفائدة المتغيرة إلى الثابتة. تقوم المجموعة بجمع بعض قروض 
المرابحة طويلة األجل بمعدالت متغيرة ومبادلتها بمعدالت ثابتة. كانت قروض المجموعة مقومة بالريال السعودي خالل السنوات 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 ديسمبر 2021م، كان لدى المجموعة مطلوبات مالية متغيرة تحمل فائدة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي )2020م: 2.0 مليار ريال سعودي 
و2019: 2.5 مليار ريال سعودي(، وكان معدل الفائدة متفاوًتا بنسبة 1% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، وكان صافي التغيير في األرباح قبل الزكاة 
وضريبة الدخل أعلى أو أقل بحوالي 14.2 مليون ريال سعودي )2020م: 18.3 مليون ريال سعودي و2019: 25.6 مليون ريال سعودي( ويرجع ذلك أساًسا 

إلى انخفاض أو ارتفاع الرسوم المالية على القروض ذات معدل الفائدة المتغير.

مخاطر األسعار 6-8-4

تتعرض المجموعة لمقدار محدود من مخاطر األسعار من األدوات المالية التي تتذبذب نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة 
عن عوامل خاصة باألداة الفردية أو جهة إصدارها أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

جدول المحتويات
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مخاطر االئتمان 6-8-5

تنبع مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل المسجل بالتكلفة المطفأة، وكذلك التعرض لمخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة.

يمثل النقد والنقد المعادل مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يتم إيداعها لدى البنوك المحلية التي تتمتع بسمعة جّيدة.

تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالية التي سيتم االعتراف بها في تاريخ التقرير إذا أخفقت األطراف المقابلة في تلبية متطلبات األداء كما هو متعاقد 
عليه. يساوي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المالية. في 31 ديسمبر 2021م، كانت ما نسبته 99.4% )2020م: 
99.8%( من الذمم المدينة مستحقة من ثالثة عمالء. تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز لمخاطر االئتمان قد تم تخفيفه نظًرا ألن العمالء يتمتعون بسجل جيد 

في تسليم الدفعات بانتظام وضمن الفترة المحددة.

بالنسبة للمدينين التجاريين، تحدد عملية تقييم المخاطر الداخلية جودة االئتمان للعمالء، مع مراعاة أوضاعهم المالية وخبراتهم السابقة وعوامل أخرى. 
يتم وضع حدود المخاطر الفردية على أساس تصنيفات الجدارة االئتمانية الداخلية أو الخارجية وفًقا للحدود التي تضعها اإلدارة. تتعلق القيمة الدفترية 

للذمم المدينة التجارية بقليل من العمالء الذين ال يوجد لهم تاريخ حديث من التعثر، وترى اإلدارة أنها غير معرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة.

مخاطر السيولة 6-8-6

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في التأكد- قدر 
اإلمكان- من أنه سيكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة 

أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

في العادة، تضمن المجموعة بأن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية ويستثنى من ذلك التأثير 
المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. إضافة إلى ذلك، للمجموعة حق الوصول إلى التسهيالت االئتمانية.

تقوم اإلدارة بالتنبؤ بالتدفق النقدي وتراقب التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من أن لديها نقد كاف لتلبية االحتياجات التشغيلية 
مع اإلبقاء على مساحة كافية من تسهيالت االقتراض الملتزم بها غير المسحوبة في جميع األوقات حتى ال تخل المجموعة بسقف االقتراض أو التعهدات 

)إن وجدت( على أي من تسهيالت القروض.

جدول المحتويات
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سياسة توزيع األرباح-  7

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في 
الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. باستثناء توزيع األرباح المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بناًء على تفويض صادر عن المساهمين في 
اجتماع الجمعية العامة، يتولى مجلس اإلدارة بشكل عام التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. وال تلتزم 
الشركة باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل 
توزيع  والنظامية األخرى. ويخضع  القانونية  االعتبارات  والزكاة، فضاًل عن  االقتصادية بشكل عام،  والعوامل  السوق  المال، ومعطيات  ومتطلبات رأس 
األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة مع الجهات الممولة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )12-6( )اتفاقيات 

التمويل((. كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في النظام األساسي، وتوزع األرباح بالريال السعودي.

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام األساسي للشركة، حيث تنص المادة 47 من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة 
الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

ل االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب أ-  يُجنب عشرة بالمائة )10.0٪( من صافي األرباح لتُشكِّ
متى بلغ االحتياطي المذكور ثالثين بالمائة )30.0٪( من رأس مال الشركة.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تُجنِّب عشرة بالمائة )10.0٪( من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي ب- 
يخصص لدعم المركز المالي للشركة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان ج- 
على المساهمين.

ع من الباقي )إن وجد( بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من األرباح الصافية السنوية بحسب ما تقرره الجمعية العامة العادية، وبما د-  يُوزَّ
يتوافق مع أحكام نظام الشركات

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب 
قرار مكتوب يجدد سنوًيا وفقاً للقواعد التي تحددها الجهة المختصة.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2019م وكما في 31 ديسمبر 2021م:

األرباح المعلنة والموزعة في السنوات المنتهية في وو ديسمبر 9و0وم و0و0وم ووو0وم )ألف ريال سعودي( كما في (:  و-7الجدول )
وو ديسمبر وو0وم

وو0وم0و0وم9و0ومألف ريال سعودي

48,98825,88937,182التوزيعات المعلنة خالل الفترة 

)28,027()40,030()69,576(التوزيعات المدفوعة خالل الفترة )1( 

9,156-14.141األرباح المستحقة في نهاية السنة المالية 

230,420294,074273,584صافي األرباح للسنة 

13.6%8.8%21.3%نسبة التوزيعات المعلنة لمجموع لصافي األرباح للسنة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
يتضمن ذلك توزيعات األرباح النقدية باإلضافة إلى المبالغ التي تم تسويتها مقابل الذمم المدينة من المساهمين. لمزيد من التفاصيل حول التوزيعات النقدية المدفوعة فقط، يرجى مراجعة   )1(

الجدول )6-50( )توزيعات أرباح المجموعة المدفوعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م(.

باإلضافة إلى ذلك، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( على إعالن وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
37.49 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021م. قامت الشركة بتسوية مبلغ 24.9 مليون ريال سعودي مقابل الذمم المدينة من المساهمين في أبريل 
2022 م، وتم دفع 16.4 مليون ريال سعودي للمساهمين في يوليو 2022 م، وتم دفع 5.3 مليون ريال سعودي للمساهمين في أغسطس 2022 م. ونتيجة 
لذلك، بلغ رصيد التزام توزيعات األرباح صفًرا اعتباًرا من 1 سبتمبر 2022م، حيث قامت الشركة بدفع جميع توزيعات األرباح المستحقة. عليه، ستمنح 
أسهم الطرح حامليها الحق في الحصول على أي توزيعات أرباح معلنة من قبل الشركة بعد تاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(. كما تجدر 
اإلشارة بأن أسهم الطرح ال تمنح حامليها الحق في أي توزيعات أرباح معلنة في أو قبل 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(، بما في ذلك توزيعات 

األرباح المذكورة أعاله.
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استخدام متحصالت الطرح-  8

صافي متحصالت الطرح  8-1

يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي ]●[ ريال سعودي، سيُخصص منها مبلغ يقدر بحوالي ]●[ ريال سعودي لسداد جميع المصاريف المتعلقة بالطرح 
التغطية  المؤسسات ومتعهدي  اكتتاب  المحلي ومديري سجل  والمنسق  االكتتاب  الدوليين ومدير  والمنسقين  الماليين  المستشارين  أتعاب  ويشمل ذلك 
أتعاب  وكذلك  السوق  دراسة  ومستشار  المستلمة  والجهات  القانونيين  والمحاسبين  المالي  الالزمة  المهنية  العناية  ومستشار  القانونيين  والمستشارين 

التسويق والطباعة والتوزيع، واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.

وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح وسيتم تقسيمها على المساهمين البائعين والشركة على أساس تناسبي وفًقا لعدد أسهم الطرح التي 
يتم بيعها من قبل كل منهم.

استخدام صافي متحصالت الطرح  8-2

سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي ]●[ ريال سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح( على النحو التالي: )1( سيتم توزيع مبلغ قدره ]●[ 
)]●[( ريال سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناًء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يجري بيعها في الطرح، و)2( وسيتم 
توزيع مبلغ قدره ]●[ )]●[( ريال سعودي على الشركة. تنوي الشركة استخدام حصتها في صافي متحصالت الطرح إضافًة إلى مصادر التمويل األخرى 

مثل التدفقات النقدية من عملياتها التشغيلية والتمويل البنكي، لغرض تمويل األنشطة التالية:

وتحديث بعض منصاتها  	 االستحواذ عليها  أو  استئجار منصات حفر إضافية  المملكة، من خالل  والبحري في  البري  زيادة حجم أسطولها 
والمنصات التي تم استئجارها أو االستحواذ عليها مؤخًرا؛

التوسع في عمليات الشركة األساسية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ و 	
األغراض العامة للشركة، وتشمل استرداد الديون وتطوير منشآت الشركة وأنظمتها التقنية. 	

يلخص الجدول التالي االستخدام المتوقع لحصة الشركة في صافي متحصالت الطرح:

االستخدام المتوقع لحصة الشركة في صافي متحصالت الطرح (:  و-8الجدول )
االستخدام المتوقع لحصة الشركة في صافي متحصالت الطرح )و( )و(البند

 60.0% - 70.0%زيادة حجم األسطول البري والبحري بالمملكة

 20.0% - 30.0%التوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

 10.0% - 20.0%األغراض العامة للشركة

المصدر: الشركة.
يرجى االطالع على القسم )8-3( )الخطة الزمنية لالستخدام المتوقع لصافي متحصالت الطرح والتغيرات المحتملة( لمزيد من المعلومات حول التغيرات المحتملة على االستخدام المتوقع   )1(

لحصة الشركة من صافي متحصالت الطرح المذكور أعاله. 
مع مراعاة ما ذكر في المالحظة )1( أعاله والقسم )8-2( )استخدام صافي متحصالت الطرح( والقسم )8-3( )الخطة الزمنية لالستخدام المتوقع لصافي متحصالت الطرح والتغيرات   )2(

المحتملة(، إن استخدامات حصة الشركة في صافي متحصالت الطرح المقسمة في البنود كما هو موضح في الجدول أعاله، لن تتجاوز بمجملها 100% من حصة الشركة في صافي 
متحصالت الطرح.

زيادة حجم األسطول الربي والبحري في المملكة 8-2-1

تعتمد زيادة حجم أسطول الشركة في المملكة من المنصات البرية والبحرية، بشكل عام، على حجم الطلب على خدمات الشركة من العمالء واألوضاع 
تم  والتي  الحالية  الحفر  بعض منصات  إلى تحديث  استئجارها إضافًة  أو  بالشركة لالستحواذ على منصات حفر إضافية  تدفع  والتي  للسوق،  العامة 
استئجارها أو االستحواذ عليها مؤخًرا. فعلى سبيل المثال، استخدمت الشركة مؤخراً جزء من متحصالتها من برنامج الصكوك لغرض استئجار منصتي 
حفر بحرية في مارس 2022م وشراء منصتي حفر بحرية إضافيتين والمزمع إتمام عمليات االستحواذ عليها في النصف الثاني من العام 2022م وذلك 
بعد استيفاء الشروط التعاقدية ذات الصلة، علماً أنه لن يتم استخدام حصة الشركة في متحصالت الطرح لغرض استئجار أو االستحواذ على المنصات 
المشار إليها )ولمزيد من المعلومات حول برنامج الصكوك واتفاقيات إيجار وشراء منصات الحفر يرجى مراجعة القسم )6-6-2( )إصدار الصكوك( 
والقسم )12-5-1( )االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين((. وستستمر الشركة باستئجار منصات حفر إضافية واالستحواذ عليها كلما سنحت 
الفرصة وبحسب الحاجة. كما تنوي الشركة تحديث بعض منصاتها الحالية ومنصات الحفر التي تم استئجارها أو االستحواذ عليها مؤخًرا من أجل استيفاء 

متطلبات العمالء وتعزيز نموها.
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التوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 8-2-2

البحرين والكويت في عام  المملكة والمنطقة المحايدة، قّدمت الشركة عروًضا لمناقصات في  الرغم من تركز أعمال الشركة بشكل رئيسي في  على 
2021م وذلك بعد استكمال واستيفاء متطلبات التأهيل المسبق. وتوفر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فرًصا إضافية لتنويع أعمال الشركة وتعزيز 
مكانتها بصفتها جهة رائدة وطنية محلية إلى أخرى ذات حضور إقليمي. كما يمكن للشركة النظر في فرص االندماج واالستحواذ المحتملة، بما يتوافق 

مع ضوابطها المالية.

األغراض العامة للرشكة 8-2-3

التعاقد  ومتطلبات  الحفر  لمنصات  بالصيانة  تتعلق  متطلبات  تتضمن  والتي  الرأسمالية،  للنفقات  ومستمرة  قائمة  ومتطلبات  احتياجات  الشركة  لدى 
 SAP( مع العمالء وتحديث األسطول القائم واألغراض العامة، مثل سداد الديون، تطوير أجهزة وأنظمة تقنية المعلومات، بما في ذلك أنظمة ساب
modules( لمختلف العمليات واإلجراءات الداخلية، باإلضافة إلى صيانة وتطوير أنظمة إدارة المخزون واألصول وتحسين مراكز التدريب والمجمعات 

السكنية والمنشآت المكتبية، وتحسين أجهزة التدريب بالمحاكاة ومنها محاكاة تشغيل الرافعات ومنصات الحفر. وعلى الرغم من أن الشركة تتوقع 
وطرق  الرأسمالية  نفقاتها  متطلبات  تقييم  تواصل  إّنها  إاّل  التشغيلية،  العمليات  من  النقدية  تدفقاتها  باستخدام  ذاتي  بشكل  المتطلبات  تلك  تمويل 
استخدام حصتها في صافي متحصالت الطرح بكفاءة بشكل مستمر، إضافًة إلى حاجتها الستخدام حصتها في صافي متحصالت الطرح ألغراض 

عامة، حسبما تقتضي.

الخطة الزمنية لالستخدام المتوقع لصافي متحصالت الطرح والتغريات المحتملة  8-3

تنوي الشركة توظيف واستخدام كامل حصتها في صافي متحصالت الطرح لغرض تغطية بعض أو جميع االستخدامات المذكورة أعاله خالل ثالث سنوات 
من تاريخ هذه النشرة. وتعكس خطط االستخدام المتوقعة لحصة الشركة في صافي متحصالت الطرح خطة عمل الشركة وظروف السوق كما في تاريخ 
هذه النشرة. وعليه، فإن االستخدام المتوقع لحصة الشركة في صافي متحصالت الطرح عرضة للتغيير وفق أي تطورات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 

إضافًة إلى أي تغيرات محتملة في خطة عمل الشركة. 
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رسملة رأس المال والمديونية-  9

يمتلك المساهمون البائعون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 70.0% من أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م. علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم )19( )القوائم المالية 

وتقرير المحاسبين القانونيين حولها(.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية (:  و-9الجدول )
وو0وم0و0وم9و0وم)ألف ريال سعودي(

-4,7781,810الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

2,9473,0291,847الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 

794,065639,623545,473الجزء المتداول من اقتراضات مرابحة 

1,735,4791,377,434835,618الجزء غير المتداول من اقتراضات مرابحة 

8و9,و8و,و896,وو0,و69و,7وو,وإجمالي القروض 

حقوق امللكية 

22,58022,58022,580رأس المال 

97,42197,42197,421رأس المال المدفوع اإلضافي 

18,88418,88418,884احتياطي نظامي 

)4,441()15,133()13,099(القيمة العادلة لالحتياطي ضد التزامات المشتقات 

3,500,9143,788,4154,057,325أرباح مبقاة 

769,و9و,و67و,وو9,و6,699و6,وإجمالي حقوق امللكية 

707,و7و,وو06,وو9,و968,و6و,6إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق امللكية( 

8.وو%و.وو%و.وو%إجمالي القروض / إجمالي الرسملة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

باستثناء الصكوك الصادرة بموجب برنامج الصكوك، ليس لدى الشركة أو الشركة التابعة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.أ- 
ال تخضع أي من أسهم الشركة أو أسهم الشركة التابعة لحقوق خيار.ب- 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ج- 

)12( شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة والشركة التابعة. 
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إفادة الخرباء-  10

قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين الواردة أسمائهم في الصفحات )ط( و ) ي( و ) ك( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من 
ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو 

الشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات-  11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس. أ- 
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين  ب- 

أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
كبار  من  أي  أو  اإلدارة  مجلس  ليس ألعضاء  العالقة(،  ذوي  األطراف  مع  والعقود  )المعامالت   )11-12( بالقسم  موضح  هو  ما  باستثناء  ج- 
التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية 

أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة والشركة التابعة حتى تاريخ هذه النشرة. 
باستثناء ما هو موضح بالقسم )5-2-1( )تشكيل مجلس اإلدارة( والقسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة(، ليس  د- 
ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو 
في الشركة التابعة، أو في أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة، وال يجوز للشركة والشركة التابعة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء 

مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.
أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الموضحة في القسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة(، بما في ذلك  هـ- 
تحديد المقابل المالي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم مع األطراف األخرى من 

الغير. 
لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو من قبل الشركة التابعة خالل السنوات  و- 

الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركة التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في أوضاعهما المالية خالل االثني  ز- 

عشر )12( شهراً األخيرة. 
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة أو الشركة التابعة. ح- 

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة  ط- 
مباشرة أو غير مباشرة.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو الشركة التابعة خالل الثالث سنوات المالية المنتهية في 31  ي- 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م والتي سبقت مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى 

الفترة التي يشملها تقرير المحاسبين القانونيين حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة. 
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك  ك- 

أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في  ل- 

تقييم الموقف المالي.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )عوامل المخاطرة( والقسم )6-3( )العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة(، ليست  م- 
الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن 

أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )عوامل المخاطرة( والقسم )6-3( )العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة(، ليست  ن- 

الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم )3( )نظرة عامة على السوق( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث  س- 

المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
باستثناء ما ورد في القسم )2( )عوامل المخاطرة( والقسم )2-1-32( )المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية(، إن وثائق  ع- 
التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل 

دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
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تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين  ف- 
باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها. 

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. ص- 
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة أو الشركة التابعة،  ق- 
وليس لدى الشركة أي نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة، باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-11( )المعامالت والعقود 

مع األطراف ذوي العالقة(.
الطرح  أسهم  لعدد  وفًقا  تناسبي  أساس  على  بالطرح  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  جميع  والشركة  البائعون  المساهمون  يتحمل  سوف  ر- 
التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشارين الماليين والمنسقين 
الدوليين ومدير االكتتاب والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات وأتعاب متعهدي التغطية والمستشارين القانونيين ومستشار 
العناية المهنية الالزمة المالي والمحاسبين القانونيين والجهات المستلمة ومستشار دراسة السوق، باإلضافًة إلى مصاريف التسويق والطباعة 

والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.
كما في هذه النشرة، ال يوجد حالياً أي نزاع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو اعتراض من قبلها، وسيتحمل المساهمون البائعون، كلن  ش- 
بحسب حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة والشركة التابعة للسنوات السابقة حتى تاريخ 

اإلدراج وتم الحصول على تعهدات من قبل المساهمين البائعين بموجب ذلك.
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونُظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن  ت- 
ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية )بما فيها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة( وقواعد اإلدراج.

إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها. ث- 
الواردة  النشرة تعود لألشخاص  تاريخ هذه  المباشرة، لألسهم في الشركة كما في  المباشرة أو غير  القانونية والنفعية، سواًء  الملكية  إن  خ- 

أسمائهم في القسم )4-10( )هيكل المساهمة الحالي(.
إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ذ- 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )عوامل المخاطرة(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من  ض- 
الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح كما في تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2-2-10( )المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات( والقسم )12-4( )الموافقات والتراخيص  غ- 
والشهادات الحكومية(، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-14( )التقاضي(، إن المصدر والشركة التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو قضايا أو إجراءات  ظ- 
قانونية أو إجراءات تحقيق قائمة قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أو الشركة التابعة أو في وضعهم المالي. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية  أ أ- 
قروض أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، وااللتزامات المالية قيد القبول، واعتمادات القبول أو التزامات 

الشراء(.
أن لدى الشركة – منفردًة أو بالمشاركة مع الشركة التابعة – رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ  ب ب- 

نشر هذه النشرة.
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو حصص الشركة التابعة ألي حقوق خيار. ج ج- 

أعدت المعلومات المالية الموحدة والمراجعة الواردة في هذه النشرة والقوائم المالية الموحدة والمراجعة للسنوات المالية المنتهية في  د د- 
للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير  31 ديسمبر من السنوات المالية 2019م و2020م و2021م، وفقاً 

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة، دون إجراء أي تعديل جوهري  هـ هـ- 
عليها باستثناء التقريب. أن المعلومات المالية الواردة في قسم )6( )مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات( مستخرجة 
دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 
وعالوة على ذلك، يتم عرض المعلومات المالية بطريقة تتفق مع القوائم المالية السنوية الموحدة المراجعة للشركة. كما تم استخراج بعض 
المعلومات المالية األخرى في هذه النشرة من معلومات اإلدارة. إضافة إلى ذلك، لغرض احتساب بعض األرقام والنسب المئوية، فإن األرقام 
الواردة في هذه النشرة والمستخرجة من القوائم المالية الموحدة المراجعة قد تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح وعليه 

فإن األرقام االجمالية الواردة في الجداول قد تختلف قلياًل عن حاصل الجمع الحسابي لهذه البيانات. 
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إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة. و و- 
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح 30.0% من أسهم الشركة لالكتتاب العام لتكون الشركة بذلك شركة  ز ز- 

مساهمة عامة. 
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح األسهم في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة. ح ح- 

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط التعاقدية مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.  ط ط- 
إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.  ي ي- 

قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي وقائع أخرى قد يؤدي إغفالها  ك ك- 
إلى أن تكون أي بيانات في هذه النشرة مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة الشركة على أن الشركة والشركة التابعة ال تمتلكان أي أصول خارج المملكة. ل ل- 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة الشركة على أن الشركة والشركة التابعة ال تمتلكان أي نشاطات تجارية أخرى خارج المملكة. م م- 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(، يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات  ن ن- 
الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو الشركة التابعة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.  س س- 
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو الشركة التابعة سياسة بشأن األبحاث والتطوير وكما أن الشركة ال تنتج أي منتجات. ع ع- 

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. ف ف- 
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ص ص- 

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة والشركة التابعة في هذه النشرة. ق ق- 
ال يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركة التابعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال  ر ر- 

الشركة أو الشركة التابعة أو في وضعهم المالي.

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من  أ- 
تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات 

غير دقيقة بشكل جوهري.
أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال توجد أي وقائع  ب- 

أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. ج- 

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة  د- 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.  الناتج عن  التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف  حاالت 
وفقاً  المخاطر  رقابية مناسبة إلدارة  أنظمة  والتشغيلية ومن تطبيق  المالية  األنظمة  بالتأكد من سالمة  الشركة  ذلك، قامت  إلى  باإلضافة 

لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة. هـ- 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة(، ال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلق  و- 
بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )5-7( )تعارض المصالح(، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة  ز- 
للمادة الثانية والسبعون من نظام  للشركة أو الشركة التابعة، ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفقاً 

الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات كما في تاريخ هذه النشرة.
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ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال  ح- 
بترخيص من الجمعية العامة. 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة  ط- 
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات  ي- 
العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب نظام الشركات ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن 
التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في 
الثالث من الئحة حوكمة  الباب  السادس من  والفصل  الشركات  نظام  والسبعين من  الحادية  للمادة  وفقاً  العامة  الجمعية  أو  اإلدارة  مجلس 

الشركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم. ك- 

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة. ل- 
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو الشركة التابعة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه  م- 

أي من أعضاء مجلس اإلدارة. 

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.أ- 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب- 
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة ج- 

حوكمة الشركات.
تعديل النظام األساسي للشركة في أول جمعية عامة غير عادية بعد اإلدراج بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة واألنظمة د- 

واللوائح األخرى ذات العالقة.
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المعلومات القانونية-  12

الرشكة   12-1

شركة الحفر العربية هي شركة مساهمة مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم 698 وتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( والمقيدة 
الرئيسي  المقر  ويقع  المملكة،  الخبر في  الصادر من مدينة  )الموافق 2002/04/16م(  وتاريخ 1423/02/03هـ  رقم 2051026089  التجاري  بالسجل 
للشركة في طريق األمير سلطان، حي الجوهرة، ص.ب. 4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون 
)800,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-9( )تطور رأس مال الشركة((. وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي بحفر آبار 
النفط وحفر آبار الغاز الطبيعي والخدمات المتصلة باستخراج النفط )باستثناء خدمات المسح( والخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي )باستثناء 

خدمات المسح( والحفر االختباري المتعلق باالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة وحفر آبار المياه األنبوبّية وحفر آبار المياه اليدوّية. 

هيكل ملكية األسهم  12-2

يلخص الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده، باإلضافة إلى األسهم الجديدة بعد الطرح:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده (:  و-ووالجدول )

المساهم
المساهمة )بعد الطرح(المساهمة )قبل الطرح(

نسبة عدد األسهم
المساهمة

 القيمة االسمية
نسبة عدد األسهم)ريال سعودي(

المساهمة
 القيمة االسمية
)ريال سعودي(

35,7317,730,000%51.0408,000,00031,773,000%40,800,000 شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

34,3305,270,000%49.0392,000,00030,527,000%39,200,000 شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 

30.0267,000,000%26,700,000---الجمهور 

00.0890,000,000و٪00.0800,000,00089,000,000و%80,000,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة.

لمزيد من التفاصيل حول المساهمين وهيكل ملكية األسهم لدى الشركة، يرجى مراجعة القسم )4-10( )هيكل المساهمة الحالي(.

الرشكة التابعة  12-3

وتاريخ   2051062078 رقم  التجاري  بالسجل  والمقيدة  الخبر  مدينة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  المحدودة  العربية  أوفست  شركة 
1401/01/28هـ )الموافق 1980/12/06م( الصادر من مدينة الخبر في المملكة، ويقع المقر الرئيسي للشركة التابعة ومكتبها المسجل في طريق األمير 
سلطان، حي الجوهرة، ص.ب. 20074، الخبر 31952، المملكة، ويبلغ رأس مال الشركة التابعة الحالي مليون )1,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى مائة 
)100( حصة بقيمة اسمية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. وتتمثل أنشطة الشركة التابعة وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي 
بالخدمات المتصلة باستخراج النفط )باستثناء خدمات المسح( والخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي )باستثناء خدمات المسح( وتأجير سيارات 
المكائن  ركاب )بدون سائق( وتأجير شاحنات ومقطورات الخدمات ومركبات الرحالت )بدون سائق( وتأجير حافالت )بدون سائق( وإصالح وصيانة 

الخاصة بالتعدين والتشييد وحقول النفط والغاز.

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل الشركة التابعة المملوكة بالكامل للشركة، ويبين حصة الشركة فيها كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية الشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة (:  و-ووالجدول )

حصة مباشرة بلد التأسيساسم الشركة التابعةاسم الشركة المالكةالرقم
)٪(

حصة غير مباشرة 
الملكية المتبقية)٪(

شركة أوفست العربية شركة الحفر العربية1.
100.0%المملكة العربية السعوديةالمحدودة

المصدر: الشركة.
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الموافقات والرتاخيص والشهادات الحكومية  12-4

حصلت الشركة والشركة التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. 
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة والشركة التابعة حصلوا على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، باستثناء بعض 
التراخيص التشغيلية المنتهية أو التي لم يتم الحصول عليها والمذكورة في الجدول )12-5( )ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة والشركة 

التابعة(. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة (:  و-ووالجدول )

رقم السجل نوع الكيان القانونيالموقعالشركة
تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلالتجاري

الخبر، المملكة العربية شركة الحفر العربية
1423/02/03هـ )الموافق 2051026089شركة مساهمة مقفلةالسعودية

2002/04/16م(
1445/06/24هـ )الموافق 

2024/01/06م(
شركة أوفست العربية 

المحدودة
الخبر، المملكة العربية 

السعودية
شركة ذات مسؤولية 

1401/01/28هـ )الموافق 2051062078محدودة
1980/12/06م(

1445/06/03هـ )الموافق 
2023/12/16م(

المصدر: الشركة.

تفاصيل التراخيص والشهادات التنظيمية التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة (:  و-ووالجدول )
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصجهة اإلصدارالشركة

شركة الحفر 
1424/10/18هـ )الموافق ترخيص استثماري خدمي2031047241وزارة االستثمارالعربية

2003/12/13م(
1445/06/14هـ )الموافق 

2023/12/27م(
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية
-140313
52640065

شهادة االلتزام بمتطلبات 
التوطين 

1443/11/09هـ )الموافق 
2022/06/08م(

1444/02/10هـ )الموافق 
2022/09/06م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
شهادة االلتزام بنظام حماية 20042203000408االجتماعية

األجور
1443/08/28هـ )الموافق 

2022/03/31م(
1443/12/01هـ )الموافق 

2022/06/30م(
الغرفة التجارية الصناعية 
بالمنطقة الشرقية، المملكة 

العربية السعودية
شهادة عضوية في الغرفة 1020

التجارية الصناعية
1442/07/16هـ )الموافق 

2021/02/28م(
1445/06/24هـ )الموافق 

2024/01/06م(

شهادة لتمكين الشركة من 1110217967هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إنهاء جميع معامالتها

1443/09/26هـ )الموافق 
2022/04/27م(

1444/10/10هـ )الموافق 
2023/04/30م(

شهادة تسجيل لغرض 3000001154هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة

1442/12/16هـ )الموافق 
ال يوجد2021/07/26م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
شهادة الوفاء بااللتزامات 47097719االجتماعية

التأمينات االجتماعية
1443/11/22هـ )الموافق 

2022/06/21م(
1443/12/21هـ )الموافق 

2022/07/20م(
المؤسسة العامة للتأمينات 

شهادة الوفاء بااللتزامات 47097850االجتماعية
التأمينات االجتماعية

1443/11/22هـ )الموافق 
2022/06/21م(

1443/12/21هـ )الموافق 
2022/07/20م(

شركة أوفست 
العربية 

المحدودة

1401/01/28هـ )الموافق ترخيص استثماري خدمي122030065228وزارة االستثمار
1980/12/06م(

1445/06/03هـ )الموافق 
2023/12/16م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

-115492
35124704

شهادة االلتزام بمتطلبات 
التوطين 

1443/11/09هـ )الموافق 
2022/06/08م(

1444/02/10هـ )الموافق 
2022/09/06م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
شهادة االلتزام بنظام حماية 20152206000777االجتماعية

األجور
1443/11/09هـ )الموافق 

2022/06/08م(
1444/02/12هـ )الموافق 

2022/09/08م(
الغرفة التجارية الصناعية 
بالمنطقة الشرقية، المملكة 

العربية السعودية
شهادة عضوية في الغرفة 2119

التجارية الصناعية
1440/06/27هـ )الموافق 

2019/03/04م(
1445/06/03هـ )الموافق 

2023/12/16م(

شهادة لتمكين الشركة من 1110045693هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إنهاء جميع معامالتها

1443/09/26هـ )الموافق 
2022/04/27م(

1444/10/10هـ )الموافق 
2023/04/30م(

شهادة تسجيل لغرض 3004499453هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة

1442/04/09هـ )الموافق 
ال يوجد2020/11/24م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
شهادة الوفاء بااللتزامات 47097785االجتماعية

التأمينات االجتماعية
1443/11/22هـ )الموافق 

2022/06/21م(
1443/12/21هـ )الموافق 

2022/07/20م(

المصدر: الشركة.
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ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة والشركة التابعة (:  و-ووالجدول )
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصجهة اإلصدارالشركة

شركة 
الحفر 
العربية

بلدية المنطقة الشرقية، المملكة 
ترخيص للقيام بأعمال 40021694721العربية السعودية

تجارية
1433/01/23هـ )الموافق 

2011/12/18م(
1447/01/22هـ )الموافق 

2025/07/17م(
المديرية العامة للدفاع المدني، 

1438/11/01هـ )الموافق رخصة دفاع مدني 14381101144433المملكة العربية السعودية
2017/07/24م(

1439/11/01هـ )الموافق 
2018/07/14م()1(

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر)2(

ترخيص للقيام بأعمال حفر 
ال يوجدال يوجدآبار النفط

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر)2(

ترخيص للقيام بأعمال حفر 
ال يوجدال يوجدآبار الغاز الطبيعي

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر)2(

ترخيص تقديم الخدمات 
المتصلة باستخراج النفط 
)باستثناء خدمات المسح(

ال يوجدال يوجد

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر)2(

ترخيص تقديم الخدمات 
المتصلة باستخراج الغاز 

الطبيعي )باستثناء خدمات 
المسح(

ال يوجدال يوجد

10005493أرامكو السعودية )3(
شهادة تسجيل كبائع/

مقدم خدمات لدى أرامكو 
السعودية )1(

ال يوجدال يوجد

ترخيص تقديم خدمات آبار 10455وزارة البيئة والمياه والزراعة
المياه األنبوبّية

1442/10/15هـ )الموافق 
2021/05/27م(

1445/10/15هـ )الموافق 
2024/04/24م(

شركة 
أوفست 
العربية 

المحدودة

بلدية المنطقة الشرقية، المملكة 
ترخيص للقيام بأعمال 43026444858العربية السعودية

تجارية
1443/01/14هـ )الموافق 

2021/08/22م(
1444/01/13هـ )الموافق 

2022/08/11م(
المديرية العامة للدفاع المدني، 

المملكة العربية السعودية
الترخيص قيد 

ال يوجدال يوجدرخصة دفاع مدني اإلصدار )4(

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر )5(

ترخيص تقديم الخدمات 
المتصلة باستخراج النفط 
)باستثناء خدمات المسح(

ال يوجدال يوجد

وزارة الطاقة، المملكة العربية 
السعودية

الترخيص غير 
متوفر )5(

ترخيص تقديم الخدمات 
المتصلة باستخراج الغاز 

الطبيعي )باستثناء خدمات 
المسح(

ال يوجدال يوجد

13/00000320الهيئة العامة للنقل

رخصة تأجير شاحنات 
ومقطورات الخدمات 

ومركبات الرحالت )بدون 
سائق(

1443/03/29هـ )الموافق 
2021/11/04م(

1446/03/29هـ )الموافق 
2024/10/02م(

المصدر: الشركة.
الترخيص منتهي الصالحية وتتوقع الشركة تجديده بحلول منتصف شهر مايو 2022م.  )1(

تواصلت الشركة مع وزارة الطاقة فيما يتعلق بالتراخيص التي لم يتم الحصول عليها، وتلقت الشركة تعليمات من وزارة الطاقة بمراجعة أرامكو السعودية للتسجيل والحصول على الوثائق   )2(

المطلوبة لغرض القيام باألعمال ذات الصلة بدالً من الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الطاقة بصفتها الجهة الرقابية، وذلك بموجب اتفاقية االمتياز المبرمة بين الحكومة 
السعودية وأرامكو السعودية بتاريخ 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( )»االمتياز«( وترخيص االمتياز المؤرخ في 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م(، والذي يمنح أرامكو 
السعودية حقوًقا حصرية معينة تشمل الحق في التنقيب والحفر واستخراج ومعالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية األخرى الموجودة في مناطق معينة في المملكة، وال يجوز التنازل 
عن هذه الحقوق بموجب االمتياز. إال أنه يجوز ألرامكو السعودية بصفتها جهة مرخص لها بموجب نظام المواد الهيدروكربونية بممارسة العمليات الهيدروكربونات - بما في ذلك التنقيب عن 
النفط - التنازل عن الحقوق المرتبطة باالمتياز، بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير الطاقة. ويجدر التنويه أن الشركة هي بائع/مقدم خدمات مسجل لدى أرامكو السعودية، 
بشهادة تسجيل رقم 10005493. كما أكدت الشركة أنه ال يلزم لها تسجيل أو اتخاذ أي إجراء آخر من قبل لغرض الترخيص لممارسة النشاطات ذات الصلة، وفقاً للتأكيد الوارد من أرامكو 

السعودية.
الشهادة المشار إليها ليست رخصة تشغيلية صادرة عن هيئة تنظيمية، إال أنه تم إدراجها في جدول التراخيص التشغيلية في ضوء تعليمات وزارة الطاقة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل لدى   )3(

أرامكو السعودية لغرض المشاركة في األنشطة التي تشرف عليها وزارة الطاقة.
الترخيص تحت اإلجراء، وتتوقع الشركة الحصول عليه بحلول شهر نوفمبر 2022م.  )4(

تنوي الشركة التابعة معالجة المتطلبات المتعلقة بتراخيص وزارة الطاقة بطريقة مماثلة لما تم من قبل الشركة. حيث إن الشركة التابعة حالًيا في طور التأهيل لتصبح بائع/مقدم خدمات   )5(

مسجل لدى أرامكو السعودية، على أن يتم التواصل مع وزارة الطاقة لغرض الحصول على التراخيص المطلوبة أو التأكيد بخصوص كفاية التسجيل لدى أرامكو السعودية. تتوقع الشركة أن 
تنتهي الشركة التابعة من اإلجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص المشار إليها بحلول شهر نوفمبر 2022م.
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االتفاقيات الجوهرية  12-5

أبرمت الشركة والشركة التابعة عدًدا من االتفاقيات ألغراض تتعلق بأعمالهما التجارية، وفيما يلي ملخص لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة اتفاقيات 
جوهرية أو ذات أهمية أو من شأنها التأثير على قرار المستثمرين في االستثمار في أسهم الطرح علًما بأن الشركة ال تعتبر أًيا من اتفاقيات األعمال 
التي أبرمتها الشركة التابعة من االتفاقيات الجوهرية. وتعتقد الشركة بأن جميع هذه االتفاقيات بما فيها من شروط وأحكام هامة قد تم تضمينها في 
هذا القسم، وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم يتم اإلفصاح عنها. كما في تاريخ هذه النشرة، لم تخل الشركة بأي من 
الشروط واألحكام المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. كما أن الشركة ليست على علم بأي حدث قد يصبح بمرور الوقت إخالالً أو تقصيًرا بموجب هذه 
االتفاقيات. وليس الغرض من ذكر هذه الملخصات هو وصف جميع الشروط واألحكام المعمول بها في تلك االتفاقيات. يرجى مراجعة األقسام )6-12( 
)اتفاقيات التمويل( و )12-10-2( )عقود اإليجار( و)12-9( )وثائق التأمين(، لمزيد من المعلومات عن اتفاقيات التمويل واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين 
الخاصة بالشركة. ويوضح الجدول التالي ملخصاً لالتفاقيات الجوهرية )باستثناء اتفاقيات التمويل واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين( التي أبرمتها الشركة 

ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية:

ملخص االتفاقيات الجوهرية (:  6-ووالجدول )
القيمة للفترات المشار إليهاالمدة وآلية التجديدوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

االتفاقيات املبرمة مع املوردين الرئيسيني

عقد توريد قطع غيار 
)العقد رقم 2016-38(

الشركة )بصفتها 
المشتري( وشركة أن 

أو في العربية السعودية 
للتجارة )بصفتها المورد(

أبرمت الشركة عقد توريد لغرض 
شراء قطع غيار من المورد، بما 
في ذلك معدات وأدوات منصات 

الحفر.

تم إبرام العقد في تاريخ 1438/01/30هـ )الموافق 
2016/11/01م( لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 
بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1439/04/12هـ 

)الموافق 2017/12/31م(، قابلة للتجديد تلقائًيا 
لفترة مماثلة ما لم يتم إنهائه من أحد األطراف.

35,147,068 ريال سعودي 
)السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(

عقد شراء منصة حفر 
)العقد رقم 2020-08(

الشركة )بصفتها 
المشتري( وشركة هونغوا 

غولدن كوست للمعدات أف 
زي إي )بصفتها المورد(

أبرمت الشركة عقد شراء منصة 
حفر لغرض الحصول على منصة 

.)AD 28( الحفر رقم

تم إبرام العقد في تاريخ 1441/06/05هـ )الموافق 
2020/01/31م( لمدة تنتهي باكتمال ضمان المنتج 

وفًقا ألحكام العقد

3,270,386 ريال سعودي 
)السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(

معامالت بناًء على أوامر 
شراء 

الشركة )بصفتها 
المشتري( وشركة كميرون 
الرشيد المحدودة )بصفتها 

المورد(

أبرمت الشركة عدد من عمليات 
الشراء للحصول على معدات 

وقطع غيار من الموارد بناًء على 
أوامر شراء.

-

33,270,726.89 ريال 
سعودي )السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(

اتفاقية إيجار سفينة غير 
مجهزة )برقم هيكل 352(

الشركة )بصفتها 
المستأجر( وشركة فيلس 

آست كو 3 الخاصة 
المحدودة )بصفتها 

المالك(

أبرمت الشركة اتفاقية مع الطرف 
اآلخر لغرض استئجار السفينة، 
وتحديداً منصة حفر )المعّرفة 
حالياً برقم هيكل 352، على أن 
 AD 110 يتم إعادة تسميتها

عند االستالم(، وفق مواصفات 
محددة، تتضمن المعدات واآلالت 
والمراجل والتركيبات والتجهيزات 

ذات الصلة. 

تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/08/10هـ 
)الموافق 2022/03/13م(، لمدة ثالث سنوات من 
تاريخ بدء عملياتها وذلك بعد االنتهاء من تسليم 

السفينة للشركة. 
ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة أو فترات 

إضافية بموجب إشعار خطي تقدمه الشركة، 
بشرط أن ال يسبق إشعار التمديد تفعيل لخيار 

الشراء التعاقدي من قبل الشركة أو التصرف في 
ملكية السفينة من قبل المالك قبل انتهاء مدة 

االتفاقية. 

ال يوجد )السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(
تبلغ تكلفة إيجار منصة 
الحفر بموجب االتفاقية 

مبلغاً قدره 33,000,000 ريال 
سعودي سنوياً )1(

اتفاقية إيجار سفينة غير 
مجهزة )برقم هيكل 373(

الشركة )بصفتها 
المستأجر( وشركة فيلس 

آست كو 4 الخاصة 
المحدودة )بصفتها 

المالك(

أبرمت الشركة اتفاقية مع الطرف 
اآلخر لغرض استئجار السفينة، 
وتحديداً منصة حفر )المعّرفة 
حالياً برقم هيكل 373، على أن 
 AD 120 يتم إعادة تسميتها

عند االستالم(، وفق مواصفات 
محددة، تتضمن المعدات واآلالت 
والمراجل والتركيبات والتجهيزات 

ذات الصلة. 

تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/08/10هـ 
)الموافق 2022/03/13م(، لمدة ثالث سنوات من 
تاريخ بدء عملياتها وذلك بعد االنتهاء من تسليم 

السفينة للشركة. 
ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة أو فترات 

إضافية بموجب إشعار خطي تقدمه الشركة، 
بشرط أن ال يسبق إشعار التمديد تفعيل لخيار 

الشراء التعاقدي من قبل الشركة أو التصرف في 
ملكية السفينة من قبل المالك قبل انتهاء مدة 

االتفاقية. 

ال يوجد )السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(
تبلغ تكلفة إيجار منصة 
الحفر بموجب االتفاقية 

مبلغاً قدره 33,000,000 ريال 
سعودي سنوياً )1(
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اتفاقية بيع وشراء وحدة 
حفر ذاتية الرفع من 

 Cantarell( كيبيل فيلس
 I Jack-Up Drilling

 Unit of Keppel
Fels( )برقم تعريف 

المنظمة البحرية الدولية 
)9690975

الشركة )بصفتها 
المشتري( وشركة كانتاريل 
آي، ال دي أي )المنطقة 
الحرة بماديرا( )بصفتها 

البائع(

أبرمت الشركة اتفاقية مع الطرف 
اآلخر لغرض شراء منصة حفر 

ذاتية الرفع من كيبيل فيلس 
 Cantarell I Jack-Up(

 Drilling Unit of Keppel
Fels( )برقم تعريف المنظمة 
البحرية الدولية 9690975(، 
وتشمل تراخيص تشغيل نظم 

المعلومات ذات الصلة أو التنازل 
عنها لصالح الشركة، كتيبات 
التشغيل واألجزاء والمعدات 

والمخزون والرسومات.
اتفق األطراف على سعر الشراء 

والذي يتكون من اآلتي: )1( عربون 
ضمان يمثل ما نسبته 10.0% من 
سعر الشراء تدفع لحساب ضمان 
معلق، و)2( دفعة نهائية تمثل ما 

تبقى من سعر الشراء.
على أن يتم إتمام عملية البيع بعد 
استيفاء )أو التنازل عن( الشروط 

المسبقة. 

تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/10/24هـ 
)الموافق 2022/05/25م(، على أن يتم إتمام 

عملية البيع في تاريخ )1( يوافق 1444/01/03هـ 
)الموافق 2022/08/01م( أو يسبقه، على أن 
يكون الحق لتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 

2022/06/15م(، و)2( بعد استيفاء )أو التنازل 
عن( الشروط المسبقة.

ال يوجد )السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(
تبلغ تكلفة شراء منصة الحفر 

بموجب االتفاقية مبلغاً 
قدره 285,000,000 ريال 

سعودي )1( 

اتفاقية بيع وشراء وحدة 
حفر ذاتية الرفع من كيبيل 

 Cantarell II( فيلس
 Jack-Up Drilling
 Unit of Keppel
Fels( )برقم تعريف 

المنظمة البحرية الدولية 
)9690987

الشركة )بصفتها 
المشتري( وشركة كانتاريل 
آي، ال دي أي )المنطقة 
الحرة بماديرا( )بصفتها 

البائع(

أبرمت الشركة اتفاقية مع الطرف 
اآلخر لغرض شراء منصة حفر 

ذاتية الرفع من كيبيل فيلس 
 Cantarell II Jack-Up(

 Drilling Unit of Keppel
Fels( )برقم تعريف المنظمة 
البحرية الدولية 9690987(، 
وتشمل تراخيص تشغيل نظم 

المعلومات ذات الصلة أو التنازل 
عنها لصالح الشركة، كتيبات 
التشغيل واألجزاء والمعدات 

والمخزون والرسومات.
اتفق األطراف على سعر الشراء 

والذي يتكون من اآلتي: )1( عربون 
ضمان يمثل ما نسبته 10% من 

سعر الشراء تدفع لحساب ضمان 
معلق، و)2( دفعة نهائية تمثل ما 

تبقى من سعر الشراء.
على أن يتم إتمام عملية البيع بعد 
استيفاء )أو التنازل عن( الشروط 

المسبقة. 

تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/10/24هـ 
)الموافق 2022/05/25م(، على أن يتم إتمام 

عملية البيع في تاريخ )1( يوافق 1444/01/03هـ 
)الموافق 2022/08/01م( أو يسبقه، على أن 
يكون الحق لتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 

2022/06/15م(، و)2( بعد استيفاء )أو التنازل 
عن( الشروط المسبقة.

ال يوجد )السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م(
تبلغ تكلفة شراء منصة الحفر 

بموجب االتفاقية مبلغاً 
قدره 285,000,000 ريال 

سعودي )1(

اإلجمالي

بلغت القيمة اإلجمالية 
لالتفاقيات السبعة املبرمة 

مع املوردين الرئيسيني 
املوضحة يف هذا اجلدول 
مبلغ قدره 80.89و,688,و7 
ريال سعودي )للسنة املالية 

املنتهية يف وو ديسمبر 
وو0وم( )و(

االتفاقيات املبرمة مع العمالء الرئيسيني

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6400040874 

))AD 12(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع 

برية في الشيبة بالمملكة العربية 
السعودية.

تم إبرام العقد في تاريخ 1417/08/22هـ 
)الموافق 1997/01/01م(، وتم تجديد العقد عدة 
مرات على أن تنتهي آخر مدة تعاقدية في تاريخ 

1446/04/28هـ )الموافق 2024/10/31م(،
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل
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عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 14( 6600044648

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1440/09/29هـ 
)الموافق 2019/06/03م( لمدة تبدأ من تاريخ 
بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1446/12/06هـ 

)الموافق2025/06/02م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600042600 

))AD 15(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1439/12/29هـ )الموافق 
2018/09/09م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة 

وتنتهي في تاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 
2022/11/09م(.

ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 16( 6600023226

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1430/07/29هـ )الموافق 
2009/07/22م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/08/15هـ 

)الموافق 2023/03/07م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 17( 6600018919

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1428/09/21هـ )الموافق 
2007/10/03م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1445/10/22هـ 

)الموافق 2024/05/01م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

استئجار وتشغيل سفينة 
 )AD 20( ذاتية الرفع
وتوفير معدات اختبار 
اآلبار السطحية )العقد 

 20( )HD453OF17 رقم
)AD

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( والمشروع 
المشترك لعمليات 

الخفجي المشتركة )شركة 
أرامكو ألعمال الخليج 
المحدودة والشركة 

الكويتية لنفط الخليج(

أبرمت الشركة عقد استئجار 
وتشغيل سفينة ذاتية الرفع وتوفير 
معدات اختبار اآلبار السطحية 

لغرض توفير سفينة مرفوعة ذاتية 
الرفع وملحقاتها وتقديم خدمات 

التشغيل في الخفجي ضمن 
عمليات الخفجي المشتركة.

تم إبرام العقد في تاريخ 1438/09/25هـ )الموافق 
2017/06/20م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/04/14هـ 
)الموافق 2021/11/19م(، وتم تمديد االتفاقية 

حتى 1445/05/05هـ )الموافق 2023/11/19م(، 
بموجب خطاب تمديد.

ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600030121 

))AD 21(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1434/03/02هـ )الموافق 
2013/01/14م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/24هـ 

)الموافق 2023/05/14م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600023931 

))AD 23(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1431/06/18هـ )الموافق 
2010/06/01م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/12/04هـ 

)الموافق 2025/05/31م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد الحفر وعمليات 
صيانة بحرية عن طريق 

منصة حفر مرفوعة )العقد 
 30 )HQ659ED19 رقم

))AD

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمة( والمشروع 
المشترك لعمليات 

الخفجي المشتركة )شركة 
أرامكو ألعمال الخليج 
المحدودة والشركة 

الكويتية لنفط الخليج( 
)بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد حفر وعمليات 
صيانة بحرية عن طريق منصة 

حفر مرفوعة لغرض توفير منصة 
الحفر والمعدات للعميل، باإلضافة 

إلى خدمات الحفر وعمليات 
الصيانة والتنقيب عن طريق منصة 
حفر مرفوعة والخدمات األخرى 
المرتبطة بعمليات منصة الحفر.

وأُبرم العقد في 13 ذي القعدة 1442هـ )الموافق 
23 يونيو 2021م(، لمدة تبدأ من 19 جمادى األولى 
1443هـ )الموافق 23 ديسمبر 2021م( وتنتهي في 
13 رجب 1448هـ )الموافق 22 ديسمبر 2026م(.

ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة )فترات( إضافية 
بموجب إخطار كتابي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600028513 

))AD 29(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1433/07/18هـ )الموافق 
2012/06/08م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1447/05/08هـ 

)الموافق 2025/10/30م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.
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عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 31(6600011969

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1425/09/23هـ )الموافق 
2004/11/06م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/14هـ 

)الموافق 2023/05/14م(.
تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 

1441/09/14م )الموافق 2020/05/07م( وحتى 
1443/03/14هـ )الموافق 2021/10/20م( وسيتم 

تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة التعليق.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 32( 6600011970

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1425/09/23هـ )الموافق 
2004/11/06م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1441/09/10هـ 

)الموافق 2020/05/03م(.
تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 

1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م( وحتى 
1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(، 

وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة اإليقاف. 
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 34( 6600023327

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1430/10/26هـ )الموافق 
2009/10/15م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1447/08/24هـ 

)الموافق 2026/02/12م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 35( 6600023228

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1430/08/07هـ )الموافق 
2009/07/29م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1447/08/05هـ 

)الموافق 2026/01/24م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 36(6600023985

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية وصيانة لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1431/03/15هـ )الموافق 
2010/03/01م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/11/02هـ 

)الموافق 2025/04/30م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
SLB-( العقد رقم(

 41( )201802-ADC
 ,59 ,55 ,46 ,43 ,42 ,AD

)67 ,65 ,64 ,61

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وشركة 

شلمبرجير ميدل إيست 
أس أيه )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض حفر 129 بئًرا في 
حقل الغوار وحقول أخرى في 

المملكة.

تم إبرام العقد في تاريخ 1439/05/28هـ )الموافق 
2018/02/14م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم 
تمديدها مرتين، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 
1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(، وتم 
تمديد االتفاقية حتى 1444/02/19هـ )الموافق 

2022/09/15م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600043584 

)AD 45

 الشركة )بصفة مقدم 
الخدمة( وأرامكو السعودية 

)بصفة العميل(

 أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية بغرض الحفر للتنقيب عن 
النفط والغاز و/أو حفر اآلبار 

واستكمال تطويرها في مواقع برية 
بالمملكة حسب تعليمات العميل.

 وأُبرم العقد في 1440/06/15هـ )الموافق 
2019/02/20م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء 

الخدمة وتنتهي في1446/11/02هـ )الموافق 
2025/04/30م(.

ويجوز تمديد مدة العقد لفترة )فترات( إضافية 
بموجب إخطار كتابي يقدمه العميل.
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عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600034160 

))AD 47(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 
2014/12/02م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة 

وتنتهي في تاريخ 1444/07/14هـ )الموافق 
2023/02/05م(.

تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 
1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م( وسيتم 

تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة التعليق.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.
كما في تاريخ هذه النشرة، تعمل الشركة على 
إعادة تشغيل منصة الحفر وتتوقع استئناف 
عملياتها بتاريخ 1444/01/03هـ )الموافق 

2022/08/01م(. 

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600034161 

))AD 48(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/12هـ )الموافق 
2014/12/04م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/09/08هـ 

)الموافق 2023/03/30م(.
تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 

1442/01/18هـ )الموافق 2020/09/06م( وحتى 
1442/05/29هـ )الموافق 2021/01/13م(، 

وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة التعليق.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600034162 

))AD 49(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 
2014/12/02م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة 

وتنتهي في تاريخ 1445/04/24هـ )الموافق 
2022/11/8م(.

ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر بحرية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 50( 6600029751

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة لغرض الحفر 

للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في 
مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1434/02/09هـ )الموافق 
2012/12/22م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/11/17هـ 

)الموافق 2025/05/15م(. 

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 6600034364 

))AD 51(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1436/11/22هـ )الموافق 
2015/09/06م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/04/10هـ 

)الموافق 2022/11/04م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
)العقد رقم 660004365 

)AD 52(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض الحفر للتنقيب 

عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية 

بالمملكة حسب تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 
2014/12/02م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/05/06هـ 

)الموافق 2022/11/30م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر برية 
 )SLB-ADC-201804(

)AD 53,54(

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وشركة 

شلمبرجير ميدل إيست 
أس أيه )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض حفر 110 بئًرا في 

حقول خريص ومزاليج وأبو جيفان 
والغوار وبقيق في المملكة العربية 

السعودية.

تم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/22هـ )الموافق 
2018/05/08م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم 

تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد 
في 1443/10/07هـ )الموافق 2022/05/08م(. 
 )AD 54( تم االنتهاء من أعمال منصة الحفر رقم
لغرض هذا العقد في 1442/12/09هـ )الموافق 
2021/07/19م(، وتم استالم خطاب ترسية في 
مارس 2022م لعقد جديد للمنصتين )AD 53 و 

AD 54( ولمدة ثالث سنوات تبدأ في الربع الثاني 
من العام 2022م لصالح عميل آخر.
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عقد منصة حفر برية 
 )SLB-ADC-201804(
 ,63 ,62 ,58 ,AD 57(

))68

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وشركة داول 

شلمبرجير العربية 
السعودية )ذات مسؤولية 
محدودة( )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
برية لغرض حفر 70 بئًرا في 
حقول عين دار وفزران وبقيق 

والفاضلي والخرسانية وأبو حدرية 
في المملكة العربية السعودية.

تم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/09هـ )الموافق 
2018/04/25م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم 

تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد 
في 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر بحرية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 60( 6600031590

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة لغرض الحفر 

للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في 
مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1434/11/05هـ )الموافق 
2013/09/11م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، 
حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/09/29هـ 

)الموافق 2023/04/20م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر بحرية 
وصيانة )العقد رقم 

))AD 70( 6600044024

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة لغرض الحفر 

للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في 
مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( لمدة أولية مدتها ثالث سنوات 
تم تمديدها مرة واحدة لمدة ثالث سنوات أخرى، 
حيث تنتهي الفترة الممددة في 1447/01/6هـ 
)الموافق 2025/07/01م(. ويجوز تمديد مدة 

العقد لفترة )فترات( إضافية بموجب إخطار كتابي 
يقدمه العميل.

عقد عمليات صيانة 
بحرية بواسطة منصة 

حفر مرفوعة )العقد رقم 
)AD 80( )HQ397ED16

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( والمشروع 
المشترك لعمليات 

الخفجي المشتركة )شركة 
أرامكو ألعمال الخليج 
المحدودة والشركة 

الكويتية لنفط الخليج( 
)بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة اآلبار لغرض 

الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها 
في مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1440/11/08هـ )الموافق 
2019/07/11م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة 

وتنتهي في تاريخ 1446/01/08هـ )الموافق 
2024/07/14م(.

ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر بحرية 
وصيانة )العقد رقم 
 110( 6600050764

))AD

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة لغرض الحفر 

للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في 
مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1443/08/17هـ )الموافق 
2022/03/20م( لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ 

بدء الخدمة.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد منصة حفر بحرية 
وصيانة )العقد رقم 
 120( 6600050765

))AD

الشركة )بصفتها مقدم 
الخدمات( وأرامكو 

السعودية )بصفتها العميل(

أبرمت الشركة عقد منصة حفر 
بحرية وصيانة لغرض الحفر 

للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في 
مواقع بحرية بالمملكة حسب 

تعليمات العميل.

تم إبرام العقد في تاريخ 1443/08/17هـ )الموافق 
2022/03/20م( لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ 

بدء الخدمة.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه العميل.

عقد من الباطن لمنصات 
حفر برية )حقل غوار 

)LSTK 2022

الشركة )بصفتها المقاول 
من الباطن( وشركة بيكر 
هيوز العربية السعودية 

)بصفتها المقاول(

أبرمت الشركة عقد من الباطن 
لغرض توفير منصات حفر برية 
بطاقة 2000 حصان، تحديداً 
 ،AD 54و AD 53 منصتي

والخدمات المتعلقة بها والتي 
تشمل الموظفين والمعدات والمواد 

ذات الصلة. تم إبرام العقد من 
الباطن لغرض مساندة المقاول في 
العقد رقم 6600050677 المبرم 

مع العميل النهائي. 

تم إبرام العقد في تاريخ 1443/09/14هـ )الموافق 
2022/04/15م( لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ 
بدء العمليات بموجب العقد الرئيسي مع العميل 
النهائي، وتنتهي في 1446/10/16هـ )الموافق 

2025/04/14م(.
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية 

بموجب إشعار خطي يقدمه المقاول.

اإلجمالي

بلغت القيمة اإلجمالية 
لالتفاقيات ال0و املبرمة 
مع العمالء الرئيسيني 

املوضحة يف هذا اجلدول 
مبلغ قدره و0.و79,و87,و8و,و 
ريال سعودي )للسنة املالية 

املنتهية يف وو ديسمبر 
وو0وم()و(

المصدر: الشركة.

لم يتم تضمين قيمة االتفاقيات المشار إليها في القيمة اإلجمالية لالتفاقيات مع الموردين الرئيسيين حيث تم إبرامها بين شهري مارس ومايو من العام 2022م.   )1(

لم يتم اإلفصاح عن قيمة كل من االتفاقيات الـ 30 المبرمة مع العمالء الرئيسيين الموضحة في الجدول أعاله بشكل منفصل حيث ترى الشركة أن هذه المعلومات ذات طابع تجاري حساس.  )2(

جدول المحتويات

222

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



االتفاقيات المربمة مع الموردين الرئيسيني 12-5-1

عقد توريد قطع غيار )العقد رقم 38-2016( المربم بني الرشكة ورشكة أن أو في العربية السعودية للتجارة 12-5-1-1

أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( عقد توريد قطع غيار مع شركة أن أو في العربية السعودية للتجارة )بصفتها المورد( لغرض شراء قطع غيار من المورد، 
بما في ذلك معدات وأدوات منصات الحفر. وبلغت قيمة هذا العقد 35,147,068 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وتم إبرام 
العقد في تاريخ 1438/01/30هـ )الموافق 2016/11/01م( لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1439/04/12هـ )الموافق 

2017/12/31م(، قابلة للتجديد تلقائًيا. ويخضع العقد ألنظمة المملكة.

عقد رشاء منية حفر )العقد رقم 08-2020( مربم بني الرشكة رشكة هونغوا غولدن كوست للمعدات أف زي إي 12-5-1-2

الحصول  المورد( لغرض  للمعدات أف زي إي )بصفتها  المشتري( عقد شراء منصة حفر مع شركة هونغوا غولدن كوست  الشركة )بصفتها  أبرمت 
على منصة الحفر رقم )AD 28( الخاصة بالشركة. وبلغت قيمة هذا العقد 3,270,386 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 
وتم إبرام العقد في تاريخ 1441/06/05هـ )الموافق 2020/01/31م( لمدة تنتهي باكتمال ضمان المنتج وفًقا ألحكام العقد. يخضع العقد ألنظمة 

إنجلترا وويلز.

معامالت عىل أساس أوامر رشاء بني الرشكة ورشكة كمريون الرشيد المحدودة  12-5-1-3

أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( عدد من المعامالت على أساس أوامر شراء للحصول على معدات وقطع غيار من شركة كميرون الرشيد المحدودة 
)بصفتها المورد(. وبلغ إجمالي قيمة أوامر الشراء 33,270,726.89 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ولم يتم إصدار أوامر 

الشراء وفًقا التفاقية إطارية مبرمة بين الشركة وشركة كميرون الرشيد المحدودة.

اتفاقية إيجار سفينة غري مجهزة )برقم هيكل 352( بني الرشكة ورشكة فيلس آست كو 3 الخاصة المحدودة 12-5-1-4

أبرمت الشركة )بصفتها المستأجر( اتفاقية إيجار سفينة غير مجهزة مع شركة فيلس آست كو 3 الخاصة المحدودة )بصفتها المالك( لغرض استئجار 
AD عند االستالم(، وفق مواصفات محددة، تتضمن  برقم هيكل 352، على أن يتم إعادة تسميتها 110  سفينة، وتحديداً منصة حفر )المعّرفة حالياً 
المعدات واآلالت والمراجل والتركيبات والتجهيزات ذات الصلة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م(، لمدة ثالث 
سنوات من تاريخ بدء عملياتها وذلك بعد االنتهاء من تسليم السفينة للشركة. ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي 
تقدمه الشركة، بشرط أن ال يسبق إشعار التمديد تفعيل لخيار الشراء التعاقدي من قبل الشركة أو التصرف في ملكية السفينة من قبل المالك قبل انتهاء 
مدة االتفاقية. تبلغ تكلفة إيجار منصة الحفر بموجب االتفاقية مبلغاً قدره 33,000,000 ريال سعودي سنوياً. تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. وتتم 

تسوية وحل أي نزاع ينشأ عنها إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لقواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي.

اتفاقية إيجار سفينة غري مجهزة )برقم هيكل 373( بني الرشكة ورشكة فيلس آست كو 4 الخاصة المحدودة 12-5-1-5

أبرمت الشركة )بصفتها المستأجر( اتفاقية إيجار سفينة غير مجهزة مع شركة فيلس آست كو 4 الخاصة المحدودة )بصفتها المالك( لغرض استئجار 
AD عند االستالم(، وفق مواصفات محددة، تتضمن  برقم هيكل 373، على أن يتم إعادة تسميتها 120  سفينة، وتحديداً منصة حفر )المعّرفة حالياً 
المعدات واآلالت والمراجل والتركيبات والتجهيزات ذات الصلة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م(، لمدة ثالث 
سنوات من تاريخ بدء عملياتها وذلك بعد االنتهاء من تسليم السفينة للشركة. ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي 
تقدمه الشركة، بشرط أن ال يسبق إشعار التمديد تفعيل لخيار الشراء التعاقدي من قبل الشركة أو التصرف في ملكية السفينة من قبل المالك قبل انتهاء 
مدة االتفاقية. تبلغ تكلفة إيجار منصة الحفر بموجب االتفاقية مبلغاً قدره 33,000,000 ريال سعودي سنوياً. تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. وتتم 

تسوية وحل أي نزاع ينشأ عنها إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لقواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي. 
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اتفاقية بيع ورشاء وحدة حفر ذاتية الرفع من كيبيل فيلس )Cantarell I Jack-Up Drilling Unit of Keppel Fels( )برقم  12-5-1-6
تعريف المنظمة البحرية الدولية 9690975( بني الرشكة ورشكة كانتاريل آي، ال دي أي )المنطقة الحرة بماديرا(

أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( اتفاقية بيع وشراء منصة حفر ذاتية الرفع مع شركة كانتاريل آي ال دي أي )المنطقة الحرة بماديرا( لغرض شراء منصة 
حفر ذاتية الرفع من كيبيل فيلس )Cantarell I Jack-Up Drilling Unit of Keppel Fels( )برقم تعريف المنظمة البحرية الدولية 9690975(، وتشمل 
تراخيص تشغيل نظم المعلومات ذات الصلة أو التنازل عنها لصالح الشركة، كتيبات التشغيل واألجزاء والمعدات والمخزون والرسومات. اتفق األطراف 
على سعر الشراء والذي يتكون من اآلتي: )1( عربون ضمان يمثل ما نسبته 10% من سعر الشراء تدفع لحساب ضمان معلق، و)2( دفعة نهائية تمثل ما 
تبقى من سعر الشراء. على أن يتم إتمام عملية البيع بعد استيفاء )أو التنازل عن( الشروط المسبقة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 
2022/05/25م(، على أن يتم إتمام عملية البيع في تاريخ )1( يوافق 1444/01/3هـ )الموافق 2022/08/01م( أو يسبقه، على أن يكون الحق لتاريخ 
1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م(، و)2( بعد استيفاء )أو التنازل عن( الشروط المسبقة. وتبلغ تكلفة شراء منصة الحفر بموجب االتفاقية مبلغاً 
قدره 285,000,000 ريال سعودي، غير شاملة تكاليف النقل وإدارة المشروع وخدمات طاقم العمل وإعادة اعتماد المعدات واستيفاء متطلبات الجاهزية 
الخاصة بالعميل. تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. وتتم تسوية وحل أي نزاع ينشأ عنها إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لقواعد تحكيم 

محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقية بيع ورشاء وحدة حفر ذاتية الرفع من كيبيل فيلس )Cantarell I Jack-Up Drilling Unit of Keppel Fels( )برقم  12-5-1-7
تعريف المنظمة البحرية الدولية 9690987( بني الرشكة ورشكة كانتاريل آي آي، ال دي أي )المنطقة الحرة بماديرا(

أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( اتفاقية بيع وشراء منصة حفر ذاتية الرفع مع شركة كانتاريل آي آي، ال دي أي )المنطقة الحرة بماديرا( لغرض شراء 
منصة حفر ذاتية الرفع من كيبيل فيلس )Cantarell I Jack-Up Drilling Unit of Keppel Fels( )برقم تعريف المنظمة البحرية الدولية 9690987(، 
وتشمل تراخيص تشغيل نظم المعلومات ذات الصلة أو التنازل عنها لصالح الشركة، كتيبات التشغيل واألجزاء والمعدات والمخزون والرسومات. اتفق 
األطراف على سعر الشراء والذي يتكون من اآلتي: )1( عربون ضمان يمثل ما نسبته 10.0% من سعر الشراء تدفع لحساب ضمان معلق، و)2( دفعة نهائية 
تمثل ما تبقى من سعر الشراء. على أن يتم إتمام عملية البيع بعد استيفاء )أو التنازل عن( الشروط المسبقة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1443/10/24هـ 
)الموافق 2022/05/25م(، على أن يتم إتمام عملية البيع في تاريخ )1( يوافق 1444/01/03هـ )الموافق 2022/08/01م( أو يسبقه، على أن يكون الحق 
لتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م(، و)2( بعد استيفاء )أو التنازل عن( الشروط المسبقة. وتبلغ تكلفة شراء منصة الحفر بموجب االتفاقية 
واستيفاء متطلبات  المعدات  اعتماد  وإعادة  العمل  المشروع وخدمات طاقم  وإدارة  النقل  تكاليف  ريال سعودي، غير شاملة  قدره 285,000,000  مبلغاً 
الجاهزية الخاصة بالعميل. تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. وتتم تسوية وحل أي نزاع ينشأ عنها إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لقواعد 

تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي.

االتفاقيات المربمة مع العمالء الرئيسيني 12-5-2

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 12( 6400040874(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-1

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية في الشيبة بالمملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1417/08/22هـ )الموافق 1997/01/01م( وتم تجديد العقد 
عدة مرات على أن تنتهي آخر مدة تعاقدية في تاريخ 1446/04/28هـ )الموافق 2024/10/31م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة. 

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 14( 6600044648(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-2

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1440/09/29هـ )الموافق 2019/06/03م( 
لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1446/12/06هـ )الموافق 2025/06/02م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة. 
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عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 15( 6600042600(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-3

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/12/29هـ )الموافق 2018/09/09م( لمدة تبدأ من 
تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/09م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه 
العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم 

للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 16( 6600023226(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-4

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1430/07/29هـ )الموافق 2009/07/22م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/08/15هـ )الموافق 2023/03/07م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 17( 6600018919(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-5

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1428/09/21هـ )الموافق 2007/10/03م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1445/10/22هـ )الموافق 2024/05/01م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

12-5-2-6  )HD453OF17 ( وتوفري معدات اختبار اآلبار السطحية )العقد رقمAD 20( عقد استئجار وتشغيل سفينة ذاتية الرفع
المحدودة  الخليإ  أرامكو ألعمال  المشرتكة )رشكة  الخفجي  المشرتك لعمليات  الرشكة والمرشوع  AD( بني   20(

والرشكة الكويتية لنفط الخليإ(

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد استئجار وتشغيل سفينة خدمات متعددة األغراض - ذاتية الرفع وتوفير معدات اختبار اآلبار السطحية 
سفينة  توفير  لغرض  الخليج(  لنفط  الكويتية  والشركة  المحدودة  الخليج  ألعمال  أرامكو  )شركة  المشتركة  الخفجي  لعمليات  المشترك  المشروع  مع 
خدمات متعددة األغراض - ذاتية الرفع وملحقاتها وتقديم خدمات التشغيل في الخفجي ضمن عمليات الخفجي المشتركة. وتم إبرام العقد في تاريخ 
1438/09/25هـ )الموافق 2017/06/20م( وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/04/14هـ )الموافق 2021/11/19م(، 
وتم تمديد االتفاقية حتى 1445/05/05هـ )الموافق 2023/11/19م(، بموجب خطاب تمديد، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 21( 6600030121(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-7

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1434/03/02هـ )الموافق 2013/01/14م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/24هـ )الموافق 2023/05/14م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 23( 6600023931(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-8

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1431/06/18هـ )الموافق 2010/06/01م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/12/04هـ )الموافق 2025/05/31م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.
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عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 29( 6600028513(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-9

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1433/07/18هـ )الموافق 2012/06/08م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1447/05/08هـ )الموافق 2025/10/30م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

الرشكة  12-5-2-10 AD(( بني   30(  HQ659ED19 رقم  )العقد  بحرية عن طريق منية حفر مرفوعة  الحفر وعمليات صيانة  عقد 
الكويتية  والرشكة  المحدودة  الخليإ  ألعمال  أرامكو  )رشكة  المشرتكة  الخفجي  لعمليات  المشرتك  والمرشوع 

لنفط الخليإ(

الخفجي  لعمليات  المشترك  المشروع  مع  مرفوعة  منصة حفر  بحرية عن طريق  وعمليات صيانة  الخدمة( عقد حفر  مقدم  )بصفتها  الشركة  أبرمت 
المشتركة )شركة أرامكو ألعمال الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج( )بصفته العميل( بغرض توفير منصة الحفر والمعدات للعميل، باإلضافة 
إلى خدمات الحفر والصيانة والتنقيب من خالل منصة الحفر المرفوعة والخدمات األخرى المرتبطة بعمليات منصة الحفر. وأُبرم العقد في 13 ذي 
القعدة 1442هـ )الموافق 23 يونيو 2021م(، لمدة تبدأ من 19 جمادى األولى 1443هـ )الموافق 23 ديسمبر 2021م( وتنتهي في 13 رجب 1448هـ )الموافق 

22 ديسمبر 2026م(. ويجوز تمديد مدة االتفاقية لفترة )فترات( إضافية بموجب إخطار كتابي يقدمه العميل. ويكون العقد خاضًعا ألنظمة المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 31( 6600011969(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-11

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1425/09/23هـ )الموافق 2004/11/06م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/14هـ )الموافق 2023/05/14م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 1441/09/14م )الموافق 2020/05/07م( وحتى 1443/03/14هـ )الموافق 
2021/10/20م( وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة التعليق. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر 

تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 32( 6600011970(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-12

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1425/09/23هـ )الموافق 2004/11/06م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1441/09/10هـ )الموافق 2020/05/03م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م( وحتى 1443/05/08هـ )الموافق 
2021/12/12م(، وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة اإليقاف. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر 

تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 34( 6600023327(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-13

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1430/10/26هـ )الموافق 2009/10/15م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1447/08/24هـ )الموافق 2026/02/12م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. تم ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين 

يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 35( 6600023228(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-14

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1430/08/07هـ )الموافق 2009/07/29م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في1447/08/05هـ )الموافق 2026/01/24م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.
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عقد منية حفر برية وصيانة )العقد رقم AD 36( 6600023985(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-15

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
و حفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1431/03/15هـ )الموافق 2010/03/01م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/11/02هـ )الموافق 2025/04/30م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

AD(( بني الرشكة ورشكة  12-5-2-16  41,42,43,46,55,59,61,64,65,66,67( )SLB-ADC-201802( العقد رقم( برية  عقد منية حفر 
شلمربجري ميدل إيست أس أيه

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه )بصفتها العميل( لغرض حفر 129 بئًرا في حقل 
الغوار وحقول أخرى في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/05/28هـ )الموافق 2018/02/14م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم تمديدها مرتين، 
تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(، وتم تمديد االتفاقية حتى 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(،  حيث 
ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال 

تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم )AD 45( 6600043584(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-17

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز واآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1440/06/15هـ )الموافق 2019/02/20م( لمدة تبدأ من 
تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1446/11/02هـ )الموافق 2025/04/30م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه 
العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم 

للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 47( 6600034160(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-18

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصات حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 2014/12/02م( لمدة 
تبدأ من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1444/07/14هـ )الموافق 2023/02/05م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي 
يقدمه العميل. وتم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م(، وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة اإليقاف. وكما 
في تاريخ هذه النشرة، تعمل الشركة تعمل الشركة على إعادة تشغيل منصة الحفر ذات الصلة ومن المتوقع أن تُستأنف عملياتها بتاريخ 1444/01/03هـ 
)الموافق 2022/08/01م(. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة 

النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 48( 6600034161(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-19

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد حفر بري مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/12هـ )الموافق 2014/12/04م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/09/08هـ )الموافق 2023/03/30م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. تم تعليق أعمال هذا العقد في تاريخ 1442/01/18هـ )الموافق 2020/09/06م( وحتى 1442/05/29هـ )الموافق 2021/01/13م(، 
وسيتم تمديد مدة العقد لفترة تعادل فترة التعليق. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل 

الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 49( 6600034162(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-20

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 2014/12/02م( لمدة تبدأ 
من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في تاريخ 1445/04/24هـ )الموافق 2023/11/8م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه 
العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم 

للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.
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عقد منية حفر بحرية وصيانة )العقد رقم AD 50( 6600029751(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-21

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر 
اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1434/02/09هـ )الموافق 2012/12/22م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1446/11/17هـ )الموافق 2025/05/15م(. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ 

عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 51( 6600034364(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-22

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1436/11/22هـ )الموافق 2015/09/06م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/04/10هـ )الموافق 2022/11/04م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )العقد رقم AD 52( 660004365(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-23

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار 
واستكمال تطويرها في مواقع برية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 2014/12/02م( وتم تمديده 
بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/05/06هـ )الموافق 2022/11/30م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار 
خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى 

التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر برية )AD 53 ,54( )SLB-ADC-201804(( بني الرشكة ورشكة شلمربجري ميدل إيست أس أيه 12-5-2-24

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه )بصفتها العميل( لغرض حفر 110 بئًرا في حقول 
خريص ومزاليج وأبو جيفان والغوار وبقيق في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/22هـ )الموافق 2018/05/08م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات 
 )AD 54( تم االنتهاء من أعمال منصة الحفر رقم .)تم تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/10/07هـ )الموافق 2022/05/08م
 )AD 54و AD 53( وتم استالم خطاب ترسية في مارس 2022م لعقد جديد للمنصتين ،)لغرض هذا العقد في 1442/12/09هـ )الموافق 2021/07/19م
ولمدة ثالث سنوات تبدأ بنهاية الربع الثاني من العام 2022م لصالح عميل آخر. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في 

حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

العربية  12-5-2-25 شلمربجري  داول  ورشكة  الرشكة  بني   ))AD  57  ,58  ,62  ,63  ,68(  )SLB-ADC-201804( برية  حفر  منية  عقد 
السعودية )ذات مسؤولية محدودة(

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة داول شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية محدودة( )بصفتها العميل( 
لغرض حفر 70 بئًرا في حقول عين دار وفزران وبقيق والفاضلي والخرسانية وأبو حدرية في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/09هـ )الموافق 
2018/04/25م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/5هـ )الموافق 2023/04/25م(، ويجوز 
تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر 

تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر بحرية وصيانة )العقد رقم AD 60( 6600031590(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-26

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1434/11/05هـ )الموافق 2013/09/11م( 
وتم تمديده بعد ذلك عدة مرات، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/09/29هـ )الموافق 2023/04/20م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية 
بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم 

إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة. 
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عقد منية حفر بحرية وصيانة )العقد رقم AD 70( 6600044024(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-27

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( 
لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم تمديدها مرة واحدة لمدة ثالث سنوات أخرى، حيث تنتهي الفترة الممددة في 1447/01/6 هـ )الموافق 2025/07/1م(. 
ويجوز تمديد مدة العقد لفترة )فترات( إضافية بموجب إخطار كتابي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، 

في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد عمليات صيانة بحرية بواسطة منية حفر مرفوعة )العقد رقم AD 80( )HQ397ED16( بني الرشكة والمرشوع  12-5-2-28
المشرتك لعمليات الخفجي المشرتكة )رشكة أرامكو ألعمال الخليإ المحدودة والرشكة الكويتية لنفط الخليإ(

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة اآلبار مع المشروع المشترك لعمليات الخفجي المشتركة )شركة أرامكو ألعمال 
الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج( )بصفته العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع 
بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1440/11/08هـ )الموافق 2019/07/11م( لمدة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي في 
تاريخ 1446/01/08هـ )الموافق 2024/07/14م(، ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة 
المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا 

لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر بحرية وصيانة )العقد رقم AD 110( 6600050764(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-29

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1443/08/17هـ )الموافق 2022/03/20م( 
لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ بدء الخدمة، ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة 
المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا 

لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد منية حفر بحرية وصيانة )العقد رقم AD 120( 6600050765(( بني الرشكة وأرامكو السعودية 12-5-2-30

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر بحرية وصيانة مع أرامكو السعودية )بصفتها العميل( لغرض الحفر للتنقيب عن النفط والغاز 
وحفر اآلبار واستكمال تطويرها في مواقع بحرية بالمملكة حسب تعليمات العميل. وتم إبرام العقد في تاريخ 1443/08/17هـ )الموافق 2022/03/20م( 
لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ بدء الخدمة، ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة 
المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا 

لألنظمة المعمول بها في المملكة.

عقد من الباطن لمنيات حفر برية )حقل غوار LSTK 2022( بني الرشكة ورشكة بيكر هيوز العربية السعودية 12-5-2-31

أبرمت الشركة )بصفتها المقاول من الباطن( عقد من الباطن لمنصات حفر برية مع شركة بيكر هيوز العربية السعودية )بصفتها المقاول( لغرض توفير 
منصات حفر برية بطاقة 2,000 حصان، تحديداً منصتي AD 53 وAD 54، والخدمات المتعلقة بها والتي تشمل الموظفين والمعدات والمواد ذات الصلة. 
تم إبرام العقد من الباطن لغرض مساندة المقاول في العقد رقم 6600050677 المبرم مع العميل النهائي. تم إبرام العقد في تاريخ 1443/09/14هـ 
)الموافق 2022/04/15م( لمدة تبلغ ثالث سنوات من تاريخ بدء العمليات بموجب العقد الرئيسي مع العميل النهائي، وتنتهي في 1446/10/16هـ )الموافق 
2025/04/14م(، ويجوز تمديد مدة العقد لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه المقاول. تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. وتتم 

.)UNCITRAL( تسوية وحل أي نزاع ينشأ عنها إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لقواعد تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
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اتفاقيات التمويل  12-6

أبرمت الشركة ثالث اتفاقيات تمويل ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية علماً بأن شركة أوفست العربية المحدودة لم تبرم أي اتفاقيات تمويل، وفيما يلي 
ملخصاً التفاقيات التمويل التي تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو يمكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في أسهم الطرح. كما في تاريخ هذه النشرة، 
لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. كما أن الشركة ليست على علم بأي حدث قد يصبح بمرور الوقت 
إخالالً أو تقصيًرا بموجب أي اتفاقية تمويل. علماً بأن ملخص االتفاقيات والعقود الموضح أدناه يشتمل على األحكام الجوهرية لتلك االتفاقيات وليس 

كافة الشروط واألحكام لتلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

وتحتوي بعض اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إخطاراً مسبقاً للجهات الممولة أو الحصول على موافقة خطية مسبقة 
عند حدوث أي تغير في السيطرة على الشركة أو في هيكل ملكيتها أو عند طرح أسهمها لالكتتاب العام. وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات 

الالزمة من الجهات الممولة في هذا الشأن.

يبين الجدول التالي اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية:

تفاصيل اتفاقيات التمويل (:  7-ووالجدول )
مبلغ التمويلالفترة المتاحةنوع التمويلالُمقِرض والُمقترض

البنك السعودي الفرنسي )كمقرض( 
والشركة )كمقترض(

تسهيالت بنكية )تسهيالت 
نقدية وغير نقدية(

تبدأ فترة إتاحة القروض اعتباراً من 
1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م( وحتى 

1443/05/27هـ )الموافق 2021/12/31م(. )1(

تسهيالت تصل إلى 660,438,245.30 
ريال سعودي.)2(

البنك األهلي السعودي )البنك 
األهلي التجاري سابقاً( )كمقرض( 

والشركة )كمقترض(

تسهيالت بنكية )تسهيالت 
نقدية وغير نقدية(

تبدأ فترة إتاحة القروض اعتباراً من 
1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م( وحتى 

1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م(. )3(

تسهيالت تصل إلى 
1,605,856,679.25 ريال سعودي.)4(

البنك األهلي السعودي )مجموعة 
سامبا المالية سابقاً( )كمقرض( 

والشركة )كمقترض(

تسهيالت بنكية )تسهيالت 
نقدية وغير نقدية(

 تبدأ فترة إتاحة القروض اعتباراً من 
1442/03/01هـ )الموافق 2020/10/18م( وحتى 

1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(. )5(

تسهيالت تصل إلى 658,330,000 ريال 
سعودي. )6(

المصدر: الشركة.
االتفاقية منتهية الصالحية. أكدت الشركة استالمها تأكيد خطي من الُمقرض يؤكد أن التسهيالت ستظل متاحة حتى يتم تنفيذ اتفاقية جديدة الحقاً.  )1(

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك السعودي الفرنسي 499,916,455. ريال سعودي.   )2(

االتفاقية منتهية الصالحية. أكدت الشركة استالمها تأكيد خطي من الُمقرض يؤكد أن التسهيالت ستظل متاحة حتى يتم تنفيذ اتفاقية جديدة الحقاً.   )3(

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( 987,219,235.06 ريال سعودي.  )4(

االتفاقية منتهية الصالحية. أكدت الشركة استالمها تأكيد خطي من الُمقرض يؤكد أن التسهيالت ستظل متاحة حتى يتم تنفيذ اتفاقية جديدة الحقاً.  )5(

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك األهلي السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقاً( 412,037,500 ريال سعودي.   )6(

اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك السعودي الفرنيس 12-6-1

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك السعودي الفرنسي في 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م(، والتي وافق بموجبها البنك السعودي 
الفرنسي على تقديم تسهيالت بنكية للشركة بقيمة إجمالية 660,438,245.30 ريال سعودي. تتألف التسهيالت البنكية من:

السعودية  	 البنوك  بين  الفائدة  زيادة على سعر  ربح سنوي %1.75  بمعدل  ريال سعودي  بقيمة 5,000,000  المكشوف  تسهيالت سحب على 
)سايبور( وفقاً التفاقية بيع وشراء السلع الرئيسية المبرمة في تاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م(.

تسهيالت متعددة األغراض بقيمة 342,667,924 ريال سعودي بمعدل ربح سنوي 1.25% زيادة على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. 	
البنوك السعودية  	 الفائدة بين  تمويل تورق بقيمة 213,500,000 ريال سعودي لشراء وبيع السلع بمعدل ربح سنوي 0.80% زيادة على سعر 

)سايبور( وفقاً التفاقية بيع وشراء السلع الرئيسية المبرمة في تاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م(.
تسهيالت بقيمة 17,306,033.30 ريال سعودي لمعامالت مبادلة أسعار الفائدة المتعلقة بشراء منصة حفر جديدة وفقاً التفاقية التحوط  	

الرئيسة للسوق المالية اإلسالمية واالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.
تمويل تورق بقيمة 81,964,288 ريال سعودي لشراء وبيع السلع بمعدل ربح سنوي 0.80% زيادة على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(  	

وفقاً التفاقية بيع وشراء السلع الرئيسية المبرمة في تاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م(.

أبرمت االتفاقية في تاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م( وتظل التسهيالت متاحة حتى تاريخ 1443/05/27هـ )الموافق 2021/12/31م(. 
وترى الشركة أن بنود االتفاقية تتوافق مع ممارسات السوق السائدة.
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وفيما يلي بيان بالضمانات المقدمة بموجب االتفاقية:

سند ألمر من الشركة بقيمة 660,438,245.30 ريال سعودي لصالح البنك السعودي الفرنسي. 	
	  )SLB-ADC-201802( فيما يتعلق بالعقد رقم )AD 43( ورقم )AD 42( ورقم )AD 41( التنازل عن عائدات عقد منصات حفر حقل غوار رقم

المبرم مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه لصالح البنك السعودي الفرنسي.
التنازل عن عائدات عقد منصة الحفر البحرية بقوة 3,000 حصان لمنصة الحفر رقم )AD 60( فيما يتعلق بالعقد رقم 6600031590 المبرم  	

مع أرامكو السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي.
	  )SLB-ADC-201802( فيما يتعلق بالعقد رقم )AD 43( ورقم )AD 42( ورقم )AD 41( التنازل عن عائدات مطالبات التأمين من منصة حفر غوار رقم

المبرم مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه لصالح البنك السعودي الفرنسي.
رقم  	 بالعقد  يتعلق  فيما   )AD 60( الحفر رقم لمنصة  بقوة 3,000 حصان  البحرية  الحفر  التأمين من منصة  التنازل عن عائدات مطالبات 

6600031590 المبرم مع أرامكو السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي. 

تتضمن التعهدات المالية والغير مالية الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب االتفاقية ما يلي:

تعهد بأن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي عن x 2.5 في جميع األوقات.  	
تعهد بأن ال تقل نسبة التداول )عدد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوم المتداولة( عن 0.9:1 في جميع األوقات. 	
تعهد بعدم إتمام تغيير في السيطرة تتعلق بأكثر من نصف حقوق التصويت في الشركة أو أكثر من نصف رأس المال المصدر للشركة. 	
تعهد بعدم إتمام حدث ائتماني عند االندماج ويشمل ذلك األحداث التالية: )1( األحداث التي تندمج فيها الشركة أو تندمج مع طرف اخر أو  	

تندمج إلى أو تنقل كل أو أغلب أصولها )أو أي جزء كبير من األصول التي تتألف منها األعمال التي تقوم بها الشركة اعتباًرا من تاريخ االتفاقية( 
أو القيام بإعادة تنظيم أو إعادة دمج أو إعادة تكوين كيان آخر. )2( األحداث التي يكتسب فيها أي شخص أو مجموعة من األشخاص أو 
الكيانات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر ملكية نفعية لألوراق المالية التي لها القدرة على انتخاب أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة 
)أو ما يعادله( أو أي حصة ملكية أخرى تمكنه من ممارسة السيطرة على الشركة. )3( األحداث التي يقوم بها العميل بتغيير جوهري في هيكل 

رأس ماله عن طريق إصدار أو تحمل أو ضمان ديون أو إصدار أسهم ممتازة أو أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إلى ديون أو أسهم ممتازة.
تعهد بعدم القيام بأي تصرف مؤسسي أو إجراءات قضائية أو القيام بإجراءات لحل الشركة أو إعادة هيكلتها أو تعيين وصي في حالة إفالسها  	

ألي من أصولها أو إيراداتها )وذلك فيما يتعلق بتمويل التورق وفقاً التفاقية بيع وشراء السلع الرئيسية المبرمة في تاريخ 1442/06/04هـ 
)الموافق 2021/01/17م((. 

تعهد بعدم تأجير أو نقل أو التصرف في أي من أصولها أو إيراداتها، سواء في معاملة واحدة أو عدة معامالت )وذلك فيما يتعلق بتمويل التورق  	
وفقاً التفاقية بيع وشراء السلع الرئيسية المبرمة في تاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م((. 

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك السعودي الفرنسي 499,916,455 ريال سعودي. تخضع االتفاقية ألنظمة 
المملكة وتحال أي نزاعات ناشئة عنها إلى لجنة المنازعات المصرفية.

وبموجب الخطاب المؤرخ في 1443/07/19هـ )الموافق 2022/02/20م( وافق البنك السعودي الفرنسي على الطرح وتنازل عن بند التغير في السيطرة 
المتعلق بالطرح المزمع.

اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك األهيل السعودي )البنك األهيل التجاري سابقًا( 12-6-2

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك األهلي التجاري )حالياً البنك األهلي السعودي نتيجة اندماج البنك األهلي التجاري مع مجموعة سامبا 
المالية( في 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(، والتي وافق بموجبها البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( على تقديم للشركة 

تسهيالت بنكية بقيمة إجمالية 1,605,856,679.25 ريال سعودي. يتألف التمويل من:

تسهيالت عمالت أجنبية بقيمة 5,000,000 ريال سعودي بمعدل ربح سنوي يعادل سعر تعرفة خزينة البنك، لمدة أقصاها سنة.  	
تسهيالت بقيمة 60,000,000 ريال سعودي لغرض مقايضة أسعار صرف العمالت األجنبية بمعدل ربح سنوي يعادل سعر تعرفة الخزينة لدى  	

البنك.
تسهيالت بقيمة 75,000,000 ريال سعودي لغرض إصدار خطابات ضمانات بمعدل ربح سنوي يعادل سعر تعرفة البنك المركزي السعودي. 	
تسهيالت بقيمة 50,000,000 ريال سعودي لغرض دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة بمعدل ربح سنوي 1.5% زيادة على سعر الفائدة  	

بين البنوك السعودية )سايبور(.
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تسهيالت بقيمة 394,449,371.21 ريال سعودي لغرض تمويل مشروع الشركة مع أرامكو السعودية لمدة أقصاها 36 شهر بمعدل ربح سنوي  	
0.75% زيادة على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(.

تسهيالت بقيمة 1,021,407,308.04 ريال سعودي لغرض شراء منصات حفر بحرية لمدة أقصاها 60 شهر بمعدل ربح سنوي 0.73% زيادة  	
على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(.

أبرمت االتفاقية في 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م( وتظل التسهيالت متاحة حتى تاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م(. وترى 
الشركة أن بنود االتفاقية تتوافق مع ممارسات السوق السائدة.

وفيما يلي بيان بالضمانات المقدمة بموجب االتفاقية:

	  ،)AD 58( ،)AD 57( ،)AD 56( ،)AD 55( ،)AD 54( ،)AD 53( التنازل عن عائدات عقود عدد عشر منصات حفر برية )منصات الحفر رقم
)AD 65( ،)AD 64( ،)AD 61( ،)AD 59(، باإلضافة إلى المنصتين )AD 67( ،)AD 66((، لصالح البنك األهلي السعودي )البنك األهلي 

التجاري سابقاً(.
	  ،)AD 59( ،)AD 58( ،)AD 57( ،)AD 56( ،)AD 55( ،)AD 54( ،)AD 53( التنازل عن عائدات بيع منصات الحفر رقم )منصات الحفر رقم

)AD 65( ،)AD 64( ،)AD 61(، باإلضافة إلى المنصتين )AD 67( ،)AD 66((، لصالح البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً(.
	  )SLB-ADC-201802( بالعقد رقم يتعلق  التأمين لعدد عشر منصات حفر برية فيما  التأمين وحقوق وثائق  التنازل عن عائدات مطالبات 

)منصات الحفر رقم )AD 67( ،)AD 66( ،)AD 65( ،)AD 64( ،)AD 61( ،)AD 59( ،)AD 56( ،)AD 55( ،)AD 46( ،)AD 43((، بمبلغ ال 
يقل عن 1,158,998,000 ريال سعودي لصالح البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً(.

التنازل عن عائدات عقد مشروع أرامكو السعودية فيما يتعلق بالعقد رقم 6600044024 )منصة الحفر رقم )AD70((، لصالح البنك األهلي  	
السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً(.

التنازل عن عائدات بيع )منصة الحفر رقم )AD70((، لصالح البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً(. 	
التنازل عن عائدات مطالبات التأمين وحقوق وثائق التأمين لمشروع أرامكو السعودية فيما يتعلق بالعقد رقم 6600044024 )منصة الحفر رقم  	

)AD70((، بمبلغ ال يقل عن 503,908,000 ريال سعودي لصالح البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً(.

تتضمن التعهدات المالية والغير مالية الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب االتفاقية ما يلي:

تعهد بتعيين البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( ليكون على قدم المساواة مع مقرضي الشركة. 	
	 .x 2.5 تعهد بأن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي عن
تعهد بأن ال تقل نسبة التداول عن 1:1 في جميع األوقات.  	

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( 987,219,235.06 ريال 
سعودي. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتحال أي نزاعات ناشئة عنها إلى المحكمة المختصة بالمملكة أو لجنة المنازعات المصرفية، ودون اإلخالل 

بحق البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( في رفع الدعاوى القضائية خارج المملكة.

وبموجب الخطاب المؤرخ في 1443/07/16هـ )الموافق 2022/02/17م( وافق البنك األهلي السعودي على الطرح.

اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك األهيل السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقًا( 12-6-3

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع مجموعة سامبا المالية )حالياً البنك األهلي السعودي نتيجة اندماج البنك األهلي التجاري مع مجموعة سامبا 
المالية( في 1442/03/01هــ )الموافق 2020/10/18م(، والتي وافقت بموجبها البنك األهلي السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقاً( على تقديم للشركة 

تسهيالت بنكية بقيمة إجمالية 658,330,000 ريال سعودي. يتألف التمويل من:

تسهيالت بقيمة 100,000,000 ريال سعودي إلصدار ضمانات ابتدائية وضمانات حسن األداء وضمانات الدفع المقدمة لمدة أقصاها ثالث  	
سنوات بمعدل ربح سنوي يعادل سعر تعرفة البنك المركزي السعودي. 

تمويل مرابحة قصير األجل بقيمة 50,000,000 ريال سعودي لغرض دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة لمدة 90 يوم بمعدل ربح سنوي  	
1.5% زيادة على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(.

تمويل مرابحة طويل األجل بقيمة 500,000,000 ريال سعودي لغرض تمويل شراء منصات حفر برية بمعدل ربح سنوي 0.75% زيادة على سعر  	
الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(.

تسهيالت بقيمة 50,000,000 ريال سعودي للتحوط من المخاطر المتعلقة باالستيراد والدفع لمدة ثمان سنوات. 	
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أبرمت االتفاقية في 1442/03/01هـ )الموافق 2020/10/18م( وتظل التسهيالت متاحة حتى تاريخ 1442/11/20هــ )الموافق 2021/06/30م(. وترى 
الشركة أن بنود االتفاقية تتماشى مع ممارسات السوق السائدة.

تشمل الضمانات المقدمة بموجب هذه االتفاقية التنازل عن عائدات العقود من منصات حفر الشركة التي تغطي 120.0% من المبلغ المتاح بموجب 
التسهيالت لصالح البنك األهلي السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقاً(.

تشمل التعهدات المالية والتشغيلية الرئيسية التي قدمتها الشركة لصالح البنك األهلي السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقاً( بموجب االتفاقية ما يلي:

تعهد بأن ال تقل نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات عن 1:1. 	
تعهد بأن ال تقل نسبة اجمالي المطلوبات إلى صافي حقوق الملكية عن 2.5:1 	

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع البنك األهلي السعودي )مجموعة سامبا المالية سابقاً( 412,037,500 ريال سعودي. 
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتحال أي نزاعات ناشئة عنها إلى لجنة المنازعات المصرفية.

وبموجب الخطاب المؤرخ في 1443/07/16هـ )الموافق 2022/02/17م( وافق البنك األهلي السعودي على الطرح.

االتفاقيات األخرى مع المقرضني  12-7

باإلضافة إلى اتفاقيات التمويل المبرمة مع المقرضين الموضحة في القسم )12-6( )اتفاقيات التمويل(، أبرمت الشركة اتفاقيتين تكميليتين لمبادلة معدل 
الربح متوافقة مع الضوابط الشرعية مع اثنين من المقرضين، وهما البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( والبنك السعودي الفرنسي. 

لغرض التحوط من مخاطر معدالت الربح الثابتة والمتغيرة.

وفيما يلي ملخصاً التفاقيات مبادلة معدل الربح المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو يمكن أن تؤثر على قرار 
المكتتبين في أسهم الطرح. كما في تاريخ هذه النشرة، لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. كما أن الشركة 
ليست على علم بأي حدث قد يصبح بمرور الوقت إخالالً أو تقصيًرا بموجب هذه االتفاقيات. علماً بأن ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة أدناه يشتمل 
على األحكام الجوهرية لتلك االتفاقيات وليس كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام 

الواردة في تلك االتفاقيات.

يبين الجدول التالي اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية:

تفاصيل االتفاقيات األخرى مع المقرضين (:  8-ووالجدول )
وصفالفترة المتاحةنوع االتفاقيةالُمقِرض والمقترض

البنك األهلي السعودي 
)البنك األهلي التجاري 

سابقاً( )المقرض( والشركة 
)المقترض(

اتفاقية مبادلة معدل الربح 
المتوافقة مع الضوابط 

الشرعية

تسري االتفاقية اعتباراً من 
1437/07/26هـ )الموافق 
2016/05/03م( وحتى 

1444/09/08هـ )الموافق 
2023/03/30م(. 

اتفاقية مبادلة معدل ربح المتوافقة مع الضوابط 
الشرعية )هيكل مرابحة بالوعد(. وبمعدالت ربح ثابتة 
ومتغيرة متفق عليها تبلغ 2.98% من المبلغ األساسي، 

باإلضافة إلى مبلغ يعادل سعر الفائدة بين البنوك 
السعودية )سايبور( لثالثة أشهر فيما يتعلق بالمبلغ 

األساسي على التوالي.

البنك السعودي الفرنسي 
)المقرض( والشركة 

)المقترض(

اتفاقية مبادلة معدل الربح 
المتوافقة مع الضوابط 

الشرعية

تسري االتفاقية اعتباراً من 
1437/07/19هـ )الموافق 
2016/04/26م( وحتى 

1444/09/08هـ )الموافق 
2023/03/30م(. 

اتفاقية مبادلة معدل ربح المتوافقة مع الضوابط 
الشرعية )هيكل مرابحة بالوعد(. وبمعدالت ربح ثابتة 
ومتغيرة متفق عليها تبلغ 2.99% من المبلغ األساسي، 

باإلضافة إلى مبلغ يعادل سعر الفائدة بين البنوك 
السعودية )سايبور( لثالثة أشهر فيما يتعلق بالمبلغ 

األساسي على التوالي.

المصدر: الشركة.

)البنك  12-7-1 السعودي  البنك األهيل  الرشعية مع  الضوابط  المتوافقة مع  الربح  اتفاقية مبادلة معدل 
األهيل التجاري سابقًا(

أبرمت الشركة اتفاقية مبادلة معدل الربح المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقاً( )هيكل مبني على 
المرابحة والوعد( في 1437/07/26هـ )الموافق 2016/05/03م( وتظل سارية حتى تاريخ 1444/09/08هـ )الموافق 2023/03/30م(، للتحوط من مخاطر 
معدالت الربح الثابتة والمتغيرة لصالح كال الطرفين. وبمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة متفق عليها تبلغ 2.98% من المبلغ األساسي، باإلضافة إلى مبلغ يعادل سعر 
الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( لثالثة أشهر فيما يتعلق بالمبلغ األساسي على التوالي. يعد هذا العقد مكمل التفاقيات التسهيالت المبرمة بين الشركة 

والبنك األهلي التجاري خالل الفترة ذات الصلة، بما في ذلك االتفاقية المذكورة أعاله بتاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(.
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اتفاقية مبادلة معدل الربح المتوافقة مع الضوابط الرشعية مع البنك السعودي الفرنيس 12-7-2

في  والوعد(  المرابحة  على  مبني  )هيكل  الفرنسي  السعودي  البنك  مع  الشرعية  الضوابط  مع  المتوافقة  الربح  معدل  مبادلة  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
الربح  للتحوط من مخاطر معدالت  )الموافق 2023/03/30م(،  تاريخ 1444/09/08هـ  )الموافق 2016/04/26م( وتظل سارية حتى  1437/07/19هـ 
الثابتة والمتغيرة لصالح كال الطرفين. وبمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة متفق عليها تبلغ 2.99% من المبلغ األساسي، باإلضافة إلى مبلغ يعادل سعر الفائدة 
بين البنوك السعودية )سايبور( لثالثة أشهر فيما يتعلق بالمبلغ األساسي على التوالي. يعد هذا العقد مكمل التفاقيات التسهيالت المبرمة بين الشركة 

والبنك السعودي الفرنسي التجاري خالل الفترة ذات الصلة، بما في ذلك االتفاقية المذكورة أعاله بتاريخ 1442/06/04هـ )الموافق 2021/01/17م(.

اتفاقيات برنامج الصكوك  12-8

كما في تاريخ هذه النشرة، أصدرت الشركة صكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة 2,000,000,000 ريال سعودي )هيكل المضاربة والمرابحة 
المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية( في المملكة وذلك بعد تقديم إشعار للهيئة بهذا الخصوص بتاريخ 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م( 
كما هو موضح في تعميم الطرح بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م( )»برنامج الصكوك«(. وبلغت قيمة برنامج الصكوك 1,600,000,000 
ريال سعودي وفقاً لإلشعار المقدم للهيئة بتاريخ 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م(. وتمت زيادة حجم برنامج الصكوك بعد ذلك بمبلغ قدره 
400,000,000 ريال سعودي لتصل قيمته اإلجمالية إلى 2,000,000,000 ريال سعودي وفقاً لإلشعار المقدم للهيئة بتاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 
ربح  ومعدل  سعودي،  ريال   2,000,000,000 أي  الصكوك،  برنامج  قيمة  بكامل  الصكوك  برنامج  من  األولى  الشريحة  إصدار  وتم  2022/01/26م(. 
1.60% زيادة على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( على مدار ستة أشهر، ولمدة خمس سنوات. وعليه لن يكون هنالك أي شرائح أخرى 

ضمن برنامج الصكوك.

اتفاقيات جوهرية.  الشركة  تعتبرها  التي  االتفاقيات  أدناه  الوارد  الجدول  ويلخص  الصكوك.  ببرنامج  المتعلقة  االتفاقيات  من  عدًدا  الشركة  أبرمت 
وفيما يلي ملخصاً لالتفاقيات المتعلقة ببرنامج الصكوك التي تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو يمكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في أسهم 
الطرح. كما في تاريخ هذه النشرة، لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات برنامج الصكوك. كما أن الشركة ليست 
على علم بأي حدث قد يصبح بمرور الوقت إخالالً أو تقصيًرا بموجب هذه االتفاقيات. علماً بأن ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة أدناه يشتمل 
على األحكام الجوهرية لتلك االتفاقيات وليس كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام 

الواردة في تلك االتفاقيات.

يبين الجدول التالي االتفاقيات التي ابرمتها الشركة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك:

تفاصيل اتفاقيات برنامج الصكوك (:  9-ووالجدول )

القيمة للفترات المشار المدة وآلية التجديدوصفاألطرافاسم االتفاقية
إليها

اتفاقية المضاربة 
الرئيسية

الشركة )بصفتها الُمصدر 
والمضارب( وشركة الرياض 

المالية )بصفتها وكيل 
حاملي الصكوك ورب المال(

أبرمت الشركة اتفاقية المضاربة الرئيسية - 
لغرض برنامج الصكوك - والتي يقوم بموجبها 
وكيل حاملي الصكوك بالدفع للمضارب في 

تاريخ ذي الصلة رأس مال المضاربة المعمول به 
الستخدامه كرأس مال الستثماره للمضاربة، على 
أن يتم استثمار ما تبقى من رأس مال المضاربة 

في المحفظة االستثمارية.

تم إبرام االتفاقية بتاريخ 
1443/07/02هـ )الموافق 
2022/02/03م(، لغرض 

برنامج الصكوك

تم إبرام االتفاقية لغرض 
برنامج الصكوك بقيمة 
2,000,000,000 ريال 

سعودي.

اتفاقية المرابحة 
الرئيسية

الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة الرياض المالية 

)البائع(

أبرمت الشركة اتفاقية المرابحة الرئيسية - 
لغرض برنامج الصكوك - والتي وافق بموجبها 

البائع على بيع السلع التي تم شراؤها من 
الموردين المعينين إلى المشتري بالسعر الذي 

تم التفاوض عليه بين المشتري والبائع. وبمجرد 
حصول البائع على السلع، يقوم البائع ببيع السلع 
إلى المشتري بناًء على شروط الدفع اآلجل وفًقا 
لشروط اتفاقية المرابحة الرئيسية، مما يتيح 

للمشتري أن يدفع للبائع سعر البيع اآلجل.

تم إبرام االتفاقية بتاريخ 
1443/07/02هـ )الموافق 
2022/02/03م(، لغرض 

برنامج الصكوك

تم إبرام االتفاقية لغرض 
برنامج الصكوك بقيمة 
2,000,000,000 ريال 

سعودي.

اتفاقية الوكالة 
الرئيسية

الشركة )بصفتها الُمصدر( 
وشركة الرياض المالية 
)بصفتها وكيل حاملي 

الصكوك(

أبرمت الشركة اتفاقية الوكالة الرئيسية - لغرض 
برنامج الصكوك - والتي بموجبها يتم تعيين 
وكيل حاملي الصكوك للعمل كوكيل نيابة عن 

ولصالح حاملي الصكوك.

تم إبرام االتفاقية بتاريخ 
1443/07/02هـ )الموافق 
2022/02/03م(، لغرض 

برنامج الصكوك

تم إبرام االتفاقية لغرض 
برنامج الصكوك بقيمة 
2,000,000,000 ريال 

سعودي.

المصدر: الشركة.
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اتفاقية المضاربة الرئيسية بني الرشكة )بيفتها الُميدر والمضارب( ورشكة الرياض المالية )بيفتها  12-8-1
وكيل حاميل اليكوك ورب المال(

بتاريخ  الرئيسية  اتفاقية المضاربة  المال(  المالية )بصفتها وكيل حاملي الصكوك ورب  الرياض  الُمصدر والمضارب( وشركة  أبرمت الشركة )بصفتها 
1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(، لغرض تعيين الشركة كمضارب من قبل وكيل حاملي الصكوك )نيابة عن حاملي الصكوك(، على أن تكون 
العالقة بين الُمضارب ووكيل حاملي الصكوك )بالنيابة عن حاملي الصكوك( عالقة بين المضارب ورب المال، وعليه يجب على وكيل حاملي الصكوك أن 
يدفع )أو يضمن أن تدفع شركة الرياض المالية بصفتها مسؤول الدفعات( للمضارب في ما يتعلق بكل شريحة، في تاريخ اإلصدار ذي الصلة رأس مال 
المضاربة المعمول به الستخدامه كرأس مال للمضاربة، وعلى المضارب أن يضمن، وفًقا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية، أن يتم استثمار مبلغ من 
رأس مال المضاربة لتلك الشريحة )إلى جانب رأس مال المضاربة لكل شريحة أخرى من المجموعة ذات الصلة، حسبما ينطبق( يساوي المبلغ المتاح في 
ما يتعلق بالمجموعة ذات الصلة( في المضاربة وأن يتم استثمار ما تبقى من رأس مال المضاربة في المحفظة االستثمارية، التي تتكون من األصول ذات 

الصلة الخاصة بالُمصدر، واستثمار المضارب )لصالح وكيل حاملي الصكوك( وأية استثمارات أخرى تتعلق باالتفاقية. 

ويتولى المضارب إدارة أعمال المضاربة استناًدا إلى خبرته ويحق له المشاركة في الربح المتأتي من المضاربة وفًقا ألحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية. 
ستشكل حصص وكيل حاملي الصكوك في أصول المضاربة والتزامات الدفع للمضارب بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية جزًءا من أصول الصكوك التي 

يحتفظ بها وكيل حاملي الصكوك. 

تقتصر حقوق المضارب وصالحياته وواجباته والتزاماته ومسؤولياته على تلك المنصوص عليها في اتفاقية المضاربة الرئيسية والمستندات األخرى 
ذات الصلة بالصكوك. مع مراعاة أحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية والشروط ومستندات الصكوك األخرى، يجب على المضارب أداء التزاماته المتعلقة 
بأصول المضاربة وتنفيذها وإتمامها وفق تقديره وكامل الحرية. ويتعين على المضارب تنفيذ الواجبات التالية في ما يتعلق بأصول المضاربة لكل إصدار 
)على وجه الخصوص ومن بين أمور أخرى(: )أ( الحفاظ على إجراءات التحصيل المناسبة في ما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة في الوقت المحدد في 
ما يتعلق بحصة وكيل حاملي الصكوك في أصول المضاربة بما يتوافق مع إجراءات التحصيل المعتمدة من قبل المضارب في ما يخص أصوله الخاصة، 
و)ب( حساب ربح المضاربة، وضمان إيداع كل أرباح المضاربة )إن وجدت( إلى حساب افتراضي للقيد الدفتري يحتفظ به المضارب ضمن دفاتره لصالح 
وكيل حاملي الصكوك ونيابة عنه وكذلك حساب أرباح المضاربة، و)جـ( ضمان تسجيل الدفاتر المحاسبية واإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر 
المتعلقة بأصول المضاربة، بما في ذلك دخل المضاربة وأرباح المضاربة، بانتظام وضمان إعداد حسابات وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، و)د( ضمان استيفاء كل المتطلبات التنظيمية والزكوية والضريبية الجوهرية، و)هـ( بصرف النظر عن 
السلطات التقديرية العامة الممنوحة لها بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية، وقبل استخدام المبلغ المتاح )أو أي جزء منه( في ما يتعلق بهذه المجموعة 
بطريقة مغايرة لما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية المضاربة الرئيسية، )1( تقديم إشعار كتابي على الفور إلى وكيل حاملي الصكوك بنيتها بإجراء 
ذلك االستخدام والحصول على الموافقة المسبقة من وكيل حاملي الصكوك على ذلك، و)و( بذل كل الجهود المعقولة لضمان أال تقل قيمة حصة حاملي 

الصكوك في المحفظة االستثمارية في ما يتعلق بكل إصدار عن 33.0% من قيمة أصول الصكوك.

يحق للمضارب، وفًقا لتقديره المنفرد والمطلق، سداد أرباح المضاربة من األرباح المتوقعة، إن وجدت، بشرط أال يتجاوز إجمالي كل مدفوعات على 
الحساب مبلًغا يساوي رأس مال المضاربة مطروًحا منه المبلغ المتاح ذي الصلة )إن وجد(. ويكون لكل من وكيل حاملي الصكوك والُمصدر حصة ملكية 
مشاعة في محفظة األعمال وكذلك جميع األصول المكتسبة من محفظة األعمال، على أساس مشاركة األرباح وتحمل الخسائر بحسب حصة كل منهما. 
يجب على المضارب، في أو قبل الساعة 10:00 صباًحا قبل يوم عمل واحد من كل تاريخ توزيع دوري ذي صلة أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي، تحويل 
المبالغ المستحقة لحساب التحصيل ذي الصلة إلى حساب الصكوك بالقيمة الالزمة لتمويل كل مبلغ مستحق الدفع من حساب الصكوك. حيث سيتم 
تمويل جميع مبالغ التوزيع الدوري أو مبالغ التوزيع الدوري الجزئي المستحق على الُمصدر بموجب الصكوك فقط من أصول المضاربة والعائدات المحققة 
منها. يجري إعادة استثمار أي فائض من ربح المضاربة يتبقى في حساب التحصيل ذي الصلة بعد استخدام المبالغ المشار إليها أعاله من قبل المضارب 

)لصالح وكيل حاملي الصكوك( في المحفظة االستثمارية، وبما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية.

يجب على المضارب، تصفية أصول المضاربة قبل يوم عمل واحد من تاريخ التصفية المقرر في الساعة 10:00 صباًحا أو قبلها وذلك في ما يتعلق بكل 
إصدار. ويتعين استخدام عائدات هذه التصفية - والتي تمثل المبلغ المتاح والقيمة الحالية حينذاك لحصة وكيل حاملي الصكوك )بالنيابة عن حاملي 
الصكوك( من أصول المضاربة )بخالف المبلغ المتاح )إن وجد((، من قبل المضارب ليسدد إلى وكيل حاملي الصكوك أي مبالغ مستحقة غير مسددة في 
تاريخ التصفية عن طريق دفع هذه المبالغ في حساب الصكوك قبل يوم عمل واحد من تاريخ التصفية في الساعة 10:00 صباًحا أو قبلها وفقاً ألحكام 
اتفاقية المضاربة الرئيسية، وذلك في حال كان يتعين على وكيل حاملي الصكوك إيداع مبالغ في حساب الصكوك، في ذلك الوقت من تاريخ التصفية، حتى 
يتمكن من دفع كل المبالغ المستحقة وغير المسددة بالكامل إلى حاملي الصكوك بموجب الصكوك ووثائق الصكوك في تاريخ التصفية(. ويجوز للمضارب 
االحتفاظ بأي فائض من عائدات هذه التصفية، بعد دفع المبالغ )إن وجدت( الموضحة في هذه الفقرة، كرسوم تحفيزية لحسابه الخاص، بما ال يتجاوز 

الحد المسموح به بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية.

جدول المحتويات

235

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



في حال: )1( اختار حاملي الصكوك استرداد بعض )وليس كل( الصكوك المستردة، أو )2( قام الُمصدر أو أي من شركاته التابعة بشراء بعض )وليس كل( 
الصكوك في السوق المفتوحة، وتم إلغاء هذه الصكوك، يتعين على المضارب تصفية أصول المضاربة بشكل جزئي قبل يوم من تاريخ االسترداد االختياري 
ذي الصلة أو التاريخ الذي يتم فيه إلغاء الصكوك ذات الصلة في الساعة 10:00 صباًحا أو قبلها وفًقا ألحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية، حسبما ينطبق. 
تخفض أصول المضاربة )بما في ذلك المبلغ المتاح( إلى مبلغ يساوي: )1( قيمة أصول المضاربة في يوم العمل الذي يسبق مباشرة تاريخ التصفية الجزئية 
ذات الصلة ألصول المضاربة أو تاريخ إلغاء الصكوك وفًقا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية، حسبما ينطبق، مضروبة في الكسر ذي الصلة. وفي 
حالة التصفية الجزئية ألصول المضاربة نتيجة اختيار حاملي الصكوك استرداد بعض )وليس كل( الصكوك، يجب على المضارب إيداع عائدات التصفية 
الجزئية ألصول المضاربة في حساب التحصيل ذي الصلة فقط واستخدام تلك العائدات للوفاء بالتزامات الُمصدر تجاه حاملي الصكوك. يجب أن تتم 
أي دفعة يسددها المضارب لوكيل حاملي الصكوك بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية من دون أي مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي قيود أخرى كما يجب 
أال تخضع ألي خصم أو استقطاع ما لم يكون ذلك متطلباً نظامياً. وفي حال تم أي خصم أو استقطاع، يجب على المضارب دفع المبالغ اإلضافية التي 
بموجبها يحصل وكيل حاملي الصكوك على المبلغ الصافي الذي كان سيحصل عليه لو لم يتم إجراء مثل هذا الخصم أو االستقطاع. وبصرف النظر عما 
سبق، ال يجوز للمضارب دفع أي مبالغ إضافية في ما يتعلق بأي خصومات أو استقطاعات مقررة بموجب النظام نتيجة تقديم أي دفعة بموجب الصكوك 

إلى أي شخص غير مؤهل يمتلك صكوًكا وفًقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

تخضع اتفاقية المضاربة الرئيسية ألنظمة المملكة.

اتفاقية المرابحة الرئيسية بني الرشكة )بيفتها المشرتي( ورشكة الرياض المالية )بيفتها البائع( 12-8-2

أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( وشركة الرياض المالية )بصفتها البائع( اتفاقية المرابحة الرئيسية في تاريخ 1434/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(، 
والتي بموجبها يجوز للمشتري استخدام تسهيالت تمويل على أساس المرابحة يتم توفيرها له من قبل البائع. ال يجوز استخدام تسهيل المرابحة إال لمعاملة 

مرابحة واحدة في ما يتعلق بكل شريحة.

مع مراعاة شروط اتفاقية المرابحة الرئيسية، يتعين على المشتري أن يدفع للبائع سعر البيع اآلجل المستحق قبل يوم عمل واحد من تاريخ دفع سعر البيع 
اآلجل ذي الصلة في الساعة 10:00 صباًحا أو قبلها، وفًقا ألحكام المعمول به. ويوافق البائع، بموجب عقد المرابحة ذي الصلة ومع مراعاة أحكام اتفاقية 
المرابحة الرئيسية وشروطها، على بيع السلع التي تم شراؤها من الموردين المعينين إلى المشتري بالسعر الذي تم التفاوض عليه بين المشتري والبائع 
وذلك نيابة عن حاملي الصكوك ولصالحهم، من خالل عملية المرابحة. ويقوم البائع ببيع السلع إلى المشتري بمجرد حصوله عليها بناًء على شروط الدفع 
بسعر البيع اآلجل وفًقا ألحكام اتفاقية المرابحة الرئيسية. ويجوز للمشتري بيع هذه السلع وفًقا التفاقية وكالة للبيع بمجرد حصوله على حق التصرف 
في السلع المعنية )إلى جانب جميع الحقوق وااللتزامات ذات الصلة(. ويستخدم المشتري عائدات بيع أي سلع اشتراها بموجب عقد مرابحة بغرض 
استخدامها وفًقا لالستخدام المقبول للعائدات بموجب برنامج الصكوك. وال يكون البائع ملَزًما برصد غرض أو أغراض استخدام المشتري لعائدات أي 

عملية بيع للسلع التي اشتراها بموجب أي عقود مرابحة أو التحقق منها.

مع مراعاة اتفاقية المرابحة الرئيسية، يجب على المشتري في موعد أقصاه قبل يوم عمل واحد من تاريخ دفع سعر البيع المؤجل في الساعة 10:00 
صباًحا، أن يدفع للبائع سعر البيع المؤجل المستحق في تاريخ دفع سعر البيع المؤجل ذي الصلة بالكامل وفًقا لتأكيد الشروط الساري في ما يتعلق بكل 
شريحة وذلك عن طريق الدفع المباشر إلى حساب الصكوك، ويقر البائع بموجب هذه االتفاقية بأن هذه الدفعة ستشكل كامل السداد بناًء على طلبه 
لسعر البيع اآلجل أو الجزء ذي الصلة منه، حسبما ينطبق، والمستحق بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية في تاريخ دفع سعر البيع اآلجل في ما يتعلق 

بتلك الشريحة. دون اإلخالل بأحكام البند 6-1 والفقرة 6-2 من اتفاقية المرابحة الرئيسية:

يصبح إجمالي سعر البيع اآلجل القائم للمرابحة مستحق الدفع على الفور ويجب إيداعها في حساب الصكوك في تاريخ االسترداد االختياري أ- 
للُمصدر أو تاريخ االسترداد الضريبي أو أي تاريخ استرداد للتصفية أو تاريخ حالة تقصير )حسبما ينطبق(.

تصبح كل المبالغ اإلجمالية أو جزء منها لسعر البيع اآلجل المساوي لمبلغ تسوية المرابحة االختيارية المعمول به، مستحقة وواجبة السداد ب- 
على الفور ويجب إيداعها في حساب الصكوك، ويتم تخفيض كل دفعة الحقة من سعر البيع المؤجل في ما يتعلق بأي معاملة مرابحة وفًقا 

لذلك على أساس تناسبي في أي تاريخ استرداد اختياري لحامل الصكوك، حيثما ينطبق ذلك.

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري سداد إجمالي سعر البيع اآلجل القائم الخاص بالمرابحة بالكامل بشكل فوري في ما يتصل بتلك المجموعة مباشرة في 
حساب الصكوك وأن يسدد المشتري على الفور أي مبالغ أخرى مستحقة للبائع بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية المتعلقة بتلك المجموعة من الصكوك، وذلك 
فور استحقاقها، وفي حال وقوع أي حالة تقصير في ما يتعلق بأي إصدار للصكوك وفي أي وقت تستمر فيه حالة التقصير في ما يتعلق بأي مجموعة صكوك.

يتم سداد أي مدفوعات من قبل المشتري للبائع بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية دون أي مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي قيود أخرى كما يجب أال 
تخضع ألي خصم أو استقطاع ما لم يكن مقرًرا بموجب النظام. وفي حالة حدوث أي خصم أو استقطاع، يجب على المشتري دفع كل المبالغ اإلضافية 
بما يؤدي إلى حصول البائع على المبلغ الصافي الذي كان سيحصل عليه لو لم يتم إجراء مثل هذا الخصم أو االستقطاع. وبصرف النظر عما سبق، ال 
يجوز للمشتري دفع أي مبالغ إضافية في ما يتعلق بأي خصومات أو استقطاعات مقررة بموجب النظام إلى أي شخص غير مؤهل يمتلك صكوًكا وفًقا 

لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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وكيل  12-8-3 )بيفتها  المالية  الرياض  ورشكة  الُميدر(  )بيفتها  الرشكة  بني  الرئيسية  الوكالة  اتفاقية 
حاميل اليكوك(

وفًقا التفاقية الوكالة الرئيسية المبرمة بين الشركة وشركة الرياض المالية )بصفتها وكياًل عن حاملي الصكوك( ومن خالل تعبئة نموذج طلب المستثمرين 
أو عن طريق االكتتاب في الصكوك أو شرائها أو تملكها، يُعد كل حامل صكوك أنه قد:

عّين وكيل حاملي الصكوك كوكيل له في ما يتعلق بإصدار الصكوك ذي الصلة وفًقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة الرئيسية، أ- 
وإعالن الوكالة التكميلي واألحكام ذات الشروط.

اعتمد وقبل قيد وكيل حاملي الصكوك في وثائق الصكوك التي يكون طرًفا فيها.ب- 
وجه فيها وكيل حاملي الصكوك تحويل والتنازل عن كل )أو جزء من( الجزء المتبقي من أصول الصكوك إلى الُمصدر )لحسابه الخاص( عند ج- 

الوفاء بالتزامات الدفع في تاريخ التصفية ذي الصلة، بشكل غير مشروط وغير قابل لإللغاء.

وتتعلق التزامات السداد بجميع التزامات الُمصدر بالسداد لحاملي الصكوك وتتمثل في مبالغ التوزيع الدوري لحاملي الصكوك ومبلغ التوزيع الدوري 
الجزئي ورأس مال الصكوك وأي مبلغ آخر مستحق الدفع، والتي تتعلق بالصكوك في اإلصدار ذي الصلة.

يتعهد الُمصدر ويؤكد لوكيل حاملي الصكوك بأنه في حال وجود أي صكوك سارية لصالح وكيل حاملي الصكوك، فإنه يتعين عليه، الوفاء بالتزامات 
سداد المدفوعات في ما يتعلق بكل إصدار، في حال كان يتعين تقديم تلك المدفوعات وفًقا للشروط واألحكام النهائية المعمول بها، ويجب أن يسدد هذه 

المدفوعات بالطريقة المحددة في الشروط واألحكام النهائية المعمول بها واتفاقية إدارة الدفع.

يتعهد الُمصدر أيًضا لوكيل حاملي الصكوك أن يمتثل وينفذ كل أحكام اتفاقية الوكالة الرئيسية وأي إعالن وكالة تكميلي ذي صلة واألحكام النهائية المعمول 
بها والشروط التي يتم النص عليها على أنها ملزمة له في حال وجود أي صكوك سارية.

تحدد اتفاقية الوكالة الرئيسية ما يلي من بين جملة أمور أخرى في ما يتعلق بكل إصدار لصكوك:

يجوز لوكيل حاملي الصكوك، في حالة حدوث حالة تقصير واستمرارها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الوكالة الرئيسية، مطالبة أ- 
المدير المسؤول عن عملية السداد بالتصرف بعد ذلك بصفته وكياًل له وفًقا التفاقية إدارة الدفع وذلك بتقديم إشعار كتابي إلى الُمصدر 

والمدير المسؤول عن عملية السداد.
يجوز لوكيل حاملي الصكوك، من دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقة أو اعتماد من حاملي الصكوك ودون المساس بحقوقه في ما يتعلق ب- 

بأي انتهاك أو شرط أو حدث أو تصرف الحق، من وقت آلخر في أي وقت، وبشرط أال تتأثر مصالح حاملي الصكوك جوهرًيا بذلك وفًقا 
لتقديره، أن يقرر ما إذا كان هناك انتهاك من جانب الُمصدر في تنفيذه أو امتثاله ألي التزام مقرر بموجب أحكام إعالن الوكالة الرئيسي، 
وإعالن الوكالة التكميلي ذي الصلة، ووثائق الصكوك األخرى أو أي حكم من أحكام وشروط إصدار الصكوك، يمكن معالجته أو أن يصرح أو 
يتنازل، وفًقا ألي شروط وأحكام )إن وجدت( يراها مالئمة، عن أي انتهاك محتمل ألي من التعهدات أو األحكام المنصوص عليها في إعالن 
الوكالة الرئيسي، أو إعالن الوكالة التكميلي ذي الصلة، أو أي وثائق صكوك أخرى، أو الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بكل شريحة، أو أحكام 
وشروط إصدار الصكوك أو يقرر عدم معاملة أي حالة تقصير على ذلك النحو ألغراض إعالن الوكالة الرئيسي، وإعالن الوكالة التكميلي ذي 
الصلة، والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بكل شريحة وشروط وأحكام إصدار الصكوك، ويكون أي تصريح أو تنازل أو قرار ملزًما لحاملي 
الصكوك. ويجب على الُمصدر في حال طلب وكيل حاملي الصكوك ذلك، أن يخطر حاملي الصكوك بهذا التصريح أو التنازل أو القرار في 
أقرب وقت ممكن عملًيا بعد ذلك وفًقا لإلجراء المتفق عليه لتقديم اإلشعار. على أنه مع ذلك ال يمارس وكيل حاملي الصكوك أي صالحيات 
ممنوحة له لغرض تقديم التنازالت وفًقا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسي بما يتعارض مع أي توجيه بموجب أي قرار استثنائي )وهو )1( أي 
قرار يتم تمريره في اجتماع لحاملي الصكوك ينعقد حسب األصول بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع األصوات الصحيحة المدلى بها، أو )2( أي 
قرار كتابي ُموّقع من قبل أو نيابة عن حاملي الصكوك ما ال يقل عن ثالثة أرباع القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك في المجموعة القائمة كما 
في ذلك التاريخ( أو بما يتعارض مع أي طلب كتابي مقدم من قبل العدد المطلوب من حاملي الصكوك )أي حاملي الصكوك الذين يمتلكون أكثر 
من 50.0% من إجمالي القيمة االسمية لمجموعة الصكوك ذات الصلة القائمة كما في ذلك التاريخ( )ولكن ال يؤثر هذا التوجيه أو الطلب على 

أي تصريح أو تنازل أو قرار سبق تقديمه أو اتخاذه(.
يجوز لوكيل حاملي الصكوك - من وقت آلخر وفي أي وقت ومن دون الحصول على أي موافقة أو تصريح من حاملي الصكوك - االتفاق مع ج- 

الُمصدر على إجراء أي تعديل على إعالن الوكالة الرئيسي أو إعالن الوكالة التكميلي ذي الصلة أو األحكام النهائية السارية أو الشروط أو أي 
من وثائق الصكوك األخرى بما يراه مالئًما، شريطة أن يرى وكيل حاملي الصكوك:

أن هذا التعديل ال يشكل ضرًرا جوهرًيا بمصالح حاملي الصكوك- 1
أن هذا التعديل يتسم بطبيعة رسمية أو بسيطة أو تقنية أو تم إجراؤه بغرض تصحيح خطأ واضح- 2

      أو االمتثال لألحكام اإللزامية للنظام.
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في حال مارس الُمصدر حقوقه في إصدار صكوك إضافية في ما يتعلق بأي مجموعة، في التاريخ الذي يتم فيه إنشاء أي صكوك إضافية د- 
من هذا القبيل وإصدارها، يقوم كل من الُمصدر ووكيل حاملي الصكوك بإبرام إقرار بمزج األصول )بالشكل المتفق عليه( لصالح وبالنيابة 
عن حاملي الصكوك الحالية وحاملي الصكوك اإلضافية الصادرة على ذلك النحو، والموافقة واإلقرار بمزج أصول المضاربة ذات الصلة )في 
ما يتعلق بإصدار الصكوك اإلضافية( وأصول المضاربة القائمة قبل إنشاء وإصدار الصكوك اإلضافية مباشرة وحقوق البائع بموجب اتفاقية 
المرابحة الرئيسية وكل معاملة مرابحة وبأنها تشكل بشكل جماعي جزًءا من أصول الصكوك لصالح حاملي الصكوك الحالية وحاملي الصكوك 

اإلضافية بالتناسب وفًقا للقيمة االسمية اإلجمالية للصكوك التي يحتفظ بها كل حامل صكوك، بموجب إعالن الوكالة الرئيسي.
يجوز لوكيل حاملي الصكوك في أي وقت بعد وقوع أي حالة تقصير، - وفًقا لتقديره الوحيد والمطلق ومن دون تقديم إخطار - اتخاذ تلك  هـ- 
اإلجراءات ضد الُمصدر على النحو الذي يراه مناسًبا بغية إنفاذ أحكام الصكوك ووثائق الصكوك، وال يكون ملَزًما تحت أي ظرف باتخاذ أي 

ه بذلك أو ُطلب منه ذلك: إجراء إال إذا ُوجِّ
بموجب الحقوق الممنوحة لوكيل حاملي الصكوك في حالة التقصير.- 1
أي قرار استثنائي )وهو )1( أي قرار يتم تمريره في اجتماع لحاملي الصكوك ينعقد حسب األصول بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع األصوات - 2

المدلى بها؛ أو )2( أي قرار كتابي موقع من قبل أو نيابة عن حاملي ما ال يقل عن ثالثة أرباع القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك في 
المجموعة القائمة كما في ذلك التاريخ(.

كتابًيا من قبل العدد المطلوب من حاملي الصكوك )أي حاملي الصكوك الذين يمتلكون أكثر من 50% من إجمالي القيمة االسمية لمجموعة - 3
الصكوك ذات الصلة القائمة كما في ذلك التاريخ(. 

وفي كل حالة من هذه الحاالت، ال يلزمه اتخاذ تلك اإلجراءات إال إذا كان يستحق التعويض أو حاصل على ضمان أو تمويل مسبق أمام كل االلتزامات التي 
يجوز أن يتحملها أو يتكبدها نتيجًة تلك اإلجراءات، شريطة أاَل يتم إلزام الُمصدر بدفع أي مبلغ إلى حاملي الصكوك في كل حالة من هذه الحاالت في أي 

وقت سابق على الوقت المحدد للقيام بذلك وفًقا لشروط وأحكام إصدار الصكوك واتفاقيات / وثائق الصكوك ذات الصلة.

تخضع اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية ألنظمة المملكة.

وثائق التأمني  12-9

تحتفظ الشركة والشركة التابعة بوثائق تأمين تغطي أنواًعا مختلفة من المخاطر التي قد تتعرضان لها، وتم الحصول على عدد من وثائق التأمين من عدة 
شركات تأمين. يوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة والشركة التابعة: 

تفاصيل وثائق التأمين (:  0و-ووالجدول )
الحد األقصى للتغطية التأمينيةمدة السريانشركة التأمين والشركة المؤمنةأنواع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة

التأمين الطبي78-2021
بوبا العربية للتأمين التعاوني 

)كمؤمن( وشركة الحفر العربية 
)كمؤمن له(

1443/01/16هـ )الموافق 
2021/08/24م( حتى 

1444/01/25هـ )الموافق 
ـ2022/08/23م(

)1( -

5/EP/30265/0/0
التأمين عن جميع 

المخاطر على اآلالت 
والمعدات 

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
الحفر العربية )كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

1,500,000 ريال سعودي )مسؤولية ضد 
الغير(

5,477,631 ريال سعودي )القيمة اإلجمالية 
للمصنع واآلالت والمعدات المؤمن عليها(

5/FA/30657/0/0 التأمين عن المخاطر
على الممتلكات 

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
الحفر العربية )كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

225,270,000 ريال سعودي )القيمة 
اإلجمالية للمصنع واآلالت والمعدات 

المؤمن عليها(

GRL/2675 التأمين على الحياة
للمجموعة

أليانز السعودي الفرنسي للتأمين 
التعاوني )كمؤمن( وشركة الحفر 

العربية )كمؤمن له( 

1442/11/05هـ )الموافق 
2021/06/15م( حتى 

1443/11/15هـ )الموافق 
2022/06/14م(

70,000,000 ريال سعودي )لكل حالة(

E 0-210-000001 باقة التأمين البري
والبحري

شركة والء للتأمين التعاوني 
)كمؤمن( وشركة الحفر العربية 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م(

562,500,000 ريال سعودي )إجمالي 
التأمين البحري(

75,000,000 ريال سعودي )إجمالي 
التأمين البري(

5,107,500,000 ريال سعودي )إجمالي 
قيمة منصات الحفر البرية والبحرية 

المؤمن عليها(
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الحد األقصى للتغطية التأمينيةمدة السريانشركة التأمين والشركة المؤمنةأنواع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة

5/VF/35888/0/0 التأمين شامل على
المركبات )تجاري( 

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
الحفر العربية )كمؤمن له(

1443/07/23هـ )الموافق 
2022/02/24م( حتى 

1444/08/03هـ )الموافق 
2023/02/23م(

10,000,000 ريال سعودي

/30273/0/0
5/ZM

شركة اكسا التعاونية )كمؤمن( التأمين على األموال
وشركة الحفر العربية )كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

430,000,000 ريال سعودي )لنقد الخزينة 
– لكل حالة(

283,500 ريال سعودي )للنقد المنقول – 
لكل حالة(

OF-31-2021التأمين الطبي
بوبا العربية للتأمين التعاوني 

)كمؤمن( وشركة أوفست العربية 
المحدودة )كمؤمن له(

1443/01/16هـ )الموافق 
2021/08/24م( حتى 

1444/01/25هـ )الموافق 
ـ2022/08/23م(

)1( -

/30897/0/1
5/VX

التأمين على المركبات – 
ضد الغير

شركة التأمين العربية )كمؤمن( 
وشركة أوفست العربية المحدودة 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م(

10,000,000 ريال سعودي
104,631,000 ريال سعودي )إجمالي 

القيمة المؤمن عليها(

5/VF/30897/0/1 التأمين الشامل على
المركبات )تجاري(

شركة التأمين العربية )كمؤمن( 
وشركة أوفست العربية المحدودة 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م(

10,000,000 ريال سعودي
104,631,000 ريال سعودي )إجمالي 

القيمة المؤمن عليها(

5/EP/30266/0/0
 التأمين عن جميع 

المخاطر على اآلالت 
والمعدات 

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
أوفست العربية المحدودة 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

5,000,000 ريال سعودي )إجمالي - 
الحوادث(

118,815,000 ريال سعودي )القيمة 
اإلجمالية للمصنع واآلالت والمعدات 

المؤمن عليها(

5/PL/30438/0/0 التأمين عن المسؤولية
العامة 

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
أوفست العربية المحدودة 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

5,626,000 ريال سعودي 

/30472/0/0
5/WL

التأمين عن تعويض 
العمال

اكسا التعاونية )كمؤمن( وشركة 
أوفست العربية المحدودة 

)كمؤمن له(

1443/05/28هـ )الموافق 
2022/01/01م( حتى 

1444/06/07هـ )الموافق 
2022/12/31م( 

3,750,000 ريال سعودي )باإلضافة إلى 
تعويضات العمال المعمول بها وفًقا لنظام 

العمل(

المصدر: الشركة.
لم يتم اإلفصاح عن قيمة عدد اثنين من وثائق التأمين الموضحة في الجدول أعاله حيث ترى الشركة أن هذه المعلومات ذات طابع تجاري حساس.  )1(

المطالبات المعلقة المرتبطة بوثائق التأمني 12-9-1

كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد مطالبات جوهرية معلّقة مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركة التابعة، باستثناء حادث متعلق بمنصة 
الحفر )AD 48( ناتج عن ارتطام جسم متحرك تسبب في عطل بأسطوانة رفع هيكل الحفارة. علماً أن األضرار والحوادث المتعلقة بمنصة الحفر )48 
AD( مؤّمن عليها بموجب وثيقة التأمين البري والبحري رقم )E0-22-210-000001( )وتعديالتها(، بمبلغ 97.5 مليون ريال سعودي. علماً أن الخسائر 

المسجلة فيما يتعلق بالحادث المشار إليه تقدر بمبلغ يتراوح ما بين 11.3 مليون ريال سعودي إلى 18.8مليون ريال سعودي.
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العقارات  12-10

العقارات المملوكة من قبل الرشكة  12-10-1

يوضح الجدول أدناه ملخصاً عن العقارات المملوكة من قبل الشركة:

تفاصيل العقارات المملوكة للشركة (:  وو-ووالجدول )

حقوق األطراف األخرى/ الغرضالموقعتفاصيل الصكالمالكم
المنازعات 

.1

شركة الحفر 
العربية

صك برقم 930205009466 
وبتاريخ 1437/03/23هـ 
)الموافق 2016/01/03م(

حي الجوهرة، الخبر، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
14,669.38 متر مربع، 

ولغرض تشغيل مجمع سكني 
ومحالت تأجير.

ال يوجد

.2
صك برقم 330210007202 

وبتاريخ 1442/11/18هـ 
)الموافق 2021/06/28م(

طريق األمير سلطان، الخبر، 
المملكة العربية السعودية 

قطعة أرض بمساحة 
15,272.5 متر مربع، ولغرض 
تشغيل مجمع سكني ومكاتب 

تجارية.

ال يوجد

.3
صك برقم 330216002085 

وبتاريخ 1443/07/23هـ 
)الموافق 2022/02/24م(

حي قرطبة، الخبر، المملكة 
العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 5,955 
متر مربع، ولغرض تشغيل 

منطقة المواقف.
ال يوجد

.4
صك برقم 333106004734 

وبتاريخ 1443/07/28هـ 
)الموافق 2022/03/01م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,623متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني.
ال يوجد

.5
صك برقم 333106004730 

وبتاريخ 1443/07/27هـ 
)الموافق 2022/02/28م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,623متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني. 
ال يوجد

.6
صك برقم 933106004735 

وبتاريخ 1443/07/28هـ 
)الموافق 2022/03/01م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,884متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني. 
ال يوجد

.7
صك برقم 533106004736 

وبتاريخ 1443/07/28هـ 
)الموافق 2022/03/02م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,884متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني.
ال يوجد

.8
صك برقم 533106004739 

وبتاريخ 1443/07/29هـ 
)الموافق 2022/03/02م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,623متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني.
ال يوجد

.9
صك برقم 433106004738 

وبتاريخ 1443/07/29هـ 
)الموافق 2022/03/02م(

حي الدرة، الخفجي، 
المملكة العربية السعودية

قطعة أرض بمساحة 
1,884متر مربع، ولغرض 

تشغيل مجمع سكني.
ال يوجد

المصدر: الشركة.
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عقود اإليجار 12-10-2

كما في تاريخ هذه النشرة، لم تبرم الشركة أي اتفاقيات إيجار بصفتها مستأجراً وال تشَغل حالًيا أي عقارات مستأجرة، بينما أبرمت الشركة التابعة عدًدا 
من اتفاقيات اإليجار فيما يتعلق بأعمالها. وتضمن الشركة التابعة بصفتها المستأجر في هذه االتفاقيات دفع مبلغ اإليجار السنوي على النحو المحدد 
في كل اتفاقية وال يحق لها بشكل عام التنازل عن محل االتفاقيات أو تأجيرها من الباطن كلًيا أو جزئًيا إلى الغير. وتختلف مدة اإليجار في كل اتفاقية، 
إال أنها في الغالب تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام وتنص بعض االتفاقيات على التجديد التلقائي. وتنص أغلب اتفاقيات اإليجار على أحكام تجيز ألحد 
الطرفين إنهاء االتفاقية بموجب تقديم إخطار ال تقل مدته عن شهر إلى ثالثة أشهر قبل انتهاء مدة االتفاقية. ويُقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي 

عقود إيجار جوهرية تعتمد عليها الشركة أو الشركة التابعة في مجال عملياتها. ويوضح الجدول التالي عدد اتفاقيات اإليجار حسب مدة اإليجار:

تفاصيل اتفاقيات اإليجار (:  وو-ووالجدول )

المساحة )متر الموقعاألطرافم
مربع(

قيمة 
اإليجار 
السنوي

مدة اإليجار / آلية 
التجديد

إنهاء االتفاقية / 
إجراءات ما بعد 

اإلنهاء
التأجير من الباطنالغرض

.1

شركة أوفست 
العربية المحدودة 

)بصفتها المستأجر 
وشركة الحفر 
العربية بصفتها 

المؤجر(

حي الجوهرة، 
طريق األمير 

سلطان، الخبر، 
المملكة العربية 

السعودية 

- )1(127 متر مربع

خمس سنوات 
اعتباًرا من 

1438/11/12هـ 
)الموافق 

2017/08/13م( 
وحتى 

1444/01/24هـ 
)الموافق 

2022/08/22م(، 
قابلة للتجديد 

تلقائًيا.

يجوز ألي من 
الطرفين إنهاء 

االتفاقية من خالل 
تقديم إشعار خطي 

قبل 45 يوًما.

مساحة 
مكتب.

ال يجوز للمستأجر 
التأجير من الباطن 
أو التنازل عن أي 
جزء من المبنى 

دون موافقة خطية 
مسبقة من المؤجر.

.2

شركة أوفست 
العربية المحدودة 

)بصفتها المستأجر 
وشركة الحفر 
العربية بصفتها 

المؤجر(

مجمع شركة 
الحفر العربية 
الخبر 2، فيال 
رقم 20، الخبر، 
المملكة العربية 

السعودية 

135.20 متر 
مربع

)1( -

سنة واحدة اعتباًرا 
من 1442/01/13هـ 

)الموافق 
2020/09/01م( 

وحتى 
1443/01/23هـ 

)الموافق 
2021/08/31م(، 

قابلة للتجديد 
تلقائًيا.

يجوز ألي من 
الطرفين إنهاء 

االتفاقية من خالل 
تقديم إشعار خطي 
قبل ثالثة أشهر من 

انتهاء المدة.

سكن 
الموظفين.

ال يجوز للمستأجر 
التأجير من الباطن 
أو التنازل عن أي 
جزء من المبنى 

دون موافقة خطية 
مسبقة من المؤجر.

.3

شركة أوفست 
العربية المحدودة 

)بصفتها المستأجر 
وشركة الحفر 
العربية بصفتها 

المؤجر(

مجمع شركة 
الحفر العربية 

الخبر 1، الخبر، 
المملكة العربية 

السعودية 

85.12 متر 
مربع

)1( -

سنة واحدة اعتباًرا 
من 1442/10/09هـ 

)الموافق 
2021/05/21م( 

وحتى 
1443/10/19هـ 

)الموافق 
2022/05/20م(، 

يجوز ألي من 
الطرفين إنهاء 

االتفاقية من خالل 
تقديم إشعار خطي 
قبل ثالثة أشهر من 

انتهاء المدة.

سكن 
الموظفين.

ال يجوز للمستأجر 
التأجير من الباطن 
أو التنازل عن أي 
جزء من المبنى 

دون موافقة خطية 
مسبقة من المؤجر.

.4

شركة أوفست 
العربية المحدودة 

)بصفتها 
المستأجر( وورثة 
سعيد فهيد الزايد 
الهاجري )بصفتهم 

المؤجر(

بقيق، المنطقة 
الشرقية، المملكة 
العربية السعودية 

55,000 متر 
مربع

)1( -

ثالثة سنوات اعتباًرا 
من 1442/07/17هـ 

)الموافق 
2021/03/01م( 

وحتى 
1445/08/18هـ 

)الموافق 
2024/02/28م(، 

يحق للمؤجر إنهاء 
االتفاقية من خالل 
تقديم إشعار خطي 

قبل 30 يوًما.

مساحة 
مكتب / 
منطقة 
مواقف.

ال يوجد

المصدر: الشركة.
لم يتم اإلفصاح عن قيمة اتفاقيات اإليجار الموضحة في الجدول أعاله حيث ترى الشركة أن هذه المعلومات ذات طابع تجاري حساس.  )1(
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األصول المنقولة 12-10-3

كما في تاريخ هذه النشرة، تمتلك الشركة عدًدا من األصول المنقولة التي تعتبرها جوهرية، علماً بأن الشركة التابعة ال تمتلك أي أصول تعتبرها الشركة 
جوهرية. يوضح الجدول التالي األصول المنقولة التي تعتبرها الشركة جوهرية.

تفاصيل األصول المنقولة المملوكة للشركة(:  وو-ووالجدول )

م
صاحب سند 

الملكية / صاحب 
الحق في األصول

صافي القيمة القيمة الدفتريةنوع الحقالوصف والغرضالموقع
الدفترية

شركة الحفر 1.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 08(، تتعلق بالعقد رقم 
)HQ776ED08( المبرم مع المشروع المشترك 

لعمليات الخفجي المشتركة )شركة أرامكو ألعمال 
الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج(.

صفر ريال ملكية
سعودي

صفر ريال 
سعودي

شركة الحفر 2.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 12(، تتعلق بالعقد رقم 
100,066,232 ملكية6400040874 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
20,364,744 ريال 

سعودي

شركة الحفر 3.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 14(، تتعلق بالعقد رقم 
118,739,895 ملكية6600044648 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
20,687,761 ريال 

سعودي

شركة الحفر 4.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 15(، تتعلق بالعقد رقم 
153,917,911 ملكية6600042600 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
24,234,697 ريال 

سعودي

شركة الحفر 5.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 16(، تتعلق بالعقد رقم 
136,319,750 ملكية6600023226 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
14,497,974 ريال 

سعودي

شركة الحفر 6.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 17(، تتعلق بالعقد رقم 
317,865,288 ملكية6600018919 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
66,535,857 ريال 

سعودي

شركة الحفر 7.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 20(، تتعلق بالعقد رقم 
)HD4535F17( المبرم مع المشروع المشترك 

لعمليات الخفجي المشتركة )شركة أرامكو ألعمال 
الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج(.

97,367,772 ريال ملكية
سعودي

8,126,136 ريال 
سعودي

شركة الحفر 8.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 21(، تتعلق بالعقد رقم 
138,971,210 ملكية6600030121 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
24,431,091 ريال 

سعودي

شركة الحفر 9.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 23(، تتعلق بالعقد رقم 
203,554,435 ملكية6600023931 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
28,557,242 ريال 

سعودي

شركة الحفر 10.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 28(، تتعلق بالعقد رقم 
97,760,808 ريال ملكية6600043584 المبرم مع أرامكو السعودية.

سعودي
10,043,571 ريال 

سعودي

شركة الحفر 11.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 29(، تتعلق بالعقد رقم 
116,979,746 ملكية6600028513 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
12,726,372 ريال 

سعودي

شركة الحفر 12.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 30(، تتعلق بالعقد رقم 
)HQ659ED19( المبرم مع المشروع المشترك 

لعمليات الخفجي المشتركة )شركة أرامكو ألعمال 
الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج(.

906,656,613 ملكية
ريال سعودي

 191,400,659
ريال سعودي

شركة الحفر 13.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 31(، تتعلق بالعقد رقم 
148,268,694 ملكية6600011969 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
18,160,038 ريال 

سعودي

شركة الحفر 14.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 32(، تتعلق بالعقد رقم 
175,704,267 ملكية6600011970 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
19,988,542 ريال 

سعودي

شركة الحفر 15.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 34(، تتعلق بالعقد رقم 
190,658,909 ملكية6600023327 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
33,012,777 ريال 

سعودي

شركة الحفر 16.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 35(، تتعلق بالعقد رقم 
188,757,981 ملكية6600023228 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
32,872,465 ريال 

سعودي

شركة الحفر 17.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 36(، تتعلق بالعقد رقم 
166,755,507 ملكية6600023985 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
18,451,450 ريال 

سعودي

شركة الحفر 18.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 41(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
191,402,071 ملكية

ريال سعودي
77,578,855 ريال 

سعودي

جدول المحتويات
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م
صاحب سند 

الملكية / صاحب 
الحق في األصول

صافي القيمة القيمة الدفتريةنوع الحقالوصف والغرضالموقع
الدفترية

شركة الحفر 19.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 42(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
169,545,301 ملكية

ريال سعودي
66,789,038 ريال 

سعودي

شركة الحفر 20.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 43(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
168,555,925 ملكية

ريال سعودي
67,216,823 ريال 

سعودي

شركة الحفر 21.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 44(، تتعلق بالعقد رقم 
9610043284 المبرم مع شركة هاليبرتون لخدمات 

الطاقة.
168,533,640 ملكية

ريال سعودي
94,811,819 ريال 

سعودي

شركة الحفر 22.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 45(، تتعلق بالعقد رقم 
171,410,905 ملكية6600043584 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
93,593,672 ريال 

سعودي

شركة الحفر 23.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 46(، تتعلق بالعقد رقم  
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
167,513,632 ملكية

ريال سعودي
71,245,660 ريال 

سعودي

شركة الحفر 24.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 47(، تتعلق بالعقد رقم 
173,229,023 ملكية6600034160 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
73,989,828 ريال 

سعودي

شركة الحفر 25.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 48(، تتعلق بالعقد رقم 
179,747,184 ملكية6600034161 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
81,262,612 ريال 

سعودي

شركة الحفر 26.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 49(، تتعلق بالعقد رقم 
174,309,895 ملكية6600034162 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
79,759,202 ريال 

سعودي

شركة الحفر 27.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 50(، تتعلق بالعقد رقم 
961,031,154 ملكية6600029751 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
 503,327,831
ريال سعودي

شركة الحفر 28.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 51(، تتعلق بالعقد رقم 
173,682,423 ملكية6600034364 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
83,428,909 ريال 

سعودي

شركة الحفر 29.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 52(، تتعلق بالعقد رقم 
170,754,323 ملكية6600034365 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
77,730,570 ريال 

سعودي

شركة الحفر 30.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 53(، تتعلق بالعقد من الباطن 
لمنصات حفر برية )حقل غوار LSTK 2022( مع 

شركة بيكر هيوز العربية السعودية.
127,842,469 ملكية

ريال سعودي
89,978,468 ريال 

سعودي

شركة الحفر 31.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 54(، تتعلق بالعقد من الباطن 
لمنصات حفر برية )حقل غوار LSTK 2022( مع 

125,834,774 ملكيةشركة بيكر هيوز العربية السعودية.
ريال سعودي

90,549,987 ريال 
سعودي

شركة الحفر 32.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 55(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
133,114,793 ملكية

ريال سعودي
96,364,372 ريال 

سعودي

شركة الحفر 33.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 56(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
123,474,773 ملكية

ريال سعودي
91,174,343 ريال 

سعودي

شركة الحفر 34.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 57(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201804( المبرم مع شركة داول 
شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية 

محدودة(.

121,539,413 ملكية
ريال سعودي

89,988,770 ريال 
سعودي

شركة الحفر 35.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 58(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201804( المبرم مع شركة داول 
شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية 

محدودة(.

121,625,338 ملكية
ريال سعودي

91,039,302 ريال 
سعودي

شركة الحفر 36.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 59(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
131,170,671 ملكية

ريال سعودي
98,374,887 ريال 

سعودي

جدول المحتويات
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م
صاحب سند 

الملكية / صاحب 
الحق في األصول

صافي القيمة القيمة الدفتريةنوع الحقالوصف والغرضالموقع
الدفترية

شركة الحفر 37.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 60(، تتعلق بالعقد رقم 
947,064,961 ملكية6600031590 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
 529,131,867
ريال سعودي

شركة الحفر 38.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 62(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201804( المبرم مع شركة داول 
شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية 

محدودة(.

148,828,060 ملكية
ريال سعودي

 108,256,455
ريال سعودي

شركة الحفر 39.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 63(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201804( المبرم مع شركة داول 
شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية 

محدودة(.

135,482,852 ملكية
ريال سعودي

97,796,815 ريال 
سعودي

شركة الحفر 40.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 64(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
108,671,936 154,803,724ملكية

ريال سعودي

شركة الحفر 41.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 65(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
150,858,858 ملكية

ريال سعودي
 106,114,366
ريال سعودي

شركة الحفر 42.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 66(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
180,133,399 ملكية

ريال سعودي
 126,249,265
ريال سعودي

شركة الحفر 43.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 67(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201802( المبرم مع شركة شلمبرجير 

ميدل إيست أس أيه.
172,728,799 ملكية

ريال سعودي
 124,501,473
ريال سعودي

شركة الحفر 44.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر برية )AD 68(، تتعلق بالعقد رقم 
)SLB-ADC-201804( المبرم مع شركة داول 
شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية 

محدودة(.

138,876,714 ملكية
ريال سعودي

 101,702,858
ريال سعودي

شركة الحفر 45.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 70(، تتعلق بالعقد رقم 
1,023,634,779 ملكية6600044024 المبرم مع أرامكو السعودية.

ريال سعودي
 730,296,293
ريال سعودي

شركة الحفر 46.
العربية

المملكة العربية 
السعودية

منصة حفر بحرية )AD 80(، تتعلق بالعقد رقم 
)HQ397ED16( المبرم مع المشروع المشترك 

لعمليات الخفجي المشتركة )شركة أرامكو ألعمال 
الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج(.

234,983,114 ملكية
ريال سعودي

 190,718,036
ريال سعودي

و8,00و00,0و,0و املجموع
ريال سعودي

وو7,وو7,و78,و 
ريال سعودي

المصدر: الشركة.

المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة  12-11

اتفاقية اإلعارة اإلطارية بني الرشكة ورشكة شلمربجري ميدل إيست أس أيه 12-11-1

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية إعارة إطارية مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه )بصفتها مقدم الخدمات(، إلعارة موظفي مقدم الخدمات 
إلى الشركة، لغرض المساعدة في تنفيذ عمليات معينة، وذلك مقابل مبلغ يساوي تكاليف الموظف المعار يتم دفعه لمقدم الخدمات يشمل التكاليف 
والمصروفات والبنود التي تشكل إجمالي باقة المكافآت والمزايا للموظف المعار. وبلغ مجموع قيمة االتفاقية مبلغ قدره 5٬539,057.25 ريال سعودي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وتسري هذه االتفاقية اعتباًرا من 1439/11/19هـ )الموافق 2018/08/01م(، حتى يتم إنهائها وفًقا لآللية 

المنصوص عليها في االتفاقية. وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً لكون الشركة تابعة لمقدم الخدمات، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيها، بصفته 
مدير عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها. وعليه، 
تم عرض هذه االتفاقية وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها 

التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.
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معامالت بناًء عىل أوامر رشاء بني الرشكة وشلمربجيه ريق تكنولوجي إنك. 12-11-2

إنك  تكنولوجي  أوامر شراء من شلمبرجيه ريق  بناًء على  الغيار  المعدات وقطع  لتوريد  المعامالت  بإجراء عدد من  المشتري(  الشركة )بصفتها  قامت 
)بصفتها المورد(. وبلغ مجموع قيمة أوامر الشراء مبلغ قدره 257٬342.19 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ويتم إصدار 

أوامر الشراء بشكل عام وفقاً للشروط واألحكام العامة المنصوص عليها في أوامر شراء الشركة.

وتعد هذه المعامالت مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين فيها )1( خيسوس الماس 
بصفته رئيس قسم تشييد اآلبار في شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، والتي تعد شلمبرجيه ريق تكنولوجي إنك تابعة لها، و)2( فيجاي كاسيبهاتال بصفته 
مدير عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شلمبرجيه ريق تكنولوجي إنك تابعة لها. وعليه، تم عرض 
هذه االتفاقية وتلك المصالح على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م( وتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 

2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.

معامالت بناًء عىل أوامر رشاء بني الرشكة ورشكة كمريون الرشيد المحدودة 12-11-3

قامت الشركة )بصفتها المشتري( بإجراء عدد من المعامالت لتوريد المعدات وقطع الغيار بناًء على أوامر شراء من شركة كميرون الرشيد المحدودة 
)بصفتها المورد(. وبلغ مجموع قيمة أوامر الشراء مبلغ قدره 33,270,726.89 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ويتم إصدار 

أوامر الشراء دون اتفاقية إطارية بين الشركة وشركة كميرون الرشيد المحدودة.

وتعد هذه المعامالت مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين فيها )1( خيسوس الماس بصفته 
رئيس قسم تشييد اآلبار في شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، والتي تعد شركة كميرون الرشيد المحدودة تابعة لها، و)2( فيجاي كاسيبهاتال بصفته مدير 
عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد( والتي تعد شركة كميرون الرشيد المحدودة تابعة لها. وعليه، تم عرض هذه 
المعامالت وتلك المصالح على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م( وتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 

2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.

اتفاقية تسعري )اتفاقية رقم 111-2020( بني الرشكة ورشكة كمريون إنرتناشونال كوربوريشن 12-11-4

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية تسعير غير حصرية مع شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن )بصفتها المورد(، لغرض تحديد هيكل وآلية 
التسعير للمواد والمعدات التي توفرها شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل والتي تشمل: )1( شركة كميرون 
فرانس إس إيه إس )2( شركة كامرون سينس إيه إس )3( كميرون ميدل إيست إف زي إي. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1441/07/06هـ )الموافق 
2020/03/01م( لمدة سنة واحدة وتنتهي في تاريخ 1442/07/16هـ )الموافق 2021/02/28م(، أو عند إنهائها من قبل احد الطرفين بموجب إشعار 

خطي مسبق قبل 30 يوم على األقل، وأكدت الشركة أن االتفاقية ال تزال سارية حتى تاريخ هذه النشرة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيها، بصفته مدير عمليات 
االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن تابعة لها. وعليه، تم عرض هذه 
االتفاقية وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 

71 من نظام الشركات.

معامالت بناًء عىل أوامر رشاء بني الرشكة ورشكة كمريون فرانس إس إيه إس 12-11-5

قامت الشركة )بصفتها المشتري( بإجراء عدد من المعامالت لتوريد المعدات وقطع الغيار بناًء على أوامر شراء من شركة كميرون فرانس إس إيه إس 
)بصفتها المورد(. وبلغ مجموع قيمة أوامر الشراء مبلغ قدره 3,636,457.60 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إصدار أوامر 

الشراء بموجب اتفاقية تسعير المورد المبرمة مع شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن بتاريخ 1441/07/06هـ )الموافق 2020/03/01م(.

وتعد هذه المعامالت مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيها، بصفته مدير 
عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة كميرون فرانس إس إيه إس تابعة لها. وعليه، تم عرض 
هذه المعامالت وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً 

بالمادة 71 من نظام الشركات.
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معامالت بناًء عىل أوامر رشاء بني الرشكة ورشكة كامرون سينس إيه إس 12-11-6

قامت الشركة )بصفتها المشتري( بإجراء عدد من المعامالت لتوريد المعدات وقطع الغيار بناًء على أوامر شراء من شركة كامرون سينس إيه إس )بصفتها 
المورد(. وبلغ مجموع قيمة أوامر الشراء مبلغ قدره 581,715.89 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إصدار أوامر الشراء 

بموجب اتفاقية التسعير المبرمة مع شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن بتاريخ 1441/07/06هـ )الموافق 2020/03/01م(.

وتعد هذه المعامالت مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيها، بصفته مدير 
عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة كميرون سينس إيه إس تابعة لها. وعليه، تم عرض هذه 
المعامالت وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 

71 من نظام الشركات.

معامالت بناًء عىل أوامر رشاء بني الرشكة وكمريون ميدل إيست إف زي إي 12-11-7

قامت الشركة )بصفتها المشتري( بإجراء عدد من المعامالت لتوريد المعدات وقطع الغيار بناًء على أوامر شراء من كميرون ميدل إيست إف زي إي 
)بصفتها المورد(. وبلغ مجموع قيمة أوامر الشراء مبلغ قدره 9,101,664.07 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إصدار أوامر 

الشراء بموجب اتفاقية التسعير المبرمة مع شركة كميرون إنترناشونال كوربوريشن بتاريخ 1441/07/06هـ )الموافق 2020/03/01م(.

وتعد هذه المعامالت مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمورد، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيها، بصفته مدير 
عمليات االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة كميرون ميدل إيست إف زي إي تابعة لها. وعليه، تم عرض 
هذه المعامالت وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً 

بالمادة 71 من نظام الشركات.

بني  12-11-8  )AD  41,42,43,46,55,59,61,64,65,66,67(  )SLB-ADC-201802( رقم  )العقد  برية  حفر  منية  عقد 
الرشكة ورشكة شلمربجري ميدل إيست أس أيه 

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه )بصفتها العميل( لغرض حفر 129 بئًرا في حقل 
الغوار وحقول أخرى في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/05/28هـ )الموافق 2018/02/14م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم تمديدها مرتين، 
تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(، وتم تمديد االتفاقية حتى 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(،  حيث 
ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال 

تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

ويعد هذا العقد مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للعميل، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيه، بصفته مدير عمليات 
االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها. وعليه، تم عرض هذا 
العقد وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 

من نظام الشركات.

عقد منية حفر برية )SLB-ADC-201804( )AD 53,54( بني الرشكة ورشكة شلمربجري ميدل إيست أس أيه  12-11-9

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه )بصفتها العميل( لغرض حفر 110 بئًرا في 
حقول خريص ومزاليج وأبو جيفان والغوار وبقيق في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/22هـ )الموافق 2018/05/08م( لمدة أولية تبلغ ثالث 
سنوات تم تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1443/10/07هـ )الموافق 2022/05/08م(. تم االنتهاء من أعمال منصة الحفر رقم 
)AD 54( لغرض هذا العقد في 1442/12/09هـ )الموافق 19 /2021/07م(، وتم استالم خطاب ترسية في مارس 2022م لعقد جديد للمنصتين )53 
AD وAD 54( ولمدة ثالث سنوات تبدأ بنهاية الربع الثاني من العام 2022م لصالح عميل آخر. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ 

عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

ويعد هذا العقد مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للعميل، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيه، بصفته مدير عمليات 
االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه تابعة لها. وعليه، تم عرض هذا 
العقد وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 

من نظام الشركات.

جدول المحتويات

246

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



عقد منية حفر برية)SLB-ADC-201804( )AD 57 , 58, 62, 63, 68(  بني الرشكة ورشكة داول شلمربجري  12-11-10
العربية السعودية )ذات مسؤولية محدودة( 

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( عقد منصة حفر برية مع شركة داول شلمبرجير العربية السعودية )ذات مسؤولية محدودة( )بصفتها العميل( 
لغرض حفر 70 بئًرا في حقول عين دار وفزران وبقيق والفاضلي والخرسانية وأبو حدرية في المملكة. وتم إبرام العقد في تاريخ 1439/08/09هـ )الموافق 
2018/04/25م( لمدة أولية تبلغ ثالث سنوات تم تمديدها لسنة واحدة، حيث تنتهي آخر فترة تمديد في 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م(، 
ويجوز تمديدها لفترة أو فترات إضافية مدتها سنتين بموجب إشعار خطي يقدمه العميل. ويخضع العقد ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه 

ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

ويعد هذا العقد مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للعميل، ولوجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة فيجاي كاسيبهاتال فيه، بصفته مدير عمليات 
االندماج واالستحواذ في شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه ليميتد(، والتي تعد شركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة تابعة لها. وعليه، تم 
عرض هذا العقد وتلك المصلحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( وتمت الموافقة عليها التزاماً 

بالمادة 71 من نظام الشركات.

عقد إيجار تجاري بني الرشكة والرشكة العربية للجيوفزيياء والمساحة 12-11-11

أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( عقد إيجار تجاري مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة )بصفتها المستأجر( لغرض تأجير مساحة لمكتب إداري في 
)الموافق  )الموافق 2013/05/31م(، وتم تمديده حتى 1432/05/21هـ  تاريخ 1434/07/21هـ  العقد في  إبرام  المملكة. وتم  الخبر،  طريق األمير سلطان، 
2011/04/25م( لمدة سنتين تنتهي في تاريخ 1443/06/28هـ )الموافق 2022/01/31م(، قابلة للتجديد تلقائًيا. وبلغ مجموع قيمة اإليجار السنوي مبلغ قدره 
723,500 ريال سعودي. واتفق الطرفان على تخفيض مبلغ اإليجار السنوي إلى 651,150 ريال سعودي لفترة االثني عشر شهر األخيرة التي تبدأ من تاريخ 
1441/06/19هـ )الموافق 2022/02/01م( وحتى تاريخ 1443/06/28هـ )الموافق 2022/01/31م(. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء العقد من خالل تقديم إشعار 
خطي قبل 45 يوًما. ال يحق للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن أي جزء من المبنى دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر. ويخضع العقد ألنظمة المملكة 

وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم تسوية النزاع بشكل نهائي وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.

ويعد هذا العقد مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة للمستأجر، ولوجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين فيها )1( خالد محمد صديق نوح 
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة و)2( سمير سيث بصفته نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات والتخطيط لشركة 
التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، والتي تعد الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة تابعة لها. وعليه، تم عرض هذا العقد وتلك المصالح على الجمعية 

العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.

اتفاقية خدمات داخلية )اتفاقية رقم 100-2020( بني الرشكة ورشكة التينيع وخدمات الطاقة )طاقة( 12-11-12

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية خدمات داخلية مع شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( )بصفتها مقدم الخدمات(، لغرض تقديم خدمات 
األمن السيبراني. وبلغ مجموع قيمة االتفاقية مبلغ قدره 310,500 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 

1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م(، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين. 

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة لمقدم الخدمات، ولوجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين فيها )1( خالد محمد 
صديق نوح بصفته الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( و)2( سمير سيث بصفته نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات والتخطيط 
لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(. وعليه، تم عرض هذه االتفاقية وتلك المصالح على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/09/04هـ 

)الموافق 2022/04/05م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.

اتفاقية إعارة بني الرشكة ورشكة التينيع وخدمات الطاقة )طاقة( 12-11-13

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية إعارة مع شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( )بصفتها مقدم الخدمات(، إلعارة موظف معين لغرض مساعدة 
فريق الشركة ذات العالقة، وذلك مقابل مبلغ يساوي تكاليف الموظف المعار يتم دفعه من قبل الشركة لصالح مقدم الخدمات. وبلغ مجموع قيمة االتفاقية 
مبلغ قدره 195,419 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 2021/04/01م(، 
وتنتهي عند انتهاء فترة اإلعارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في االتفاقية. وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها 

إلى المحكمة المختصة في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن الشركة تابعة لمقدم الخدمات، ولوجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين فيها )1( خالد محمد 
صديق نوح بصفته الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( و)2( سمير سيث بصفته نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات والتخطيط 
لشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(. وعليه، تم عرض هذه االتفاقية وتلك المصالح على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1443/09/04هـ 

)الموافق 2022/04/05م( وتمت الموافقة عليها التزاماً بالمادة 71 من نظام الشركات.
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اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD41( 2018 -162(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-14

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD59( 2018 -135(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-15

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD53( 2018 -136(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-16

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD54( 2018 -137(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-17

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD55( 2018 -138(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-18

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

جدول المحتويات

248

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD56( 2018 -139(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-19

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD57( 2018 -140(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-20

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD62( 2018 -141(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-21

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD64( 2018 -143(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-22

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD65( 2018 -144(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-23

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
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اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD66( 2018 -145(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-24

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD67( 2018 -146(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-25

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

تعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD68( 2018 -147(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-26

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD58( 2018 -150(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-27

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD15( 2018 -153(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-28

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
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اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD16( 2018 -154(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-29

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD21( 2018 -155(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-30

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD23( 2018 -156(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-31

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD31( 2018 -157(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-32

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD32( 2018 -158(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-33

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
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اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD34( 2018 -159(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-34

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD35( 2018 -160(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-35

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD36( 2018 -161(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-36

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD42( 2018 -163(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-37

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. تم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD43( 2018 -164(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-38

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
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اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD46( 2018 -165(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-39

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD48( 2018 -167(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-40

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD51( 2018 -169(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-41

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD52( 2018 -170(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-42

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD12( 2018 -171(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-43

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

جدول المحتويات

253

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD14( 2018 -172(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-44

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD45( 2018 -173(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-45

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهًرا. 
وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل 

فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية رشاء خدمات نقل منية حفر )عقد رقم AD29( 2018 -174(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-46

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لشراء خدمات نقل منصات الحفر فيما يتعلق بمنصات الحفر 
الخاصة بها في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( لمدة ثالثة سنوات وتخضع للتجديد التلقائي لمدة 12 
شهًرا. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم 

للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية خدمات )عقد رقم AD34( 2009 -01(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-47

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية خدمات مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لتشغيل وصيانة عملية نقل منصة الحفر وتوفير المعدات 
ذات الصلة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1430/01/14هـ )الموافق 2009/01/14م( لمدة ثالثة سنوات أو حتى انتهاء العميل النهائي من أعمال حفر 
البئر قيد التنفيذ وإعادة منصة الحفر إلى مرافق تخزين الشركة، مع احتفاظ الشركة بحقها في تمديد االتفاقية لسنة إضافية. وتم تعليق أعمال هذه 
االتفاقية في تاريخ 1441/12/22هـ )الموافق 2020/08/12م(، وسيتم تمديد مدة االتفاقية لفترة تعادل فترة اإليقاف. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة 
وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة 

المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. 

اتفاقية خدمات )عقد رقم AD28( 2005 -27(( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-48

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية خدمات مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لتشغيل وصيانة عملية نقل منصة الحفر وتوفير المعدات 
ذات الصلة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1425/11/29هـ )الموافق 2005/01/10م( لمدة ثالثة سنوات أو حتى انتهاء العميل النهائي من أعمال حفر 
البئر قيد التنفيذ وإعادة منصة الحفر إلى مرافق تخزين الشركة، مع احتفاظ الشركة بحقها في تمديد االتفاقية لسنة إضافية. وتخضع االتفاقية ألنظمة 
المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا 

لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. 

جدول المحتويات

254

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



اتفاقية تسعري للخدمات )اتفاقية مولدات( بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-49

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( اتفاقية تسعير للخدمات مع الشركة التابعة )بصفتها العميل( لتأجير المولدات والمعدات ذات الصلة على أساس 
طلب الشراء. وتم إبرام العقد في تاريخ 1442/03/04هـ )الموافق 2020/10/21م( لمدة 12 شهر قابلة للتجديد تلقائًيا. ويخضع العقد ألنظمة المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن العميل تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال يوجد ألي 
من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية خدمات آلة رافعة بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-50

فيما  العمالية  والخدمات  المعدات  لتقديم  الخدمات(  مقدم  )بصفتها  التابعة  الشركة  مع  رافعة  آلة  خدمات  اتفاقية  العميل(  )بصفتها  الشركة  أبرمت 
في  تنتهي  لمدة  2019/12/01م(  )الموافق  1441/04/04هـ  تاريخ  في  االتفاقية  إبرام  وتم  المملكة.  في  المختلفة  العمل  مواقع  في  بالمعدات  يتعلق 
1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30( قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهر. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، 

في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية خدمات مركبات تحميل بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-51

أبرمت الشركة )بصفتها العميل( اتفاقية خدمات مركبات تحميل مع الشركة التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( لتقديم خدمات مركبات تحميل لغرض نقل 
منصات الحفر البرية الخاصة بالشركة إلى مواقع عملها المختلفة في المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1441/04/04هـ )الموافق 2019/12/01م(، 
وحتى تاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30( قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة 12 شهر. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي نزاع ينشأ 

عنها ودياً، وفي حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال 
يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية إيجار تجارية بني الرشكة والرشكة التابعة 12-11-52

أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( اتفاقية إيجار تجارية مع الشركة التابعة )بصفتها المستأجر( لغرض تأجير مساحة لمكتب إداري في حي الجوهرة، 
طريق األمير سلطان، الخبر، المملكة. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1438/11/12هـ )الموافق 2017/08/13م(، لمدة خمسة سنوات تنتهي في تاريخ 
1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(، قابلة للتجديد تلقائًيا. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار خطي قبل 45 يوًما. 
ال يحق للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن أي جزء من المبنى دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم 
تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وفًقا لألنظمة المعمول 

بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن المستأجر تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال يوجد 
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

مذكرة تفاهم بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-53

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( مذكرة تفاهم مع الشركة التابعة )بصفتها العميل( لغرض تقديم وجبات الطعام لموظفي الشركة التابعة وآخرون 
في موقع محدد في مدينة الظهران، المملكة. وبلغت اإليرادات الناتجة من هذه المذكرة مبلغ قدره صفر ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م. وتم إبرام هذه المذكرة في تاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/10/01م( وتظل سارية حتى يتم إنهائها من قبل أحد الطرفين بموجب 

إشعار خطي مسبق.

وتعد هذه مذكرة مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه المذكرة ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال يوجد 
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

جدول المحتويات

255

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية



مذكرة تفاهم بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-54

أبرمت الشركة )بصفتها مقدم الخدمات( مذكرة تفاهم مع الشركة التابعة )بصفتها العميل( لغرض تقديم المركبات المؤجرة لموظفي الشركة التابعة 
وآخرون في موقع محدد في مدينة الظهران، المملكة. وبلغت اإليرادات الناتجة من هذه المذكرة مبلغ قدره صفر ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م. وتم إبرام المذكرة في تاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م( وتظل سارية حتى يتم إنهائها من قبل أحد الطرفين بموجب 

إشعار خطي مسبق.

وتعد هذه مذكرة مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للشركة. علماً بأن هذه المذكرة ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال يوجد 
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. 

اتفاقية إيجار تجارية بني الرشكة والرشكة التابعة  12-11-55

أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( اتفاقية إيجار تجارية مع الشركة التابعة )بصفتها المستأجر( لغرض تأجير فيال في مجمع شركة الحفر العربية-2 
الخبر، المملكة. وتم إبرام االتفاقية لمدة سنة واحدة ابتداًء من تاريخ 1442/01/13هـ )الموافق 2020/09/01م(، وحتى تاريخ 1443/01/23هـ )الموافق 
2021/08/31م(، قابلة للتجديد تلقائًيا. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار خطي قبل ثالثة أشهر من انتهاء المدة. ال يحق 
للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن أي جزء من المبنى دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر. وتخضع االتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً لألنظمة 

المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن المستأجر تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة حيث ال يوجد 
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية إيجار تجارية بني الرشكة والرشكة التابعة 12-11-56

أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( اتفاقية إيجار تجارية مع الشركة التابعة )بصفتها المستأجر( لغرض تأجير شقة في مجمع شركة الحفر العربية-2 
الخبر، المملكة. وتم إبرام االتفاقية لمدة سنة واحدة ابتداًء من تاريخ 1442/10/09هـ )الموافق 2021/05/21م(، وحتى تاريخ 1443/10/19هـ )الموافق 
2022/05/20م(. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار خطي قبل ثالثة أشهر من انتهاء المدة. وال يحق للمستأجر التأجير من 
الباطن أو التنازل عن أي جزء من المبنى دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر. وتخضع االتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن المستأجر تابع للشركة. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة ألنها ال تشمل 
أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، حيث أن الشركة التابعة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية إطارية لخدمات النقل بني الرشكة التابعة ورشكة طاقة لخدمات اآلبار )المعروفة سابقًا  12-11-57
باسم طاقة سنجل( 

باسم طاقة سنجل(  التابعة )بصفتها مقدم الخدمات( اتفاقية إطارية لخدمات النقل مع شركة طاقة لخدمات اآلبار )المعروفة سابقاً  أبرمت الشركة 
)بصفتها العميل( لغرض تقديم خدمات النقل البري والرفع الميكانيكي. وتم إبرام االتفاقية في تاريخ 1441/11/03هـ )الموافق 2020/06/24م( لمدة 
سنتين، ويجوز للعميل تمديد مدة االتفاقية لسنة إضافية من خالل تقديم إشعار خطي قبل انتهاء المدة. وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة وتتم تسوية أي 

نزاع ينشأ عنها ودياً، في حال تعذر تسويته ودًيا من قبل الطرفين يتم حله نهائًيا وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية مع طرف ذي عالقة نظراً ألن مقدم الخدمات تابع للعميل. علماً بأن هذه االتفاقية ال تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة ألن الشركة 
ليست طرفاً فيها، والشركة التابعة هي شركة ذات مسؤولية محدودة كما في تاريخ هذه النشرة.

تعارض المصالح  12-12

كما في تاريخ هذه النشرة وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة(، يقر أعضاء مجلس اإلدارة 
أنه ال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة ولم يشاركوا في أي أنشطة 
مماثلة أو منافسة للشركة باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم )الذين حصلوا على الموافقة على ممارسة أنشطة منافسة من قبل الجمعية 

العامة في اجتماعها بتاريخ 1443/09/04هـ )الموافق 2022/04/05م((. )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-7( )تعارض المصالح((.
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ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشاركون في أعمال مشابهة أو منافسة للشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمارسون أعمااًل مشابهة أو منافسة للشركة كما في تاريخ هذه النشرة (:  وو-ووالجدول )

الشركة ذات الصلة المتعلقة بعضو عضو مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة

منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة ذات الصلة
طبيعة األعمال المنافسة

عضو مجلس إدارةمساهم/شريك

شركة شلمبرجيه إن في )شلمبرجيه فيجاي كاسيبهاتال 
مدير عمليات االندماج الليميتد(

خدمات حفر اآلبارواالستحواذ

الملكية الفكرية  12-13

العالمات التجارية 12-13-1

ال تعتمد الشركة والشركة التابعة على العالمات التجارية المسجلة باسمها بشكل كبير، إاّل إنها تعتمد – بشكل عام – على خبراتها إضافًة إلى إجراءات 
ويتم  لها،  المحدد  القانوني  اإلطار  في  التجارية  عالماتها  التابعة  والشركة  الشركة  وتستخدم  ونشاطاتها.  أعمالها  لغرض  الشاملة  المسبق  التأهيل 
حمايتها من خالل تسجيلها لدى الجهات المختصة. كما في تاريخ هذه النشرة قدمت الشركة طلب لتسجيل عالمتها التجارية التي تعتمد عليها في 
أعمالها، في حين تمكنت الشركة التابعة من تسجيل عالمتها التجارية في 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(. لذا فإن عدم تمكن الشركة أو 
الشركة التابعة من حماية عالمتيهما التجارية أو اضطرار أي منهما إلى اتخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على قدرتها 
بحماية  المرتبطة  )المخاطر   )34-1-2( القسم  مراجعة  يُرجى  التجارية،  بالعالمات  المرتبطة  المخاطر  حول  التفاصيل  من  )لمزيد  استعمالها  على 

حقوق الملكية الفكرية(.

ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بجميع العالمات التجارية التي سجلتها الشركة والشركة التابعة، وكالهما قيد إجراءات التسجيل 
مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

تفاصيل العالمات التجارية (:  وو-ووالجدول )

فئة العالمة السريان/تاريخ االنتهاء وصف العالمة التجارية )و(بلد التسجيل
العالمة التجاريةالتجارية

المملكة العربية 
السعودية

بطاقة باللون األبيض بداخلها شكل معين باللون 
األزرق كتب عليها كلمة اوفست بحروف التينية 
باللون األبيض وأعلى الشكل كتبت عبارة شركة 
أوفست العربية المحدودة بحروف عربية بالون 

االزرق كتبت بين خطين أفقية وفي األسفل 
 »)OFSAT ARABIA L.L.C(« كتبت عبارة

بحروف التينية باللون االزرق بين خطين أفقية.

تم تسجيل العالمة التجارية 
في 1443/10/11هـ )الموافق 
2022/05/12م(، وتبدأ فترة 
الحماية في 1443/07/13م 
)الموافق 2022/02/14م( 

وتسري لمدة عشر سنوات من 
تاريخه.

39

المصدر: الشركة.
في إطار حملة تطوير هوية الشركة التجارية، بدأت الشركة إجراءات تسجيل العالمة التجارية »الحفر العربية« )باللغتين العربية واإلنجليزية( لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في   )1(

1443/11/30هـ )الموافق 2021/06/29م(، وتم تقييد طلبات التسجيل بتاريخ 1443/12/20هـ )الموافق 2022/07/19م( وتاريخ 1443/12/21هـ )الموافق 2022/07/20م(. وتم نشر العالمة 
التجارية )باللغتين العربية واإلنجليزية( بتاريخ 1444/01/02هـ )الموافق 2022/07/31م(، وتاريخ 1444/01/03هـ )الموافق 2022/08/01م(، على التوالي، إشارةً لبداية فترة 60 يوم لالعتراض 

قبل إنهاء عملية التسجيل.

حقوق الملكية الفكرية األخرى للرشكة 12-13-2

تمتلك الشركة نطاق إنترنت مسجل باسمها. ويوضح الجدول التالي تفاصيل نطاق االنترنت المسجل باسم الشركة:

تفاصيل اسم نطاق اإلنترنت (:  6و-ووالجدول )
تاريخ انتهاء الصالحيةاسم نطاق اإلنترنت

https://www.arabdrill.com)1463/03/20هـ )الموافق 2041/03/23م

المصدر: الشركة.

جدول المحتويات

257

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المعلومات القانونية

https://www.arabdrill.com


التقايض  12-14

كما في تاريخ هذه النشرة، توجد ثالث دعاوى قضائية مقامة ضد الشركة والشركة التابعة، ويمثل مجموع المطالبات للدعوى المقامة ضد الشركة والشركة 
التابعة 74,268 ريال سعودي. وفيما يلي تفاصيل للمطالبات والدعاوى القائمة من الشركة: 

مستأجر سابق ضد الرشكة  12-14-1

أقام مستأجر سابق )المدعي( دعوى في المحكمة العامة بالخبر، المملكة العربية السعودية برقم )431812569( لعام 2022م ضد الشركة )المدعى عليها( 
إللزامها بدفع مبلغ وقدره 30,000 ريال سعودي للتعويض عن األضرار الناتجة عن قضية سابقة أقامتها الشركة ضده تتعلق بمطالبته بسداد مبالغ إيجار 

لعقار مستأجر، وصدر فيها حكم برفض الدعوى. والتزال هذه الدعوى منظورة وقيد اإلجراء.

موظف سابق ضد الرشكة 12-14-2

أقام موظف سابق )المدعي( دعوى في المحكمة العمالية باألحساء، المملكة العربية السعودية برقم )14430628267( لعام 2022م ضد الشركة )المدعى 
عليها( لمطالبتها بدفع مبلغ وقدره 17,268 ريال سعودي للتعويض عن قيمة رواتب غير مدفوعة عن الفترة من يونيو إلى يوليو 2020م، وعن الفترة من 

ديسمبر 2021م إلى يناير 2022م. والتزال هذه الدعوى منظورة وقيد اإلجراء.

موظف سابق الرشكة التابعة 12-14-3

التابعة  الشركة  لعام 2022م ضد   )439167042( برقم  السعودية  العربية  المملكة  بالدمام،  العمالية  المحكمة  في  )المدعي( دعوى  أقام موظف سابق 
)المدعى عليها( إللزامها بدفع مبلغ وقدره 27,000 ريال سعودي للتعويض عن قيمة الرواتب غير المسددة عن 22 يوم من شهر فبراير 2022م وقيمة 
رصيد اإلجازات الغير مستخدم وهو 90 يوم وبدل تذاكر عن األعوام 2020م و2021م و2022م، باإلضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. والتزال هذه الدعوى 

منظورة وقيد اإلجراء.

ملخص النظام األسايس  12-15

اسم الرشكة 12-15-1

شركة الحفر العربية )شركة مساهمة سعودية مقفلة مختلطة(.

أغراض الرشكة 12-15-2

أغراض الشركة هي:

حفر آبار النفط. 	
حفر آبار الغاز الطبيعي. 	
الخدمات المتصلة باستخراج النفط باستثناء خدمات المسح. 	
الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي باستثناء خدمات المسح. 	
الحفر االختباري المتعلق باالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة. 	
حفر آبار المياه األنبوبّية. 	
حفر آبار المياه اليدوّية. 	

المشاركة 12-15-3

يجوز للشركة أن تمتلك أسهم وحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات، وذلك بعد استيفاء ما 
تتطلبه األنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات المتبعة في المملكة )»األنظمة السارية«( في هذا الشأن وللشركة إنشاء شركات أخرى سواًء ذات مسؤولية 
محدودة أو مساهمة، شريطة أال يقل رأس مال الشركة عن خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو 

الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
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المركز الرئيس للرشكة 12-15-4

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر في المملكة، ويجوز للشركة إنشاء فروعاً داخل المملكة أو خارجها بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة.

ُمدة الرشكة 12-15-5

مدة الشركة خمس وعشرون )25( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة مختلطة، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو مدد 
أخرى مماثلة بموجب قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل انتهاء أجلها بستة )6( أشهر على األقل.

رأس مال الرشكة 12-15-6

ُحَدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم متساوي القيمة، تبلغ القيمة 
االسمية لكل سهم عشرة )10( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم عادية.

االكتتاب في األسهم 12-15-7

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغ عددها ثمانين مليون )80,000,000( سهم مدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمتها االسمية اإلجمالية ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي.

بيع األسهم غري المستوفاة القيمة 12-15-8

يلتزم المساهمون بدفع قيمة األسهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف مساهم عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه بخطاب 
مسجل يُرسل إلى العنوان المبين في سجل المساهمين بيع األسهم في مزاد علني أو في سوق األوراق المالية، بحسب مقتضى الحال، وفقاً لألنظمة السارية.

تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكِف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ المستحقة، جاز 
للشركة أن تستوفي الباقي من جميع األموال الشخصية للمساهم الُمتخلف عن السداد.

يجوز للمساهم المتخلف عن السداد حتى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها جميع المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

تلغي الشركة األسهم المباعة وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري أسهًما جديدة تحمل األرقام المسلسلة لألسهم الُملغاة، وتؤشر في سجل األسهم 
بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهم 12-15-9

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة، يُضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين. وتكون األسهم غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، وإذا 
َملََك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم اختيار أحدهم لينوب عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية هذا السهم. 

شهادات األسهم 12-15-10

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم 
بختم الشركة، ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول الشركة 
ومعلومات قيمة رأس المال وعدد األسهم الصادرة وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز 

أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

تداول األسهم 12-15-11

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين متتاليتيْن من تاريخ تأسيس الشركة، شريطة أن ال تقل كل 
منهما عن اثني عشر )12( شهراً ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة وفترة تقييد التداول بها على شهادات تلك األسهم.

يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حال وفاته إلى 
الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، دون المساس بحق أولوية المؤسسين اآلخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على األسهم التي يكتتب بها المؤسسين في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر. 
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سجل المساهمني 12-15-12

تُتََداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة ويتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر بهذا القيد على األسهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد 

في السجل المذكور.

زيادة رأس المال 12-15-13

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة الُمساهم به، بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد ُدِفَع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس 
المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم الصادرة نتيجة زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة 
لها. وال يجوز للمساهمين ممارسة حقوق أولويتهم على األسهم الُمخصصة للعاملين.

للمساهمين وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص 
نقدية، ويبلغ المساهمون بحقوق أولويتهم في زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه بالبريد المسجل.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم 
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً لألنظمة السارية.

ع األسهم الجديدة على حاملي حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب بالتناسب مع ما يملكونه من حقوق أولوية من  مع مراعاة األحكام الواردة أعاله، تُوزَّ
إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، على أاّل يتجاوز عدد األسهم المخصصة إليهم عدد األسهم الجديدة التي تقدموا بطلٍب للحصول 
عليها. ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بالتناسب مع ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي 
حقوق األولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز عدد األسهم المخصصة لهم عدد األسهم الجديدة التي تقدموا بطلٍب للحصول عليها. 

ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خالف ذلك.

تخفيض رأس المال 12-15-14

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض 
رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده 

مراجع الحسابات بخصوص األسباب الموجبة له وااللتزامات التي على الشركة الوفاء بها وأثر التخفيض على تلك االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يوماً من تاريخ نشر قرار 
التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد 

المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا حّل أجله أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

رشاء الرشكة ألسهمها وبيعها وارتهانها 12-15-15

للضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة  يجوز للشركة أن تشتري أسهمها العادية والممتازة، وفقاً 
أصوات في جمعيات المساهمين.

يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة، وفقاً لألغراض والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

يجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة كلياً أو جزئياً للشركة )سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر( ضمن برنامج أسهم العاملين وفقاً للضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة.

يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وفقاً للضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة.

يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً للضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة.
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مجلس اإلدارة 12-15-16

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للشركة لمدة ال تزيد على ثالث )3( سنوات، على أن تكون 
أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين ويكون ثالثة )3( من أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين.

يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة على أساس التصويت التراكمي وفًقا لنظام الشركات، ويحق لكل مساهم ترشيح عدد من األفراد لعضوية مجلس اإلدارة 
استناًدا إلى حصته في رأس مال الشركة.

واستثناًء من ذلك، عينت الجمعية التحولية للشركة )»الجمعية التحولية«( أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات.

انتهاء عضوية مجلس اإلدارة 12-15-17

تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضوية فيه وفقاً لألنظمة السارية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت 
عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو أي منهم، دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة في المطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو 
في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يستقيل من منصبه، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإال كان مسؤوالً ِقبَل الشركة عما يترتب على 

استقالته من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس 12-15-18

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، جاز للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية لشغل 
المركز الشاغر وفًقا لتقدير المجلس. ويجب أن تبلغ الجهات المختصة بذلك خالل المدة المحددة في نظام الشركات، وأن يعرض التعيين على الجمعية 
العامة العادية في أول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه 
عن الحد األدنى المنصوص عليه في األنظمة السارية أو في هذا النظام األساسي، َوَجَب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

ستين )60( يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات المجلس 12-15-19

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة للشركة، يكون لمجلس اإلدارة كامل وأوسع الصالحيات في إدارة أعمال الشركة وشؤونها واإلشراف عليها 
ووضع السياسات واللوائح التي تحقق أهداف الشركة داخل المملكة وخارجها، على أن تصدر قرارات المجلس المتعلقة باألمور التالية بموافقة سبعة )7( 

أعضاء مجلس إدارة، حاضرين أو ممثلين في االجتماع ذي الصلة، على األقل )»قرارات األغلبية العظمى«(:

إعداد واعتماد كافة المستندات المتعلقة بحوكمة الشركة واللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها التي تشمل على  	
سبيل المثال ال الحصر، اللوائح المالية واإلدارية والفنية الداخلية للشركة، باإلضافة إلى اللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك باستثناء السياسات 

واللوائح التي تتطلب موافقة واعتماد الجمعية العامة بموجب األنظمة السارية.
تحديد هيكل فريق اإلدارة التنفيذية للشركة والصالحيات والواجبات المفوضة ألعضاء فريق اإلدارة، بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي  	

اإلدارة مناسبة؛ وتحديد  يراها مجلس  التي  المطلوبة  والمؤهالت  بالخبرة  يتمتعوا جميًعا  أن  وإقالتهم، على  اإلدارة اآلخرين  وأعضاء فريق 
رواتبهم ومزاياهم الوظيفية وعالواتهم وغير ذلك من المكافآت.

تعيين أمين سر المجلس. 	
مع مراعاة األنظمة السارية، تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتخويلها بما يراه المجلس مالئماً من الصالحيات، والموافقة على لوائحها،  	

والتنسيق بين هذه اللجان، وذلك من أجل سرعة البت في األمور التي تعرض عليها.
التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بما في ذلك حق الشراء وسداد الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض ثمن أي  	

أصول أو ممتلكات أو عقارات.
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اتخاذ كافة اإلجراءات والمعامالت المصرفية داخل المملكة وخارجها بما في ذلك فتح الحسابات بالعملة المحلية وأي عملة أجنبية وتحديث  	
البيانات وتنشيط وإغالق الحسابات وتسويتها، واعتماد وإلغاء التوقيع، والسحب منها، واإليداع فيها، والتحويل داخلياً وخارجياً، والقيام بعمليات 
بيع وشراء العمالت األجنبية وطلب الشيكات بأنواعها وصرفها وإصدارها واستالم المرتجع منها واالعتراض عليها، وطلب الحصول على ورقة 
االعتراض وطلب جميع الخدمات االلكترونية التي يوفرها البنك والحصول على االرقام السرية الخاصة بها، والتوقيع على اتفاقيات الهاتف 
المصرفي والفاكس وإتمام جميع الموافقات بالنيابة عن الشركة عن طريق الهاتف والفاكس والتوقيع على اتفاقيات وأعمال منتجات الخزينة 
والتفاوض مع البنوك والجهات المانحة بالنيابة عن الشركة ألجل طلب القروض والتسهيالت بأنواعها من البنوك التجارية والصناديق ومؤسسات 
التمويل الحكومي والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي وكاالت إقراض أخرى بأي مبالغ وألي مدة والتوقيع على جميع مستنداتها ويشمل ذلك 
اتفاقيات اإلحالل والقبول بشروطها وأحكامها وتعهداتها والقيام بتجديدها وتعديلها وإعادة جدولتها، والتوقيع على الكفاالت باسم الشركة لكفالة 
التسهيالت التي تمنح للشركة وللشركات التي تشترك فيها الشركة من وقت ألخر وكذلك لكفالة التسهيالت الممنوحة للغير، تقديم الضمانات باسم 
الشركة لضمان التسهيالت التي تمنح للشركة وللشركات التي تشترك الشركة فيها من وقت آلخر وكذلك لضمان التسهيالت الممنوحة للغير وطلب 

إصدار خطابات الضمان المالية بكافة أنواعها وفتح االعتمادات المستندية وتجديدها وإلغائها نيابة عن الشركة.
من  	 وغيرها   )ISDA( والمشتقات  للمبادالت  الدولية  الجمعية  واتفاقيات  والتورق  اإلسالمية  المرابحات  واتفاقيات  التمويل  اتفاقيات  إبرام 

االتفاقيات، واتخاذ ما يلزم إلنفاذها.
توقيع عقود االستثمار بأنواعها، والتنازل عن الحقوق والتوقيع على جميع أنواع التنازالت والمنافع بما فيها مستحقات العقود والمشاريع، والرهن  	

وفك الرهن وإصدار خطابات التعهد بكافة أنواعها وبيع جميع أصول الشركة بما في ذلك وعلى سبيل المثال ال الحصر رهن وبيع العقارات، 
واألسهم، والمعدات، ووحدات صناديق االستثمار، والودائع بجميع أنواعها، وتصفيتها، وفتح صناديق األمانات، وتحصيل مستحقات الشركة لدى 
الغير، وأداء ما على الشركة من التزامات، ولهم حق اإلقرار بالمديونيات سواًء الجديدة أو القديمة وإبرام التسويات وتوقيع اتفاقياتها واتفاقيات 
إعادة الجدولة، وإنشاء األوراق التجارية والسندات ألمر وتوقيعها وصرفها واسترجاعها واالعتراض عليها واستالمها، وتمثيل الشركة أمام كافة 

البنوك والجهات الحكومية التنفيذية والقضائية وأمام الغير في كل أمر يتصل بمصالح الشركة وشؤونها وتحقيق أغراضها.
التفويض باستثمار أموال الشركة السائلة. 	
اعتماد خطة عمل الشركة واعتماد ميزانيتها السنوية وخطة عملها التشغيلية السنوية. 	
الموافقة على الدعم المالي والقروض للشركات المملوكة بالكامل للشركة أو التي تمتلك فيها الشركة أسهما مع شركات أخرى وضمان ديون  	

أي من هذه الشركات.
الموافقة على إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها. 	
مع مراعاة األحكام الواردة أدناه من النظام األساسي، تأسيس شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، شريطة أن ال يقل رأس  	

مال الشركة عن خمسة ماليين )5,000,000( رياالً سعودًيا، أو إنشاء أي فروع أو أعمال جديدة، إذا كان الهدف من هذه الشركات أو الفروع أو 
األعمال حصًرا تشغيل وصيانة حّفارات استخراج النفط.

تفويض صالحيات مجلس اإلدارة في حدود اختصاصاته إلى أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو الفريق اإلداري أو غيرهم بممارسه  	
هذه الصالحيات أو اتخاذ إجراءات معينة وإنهاء هذا الترخيص أو التفويض كلًيا أو جزئًيا.

مكافآت أعضاء المجلس 12-15-20

أو  التعيين، وتكون مكافأة مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية  العامة مكافأة مجلس اإلدارة عند  تحدد الجمعية 
نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا. وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس 
اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية المبلغ المحدد وفق ما نص عليه نظام الشركات والئحته التنفيذية واألنظمة السارية. ويجب أن يشتمل تقرير 
مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خالل العام المالي من مكافآت وبدالت ومصروفات 
وغير ذلك من المزايا، فضاًل عن جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء المجلس بصفتهم مسؤولين أو تنفيذيين لدى الشركة، أو ما قبضوه نظير 
أعمال فنية أو إدارية أو خدمات استشارية. ويشتمل التقرير أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ 

آخر اجتماع للجمعية العامة.
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صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمني الرس 12-15-21

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس )»نائب رئيس مجلس اإلدارة«(، وال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة الجمع بين منصب رئيس 
مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة.

يكون لرئيس المجلس صالحية تمثيل الشركة أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات القضائية الجهات الحكومية والخاصة ومع الغير، شريطة أن يتوافق 
دوًما مع القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة أو المساهمين )بحسب مقتضى الحال(، وله على وجه الخصوص الصالحيات التالية:

فيما يخص العقارات: بيع وتأجير العقارات وإفراغها وشرائها وقبول اإلفراغ ودفع الثمن والرهن وفك الرهن واستالم صكوك الملكية، ودمج  	
الصكوك والتجزئة والفرز واستالم الصكوك وطلب تحديثها وإدخالها في النظام الشامل واستخراج صكوك بدل مفقود أو تالف وتعديل اسم 
المالك ورقم السجل المدني وتعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء ومراجعة 
كتابات العدل لالستعالم عن األمالك العقارية وتصديق صور الصكوك العقارية ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات 
الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وتوقيع عقود التأجير وتجديدها وإلغاؤها والتسجيل واستخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة وإنهاء جميع 

اإلجراءات ذات العالقة بالعملية اإليجارية عبر الخدمات اإللكترونية.
وفيما يخص التقاضي: المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء  	

وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع 
وطلب المنع من السفر ورفعه ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير 
الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبول األحكام واستئنافها واالعتراض على األحكام وطلب االستئناف والتماس 
إعادة النظر والتهميش على صكوك االحكام وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم 
واستالم المبالغ واستالم صكوك األحكام وطلب تنحي القاضي وطلب إحالة الدعوى وتمثيل الشركة لدى جميع المحاكم والجهات القضائية والتي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( والمحكمة العامة والمحكمة العمالية واللجان العمالية ولجان فض المنازعات 
المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم 
المنازعات التجارية واللجان الجمركية االبتدائية واالستئنافية ولجان الغش التجاري ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وهيئة 
الرقابة والتحقيق والنيابة العامة والمحكمة العليا ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات 
الضريبية ولجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة النظر في دعاوى براءات االختراع ولجنة النظر في تظلمات العالمات 
التجارية ومحاكم االستئناف والمجلس األعلى للقضاء، وطلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا، والتمثيل أمام كتابات العدل، واالستالم والتسليم، 

وطلب اإلمهال، ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
وفيما يخص الشركات: التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل والتوقيع على قرارات المساهمين، وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم  	

وتعديل بند اإلدارة، والدخول في شركات قائمة، وزيادة رأس المال وخفضه وتحديد رأس المال، وشراء الحصص واألسهم ودفع ثمنها، وبيع 
الحصص واألسهم نيابة عن الشركة، واستالم قيمتها، والتنازل عن الحصص واألسهم من رأس المال، وقبول التنازل عن الحصص واألسهم 
ورأس المال، ونقل الحصص واألسهم والسندات، وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، وتوقيع االتفاقيات وتعديل بنود عقود التأسيس 
ومالحق التعديل وتسجيل الشركة، وتسجيل الوكاالت والعالمات التجارية، والتنازل عن العالمات التجارية أو إلغائها، وحضور الجمعيات العامة 
والتحولية، وفتح الملفات للشركة، وافتتاح فروع جديدة للشركة، وإلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل، والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق 
التعديل لدى كاتب العدل، واستخراج السجالت التجارية وتجديدها وتعديلها للشركة، واالشتراك في الغرفة التجارية وتجديده، ومراجعة هيئة 

سوق المال، ونشر عقد تأسيس الشركة )بما في ذلك مالحق تعديله وملخصاته( ونظامها األساسي.
وفيما يخص البنوك والمصارف: طلب القروض البنكية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية للبنوك، واعتماد عمليات الدمج واالستحواذ  	

على شركات جديدة.
وفيما يخص المؤسسات غير الحكومية: مراجعة الدوائر الحكومية، والتوقيع على عقود القروض من الصندوق الصناعي السعودي، بما في  	

ذلك الضمانات االعتبارية للصندوق.
وفيما يخص التراخيص الصناعية: استخراج التراخيص وتجديدها وتعديلها، وإضافة نشاط لتلك التراخيص، وحجز األسماء )التجارية(،  	

واالشتراك في الغرفة التجارية، وتجديد االشتراك في الغرفة التجارية.
وفيما يخص السجالت التجارية: مراجعة إدارة السجالت، واستخراج سجل تجاري، وتجديد السجل التجاري، وإدارة السجل التجاري، وإلغاء  	

السجل التجاري، وتعديل السجل التجاري، واستخراج بدل تالف أو مفقود، ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة 
والتوقيع بحسب الحاجة وعند الحاجة.

التأشيرات ونقل الكفاالت وتعديل المهن وتحديث بيانات العمال والتبليغ عن هروب  	 التأشيرات والغاء  وفيما يخص مكتب العمل: استخراج 
العمالة وإلغاء بالغات هروب العمالة، واستخراج رخص العمل وتجديدها، وإنهاء إجراءات العمالة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ومراجعة إدارة القوى العاملة، وإضافة أو إسقاط عمالة سعودية، واستالم شهادات السعودة، وفتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها، 

واستخراج كشف بيانات، ومراجعة قسم المكاتب األهلية لالستقدام، وتفعيل البوابة السعودية اإللكترونية، والترقية للمستوى الثاني.
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وفيما يخص الجوازات: استخراج اإلقامات، وتجديد االقامات والتقديم لتأشيرات خروج وعودة، والتقديم لتأشيرة خروج نهائي، ونقل البيانات  	
المنافذ والتسجيل في الخدمة  الترحيل والوافدين، وإدارة شؤون  إدارة  العمال، ومراجعة  وتحديثها، وتعديل المهن واستخراج كشف بيانات 

االلكترونية واستالم كلمات المرور.
وفيما يخص الوزارات الحكومية: مراجعة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه  	

والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية 
ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وجميع فروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص الهيئات الحكومية: مراجعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة( والنيابة العامة ووزارة االستثمار والهيئة العامة للمنافسة  	
وصندوق تنمية الموارد البشرية والتوقيع على العقود معها وكافة فروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص الجهات األمنية: مراجعة اإلمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية ومراجعة مراكز الشرطة وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 	

ولرئيس مجلس اإلدارة الحق في توكيل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر في أي من الصالحيات المنصوص 
عليها في هذه الفقرة من النظام األساسي. ويحدد مجلس اإلدارة صالحيات رئيس المجلس فيما يخص جميع الشؤون التي لم ينص عليها النظام األساسي

يعين مجلس اإلدارة رئيساً تنفيذياً وفقاً أحكام النظام األساسي ليكون مسؤوالً عن تنفيذ قرارات المجلس وإدارة األعمال اليومية للشركة. يكون للرئيس 
التنفيذي الصالحيات المفوضة له/لها بموجب أحكام النظام األساسي. يكون للرئيس التنفيذي الحق في تفويض صالحياته ألعضاء آخرين من فريق 

اإلدارة التنفيذية أو غيرهم، ما لم ينص القرار ذي الصلة على غير ذلك

يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصات أمين السر ومكافأته. ويتولى أمين السر توثيق 
اجتماعات المجلس وإعداد جميع المحاضر.

ال تتجاوز مدة عضوية كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين السر )إذا كان أمين السر عضًوا في المجلس( فترة عضويتهم في المجلس، ولكن يجوز إعادة 
تعيينهم. ويجوز للمجلس في جميع األوقات إقالة أي منهم أو جميعهم دون مساس بحقهم في التعويض إذا كانت اإلقالة دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.

اجتماعات مجلس اإلدارة 12-15-22

يجتمع مجلس اإلدارة أربع )4( مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال وتُرسل قبل أسبوعين على األقل من 
التاريخ المحدد لالجتماع ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك 

اثنان )2( من األعضاء على األقل.

مداوالت المجلس 12-15-23

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر باللغتين العربية واإلنجليزية يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. 
وتدوَّن هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

نياب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة 12-15-24

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره سبعة )7( أعضاء بحد أدنى. ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور 
اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 	
 أن تكون اإلنابة ثابتة كتابًة وتُعرض على المجلس. 	
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها، وفقاً لألنظمة السارية. 	

ح  باستثناء قرارات األغلبية العظمى، تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه. وباستثناء قرارات األغلبية العظمى، يرجَّ
الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس عند تساوي األصوات.

يحق لمجلس االدارة أن يصدر قراراته بعرضها على جميع األعضاء إما متفرقين وإما عن بُعد ما لم يطلب أحد االعضاء كتابًة عقد اجتماع حضوري 
للمجلس للتداول بشأن القرارات ذات الصلة. وتعرض هذه القرارات على مجلس االدارة في أول اجتماع تاٍل له العتمادها.

جمعيات المساهمني 12-15-25

لكل مساهم حق حضور الجمعية التحولية وكافة الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو 
عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
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الجمعية التحويلية 12-15-26

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط 
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل ثالثة أرباع )3/4( رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد 

بعد خمسة عشر )15( يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أّيًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات

الجمعية العامة العادية 12-15-27

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية بموجب المادة 30 من النظام األساسي واألمور التي يختص بها مجلس اإلدارة بموجب المادة 20 من 
النظام األساسي، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة والمنصوص عليها في األنظمة السارية أو في هذا النظام، وتنعقد مرة واحدة 

)1( على األقل في السنة خالل الستة )6( أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عمومية عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الجمعية العامة غري العادية 12-15-28

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:

تعديل النظام األساسي للشركة باستثناء التعديالت التي تعتبر باطلة بمقتضى أحكام نظام الشركات. 	
الموافقة على القيام باألعمال التجارية للشركة في ُعمان و/أو باكستان. 	
زيادة رأس مال أسهم الشركة وفقاً لألوضاع التي ينص عليها نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. 	
خفض رأس مال الشركة إذا تجاوز حاجة الشركة أو إذا تكبدت الشركة خسائر مالية وفًقا لألوضاع التي ينص عليها نظام الشركات ولوائحه  	

التنفيذية.
اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على الشركة أو تصفيتها قبل نهاية المدة المحددة في النظام األساسي. 	
الموافقة على عملية إعادة شراء أسهم الشركة. 	
إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، وفًقا لنص النظام األساسي للشركة  	

ووفقاً للضوابط التنظيمية للشركات المساهمة.
إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو  	

الصكوك.
تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي منها. 	
وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت  	

التي تصب في مصلحة الشركة.
تأسيس شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، شريطة أاّل يقل رأس مال الشركة عن خمسة ماليين )5,000,000( رياالً سعودًيا،  	

أو إنشاء أي فروع أو قطاعات أعمال جديدة، إذا لم يكن هدف هذه الشركات أو الفروع أو قطاعات األعمال حصًرا تشغيل وصيانة حّفارات 
استخراج النفط.

للجمعية العامة غير العادية الحق في اتخاذ القرارات في المسائل الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية بالشروط واألوضاع ذاتها المقررة للجمعية 
العامة العادية.

دعوة الجمعية العامة 12-15-29

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة بالشركة )»لجنة المراجعة«( أو عدد من المساهمين يمثل خمسة بالمائة )5%( من رأس مال الشركة على األقل. 
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم يدُع المجلس الجمعية العامة في غضون ثالثين )30( يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـواحد وعشرين )21( يوماً على 
األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

وزارة التجارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

التكنولوجيا  وسائل  باستخدام  المساهمين  قرارات  جميع  على  والتصويت  المداوالت  في  المشاركة  للمساهمين  ويجوز  العامة  الجمعيات  عقد  يجوز 
المعاصرة، وفًقا لألنظمة السارية.
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سجل حضور الجمعيات 12-15-30

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية أسمائهم في مقر الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية 
العامة. وتوفر الشركة التسهيالت المناسبة للمساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات من خالل وسائل التكنولوجيا 
ل أسماء هؤالء المساهمين وفًقا لذلك. ولتجنب الشك، إذا تم تسجيل أحد المساهمين لحضور جمعية عمومية عبر وسائل التكنولوجيا  المعاصرة، وتُسجِّ
المعاصرة ولم يتمكن المساهم المعني من الحضور بسبب تعطل وسائل التكنولوجيا المعاصرة، فال يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيًحا ألغراض أحكام 

هذا النظام.

نياب الجمعيات العامة العادية 12-15-31

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف )50.0%( رأس مال المساهم به للشركة، وإذا لم يكتمل 
النصاب الالزم في االجتماع األول، وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة 
المنصوص عليها في هذا النظام. ومع ذلك يجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن 
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد 

األسهم الممثلة فيه.

نياب الجمعيات العامة غري العادية 12-15-32

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي )3/2( رأس المال المساهم به للشركة على األقل، فإذا لم يكتمل 
َهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في هذا النظام. هذا النصاب في االجتماع األول، ُوجِّ

ويجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد 
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع )25.0%( رأس 

المال المساهم به للشركة على األقل.

َهت الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.  وإذا لم يكتمل النصاب المحدد في الفقرة )2( في االجتماع الثاني، ُوجِّ
ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة.

التيويت في الجمعيات 12-15-33

لكل مساهم صوت واحد )1( عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية. ولكل مساهم صوت واحد )1( عن كل سهم يمثله في الجمعيات العامة. ويجب 
استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعيات 12-15-34

تصدر القرارات في الجمعية التحولية بموافقة ثالثة أرباع )75.0%( األسهم الممثلة فيها وتصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بموافقة األغلبية 
المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي )3/2( األسهم الممثلة في االجتماع. إال إذا كان القرار 
متعلقاً بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي أو باندماجها مع شركة أخرى، 

فال تكون هذه القرارات صحيحة إال إذا صدرت بموافقة ثالثة أرباع )75.0%( األسهم الممثلة في االجتماع على األقل. 

المناقشة في الجمعيات 12-15-35

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
أعضاء مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله 

غير مقنع، فيجوز أن يحتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائًيا.

رئاسة الجمعية وإعداد المحارض 12-15-36

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

يحرر بكل اجتماع من اجتماعات الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة 
وعدد األصوات المقررة لها والقرارات المتخذة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون 

هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
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لجنة المراجعة 12-15-37

من  التنفيذيين، سواء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  غير  من  األقل  على  أعضاء   )3( ثالثة  من  مكونة  مراجعة  لجنة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  ل  تُشكَّ
المساهمين أو غيرهم، ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس اللجنة.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـواحد وعشرين )21( يوماً على األقل 

لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

مراجع الحسابات 12-15-38

يُعيَّن للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، على أن تعّينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته 
ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه المدة النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ويجوز للجمعية أيضاً في أي 

وقت عزل مراجعي الحسابات مع عدم اإلخالل بحقهم في التعويض إذا وقع العزل في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
نه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة  الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكِّ
في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة 

الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية 12-15-39

تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية على أن تبدأ السنة المالية األولى بعد التحول من تاريخ قيدها بالسجل 
التجاري كشركة مساهمة مختلطة وتنتهي في 31 ديسمبر من العام الميالدي التالي.

الوثائق المالية 12-15-40

على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية. 
ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات خالل المدة النظامية المنصوص 

عليها في نظام الشركات.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز 
الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـواحد وعشرين )21( يوماً على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تكن تلك التقارير تُنشر في 
ع في المنطقة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك خالل المدة  صحيفة يومية تُوزَّ

النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات.

توزيع األرباح 12-15-41

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي: 

ل االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب  	 يُجنب عشرة بالمائة )10%( من صافي األرباح لتُشكِّ
متى بلغ االحتياطي المذكور ثالثين بالمائة )30%( من رأس مال الشركة.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنِّب عشرة بالمائة )10%( من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي  	
يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
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للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  	
على المساهمين.

ع من الباقي )إن وجد( بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من األرباح الصافية السنوية بحسب ما تقرره الجمعية العامة العادية، وبما  	 يُوزَّ
يتوافق مع أحكام نظام الشركات.

مع مراعاة األحكام المقررة في هذا النظام، والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات، في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة معينة 
من صافي األرباح، يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة )10%( كحد أقصى من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه 

المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي، وللجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس اإلدارة بموجب قرار مكتوب يُجدد سنوياً بتوزيع 
األرباح المرحلية وفقاً لألنظمة السارية.

استحقاق األرباح 12-15-42

يستحق المساهمون حصصهم في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن. ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية 
األرباح للمساهمين المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد الستحقاقهم.

خسائر الرشكة 12-15-43

إذا بلغت خسائر الشركة نصف )50.0%( رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية، َوَجَب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات 
فور علمه بتلك الخسائر إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك. ومع مراعاة المدة النظامية المنصوص 
عليها في نظام الشركات المتعلقة بعلم مجلس اإلدارة بالخسائر وتاريخ انعقاد االجتماع، على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع 
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف )%50.0( 

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد لها وفًقا ألحكام هذا النظام.

تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا )1( لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو )2( إذا 
اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في هذا الصدد، أو إذا وافقت على زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة، ولم يتم االكتتاب في كل زيادة 

رأس المال خالل تسعين يوماً )90( من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

المنازعات 12-15-44

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال 
يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع تلك الدعوى.

تعوِّض الشركة أعضاء مجلس إدارتها وأعضاء لجنة المراجعة والمسؤولين عن إدارتها عن جميع المصروفات والمبالغ المتكبدة أو المدفوعة في حدود 
المعقول فيما يتعلق بأية دعوى أو إجراءات قضائية تُقام ضدهم بسبب تصرفاتهم أو خدماتهم بصفتهم أعضاًء في مجلس إدارة الشركة أو في لجنة 
المراجعة أو مسؤولين عن إدارة الشركة. غير أن هذا التعويض ال يمتد إلى المسائل التي ينتج عنها مسؤولية عضو مجلس اإلدارة أو عضو لجنة المراجعة 

أو المسؤول عن إدارة الشركة بسبب اإلهمال أو سوء التصرف أثناء أداء واجباته

حل الرشكة وتيفيتها 12-15-45

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد صالحياته وأتعابه والقيود المفروضة على صالحياته والمدة الزمنية الالزمة 
للتصفية، شريطة أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة 
الشركة فور موافقة الشركة على الحّل، على أن يظل مجلس اإلدارة قائًما على إدارة الشركة ويُعدُّ بالنسبة إلى الغير في حكم جهة التصفية إلى أن يُعيَّن 

المصفي. وتبقى الجمعية العامة قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

وصف األسهم  12-16

األسهم العادية 12-16-1

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة 
إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم 

لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
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إعادة رشاء األسهم 12-16-2

استناداً للمادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، 
 على أال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

حقوق حاميل األسهم العادية 12-16-3

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب 
من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها 
والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية 

على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي.

ولكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع 

احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. 

حقوق التيويت 12-16-4

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه 
حق حضور الجمعية التأسيسية باألصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين.

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. 
ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وأي تعديالت 

تجري عليها من وقت آلخر.

تعديل حقوق المساهمني 12-16-5

إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند 
التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة 
ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط والقيود 

الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي( مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تعديلها.

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  12-17

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. 	
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. 	
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. 	
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-14( )التقاضي(، إن الشركة والشركة التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد  	

تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركة التابعة أو في وضعهم المالي.
ال يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركة  	

التابعة أو في وضعهم المالي.
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التعهد بتغطية االكتتاب -  13

تعهد متعهدي التغطية )إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية( بتغطية كامل أسهم الطرح 
البالغة ستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم طرح بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية بتاريخ ]●[هـ )الموافق ]●[م( المبرمة مع الشركة 
والمساهمين البائعين بتغطية أسهم الطرح )»اتفاقية التعهد بالتغطية«(، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما 

يلي اسم وعنوان متعهدي التغطية:

متعهدي التغطية  13-1

إتش إس بي سي العربية السعودية 
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 

ص.ب. 2255، الرياض 11283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
مبنى البنك األهلي السعودي اإلقليمي

طريق الملك سعود
ص.ب. 2216، الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8747106 )11( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
SNBC.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
شارع العليا

الرياض 11573
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2794807 )11( 966+
فاكس: 2794800 )11( 966+

www.goldmansachs.com/worldwide/sa :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
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وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية  13-2

وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية: 

تتعهد الشركة والمساهمون البائعون لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة أ- 
الطرح:

إصدار وبيع وتخصيص أسهم الطرح للمستثمرين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة، - 1
حسبما ينطبق.

إصدار وبيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المستثمرين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهدي التغطية، - 2
حسبما ينطبق.

قبل ب-  من  فيها  االكتتاب  يتم  لم  طرح  أسهم  أي  بشراء  التخصيص  تاريخ  في  البائعين  والمساهمين  للشركة  التغطية  متعهدي  من  كاًل  يتعهد 
المستثمرين األفراد أو الفئات المشاركة، وفقاً لما هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتها (:  و-ووالجدول )
نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها)و(عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

33.33%8,900,000إتش إس بي سي العربية السعودية 

33.33%8,900,000شركة األهلي المالية 

33.33%8,900,000شركة جولدمان ساكس العربية السعودية 

المصدر: الشركة.
النسب المذكورة أعاله تقريبية.  )1(

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية  13-3

سوف تدفع الشركة والمساهمون البائعون إلى متعهدي التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافقت الشركة 
والمساهمون البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح.
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المصاريف-  14

تُقدر المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح بحوالي ]●[ ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ومدير 
االكتتاب والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات وأتعاب متعهدي التغطية والمستشارين القانونيين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي 
والمحاسبين القانونيين والجهات المستلمة ومستشار دراسة السوق إضافًة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، 
وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح، وسيتم تقسيمها على المساهمين البائعين والشركة على أساس تناسبي وفًقا لعدد أسهم الطرح التي 

سيتم بيعها من قبل كل منهم.

جدول المحتويات

272

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

المياريف



تعهدات ما بعد اإلدراج-  15

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 )المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات(، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين  أ- 
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور. ب- 
ج-  تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفًقا لنظام 
الشركات والئحة حوكمة الشركات(، شريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في 
هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة )لمزيد من التفاصيل بخصوص المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة 

القسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة((.
اإلفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بالشركة والمشاريع الواردة في القسم )4-6( )الخطط والمبادرات المستقبلية(. د- 

االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد  هـ- 
اإلدراج.

وااللتزام  الحالية  دورته  الشركة إلتمام  إدارة  لمجلس  الشاغرين  المقعدين  في  الالزمة النتخاب عضوين مستقلين  اإلجراءات  ببدء  االلتزام  و- 
بالمتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات وذلك من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

التوقيتالتفاصيلالحدث#

تاريخ اإلدراج )خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة -إدراج أسهم الشركة1
الهيئة على الطرح(.

إعالن فتح باب الترشح2

ستقوم الشركة بنشر إعالن فتح باب الترشح في 
الموقع اإللكتروني للشركة وتداول وأي وسيلة 
أخرى تحددها الشركة، وذلك بعد صدور قرار 

مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.

خالل 30 يوماً من تاريخ اإلدراج على أن تستمر 
فترة الترشح لمدة شهر واحد على األقل من تاريخ 

اإلعالن.

تستقبل الشركة جميع طلبات الترشح وذلك من أي قبول طلبات الترشح3
شخص مؤهل.

خالل فترة الترشح )شهر واحد على األقل من 
تاريخ اإلعالن(.

دراسة طلبات الترشح والسير الذاتية للمرشحين4

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات 
الترشح المقدمة وذلك على ضوء أحكام نظام 

الشركات ولوائح الهيئة ولوائح الحوكمة الداخلية 
للشركة، وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة لرفعها 

للجمعية العامة.

خالل فترة الترشح وحتى تاريخ اإلعالن عن انعقاد 
الجمعية العامة.

دعوة الجمعية العامة5

سيتم دعوة الجمعية العامة للشركة للتصويت على 
انتخاب عضوين اثنين مستقلين في المقعدين 
الشاغرين لمجلس إدارة الشركة إلتمام دورتها 

الحالية.

خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ 
انتهاء فترة الترشح.

عقد الجمعية العامة6

سيتم عقد الجمعية العامة بعد 21 يوم من تاريخ 
الدعوة على األقل وفقاً لألنظمة والتعليمات 

واإلجراءات ذات الصلة، والتي تتضمن إجراءات 
التصويت االلكتروني.

21 يوم على األقل من تاريخ دعوة الجمعية العامة.

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.أ- 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب- 
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اإلعفاءات-  16

تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب اإلعفاء من متطلبات المادة 28)أ()13( من قواعد الطرح والتي تتطلب تقديم نسخة من النظام األساسي وعقد تأسيس 
المصدر وجميع التعديالت التي أدخلت عليها للهيئة لغرض تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية والفقرة 25)1( من الملحق 9 من قواعد الطرح 
والتي تتطلب إتاحة النظام األساسي للمصدر ومستندات التأسيس األخرى للمعاينة لغرض استيفاء متطلبات محتويات نشرة اإلصدار، وذلك بسبب عدم 
توفر عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي عند تأسيسها كشركة مساهمة في عام 1969م والتعديالت على نظامها األساسي من عام 1969م وحتى عام 

1999م. وافقت الهيئة على الطلب في 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(.
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رشوط وأحكام االكتتاب-  17

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األسهم إلى الهيئة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق وفقاً لقواعد 
اإلدراج. 

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب وتقديمه 
ألي من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أو أي من الجهات المستلمة، بحسب الحالة، بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة 

عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  17-1

تتكون عملية الطرح من ستة وعشرون مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم والتي تتألف من: )1( بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف )17,700,000( 
أسهم بيع؛ و)2( إصدار تسعة ماليين )9,000,000( سهم جديد بسعر طرح يبلغ ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد، والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثون بالمائة )30.0%( من رأس مال الشركة وبقيمة إجمالية قدرها 
]●[. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه 

التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات 
اتفاقيات  إبرام  من خالل  األجانب  المستثمرين  من  وغيرهم  االعتبارية  الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين  األجانب  والمستثمرين 
المبادلة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم طرح تمثل ما 
نسبته 100.0% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين األفراد باستخدام آلية التخصيص االختيارية. 
وعليه، قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المستثمرين األفراد، يحق لمديري 
سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى أربعة وعشرين مليون وثالثين ألف )24,030,000( سهم 

طرح لتمثل ما نسبته 90.0% من أسهم الطرح.

الشريحة )ب(: المستثمرون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق 
لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري 
لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني 
الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. وسوف يُخصص للمستثمرين األفراد بحد أقصى مليونين وستمائة وسبعون ألف )2,670,000( سهم طرح، 
والتي تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل اكتتاب 

المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
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بناء سجل األوامر واالكتتاب للجهات المشاركة  17-2

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل الشركة والمساهمين البائعين والمستشارين أ- 
الماليين دون أي قيود.

يجب على كل من الجهات المشاركة تقديم طلب المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل ملء استمارة الطلب، ويجوز للجهات المشاركة تغيير ب- 
طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة 
طلب إلحاقية )حيثما ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي 
يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة عن )]●[( سهم، وال يزيد عن )]●[( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى 
لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم 
مديري سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم باستخدام آلية 
التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة 

أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المستثمرين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة، سيقوم مديري سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الجهات ج- 

المشاركة.
سيكون لمديري سجل اكتتاب المؤسسات والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد د- 

في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد  17-3

يجب على كل من المستثمرين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشر )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتين وخمسين ألف )250,000( 
سهم عادي كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه. 

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة من قبل الجهات المستلمة. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان 
المستثمرين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة ألي من الجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه 

الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة: 

أن يكون لدى المستثمر الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 
أال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمستثمر الفرد منذ اكتتابه في طرح عام أولي جرى مؤخراً.ب- 
أن يكون لدى المستثمر الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.ج- 

إن طلب االكتتاب الموقع يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمستثمر الفرد مقدم الطلب للجهات المستلمة. 
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www.cma.org.( أو هيئة السوق المالية )www.arabdrill.com( وبإمكان المستثمرين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من موقع الشركة
 ،)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia(و )www.alahlicapital.com(و )www.hsbcsaudi.sa( أو المستشارين الماليين )sa

كما يمكنهم الحصول على نماذج طلبات االكتتاب من المواقع اإللكتروني للجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة:

البنك األهلي السعودي 
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص ب 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+ 

 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

ص.ب. 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2116000 11 966+
فاكس: 4600705 11 966+

 www.alrajhibank.com.saالموقع اإللكتروني
contactcentre1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي 

ص ب 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي أو القنوات اإللكترونية األخرى التي 
تقدمها الجهات المستلمة لعمالئها بدءاً من يوم الثالثاء في 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم األربعاء في 
1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(. وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية 
إلى المستثمر الفرد )حسب الحالة(. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة 

المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمستثمر الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المستثمر الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ]●[ ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمستثمر الفرد بأقل من )10( أسهم أو بأجزاء من السهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، فيما 
يكون الحد األقصى لالكتتاب )]●[( سهماً من أسهم الطرح.
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يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفًقا به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المستثمر الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمستثمر الفرد، ويشمل ذلك األشخاص الطبيعيين السعوديين والخليجيين(. أ- 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. ب- 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(. ج- 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. د- 

أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(. هـ- 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(. و- 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. ز- 

تقتصر الوكالة الشرعية على أعضاء العائلة فقط )أي اآلباء واألبناء فقط(. وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مستثمر فرد )تنطبق على 
الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة 
للمستثمرين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المستثمرين األفراد المقيمين خارج المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية 

السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمستثمر الفرد.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مستثمر فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المستثمر الفرد الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمستثمر الفرد الرئيسي والمستثمرين التابعين باسم المستثمر الفرد الرئيسي. أ- 
ترد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المستثمر الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مستثمرين تابعين.ب- 
يحصل المستثمر الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمستثمر الفرد الرئيسي وللمستثمرين التابعين )في ج- 

حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المستثمر الفرد في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المستثمر الفرد الرئيسي.أ- 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المستثمر الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المستثمرين األفراد التابعين.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب ج- 

االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المستثمر الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم 
الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ
ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. وفي حال اكتتب مستثمر فرد رئيسي لنفسه وألفراد عائلته 
المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك العائلة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد العائلة الذي قام بتقديم طلب 

منفصل من طلب المستثمر الفرد الرئيسي. 

ويمكن  الميالد.  شهادات  أو  السفر  جوازات  تقبل  ولن  السعوديين،  غير  بالتابعين  للتعريف  المفعول  سارية  اإلقامة  فقط  تقبل  الطرح،  فترة  خالل 
غير  للتابعين  األقصى  والعمر  رئيسيين.  أفراد  كمستثمرين  االكتتاب  يمكنهم  وال  أمهاتهم،  مع  فقط  كتابعين  السعوديين  غير  التابعين  تضمين 
السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية 

المعنية. الدولة  في  المملكة 
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يوافق كل مستثمر فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروباً بسعر الطرح البالغ ]●[ ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مستثمر فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المستثمر الفرد.أ- 
تسديد المستثمر الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب- 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المستثمر الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب. ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال من خالل القيد في سجل المساهمين وبدء تداول األسهم في السوق.

أو جزئياً، ويقر المستثمر الفرد  إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً 
بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  17-4

سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع أموال االكتتاب المحصلة من الفئات المشاركة والجهات المستلمة )نيابة عن المستثمرين 
األفراد( واالحتفاظ بها، ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور، الذي سيتم بيان 

تفاصيله في استمارات طلب االكتتاب.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع 
المبالغ التي سيتم استردادها. وسوف يتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب 
المحدد في نموذج طلب االكتتاب وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م( ورد 
الفائض في موعد أقصاه 1444/04/02هـ )الموافق 2022/10/27م( )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« 
في الصفحة )ص( والقسم )17( )شروط وأحكام االكتتاب((. وينبغي على المستثمر الفرد المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة التي 

قدم نموذج طلب االكتتاب لديها )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للجهات المشاركة  17-5

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما يراه مديري سجل اكتتاب المؤسسات مناسباً بالتنسيق مع الشركة بعد االنتهاء من 
تخصيص شريحة المستثمرين األفراد باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وعليه، قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. 
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة وعشرين مليون وسبعمائة ألف )26,700,000( سهم عادي تمثل ما نسبته 
100.0% من أسهم الطرح، على أن تكون نسبة تخصيص األسهم للصناديق العامة ]●[% من عدد أسهم الطرح على األقل وذلك في حال وجود طلب كاف 
من قبل الصناديق العامة، وسيتم تخصيص أسهم الطرح لكل صندوق عام بشكل مبدئي على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل صندوق عام إلى 
بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المستثمرين األفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب  إجمالي عدد األسهم المحددة لجميع الصناديق العامة. علماً 
المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة وعشرين مليون وثالثين ألف )24,030,000( سهم عادي تمثل ما نسبته 

90.0% من أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين األفراد.

تخييص أسهم الطرح للمستثمرين األفراد 17-5-1

سيتم تخصيص مليونين وستمائة وسبعين ألف )2,670,000( سهم طرح كحد أقصى بما يعادل 10.0% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين األفراد. 
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مستثمر فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مستثمر فرد هو مائتين وخمسين ألف )250,000(، 
وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي عدد األسهم التي تم 
االكتتاب بها. في حال تجاوز عدد المستثمرين األفراد مائتين وسبعة وستين ألف )267,000( مستثمر فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص 
وسيتم التخصيص وفقاً لما يراه مدير االكتتاب بالتنسيق مع الشركة. وسوف يتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المستثمرين األفراد دون أي عموالت 

أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
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الحاالت اليت يجوز فيها تعليق التداول واإلدراج أو إلغاؤهما  17-6

صالحية تعليق أو إلغاء التداول واإلدراج 17-6-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت األتية:أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفق الُمصدر إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد اإلدراج.- 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق - 6
وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر في حال بلغت خسائره المتراكمة 50.0% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة - 7
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى - 9

المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:ب- 
معالجة الُمصدر األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
عن مزاولة - 4 ُموقفاً  يكن  لم  للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما  المالي  التنظيم  إعادة  بافتتاح إجراء  النهائي  المحكمة  عند صدور حكم 

نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )7( من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن الُمصدر - 5

ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )أ( أعاله.
تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية:ج- 
عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية خالل الفترات المحددة وفق اللوائح التنفيذية السارية.- 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمصدر لتصحيح - 3

أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق،  د- 
وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت  هـ- 

الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد اإلدراج. و- 

إذا استمر تعليق إدراج األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  ز- 
إدراج األوراق المالية للمصدر.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد  ح- 
إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
ال تخّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الُمصدر بناًء على اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ذات العالقة  ط- 

وقواعد اإلدراج.
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اإللغاء االختياري لإلدراج 17-6-2

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على المصدر أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر يتخذه المصدر.
وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينًين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

المستمرة.
يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح د- 

على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول 17-6-3

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليًق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير  أ- 
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد اإلدراج وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في – أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة  ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف تؤثر في نشاطات المصدر  ج- 
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 

للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد اإلدراج.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفقاً للفقرة )ج( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر ومن  د- 

المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك. هـ- 

إدراج أوراق مالية بعد إلغاء إدراجها 17-6-4

إذا رغب المصدر في إدراج أوراق مالية بعد إلغاء إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

الموافقات والقرارات اليت سيتم بموجبها طرح األسهم   17-7

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالتوصية بزيادة رأس المال والطرح بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(.أ- 
موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس مال الشركة والطرح الصادرة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(.ب- 
موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق )2022/06/29م(.ج- 
موافقة شركة السوق المالية )تداول( المشروطة على إدراج األسهم الصادرة بتاريخ 1443/11/28هـ )الموافق 2022/06/27م(.د- 

فرتة الحظر   17-8

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الجدول )4-19( )تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة كما في 
تاريخ هذه النشرة( التصرف في أسهمهم مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق.
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اإلقرارات والتعهدات الخاصة بالمكتتبني  17-9

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. أ- 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. ب- 

يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  ج- 
في األسهم بناء على ذلك.

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض  د- 
أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب. هـ- 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للجهة المستلمة أو أي من المستشارين الماليين، حسب الحالة. و- 

ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير صحيحة  ز- 
أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب في حال إضافتها للنشرة.

لمزيد من المعلومات عن عملية التخصيص يرجى مراجعة قسم )17-4( )التخصيص ورد الفائض(

سجل األسهم وترتيبات التعامل  17-10

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

السوق المالية السعودية )تداول(  17-11

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم 
عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ 
األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. وتتغير أوقات التداول في 
شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم انتاجه وفقاً لمستوى 
السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع االخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من 
المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت 

تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  17-12

بتاريخ  م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الشركات  نظام  بموجب  2016م  عام  في  )إيداع(  المالية  األوراق  إيداع  مركز  شركة  تأسست 
1437/01/28هـ، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة مجموعة تداول السعودية )تداول( برأس مال قدره )400,000,000( ريال سعودي 

مقسم إلى )40,000,000( سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة )10( رياالت سعودية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة بما يتوافق مع 
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /30 بتاريخ 1424/06/02هـ.

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على 
األوراق المالية المودعة. كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة 
التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع 

تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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تداول أسهم الرشكة  17-13

الشركة. وسوف يسمح لألشخاص  تاريخ بدء تداول أسهم  إيداع عن  لتلك األسهم، وإعالن  النهائي  التخصيص  الشركة بعد  بتداول أسهم  البدء  يتوقع 
السعوديين الطبيعيين واألشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات 
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم بعد تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق 
للمستثمرين  المدرجة. كما يحق  المؤهلة في األسهم  المالية األجنبية  المؤسسات  المنظمة لالستثمار  القواعد  الشركة حسب  التداول في أسهم  عليه 
المنافع  على  للحصول  مباشر  غير  بشكل  باالستثمار  المملكة  خارج  المسجلة  والمؤسسات  المملكة  خارج  المقيمين  السعوديين  غير  لألفراد  األجانب 
االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات المبادلة القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة 
مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. 

وبموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة اال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  17-14

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري 
التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون والمؤسسات 
األنظمة  مراعاة  يتم  أن  على  المبادلة،  اتفاقيات  من خالل  األجانب  المستثمرين  من  وغيرهم  االستراتيجيين  األجانب  والمستثمرين  المؤهلة  األجنبية 
والتعليمات المنظمة لذلك. سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية 
من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة بموجب الالئحة إس من قانون األوراق المالية األمريكي. لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون 
األسهم  بيع  أو  يجوز عرض  وال  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  السارية  األخرى  المالية  األوراق  قوانين  أي من  بموجب  أو  األمريكي  المالية  األوراق 
المطروحة بموجب هذه النشرة في الواليات المتحدة األمريكية وال يجوز طرحها أو بيعها في إطار تعامالت مستثناة من أو غير خاضعة ألي متطلبات 
تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو األنظمة الخاصة باألوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة. وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع 
أسهم أو الحث على شرائها في أية دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسمح به. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود 

النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر 
نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو قواعد اإلدراج أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين 
المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان 
ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات 
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين 

المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.
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المستندات المتاحة للمعاينة-  18

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة، حي الجوهرة، ص.ب. 4110، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية، وذلك 
في  األربعاء  يوم  حتى  2022/09/19م(  )الموافق  1444/02/23هـ  في  األثنين  يوم  من  ابتداء  عصراً   5:00 الساعة  حتى  صباحاً   9:00 الساعة  بين 

1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(، على أال تقل تلك الفترة عن 20 يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح. 	
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على اإلدراج. 	
موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس مال الشركة والطرح الصادرة بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(. 	
النظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه. 	
عقد تأسيس الشركة )والشركة التابعة( والتعديالت الواردة عليه. 	
شهادة السجل التجاري للشركة )والشركة التابعة( الصادرة عن وزارة التجارة. 	
األولية  	 المالية  والمعلومات  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  المالية  للسنوات  للشركة  المراجعة  الموحدة  المالية  القوائم 

الموحدة الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق. 	
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في  	

هذه النشرة.
العقود واالتفاقيات الُمفصح عنها في القسم )12-11( )المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة(. 	
خطابات الموافقة من: 	

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية والمنسق الدولي ومدير االكتتاب )إتش إس بي سي العربية السعودية(  أ- 
على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية والمنسق المحلي )شركة األهلي المالية( على إدراج اسمه وشعاره  ب- 
وإفاداته ضمن هذه النشرة.

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية والمنسق الدولي )شركة جولدمان ساكس العربية السعودية( على إدراج  ج- 
اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.

المحاسبين القانونيين )شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته وتقارير المراجعة للقوائم  د- 
المالية الموحدة والمراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ضمن هذه النشرة.

مستشار العناية المالية الالزمة المالي )شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، ضمن  هـ- 
هذه النشرة.

مستشار دراسة السوق )شركة ريستاد إنرجي أيه إس( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة. و- 
المستشارون القانونيون ))1( شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية )2( سوليفان آند  ز- 
كرومويل ال ال بي )3( عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون )4( بيكر آند ماكينزي ال ال بي( على إدراج اسمائهم 

وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن هذه النشرة.

اتفاقية التعهد بالتغطية. 	
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر أو تقرير التقييم.  	
مستند يلخص التوقعات واإلفادات المستقبلية فيما يتعلق باألداء المالي المتوقع للشركة في المستقبل. 	
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها -  19

يحتوي هذا القسم على القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، المعدة وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين وتمت مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين وفًقا لتقرير المحاسبين القانونيين الصادر بهذا الخصوص والمرفق بهذه النشرة، والمعلومات 
المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير 
المالية األولية« المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم فحصها 
من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون بدورهم كممارس مستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وفقاً لتقرير الممارس 

المستقل الصادر بهذا الخصوص والمرفق بهذه النشرة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  صفحة 
  
  

  ٣ -  ٢   تقرير المراجع المستقل
  

  ٤  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

  ٦ -  ٥  قائمة المركز المالي الموحدة
  

  ٧  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  

  ٩ -  ٨   قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  

  ٤٨ -  ١٠  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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٤  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في      

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ٢٬٤٥٣٬٦٨٠٬٦٥١ ٢٬٨١٤٬٢٧٦٬٠١٨  ٤  إيرادات 
)٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥(  ٥  اإليراداتتكلفة   )١٬٨٧٩٬٦٦٥٬١٨٤ (  

)١٩٬٢٧٠٬٤٦٢(  ١٤، ٨  خسائر االنخفاض في القيمة  )٢٧٧٬٦٥٣٬٧٨٩(  
 ٢٩٦٬٣٦١٬٦٧٨ ٥٣٨٬٩٠٠٬٣٧١    إجمالي الربح

    
)١٧٬١٤٥٬٢٦٥(  ١٢  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   )١٢٬٠٣١٬٤٨٩ (  

)١٣٩٬١٢٢٬٠٦٢(  ٦  مصاريف عمومية وإدارية   )١١٣٬٩٧٤٬٧٥٦(  
)٢٬٤٢٥٬٣٧١(   بالصافي  -  ىخرأ ةتشغيلي إيرادات) رة(خسا  ٤٬٥٠١٬٧٣٠ 

 ١٧٤٬٨٥٧٬١٦٣ ٣٨٠٬٢٠٧٬٦٧٣    ربح التشغيل
    

) ٦٦٬٠٣٧٬٤٠٢( (١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠)  ٧  تكاليف مالية  
 ١٧٣٬٥٤٢ -     إيرادات مالية
) ٦٥٬٨٦٣٬٨٦٠( (١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠)   بالصافي - تكاليف مالية   

    
 ١٠٨٬٩٩٣٬٣٠٣ ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
) ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦( (٨٬٥٦٥٬٨٤٧)  ٢٣  مصروف الزكاة  

)٥٬٧٠٩٬٤٦٦( (٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠)  ٢٣  مصروف ضريبة الدخل   
 ٩٢٬٥٨٦٬٥٥١ ٢٣٠٬٤١٩٬٧٩٦   الربح للسنة

    
      (الخسارة) الدخل الشامل األخر

     يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارةبند قد 
 ٧٬٥٥٥٬٥٥٩ (١٧٬٣٥٦٬٠٣٦)  ١٩  تغيرات القيمة العادلة في تحوط التدفقات النقدية

    
     بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 

 ٥٬٦٥٩٬٤٠٩ ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢  ٢١   منافع الموظفين التزاماتإعادة قياس 
) ٥٤٥٬٥٧٨( (١٬٣٦٨٬٠٩٢)  ٢٣  أثر الضريبة المؤجلة   

  ٥٬١١٣٬٨٣١ ١١٬٩٥٨٬٣٥٠ 
      (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

   (٥٬٣٩٧٬٦٨٦) ١٢٬٦٦٩٬٣٩٠ 
    

 ١٠٥٬٢٥٥٬٩٤١ ٢٢٥٬٠٢٢٬١١٠   مجموع الدخل الشامل للسنة
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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٥  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   قائمة المركز المالي الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
ديسمبر ٣١كما في     
 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 ٥٬٨٨٠٬٩٠٥٬٥٥٢ ٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧  ٨  ممتلكات ومعدات
 ١٩٬٦٧٤٬٩٩٩ ١٦٬٨٨٢٬٩٨٩  ٩  موجودات غير ملموسة

 -  ٧٬٧١٧٬٤٩٧  ١٠  موجودات حق االستخدام
 ٤٦٬٤٤٤٬٣٠٤ ٢٢٬٤٥٧٬٥٧٦  ٤  تكلفة التجهيز

 ٤٬٢٥٦٬٨١٤ -   ١٩  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
 ٥٬٩٥١٬٢٨١٬٦٦٩ ٥٬٨٤٦٬٥١١٬٨٦٩   مجموع الموجودات غير المتداولة

    
     موجودات متداولة 

 ١٦٢٬٧٦٣٬٩٧٤ ١٦٧٬٢٥٦٬٨٨٧  ١١   مخزون
 ٩٤٥٬٩٤٢٬٩٤٨ ١٬٠٤١٬٧٠٩٬٧٢١  ١٢  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 ٤٤٬٩٨٧٬٦١٨ ٣٨٬٧٨٣٬٥٣٦  ٤  تكلفة التجهيز
 ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥ ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ١٣  نقد وما يماثله

  ١٬٢٣٢٬٥٣٤٬٢٦٥ ١٬٤٦٩٬٠٢٢٬٩٨٥ 
 -  ١١٬٠٣٦٬٦٢٥  ١٤  لغرض البيع امحتفظ به هغير متداولموجودات 

 ١٬٢٣٢٬٥٣٤٬٢٦٥ ١٬٤٨٠٬٠٥٩٬٦١٠   مجموع الموجودات المتداولة 
    

 ٧٬١٨٣٬٨١٥٬٩٣٤ ٧٬٣٢٦٬٥٧١٬٤٧٩    مجموع الموجودات
    

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ١٥  المال رأس 
 ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠ ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ١٦  رأس المال اإلضافي المدفوع

 ١٨٬٨٨٣٬٩٢١ ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ١٧  احتياطي نظامي
 ٤٬٢٥٦٬٨١٤ (١٣٬٠٩٩٬٢٢٢)  ١٩  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 ٣٬٢٩٨٬٤٣٩٬٥٠٥ ٣٬٥٠٠٬٩١٣٬٦٢٠   أرباح مبقاة
 ٣٬٤٤١٬٥٨١٬٠٤٠ ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩    مجموع حقوق الملكية

    
     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
 ١٬٩٢٠٬٧٣١٬٧٠٤ ١٬٧٣٥٬٤٧٩٬٣٠٥  ٢٠   مرابحة طويلة األجل  قروض

 -  ٤٬٧٧٧٬٨٢١  ١٠  مطلوبات إيجارية
 ٢٤٢٬١٨٣٬٩٥٧ ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦  ٢١  التزامات منافع الموظفين

 ٧٣٬٤٩٠٬٨٦٦ ٣٨٬٩٧٥٬٣٥٦  ٤  إيرادات التجهيز
 ١١٣٬٠٠٧٬٤٩٤ ١٥٣٬٥٠٠٬٧٦٤  ٢٣  التزام ضريبة مؤجلة 

 ١٩٬٤٨٤٬١٣٤ ١٦٬٠٠٠٬٨٠١  ٢٢  ذمم دائنة تجارية 
 -  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  ١٩  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 ٢٬٣٦٨٬٨٩٨٬١٥٥ ٢٬٢٠٩٬٤٥٨٬٧٩٥   مجموع المطلوبات غير المتداولة

   
 

 (تتمة)
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٦  

  العربيةشركة الحفر 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
  (تتمة)قائمة المركز المالي الموحدة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

 كما في ٣١ ديسمبر  
 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 

     مطلوبات متداولة
 ٦٣٩٬٧٧٢٬٩٢٣ ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧  ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٦٤٧٬٠١٥٬٩٧٥ ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  ٢٠  مرابحة طويلة األجل  قروضالجزء المتداول من 
 -  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  ١٠  الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

 ٧٥٬٨٥٠٬٥٥٥ ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠  ٤  إيرادات التجهيز
 ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦ ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ٢٣  زكاة مستحقة

 ١٬٣٧٣٬٣٣٦٬٧٣٩ ١٬٤٩٠٬٤١٣٬٥٦٥   مجموع المطلوبات المتداولة
    

 ٣٬٧٤٢٬٢٣٤٬٨٩٤ ٣٬٦٩٩٬٨٧٢٬٣٦٠   مجموع المطلوبات
    

 ٧٬١٨٣٬٨١٥٬٩٣٤ ٧٬٣٢٦٬٥٧١٬٤٧٩    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

٧  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

  إيضاح 

 شركة التصنيع
 وخدمات

طاقة -  الطاقة  
 ("طاقة")

 شركة شلمبرجير
 لخدمات البترول

 إس. أيه. 
 المجموع ("إس بي إس")

       رأس المال
 ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠ ١١٬٠٦٤٬٢٠٠ ١١٬٥١٥٬٨٠٠  ١٥  ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

     
      رأس المال اإلضافي المدفوع

 ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠ ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢ ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨  ١٦  ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
     

       احتياطي نظامي
 ١٨٬٨٨٣٬٩٢١ ٩٬٢٥٣٬١٢١ ٩٬٦٣٠٬٨٠٠  ١٧  ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

     
      القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

)١٬٦٨٢٬٣٦٠(   ٢٠١٨يناير  ١  (١٬٦١٦٬٣٨٥) (٣٬٢٩٨٬٧٤٥) 
 ٧٬٥٥٥٬٥٥٩ ٣٬٧٠٢٬٢٢٤ ٣٬٨٥٣٬٣٣٥   تغيرات القيمة العادلة  

 ٤٬٢٥٦٬٨١٤ ٢٬٠٨٥٬٨٣٩ ٢٬١٧٠٬٩٧٥  ١٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
     

)٨٬٨٥١٬٥٧٨(   تغيرات القيمة العادلة    (٨٬٥٠٤٬٤٥٨) )١٧٬٣٥٦٬٠٣٦ (  
)٦٬٦٨٠٬٦٠٣(  ١٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  (٦٬٤١٨٬٦١٩) )١٣٬٠٩٩٬٢٢٢ (  

     
      أرباح مبقاة

 ٣٬٢٧٣٬٤٦٧٬٤٠٦ ١٬٥٥١٬٢٤٣٬٤٠٩ ١٬٧٢٢٬٢٢٣٬٩٩٧   ٢٠١٨يناير  ١
 ١٠٨٬٩٩٣٬٣٠٣ ٥٣٬٤٠٦٬٧١٨ ٥٥٬٥٨٦٬٥٨٥   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

) ١٠٬٩٥٥٬٩٦٣( ٢٣  الزكاة وضريبة الدخل   )٥٬٤٥٠٬٧٨٩(  )١٦٬٤٠٦٬٧٥٢ (  
 ٩٢٬٥٨٦٬٥٥١ ٤٧٬٩٥٥٬٩٢٩ ٤٤٬٦٣٠٬٦٢٢   الربح للسنة 

 ١٦٬٧٣٢٬٨٠٦ ٦٬٣٣٤٬٢٥١ ١٠٬٣٩٨٬٥٥٥  زكاة وضريبة دخل مستردة من قبل الشركاء
  ربح من إعادة قياس التزامات منافع

 ٥٬١١٣٬٨٣١ ٢٬٢٥٢٬٢٥٠ ٢٬٨٦١٬٥٨١  بالصافي من الضريبة المؤجلة  الموظفين،   
) ٤٥٬٦٢٥٬١٥٥(  ١٨  توزيعات أرباح   (٤٣٬٨٣٥٬٩٣٤) )٨٩٬٤٦١٬٠٨٩ (  

 ٣٬٢٩٨٬٤٣٩٬٥٠٥ ١٬٥٦٣٬٩٤٩٬٩٠٥ ١٬٧٣٤٬٤٨٩٬٦٠٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
     

 ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣ ١٣٦٬٨٩٧٬٥٠٥ ١٤٢٬٤٨٥٬١٥٨   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
) ١٠٬٣٩٦٬١٠٨( ٢٣  الزكاة وضريبة الدخل    (٣٨٬٥٦٦٬٧٥٩) (٤٨٬٩٦٢٬٨٦٧) 

 ٢٣٠٬٤١٩٬٧٩٦ ٩٨٬٣٣٠٬٧٤٦ ١٣٢٬٠٨٩٬٠٥٠   الربح للسنة 
 ٩٬٠٨٣٬٧١٣ ٩٦٤٬٠٣٢ ٨٬١١٩٬٦٨١  زكاة وضريبة دخل مستردة من قبل الشركاء

  ربح من إعادة قياس التزامات منافع
 ١١٬٩٥٨٬٣٥٠ ٥٬٢٢٣٬٨٤٩ ٦٬٧٣٤٬٥٠١  بالصافي من الضريبة المؤجلة  الموظفين،   

) ٢٤٬٩٨٣٬٧٤٩(  ١٨  توزيعات أرباح  )٢٤٬٠٠٣٬٩٩٥ (  (٤٨٬٩٨٧٬٧٤٤) 
 ٣٬٥٠٠٬٩١٣٬٦٢٠ ١٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥٣٧ ١٬٨٥٦٬٤٤٩٬٠٨٣   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

     
 ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩ ١٬٧٠٦٬٠٩٩٬٤٣١ ١٬٩٢٠٬٥٩٩٬٦٨٨   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٣٬٤٤١٬٥٨١٬٠٤٠ ١٬٦٣٤٬٠٨٩٬٢٥٧ ١٬٨٠٧٬٤٩١٬٧٨٣   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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٨  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في     
 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ١٠٨٬٩٩٣٬٣٠٣ ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     تعديالت لـ:
 ٥٦٦٬٧٢٦٬٧٤٤ ٦٢٠٬١٤٨٬٦١٩  ١٠، ٨   استهالك

 ١٬٨٣٦٬٦١٢ ٥٬٤٥١٬٠٢٦  ٩  إطفاء
 ٢٧٧٬٦٥٣٬٧٨٩ ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢  ١٤، ٨  خسائر االنخفاض في القيمة

 ٣٬٥٦٧٬١٠٥ ٩٬٥٣٢٬٨٩٥  ١١   مخصص مخزون بطيء الحركة 
 ١٢٬٠٣١٬٤٨٩ ١٧٬١٤٥٬٢٦٥  ١٢  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ٣١٬٣٢٨٬٩١٢ ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  ٢١  مخصص التزامات منافع الموظفين
 (٤٬٧٠٣٬١٩١) ١٬٦٢١٬٨٣٨   خسارة (ربح) من استبعاد ممتلكات ومعدات

 ٤٤٬٣٣٢٬٧٥٦ ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٤  إطفاء تكلفة التجهيز
 (٩٧٬٧٩٢٬٦٨٧)  (٨١٬٦٤٥٬٦١٥)  ٤  إطفاء إيرادات التجهيز

 ٦٦٬٠٣٧٬٤٠٢ ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠  ٧  تكاليف مالية
 (١٧٣٬٥٤٢)  -    إيرادات مالية 

     تغيرات في رأس المال العامل:
 (٣٢٬١٥١٬٩٩٨)  (١٤٬٠٢٥٬٨٠٨)   الزيادة في المخزون 

 (٢٨٢٬٨٥٥٬٦٥٧) (١٢٢٬٢٢٤٬٥٧٦)   زيادة في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
)١٢٬٣٤٠٬٦٢٢(   (النقص) الزيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   ٣٤٩٬٣٤٩٬٥٣٨ 

 ١٬٠٤٤٬١٨٠٬٥٧٥ ٩١٢٬٣٠٥٬٥٨٤   العملياتالنقد الناتج من 
 (٧٣٬٢٠٣٬٠٩٠)  (٢١٬٢٣١٬٨١٦)  ٤  تكلفة تجهيز مدفوعة

 ١١٣٬٢٥٦٬٧١٤ ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ٤  إيرادات تجهيز مستلمة
 (٢٩٬٦٦٣٬١٠٣)  (١٦٬٤٦٣٬٦٣٥)  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 (١٬٤٥٤٬٣٩١) (١٨٬٩٧٣٬٧٩٠)  ٢١  التزامات منافع موظفين مدفوعة 
 (٦٧٬٦١٧٬١٩١)  (٩٤٬٨١٧٬٥٩٧)   مالية مدفوعةتكاليف 

 ١٧٣٬٥٤٢ -    إيرادات مالية مستلمة
 ٩٨٥٬٦٧٣٬٠٥٦ ٧٩٤٬٥٦٨٬٧٤٦   صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (٢٬٠٣٨٬٢٨٤٬٨٤٤)  (٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨)  ٨   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
 ٤٬٧٤٢٬٥٦٦ -    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 (٦٬٧٧٥٬٢٢٢) (٢٬٣٧٦٬٩٣٤)  ٩  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة

 ١٧٥٬٠٩٩٬١٦٧ -     ودائع المرابحة المستردة
) ١٬٨٦٥٬٢١٨٬٣٣٣( (٥٧٠٬٤٠٧٬٦٧٢)   صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية   

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥(  ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة   (٥٤٬٧٣٢٬٠١٤) 
 ١٬١٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٦٠٬٢٧١٬٤١٣   متحصالت من قروض مرابحة طويلة األجل

 (٤٧٦٬٥٦٧٬٦٦٢) (٦٠٤٬٤٨٢٬١٤٦)   تسديدات قروض مرابحة طويلة األجل
 -  (٢٬٧٨٨٬١٥٠)   العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار

     
 ٦٥١٬٧٠٠٬٣٢٤ (٨١٬٧٢٧٬٩٥٨)    صافي النقد (الصادر) الوارد من األنشطة التمويلية

     
  (تتمة)    
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٩  

  
  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
  (تتمة) قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر   
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ إيضاح  
     

 (٢٢٧٬٨٤٤٬٩٥٣) ١٤٢٬٤٣٣٬١١٦   صافي التغير في النقد وما يماثله
 ٣٠٦٬٦٨٤٬٦٧٨ ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥   نقد وما يماثله في بداية السنة 

    
 ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥ ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ١٣  نقد وما يماثله في نهاية السنة

    
     واستثمارية وتمويلية غير نقدية:أنشطة تشغيلية 

     
 -  ١٠٬٥١٣٬١٤٨  ١- ٢  موجودات حق االستخدام مسجلة مقابل مطلوبات إيجارية

 -  ٨١٬٤٩٢ ١- ٢  موجودات حق االستخدام إيجارات مدفوعة مقدماً معدلة مقابل
 ١٦٬٧٣٢٬٨٠٦ ٩٫٠٨٣٫٧١٣    زكاة وضريبة دخل مستردة من الشركاء

 ١٩٬٤٨٤٬١٣٤ -     ومعدات عن طريق االئتمانشراء ممتلكات 
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٠  

  معلومات عامة  ١
 

ي حفر آبار النفط والغاز "المجموعة") بشكل رئيسي ف مجتمعينتعمل شركة الحفر العربية ("الشركة") وشركتها التابعة (
  ، وعمليات تشغيل وصيانة وسحب منصات الحفر واألنشطة ذات الصلة. الطبيعي

 
الصادر عن   ٢٠٣١٠٤٧٢٤١إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 

ً  االستثماروزارة    ١٣هـ ( ١٤٢٤ذو الحجة  ١٨في المملكة العربية السعودية بتاريخ  )الهيئة العامة لالستثمار(سابقا
  ١٦هـ ( ١٤٢٣صفر  ٣في الدمام بتاريخ  صادر ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٠٣ديسمبر 

  ، المملكة العربية السعودية.٣١٩٥٢، الخبر ٤١١٠). إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب ٢٠٠٢أبريل 
  

المالية المرفقة حسابات الشركة وشركتها التابعة السعودية المملوكة بالكامل، اوفست العربية المحدودة  القوائمتتضمن 
وعملياتها وصيانتها وتحريكها واألنشطة ذات   منصات الحفرست بشكل رئيسي أعمال سحب اوف تزاول("اوفست"). 

 الصلة. 
 

  . ٢٠٢٠ابريل   ١٩تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

   إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه.
 

  اإلعداد أسس   ١- ٢
 

   بيان االلتزام  (أ)
 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   أعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقا

  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

  التاريخيةمبدأ التكلفة   (ب)
 
أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القيمة العادلة في تحوط التدفقات النقدية والمطلوبات 

  اإليجارية والتزامات منافع الموظفين كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. 
 

  المطبقة من قبل المجموعة المعايير الجديدة والمعدلة   (ج)
 

تم تطبيق عدد من المعايير الجديدة والمعدلة لفترة التقرير الحالية ويتوجب على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية 
  ١٦"عقود اإليجار". يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -  ١٦كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. لم يكن للمعايير األخرى أي تأثير على السياسات المحاسبية للمجموعة وبالتالي لم تتطلب أي ٢٠١٩يناير  ١اعتباًرا من 
  تعديالت بأثر رجعي.

 
   والسياسات المحاسبية الجديدة. ١٦عن أثر اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩-٢تم اإلفصاح في اإليضاح رقم 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١١  

  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

بتعديل المعلومات المقارنة أو  ، ولكنها لم تقم ٢٠١٩يناير  ١من  ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. بناًء ١٦تعديل حقوق الملكية االفتتاحية على النحو المسموح به وفقًا ألحكام التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

على ذلك، سجلت المجموعة مطلوبات إيجارية وموجودات حق االستخدام الناشئة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير  
. وتم قياس موجودات حق االستخدام بالقيمة المساوية ٢٠١٩يناير  ١في قائمة المركز المالي في  ١٦المالي رقم 

للمطلوبات اإليجارية، معدلة بقيمة أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار مثبت في قائمة المركز 
   المالي قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرةً.

 
، قامت المجموعة بإثبات مطلوبات إيجارية متعلقة بعقود اإليجار التي ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"عقود اإليجار". تم قياس  ١٧تم تصنيفها سابقاً على أنها "عقود إيجار تشغيلية" وفقاً لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 
  سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي مدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام هذه المطلوبات بالقيمة الحالية ل

للمجموعة المطبق على   سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي . وكان المتوسط المرجح ل٢٠١٩يناير  ١للمجموعة كما في 
  .٪ ٤هو  ٢٠١٩يناير  ١المطلوبات اإليجارية في 

 
  الوسائل العملية المطبقة  ) ١( 

 
ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها  ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم عند 

  بموجب المعيار:
 

 و ؛استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة إلى حد معقول  
  شهًرا كما في   ١٢أقل من المتبقية لها يجار التشغيلي اإلعقد التي تكون مدة المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية

 كعقود إيجار قصيرة األجل. ٢٠١٩يناير  ١
 

كما اختارت المجموعة أال تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن إيجار كما في تاريخ التطبيق المبدئي. وبدالً 
ول، اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي أجرته بموجب المبادئ من ذلك وبالنسبة للعقود التي أبرمتها قبل تاريخ التح

  المحاسبية المطبقة سابقاً.
 

المطلوبات و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في المفصح عنها  تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية  فيما يلي ) ٢( 
  كما يلي:  ٢٠١٩يناير  ١كما في المثبتة اإليجارية 

 
 لایر سعودي

  
 ٨٢٬٥٥٥٬٥٦٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية المفصح عنها كما في 

  
   تعديالت:

 (٧٣٬٢٩٤٬٣٥٢)  ١٦ناقًصا: ارتباطات مقابل عقود غير خاضعة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  زائًدا: التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد 

للمجموعة في تاريخ   سعر الفائدة على االقتراض اإلضافيناقًصا: المخصومة باستخدام 
 (٧٤٨٬٠٦٢)   التطبيق المبدئي

 ١٠٬٥١٣٬١٤٨  ٢٠١٩يناير  ١مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 
  

 ٣٬١٤٦٬٠٦٠  مطلوبات إيجارية متداولة
 ٧٬٣٦٧٬٠٨٨  مطلوبات إيجارية غير متداولة

 ١٠٬٥١٣٬١٤٨ 

ق-12

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٢  

  موجودات حق االستخدام ) ٣( 
 

تتعلق موجودات حق االستخدام الخاصة بالمجموعة بمرافق المستودع والسيارات. لم تكن هناك عقود إيجار مكلفة تطلبت 
  إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.

 
  ٢٠١٩يناير  ١المركز المالي في التعديالت المثبتة في قائمة  ) ٤( 

 
  :٢٠١٩يناير  ١أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي في  

 
  مليون لایر سعودي.  ١٠٫٦زادت بمبلغ  - موجودات حق االستخدام  
  سعودي (تعديل لإليجار المدفوع مقدًما).مليون لایر  ٠٫١انخفضت بمبلغ  - ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  
  مليون لایر سعودي. ١٠٫٥زادت بمبلغ  - مطلوبات إيجارية  

 
  المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد  (د)

 
ديسمبر  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير السنوية 

ً على  و ٢٠١٩ لم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل المجموعة. إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهريا
  الشركة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة.

 
   أسس التوحيد  ٢- ٢

 
  شركة تابعة  )أ(

 
عندما تكون المجموعة  السيطرة  تتحققتشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة. 

يكون لديها القدرة على  ومستثمر فيها منشأة معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في 
منشأة تسيطر المجموعة على وجه التحديد على ال . والمنشأة المستثمر فيهاعلى طتها سلالتأثير على هذه العوائد من خالل 

  في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:  إال مستثمر فيها
 

(على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه   المنشأة المستثمر فيهاسيطرة على  ●
  ).المنشأة المستثمر فيهااألنشطة المتعلقة ب

  .المنشأة المستثمر فيهاالتعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في  ●
  على عوائدها.  للتأثير المنشأة المستثمر فيهاالقدرة على استخدام سلطتها على  ●

 
المنشأة المستثمر تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على 

  بما في ذلك: فيها
    

    ؛المنشأة المستثمر فيهاالترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في  ●
  تعاقدية أخرى؛ و الحقوق الناشئة عن ترتيبات  ●
  حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  ●
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٣  

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على 
قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على  عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد 

حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات 
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في  

ائم المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء القو
  سيطرة المجموعة عليها.

 
يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة  

أصحاب الحصص غير المسيطرة، إن وجدت. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة  وإلى 
   التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. 

  
ملكية. إذا فقدت المجموعة  تم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ت

  السيطرة على الشركة التابعة، تقوم بما يلي:
 

  تلغي إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة؛  ●
  تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم؛ ●
  تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ ●
  تثبت أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة؛ و ●
الشركة األم من البند المقيد سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في  تُعيد تصنيف حصة  ●

األرباح المبقاة، حسب ما هو مالئم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو  
  المطلوبات ذات الصلة. 

 
  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )ب(

 
األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند  يتم استبعاد 

   إعداد القوائم المالية الموحدة.
 
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال  

  على االنخفاض في القيمة.يوجد فيه وجود دليل  
 

  اإليرادات   ٣- ٢
 

في سياق أنشطة المجموعة االعتيادية. يتم  مستحق القبضأو  قبضهتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم 
إثبات اإليرادات من أداء الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات. توصلت المجموعة أن هذا هو األصل  

  في ترتيب إيراداتها ألنه هو الملزم األساسي كما أنها معرضة لمخاطر االئتمان.
 

عة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تثبت المجمو
١٥ .  
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  شركة الحفر العربية
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١٤  

إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج الخمس خطوات  ١٥يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
   التالي:

 
  تحديد العقود مع العمالء. ●
  ت األداء في العقد.تحديد التزاما ●
  تحديد سعر المعاملة. ●
  تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد.  ●
  إثبات اإليرادات عند استيفاء الشركة التزام األداء.  ●

 
  لدى المجموعة مصادر اإليرادات التالية: 

 
  إيرادات الحفر   )أ(

 
يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر مع مرور الوقت حيث 

واحد، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم 
  إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.

 
  إيرادات نقل الحفارات   )ب(

 
المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل منصات الحفر وفقاً إلرشادات العمالء. يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات تقدم 

الحفر مع مرور الوقت حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، وذلك باستخدام طريقة 
للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات المخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال الخدمة 

  للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.
  
  إيرادات وتكلفة التجهيز  )ج(

 
تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز المبدئي لمنصات حفر بينما تمثل تكلفة التجهيز التكاليف ذات الصلة المتكبدة. هذه 

  نفصلة للعمالء ولكنها ضرورية الستيفاء خدمات الحفر المذكورة أعاله. األنشطة ال تنطوي على تقديم خدمة م
 

وفقًا لذلك، يتم إثبات إيرادات وتكلفة التجهيز كمطلوبات وموجودات عقود، على التوالي، ويتم إطفاؤها على مدار مدة  
   العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر.

 
  وايرادات اخرى   تزويد القوى العاملة من الباطن  )د(

 
ً تقوم المجموعة بالتعاقد من الباطن مع عمالئها لتزويدهم بالقوى العاملة بناء على أسعار وحدة متفق عليها  . يتم مسبقا

تسجيل اإليرادات مقابل هذه الخدمات مع مرور الوقت حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، 
لمخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار  وذلك باستخدام طريقة ا 

  فواتير بالخدمات للعميل عند اإلقرار باستالم الخدمات. 

ق-15

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
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١٥  

   العمالت األجنبية  ٤- ٢
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض     (أ)
 
إن البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل 

التدفقات النقدية والتمويل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة واحدة.   تتمفيها المجموعة ("العملة الوظيفية"). 
يرادات والمصاريف الرأسمالية تتم بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمريكي هو نظًرا ألن نسبة كبيرة من اإل

  العملة األكثر تأثيًرا على عمليات المجموعة. وفقًا لذلك، يعتبر الدوالر األمريكي العملة الوظيفية للمجموعة.
 

ي وهو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنه ال يوجد أي  اختارت اإلدارة إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باللایر السعود
  تأثير لتحويل العمالت على هذه القوائم المالية الموحدة حيث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.

 
   معامالت وأرصدة  (ب)

 
ـرف السائدة في تواريخ  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الص 

تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت 

   رة ضمن الربح أو الخسارة.السائدة كما في نهاية الفت
 
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف المطبقة في تواريخ  

  المعامالت األولية.
 

  إيرادات مالية  ٥- ٢
 

المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية تُقاس اإليرادات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وهو 
المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية  

   للموجودات المالية.
  
  الزكاة وضرائب الدخل ٦- ٢

 
ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل  شريك السعودي ولضريبة ملكية ال ("الهيئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للوفقا

األجنبي في المجموعة، يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة  الشريك الدخل العائدة لملكية 
ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف   للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندما يتم تحديدها للسداد. إضافة إلى

الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية  
للمحاسبين القانونين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين شركاء الشركة مع الزكاة  

  للشريك السعودي وضريبة الدخل المخصصة للشريك األجنبي.المخصصة 
 
تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ بها شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو 

ع  . وبالتالي، تخض٢٠٠٤السعودية") بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية لعام 
٪ من أرامكو السعودية، بصفتها أحد الشركاء في شركة  ٢٫٣٣المجموعة أيًضا لضريبة الدخل للملكية غير المباشرة في 

  طاقة، والتي يتم تحميلها على الربح أو الخسارة وتخصيصها لشركة طاقة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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  شركة الحفر العربية
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١٦  

على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية يتم تعديل ضريبة الدخل 
المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة  

يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت  فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال
ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، 
على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل  

ً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع المؤ جلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعليا
   سريانها في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

 
المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون  يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة إذا كان من 

  متاحة والتي على أساسها يمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.
 
ً إلجراء مقاصة بين   يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما

تداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم الموجودات والمطلوبات الضريبية الم
ً للمنشأة إلجراء المقاصة  إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المتداولة عند وجود حق نافذ نظاما

 نفس الوقت. ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في
  
  ممتلكات ومعدات  ٧- ٢

 
ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن   تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا

  وجدت. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.
 

ما يكون مالئم، إال عندما  الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة 
يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل 

اله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبد
  والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
  ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها. 

 
بطريقة القسط الثابت على مدى  يتم حساب استهالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاريف  
  بما يتوافق مع وظيفة الممتلكات والمعدات.

 
باً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناس

تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن  
  قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية، وتدرج 

الرئيسية والمعدات االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع المجموعة أن يتم استخدامها خالل 
  أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو  قيد التنفيذتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب اإلنشاءات ت

التطوير إلى الفئة المناسبة للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو وضعها الالزمين  
تشمل سعر الشراء  قيد التنفيذالستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات 

 قيد التنفيذليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود اإلنشاءات وتكا
.قيد التنفيذالستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على اإلنشاءات 
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١٧  

  موجودات غير ملموسة  ٨- ٢
 

ة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي تمثل الموجودات غير الملموسة تكلف
   المقدر البالغ سبع سنوات.

 
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر 

 ً اإلطفاء المتراكم وخسائر لالنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا
  تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف باعتبارها محددة أو غير محددة. 

 
 تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري 
االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم 
مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل  

لموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في الربح أو  فترة تقرير سنوية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء ل
  الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 

  
تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 

  ودات، وتثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.الدفترية للموج
 

  عقود اإليجار ٩- ٢
 

  ٢٠١٩يناير  ١ة اعتباًرا من مطبقالسياسة المحاسبية ال
 
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم المجموعة بإثبات موجودات حق 
االستخدام والتزام اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المستأجر، باستثناء 

فة على أنها عقود إيجار مدتها  شهراً أو أقل) وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة  ١٢عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ
ر هذه، تثبت المجموعة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجا

على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع  
  االقتصادية من الموجودات المؤجرة.

 
  مطلوبات إيجارية

 
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بصافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستحقة الدفع في تاريخ بدء اإليجار. يتم خصم  
مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، يتم 

للمجموعة، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المجموعة سداده القتراض   إلضافي سعر الفائدة على االقتراض ااستخدام 
  المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

 
  ، تقوم المجموعة: سعر الفائدة على االقتراض اإلضافيلتحديد 

 
  ،استخدام عروض األسعار األخيرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعديلها لتعكس التغيرات في شروط حيثما أمكن

  التمويل منذ استالم هذه العروض.
  .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
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١٨  

  قيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي ال
   

 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض   
  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ

   البدء.
  المجموعة بموجب ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع دفعها من قبل   
  .سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات  
 .مدفوعات الغرامات الخاصة بفسخ عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار فسخ العقد  
 مديد معينة إلى حد معقول.مدفوعات إيجار يتم إجراؤها بموجب خيارات ت  

 
يقاس التزام اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على المطلوبات اإليجارية (باستخدام طريقة معدل الفائدة 

  الفعلي) وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.
 

  (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما: تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار 
 

   تتغير مدة عقد اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار
   عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

 سبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية تتغير مدفوعات اإليجار ب
مضمونة، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل  

، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم
  الخصم المعدل). 

   يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة
  قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 

 
   االستخدامموجودات حق 

 
تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابــل، ومــدفوعات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل 
تاريخ بدء عقد اإليجار وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االســتهالك المتــراكم وخســائر انخفــاض 

   القيمة، إن وجدت.
 

تتحمل المجموعة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصــل  عندما
األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يــتم إثبــات المخصــص وقياســه وفقًــا لمعيــار المحاســبة 

والموجودات المحتملة". يــتم تضــمين التكــاليف فــي موجــودات حــق ، "المخصصات والمطلوبات المحتملة ٣٧الدولي رقم 
  االستخدام ذي العالقة.

 
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهمــا أقــل. 

الســتخدام يعكــس أن المجموعــة تتوقــع إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي للمجموعــة أو تكلفــة أصــل حــق ا
ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبــدأ 

  لالستخدام. االستهالك في التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهزاً 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٩  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السياسة المحاسبية السارية حتى 
 
تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل 
المدفوعات المقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية (بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر) إلى الربح أو الخسارة  

  العقد.  باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة
 

، ال تعكس متطلبات المعيار الدولي ٢٠١٨ديسمبر  ٣١إن المعلومات المالية المعروضة كما في وللسنة المنتهية في 
  . ٢٠١٩ديسمبر   ٣١وال تقارن بالمعلومات المالية المعروضة كما في وللسنة المنتهية في  ١٦للتقرير المالي رقم 

 
  للبيعالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها  ١٠- ٢

 
تصنف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة 
بيع بدال من االستخدام المستمر لها، وعندما ترتفع احتماالت بيعها. تقاس هذه الموجودات بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة  

   .ناقصا تكاليف البيع
 

أي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. مقابل في القيمة  نخفاضيتم إثبات خسارة اال
يتم إثبات الربح ألي زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع أصل ما، ولكن ال يزيد عن أي خسارة انخفاض  

إثبات الربح أو الخسارة غير المثبتة مسبقًا في تاريخ بيع األصل غير المتداول في  في القيمة متراكمة مثبته سابقاً. يتم 
  تاريخ إلغاء اإلثبات.

 
ال يتم استهالك الموجودات غير المتداولة أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة 

  مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع. وغيرها من المصاريف األخرى العائدة إلى مطلوبات
  

يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها 
   للبيع بشكل منفصل عن الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.

 
   األدوات المالية ١١- ٢

 
  موجودات مالية ١- ١١- ٢

 
   التصنيف ) ١( 

 
يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة وقياسها بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بتلك الموجودات لتحصيل التدفقات  

  النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط دفعات ألصل الدين والفائدة.
 

   اإلثبات وإلغاء اإلثبات ) ٢( 
 

وعة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليه تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة عند اإلثبات المبدئي، تقوم المجم
   باقتناء األصل المالي، إذا كان األصل المالي ال يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
اقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك  تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التع

الموجودات أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة  
ودات ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات المالية بصورة فعلية. يتم إثبات أي فوائد من الموج

  المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
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٢٠  

  القياس  )٣(
 
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها  
تدفقات نقدية. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية 

ن والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة  والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدي
المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء 

ئد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل  إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوا
  الفائدة الفعلي.   

 
  المطلوبات المالية  ٢- ١١- ٢

 
ً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرفا

أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم 
  هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
م  بتم استبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزا

مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط 
االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل بمثابة استبعاد لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم 

  ية ذات الصلة في الربح أو الخسارة. إثبات الفرق بين القيم الدفتر
 

  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط   ٣- ١١- ٢
 
تُقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تكاليف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما يتم تخصيص 

التغيرات بالقيمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل  المشتقات كأداة تحوط التدفقات النقدية، يتم إثبات الجزء الفعال من 
اآلخر ويتراكم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح  

ثر البند الذي يتم أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة المتحوطة على الربح أو الخسارة أو يؤ
تغطية مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة المتحوطة، ال يفي مبلغ التحوط 
بمعايير محاسبة التحوط أو ينتهي سريان أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو إذا ألغي تصنيفها، يتم التوقف 

وط بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في  عن محاسبة التح
  حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

 
يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة 

موعة في عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الهامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط التحوط. تدخل المج
له. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي وكّمي للفعالية في كل تاريخ تقرير. يتم إثبات الجزء غير الفعال، إذا كان جوهرياً،  

  ية أخرى. في الربح أو الخسارة، ضمن إيرادات / (خسائر) تشغيل
 
عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط له بما في  
ذلك إذا كان يتوقع إجراء مقاصة للتغييرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثيق أهدافها  

  نفيذ معامالت التحوط الخاصة بها.واستراتيجيتها إلدارة المخاطر لت
 
يتم تصنيف القيمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق 

  ١٢ ترة أقل من كانت تلك الفشهراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا  ١٢المتبقية للبند المتحوط له أكثر من 
شهرا
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
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  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢١  

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٤- ١١- ٢
 
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى  

الموجودات والمطلوبات في المجموعة حق قانوني في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات 
  نفس الوقت.

    
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية ١٢- ٢

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ١- ١٢- ٢

 
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض األصل غير المالي النخفاض 

مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر في قيمتها. وفي حالة وجود 
المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد  

تحديدها لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال  النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم
يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.  

ة ويتم عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيم
تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى  
قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة  

   قيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم طرق تقييم مناسبة.لألصل. وعند تحديد ال
 
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع 

  وظيفة الموجودات التي انخفضت قيمتها.
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٢- ١٢- ٢
 

المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع تقوم 
   المستقبل.

 
بالنسبة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير 

إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي للموجودات  والذي يشترط ٩المالي رقم 
  المالية ذات الصلة. ويتم تحميل مبلغ الخسارة إلى الربح أو الخسارة.

 
يبة  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ذات السمعة الط

للتصنيف االئتماني المعني لعميل المجموعة. يتم تعديل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على  
العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العميل لتسوية الذمم المدينة. وقد حددت المجموعة معدل الزيادة المتوقع 

ة العربية السعودية باعتباره العامل األكثر مالءمة، وبالتالي تقوم بتعديل معدالت في التضخم للسنة القادمة في المملك
  .الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة

 
يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي 

إلى عدم وجود توقعات معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل تشير 
  ٧٣٠العميل في االتفاق على خطة سداد مع المجموعة والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 

يوما
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٢٢  

  مخزون ١٣- ٢
 

قطع الغيار والمواد المستهلكة تظهر يمثل المخزون بشكل أساسي قطع الغيار والمواد المستهلكة، والتي تظهر بالتكلفة. 
 قطع الغيار والمواد المستهلكة يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم بالتكلفة. 

الدفترية ويتم إثبات  ها، يتم تخفيض قيمقطع الغيار والمواد المستهلكةانخفاض قيمة لتحديد انخفاض القيمة. في حالة 
  خسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة. 

 
  ذمم مدينة تجارية ١٤- ٢

 
من  الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير الخدمات المقدمة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان 

ً لذلك يتم عرضها   المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام  ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا

   ارة أقل لخسائر االئتمان المتوقعة.طريقة الفائدة الفعلية، مخصص الخس
  
  نقد وما يماثله ١٥- ٢

 
لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة وعرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في  

فترات استحقاقها الصندوق والودائع لدى البنوك، واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير هامة للتغيرات في  

  القيمة.
 

  رأس المال ١٦- ٢
 

  تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية.
 

  ذمم دائنة تجارية ١٧- ٢
 

ع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال  الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائ 
االعتيادية من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل  

ً بالقيمة العادلة  سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئ يا
  وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
  قروض ١٨- ٢

 
ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن  قروضيتم إثبات ال مبدئيا

بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب أي فرق بين   قروضوجدت. وعقب اإلثبات المبدئي، تقاس ال
باستخدام  قروضة في الربح أو الخسارة على مدى فترة الالمتحصالت (صافية من تكاليف المعاملة) والقيمة المسترد

  طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. ويتم إثبات  قروضتُلغى ال
تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي من  الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إنهائه أو 

الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الدخل الشامل كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. يتم 
ترة ال تقل عن  كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لف قروضتصنيف ال

 اثنى عشر شهراً بعد فترة التقرير.
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٢٣  

  قرضتكاليف ال ١٩- ٢
 

العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل  قرضإن تكاليف ال
منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود 

التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار 
 قرض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف ال قروضالمتحقق من االستثمار المؤقت ل

  األخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في الربح أو الخسارة.  قروضمؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف ال ال
  
  التزامات منافع الموظفين ٢٠- ٢

 
العمل في المملكة   نظاممنافع نهاية الخدمة للموظفين ضمن خطة منافع محددة تتفق مع  نظاملدى الشركة وشركتها التابعة 

  العربية السعودية بناًء على آخر راتب للموظف وعدد سنوات الخدمة. 
 
ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير 

مستقل بناء على طريقة الوحدة االئتمانية الُمقّدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة اكتواري 
الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق 

  بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة  يتم إثبات
  مباشرةً في الربح أو الخسارة. 

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة 
فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تحدث 

  الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.
 

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو  
الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة 

  المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
 

  توزيعات أرباح ٢١- ٢
 

  يتم الموافقة عليها من قبل الشركاء في الشركة. يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي 
 

   تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٣
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ   يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا
الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن 

المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة  
. تقوم المجموعة بعمل السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف

ً لتعريفها، مع النتائج الفعلية   تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا
المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات  

  عشر شهراً التالية يتم مناقشتها أدناه: يثناإلوالمطلوبات خالل فترة 
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٢٤  

  التزامات منافع الموظفين  )أ(
 

قامت اإلدارة بتطبيق بعض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة  
  . ٢٢االكتوارية. لمزيد من التفصيل، انظر اإليضاح رقم 

 
  انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات  )ب(

 
ً للسياسة المحاسبية الواردة في إيضاح  ، باختبار الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد لتحديد ١-١٢- ٢تقوم اإلدارة، وفقا

انخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات انخفاض في القيمة. من بين أمور أخرى، إن األحداث أو التغييرات في الظروف 
  تشير إلى أن قيمة أحد الموجودات أو وحدة مولدة للنقد قد انخفضت بشكل أساسي تتضمن ما يلي:التي قد 

 
 انخفاض جوهري في أسعار السوق للخدمات المقدمة من قبل المجموعة؛  
  تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في التدفقات

  حالية والمقدرة؛ و النقدية ال
 .خسارة تشغيل الفترة الحالية مقترنة بخسائر التشغيل أو التدفقات النقدية السابقة والمتوقعة  

 
للموجودات على أساس حسابات قيمة االستخدام. تتطلب هذه الحسابات استخدام  لالسترداد تحدد اإلدارة المبالغ القابلة 

تقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف المجموعة. لمزيد من  التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المس
بناء على حسابات قيمة   التفصيل حول التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات

   .١- ٨، انظر اإليضاح االستخدام
 

مستخدمة في حسابات قيمة االستخدام بشكل سلبي وقد يترتب على ذلك قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات ال
تأثير على النتائج المستقبلية للمجموعة. قامت اإلدارة بتحليل الحساسية حول التقديرات. قد تؤدي التغيرات الممكنة  

للقيمة القابلة لالسترداد   والمعقولة في معدالت الخصم ومعدالت النمو وأسعار السوق المتوقعة إلى تجاوز القيمة الدفترية 
  للموجودات مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في القيمة في الفترات المستقبلية.

 
  إيرادات ٤

 
  قامت المجموعة بتقسيم اإليرادات إلى مختلف الفئات وفقاً لطبيعة اإليرادات المكتسبة.

 
  مصادر اإليرادات ١- ٤

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ١٬٩٣٩٬٢٦٤٬٥٢٦ ٢٬٢٣٠٬٨١٧٬٧١٥   إيرادات الحفر 
 ٣٧١٬٥٥٤٬٨٨٨ ٤٣٦٬٢٨٨٬٨٣٧   إيرادات نقل الحفارات 

 ٩٧٬٧٩٢٬٦٨٧ ٨١٬٦٤٥٬٦١٥  ٢- ٤  إيرادات التجهيز
 ٤٥٬٠٦٨٬٥٥٠ ٦٥٬٥٢٣٬٨٥١   تزويد القوى العاملة من الباطن وايرادات اخرى 

  ٢٬٤٥٣٬٦٨٠٬٦٥١ ٢٬٨١٤٬٢٧٦٬٠١٨ 
 

تكون فيها الفترة بين نقل الخدمات المصرح بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود 
تزيد عن سنة واحدة باستثناء االستبقاءات التعاقدية. ونتيجة لذلك، ال يتم تعديل أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية 

ل أو مقابل غير نقدي أو مقابل مستحق إلى العميل للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع العمالء، ال يوجد هناك مقابل تموي
 المعني من سعر المعامالت.
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٢٥  

  إيرادات التجهيز  ٢- ٤
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    إيرادات

 ٥٥٢٬٧٤٤٬٧٨٩ ٦٦٦٬٠٠١٬٥٠٣  يناير ١
 ١١٣٬٢٥٦٬٧١٤ ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  إضافات 

 ٦٦٦٬٠٠١٬٥٠٣ ٦٩٩٬٧٥١٬٥٠٣  ديسمبر ٣١
   

    المتراكماإلطفاء 
)٥١٦٬٦٦٠٬٠٨٢(  يناير ١  )٤١٨٬٨٦٧٬٣٩٥(  

)٨١٬٦٤٥٬٦١٥(  إضافات   )٩٧٬٧٩٢٬٦٨٧ (  
)٥٩٨٬٣٠٥٬٦٩٧(  ديسمبر ٣١  )٥١٦٬٦٦٠٬٠٨٢(  

   
 ١٤٩٬٣٤١٬٤٢١ ١٠١٬٤٤٥٬٨٠٦ 
   

     تم عرض إيرادات التجهيز في
    قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: 

 ٧٥٬٨٥٠٬٥٥٥ ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠   المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولةالجزء 
 ٧٣٬٤٩٠٬٨٦٦ ٣٨٬٩٧٥٬٣٥٦  الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ١٤٩٬٣٤١٬٤٢١ ١٠١٬٤٤٥٬٨٠٦ 
 

  تكلفة التجهيز  ٣- ٤
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    التكلفة

 ٢٤٨٬٩٠٤٬٣٠٣ ٣٢٢٬١٠٧٬٣٩٣  يناير ١
 ٧٣٬٢٠٣٬٠٩٠ ٢١٬٢٣١٬٨١٦  إضافات 

 ٣٢٢٬١٠٧٬٣٩٣ ٣٤٣٬٣٣٩٬٢٠٩  ديسمبر ٣١
   

    اإلطفاء المتراكم
 (١٨٦٬٣٤٢٬٧١٥) (٢٣٠٬٦٧٥٬٤٧١)  يناير ١

)٥١٬٤٢٢٬٦٢٦(  إضافات    (٤٤٬٣٣٢٬٧٥٦) 
)٢٨٢٬٠٩٨٬٠٩٧(  ديسمبر ٣١  (٢٣٠٬٦٧٥٬٤٧١) 

   
 ٩١٬٤٣١٬٩٢٢ ٦١٬٢٤١٬١١٢ 
   

     تم عرض تكلفة التجهيز في
    قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: 

 ٤٤٬٩٨٧٬٦١٨ ٣٨٬٧٨٣٬٥٣٦   الجزء المتداول المدرج ضمن الموجودات المتداولة
 ٤٦٬٤٤٤٬٣٠٤ ٢٢٬٤٥٧٬٥٧٦   الجزء غير المتداول المدرج ضمن الموجودات غير المتداولة

 ٩١٬٤٣١٬٩٢٢ ٦١٬٢٤١٬١١٢ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢٦  

  تكلفة اإليرادات ٥
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ٩٤١٬٣٣٤٬٧٣٥ ١٬١٣٤٬٨٦١٬٢٤٩   رواتب وأجور ومنافع
 ٥٦٢٬٢٠٣٬٨٢٩ ٦١٢٬٧٦٤٬٧٨٩  ١٠، ٨   استهالك

 ١٦٠٬٠٦٩٬٤٣٤ ٢٠٩٬٥٦٥٬٠١١   إصالحات وصيانة
 ١٤٤٬٣٩٨٬٩١٩ ١٩٩٬٨٢٩٬٥٢٦   إيجار

 ٤٤٬٣٣٢٬٧٥٦ ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٣- ٤  تكلفة التجهيز
 ٧٬٢٢١٬٨٠٧ ١٢٬٢٦١٬٦٧٣   الحفارات مصروف نقل 

 ٣٬٥٦٧٬١٠٥ ٩٬٥٣٢٬٨٩٥  ١١  مخصص مخزون بطيء الحركة 
 ١٦٬٥٣٦٬٥٩٩ ٢٥٬٨٦٧٬٤١٦   أخرى 

  ١٬٨٧٩٬٦٦٥٬١٨٤ ٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥ 
 

   مصاريف عمومية وإدارية ٦
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ٨٠٬٥٠٧٬٤٩٣ ٨٩٬٣٦٧٬٦٠٨   رواتب ومنافع
 ٩٬٤٠٨٬٣٩٥ ١٦٬٢٣٢٬١٤٥   خدمات مهنية

 ٤٬٥٢٢٬٩١٥ ٧٬٣٨٣٬٨٣٠  ١٠، ٨  استهالك
 ١٬٨٣٦٬٦١٢ ٥٬٤٥١٬٠٢٦  ٩  إطفاء

 ٣٬٢٤٠٬٧٥٧ ٤٬١٢٣٬١٤٤   لوازم مكتبية
 ١٤٬٤٥٨٬٥٨٤ ١٦٬٥٦٤٬٣٠٩   أخرى 

  ١١٣٬٩٧٤٬٧٥٦ ١٣٩٬١٢٢٬٠٦٢ 
 

  تكاليف مالية ٧
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ٧٩٬٢٧٣٬٥٩٨ ٩٤٬٥٧٨٬٧١٤   المرابحة التكاليف المالية على قروض  
 ٨٬٤٩٨٬٥٣٢ ٢٬٤٦٥٬٢٥١   تكاليف مالية على المشتقات

 -  ٣٥٧٬٩١٠  ١٠  على مطلوبات إيجارية ماليةتكاليف 
 ١٬٣٤٤٬١٨٥ ٣٬٤٢٣٬١٣٥   تكاليف مالية أخرى

  ٨٩٬١١٦٬٣١٥ ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠ 
    

      ومعداتناقصاً: التكاليف المالية المرسملة إلى ممتلكات 
  (٢٣٬٠٧٨٬٩١٣)  -   ٨ 

  ٦٦٬٠٣٧٬٤٠٢ ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
إي

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
(جميع المبالغ 

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
بالرياال

  
 

٢٧
  

٨
 

ممتلكات ومعدات 
  

 

 
١ 

يناير
 

ضافات
 إ

 استبعادات / تحويالت
ض

 خسائر االنخفا
 في القيمة

٣١
 

ديسمبر
 

٢٠١٩
  

 
 

 
 

 
التكلفة

  
 

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 

 - 
 - 

 - 
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 

مبان
 ي

ومساكن جاهزة
  

٧٩٬٨٤٧٬٦١٣ 
 - 

٦٬٣٣٥٬٠٨٩ 
 - 

٨٦٬١٨٢٬٧٠٢ 
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

٩٬٣٦٦٬٢٧٦٬١١٥ 
٤٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٩٨٠٬٦٣٢٬١٦٠ 
 - 

١٠٬٣٥١٬٤٠٨٬٢٧٥ 
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

٩١٬٤٢١٬٨٥٤ 
٧٤٬٩٣٠ 

١٤٬٤٧٠٬٤٥١ 
 - 

١٠٥٬٩٦٧٬٢٣٥ 
ت

سيارا
  

١٥٨٬٤٨٥٬٤٤٣ 
١٬٤٣٧٬٥٠٠ 

 (٩٠٢٬٨٦٠) 
 - 

١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣ 
ت 

إنشاءا
قيد التنفيذ

  
٦٧٦٬٥٣٧٬٤٣١ 

٥٦٢٬٠١٨٬٣٠٨ 
 (١٬٠٤٥٬١٢١٬١٨١) 

 - 
١٩٣٬٤٣٤٬٥٥٨ 

 
١٠٬٤٦٠٬٨٠٤٬٧٠٦ 

٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨ 
 (٤٤٬٥٨٦٬٣٤١) 

 - 
١٠٬٩٨٤٬٢٤٩٬١٠٣ 

 
 

 
 

 
 

ض في القيمة
 االستهالك المتراكم / االنخفا

 
 

 
 

مبان
 ي

ومساكن جاهزة
  

 (١٥٬٥٨٠٬٠٩٣)  
(٢٬٣٤٧٬٤٢٣) 

 - 
 - 

(١٧٬٩٢٧٬٥١٦) 
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

 (٤٬٤٥٨٬٧٧٩٬٣٦٩) 
(٥٨٨٬٣٥٣٬٩٢٢) 

١١٬٤٥١٬٥٢٤ 
 - 

(٥٬٠٣٥٬٦٨١٬٧٦٧) 
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

 (٤١٬٣٩٨٬٧٢٠) 
(٦٬٣١٨٬٦٤٠) 

٢٠٫٩٥٠ 
 - 

(٤٧٬٦٩٦٬٤١٠) 
ت

سيارا
  

 (٦٤٬١٤٠٬٩٧٢) 
 (٢٠٬٢٥١٬٤٩١) 

٩٠٢٬٨٦٠ 
 - 

(٨٣٬٤٨٩٬٦٠٣) 
 

 (٤٬٥٧٩٬٨٩٩٬١٥٤) 
(٦١٧٬٢٧١٬٤٧٦) 

١٢٬٣٧٥٬٣٣٤ 
 - 

(٥٬١٨٤٬٧٩٥٬٢٩٦) 
صافي القيمة الدفترية

  
٥٬٨٨٠٬٩٠٥٬٥٥٢ 

 
 

 
٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧ 
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شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
إي

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
(جميع 

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
المبالغ بالرياال

  
 

٢٨
  

 
١ 

يناير 
 

ضافات
 إ

 استبعادات /
 تحويالت

ض
 خسائر االنخفا

 في القيمة
٣١

 
ديسمبر 

 
٢٠١٨

  
 

 
 

 
 

التكلفة
  

 
 

 
 

 
ض 

أر
  

٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 
 - 

 - 
 - 

٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 
مبان

 ي
ومساكن جاهزة

  
٧٨٬١٠٤٬٧٧٣ 

٣٩١٬٥٠٠ 
١٬٣٥١٬٣٤٠ 

 - 
٧٩٬٨٤٧٬٦١٣ 

ت
ت ومعدا

صة الحفر وآال
من

  
٧٬٧٧٥٬٦٥٣٬٥٦٧ 

٧٢٬١١٣ 
١٬٥٩٠٬٥٥٠٬٤٣٥ 

 - 
٩٬٣٦٦٬٢٧٦٬١١٥ 

ت مكتبية
ت ومعدا

ث وتجهيزا
أثا

  
٢٩٬٢٦٩٬٧٦٣ 

٨٩٧٬١٠٢ 
٦١٬٢٥٤٬٩٨٩ 

 - 
٩١٬٤٢١٬٨٥٤ 

ت
سيارا

  
١٥٥٬١٧٧٬٥٤٣ 

 - 
٣٬٣٠٧٬٩٠٠ 

 - 
١٥٨٬٤٨٥٬٤٤٣ 

ت 
إنشاءا

قيد التنفيذ
  

٢٨٠٬٤٥٨٬٣٨٣ 
٢٬٠٥٦٬٤٠٨٬٢٦٣ 

 (١٬٦٦٠٬٣٢٩٬٢١٥)  
 - 

٦٧٦٬٥٣٧٬٤٣١ 
 

٨٬٤٠٦٬٩٠٠٬٢٧٩ 
٢٬٠٥٧٬٧٦٨٬٩٧٨ 

(٣٬٨٦٤٬٥٥١) 
 - 

١٠٬٤٦٠٬٨٠٤٬٧٠٦ 
 

 
 

 
 

 
ض في القيمة

 االستهالك المتراكم / االنخفا
 

 
 

 
مبان

 ي
ومساكن جاهزة

  
 (١٤٬٠٠٢٬٣٨٥) 

(١٬٥٧٧٬٧٠٨) 
 - 

 - 
)

١٥٬٥٨٠٬٠٩٣
 (

 
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

 (٣٬٦٦٦٬٦٨٩٬٦٥١) 
(٥١٥٬٤١٤٬٩٥٣) 

٩٧٩٬٠٢٤ 
(٢٧٧٬٦٥٣٬٧٨٩) 

 (٤٬٤٥٨٬٧٧٩٬٣٦٩) 
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

 (١٥٬٦٨٧٬٣٦٤) 
 (٢٨٬٣٦٤٬٢٠٨) 

٢٬٦٥٢٬٨٥٢ 
 - 

)
٤١٬٣٩٨٬٧٢٠

 (
 

ت
سيارا

  
 (٤٢٬٩٦٤٬٣٩٧) 

 (٢١٬٣٦٩٬٨٧٥) 
١٩٣٬٣٠٠ 

 - 
)

٦٤٬١٤٠٬٩٧٢
 (

 
 

 (٣٬٧٣٩٬٣٤٣٬٧٩٧) 
(٥٦٦٬٧٢٦٬٧٤٤) 

٣٬٨٢٥٬١٧٦ 
(٢٧٧٬٦٥٣٬٧٨٩) 

 (٤٬٥٧٩٬٨٩٩٬١٥٤) 
صافي القيمة الدفترية

  
٤٬٦٦٧٬٥٥٦٬٤٨٢ 

 
 

 
٥٬٨٨٠٬٩٠٥٬٥٥٢ 

 

شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
إي

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
(جميع المبالغ 

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
بالرياال

  
 

٢٧
  

٨
 

ممتلكات ومعدات 
  

 

 
١ 

يناير
 

ضافات
 إ

 استبعادات / تحويالت
ض

 خسائر االنخفا
 في القيمة

٣١
 

ديسمبر
 

٢٠١٩
  

 
 

 
 

 
التكلفة

  
 

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 

 - 
 - 

 - 
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠ 

مبان
 ي

ومساكن جاهزة
  

٧٩٬٨٤٧٬٦١٣ 
 - 

٦٬٣٣٥٬٠٨٩ 
 - 

٨٦٬١٨٢٬٧٠٢ 
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

٩٬٣٦٦٬٢٧٦٬١١٥ 
٤٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٩٨٠٬٦٣٢٬١٦٠ 
 - 

١٠٬٣٥١٬٤٠٨٬٢٧٥ 
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

٩١٬٤٢١٬٨٥٤ 
٧٤٬٩٣٠ 

١٤٬٤٧٠٬٤٥١ 
 - 

١٠٥٬٩٦٧٬٢٣٥ 
ت

سيارا
  

١٥٨٬٤٨٥٬٤٤٣ 
١٬٤٣٧٬٥٠٠ 

 (٩٠٢٬٨٦٠) 
 - 

١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣ 
ت 

إنشاءا
قيد التنفيذ

  
٦٧٦٬٥٣٧٬٤٣١ 

٥٦٢٬٠١٨٬٣٠٨ 
 (١٬٠٤٥٬١٢١٬١٨١) 

 - 
١٩٣٬٤٣٤٬٥٥٨ 

 
١٠٬٤٦٠٬٨٠٤٬٧٠٦ 

٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨ 
 (٤٤٬٥٨٦٬٣٤١) 

 - 
١٠٬٩٨٤٬٢٤٩٬١٠٣ 

 
 

 
 

 
 

ض في القيمة
 االستهالك المتراكم / االنخفا

 
 

 
 

مبان
 ي

ومساكن جاهزة
  

 (١٥٬٥٨٠٬٠٩٣)  
(٢٬٣٤٧٬٤٢٣) 

 - 
 - 

(١٧٬٩٢٧٬٥١٦) 
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

 (٤٬٤٥٨٬٧٧٩٬٣٦٩) 
(٥٨٨٬٣٥٣٬٩٢٢) 

١١٬٤٥١٬٥٢٤ 
 - 

(٥٬٠٣٥٬٦٨١٬٧٦٧) 
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

 (٤١٬٣٩٨٬٧٢٠) 
(٦٬٣١٨٬٦٤٠) 

٢٠٫٩٥٠ 
 - 

(٤٧٬٦٩٦٬٤١٠) 
ت

سيارا
  

 (٦٤٬١٤٠٬٩٧٢) 
 (٢٠٬٢٥١٬٤٩١) 

٩٠٢٬٨٦٠ 
 - 

(٨٣٬٤٨٩٬٦٠٣) 
 

 (٤٬٥٧٩٬٨٩٩٬١٥٤) 
(٦١٧٬٢٧١٬٤٧٦) 

١٢٬٣٧٥٬٣٣٤ 
 - 

(٥٬١٨٤٬٧٩٥٬٢٩٦) 
صافي القيمة الدفترية

  
٥٬٨٨٠٬٩٠٥٬٥٥٢ 

 
 

 
٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢٩  

منصات  ضف المتكبدة في الشراء وإنشاء بعيلاالتك ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بشكل رئيسي في  قيد التنفيذتمثل اإلنشاءات   )أ
  . ٢٠٢٠وأعمال ترميم المعسكر الرئيسي والتي من المتوقع أن تنتهي في  شوكية الحفر ورافعات

 
شيء)   : ال٢٠١٩(مليون لایر سعودي  ٢٣٫١، قامت المجموعة برسملة النفقات المالية بمبلغ ٢٠١٨ سنةخالل   )ب

  العائدة مباشرة إلى الموجودات المؤهلة. قروضالمتعلقة بتكاليف ال
 

  الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية المقدرة التالية: يتم تحميل االستهالك على   )ج
 

  عدد السنوات 
  

 ٣٣ -  ١٠  ومساكن جاهزة يمبان  
 ٢٠ -  ٧  منصة الحفر وآالت ومعدات  
 ٧  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
 ٤  سيارات  

 
  خسائر االنخفاض في القيمة  ١- ٨

 
وايه دي   ٤٥وايه دي  ٤٤(ايه دي ، حددت الشركة أن المبلغ المسترد لثالثة من منصات الحفر لديها ٢٠١٨خالل سنة 

التي تعتبر وحدات مولدة للنقد منفصلة؛ وهي كان أقل من القيم الدفترية نتيجة لالنخفاض الجوهري في صافي  ) ٧٠
  التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية لكل منصة حفر. 

 
  هي كما يلي:  ٢٠١٨ديسمبر   ٣١إن القيم الدفترية، والقيم المستردة، وخسائر االنخفاض في القيمة الناتجة كما في 

   
االنخفاض خسائر القيمة القيمة  رقم منصة الحفر   

 في القيمة القابلة لالسترداد  الدفترية 
  (قيمة االستخدام)  
    

 ٥٧٬١٤٤٬٩١٦ ٧٣٬٧٥٧٬٩٥٣ ١٣٠٬٩٠٢٬٨٦٩  ٤٤ايه دي  
 ٥٠٬٢٨٢٬١٣٢ ٧٣٬٤٢٣٬٣٤٨ ١٢٣٬٧٠٥٬٤٨٠  ٤٥ايه دي  
 ١٧٠٬٢٢٦٬٧٤١ ٧٠٩٬٣١٧٬١٦٧ ٨٧٩٬٥٤٣٬٩٠٨  ٧٠ايه دي  

 ٢٧٧٬٦٥٣٬٧٨٩ ٨٥٦٬٤٩٨٬٤٦٨ ١٬١٣٤٬١٥٢٬٢٥٧ 
 

  فيما يلي التقديرات الرئيسية المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لحسابات االنخفاض في القيمة:
 

 التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام الموازنات والتوقعات المعتمدة؛  
  معدل النمو الذي تم أخذه في االعتبار لتوقع بعض التدفقات النقدية بعد الفترة التي غطتها الموازنات والتوقعات

   المعتمدة من قبل اإلدارة؛
  مرجح لرأس المال في التدفقات النقدية؛ وعلى أساس متوسط التكلفة ال  ٪٨٫٦معدل الخصم المستخدم بما يقارب  
 .أسعار العقود المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لمنصات الحفر  

 
وإيه   ٤٤، قامت إدارة المجموعة بإعادة احتساب القيم القابلة لالسترداد لمنصات الحفر إيه دي ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

ن انخفاض القيمة أو أي عكس لالنخفاض في القيمة. لم تكن ، وخلصت إلى أنه ال حاجة لمزيد م٧٠وإيه دي  ٤٥دي 
ديسمبر  ٣١التقديرات الرئيسية المستخدمة من قبل إدارة المجموعة مختلفة بشكل جوهري عن تلك المستخدمة كما في 

٢٠١٨ .  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٠  

  موجودات غير ملموسة  ٩
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
     التكلفة

 ١٩٬٢٨٤٬٤٣٥ ٢٦٬٠٥٩٬٦٥٧    يناير ١
 ٦٬٧٧٥٬٢٢٢ ٢٬٣٧٦٬٩٣٤   إضافات 
 -  ٣٠٣٫٠٣٢   تحويل
 ٢٦٬٠٥٩٬٦٥٧ ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣   ديسمبر ٣١

    
     اإلطفاء المتراكم

 (٤٬٥٤٨٬٠٤٦) (٦٬٣٨٤٬٦٥٨)    يناير ١
 (١٬٨٣٦٬٦١٢) (٥٬٤٥١٬٠٢٦)   إضافات 
 -  (٢٠٫٩٥٠)   تحويل

 (٦٬٣٨٤٬٦٥٨) (١١٬٨٥٦٬٦٣٤)   ديسمبر ٣١
    

     صافي القيمة الدفترية
 ١٩٬٦٧٤٬٩٩٩ ١٦٬٨٨٢٬٩٨٩   ديسمبر ٣١

 
  عقود اإليجار ١٠

 

٢٠١٩يناير  ١   

 حق االستخدام
 المثبت عند

تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 
المالي رقم ١٦ 
 استهالك (إيضاح ٢- ١)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩ 

     
 ١٬٥٣٣٬٥٥٣ (٤٠٣٬٥٦٦)  ١٬٩٣٧٬١١٩ -   مستودع
 ٦٬١٨٣٬٩٤٤ (٢٬٤٧٣٬٥٧٧) ٨٬٦٥٧٬٥٢١ -   سيارات

  - ٧٬٧١٧٬٤٩٧ (٢٬٨٧٧٬١٤٣) ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣١  

 
   إيضاح  

     مطلوبات إيجارية
 -   ٢٠١٩يناير  ١كما في 

 ١٠٬٥١٣٬١٤٨  ١- ٢ ١٦رقم  المطلوبات اإليجارية المثبتة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
)٣٬١٤٦٬٠٦٠(   تسديدات  

  ٧٬٣٦٧٬٠٨٨ 
   

 ٣٥٧٬٩١٠ ٧  تكاليف مالية
 ٧٬٧٢٤٬٩٩٨   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

   
    يتم عرض المطلوبات اإليجارية كما يلي:

 ٤٬٧٧٧٬٨٢١   الجزء غير المتداول
 ٢٬٩٤٧٬١٧٧   االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨ 
  

  مليون لایر سعودي. ٠٫٤التكاليف المالية المستقبلية للمطلوبات اإليجارية تبلغ 
 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة ) ١

 
   ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

     تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام 
 -  ٢٬٤٧٣٬٥٧٧   تكلفة اإليرادات

 -  ٤٠٣٬٥٦٦   مصاريف عمومية وإدارية 
  ٢٬٨٧٧٬١٤٣  - 

 
  مبالغ مدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة ) ٢

 
  مليون لایر سعودي.  ٣٫١مبلغ  ٢٠١٩بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار في 

 
   ةمجموعمعلومات إضافية حول أنشطة اإليجار لل ) ٣

 
أراضي ومرافق مستودعات وسيارات. عادة ما تكون عقود اإليجار لدى المجموعة عقود إيجار فيما يتعلق بعدة قطع 

   لفترات ثابتة ولكن قد يكون لها خيار التمديد.
 
يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض 

  استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، وال يجوز 
 
تتوفر خيارات التمديد واإلنهاء لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة الموجودات التي تستخدم في عمليات المجموعة.  

  ال تتم ممارسة غالبية خيارات التمديد الموجودة إال باالتفاق المتبادل بين المجموعة والمؤجر المعني.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٢  

 مبالغ اخرى مثبتة في الربح او الخسارة ) ٤
  

مليون لایر   ١٫٣مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل للسنة المنتهية في 
  سعودي.

 
  مخزون ١١

 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ١٧٣٬٤٧٤٬٣٣٤ ١٨٧٬٥٠٠٬١٤٢  قطع غيار ولوازم، غير معّدة للبيع
)٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥(   ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة  )١٠٬٧١٠٬٣٦٠ (  

 ١٦٢٬٧٦٣٬٩٧٤ ١٦٧٬٢٥٦٬٨٨٧ 
 

  فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٧٬١٤٣٬٢٥٥ ١٠٬٧١٠٬٣٦٠  يناير ١
 ٣٬٥٦٧٬١٠٥ ٩٬٥٣٢٬٨٩٥  إضافات 

 ١٠٬٧١٠٬٣٦٠ ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥  ديسمبر ٣١
 

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٢
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

      تجارية:
 ٣٥٢٬٢٤٢٬٥١٩ ٢٢٧٬٩٥٢٬٤٣٥   ةمفوتر

 ٤٠٬١٨٤٬٨٢٤ ١٨٧٬٨٤٨٬٩١٣   ةغير مفوتر
 ٢٣٩٬٩٧٣٬٥٠٣ ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤  مفوتر –عالقة   يطرف ذ

 ٢١٣٬٧٢٦٬٣٤٤ ٢٥٠٬٥٤٤٬٥٠٤   استبقاءات مدينة
 (١٣٬٥٠٧٬٠٤٠)  (٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥)   ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٨٣٢٬٦٢٠٬١٥٠ ٩٥٥٬٨٨٦٬١٣٢ 
 ً  ١٥٬١٣٤٬٥٧٦ ٣٠٬٣٠٣٬٤١٤   مبالغ مدفوعة مقدما

 ٤٥٬٠٦٦٬٦٨٠ ١٤٬١٥٥٬٩٥٤   ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
 ١١٬٧٦٤٬٩٩٧ ١٦٬٢٤١٬٤٤٤  ٢٣  بالصافي  - ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 

 ٨٧٢٬٦٧٤ -   ٢٤  عالقة  يطرف ذ
 ٤٠٬٤٨٣٬٨٧١ ٢٥٬١٢٢٬٧٧٧   أخرى 

  ٩٤٥٬٩٤٢٬٩٤٨ ١٬٠٤١٬٧٠٩٬٧٢١ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٣  

  فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ١٬٤٧٥٬٥٥١ ١٣٬٥٠٧٬٠٤٠  يناير ١
 ١٢٬٠٣١٬٤٨٩ ١٧٬١٤٥٬٢٦٥  إضافات 

 ١٣٬٥٠٧٬٠٤٠ ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥  ديسمبر ٣١
 

تطبق المجموعة المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم     )أ(
  مخصص الخسائر المتوقعة على مدى أعمار جميع الذمم المدينة التجارية.

 
الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع 

واأليام الماضية المستحقة. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول 
   عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة.

 
يوًما بناًء على الشروط المتفق عليها مع  ٦٠إلى  ٣٠رة ائتمان من تاريخ الفاتورة تتراوح من يُسمح للعمالء بفت  )ب(

  عمر تعلق بعدد من عمالء الشركات الذين ليس لديهم سجل في التخلف عن السداد. فيما يلي تحليل ي وهذا العميل. 
   االستحقاق لهذه الذمم التجارية المدينة:

 
   ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

    
 ٢٥٥٬٧٢٣٬٨١١ ٢٢١٬٣١٥٬٩٣٤   متأخرة السداد غير 

ً  ٩٠ السداد حتى متأخرة  ٤٨٣٬٠٤٨٬٥١٢ ٦٦٨٬٥٤٣٬٣٧٨   يوما
ً  ١٨٠و ٩١ بين متأخرة السداد  ٥١٬٩١٢٬٠٤٠ ٢٠٬٩٣٣٬٥٤٩   يوما
ً  ٣٦٥و ١٨١ بين متأخرة السداد  ٣٩٬١١٥٬٧٦٢ ٣٢٬٠٧٨٬٠٧٩   يوما
ً  ٧٣٠و ٣٦٦ بين متأخرة السداد  ٤٬٩٨٣٬٣٧٧ ٣٣٬٥٥٠٬٦٦٥   يوما

ً  ٧٣٠كثر من متأخرة السداد أل  ١١٬٣٤٣٬٦٨٨ ١٠٬١١٦٬٨٣٢   يوما
  ٤٣٧٬٥٣٨٩٨٦٬  ٨٤٦٬١٢٧٬١٩٠ 

  
يوماً متعثرة، وبالتالي يتم تكوين مخصص لها   ٧٣٠تعتبر المجموعة أي ذمم مدينة تجارية متأخرة عن السداد ألكثر من 

  لشرائح األعمار جوهرية. بالكامل. وال تعتبر معدالت الخسارة 
 

ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة.    )ج(
   الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يُعد في القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة.

 
   رهن كضمان.ال تحتفظ المجموعة بأي   )د(

 
  نقد وما يماثله ١٣

 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ١٣٦٬٨٨٣ ٤٠٬٧٩٧   نقد في الصندوق 
 ٧٨٬٧٠٢٬٨٤٢ ٢٢١٬٢٣٢٬٠٤٤   نقد لدى البنك

  ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥ ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٤  

  موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ١٤
 

، بناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة، بدأت الشركة في خطة للبحث عن مشترين لحفارتين تم تصنيفهما ٢٠١٩خالل 
  ٢٠١٩ لسنة  لمرفقة لموحدة ا. وعليه، تم تصنيف هاتين الحفارتين في قائمة المركز المالي اقيد التنفيذسابقًا كإنشاءات 

كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع ويتم إدراجها بقيمها العادلة ناقًصا تكلفة البيع، أيهما أقل، مما ينتج عنه انخفاض 
المرفقة كخسائر  الموحدة يتم إدراجه في قائمة الدخل الشامل الى قيمها الدفترية ومليون لایر سعودي  ١٩٫٣بمبلغ 

  لدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع وخسائر االنخفاض في القيمة الناتجة: انخفاض في القيمة. فيما يلي القيمة ا
 

  خسائر القيمة العادلة ناقًصا  القيمة  رقم منصة الحفر

 
االنخفاض في  تكلفة البيع الدفترية

 القيمة
    

 ٩٬٥٩٠٬٥٩٣ ٥٬٥١٨٬٣١٣ ١٥٬١٠٨٬٩٠٦  ٩٠ايه دي  
 ٩٬٦٧٩٬٨٦٩ ٥٬٥١٨٬٣١٢ ١٥٬١٩٨٬١٨١  ١٠٠ايه دي  

 ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢ ١١٬٠٣٦٬٦٢٥ ٣٠٬٣٠٧٬٠٨٧ 
 

  رأس المال ١٥
 

لایر سعودي للحصة الواحدة وهي كما  ١٠٠حصة بمبلغ  ٢٢٥٬٨٠٠ديسمبر من  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
  يلي:

 
 نسبة الملكية   

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  بلد التأسيس  شريك
    

 ٥١ ٥١  المملكة العربية السعودية   طاقة 
 ٤٩ ٤٩  فرنسا  اس بي اس

  ١٠٠ ١٠٠ 
 

  رأس المال اإلضافي المدفوع ١٦
 

هذا يمثل التمويل المقدم من شركاء الشركة بما يتناسب مع نسب ملكيتهم بغرض تلبية متطلبات رأس المال العامل  
  والنفقات الرأسمالية للشركة. 

 
   احتياطي نظامي ١٧

 
تحتفظ باحتياطي نظامي ال يقل عن  يتوجب على الشركة ان بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، 

إن هذا  المرفقة هو االحتياطي النظامي للشركة. الموحدة إن االحتياطي النظامي في القوائم المالية من رأس مالها.  ٪ ٣٠
  الشركة.   االحتياطي غير متاح للتوزيع على الشركاء في

ق-35

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٥  

  توزيعات أرباح ١٨
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 -  ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥   يناير ١
  ١٨توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في 

 -  ٤٨٬٩٨٧٬٧٤٤   ٢٠١٩مارس 
  ٢٢توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في 

 ٨٩٬٤٦١٬٠٨٩ -    ٢٠١٨مارس 
 (٥٤٬٧٣٢٬٠١٤)  (٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥)   توزيعات أرباح مدفوعة

 -  (٣٤٬٨٤٦٬٥٤٥)   توزيعات أرباح معدلة مقابل زكاة وضريبة دخل مستردة
 ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥ ١٤٬١٤١٬١٩٩  ديسمبر  ٣١

 
 (هـ). ٢٤انظر أيضاً اإليضاح رقم  

  
  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية ١٩

 
أبرمت المجموعة ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية 
الناشئة عن قروض المرابحة ذات معدالت الفائدة المتغيرة. تؤدي مقايضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار 

يبور) مع دفع سعر فائدة ثابت في ظل ظروف معينة. وفقاً لسياسة المجموعة، ال بين البنوك السعودية (سا متغيرة للفائدة
  تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة. 

    
يتم حساب القيمة العادلة للمشتقات باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة وبالتالي يتم تصنيفها في المستوى الثالث 

الفائدة (سايبور).  سعرالعادلة. تمثل بيانات السوق الجوهرية المستخدمة كمدخالت لهذا التقييم منحنيات من تسلسل القيمة 
  الفائدة (سايبور) جوهرياً. سعر، ال يتوقع أن يكون تأثير التغيير المتوقع المعقول في منحنيات ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

    
:  ٢٠١٨التزام ( - مليون لایر سعودي  ١٣٫١ة العادلة ألداة التحوط ، بلغت القيمة الدفترية والقيم٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
   أصل). لم يكن هناك اي تحويالت بين تسلسل مستويات القيمة العادلة خالل الفترة. -  لایر سعودي مليون ٤٫٣

 
   مرابحة طويلة األجل قروض ٢٠

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٢٬٥٦١٬٥٥٣٬١٣٦ ٢٬٥١٧٬٣٤٢٬٤٠٣  المرابحة  قروض
 ٦٬١٩٤٬٥٤٣ ١٢٬٢٠١٬٩٥٦  زائًدا: تكاليف مالية مستحقة

 ٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩ 
)٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤(  ضمن مطلوبات متداولة عروضناقصاً: الجزء المتداول الم  (٦٤٧٬٠١٥٬٩٧٥) 

 ١٬٩٢٠٬٧٣١٬٧٠٤ ١٬٧٣٥٬٤٧٩٬٣٠٥ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٦  

مليار لایر  ٣٫٥٣بمجموع تسهيل قدره  محلية مرابحة طويلة األجل مع أربع بنوك تجاريةة اتفاقيات تسهيل شركلدى ال
سعودي لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل للشركة. تحمل هذه القروض نفقات مالية بناًء على أسعار 

قروض القائمة استناداً إلى جداول السداد العائدة السوق السائدة والتي تستند إلى معدل سايبور. يمتد إجمالي استحقاقات ال
  المدينة  . إن القروض مضمونة بشكل رئيسي عن طريق التنازل عن بعض الذمم ٢٠٢٦إلى  ٢٠٢٠لها على السنوات من 

ة أن تحافظ على مستوى معين من الشروط المالية وبعض  شرك من ال قرضالتجارية. تتطلب تعهدات تسهيالت ال
  .المتطلبات األخرى

 
التي لم تكن ملتزمة بها. تم  قرض، حصلت الشركة على تنازالت مقابل تعهدات معينة لتسهيالت ال٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  . ٢٠١٩ديسمبر   ٣١الحصول على هذه التنازالت قبل 
 

  طويلة األجل قروضجدول استحقاق المرابحة لل
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
     ديسمبر: ٣١السنوات المنتهية في 

٦٤٧٬٠١٥٬٩٧٥ -    ٢٠١٩ 
٦٠٧٬٣٣٩٬٢٨٨ ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤   ٢٠٢٠ 
٤٤٥٬٤١٩٬٦٤٤ ٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢   ٢٠٢١ 
٣٠٢٬٩٢٨٬٥٧٢ ٤٧٧٬٤٥٢٬٣٨٠   ٢٠٢٢ 
٢٢٧٬٠٤٤٬٢٠٠ ٢٤٠٬٢٢٥٬٦١٠    ٢٠٢٣ 
١٧٦٬٦٩٥٬٧١٠ ١٧٦٬٦٩٥٬٧١٠   ٢٠٢٤ 

 ١٦١٬٣٠٤٬٢٩٠ ٢٢١٬١٦٢٬١٥٣   ما بعد ذلك
  ٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩ 

 
  منافع الموظفينالتزامات  ٢١

 
  وصف عام للخطة ١- ٢١

 
تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ  
المسددة عند نهاية خدمة الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في  
تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط 
منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو 

منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبير اكتواري مستقل  االستقالة منه. تم آخر تقييم اللتزامات
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
  الحركة في صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة ٢- ٢١

 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ٢١٧٬٩٦٨٬٨٤٥ ٢٤٢٬١٨٣٬٩٥٧   يناير ١
 ٢٣٬٩٢٣٬٥٥٤ ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦   تكلفة الخدمة الحالية 

 ٧٬٤٠٥٬٣٥٨ ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥   مصروف فائدة
 (١٬٤٥٤٬٣٩١) (١٨٬٩٧٣٬٧٩٠)   مدفوعات

 (٥٬٦٥٩٬٤٠٩) (١٣٬٣٢٦٬٤٤٢)   إعادة القياس
 ٢٤٢٬١٨٣٬٩٥٧ ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦   ديسمبر ٣١
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٧  

  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ٣- ٢١
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٢٣٬٩٢٣٬٥٥٤ ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦  الخدمة الحالية تكلفة 
 ٧٬٤٠٥٬٣٥٨ ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥  مصروف فائدة

 ٣١٬٣٢٨٬٩١٢ ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
   

    إعادة القياس
 (٥٬٦٥٩٬٤٠٩) (١٣٬٣٢٦٬٤٤٢)  تعديالت الخبرةأرباح بسبب 

 (٥٬٦٥٩٬٤٠٩) (١٣٬٣٢٦٬٤٤٢)  مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٤- ٢١
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ٤٫٠٠٪ -  ٤٫٥٥٪  ٢٫٥٪    معدل الخصم 
 ٤٫٠٠٪ -  ٤٫٥٥٪  ٢٫٠٪    الرواتب  الزيادة فيمعدل 

 
 

  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية ٥- ٢١
 

منافع الموظفين األثر على التزامات التغير في االفتراض   

 
الزيادة في  
 االفتراض

النقص في  
 االفتراض

الزيادة في  
 االفتراض

النقص في  
 االفتراض

     
٣١٤٬٧١٧٬١٧ (٢٠٬٧٥٨٬٣٧٢) ١٪     ١٪   معدل الخصم   

) ٦٧٧٬٧٨٤٬٢١( ١٨٬٤٨٣٬٤٧٧ ١٪  ١٪   الرواتب  الزيادة فيمعدل   
  

االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من تستند تحليالت الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع 
المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة  
إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة (القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة 

  ريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب التزامات منافع الموظفين.ط
 

   تحليل االستحقاق المتوقع ٦- ٢١
 

). يوضح الجدول أدناه تحليل واتسن ١٠: ٢٠١٨سنوات ( ٨إلى  ٦التزام المنافع المحددة لمدة بلغ المتوسط المرجح ي
  لمنافع نهاية الخدمة غير المخصومة: االستحقاق المتوقع 

 

 
أقل من سنة  

 واحدة
سنة إلى بين 

 سنتين
 ٥ -  ٢بين 

 سنوات
أكثر من خمس  

 المجموع سنوات
      

 ٦٥٥٬٤٠٨٬٠٩١ ٥١٩٬٧٨٨٬٤٦٦ ٧٩٬١١٥٬٣٨٩ ٣٠٬٢١٦٬٠٧٤ ٢٦٬٢٨٨٬١٦٢  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٣٩  

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ٢٢
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩  إيضاح 
    

 ٣٣٨٬٨٤٤٬٩٧٦ ٢٨٢٬٦٧٠٬٣٩٩   ذمم دائنة تجارية 
 (١٩٬٤٨٤٬١٣٤)  (١٦٬٠٠٠٬٨٠١)   ناقصاً: الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة 

  ٣١٩٬٣٦٠٬٨٤٢ ٢٦٦٬٦٦٩٬٥٩٨ 
 ٢٦١٬٣٦٨٬١٠٦ ٣٢٨٬٠٠٤٬٢٥٣    مصاريف مستحقة

 ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥ ١٤٬١٤١٬١٩٩  ١٨  توزيعات أرباح مستحقة
 ٤٩٬١٢٠ ١٢٬١١٥٫٦٣١  ٢٤  عالقة مطلوب إلى أطراف ذات 

 ٢٤٬٢٦٥٬٧٨٠ ١٬٤٥٢٬٤١٦   أخرى 
  ٦٣٩٬٧٧٢٬٩٢٣ ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧ 

 
  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣

 
  مكونات الوعاء الزكوي  ١- ٢٣

 
ضريبية على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء  ال زكوية وال هاتقدم الشركة وشركتها التابعة إقرارات

المرابحة   قروضالزكوي لكل شركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الشركاء والمخصصات في بداية السنة و
طويلة األجل وصافي الدخل المعدل مخصوماً منها االقتطاعات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات 

   وبنود أخرى محددة.
 

  الدخلمصروف ضريبة   ٢- ٢٣
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ٦٬٧٧٥٬٤١٠ ١٫٢٧١٫٨٤٢    الضريبة الحالية
 (١٬٠٦٥٬٩٤٤) ٣٩٫١٢٥٫١٧٨    الضريبة المؤجلة المحملة على الربح أو الخسارة

   ٥٫٧٠٩٫٤٦٦ ٤٠٫٣٩٧٫٠٢٠ 
 ٥٤٥٬٥٧٨ ١٫٣٦٨٫٠٩٢   الضريبة المؤجلة المحملة على الدخل الشامل اآلخر 

  ٦٬٢٥٥٬٠٤٤ ٤١٫٧٦٥٫١١٢ 
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  شركة الحفر العربية
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٣٩  

   مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ٣- ٢٣
 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 
    

) ١١٬٧٦٤٬٩٩٧( ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦  ٢٠١٩يناير  ١  )١٬٠٦٧٬٧١١(  
 ٩٫٧٧٢٫٨٤٤ ١٫٢٢٥٫٠٥٧ ٨٫٥٤٧٫٧٨٧   مخصص

 ٦٤٫٨٤٥ ٤٦٫٧٨٥ ١٨٫٠٦٠  تعديل يتعلق بسنة سابقة
  ٩٫٨٣٧٫٦٨٩ ١٫٢٧١٫٨٤٢ ٨٫٥٦٥٫٨٤٧ 

 (١١٫٠٥٢٫٤٧٣)  (٣٣٧٫١٢٧)  (١٠٫٧١٥٫٣٤٦)    مدفوعات
 (٥٫٤١١٫١٦٢) (٥٫٤١١٫١٦٢) -   دفعات ضريبة مقدمة

 (٧٫٦٩٣٫٦٥٧) (١٦٫٢٤١٫٤٤٤)  ٨٫٥٤٧٫٧٨٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
    

 ١١٬١٢٢٬٦٩٦ ٣٥٤٬٨٩٥ ١٠٬٧٦٧٬٨٠١  ٢٠١٨يناير  ١
 ١٧٬٤٧٢٬٦٩٦ ٦٬٧٧٥٬٤١٠ ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦   مخصص
) ١٠٬٧٦٧٬٨٠١(   مدفوعات  )٣٥٤٬٨٩٥ (  )١١٬١٢٢٬٦٩٦ (  

) ١٨٬٥٤٠٬٤٠٧( -   دفعات ضريبة مقدمة  )١٨٬٥٤٠٬٤٠٧ (  
) ١١٬٧٦٤٬٩٩٧( ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  )١٬٠٦٧٬٧١١(  

 
  تسوية عددية لمصروف ضريبة الدخل مع الضريبة المستحقة فرضا  ٤- ٢٣

 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ١٠٨٬٩٩٣٬٣٠٣ ٢٧٩٫٣٨٢٫٦٦٣   الزكاة وضريبة الدخل الربح قبل  
    

٪٢٠    معدل ضريبة الدخل المعمول به لدى المجموعة  ٢٠ ٪  
٪٥١٫٣٣   نسبة الملكية الفعلية التي تخضع لضريبة الدخل   ٥١٫٣٣ ٪   

    
 ١١٬١٨٩٬٢٥٢ ٢٨٫٦٨١٫٤٢٤   ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية

     التسوية:
)٤٬٢٧٥٬٣٦٦( ١٠٫١١٧٫٣٦٦   التأثير الضريبي للفروق الدائمة إضافة:   
)١٬٢٠٤٬٤٢٠( ١٫٥٥١٫٤٤٥   : الضريبة المؤجلة غير المسجلة لشركة تابعةإضافة   
 -  ٤٦٫٧٨٥    التعديل الضريبي للسنة السابقة: إضافة 

  ٤٦٦٩٬٧٠٬٥ ٤٠٫٣٩٧٫٠٢٠  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٠  

   النهائيةوضع الشهادات والربوط   ٥- ٢٣
  
إلى   ٢٠١٥الربوط للسنوات من . ٢٠١٤ركة للسنوات حتى شضريبة للزكاة والقامت الهيئة بإستكمال ربوط ال ) ١( 

  قيد المراجعة من قبل الهيئة حالياً.  ٢٠١٨
 

حتى   ٢٠٠٠ من مليون لایر سعودي للسنتين ٠٫٥، أصدرت الهيئة ربوطاً إضافية ألوفست بمبلغ ٢٠١٥خالل  ) ٢( 
المذكورة أعاله وتعتقد إدارة أوفست أنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند  . اعترضت أوفست على الربوط ٢٠٠٤

، تلقت أوفست أيًضا ربوط ضريبية إضافية  ٢٠١٧اتخاذ القرار النهائي لهذه الربوط. عالوة على ذلك، خالل 
ا بالكامل من قبل أوفست في  تسويتهمليون لایر سعودي وتم  ٠٫٢بمبلغ  ٢٠١٢وحتى  ٢٠٠٥للسنوات من 

  قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة.  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٣ال تزال ربوط أوفست للسنوات من  .٢٠١٧
 

  . ٢٠١٨حصلت المجموعة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى  ) ٣( 
  

  ضرائب مؤجلة  ٦- ٢٣
 

  (الخاضعة للضريبة) العائدة إلى:  /  يتضمن الرصيد الفروقات المؤقتة القابلة للخصم
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    

 ٢٣٦٬٠٩١٬٠١٣ ٢٤٧٫٦٢٥٫٥٢٦   التزامات منافع الموظفين
 (١٬٣٥٣٬٣٥٨٬٩٨٥)  (١٫٨٠٠٫٠٦١٫٦٤٣)   ممتلكات ومعدات

 ١٦٬٤٧٤٬١٤٥ ٥٧٫٢٠١٫٧٠٤   أخرى 
 (١٬١٠٠٬٧٩٣٬٨٢٧)  (١٫٤٩٥٫٢٣٤٫٤١٣)   بالصافي - فروقات ضريبية مؤقتة 

     
 ١١٣٬٠٠٧٬٤٩٤ ١٥٣٫٥٠٠٫٧٦٤    التزام ضريبة مؤجلة

 
  الحركة في الضريبة المؤجلة العائدة إلى: 

 

 

 التزامات
 منافع

 الموظفين
 ممتلكات
 المجموع أخرى ومعدات

     
)١٣٨٬٩٣٥٬٨٣٣( ٢٤٬٢٣٧٬١٠٤  ٢٠١٩يناير  ١  ١١٣٬٠٠٧٬٤٩٤( ١٬٦٩١٬٢٣٥(  

     
محمل على قائمة الدخل الشامل  

) ٤٥٫٨٥٨٫٤٩٥( ١٫١٨٤٫١٣٢  الموحدة  ٤٠٫٤٩٣٫٢٧٠( ٤٫١٨١٫٠٩٣(  
)١٨٤٫٧٩٤٫٣٢٨( ٢٥٫٤٢١٫٢٣٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ١٥٣٫٥٠٠٫٧٦٤( ٥٫٨٧٢٫٣٢٨(  

     
)١٣٥٬٣٨٢٬٤٨١( ٢١٬٧٠٣٬١٤١  ٢٠١٨يناير  ١  ١١٣٬٥٢٧٬٨٦٠( ١٥١٬٤٨٠(  

محمل على قائمة الدخل  
)٣٬٥٥٣٬٣٥٢( ٢٬٥٣٣٬٩٦٣  الشامل الموحدة   ٥٢٠٬٣٦٦ ١٬٥٣٩٬٧٥٥ 

)١٣٨٬٩٣٥٬٨٣٣( ٢٤٬٢٣٧٬١٠٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ١١٣٬٠٠٧٬٤٩٤( ١٬٦٩١٬٢٣٥(  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
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٤١  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٤
 

موظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن  وتتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة 
يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها (أطراف ذات  األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي 

   عالقة أخرى).
 

  تخضع الشركة لسيطرة طاقة وهي الشركة األم النهائية والمباشرة للشركة.   )أ(
 

  فيما يلي أهم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:   )ب(
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩   طبيعة المعامالت
   

 ٤٦٥٬٩٩٦٬٤٤٢ ٨٣٨٬٩١١٬٣٥٥   زميلة كة إيرادات من شر
 ٧٤٧٬٧٧١ ٧٢٩٬٢٠٠   إيرادات اإليجار من شركة زميلة 

 ١٩٬٨٤٥٬٩٨٩ ٣٤٬٠٩٩٬٧٣٥   شركة زميلةتكاليف محملة من 
 ٢٢٦٫٠٦٤٫٤٧٨ -    كة زميلة شراء ممتلكات ومعدات من شر

 
  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  )ج(

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ١١٬٠٩٤٬٠٤٨ ١٣٬٨٨٠٬٨٤٠  األجل للموظفينرواتب ومنافع أخرى قصيرة 
 ١٬٥٢٨٬٥٨٣ ٥٥٦٬٨٥٤  منافع نهاية الخدمة 

 ١٢٬٦٢٢٬٦٣١ ١٤٬٤٣٧٬٦٩٤ 
 

مليون   ٠٫١: ٢٠١٨لایر سعودي (مليون  ٠٫١مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 
  لایر سعودي).

 
  مطلوب من أطراف ذات عالقة   )د(

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٢٣٩٬٩٧٣٬٥٠٣ ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ")اس ام إي اس ايهشلمبرجير الشرق األوسط، السعودية (" 
 ٨٧٢٬٦٧٤ -   الشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة ("أرجاس")

 ٢٤٠٬٨٤٦٬١٧٧ ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥ 
 

مليون   ١٩٫٩، قدمت المجموعة بعض الخدمات وأصدرت فواتير ذات صلة إلى اس ام إي اس ايه بمبلغ ٢٠١٩ سنةخالل 
ً وقد قامت اس ام إي اس ايه بوقف الدفع حتى الحل النهائي لهذا النزاع.   لایر سعودي. تخضع هذه الفواتير للنزاع حاليا
تعتقد إدارة المجموعة أن هذه الفواتير تستند إلى العمل المنجز بموجب الشروط التعاقدية كما هو متفق عليه بين المجموعة  

لجنة فنية داخلية ("اللجنة") مع تمثيل متساٍو من اس ام إي اس ايه ، شكلت المجموعة والسنةنهاية . بعد اس ام إي اس ايهو
  المالية الموحدة، فإن قرار اللجنة معلق. قوائممن تاريخ الموافقة على هذه ال الطرفين لحل هذا النزاع. اعتباراً 

  
رار النهائي للجنة في صالح المجموعة وأن الفواتير سيتم ٪ أن يكون الق ٥٠قدرت إدارة المجموعة أن هناك احتمالية بنسبة 

مليون لایر سعودي في القوائم المالية المرفقة   ٩٫٩دفعها من قبل اس ام إي اس ايه. وبناًء عليه، تم إدراج مخصص بمبلغ 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٢  

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   )ه(
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 -  ١٢٫٠٥٥٫٣٣٩ اس بي اس
 -  ٦٠٬٢٩٢  أرجاس

 ٤٩٬١٢٠ -   طاقة 
 ٤٩٬١٢٠ ١٢٫١١٥٫٦٣١ 

 
  إدارة المخاطر المالية ٢٥

 
   عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٥

 
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك  

التدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان على القيمة العادلة و سعر الفائدة على مخاطر العملة ومخاطر 
شكٍل عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية  ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر ب

ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقاً  
  لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
مخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من ال

وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات  
   الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.

 
دارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إ

   اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.
 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود  

حدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك ال
يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير 

ليات الملقاة واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك مهامه والمسؤو
   على عاتقه.

 
تتولى لجنة المراجعة لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة  
مخاطر المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها 

المراجعة الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال  المجموعة. يقوم قسم 
مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة  

  المراجعة. 
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  شركة الحفر العربية
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٤٣  

  مخاطر السوق  )أ(
 

  األجنبيمخاطر الصرف  ) ١( 
 
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم 
معامالت المجموعة بشكل رئيسي باللایر السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر 

  لمخاطر العملة على األدوات المالية غير جوهري. األمريكي، ترى المجموعة أن التعّرض 
  
  القيمة العادلة والتدفقات النقدية سعر الفائدة على مخاطر  ) ٢( 

 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض 

  المجموعة بأسعار فائدة على أساس شروط تجارية.
   

الفائدة على التدفقات النقدية باستخدام عقود مقايضة معدالت الفائدة المتغيرة إلى الثابتة.  سعرتدير المجموعة مخاطر 
المرابحة طويلة االجل بمعدالت متغيرة وإجراء مقايضات لتحويلها إلى معدالت  قروضتحتفظ المجموعة ببعض من 

   المجموعة مقّومة باللایر السعودي. قروض، كانت ٢٠١٩ثابتة. خالل عام  
 

:  ٢٠١٨مليار لایر سعودي ( ٢٫٥، كان لدى المجموعة مطلوبات مالية تحمل فائدة متغيرة بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، النخفض/ ١سعودي)، وفيما لو تراوحت أسعار الفائدة بنسبة مليار لایر  ٢٫٦

: النخفض/ ارتفع  ٢٠١٨مليون لایر سعودي (  ٢٥٫٦ارتفع صافي التغير في الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بحوالي 
المحّملة بأسعار  قروضالنفقات المالية على المليون لایر سعودي) وذلك كنتيجة رئيسية النخفاض/ ارتفاع  ٦٫٦بمبلغ 

  فائدة متغيرة.
 
ال تخضع الذمم المدينة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو محدد في المعيار الدولي  

لتقلبات بسبب تغير في سعر الفائدة  ، حيث أن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض٧للتقرير المالي رقم 
  بالسوق. ولذلك، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. 

 
  مخاطر األسعار ) ٣( 

 
هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن  

ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات عوامل محددة لألداة أو 
  المالية للمجموعة ليست معرضة لمخاطر السعر. 

 
  مخاطر االئتمان  )ب(

 
الذمم  تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك 

  المدينة القائمة. 
 

 يمثل النقد وما يماثله مخاطر ائتمان منخفضة حيث يتم إيداعه في بنوك محلية حسنة السمعة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٤  

تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المحاسبية التي يتم إثباتها في تاريخ التقرير إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماما عن األداء 
ديسمبر  ٣١قد عليه. إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان يساوي القيمة الدفترية للموجودات المالية. كما في كما هو متعا

من ثالثة عمالء).  ٪ ٩٩٫٩: ٢٠١٨من الذمم المدينة التجارية مستحقة من ثالثة عمالء ( ٪ ٩٩٫٧، كان ما نسبته ٢٠١٩
  حيث أن هؤالء العمالء لهم سجل من التسديدات المنتظمة.تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، 

 
بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تحدد عملية تقييم المخاطر الداخلية الجودة االئتمانية للعمالء، آخذة بعين االعتبار المركز 

نيف الداخلي أو الخارجي  المالي لهم والخبرة السابقة وعوامل أخرى. ويتم تحديد سقف المخاطر الفردية بناء على التص
للمالءة االئتمانية وفقا للحدود الموضوعة من قبل اإلدارة. تتعلق القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية بعدد من العمالء  

  الذين ليس لديهم سجل في التعثر عن السداد. 
 

  تعتقد اإلدارة أنها غير معرضة لمخاطر ائتمان جوهرية.
 

  مخاطر السيولة  )ج(
 
مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج 
المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية  

في كل من الظروف العادية واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار  للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، 
  خطيرة تؤثر على سمعة المجموعة. 

   
وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك  

ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل  الوفاء بااللتزامات المالية. ويستثنى من
، تجاوزت  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية.

مليون لایر   ١٤٠٫٨: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ١٠٫٤المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
  سعودي). تتوقع المجموعة توليد تدفقات نقدية تشغيلية كافية في االثني عشر شهرا القادمة لتغطية النقص. 

 
تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية  

مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع   لتلبية االحتياجات التشغيلية
   .قرضأو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت ال قرضاألوقات بحيث ال تخالف المجموعة سقوف ال

 
لنقدية التعاقدية غير المخصومة. إن  يلخص الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للمجموعة على أساس التدفقات ا

المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر  
  شهراً قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.

  
العادلة السالبة بقيمتها العادلة ضمن المجموعة الزمنية "أقل   تم إدراج محفظة تداول المجموعة للمشتقات المالية ذات القيمة

من سنة". وذلك ألن االستحقاقات التعاقدية ليست ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. تتم إدارة هذه العقود على أساس  
  القيمة العادلة الصافية، بدالً من تاريخ االستحقاق.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول 
إي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

٤٥
  

  

 
 أقل من

سنة 
واحدة

 
 من سنة إلى سنتين

س 
من سنتين إلى خم

 سنوات
س  

أكثر من خم
 سنوات

 المجموع
٢٠١٩

  
 

 
 

 
المشتقات

  
 

 
 

 
ت

القيمة العادلة لتحوط التدفقا
 

لنقدية
  

١٣٫٠٩٩٫٢٢٢ 
 - 

 - 
 - 

١٣٫٠٩٩٫٢٢٢ 
 

 
 

 
 

 
مطلوبات مالية

  
 

 
 

 
 

ض مرابحة طويلة األجل 
قرو

   
٤

٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥
 

٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢ 
٨٩٤٬٣٧٣٬٧٠٠ 

٣
٢٢١٬١٦٢٬١٥

 
٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩ 

ت إيجارية
مطلوبا

  
٣٫١٤٦٫٠٦٠ 

٣٫١٤٦٫٠٦٠ 
١٫٨٢٣٫٠٣٠ 

 - 
٨٫١١٥٫١٥٠ 

ض
الفائدة المستقبلية على قرو

 
مرابحة طويلة األجل
   

٧١٫٤٠٦٫٤٣٥ 
٤٦٫١٠٠٫٨٦٩ 

٤٤٫٣٠٠٫٧٥٣ 
٢٫٤٨٨٫٥٩٠ 

١٦٤٫٢٩٦٫٦٤٧ 
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة
 

أخرى
   

٦٢٢٫٣٨٣٫٠٩٧ 
٧٫٩٩٩٫٢٠١ 

٨٫٠٠١٫٦٠٠ 
 - 

٦٣٨٫٣٨٣٫٨٩٨ 
 

١٫٤٩١٫٠٠٠٫٦٤٦ 
٦٧٧٫١٨٩٫٥٨٢ 

٩٤٨٫٤٩٩٫٠٨٣ 
٢٢٣٫٦٥٠٫٧٤٣ 

٣٫٣٤٠٫٣٤٠٫٠٥٤ 
 

 
 أقل من سنة واحدة 

 من سنة إلى سنتين
س 

من سنتين إلى خم
 سنوات

س  
أكثر من خم

 سنوات
 المجموع

٢٠١٨
  

 
 

 
 

 
المشتقات

  
 

 
 

 
 

القيمة العادلة لتحوط 
ت

التدفقا
 

النقدية
  

٤٫٢٥٦٫٨١٤ 
 - 

 - 
 - 

٤٫٢٥٦٫٨١٤ 
 

 
 

 
 

 
مطلوبات مالية

  
 

 
 

 
 

ض مرابحة طويلة األجل 
قرو

   
٦٤٧٬٠١٥٬٩٧٥ 

٦٠٧٬٣٣٩٬٢٨٨ 
٩٧٥٬٣٩٢٬٤١٦ 

٣٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠ 
٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ 

ض
الفائدة المستقبلية على قرو

 
مرابحة طويلة األجل
   

١٠٢٬٧٩٤٬٤٢٠ 
٧٧٬٣٩٤٬٢١٩ 

١٠٥٬٤٨٢٬٦٠٢ 
١٩٬٣٨٤٬٧٧٥ 

٣٠٥٬٠٥٦٬٠١٦ 
ذمم دائنة تجارية 

وذمم دائنة
 

أخرى
  

٦٣٩٬٧٧٢٬٩٢٣ 
١١٬٤٨٢٬٥٣٤ 

٨٬٠٠١٬٦٠٠ 
 - 

٦٥٩٬٢٥٧٬٠٥٧ 
 

١٬٣٨٩٬٥٨٣٬٣١٨ 
٦٩٦٬٢١٦٬٠٤١ 

١٬٠٨٨٬٨٧٦٬٦١٨ 
٣٥٧٬٣٨٤٬٧٧٥ 

٣٬٥٣٢٬٠٦٠٬٧٥٢ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٦  

  إدارة مخاطر رأس المال ٢- ٢٥
 

رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة 
العوائد للشركاء والمزايا ألصحاب العالقة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض  

   تكلفة رأس المال.
 

المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس 
، والذي يشمل  قروضهذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع ال

مرابحة طويلة األجل ومطلوبات إيجارية كما هو وارد في قائمة المركز المالي الموحدة، ناقصاً النقد وما يماثله.   قروض
  بينما يتم حساب مجموع حقوق الملكية على أساس قائمة المركز المالي الموحدة زائداً صافي الدين. 

 
  ديسمبر كما يلي: ٣١وكانت نسبة المديونية في 

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ ٢٬٥٣٧٬٢٦٩٬٣٥٧  قروضمجموع ال
) ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥( (٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١)  ناقًصا: النقد وما يماثله  

 ٢٬٤٨٨٬٩٠٧٬٩٥٤ ٢٬٣١٥٬٩٩٦٬٥١٦  صافي الدين 
 ٣٬٤٤١٬٥٨١٬٠٤٠ ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩  مجموع حقوق الملكية

٪٤٦  نسبة المديونية  ٧٢ ٪     
 

  تقدير القيمة العادلة  ٣- ٢٥
 

العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة القيمة 
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في  

   دم الوفاء به.ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر ع 
 
لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم  

  العادلة الجوهري بما في ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.
 

للمالحظة وتعديالت التقييم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات تقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة 
من طرف ثالث، مثل أسعار السماسرة أو خدمات التسعير، في قياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم 

ية للتقرير المالي، بما في  الحصول عليها من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدول
  ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي ينبغي أن تصنف فيه هذه التقييمات.

 
  يتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقييم الهامة للمجموعة. 

شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول 
إي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

٤٥
  

  

 
 أقل من

سنة 
واحدة

 
 من سنة إلى سنتين

س 
من سنتين إلى خم

 سنوات
س  

أكثر من خم
 سنوات

 المجموع
٢٠١٩

  
 

 
 

 
المشتقات

  
 

 
 

 
ت

القيمة العادلة لتحوط التدفقا
 

لنقدية
  

١٣٫٠٩٩٫٢٢٢ 
 - 

 - 
 - 

١٣٫٠٩٩٫٢٢٢ 
 

 
 

 
 

 
مطلوبات مالية

  
 

 
 

 
 

ض مرابحة طويلة األجل 
قرو

   
٤

٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥
 

٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢ 
٨٩٤٬٣٧٣٬٧٠٠ 

٣
٢٢١٬١٦٢٬١٥

 
٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩ 

ت إيجارية
مطلوبا

  
٣٫١٤٦٫٠٦٠ 

٣٫١٤٦٫٠٦٠ 
١٫٨٢٣٫٠٣٠ 

 - 
٨٫١١٥٫١٥٠ 

ض
الفائدة المستقبلية على قرو

 
مرابحة طويلة األجل
   

٧١٫٤٠٦٫٤٣٥ 
٤٦٫١٠٠٫٨٦٩ 

٤٤٫٣٠٠٫٧٥٣ 
٢٫٤٨٨٫٥٩٠ 

١٦٤٫٢٩٦٫٦٤٧ 
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة
 

أخرى
   

٦٢٢٫٣٨٣٫٠٩٧ 
٧٫٩٩٩٫٢٠١ 

٨٫٠٠١٫٦٠٠ 
 - 

٦٣٨٫٣٨٣٫٨٩٨ 
 

١٫٤٩١٫٠٠٠٫٦٤٦ 
٦٧٧٫١٨٩٫٥٨٢ 

٩٤٨٫٤٩٩٫٠٨٣ 
٢٢٣٫٦٥٠٫٧٤٣ 

٣٫٣٤٠٫٣٤٠٫٠٥٤ 
 

 
أقل من سنة واحدة   

 من سنة إلى سنتين
س 

من سنتين إلى خم
 سنوات

س  
أكثر من خم

 سنوات
 المجموع

٢٠١٨
  

 
 

 
 

 
المشتقات

  
 

 
 

 
 

القيمة العادلة لتحوط 
ت

التدفقا
 

النقدية
  

٤٫٢٥٦٫٨١٤ 
 - 

 - 
 - 

٤٫٢٥٦٫٨١٤ 
 

 
 

 
 

 
مطلوبات مالية

  
 

 
 

 
 

ض مرابحة طويلة األجل 
قرو

   
٦٤٧٬٠١٥٬٩٧٥ 

٦٠٧٬٣٣٩٬٢٨٨ 
٩٧٥٬٣٩٢٬٤١٦ 

٣٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠ 
٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ 

ض
الفائدة المستقبلية على قرو

 
مرابحة طويلة األجل
   

١٠٢٬٧٩٤٬٤٢٠ 
٧٧٬٣٩٤٬٢١٩ 

١٠٥٬٤٨٢٬٦٠٢ 
١٩٬٣٨٤٬٧٧٥ 

٣٠٥٬٠٥٦٬٠١٦ 
ذمم دائنة تجارية 

وذمم دائنة
 

أخرى
  

٦٣٩٬٧٧٢٬٩٢٣ 
١١٬٤٨٢٬٥٣٤ 

٨٬٠٠١٬٦٠٠ 
 - 

٦٥٩٬٢٥٧٬٠٥٧ 
 

١٬٣٨٩٬٥٨٣٬٣١٨ 
٦٩٦٬٢١٦٬٠٤١ 

١٬٠٨٨٬٨٧٦٬٦١٨ 
٣٥٧٬٣٨٤٬٧٧٥ 

٣٬٥٣٢٬٠٦٠٬٧٥٢ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٧  

بالمالحظة بأقصى قدر ممكن.   القابلةسوق عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات ال
يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في  

  أساليب التقييم على النحو التالي: 
 

  لمطلوبات المماثلة.المستوى األول: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو ا  •
 

المستوى الثاني: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام   •
  إما بشكل مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).

 
بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير المستوى الثالث: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على  •

  ملحوظة).
 
في حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تندرج تحت مستويات مختلفة من التسلسل 

حيث  الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يُصنف بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
  أن أدنى مستوى للمدخالت يعد هاماً لعملية القياس بالكامل.

 
تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث فيها 

   التغير.
 
 

للمجموعة، باستثناء التدفقات النقدية المتحوطة بالقيمة العادلة من  يشير التقييم إلى أن القيمة العادلة لألدوات المالية الحالية 
حيث أن األدوات المالية بطبيعتها  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل الدخل الشامل اآلخر، تقارب قيمتها الدفترية كما في 

  ١٢ها الدفترية الحالية خالل قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمت
شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي. يقدر أن القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة أنها تقارب قيمتها الدفترية،  

  حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 
 

ل الدخل الشامل اآلخر ويتم تقيمها من قبل اإلدارة لتقع ضمن  يسجل تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خال
  المستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 
  فئات األدوات المالية ٢٦

    
  الفئة في الجدول أدناه: حسب إن األدوات المالية مفصلة 

 
   

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٤٣٧٬٥٣٨٦٬٨٩  مدينة أخرىذمم مدينة تجارية وذمم   ٨٥٤٬٨١٦٬٥٤٤ 
٨٤١٬٢٧٢٬٢١٢  نقد وما يماثله  ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥ 

٢٧٨٬٨١١٬٢٠٧١٬  المجموع  ٩٣٣٬٦٥٦٬٢٦٩ 
    

   المشتقات
 ٤٬٢٥٦٬٨١٤)١٣٬٠٩٩٬٢٢٢(  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٤٨  

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

    المطفأةمطلوبات مالية بالتكلفة 
 ٢٬٥٦٧٬٧٤٧٬٦٧٩ ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  مرابحة طويلة األجل  قروض

 -  ٧٫٧٢٤٫٩٩٨  مطلوبات إيجارية
٨٩٨٬٣٨٣٬٨٦٣  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  ٦٥٩٬٢٥٧٬٠٥٧ 

٢٥٥٬٥٣٬٦٧٥٣٬١  المجموع  ٣٬٢٢٧٬٠٠٤٬٧٣٦ 
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات ٢٧
 

المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية وخطابات اعتماد ، كان لدى ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ) ١( 
مليون لایر سعودي  ٩١٫٧مليون لایر سعودي و ٢٥٣٫٩صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ 

   مليون لایر سعودي على التوالي). ٨٥٫٤مليون لایر سعودي و ١١٩٫٩: ٢٠١٨على التوالي (
 

  ٢٢٧٫١مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى بلغت النفقات  ) ٢( 
   مليون لایر سعودي). ٢٠٢٫٠: ٢٠١٨مليون لایر سعودي (

 
، كان لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشغيلية لمدة ثالث سنوات. بلغ مصروف ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ) ٣( 

مليون لایر سعودي. بلغت ارتباطات الحد األدنى   ٦٥٫٠مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١اإليجار للسنة المنتهية في 
  ٨٢٫٦مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لمدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 

  مليون لایر سعودي.
 

 . ٢٣  رقم انظر أيضاً اإليضاح ) ٤( 
 

  
  الحقة غير موجبة للتعديلأحداث  ٢٨

  
منظمة الصحة  ذلك الحين أعلنت . ومنذ ٢٠٢٠ سنة) في أوائل ١٩- تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد

ً بما في ذلك وتسبب تفشي الفيروس  جائحة عالمية. ١٩- كوفيدأن العالمية  في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي عالميا
التفشي حدث غير موجب للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. نظًرا المملكة العربية السعودية. تعتبر المجموعة هذا 

لكون الوضع متغيًرا وسريع التطور، ال ترى اإلدارة أنه من الممكن عمليًا تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي 
  على نتائج المجموعة. 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

 
  القوائم المالية الموحدة

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  وتقرير المراجع المستقل
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٢  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  القوائم المالية الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 
  صفحة 
  
  

  ٣ -  ٢   تقرير المراجع المستقل
  

  ٤  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

  ٦ -  ٥  قائمة المركز المالي الموحدة
  

  ٧  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  

  ٩ -  ٨   قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  

  ٤٠ -  ١٠  القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
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٤  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٢٬٨١٤٬٢٧٦٬٠١٨  ٢٬٥٣٢٬٥٦٦٬٥٨٠  ٤  إيرادات
  ) ٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥(  ) ٢٬٠٠٩٬٤٦٨٬٨٤٧(  ٥  تكلفة اإليرادات

  ) ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢(  -   ١٤  خسائر االنخفاض في القيمة
  ٥٣٨٬٩٠٠٬٣٧١  ٥٢٣٬٠٩٧٬٧٣٣    إجمالي الربح

    
  ) ١٧٬١٤٥٬٢٦٥(  ) ٥٥١٬٤٩٢(  ١٢  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ) ١٣٩٬١٢٢٬٠٦٢(  ) ١٢٣٬٨٠٠٬٠٦١(  ٦  وإداريةمصاريف عمومية 
  ) ٢٬٤٢٥٬٣٧١(  ١٬١٤٢٬٥٥٤   بالصافي - أرباح / (خسارة) تشغيلية أخرى 

  ٣٨٠٬٢٠٧٬٦٧٣  ٣٩٩٬٨٨٨٬٧٣٤    ربح التشغيل
    

  ) ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠(  ) ٦٢٬٧١٧٬١٤٥(  ٧  تكاليف مالية
  -   ٩٢٧٬٢١٤  ١٣   إيرادات مالية
  ) ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠(  ) ٦١٬٧٨٩٬٩٣١(   بالصافي - تكاليف مالية 

    
  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
  ) ٨٬٥٦٥٬٨٤٧(  ) ١٠٬٤٧٨٬٤٩٥(  ٢٣  مصروف الزكاة

  ) ٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠(  ) ٣٣٬٥٤٦٬٧٣٠(  ٢٣  مصروف ضريبة الدخل
  ٢٣٠٬٤١٩٬٧٩٦  ٢٩٤٬٠٧٣٬٥٧٨   الربح للسنة

    
     اآلخر الشامل(الخسارة) / الدخل 

     إلى الربح أو الخسارة اقد يعاد تصنيفه بنود
  ) ١٧٬٣٥٦٬٠٣٦(  ) ٢٬٠٣٣٬٥٩٥(  ١٩  تحوط التدفقات النقديةلتغيرات القيمة العادلة 

    
     إلى الربح أو الخسارة اد لن يعاد تصنيفهوبن

  ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢  ٢٬٥٧٧٬٠٦٢  ٢١  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
  ) ١٬٣٦٨٬٠٩٢(  ) ٢٦٤٬٥٦١(  ٢٣  الضريبة المؤجلةأثر 

  ١١٬٩٥٨٬٣٥٠  ٢٬٣١٢٬٥٠١  
  ) ٥٬٣٩٧٬٦٨٦(  ٢٧٨٬٩٠٦   (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة الدخل /

  ٢٢٥٬٠٢٢٬١١٠  ٢٩٤٬٣٥٢٬٤٨٤   مجموع الدخل الشامل للسنة
 

   الموحدة.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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٤  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٢٬٨١٤٬٢٧٦٬٠١٨  ٢٬٥٣٢٬٥٦٦٬٥٨٠  ٤  إيرادات
  ) ٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥(  ) ٢٬٠٠٩٬٤٦٨٬٨٤٧(  ٥  تكلفة اإليرادات

  ) ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢(  -   ١٤  خسائر االنخفاض في القيمة
  ٥٣٨٬٩٠٠٬٣٧١  ٥٢٣٬٠٩٧٬٧٣٣    إجمالي الربح

    
  ) ١٧٬١٤٥٬٢٦٥(  ) ٥٥١٬٤٩٢(  ١٢  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ) ١٣٩٬١٢٢٬٠٦٢(  ) ١٢٣٬٨٠٠٬٠٦١(  ٦  وإداريةمصاريف عمومية 
  ) ٢٬٤٢٥٬٣٧١(  ١٬١٤٢٬٥٥٤   بالصافي - أرباح / (خسارة) تشغيلية أخرى 

  ٣٨٠٬٢٠٧٬٦٧٣  ٣٩٩٬٨٨٨٬٧٣٤    ربح التشغيل
    

  ) ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠(  ) ٦٢٬٧١٧٬١٤٥(  ٧  تكاليف مالية
  -   ٩٢٧٬٢١٤  ١٣   إيرادات مالية
  ) ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠(  ) ٦١٬٧٨٩٬٩٣١(   بالصافي - تكاليف مالية 

    
  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
  ) ٨٬٥٦٥٬٨٤٧(  ) ١٠٬٤٧٨٬٤٩٥(  ٢٣  مصروف الزكاة

  ) ٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠(  ) ٣٣٬٥٤٦٬٧٣٠(  ٢٣  مصروف ضريبة الدخل
  ٢٣٠٬٤١٩٬٧٩٦  ٢٩٤٬٠٧٣٬٥٧٨   الربح للسنة

    
     اآلخر الشامل(الخسارة) / الدخل 

     إلى الربح أو الخسارة اقد يعاد تصنيفه بنود
  ) ١٧٬٣٥٦٬٠٣٦(  ) ٢٬٠٣٣٬٥٩٥(  ١٩  تحوط التدفقات النقديةلتغيرات القيمة العادلة 

    
     إلى الربح أو الخسارة اد لن يعاد تصنيفهوبن

  ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢  ٢٬٥٧٧٬٠٦٢  ٢١  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
  ) ١٬٣٦٨٬٠٩٢(  ) ٢٦٤٬٥٦١(  ٢٣  الضريبة المؤجلةأثر 

  ١١٬٩٥٨٬٣٥٠  ٢٬٣١٢٬٥٠١  
  ) ٥٬٣٩٧٬٦٨٦(  ٢٧٨٬٩٠٦   (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة الدخل /

  ٢٢٥٬٠٢٢٬١١٠  ٢٩٤٬٣٥٢٬٤٨٤   مجموع الدخل الشامل للسنة
 

   الموحدة.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
 
 
 
 
 

 

٥  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   قائمة المركز المالي الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

     الموجودات
     متداولةموجودات غير 

  ٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧  ٥٬٥٦٢٬٢١٢٬٠٦٥  ٨  ممتلكات ومعدات
  ١٦٬٨٨٢٬٩٨٩  ١١٬١٣١٬٦٥٤  ٩  موجودات غير ملموسة

  ٧٬٧١٧٬٤٩٧  ٤٬٧٥٦٬٥٤٨  ١٠  موجودات حق االستخدام
  ٢٢٬٤٥٧٬٥٧٦  ٤٬٩٧١٬٨٤٠  ٤  تكلفة التجهيز

  ٥٬٨٤٦٬٥١١٬٨٦٩  ٥٬٥٨٣٬٠٧٢٬١٠٧   مجموع الموجودات غير المتداولة
    

     موجودات متداولة
  ١٦٧٬٢٥٦٬٨٨٧  ١٥٧٬٩٢٩٬٥٢٩  ١١   مخزون

  ١٬٠٤١٬٧٠٩٬٧٢١  ٥٣٢٬٠٤٩٬٦٢٢  ١٢  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٣٨٬٧٨٣٬٥٣٦  ٢٠٬٥٣٨٬٦٩٩  ٤  تكلفة التجهيز
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  ١٣  نقد وما يماثله

  ١٬٤٦٩٬٠٢٢٬٩٨٥  ١٬٣٥٠٬٠٣٨٬٤٩٧  
  ١١٬٠٣٦٬٦٢٥  ١١٬٠٣٦٬٦٢٥  ١٤  متداولة محتفظ بها لغرض البيعموجودات غير 

  ١٬٤٨٠٬٠٥٩٬٦١٠  ١٬٣٦١٬٠٧٥٬١٢٢   مجموع الموجودات المتداولة

  ٧٬٣٢٦٬٥٧١٬٤٧٩  ٦٬٩٤٤٬١٤٧٬٢٢٩    مجموع الموجودات
    

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ١٥  رأس المال
  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ١٦  إضافي مدفوعرأس مال 

  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ١٧  احتياطي نظامي
  ) ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢(  ) ١٥٬١٣٢٬٨١٧(  ١٩  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

  ٣٬٥٠٠٬٩١٣٬٦٢٠  ٣٬٧٨٨٬٤١٤٬٦١٤   أرباح مبقاة
  ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩  ٣٬٩١٢٬١٦٦٬٥١٨    مجموع حقوق الملكية

    
     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
  ١٬٧٣٥٬٤٧٩٬٣٠٥  ١٬٣٧٧٬٤٣٤٬٢٣٥  ٢٠   اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ٤٬٧٧٧٬٨٢١  ١٬٨١٠٬٢٨٩  ١٠  مطلوبات إيجارية
  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦  ٢٥٢٬٦٥٣٬٣٧٥  ٢١  التزامات منافع الموظفين

  ٣٨٬٩٧٥٬٣٥٦  ١٤٬٤٢٣٬٧٧١  ٤  إيرادات التجهيز
  ١٥٣٬٥٠٠٬٧٦٤  ١٧٨٬٢٢٦٬٩٤٣  ٢٣  التزام ضريبة مؤجلة

  ١٦٬٠٠٠٬٨٠١  ٣٨٬٣٨١٬٢٠٠  ٢٢  ذمم دائنة تجارية
  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  ١٩  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

  ٢٬٢٠٩٬٤٥٨٬٧٩٥  ١٬٨٧٨٬٠٦٢٬٦٣٠   مجموع المطلوبات غير المتداولة
    
  (تتمة)   
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

٦  

  شركة الحفر العربية
  مسؤولية محدودة)(شركة ذات 

  (تتمة)قائمة المركز المالي الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

     مطلوبات متداولة
  ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧  ٤٦٢٬٥٣٦٬٨٠٣  ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧  ٢٠  اقتراضات مرابحة طويلة األجلالجزء المتداول من 
  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  ١٠  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية

  ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠  ٣٦٬٥٣٨٬٩٠١  ٤  إيرادات التجهيز
  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ١٢٬١٩٠٬٨٧٦  ٢٣  زكاة مستحقة الدفع

  ١٬٤٩٠٬٤١٣٬٥٦٥  ١٬١٥٣٬٩١٨٬٠٨١   مجموع المطلوبات المتداولة
     

  ٣٬٦٩٩٬٨٧٢٬٣٦٠  ٣٬٠٣١٬٩٨٠٬٧١١   مجموع المطلوبات
    

  ٧٬٣٢٦٬٥٧١٬٤٧٩  ٦٬٩٤٤٬١٤٧٬٢٢٩    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

٦  

  شركة الحفر العربية
  مسؤولية محدودة)(شركة ذات 

  (تتمة)قائمة المركز المالي الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

     مطلوبات متداولة
  ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧  ٤٦٢٬٥٣٦٬٨٠٣  ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧  ٢٠  اقتراضات مرابحة طويلة األجلالجزء المتداول من 
  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  ١٠  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية

  ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠  ٣٦٬٥٣٨٬٩٠١  ٤  إيرادات التجهيز
  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ١٢٬١٩٠٬٨٧٦  ٢٣  زكاة مستحقة الدفع

  ١٬٤٩٠٬٤١٣٬٥٦٥  ١٬١٥٣٬٩١٨٬٠٨١   مجموع المطلوبات المتداولة
     

  ٣٬٦٩٩٬٨٧٢٬٣٦٠  ٣٬٠٣١٬٩٨٠٬٧١١   مجموع المطلوبات
    

  ٧٬٣٢٦٬٥٧١٬٤٧٩  ٦٬٩٤٤٬١٤٧٬٢٢٩    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
 

 

٧  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

  إيضاح 

شركة التصنيع وخدمات 
  طاقة - الطاقة 

  ("طاقة")

شركة شلمبرجير 
  لخدمات البترول

("إس بي إس. أيه. 
  المجموع  إس")

     

       رأس المال
  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ١١٬٠٦٤٬٢٠٠  ١١٬٥١٥٬٨٠٠  ١٥  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
      رأس مال إضافي مدفوع

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢  ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨  ١٦  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
     

       احتياطي نظامي
  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ٩٬٢٥٣٬١٢١  ٩٬٦٣٠٬٨٠٠  ١٧  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
      القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

  ٤٬٢٥٦٬٨١٤  ٢٬٠٨٥٬٨٣٩  ٢٬١٧٠٬٩٧٥   ٢٠١٩يناير  ١
  ) ١٧٬٣٥٦٬٠٣٦(  ) ٨٬٥٠٤٬٤٥٨(  ) ٨٬٨٥١٬٥٧٨(    تغيرات في القيمة العادلة

  ) ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢(  ) ٦٬٤١٨٬٦١٩(  ) ٦٬٦٨٠٬٦٠٣(  ١٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
     

  ) ٢٬٠٣٣٬٥٩٥(  ) ٩٩٦٬٤٦٢(  ) ١٬٠٣٧٬١٣٣(    تغيرات في القيمة العادلة
  ) ١٥٬١٣٢٬٨١٧(  ) ٧٬٤١٥٬٠٨١(  ) ٧٬٧١٧٬٧٣٦(  ١٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
      أرباح مبقاة

  ٣٬٢٩٨٬٤٣٩٬٥٠٥  ١٬٥٦٣٬٩٤٩٬٩٠٥  ١٬٧٣٤٬٤٨٩٬٦٠٠   ٢٠١٩يناير  ١
  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ١٣٦٬٨٩٧٬٥٠٥  ١٤٢٬٤٨٥٬١٥٨   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  ) ٤٨٬٩٦٢٬٨٦٧(  ) ٣٨٬٥٦٦٬٧٥٩(  ) ١٠٬٣٩٦٬١٠٨(  ٢٣  الزكاة وضريبة الدخل
  ٢٣٠٬٤١٩٬٧٩٦  ٩٨٬٣٣٠٬٧٤٦  ١٣٢٬٠٨٩٬٠٥٠   الربح للسنة

  ٩٬٠٨٣٬٧١٣  ٩٦٤٬٠٣٢  ٨٬١١٩٬٦٨١ ٢٤  من قبل الشركاء زكاة وضريبة دخل مستردة
الموظفين، التزامات منافع  ربح من إعادة قياس

  ١١٬٩٥٨٬٣٥٠  ٥٬٢٢٣٬٨٤٩  ٦٬٧٣٤٬٥٠١   (بالصافي من الضريبة المؤجلة)
  ) ٤٨٬٩٨٧٬٧٤٤(  ) ٢٤٬٠٠٣٬٩٩٥(  ) ٢٤٬٩٨٣٬٧٤٩(  ١٨  توزيعات أرباح

  ٣٬٥٠٠٬٩١٣٬٦٢٠  ١٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥٣٧  ١٬٨٥٦٬٤٤٩٬٠٨٣   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
     

  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣  ١٦٥٬٦٦٨٬٤١٣  ١٧٢٬٤٣٠٬٣٩٠   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
  ) ٤٤٬٠٢٥٬٢٢٥(  ) ٣٢٬٠٢٦٬٨٣٣(  ) ١١٬٩٩٨٬٣٩٢(  ٢٣  الزكاة وضريبة الدخل

  ٢٩٤٬٠٧٣٬٥٧٨  ١٣٣٬٦٤١٬٥٨٠  ١٦٠٬٤٣١٬٩٩٨   الربح للسنة
  ١٧٬٠٠٣٬٦٢٠  ٦٬٩٤٦٬٩٦٨  ١٠٬٠٥٦٬٦٥٢ ٢٤  من قبل الشركاء زكاة وضريبة دخل مستردة

الموظفين، التزامات منافع  ربح من إعادة قياس
   بالصافي (من الضريبة المؤجلة)

  
١٬٣٠٢٬٣١٦  

  
١٬٠١٠٬١٨٥  

  
٢٬٣١٢٬٥٠١  

  ) ٢٥٬٨٨٨٬٧٠٥(  ) ١٢٬٦٨٥٬٤٦٥(  ) ١٣٬٢٠٣٬٢٤٠(  ١٨  توزيعات أرباح
  ٣٬٧٨٨٬٤١٤٬٦١٤  ١٬٧٧٣٬٣٧٧٬٨٠٥  ٢٬٠١٥٬٠٣٦٬٨٠٩   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
  ٣٬٩١٢٬١٦٦٬٥١٨  ١٬٨٣٤٬٠١٦٬٢٣٧  ٢٬٠٧٨٬١٥٠٬٢٨١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩  ١٬٧٠٦٬٠٩٩٬٤٣١  ١٬٩٢٠٬٥٩٩٬٦٨٨   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

٨  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:
  ٦٢٠٬١٤٨٬٦١٩  ٧٢٦٬٥٢٤٬٨٠٣  ١٠ ، ٨   استهالك

  ٥٬٤٥١٬٠٢٦  ٥٬٧٥١٬٣٣٥  ٩  إطفاء
  ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢  -   ١٤  خسائر االنخفاض في القيمة

  ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  ٣٤٬١٤٤٬٨٣٢  ٢١  مخصص التزامات منافع الموظفين
  ١٬٦٢١٬٨٣٨  -    شطب ممتلكات ومعدات

  ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥  ٤  إطفاء تكلفة التجهيز
  ) ٨١٬٦٤٥٬٦١٥(  ) ٦٥٬٤٨٣٬١٣٤(  ٤  التجهيزإطفاء إيرادات 

  ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠  ٦٢٬٧١٧٬١٤٥  ٧  تكاليف مالية
  -   ) ٩٢٧٬٢١٤(   إيرادات مالية

     تغيرات في رأس المال العامل:
  ) ٤٬٤٩٢٬٩١٣(  ٩٬٣٨٢٬٩٦٩   نقص/ (زيادة) في المخزون

  ) ١٠٥٬٠٧٩٬٣١١(  ٤٩٩٬٧٩٥٬١٢٨   نقص/ (زيادة) في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ) ١٢٬٣٤٠٬٦٢٢(  ) ١٢٣٬٣٢٤٬٦٩٦(   نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٩١٢٬٣٠٥٬٥٨٤  ١٬٥٢٦٬٣٤٧٬٤٠٦   النقد الناتج من العمليات
  ) ٢١٬٢٣١٬٨١٦(  ) ٣٬٩٣٦٬٨٦٢(  ٤  تكلفة تجهيز مدفوعة

  ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤  إيرادات تجهيز مستلمة
  ) ١٦٬٤٦٣٬٦٣٥(  ) ٨٬٩٤٤٬٩٧٨(  ٢٣  مدفوعةزكاة وضريبة دخل 

  ) ١٨٬٩٧٣٬٧٩٠(  ) ٢٦٬٥٣٩٬٩٢١(  ٢١  التزامات منافع موظفين مدفوعة
  ) ٩٤٬٨١٧٬٥٩٧(  ) ٦٦٬٨٨٩٬٥١٦(   تكاليف مالية مدفوعة
  -   ٩٢٧٬٢١٤   إيرادات مالية مستلمة

  ٧٩٤٬٥٦٨٬٧٤٦  ١٬٤٣٥٬٩٦٣٬٣٤٣   صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية
    

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨(  ) ٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢(  ٨   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

  ) ٢٬٣٧٦٬٩٣٤(  -   ٩  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
  ) ٥٧٠٬٤٠٧٬٦٧٢(  ) ٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢(   صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

    
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

        
  ٥٦٠٬٢٧١٬٤١٣  -    متحصالت من اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ) ٦٠٤٬٤٨٢٬١٤٦(  ) ٥٠٨٬٣١٤٬٨٦٦(   تسديدات اقتراضات مرابحة طويلة األجل
  ) ٢٬٧٨٨٬١٥٠(  ) ٣٬١٣٣٬٤٣٣(   العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار

  ) ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥(  ) ١٩٬٩٤٥٬١٢٦( ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة
  ) ٨١٬٧٢٧٬٩٥٨(  ) ٥٣١٬٣٩٣٬٤٢٥(   صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

    
  ١٤٢٬٤٣٣٬١١٦  ٤١٨٬٢٤٧٬٨٠٦   صافي الزيادة في النقد وما يماثله

  ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١   نقد وما يماثله في بداية السنة
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  ١٣  نقد وما يماثله في نهاية السنة

  (تتمة)   
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٨  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:
  ٦٢٠٬١٤٨٬٦١٩  ٧٢٦٬٥٢٤٬٨٠٣  ١٠ ، ٨   استهالك

  ٥٬٤٥١٬٠٢٦  ٥٬٧٥١٬٣٣٥  ٩  إطفاء
  ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢  -   ١٤  خسائر االنخفاض في القيمة

  ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  ٣٤٬١٤٤٬٨٣٢  ٢١  مخصص التزامات منافع الموظفين
  ١٬٦٢١٬٨٣٨  -    شطب ممتلكات ومعدات

  ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥  ٤  إطفاء تكلفة التجهيز
  ) ٨١٬٦٤٥٬٦١٥(  ) ٦٥٬٤٨٣٬١٣٤(  ٤  التجهيزإطفاء إيرادات 

  ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠  ٦٢٬٧١٧٬١٤٥  ٧  تكاليف مالية
  -   ) ٩٢٧٬٢١٤(   إيرادات مالية

     تغيرات في رأس المال العامل:
  ) ٤٬٤٩٢٬٩١٣(  ٩٬٣٨٢٬٩٦٩   نقص/ (زيادة) في المخزون

  ) ١٠٥٬٠٧٩٬٣١١(  ٤٩٩٬٧٩٥٬١٢٨   نقص/ (زيادة) في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ) ١٢٬٣٤٠٬٦٢٢(  ) ١٢٣٬٣٢٤٬٦٩٦(   نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٩١٢٬٣٠٥٬٥٨٤  ١٬٥٢٦٬٣٤٧٬٤٠٦   النقد الناتج من العمليات
  ) ٢١٬٢٣١٬٨١٦(  ) ٣٬٩٣٦٬٨٦٢(  ٤  تكلفة تجهيز مدفوعة

  ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤  إيرادات تجهيز مستلمة
  ) ١٦٬٤٦٣٬٦٣٥(  ) ٨٬٩٤٤٬٩٧٨(  ٢٣  مدفوعةزكاة وضريبة دخل 

  ) ١٨٬٩٧٣٬٧٩٠(  ) ٢٦٬٥٣٩٬٩٢١(  ٢١  التزامات منافع موظفين مدفوعة
  ) ٩٤٬٨١٧٬٥٩٧(  ) ٦٦٬٨٨٩٬٥١٦(   تكاليف مالية مدفوعة
  -   ٩٢٧٬٢١٤   إيرادات مالية مستلمة

  ٧٩٤٬٥٦٨٬٧٤٦  ١٬٤٣٥٬٩٦٣٬٣٤٣   صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية
    

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨(  ) ٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢(  ٨   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

  ) ٢٬٣٧٦٬٩٣٤(  -   ٩  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
  ) ٥٧٠٬٤٠٧٬٦٧٢(  ) ٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢(   صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

    
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

        
  ٥٦٠٬٢٧١٬٤١٣  -    متحصالت من اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ) ٦٠٤٬٤٨٢٬١٤٦(  ) ٥٠٨٬٣١٤٬٨٦٦(   تسديدات اقتراضات مرابحة طويلة األجل
  ) ٢٬٧٨٨٬١٥٠(  ) ٣٬١٣٣٬٤٣٣(   العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار

  ) ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥(  ) ١٩٬٩٤٥٬١٢٦( ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة
  ) ٨١٬٧٢٧٬٩٥٨(  ) ٥٣١٬٣٩٣٬٤٢٥(   صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

    
  ١٤٢٬٤٣٣٬١١٦  ٤١٨٬٢٤٧٬٨٠٦   صافي الزيادة في النقد وما يماثله

  ٧٨٬٨٣٩٬٧٢٥  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١   نقد وما يماثله في بداية السنة
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  ١٣  نقد وما يماثله في نهاية السنة

  (تتمة)   

 

٩  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)
  (تتمة)قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  إيضاح 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

     أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية غير نقدية:
  ١٠٬٥١٣٬١٤٨  -  ١٠  موجودات حق االستخدام مسجلة مقابل مطلوبات إيجارية

  ٨١٬٤٩٢  -  ١٠   إيجارات مدفوعة مقدماً معدلة مقابل موجودات حق االستخدام
  ٩٬٠٨٣٬٧١٣  ١٧٬٠٠٣٬٦٢٠ ٢٤  من الشركاء زكاة وضريبة دخل مستردة

 
   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  ية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالرياالت السعود

 

١٠  

  معلومات عامة ١
 

وعمليات  الطبيعي، تعمل شركة الحفر العربية ("الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليهم "المجموعة") بشكل رئيسي في حفر آبار النفط والغاز 
  تشغيل وصيانة وسحب منصات الحفر واألنشطة ذات الصلة.

 
الصادر عن وزارة االستثمار (سابقاً  ٢٠٣١٠٤٧٢٤١إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 

) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٠٣ديسمبر  ١٣هـ ( ١٤٢٤ذو الحجة  ١٨"الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية") بتاريخ 
، الخبر ٤١١٠ص. ب ). إن عنوان الشركة المسجل هو ٢٠٠٢أبريل  ١٦هـ ( ١٤٢٣صفر  ٣صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩

  ، المملكة العربية السعودية.٣١٩٥٢
 
تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة السعودية المملوكة بالكامل، أوفست العربية شركة ذات مسؤولية محدودة 

  ("أوفست"). 
 

ً في إيراداتها الموحدة ويرجع ذلك ٢٠٢٠) في الربع األول من ١٩- د (كوفيدجنظراً إلنتشار فيروس كورونا المست ، شهدت المجموعة انخفاضا
تعتقد إدارة المحرك الرئيسي للطلب على الخدمات المقدمة من قبل المجموعة.  الذي يعدبشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام 

قامت إدارة الطلب على النفط الخام.  نتعاشإلنظراً  ٢٠٢١في يرادات اإل تتحّسنوتتوقع ان  ٢٠٢٠ن بالفعل خالل الشركة ان الوضع قد تحسّ 
على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها  ١٩- كوفيدلالمجموعة أيضاً بتقييم اآلثار األخرى 

  .٨أنظر ايضاً إليضاح  اقبة الوضع واتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من استمرار عملياتها.مروتستمر بوتقليل أثر الجائحة على عملياتها 
 

  .٢٠٢١ابريل  ٢٦تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع  المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه.إن السياسات المحاسبية الهامة 
  السنوات المعروضة.

 
  أسس اإلعداد  ١- ٢

 
   بيان االلتزام  (أ)

 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

  محاسبين.مراجعين والالصادرة عن الهيئة السعودية لل
 

  مبدأ التكلفة التاريخية  (ب)
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القيمة العادلة في تحوط التدفقات النقدية والمطلوبات  اإليجارية والتزامات أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقا
  منافع الموظفين كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

 
  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
المحاسبية للمجموعة، وعليه، لم تم تطبيق عدد من المعايير الجديدة والمعدلة لفترة التقرير الحالية لكن لم يكن لهذه المعايير أي أثر على السياسات 

   تتطلب أي تعديالت بأثر رجعي.
 

  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبيقها  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 
غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها بشكل مبكر. ومن 

  المستقبلية المنظورة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  ية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالرياالت السعود

 

١٠  

  معلومات عامة ١
 

وعمليات  الطبيعي، تعمل شركة الحفر العربية ("الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليهم "المجموعة") بشكل رئيسي في حفر آبار النفط والغاز 
  تشغيل وصيانة وسحب منصات الحفر واألنشطة ذات الصلة.

 
الصادر عن وزارة االستثمار (سابقاً  ٢٠٣١٠٤٧٢٤١إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 

) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٠٣ديسمبر  ١٣هـ ( ١٤٢٤ذو الحجة  ١٨"الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية") بتاريخ 
، الخبر ٤١١٠ص. ب ). إن عنوان الشركة المسجل هو ٢٠٠٢أبريل  ١٦هـ ( ١٤٢٣صفر  ٣صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩

  ، المملكة العربية السعودية.٣١٩٥٢
 
تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة السعودية المملوكة بالكامل، أوفست العربية شركة ذات مسؤولية محدودة 

  ("أوفست"). 
 

ً في إيراداتها الموحدة ويرجع ذلك ٢٠٢٠) في الربع األول من ١٩- د (كوفيدجنظراً إلنتشار فيروس كورونا المست ، شهدت المجموعة انخفاضا
تعتقد إدارة المحرك الرئيسي للطلب على الخدمات المقدمة من قبل المجموعة.  الذي يعدبشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام 

قامت إدارة الطلب على النفط الخام.  نتعاشإلنظراً  ٢٠٢١في يرادات اإل تتحّسنوتتوقع ان  ٢٠٢٠ن بالفعل خالل الشركة ان الوضع قد تحسّ 
على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها  ١٩- كوفيدلالمجموعة أيضاً بتقييم اآلثار األخرى 

  .٨أنظر ايضاً إليضاح  اقبة الوضع واتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من استمرار عملياتها.مروتستمر بوتقليل أثر الجائحة على عملياتها 
 

  .٢٠٢١ابريل  ٢٦تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع  المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه.إن السياسات المحاسبية الهامة 
  السنوات المعروضة.

 
  أسس اإلعداد  ١- ٢

 
   بيان االلتزام  (أ)

 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

  محاسبين.مراجعين والالصادرة عن الهيئة السعودية لل
 

  مبدأ التكلفة التاريخية  (ب)
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القيمة العادلة في تحوط التدفقات النقدية والمطلوبات  اإليجارية والتزامات أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقا
  منافع الموظفين كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

 
  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
المحاسبية للمجموعة، وعليه، لم تم تطبيق عدد من المعايير الجديدة والمعدلة لفترة التقرير الحالية لكن لم يكن لهذه المعايير أي أثر على السياسات 

   تتطلب أي تعديالت بأثر رجعي.
 

  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبيقها  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 
غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها بشكل مبكر. ومن 

  المستقبلية المنظورة.
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١١  

   أسس التوحيد  ٢- ٢
 

  شركة تابعة  )أ(
 

السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة. تتحقق 
الذي الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ 

لمستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط تمارسه على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة ا
  التالية:

 
 السلطة على الشركة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة بالشركة ●

  المستثمر فيها).
  ا في الشركة المستثمر فيها.التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركته ●
  القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها لألثر على عوائدها. ●

 
  تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

  
    أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛الترتيبات التعاقدية مع  ●
  الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و ●
  حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. ●

 
واحد أو أكثر من تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر 

عندما العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف 
المستحوذ عليها أو  تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة

التابعة حتى  المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة
  تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.

 
منسوبة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر 

مع تلك غير المسيطرة، إن وجدت. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية 
   المستخدمة من قبل المجموعة.

 
حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة  يتم المحاسبة عن التغير في

  التابعة، تقوم بما يلي:
 

  تلغي إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة؛ ●
  تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم. ●
  تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. ●
  تثبت أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة؛ و ●
و تُعيد تصنيف حصة الشركة األم من البند المقيد سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما ه ●

  مالئم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
 

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )ب(
 

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية 
   الموحدة.

 
ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه وجود دليل على  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة،

  انخفاض القيمة.
    

ق-61

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٢  

  إيرادات  ٣- ٢
 

من أداء الخدمات  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين، في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة. يتم إثبات اإليرادات
ً ترتيب إيراداتها جميع في األصيل  يهها فيها تقديم الخدمات. توصلت المجموعة إلى أنفي الفترة المحاسبية التي يتم  لزم المُ  يه األنهنظرا

  كما أنها معرضة لمخاطر االئتمان.الرئيسي 
 

  .١٥تثبت المجموعة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  
    إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما يلي: ١٥طلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يت

 
  تحديد العقود مع العمالء. ●
  تحديد التزامات األداء في العقد. ●
  تحديد سعر المعاملة. ●
  تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد. ●
  اإليرادات عند استيفاء الشركة التزام األداء.إثبات  ●

 
  لدى المجموعة مصادر اإليرادات التالية:

 
  إيرادات الحفر  )أ(

 
ها في وقت واحد، وذلك باستخدام ونالمنفعة ذات العالقة ويستهلك الءيتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر مع مرور الوقت حيث يتلقى العم

 معند إقرارهللعمالء بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات العمالء طريقة المخرجات حيث يقوم 
  بتلقي الخدمات.

 
  إيرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ً إلرشادات العمالء. يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل منصات  الحفر وفقا

خدمة حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال ال
   الخدمات للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير ب

 
  إيرادات وتكلفة التجهيز  ) ج(

 
وي على تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز المبدئي لمنصات حفر بينما تمثل تكلفة التجهيز التكاليف ذات الصلة المتكبدة. هذه األنشطة ال تنط

  حفر المذكورة أعاله.تقديم خدمة منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية الستيفاء خدمات ال
 

مع العمالء وفقًا لذلك، يتم إثبات إيرادات وتكلفة التجهيز كمطلوبات وموجودات عقود، على التوالي، ويتم إطفاؤها على مدار مدة العقود ذات الصلة 
   .لخدمات الحفر

 
  تزويد القوى العاملة من الباطن وإيرادات أخرى  )د(

 
عمالئها لتزويدهم بالقوى العاملة بناء على أسعار وحدة متفق عليها من قبل. يتم تسجيل اإليرادات مقابل هذه تقوم المجموعة بالتعاقد من الباطن مع 

ل الخدمات مع مرور الوقت حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العمي
  هر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند اإلقرار باستالم الخدمات.بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للش

    

ق-62

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٢  

  إيرادات  ٣- ٢
 

من أداء الخدمات  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين، في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة. يتم إثبات اإليرادات
ً ترتيب إيراداتها جميع في األصيل  يهها فيها تقديم الخدمات. توصلت المجموعة إلى أنفي الفترة المحاسبية التي يتم  لزم المُ  يه األنهنظرا

  كما أنها معرضة لمخاطر االئتمان.الرئيسي 
 

  .١٥تثبت المجموعة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  
    إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما يلي: ١٥طلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يت

 
  تحديد العقود مع العمالء. ●
  تحديد التزامات األداء في العقد. ●
  تحديد سعر المعاملة. ●
  تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد. ●
  اإليرادات عند استيفاء الشركة التزام األداء.إثبات  ●

 
  لدى المجموعة مصادر اإليرادات التالية:

 
  إيرادات الحفر  )أ(

 
ها في وقت واحد، وذلك باستخدام ونالمنفعة ذات العالقة ويستهلك الءيتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر مع مرور الوقت حيث يتلقى العم

 معند إقرارهللعمالء بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات العمالء طريقة المخرجات حيث يقوم 
  بتلقي الخدمات.

 
  إيرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ً إلرشادات العمالء. يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل منصات  الحفر وفقا

خدمة حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العميل بتوقيع ورقة إدخال ال
   الخدمات للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير ب

 
  إيرادات وتكلفة التجهيز  ) ج(

 
وي على تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز المبدئي لمنصات حفر بينما تمثل تكلفة التجهيز التكاليف ذات الصلة المتكبدة. هذه األنشطة ال تنط

  حفر المذكورة أعاله.تقديم خدمة منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية الستيفاء خدمات ال
 

مع العمالء وفقًا لذلك، يتم إثبات إيرادات وتكلفة التجهيز كمطلوبات وموجودات عقود، على التوالي، ويتم إطفاؤها على مدار مدة العقود ذات الصلة 
   .لخدمات الحفر

 
  تزويد القوى العاملة من الباطن وإيرادات أخرى  )د(

 
عمالئها لتزويدهم بالقوى العاملة بناء على أسعار وحدة متفق عليها من قبل. يتم تسجيل اإليرادات مقابل هذه تقوم المجموعة بالتعاقد من الباطن مع 

ل الخدمات مع مرور الوقت حيث يتلقى العميل المنفعة ذات العالقة ويستهلكها في وقت واحد، وذلك باستخدام طريقة المخرجات حيث يقوم العمي
  هر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند اإلقرار باستالم الخدمات.بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للش

    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٣  

   العمالت األجنبية  ٤- ٢
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض    (أ)
 

الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة ("العملة إن البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية 
الوظيفية"). تحدث التدفقات النقدية والتمويل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة واحدة. نظًرا ألن نسبة كبيرة من اإليرادات 

ألكثر أثًرا على عمليات المجموعة. وفقًا لذلك، يعتبر والمصاريف الرأسمالية تتم بالدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمريكي هو العملة ا
  الدوالر األمريكي العملة الوظيفية للمجموعة.

 
مالت على اختارت اإلدارة إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي وهو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنه ال يوجد أي أثر لتحويل الع

  حيث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. هذه القوائم المالية الموحدة
 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

م إثبات يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يت
ك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تل

   األجنبية عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.
 

  بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت األولية.يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
 

  إيرادات مالية  ٥- ٢
 

ى مدى العمر تُقاس اإليرادات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة عل
   مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.المتوقع لألصل المالي أو على 

 
  الزكاة وضرائب الدخل ٦-٢

 
ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للشريك السعودي الفعال ولضريبة الدخل العائدة للملكية  وفقا

المجموعة. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، األجنبية الفعالة في 
. عالوة على ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية هاسداد وجوب عندما يتم تحديد

ً للتوجيه ات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها الموحدة وفقا
  بين الشركاء في الشركة مع الزكاة المخصصة للشريك السعودي وضريبة الدخل المخصصة للشريك األجنبي.

 
تحتفظ بها شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") بشكل مباشر أو غير  تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي

لملكية غير المباشرة على ا. وبالتالي، تخضع المجموعة أيضاً لضريبة الدخل ٢٠٠٤مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية لعام 
في شركة طاقة، والتي يتم تحميلها على الربح أو الخسارة وتخصيصها لشركة طاقة في ٪ من أرامكو السعودية، بصفتها أحد الشركاء ٢٫٣٣في 

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٤  

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات 
وبات المؤقتة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطل
جميع توقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت 
تحديد  المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم

ع سريانها في حالة ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوق
   إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

 
ها يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساس

  سائر المؤقتة.يمكن االستفادة من الفروق والخ
 

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة 
بة المتداولة المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضري

نفس  عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في
  الوقت.

 
  ممتلكات ومعدات ٧-٢

 
ً االستهالك المتراكم والخسائر  المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا

  التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.
 

أن تتدفق  ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح
ع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر إلى المجموعة مناف

بدها محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تك
  فيها.

 
  ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها.

 
اجية المقدرة يتم حساب استهالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنت

  ة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الممتلكات والمعدات.للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئ
 

ً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القي مة الدفترية يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا
  زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة 

 
 تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية والمعدات

جموعة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع الم
  التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

 
المناسبة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب اإلنشاءات تحت التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة

. إن للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة
ى إنشاء أو اقتناء تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إل

  لتنفيذ.أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على اإلنشاءات تحت ا
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٤  

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات 
وبات المؤقتة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطل
جميع توقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت 
تحديد  المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم

ع سريانها في حالة ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوق
   إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

 
ها يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساس

  سائر المؤقتة.يمكن االستفادة من الفروق والخ
 

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة 
بة المتداولة المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضري

نفس  عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في
  الوقت.

 
  ممتلكات ومعدات ٧-٢

 
ً االستهالك المتراكم والخسائر  المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا

  التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.
 

أن تتدفق  ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح
ع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر إلى المجموعة مناف

بدها محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تك
  فيها.

 
  ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها.

 
اجية المقدرة يتم حساب استهالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنت

  ة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الممتلكات والمعدات.للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئ
 

ً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القي مة الدفترية يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا
  زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة 

 
 تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية والمعدات

جموعة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع الم
  التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

 
المناسبة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب اإلنشاءات تحت التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة

. إن للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة
ى إنشاء أو اقتناء تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إل

  لتنفيذ.أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على اإلنشاءات تحت ا
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٥  

  موجودات غير ملموسة ٨-٢
 

ت على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة البالغة سبع تمثل الموجودات غير الملموسة تكلفة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثاب
   سنوات.

 
ة بالتكلفة تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموس

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر لالنخفاض في القيمة  المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف ناقصا
  باعتبارها محددة أو غير محددة.

 
عندما تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها 

ر إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير يتوفر أي دليل يشي
ذات  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة

  المحددة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. األعمار اإلنتاجية
 

ت، تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودا
  إلغاء إثبات تلك الموجودات.وتثبت في الربح أو الخسارة عند 

 
  عقود اإليجار ٩-٢

 
  مطلوبات إيجارية

 
يجار يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بصافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستحقة الدفع في تاريخ بدء اإليجار. يتم خصم مدفوعات اإل

يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي  باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال
للمجموعة حيث يمثل المعدل الذي يجب على المجموعة سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة 

   اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.
 

  اإلضافي، تقوم المجموعة بما يلي:لتحديد معدل االقتراض 
 

  حيثما أمكن، استخدام عروض األسعار األخيرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعديلها لتعكس التغيرات في شروط التمويل منذ استالم هذه
  العروض.

 .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان  
  

  تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
   

 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة   
 .مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء   
 فعها من قبل المجموعة بموجب ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع د   
 .سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات  
 .مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد  
 ا بموجب خيارات تمديد معينة إلى حد معقول.مدفوعات إيجار يتم إجراؤه  

 
علي) وخفض تقاس المطلوبات اإليجارية الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على المطلوبات اإليجارية (باستخدام طريقة معدل الفائدة الف

  القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٦  

  التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:تقوم المجموعة بإعادة قياس 
 

 تتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات 
   اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

 فوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه تتغير مد
الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات 

  الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل). اإليجار بسبب تغيير في سعر
 ن يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع

  طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
 

   حق االستخدام موجودات
 

ار وأي تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليج
   تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.

 
الة ندما تتحمل المجموعة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحع

، "المخصصات والمطلوبات ٣٧المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  ملة والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة.المحت

 
ر ينقل يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجا

حق االستخدام يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق ملكية األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل 
  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام.

 
   موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ١٠-٢

 
م تصنيف الموجودات غير المتداولة کمحتفظ بها للبيع إذا تّم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة بيع بدالً من االستخدايتم 

  المستمر وحيث يعتبر البيع محتمالً جداً. ويتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة، أيهما أقل ناقصاً تكاليف البيع.
 

زيادات  يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة ألي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. يتم إثبات الربح ألي
الربح أو  ولكن ال يزيد عن أي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة مثبته سابقاً. يتم إثبات ما، الحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع أصل 

  الخسارة غير المثبتة مسبقًا في تاريخ بيع األصل غير المتداول في تاريخ إلغاء اإلثبات.
 

صاريف ال يتم استهالك الموجودات غير المتداولة أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة وغيرها من الم
  عة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع.األخرى العائدة إلى مطلوبات مجمو

 
يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن 

   الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٦  

  التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:تقوم المجموعة بإعادة قياس 
 

 تتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات 
   اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

 فوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه تتغير مد
الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات 

  الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل). اإليجار بسبب تغيير في سعر
 ن يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع

  طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
 

   حق االستخدام موجودات
 

ار وأي تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليج
   تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.

 
الة ندما تتحمل المجموعة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحع

، "المخصصات والمطلوبات ٣٧المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  ملة والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة.المحت

 
ر ينقل يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجا

حق االستخدام يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق ملكية األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل 
  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام.

 
   موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ١٠-٢

 
م تصنيف الموجودات غير المتداولة کمحتفظ بها للبيع إذا تّم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة بيع بدالً من االستخدايتم 

  المستمر وحيث يعتبر البيع محتمالً جداً. ويتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة، أيهما أقل ناقصاً تكاليف البيع.
 

زيادات  يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة ألي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. يتم إثبات الربح ألي
الربح أو  ولكن ال يزيد عن أي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة مثبته سابقاً. يتم إثبات ما، الحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع أصل 

  الخسارة غير المثبتة مسبقًا في تاريخ بيع األصل غير المتداول في تاريخ إلغاء اإلثبات.
 

صاريف ال يتم استهالك الموجودات غير المتداولة أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة وغيرها من الم
  عة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع.األخرى العائدة إلى مطلوبات مجمو

 
يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن 

   الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٧  

   األدوات المالية ١١-٢
 

  موجودات مالية ١-١١- ٢
 

   التصنيف )١( 
 

ية حيث تمثل يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة وقياسها بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بتلك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقد
  تلك التدفقات النقدية فقط دفعات ألصل الدين والفائدة.

 
   اإلثبات وإلغاء اإلثبات )٢( 

 
ً إليها تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل عند اإلثبات المبدئي، تقوم  المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة مضافا

   المالي، إذا كان األصل المالي ال يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

حقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء ال
لملكية بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومنافع ا

ن الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو للموجودات المالية بصورة فعلية. يتم إثبات أي حصة م
  مطلوبات منفصلة.

 
  القياس  ) ٣(

 
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. 

ن ت ألصل الديالموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعا
التي ال تشكل جزءاً من والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة و

ئد من هذه الموجودات المالية عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوا
  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

 
  المطلوبات المالية  ٢- ١١- ٢

 
ً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المال ية مبدئياً يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرفا

أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة بالقيمة العادلة بعد خصم 
  معدل الفائدة الفعلي.

 
م مالي حالي بآخر من نفس بتم استبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزا

 الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا
  ية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.االستبدال أو التعديل بمثابة استبعاد لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفتر

 
  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط   ٣- ١١- ٢

 
التدفقات تُقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تكاليف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما يتم تخصيص المشتقات كأداة تحوط 

التغيرات بالقيمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ويتراكم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية. النقدية، يتم إثبات الجزء الفعال من 
تحوطة على يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة الم

ثر البند الذي يتم تغطية مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة المتحوطة، ال يفي الربح أو الخسارة أو يؤ
قف عن محاسبة مبلغ التحوط بمعايير محاسبة التحوط أو ينتهي سريان أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو إذا ألغي تصنيفها، يتم التو

  خسارة.وط بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال يتوقع فيها حدوث المعاملة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الالتح
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٨  

المجموعة في يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تدخل 
ي للفعالية عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الهامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط له. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي وكمّ 

  شغيلية أخرى.في كل تاريخ تقرير. يتم إثبات الجزء غير الفعال، إذا كان جوهرياً، في الربح أو الخسارة، ضمن إيرادات / (خسائر) ت
   

وقع إجراء عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط له بما في ذلك إذا كان يت
طر لتنفيذ معامالت التحوط مقاصة للتغييرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثيق أهدافها واستراتيجيتها إلدارة المخا

  الخاصة بها.
 

تحوط له يتم تصنيف القيمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند الم
ً  ١٢شهراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن  ١٢أكثر من    .شهرا

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٤- ١١- ٢

 
ً في يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق نافذ نظا ما

  والمطلوبات في نفس الوقت.إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات 
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية ١٢-٢
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ١-١٢- ٢
 

جود تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض األصل غير المالي النخفاض في قيمته. وفي حالة و
المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة مثل هذا 

أصل حديدها لكل األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم ت
على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من 

إلى قيمته  يضهالموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخف
خصم قبل الضريبة القابلة لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 

تكاليف البيع، تستخدم طريقة تقييم  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا
   مناسبة.

 
لتي يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات ا

  انخفضت قيمها.
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٢-١٢- ٢
 

   مان المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل.تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئت
 

والذي  ٩بالنسبة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ً من اإلثبات المبدئي للموجودات المالية ذات الصلة. ويتم تحميل مبلغ الخسارة يشترط إثبات الخسائر  المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا
  إلى الربح أو الخسارة.

 
للتصنيف االئتماني المعني تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ذات السمعة الطيبة 

ة العميل لعمالء المجموعة. يتم تعديل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدر
لعربية السعودية باعتباره العامل األكثر لتسوية الذمم المدينة. وقد حددت المجموعة معدل الزيادة المتوقع في التضخم للسنة القادمة في المملكة ا

  مالءمة، وبالتالي تقوم بتعديل معدالت الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة.
  

 يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود
لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع  توقعات معقولة

  يوماً. ٧٣٠المجموعة والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق-68

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٨  

المجموعة في يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تدخل 
ي للفعالية عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الهامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط له. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي وكمّ 

  شغيلية أخرى.في كل تاريخ تقرير. يتم إثبات الجزء غير الفعال، إذا كان جوهرياً، في الربح أو الخسارة، ضمن إيرادات / (خسائر) ت
   

وقع إجراء عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط له بما في ذلك إذا كان يت
طر لتنفيذ معامالت التحوط مقاصة للتغييرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثيق أهدافها واستراتيجيتها إلدارة المخا

  الخاصة بها.
 

تحوط له يتم تصنيف القيمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند الم
ً  ١٢شهراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن  ١٢أكثر من    .شهرا

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٤- ١١- ٢

 
ً في يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق نافذ نظا ما

  والمطلوبات في نفس الوقت.إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات 
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية ١٢-٢
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ١-١٢- ٢
 

جود تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض األصل غير المالي النخفاض في قيمته. وفي حالة و
المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة مثل هذا 

أصل حديدها لكل األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم ت
على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من 

إلى قيمته  يضهالموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخف
خصم قبل الضريبة القابلة لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 

تكاليف البيع، تستخدم طريقة تقييم  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا
   مناسبة.

 
لتي يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات ا

  انخفضت قيمها.
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٢-١٢- ٢
 

   مان المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل.تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئت
 

والذي  ٩بالنسبة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ً من اإلثبات المبدئي للموجودات المالية ذات الصلة. ويتم تحميل مبلغ الخسارة يشترط إثبات الخسائر  المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا
  إلى الربح أو الخسارة.

 
للتصنيف االئتماني المعني تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ذات السمعة الطيبة 

ة العميل لعمالء المجموعة. يتم تعديل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدر
لعربية السعودية باعتباره العامل األكثر لتسوية الذمم المدينة. وقد حددت المجموعة معدل الزيادة المتوقع في التضخم للسنة القادمة في المملكة ا

  مالءمة، وبالتالي تقوم بتعديل معدالت الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة.
  

 يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود
لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع  توقعات معقولة

  يوماً. ٧٣٠المجموعة والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٩  

  مخزون ١٣-٢
 

المستهلكة، والتي تظهر بالتكلفة. تظهر قطع الغيار والمواد المستهلكة بالتكلفة. يتم تحديد التكلفة يمثل المخزون بشكل أساسي قطع الغيار والمواد 
قيمة  باستخدام طريقة المتوسط المرجح. في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم قطع الغيار والمواد المستهلكة لتحديد انخفاض القيمة. في حالة انخفاض

يتم رصد  تم تخفيض القيمة الدفترية لها، ويتم إثبات خسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة.قطع الغيار والمواد المستهلكة، ي
بنود المخزون واالستعمال التاريخي واالستخدام  عمرمخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعين االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك للمخصص 

  المتوقع في المستقبل.
 
 

  تجاريةذمم مدينة  ١٤-٢
 

هذه الذمم  الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير الخدمات المقدمة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل
ً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم  إثبات الذمم المدينة في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا
   مانية المتوقعة.التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، ناقًصا مخصص الخسارة االئت

 
  نقد وما يماثله ١٥-٢

 
مل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع لدى لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة وعرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشت

هزة البنوك، واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جا
  للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير هامة للتغيرات في القيمة.

 
  رأس المال ١٦-٢

 
   تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية.

 
  ذمم دائنة تجارية ١٧-٢

 
لموردين. الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من ا

هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير  يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت
  الفعلي. متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة

 
  اقتراضات ١٨-٢

 
 ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات يتم إثبات االقتراضات مبدئيا

المعاملة)  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف
  ة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.والقيمة المسترد

 
ق بين القيمة تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. ويتم إثبات الفر

هائه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي من الموجودات غير النقدية المحولة أو الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إن
ى المطلوبات المفترضة، في قائمة الدخل الشامل كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لد

  االلتزام لفترة ال تقل عن اثنى عشر شهراً بعد فترة التقرير. المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية
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  شركة الحفر العربية
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٢٠  

  تكاليف االقتراض ١٩-٢
 

منية المطلوبة إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الز
لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي الستكمال وإعداد األصل 

قها على تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفا
ذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف االقتراضات األخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبدها الموجودات المؤهلة و

  فيها في الربح أو الخسارة.
 

  التزامات منافع الموظفين ٢٠-٢
 

ً لمنافع نهاية الخدمة للموظفين حسب خطة منافع محددة  ً واحدا تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة تدير الشركة وشركتها التابعة نظاما
  العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف.

 
على طريقة ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء 

الُمقّدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من الوحدة االئتمانية 
   سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
  ة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو الخسارة.يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلق

   
خر ويتم يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرةً في الدخل الشامل اآل

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.تحويلها الى أرباح مبقاة في 
 

كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
ن النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفي

  المملكة العربية السعودية.
 

   توزيعات أرباح ٢١-٢
 

  من قبل الشركاء في الشركة.تعتمد فيها يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي 
 

   تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا
الل فترة والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خ
تي يعتقد التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية ال

حاسبية، وفقاً لتعريفها، أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات الم
وبات خالل مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطل

  فترة االثني عشر شهراً التالية يتم مناقشتها أدناه:
 

  التزامات منافع الموظفين  )أ(
 

عض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة االكتوارية. لمزيد من قامت اإلدارة بتطبيق ب
  .٢١التفاصيل، انظر اإليضاح رقم 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٠  

  تكاليف االقتراض ١٩-٢
 

منية المطلوبة إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الز
لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي الستكمال وإعداد األصل 

قها على تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفا
ذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف االقتراضات األخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبدها الموجودات المؤهلة و

  فيها في الربح أو الخسارة.
 

  التزامات منافع الموظفين ٢٠-٢
 

ً لمنافع نهاية الخدمة للموظفين حسب خطة منافع محددة  ً واحدا تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة تدير الشركة وشركتها التابعة نظاما
  العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف.

 
على طريقة ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء 

الُمقّدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من الوحدة االئتمانية 
   سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
  ة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو الخسارة.يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلق

   
خر ويتم يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرةً في الدخل الشامل اآل

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.تحويلها الى أرباح مبقاة في 
 

كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
ن النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفي

  المملكة العربية السعودية.
 

   توزيعات أرباح ٢١-٢
 

  من قبل الشركاء في الشركة.تعتمد فيها يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي 
 

   تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا
الل فترة والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خ
تي يعتقد التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية ال

حاسبية، وفقاً لتعريفها، أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات الم
وبات خالل مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطل

  فترة االثني عشر شهراً التالية يتم مناقشتها أدناه:
 

  التزامات منافع الموظفين  )أ(
 

عض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة االكتوارية. لمزيد من قامت اإلدارة بتطبيق ب
  .٢١التفاصيل، انظر اإليضاح رقم 

    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢١  

  انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات  )ب(
 

الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند ، باختبار ١- ١١- ٢تقوم اإلدارة وفقاً للسياسة المحاسبية الواردة في اإليضاح 
وجود مؤشرات انخفاض في القيمة. من بين مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أن قيمة أصل أو وحدة 

  مولدة للنقد قد انخفضت قيمتها بشكل أساسي تتضمن ما يلي:
 

 ي أسعار السوق للخدمات المقدمة من قبل المجموعة؛انخفاض جوهري ف  
 تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في التدفقات النقدية الحالية والمقدرة؛ و  
  والمتوقعة.خسارة تشغيل الفترة الحالية مقترنة بخسائر التشغيل أو التدفقات النقدية السابقة  

 
ة بالتدفقات تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات على أساس حسابات قيمة االستخدام. تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات المتعلق

   النقدية المستقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف المجموعة.
 

التقديرات المستخدمة في حسابات قيمة االستخدام بشكل سلبي وقد يترتب على ذلك تأثير على النتائج قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير 
يث المستقبلية للمجموعة. قامت اإلدارة بتحليل الحساسية حول التقديرات. ال يوجد أي تقديرات قد ينتج عنها تغييرات محتملة بشكل معقول بح

أنظر ايضاً  القابلة لالسترداد للموجودات مما يؤدي إلى خسائر انخفاض في القيمة في الفترات المستقبلية. تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة
  .٨إليضاح رقم 

  
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات  ) ج(

 
 بعين األخذ بعد التقدير هذا تحديد يتم. االستهالك لحساب والمعّدات والمصنع للممتلكات المقدرة اإلنتاجية األعمار بتحديد المجموعة إدارة تقوم

ً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيم مراجعة يتم. المادي والتلف البلى أو للموجودات المتوقع االستخدام االعتبار  مصاريف تعديل ويتم سنويا
 والمصنع للممتلكات المقدرة اإلنتاجية لألعمار ٨ رقم اإليضاح انظر. السابقة التقديرات عن اإلنتاجية األعمار تختلف عندما المستقبلية االستهالك
 األخرى المتغيرات جميع بقاء مع الحالية اإلنتاجية األعمار مقابل٪ ١٠ بواقع اإلنتاجية األعمار اختلفت ما إذا ، ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في. والمعّدات

  .سعودي لایر مليون ٧٢٫٤ للسنة الخسارة على األثر سيكون ثابتة، 
 

  إيرادات ٤
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٢٬٢٣٠٬٨١٧٬٧١٥  ١٬٩٦٢٬٧٠٤٬١٧٤   إيرادات الحفر
  ٤٣٦٬٢٨٨٬٨٣٧  ٤٥١٬٩٢٠٬٢٨١   إيرادات نقل الحفارات

  ٨١٬٦٤٥٬٦١٥  ٦٥٬٤٨٣٬١٣٤  ١- ٤  إيرادات التجهيز
  ٦٥٬٥٢٣٬٨٥١  ٥٢٬٤٥٨٬٩٩١   تزويد القوى العاملة من الباطن وإيرادات أخرى

  ٢٬٨١٤٬٢٧٦٬٠١٨  ٢٬٥٣٢٬٥٦٦٬٥٨٠  
 
ة ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل الخدمات المصرح بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل تزيد عن سنة واحد

القيمة الزمنية للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع العمالء، ال باستثناء االستبقاءات التعاقدية. ونتيجة لذلك، ال يتم تعديل أسعار المعامالت مقابل 
  يوجد هناك مقابل تمويل أو مقابل غير نقدي أو مقابل مستحق إلى العميل المعني من سعر المعامالت.

  
  إيرادات التجهيز ١-٤

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

     إيرادات
  ٦٦٦٬٠٠١٬٥٠٣  ٦٩٩٬٧٥١٬٥٠٣   يناير ١

  ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠   إضافات
  -   ) ٣٨٣٬٦١٨٬٢٥٣(   إنهاء
  ٦٩٩٬٧٥١٬٥٠٣  ٣٣١٬١٣٣٬٢٥٠   ديسمبر ٣١

    
     اإلطفاء المتراكم

  ) ٥١٦٬٦٦٠٬٠٨٢(  ) ٥٩٨٬٣٠٥٬٦٩٧(   يناير ١
  ) ٨١٬٦٤٥٬٦١٥(  ) ٦٥٬٤٨٣٬١٣٤(   إضافات

  -   ٣٨٣٬٦١٨٬٢٥٣   إنهاء
  ) ٥٩٨٬٣٠٥٬٦٩٧(  ) ٢٨٠٬١٧٠٬٥٧٨(   ديسمبر ٣١

  ١٠١٬٤٤٥٬٨٠٦  ٥٠٬٩٦٢٬٦٧٢  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٢  

  يتم عرض إيرادات التجهيز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي:
 

  ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠  ٣٦٬٥٣٨٬٩٠١   الجزء المتداول  
  ٣٨٬٩٧٥٬٣٥٦  ١٤٬٤٢٣٬٧٧١   الجزء غير المتداول

  ١٠١٬٤٤٥٬٨٠٦  ٥٠٬٩٦٢٬٦٧٢  
 

  تكلفة التجهيز ٢-٤
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
     التكلفة

  ٣٢٢٬١٠٧٬٣٩٣  ٣٤٣٬٣٣٩٬٢٠٩   يناير ١
  ٢١٬٢٣١٬٨١٦  ٣٬٩٣٦٬٨٦٢   إضافات

  -   ) ١٥٣٬٣٦٩٬٧٨٨(   إنهاء
  ٣٤٣٬٣٣٩٬٢٠٩  ١٩٣٬٩٠٦٬٢٨٣   ديسمبر ٣١

    
     اإلطفاء المتراكم

  ) ٢٣٠٬٦٧٥٬٤٧١(  ) ٢٨٢٬٠٩٨٬٠٩٧(   يناير ١
  ) ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦(  ) ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥(   إضافات

  -   ١٥٣٬٣٦٩٬٧٨٨   إنهاء
  ) ٢٨٢٬٠٩٨٬٠٩٧(  ) ١٦٨٬٣٩٥٬٧٤٤(   ديسمبر ٣١

  ٦١٬٢٤١٬١١٢  ٢٥٬٥١٠٬٥٣٩  
 

  التجهيز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي:تكلفة يتم عرض 
 

  ٣٨٬٧٨٣٬٥٣٦  ٢٠٬٥٣٨٬٦٩٩    الجزء المتداول
  ٢٢٬٤٥٧٬٥٧٦  ٤٬٩٧١٬٨٤٠    الجزء غير المتداول

  ٦١٬٢٤١٬١١٢  ٢٥٬٥١٠٬٥٣٩  
  
  تكلفة اإليرادات ٥

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٬١٣٤٬٨٦١٬٢٤٩  ٩٤٥٬٨٥٨٬٣٩٤   رواتب وأجور ومنافع
  ٦١٢٬٧٦٤٬٧٨٩  ٧١٨٬١٧٠٬٨٥٤  ١٠و ٨   استهالك

  ٢٠٩٬٥٦٥٬٠١١  ١٠٣٬٥٦٥٬٤٢٥   صيانة ومواد مستهلكة
  ١٩٩٬٨٢٩٬٥٢٦  ١٤٨٬٨٨٦٬٢٨٥    إيجار

  ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥  ٢- ٤  تكلفة التجهيز
  ١٢٬٢٦١٬٦٧٣  ٢٢٬٧١٦٬٩٣٤   مصاريف نقل الحفارات

  ٣٥٬٤٠٠٬٣١١  ٣٠٬٦٠٣٬٥٢٠   أخرى
  ٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥  ٢٬٠٠٩٬٤٦٨٬٨٤٧  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٢  

  يتم عرض إيرادات التجهيز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي:
 

  ٦٢٬٤٧٠٬٤٥٠  ٣٦٬٥٣٨٬٩٠١   الجزء المتداول  
  ٣٨٬٩٧٥٬٣٥٦  ١٤٬٤٢٣٬٧٧١   الجزء غير المتداول

  ١٠١٬٤٤٥٬٨٠٦  ٥٠٬٩٦٢٬٦٧٢  
 

  تكلفة التجهيز ٢-٤
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
     التكلفة

  ٣٢٢٬١٠٧٬٣٩٣  ٣٤٣٬٣٣٩٬٢٠٩   يناير ١
  ٢١٬٢٣١٬٨١٦  ٣٬٩٣٦٬٨٦٢   إضافات

  -   ) ١٥٣٬٣٦٩٬٧٨٨(   إنهاء
  ٣٤٣٬٣٣٩٬٢٠٩  ١٩٣٬٩٠٦٬٢٨٣   ديسمبر ٣١

    
     اإلطفاء المتراكم

  ) ٢٣٠٬٦٧٥٬٤٧١(  ) ٢٨٢٬٠٩٨٬٠٩٧(   يناير ١
  ) ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦(  ) ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥(   إضافات

  -   ١٥٣٬٣٦٩٬٧٨٨   إنهاء
  ) ٢٨٢٬٠٩٨٬٠٩٧(  ) ١٦٨٬٣٩٥٬٧٤٤(   ديسمبر ٣١

  ٦١٬٢٤١٬١١٢  ٢٥٬٥١٠٬٥٣٩  
 

  التجهيز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي:تكلفة يتم عرض 
 

  ٣٨٬٧٨٣٬٥٣٦  ٢٠٬٥٣٨٬٦٩٩    الجزء المتداول
  ٢٢٬٤٥٧٬٥٧٦  ٤٬٩٧١٬٨٤٠    الجزء غير المتداول

  ٦١٬٢٤١٬١١٢  ٢٥٬٥١٠٬٥٣٩  
  
  تكلفة اإليرادات ٥

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٬١٣٤٬٨٦١٬٢٤٩  ٩٤٥٬٨٥٨٬٣٩٤   رواتب وأجور ومنافع
  ٦١٢٬٧٦٤٬٧٨٩  ٧١٨٬١٧٠٬٨٥٤  ١٠و ٨   استهالك

  ٢٠٩٬٥٦٥٬٠١١  ١٠٣٬٥٦٥٬٤٢٥   صيانة ومواد مستهلكة
  ١٩٩٬٨٢٩٬٥٢٦  ١٤٨٬٨٨٦٬٢٨٥    إيجار

  ٥١٬٤٢٢٬٦٢٦  ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٥  ٢- ٤  تكلفة التجهيز
  ١٢٬٢٦١٬٦٧٣  ٢٢٬٧١٦٬٩٣٤   مصاريف نقل الحفارات

  ٣٥٬٤٠٠٬٣١١  ٣٠٬٦٠٣٬٥٢٠   أخرى
  ٢٬٢٥٦٬١٠٥٬١٨٥  ٢٬٠٠٩٬٤٦٨٬٨٤٧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٣  

   مصاريف عمومية وإدارية ٦
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٨٩٬٣٦٧٬٦٠٨  ٧٧٬٠٨٢٬٣٩١   رواتب ومنافع
  ١٦٬٢٣٢٬١٤٥  ٦٬٢٣٣٬٦٣٨   خدمات مهنية

  ٧٬٣٨٣٬٨٣٠  ٨٬١٨٦٬٣٣٧  ١٠، ٨  استهالك
  ٥٬٤٥١٬٠٢٦  ٥٬٧٥١٬٣٣٥  ٩  إطفاء

  ٤٬١٢٣٬١٤٤  ٢٬٩٩٥٬٩٦١   لوازم مكتبية
  ١٦٬٥٦٤٬٣٠٩  ٢٣٬٥٥٠٬٣٩٩   أخرى

  ١٣٩٬١٢٢٬٠٦٢  ١٢٣٬٨٠٠٬٠٦١  
 

  تكاليف مالية ٧
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٩٤٬٥٧٨٬٧١٤  ٤٦٬٧٧٣٬٣٥٣   التكاليف المالية على قروض المرابحة
  ٢٬٤٦٥٬٢٥١  ١٤٬٣٣١٬٧٨٠   تكاليف مالية على مشتقات

  ٣٥٧٬٩١٠  ٢٤٧٬٣٣٨  ١٠  تكاليف مالية على مطلوبات إيجارية
  ٣٬٤٢٣٬١٣٥  ١٬٣٦٤٬٦٧٤   تكاليف مالية أخرى

  ١٠٠٬٨٢٥٬٠١٠  ٦٢٬٧١٧٬١٤٥  
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شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مس
ؤولية محدودة)

  
ضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

إي
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

٢٤
  

٨
 

ممتلكات ومعدات
  

 
 

١ 
يناير

   
ضافات

إ
  

تحويالت
  

٣١
 

ديسمبر
   

٢٠٢٠
  

 
 

 
 

التكلفة
  

 
 

 
 

ض
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان ومساكن جاهزة

  
٨٦٬١٨٢٬٧٠٢

  
 -  

 -  
٨٦٬١٨٢٬٧٠٢

  
ت 

صة الحفر وآال
من

ت
ومعدا

  
١٠٬٣٥١٬٤٠٨٬٢٧٥

  
 -  

٥٣٧٬٣٧٥٬٤٠٨
  

١٠٬٨٨٨٬٧٨٣٬٦٨٣
  

ت مكتبية
ت ومعدا

ث وتجهيزا
أثا

  
١٠٥٬٩٦٧٬٢٣٥

  
 -  

٧٢٬٢٤٤
  

١٠٦٬٠٣٩٬٤٧٩
  

ت
سيارا

 
ت

وشاحنا
  

١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣
  

 -  
 -  

١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣
  

ت التنفيذ
ت تح

إنشاءا
  

١٩٣٬٤٣٤٬٥٥٨
  

٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢
  

)
٥٣٧٬٤٤٧٬٦٥٢

 (  
١٤٢٬٣٠٩٬٠١٨

  
 

١٠٬٩٨٤٬٢٤٩٬١٠٣
  

٤٨٦٬٣٢٢٬١١٢
  

 -  
١١٬٤٧٠٬٥٧١٬٢١٥

  
 

 
 

 
 

ض في القيمة
االستهالك المتراكم واالنخفا

  
 

 
مبان ومساكن جاهزة

  
)

١٧٬٩٢٧٬٥١٦
 (  

)
٢٬٣٤٧٬٤٢٣

 (  
 -  

)
٢٠٬٢٧٤٬٩٣٩

 (  
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

)
٥٬٠٣٥٬٦٨١٬٧٦٧

 (  
)

٦٨٩٬٢٤٨٬٦٧٤
 (  

 -  
)

٥٬٧٢٤٬٩٣٠٬٤٤١
 (  

ت 
ت ومعدا

ث وتجهيزا
أثا

مكتبية
  

)
٤٧٬٦٩٦٬٤١٠

 (  
)

٧٬٨٧٨٬٦٩٨
 (  

 -  
)

٥٥٬٥٧٥٬١٠٨
 (  

ت
ت وشاحنا

سيارا
  

)
٨٣٬٤٨٩٬٦٠٣

 (  
)

٢٤٬٠٨٩٬٠٥٩
 (  

 -  
)

١٠٧٬٥٧٨٬٦٦٢
 (  

 
)

٥٬١٨٤٬٧٩٥٬٢٩٦
 (  

)
٧٢٣٬٥٦٣٬٨٥٤

 (  
 -  

)
٥٬٩٠٨٬٣٥٩٬١٥٠

 (  
صافي القيمة الدفترية

  
٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧

  
 

 
٥٬٥٦٢٬٢١٢٬٠٦٥

  
 

ت المجموعة انتشار جائحة كوفيد
حدد

 -
١٩

 
ت بتحديد المبالغ ال

ض في القيمة، وقام
ت المجموعة كمؤشر لالنخفا

ض في األسعار العالمية للنفط الخام مما يؤثر على أسعار خدما
واالنخفا

قابلة لالسترداد 
ت المبالغ القابل

ت قيمة االستخدام، تجاوز
ت قيمة االستخدام. واستناداً إلى حسابا

ت توليد النقد بناًء على حسابا
لكافة وحدا

ض 
ت توليد النقد قيمها الدفترية ولم يتم تحديد خسارة االنخفا

ة لالسترداد لوحدا
ب ومعدل نمو نهائي ينط

صم مناس
ت النقدية المستقبلية واستخدام معدل خ

ت تتعلق بالتدفقا
ت استخدام تقديرا

ب هذه الحسابا
في القيمة. وتتطل

ف الشركة.
بق على ظرو
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شركة الحفر العربية
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
إي

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

 

٢٥
  

   
  

١ 
يناير
   

ضافات
إ

  
استبعادات / 

تحويالت
  

٣١
 

ديسمبر
   

٢٠١٩
  

 
 

 
 

التكلفة
  

 
 

 
 

ض
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان ومساكن جاهزة

  
٧٩٬٨٤٧٬٦١٣

  
 -  

٦٬٣٣٥٬٠٨٩
  

٨٦٬١٨٢٬٧٠٢
  

ت
ت ومعدا

صة الحفر وآال
من

  
٩٬٣٦٦٬٢٧٦٬١١٥

  
٤٬٥٠٠٬٠٠٠

  
٩٨٠٬٦٣٢٬١٦٠

  
١٠٬٣٥١٬٤٠٨٬٢٧٥

  
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

٩١٬٤٢١٬٨٥٤
  

٧٤٬٩٣٠
  

١٤٬٤٧٠٬٤٥١
  

١٠٥٬٩٦٧٬٢٣٥
  

ت 
سيارا

ت
وشاحنا

  
١٥٨٬٤٨٥٬٤٤٣

  
١٬٤٣٧٬٥٠٠

  
)

٩٠٢٬٨٦٠
 (  

١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣
  

ت التنفيذ
ت تح

إنشاءا
  

٦٧٦٬٥٣٧٬٤٣١
  

٥٦٢٬٠١٨٬٣٠٨
  

)
١٬٠٤٥٬١٢١٬١٨١

 (  
١٩٣٬٤٣٤٬٥٥٨

  
 

١٠٬٤٦٠٬٨٠٤٬٧٠٦
  

٥٦٨٬٠٣٠٬٧٣٨
  

)
٤٤٬٥٨٦٬٣٤١

 (  
١٠٬٩٨٤٬٢٤٩٬١٠٣

  
 

 
 

 
 

ض في القيمة
االستهالك المتراكم واالنخفا

  
 

 
مبان ومساكن جاهزة

  
)

١٥٬٥٨٠٬٠٩٣
 (  

)
٢٬٣٤٧٬٤٢٣

 (  
 -  

)
١٧٬٩٢٧٬٥١٦

 (  
ت

ت ومعدا
صة الحفر وآال

من
  

)
٤٬٤٥٨٬٧٧٩٬٣٦٩

 (  
)

٥٨٨٬٣٥٣٬٩٢٢
 (  

١١٬٤٥١٬٥٢٤
  

)
٥٬٠٣٥٬٦٨١٬٧٦٧

 (  
ت مكتبية

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

)
٤١٬٣٩٨٬٧٢٠

 (  
)

٦٬٣١٨٬٦٤٠
 (  

٢٠٬٩٥٠
  

)
٤٧٬٦٩٦٬٤١٠

 (  
ت

ت وشاحنا
سيارا

  
)

٦٤٬١٤٠٬٩٧٢
 (  

)
٢٠٬٢٥١٬٤٩١

 (  
٩٠٢٬٨٦٠

  
)

٨٣٬٤٨٩٬٦٠٣
 (  

 
)

٤٬٥٧٩٬٨٩٩٬١٥٤
 (  

)
٦١٧٬٢٧١٬٤٧٦

 (  
١٢٬٣٧٥٬٣٣٤

  
)

٥٬١٨٤٬٧٩٥٬٢٩٦
 (  

صافي القيمة الدفترية
  

٥٬٨٨٠٬٩٠٥٬٥٥٢
  

 
 

٥٬٧٩٩٬٤٥٣٬٨٠٧
  

 
)أ

 
 

ت قيد التنفيذ بشكل رئيسي في 
تمثل اإلنشاءا

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 
ت التحميل 

ت الحفر ورافعا
صا

ص من
التكلفة المتكبدة في الشراء وإنشاء بع

المدولبة وأعمال ترميم المعسكر الرئيسي والتي من 
المتوقع أن تنتهي في 

٢٠٢١
.  

 
)ب

  
صادية المقدرة التالية:

يتم تحميل االستهالك على الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجية االقت
  

 
 

عدد السنوات
  

 
 


 

مبان ومساكن جاهزة
  

١٠
  - 

٣٣
  


 

ت
ت ومعدا

صة الحفر وآال
من

  
٧  -

 
٢٠

  


 
ث 

أثا
ت مكتبية

ت ومعدا
وتجهيزا

  
٧  


 

ت
ت وشاحنا

سيارا
  

٤  -
 ٧
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 

 

٢٦  

  موجودات غير ملموسة ٩
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
     التكلفة

  ٢٦٬٠٥٩٬٦٥٧  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣   يناير ١
  ٢٬٣٧٦٬٩٣٤  -    إضافات
  ٣٠٣٬٠٣٢  -    تحويل

  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣   ديسمبر ٣١
    

     اإلطفاء المتراكم
  ) ٦٬٣٨٤٬٦٥٨(  ) ١١٬٨٥٦٬٦٣٤(    يناير ١

  ) ٥٬٤٥١٬٠٢٦(  ) ٥٬٧٥١٬٣٣٥(   إضافات
  ) ٢٠٬٩٥٠(  -    تحويل

  ) ١١٬٨٥٦٬٦٣٤(  ) ١٧٬٦٠٧٬٩٦٩(   ديسمبر ٣١
    

     صافي القيمة الدفترية
  ١٦٬٨٨٢٬٩٨٩  ١١٬١٣١٬٦٥٤   ديسمبر ٣١

 
  عقود اإليجار ١٠

 
  موجودات حق االستخدام    ١-١٠

 
  المجموع  مستودع  سيارات  

٢٠٢٠      
      التكلفة

  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١   ديسمبر ٣١يناير و ١
     

      االستهالك المتراكم
  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(   يناير ١

  ) ٢٬٩٦٠٬٩٤٩(  ) ٤٨٧٬٣٧٢(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(   االستهالك للسنة
  ) ٥٬٨٣٨٬٠٩٢(  ) ٨٩٠٬٩٣٨(  ) ٤٬٩٤٧٬١٥٤(   ديسمبر ٣١

     
      القيمة الدفتريةصافي 

  ٤٬٧٥٦٬٥٤٨  ١٬٠٤٦٬١٨١  ٣٬٧١٠٬٣٦٧   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

  المجموع  مستودع  سيارات 
٢٠١٩     
     التكلفة

  -   -   -   يناير ١
  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١  إضافات

  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١  ديسمبر ٣١
    

     االستهالك المتراكم
  -   -   -    يناير ١

  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(  االستهالك للسنة
  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(  ديسمبر ٣١

    
     صافي القيمة الدفترية

  ٧٬٧١٧٬٤٩٧  ١٬٥٣٣٬٥٥٣  ٦٬١٨٣٬٩٤٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 

 

٢٦  

  موجودات غير ملموسة ٩
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
     التكلفة

  ٢٦٬٠٥٩٬٦٥٧  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣   يناير ١
  ٢٬٣٧٦٬٩٣٤  -    إضافات
  ٣٠٣٬٠٣٢  -    تحويل

  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣  ٢٨٬٧٣٩٬٦٢٣   ديسمبر ٣١
    

     اإلطفاء المتراكم
  ) ٦٬٣٨٤٬٦٥٨(  ) ١١٬٨٥٦٬٦٣٤(    يناير ١

  ) ٥٬٤٥١٬٠٢٦(  ) ٥٬٧٥١٬٣٣٥(   إضافات
  ) ٢٠٬٩٥٠(  -    تحويل

  ) ١١٬٨٥٦٬٦٣٤(  ) ١٧٬٦٠٧٬٩٦٩(   ديسمبر ٣١
    

     صافي القيمة الدفترية
  ١٦٬٨٨٢٬٩٨٩  ١١٬١٣١٬٦٥٤   ديسمبر ٣١

 
  عقود اإليجار ١٠

 
  موجودات حق االستخدام    ١-١٠

 
  المجموع  مستودع  سيارات  

٢٠٢٠      
      التكلفة

  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١   ديسمبر ٣١يناير و ١
     

      االستهالك المتراكم
  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(   يناير ١

  ) ٢٬٩٦٠٬٩٤٩(  ) ٤٨٧٬٣٧٢(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(   االستهالك للسنة
  ) ٥٬٨٣٨٬٠٩٢(  ) ٨٩٠٬٩٣٨(  ) ٤٬٩٤٧٬١٥٤(   ديسمبر ٣١

     
      القيمة الدفتريةصافي 

  ٤٬٧٥٦٬٥٤٨  ١٬٠٤٦٬١٨١  ٣٬٧١٠٬٣٦٧   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

  المجموع  مستودع  سيارات 
٢٠١٩     
     التكلفة

  -   -   -   يناير ١
  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١  إضافات

  ١٠٬٥٩٤٬٦٤٠  ١٬٩٣٧٬١١٩  ٨٬٦٥٧٬٥٢١  ديسمبر ٣١
    

     االستهالك المتراكم
  -   -   -    يناير ١

  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(  االستهالك للسنة
  ) ٢٬٨٧٧٬١٤٣(  ) ٤٠٣٬٥٦٦(  ) ٢٬٤٧٣٬٥٧٧(  ديسمبر ٣١

    
     صافي القيمة الدفترية

  ٧٬٧١٧٬٤٩٧  ١٬٥٣٣٬٥٥٣  ٦٬١٨٣٬٩٤٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٧  

  مطلوبات إيجارية  ٢- ١٠
 

    مطلوبات إيجارية
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  -   ٧٬٧٢٤٬٩٩٨   يناير ١في 
  ١٠٬٥١٣٬١٤٨  -   إضافات
  ) ٣٬١٤٦٬٠٦٠(  ) ٣٬١٣٣٬٤٣٣(  تسديدات

 ٧٬٣٦٧٬٠٨٨  ٤٬٥٩١٬٥٦٥  
   

  ٣٥٧٬٩١٠  ٢٤٧٬٣٣٨  تكاليف مالية
  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣   ديسمبر ٣١في 

 
  يتم عرض المطلوبات اإليجارية في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

 
  ٤٬٧٧٧٬٨٢١  ١٬٨١٠٬٢٨٩  المتداولالجزء غير 

  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  ٣٬٠٢٨٬٦١٤   االستحقاق المتداول
 ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  

 
  مليون لایر سعودي. ٠٫٤تبلغ التكاليف المالية المستقبلية على المطلوبات اإليجارية مبلغ 

 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة ) ١

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

     لموجودات حق االستخدامتكلفة االستهالك 
  ٢٬٤٧٣٬٥٧٧  ٢٬٥٤٥٬٦٢٨   تكلفة اإليرادات

  ٤٠٣٬٥٦٦  ٤١٥٬٣٢١   مصاريف عمومية وإدارية
  ٢٬٨٧٧٬١٤٣  ٢٬٩٦٠٬٩٤٩  

 
  المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة: ) ٢

 
  مليون لایر سعودي). ٣٫١: ٢٠١٩سعودي (مليون لایر  ٣٫١بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار مبلغ 

 
   معلومات إضافية حول أنشطة اإليجار للمجموعة ) ٣

 
ار لدى المجموعة عقود إيجار فيما يتعلق بمرافق مستودعات وسيارات متنوعة. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة ولكن قد يكون لها خي

   التمديد.
 

كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي يتم التفاوض على شروط اإليجار 
  تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
ليات المجموعة. ال تتم ممارسة غالبية تتوفر خيارات التمديد واإلنهاء لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة الموجودات التي تستخدم في عم

    خيارات التمديد الموجودة إال باالتفاق المتبادل بين المجموعة والمؤجر المعني.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٨  

   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة ) ٤
 

مليون  ١٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫٣مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغ المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل للسنة المنتهية في 
  لایر سعودي).

 
  مخزون ١١

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٨٧٬٥٠٠٬١٤٢  ١٧٨٬٢٢٨٬٣٩٥  قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع
  ) ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥(  ) ٢٠٬٢٩٨٬٨٦٦(   مخزون بطيء الحركة صناقصاً: مخص

 ١٦٧٬٢٥٦٬٨٨٧  ١٥٧٬٩٢٩٬٥٢٩  
 

  فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٠٬٧١٠٬٣٦٠  ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥  يناير ١
  ٩٬٥٣٢٬٨٩٥  ٣٬٢٤٧٬٥٢٢  إضافات

  -   ) ٣٬١٩١٬٩١١(  مشطوبات
  ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥  ٢٠٬٢٩٨٬٨٦٦  ديسمبر ٣١

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٢

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

      تجارية:
  ٢٢٧٬٩٥٢٬٤٣٥  ١٢٩٬٥٧١٬٣٩٧   تم إصدار فواتير بها

  ١٨٧٬٨٤٨٬٩١٣  ٩٨٬٨٨٦٬٠٥٧    إصدار فواتير بهالم يتم 
  ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٩٬٩٧١٬٤٧٥  ٢٤   الطرف ذو العالقة

  ٢٥٠٬٥٤٤٬٥٠٤  ٢٬٥٠٦٬٦٨٧   استبقاءات مدينة
  ) ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥(  ) ١٠٬٢٥٤٬٧٤٦(   ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٩٥٥٬٨٨٦٬١٣٢  ٤٧٠٬٦٨٠٬٨٧٠  
 ً   ٣٠٬٣٠٣٬٤١٤  ٢٤٬١٦٧٬٤٠٢   مبالغ مدفوعة مقدما

  ١٤٬١٥٥٬٩٥٤  -    ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
  ١٦٬٢٤١٬٤٤٤  ٩٬٥٠٩٬٧٥١  ٢٣  بالصافي - ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 

  ٢٥٬١٢٢٬٧٧٧  ٢٧٬٦٩١٬٥٩٩   أخرى
  ١٬٠٤١٬٧٠٩٬٧٢١  ٥٣٢٬٠٤٩٬٦٢٢  

 
  فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إيضاح  

   
  ١٣٬٥٠٧٬٠٤٠  ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥  يناير ١

  ١٧٬١٤٥٬٢٦٥  ٥٥١٬٤٩٢  إضافات، صافي العكوسات
  -   ) ٢٠٬٩٤٩٬٠٥١( ٢٤  مشطوبات

  ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥  ١٠٬٢٥٤٬٧٤٦  ديسمبر ٣١
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٨  

   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة ) ٤
 

مليون  ١٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫٣مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغ المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل للسنة المنتهية في 
  لایر سعودي).

 
  مخزون ١١

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٨٧٬٥٠٠٬١٤٢  ١٧٨٬٢٢٨٬٣٩٥  قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع
  ) ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥(  ) ٢٠٬٢٩٨٬٨٦٦(   مخزون بطيء الحركة صناقصاً: مخص

 ١٦٧٬٢٥٦٬٨٨٧  ١٥٧٬٩٢٩٬٥٢٩  
 

  فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٠٬٧١٠٬٣٦٠  ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥  يناير ١
  ٩٬٥٣٢٬٨٩٥  ٣٬٢٤٧٬٥٢٢  إضافات

  -   ) ٣٬١٩١٬٩١١(  مشطوبات
  ٢٠٬٢٤٣٬٢٥٥  ٢٠٬٢٩٨٬٨٦٦  ديسمبر ٣١

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٢

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

      تجارية:
  ٢٢٧٬٩٥٢٬٤٣٥  ١٢٩٬٥٧١٬٣٩٧   تم إصدار فواتير بها

  ١٨٧٬٨٤٨٬٩١٣  ٩٨٬٨٨٦٬٠٥٧    إصدار فواتير بهالم يتم 
  ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٩٬٩٧١٬٤٧٥  ٢٤   الطرف ذو العالقة

  ٢٥٠٬٥٤٤٬٥٠٤  ٢٬٥٠٦٬٦٨٧   استبقاءات مدينة
  ) ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥(  ) ١٠٬٢٥٤٬٧٤٦(   ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٩٥٥٬٨٨٦٬١٣٢  ٤٧٠٬٦٨٠٬٨٧٠  
 ً   ٣٠٬٣٠٣٬٤١٤  ٢٤٬١٦٧٬٤٠٢   مبالغ مدفوعة مقدما

  ١٤٬١٥٥٬٩٥٤  -    ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
  ١٦٬٢٤١٬٤٤٤  ٩٬٥٠٩٬٧٥١  ٢٣  بالصافي - ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 

  ٢٥٬١٢٢٬٧٧٧  ٢٧٬٦٩١٬٥٩٩   أخرى
  ١٬٠٤١٬٧٠٩٬٧٢١  ٥٣٢٬٠٤٩٬٦٢٢  

 
  فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إيضاح  

   
  ١٣٬٥٠٧٬٠٤٠  ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥  يناير ١

  ١٧٬١٤٥٬٢٦٥  ٥٥١٬٤٩٢  إضافات، صافي العكوسات
  -   ) ٢٠٬٩٤٩٬٠٥١( ٢٤  مشطوبات

  ٣٠٬٦٥٢٬٣٠٥  ١٠٬٢٥٤٬٧٤٦  ديسمبر ٣١
 

    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٩  

المتوقعة على مدى العمر لجميع تطبق المجموعة النهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر   )أ(
  الذمم المدينة التجارية.

 
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام الماضية 

ة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة المستحقة. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلي
   العمالء على تسوية الذمم المدينة.

 
يوًما بناًء على الشروط المتفق عليها مع العميل. هذه تتعلق بعدد  ٦٠إلى  ٣٠يُسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاريخ الفاتورة تتراوح من   )ب(

   التخلف عن السداد. فيما يلي تحليل آجال االستحقاق لهذه الذمم التجارية المدينة:من عمالء الشركات الذين ليس لديهم سجل في 
 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٢١٬٣١٥٬٩٣٤  ٣٦٨٬٢٥٠٬٧٠٢   غير مستحقة
ً  ٩٠مستحقة ألكثر من    ٦٦٨٬٥٤٣٬٣٧٨  ٨٧٬١١٣٬٨٩٧   يوما
ً  ١٨٠و ٩١مستحقة لفترة بين    ٢٠٬٩٣٣٬٥٤٩  ٢٬٥٠٧٬٦٢٧   يوما

ً  ٣٦٥و ١٨١بين مستحقة لفترة    ٣٢٬٠٧٨٬٠٧٩  ٤٦٢٬٧٤٢   يوما
ً  ٧٣٠و ٣٦٦مستحقة لفترة بين    ٣٣٬٥٥٠٬٦٦٥  ١٧٬١٥٦٬٩٩١   يوما

ً  ٧٣٠أكثر من    ١٠٬١١٦٬٨٣٢  ٥٬٤٤٣٬٦٥٧   يوما
  ٩٨٦٬٥٣٨٬٤٣٧  ٤٨٠٬٩٣٥٬٦١٦  

  
ً متعثرة،  ٧٣٠تعتبر المجموعة أي ذمم مدينة تجارية متأخرة عن السداد ألكثر من  وبالتالي يتم تكوين مخصص لها بالكامل. وال تعتبر يوما

  معدالت الخسارة لشرائح األعمار جوهرية.
 

ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة. الحد األقصى للتعرض   ) ج(
   ية لكل فئة من فئات الذمم المدينة.لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يُعد في القيمة الدفتر

 
   ال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.  )د(

 
  نقد وما يماثله ١٣

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٤٠٬٧٩٧  ٩٠٬٥٣٠   نقد في الصندوق
  ٢٢١٬٢٣٢٬٠٤٤  ٤٦٩٬٤٣٠٬١١٧   نقد لدى البنك

  -   ١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠   مرابحةودائع 
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  

 
معدالت السوق السائدة بناًء على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك بلدى بنوك محلية وأجنبية وتدر إيرادات مالية  المرابحةيتم االحتفاظ بودائع 

  مقومة باللایر السعودي.المرابحة السعودية ("سايبور"). إن ودائع 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٠  

  موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ١٤
 

، وبناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة، شرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترين لمنصتي حفر تم تصنيفهما سابقًا ٢٠١٩خالل سنة 
اقصاً كإنشاءات تحت التنفيذ. وبناًء على ذلك، تم تصنيف هاتين المنصتين كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وتدرجان بقيمتهما العادلة ن

. لم يكن هناك أي تغير في تقدير القيمة العادلة ٢٠١٩مليون لایر سعودي في قيمتهما الدفترية في  ١٩٫٣لفة البيع مما أدى إلى تخفيض بمبلغ تك
اتجة كما في . إن القيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع وخسائر انخفاض القيمة الن٢٠٢٠ناقًصا تكاليف البيع خالل السنة المنتهية في 

  هي كما يلي: ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

   االنخفاض في القيمة  القيمة العادلة ناقًصا   القيمة  رقم منصة الحفر
  خسائر  تكلفة البيع  دفتريةال 
    

  ٩٬٥٩٠٬٥٩٣  ٥٬٥١٨٬٣١٣  ١٥٬١٠٨٬٩٠٦  ٩٠ايه دي 
  ٩٬٦٧٩٬٨٦٩  ٥٬٥١٨٬٣١٢  ١٥٬١٩٨٬١٨١  ١٠٠ايه دي 

 ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢  ١١٬٠٣٦٬٦٢٥  ٣٠٬٣٠٧٬٠٨٧  
 

  رأس المال ١٥
 

  لایر سعودي للحصة الواحدة وهي كما يلي: ١٠٠حصة بمبلغ  ٢٢٥٬٨٠٠ديسمبر من  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
 

  نسبة الملكية  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التأسيس  الشريك

    
  ٥١  ٥١  المملكة العربية السعودية  طاقة

  ٤٩  ٤٩  فرنسا  اس بي اس
  ١٠٠  ١٠٠  

 
  رأس مال إضافي مدفوع ١٦

 
 وفقاً  سداده ويتم مالية تكاليف اي يتحّمل وال سداد ملف على يحتوي وال. ملكيتهم نسب مع يتناسب بما الشركة شركاء من المقدم التمويل هذا يمثل

  .الشركة لتقدير
 

   احتياطي نظامي ١٧
 

 ً ٪ كحد أدنى من ٣٠نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب أن تحتفظ الشركة باحتياطي نظامي يعادل  لشركة وا لعقد تأسيسوفقا
غير  رأس مالها. إن االحتياطي النظامي المدرج في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو االحتياطي النظامي الخاص للشركة. إن هذا االحتياطي

  ي الشركة حالياً.قابل للتوزيع على الشركاء ف
 

  مستحقة الدفع توزيعات أرباح ١٨
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥  ١٤٬١٤١٬١٩٩   يناير ١
     توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في

  -   ٢٥٬٨٨٨٬٧٠٧   ٢٠٢٠مايو  ٢٦
     توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في

  ٤٨٬٩٨٧٬٧٤٤  -    ٢٠١٩مارس  ١٨
  ) ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥(  ) ١٩٬٩٤٥٬١٢٦(   توزيعات أرباح مدفوعة

     توزيعات أرباح معدلة مقابل الزكاة وضريبة الدخل
  ) ٣٤٬٨٤٦٬٥٤٥(  ) ٢٠٬٠٨٤٬٧٨٠(    قابلة لالسترداد

  ١٤٬١٤١٬١٩٩  -    ديسمبر ٣١
 

    

ق-80

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٠  

  موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ١٤
 

، وبناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة، شرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترين لمنصتي حفر تم تصنيفهما سابقًا ٢٠١٩خالل سنة 
اقصاً كإنشاءات تحت التنفيذ. وبناًء على ذلك، تم تصنيف هاتين المنصتين كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وتدرجان بقيمتهما العادلة ن

. لم يكن هناك أي تغير في تقدير القيمة العادلة ٢٠١٩مليون لایر سعودي في قيمتهما الدفترية في  ١٩٫٣لفة البيع مما أدى إلى تخفيض بمبلغ تك
اتجة كما في . إن القيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع وخسائر انخفاض القيمة الن٢٠٢٠ناقًصا تكاليف البيع خالل السنة المنتهية في 

  هي كما يلي: ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

   االنخفاض في القيمة  القيمة العادلة ناقًصا   القيمة  رقم منصة الحفر
  خسائر  تكلفة البيع  دفتريةال 
    

  ٩٬٥٩٠٬٥٩٣  ٥٬٥١٨٬٣١٣  ١٥٬١٠٨٬٩٠٦  ٩٠ايه دي 
  ٩٬٦٧٩٬٨٦٩  ٥٬٥١٨٬٣١٢  ١٥٬١٩٨٬١٨١  ١٠٠ايه دي 

 ١٩٬٢٧٠٬٤٦٢  ١١٬٠٣٦٬٦٢٥  ٣٠٬٣٠٧٬٠٨٧  
 

  رأس المال ١٥
 

  لایر سعودي للحصة الواحدة وهي كما يلي: ١٠٠حصة بمبلغ  ٢٢٥٬٨٠٠ديسمبر من  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
 

  نسبة الملكية  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التأسيس  الشريك

    
  ٥١  ٥١  المملكة العربية السعودية  طاقة

  ٤٩  ٤٩  فرنسا  اس بي اس
  ١٠٠  ١٠٠  

 
  رأس مال إضافي مدفوع ١٦

 
 وفقاً  سداده ويتم مالية تكاليف اي يتحّمل وال سداد ملف على يحتوي وال. ملكيتهم نسب مع يتناسب بما الشركة شركاء من المقدم التمويل هذا يمثل

  .الشركة لتقدير
 

   احتياطي نظامي ١٧
 

 ً ٪ كحد أدنى من ٣٠نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب أن تحتفظ الشركة باحتياطي نظامي يعادل  لشركة وا لعقد تأسيسوفقا
غير  رأس مالها. إن االحتياطي النظامي المدرج في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو االحتياطي النظامي الخاص للشركة. إن هذا االحتياطي

  ي الشركة حالياً.قابل للتوزيع على الشركاء ف
 

  مستحقة الدفع توزيعات أرباح ١٨
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥  ١٤٬١٤١٬١٩٩   يناير ١
     توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في

  -   ٢٥٬٨٨٨٬٧٠٧   ٢٠٢٠مايو  ٢٦
     توزيعات األرباح المعتمدة في اجتماع الشركاء المنعقد في

  ٤٨٬٩٨٧٬٧٤٤  -    ٢٠١٩مارس  ١٨
  ) ٣٤٬٧٢٩٬٠٧٥(  ) ١٩٬٩٤٥٬١٢٦(   توزيعات أرباح مدفوعة

     توزيعات أرباح معدلة مقابل الزكاة وضريبة الدخل
  ) ٣٤٬٨٤٦٬٥٤٥(  ) ٢٠٬٠٨٤٬٧٨٠(    قابلة لالسترداد

  ١٤٬١٤١٬١٩٩  -    ديسمبر ٣١
 

    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣١  

  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية ١٩
 

مقايضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناشئة عن قروض المرابحة أبرمت المجموعة ترتيبات 
ع دفع ذات معدالت الفائدة المتغيرة. تؤدي مقايضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار سائدة بين البنوك السعودية (سايبور) متغيرة م

  بت في ظل ظروف معينة. وفقاً لسياسة المجموعة، ال تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة.سعر فائدة ثا
   

يمة العادلة. يتم حساب القيمة العادلة للمشتقات باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة وبالتالي يتم تصنيفها في المستوى الثالث من تسلسل الق
، ال يتوقع أن يكون ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ق الجوهرية المستخدمة كمدخالت لهذا التقييم منحنيات معدل الفائدة (سايبور). كما في تمثل بيانات السو

  أثر التغيير المتوقع المعقول في منحنيات معدل الفائدة (سايبور) جوهرياً.
   

مليون لایر سعودي). لم  ١٣٫١: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٥٫١بلغت القيمة الدفترية والقيمة العادلة ألداة التحوط  ، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
    يكن هناك أي تحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة خالل الفترة.

 
   اقتراضات مرابحة طويلة األجل ٢٠

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٢٬٥١٧٬٣٤٢٬٤٠٣  ٢٬٠٠٩٬٠٢٧٬٥٣٧  اقتراضات المرابحة
  ١٢٬٢٠١٬٩٥٦  ٨٬٠٢٩٬٥٨٥  زائًدا: تكاليف مالية مستحقة

 ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  
  ) ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤(  ) ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧(  ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة

 ١٬٧٣٥٬٤٧٩٬٣٠٥  ١٬٣٧٧٬٤٣٤٬٢٣٥  
 

مليار لایر سعودي لتمويل النفقات  ٣٫٥٣تسهيل قدره لدى المجموعة اتفاقيات تسهيل مرابحة طويلة األجل مع أربعة بنوك تجارية محلية بمجموع 
سايبور. الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل للشركة. تحمل هذه القروض تكاليف مالية بناًء على أسعار السوق السائدة والتي تستند إلى معدل 

. إن القروض مضمونة بشكل ٢٠٢٦إلى  ٢٠٢١على السنوات من يمتد إجمالي استحقاقات القروض القائمة استناداً إلى جداول السداد العائدة لها 
رئيسي عن طريق التنازل عن بعض الذمم التجارية المدينة. تتطلب تعهدات تسهيالت االقتراض من الشركة أن تحافظ على مستوى معين من 

   يالت االقتراض.، امتثلت المجموعة لتعهدات تسه٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الشروط المالية وبعض المتطلبات األخرى. في 
 

مليون لایر  ٢٩٥٫٥، أبرمت شركة الحفر العربية اتفاقية تعديل مع أحد البنوك التجارية إلعادة جدولة تسديدات القرض بمبلغ ٢٠٢٠خالل 
  . لم ينتج عن إعادة الجدولة تعديالت جوهرية في بنود اتفاقية القرض.٢٠٢٢و ٢٠٢١إلى  ٢٠٢١و ٢٠٢٠سعودي من 

 
  استحقاق المرابحة لالقتراضات طويلة األجلجدول 

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

     ديسمبر: ٣١السنوات المنتهية في 
٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  -    ٢٠٢٠  
٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢  ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧   ٢٠٢١  
٤٧٧٬٤٥٢٬٣٨٠  ٥٤٩٬١٢٩٬٠١٤   ٢٠٢٢  
٢٤٠٬٢٢٥٬٦١٠  ٤٣٠٬٥٣٧٬٣٦٤    ٢٠٢٣  
١٧٦٬٦٩٥٬٧١٠  ١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٤  
١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤  ١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٥  
٤٤٬٣٧٦٬٤٣٩  ٤٤٬١٩٦٬٤٢٩   ٢٠٢٦  

  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  
 

    

ق-81

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٢  

  التزامات منافع الموظفين ٢١
 

  وصف عام للخطة ١-٢١
 

نهاية خدمة تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند 
وط الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشر

يفاء التزامات المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة ويتم است
متوقعة من قبل سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو االستقالة منه. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان ال

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خبير اكتواري مستقل كما في 
 

  ةالحركة في صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحد ٢-٢١
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٤٢٬١٨٣٬٩٥٧  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦   يناير ١
  ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦  ٢٨٬٢٨٥٬٩٤٣   تكلفة الخدمة الحالية

  ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥  ٥٬٨٥٨٬٨٨٩   مصروف فائدة
  ) ١٨٬٩٧٣٬٧٩٠(  ) ٢٦٬٥٣٩٬٩٢١(   مدفوعات

  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(   إعادة القياس
  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦  ٢٥٢٬٦٥٣٬٣٧٥   ديسمبر ٣١

 
  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ٣-٢١

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦  ٢٨٬٢٨٥٬٩٤٣  تكلفة الخدمة الحالية
  ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥  ٥٬٨٥٨٬٨٨٩  مصروف فائدة

  ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  ٣٤٬١٤٤٬٨٣٢  مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
   

    إعادة القياس
  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(  ربح بسبب تعديالت الخبرة

  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(  مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ٤-٢١
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٪   ٢٫٥  ٪   ٢٫٥   معدل الخصم
  ٪   ٢٫٠  ٪٢٫٠   معدل الزيادة في الرواتب

 
  االكتواريةتحليل الحساسية لالفتراضات  ٥-٢١

 
  األثر على التزامات منافع الموظفين  التغير في االفتراض 
  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض 
     

  ٢١٬٦٧٤٬٢٥٦  ) ١٨٬٧٦٧٬٩٤٣(  ٪   ١  ٪   ١  معدل الخصم
  ) ١٩٬٨٢٠٬٦٨٢(  ٢٢٬٤٢٩٬٤١٢  ٪   ١  ٪١  معدل الزيادة في الرواتب

  
    

ق-82

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٢  

  التزامات منافع الموظفين ٢١
 

  وصف عام للخطة ١-٢١
 

نهاية خدمة تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند 
وط الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشر

يفاء التزامات المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة ويتم است
متوقعة من قبل سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو االستقالة منه. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان ال

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خبير اكتواري مستقل كما في 
 

  ةالحركة في صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحد ٢-٢١
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٤٢٬١٨٣٬٩٥٧  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦   يناير ١
  ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦  ٢٨٬٢٨٥٬٩٤٣   تكلفة الخدمة الحالية

  ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥  ٥٬٨٥٨٬٨٨٩   مصروف فائدة
  ) ١٨٬٩٧٣٬٧٩٠(  ) ٢٦٬٥٣٩٬٩٢١(   مدفوعات

  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(   إعادة القياس
  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦  ٢٥٢٬٦٥٣٬٣٧٥   ديسمبر ٣١

 
  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ٣-٢١

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٢٧٬١٨٢٬٨٣٦  ٢٨٬٢٨٥٬٩٤٣  تكلفة الخدمة الحالية
  ١٠٬٥٥٨٬٩٦٥  ٥٬٨٥٨٬٨٨٩  مصروف فائدة

  ٣٧٬٧٤١٬٨٠١  ٣٤٬١٤٤٬٨٣٢  مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
   

    إعادة القياس
  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(  ربح بسبب تعديالت الخبرة

  ) ١٣٬٣٢٦٬٤٤٢(  ) ٢٬٥٧٧٬٠٦٢(  مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ٤-٢١
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٪   ٢٫٥  ٪   ٢٫٥   معدل الخصم
  ٪   ٢٫٠  ٪٢٫٠   معدل الزيادة في الرواتب

 
  االكتواريةتحليل الحساسية لالفتراضات  ٥-٢١

 
  األثر على التزامات منافع الموظفين  التغير في االفتراض 
  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض 
     

  ٢١٬٦٧٤٬٢٥٦  ) ١٨٬٧٦٧٬٩٤٣(  ٪   ١  ٪   ١  معدل الخصم
  ) ١٩٬٨٢٠٬٦٨٢(  ٢٢٬٤٢٩٬٤١٢  ٪   ١  ٪١  معدل الزيادة في الرواتب

  
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٣  

تستند تحليالت الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد 
االكتوارية الجوهرية، فإن نفس تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات 

بيقها عند الطريقة (القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تط
  حساب التزامات منافع الموظفين.

 
   تحليل االستحقاق المتوقع ٦-٢١

 
سنوات). ويوضح الجدول أدناه تحليل االستحقاق  ٨إلى  ٦: من ٢٠١٩سنوات ( ٨إلى  ٦التزام المنافع المحددة من يبلغ المتوسط المرجح لمدة 

  المتوقع لمنافع بعد انتهاء الخدمة غير المخصومة:
 

 
أقل من سنة 

  واحدة
 - بين سنة واحدة 

  سنتين
  ٥ -  ٢بين 

  المجموع  سنوات ٥أكثر من   سنوات
      

  ٦٤٤٬٠١٩٬٣٩٤  ٥٠٨٬١٤٥٬٥٩٣  ٧٩٬٢٠٠٬٢٧٠  ٢٨٬١١٩٬١٧٥  ٢٨٬٥٥٤٬٣٥٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٦٥٥٬٤٠٨٬٠٩١  ٥١٩٬٧٨٨٬٤٦٦  ٧٩٬١١٥٬٣٨٩  ٣٠٬٢١٦٬٠٧٤  ٢٦٬٢٨٨٬١٦٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ٢٢

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ٢٨٢٬٦٧٠٬٣٩٩  ٢١٩٬٠٠٤٬٧٠٥   ذمم دائنة تجارية
  ) ١٦٬٠٠٠٬٨٠١(  ) ٣٨٬٣٨١٬٢٠٠(   الدائنة التجارية غير المتداولةناقصاً: الذمم 

  ٢٦٦٬٦٦٩٬٥٩٨  ١٨٠٬٦٢٣٬٥٠٥  
  ٣٢٨٬٠٠٤٬٢٥٣  ٢٦٠٬٨٢٨٬٩٧٨    مصاريف مستحقة

  ١٤٬١٤١٬١٩٩  -   ١٨  توزيعات أرباح دائنة
  ١٢٬١١٥٬٦٣١  -   ٢٤  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  -   ٢٠٬٣١٢٬٦٥٦   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
  ١٬٤٥٢٬٤١٦  ٧٧١٬٦٦٤   أخرى

  ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧  ٤٦٢٬٥٣٦٬٨٠٣  
 

  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣
 

  مكونات الوعاء الزكوي   ١-٢٣
 

تقدم الشركة وشركتها التابعة إقرارات زكوية وضريبية على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام 
ً منها الربح الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الشركاء والمخصصات في بداية السنة واقتراضات المرابحة طويلة األجل و  المعدل مخصوما

   لصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات وبنود أخرى محددة.االقتطاعات 
 

  مصروف ضريبة الدخل ٢-٢٣
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ١٬٢٧١٬٨٤٢  ٩٬٠٨٥٬١١٢    ضريبة حالية
  ٣٩٬١٢٥٬١٧٨  ٢٤٬٤٦١٬٦١٨    الضريبة المؤجلة المحملة على الربح أو الخسارة

  ٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠  ٣٣٬٥٤٦٬٧٣٠  
  ١٬٣٦٨٬٠٩٢  ٢٦٤٬٥٦١   المؤجلة المحملة على الدخل الشامل اآلخرالضريبة 

  ٤١٬٧٦٥٬١١٢  ٣٣٬٨١١٬٢٩١  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٤  

   مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٣-٢٣
 

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ) ٧٬٦٩٣٬٦٥٧(  ) ١٦٬٢٤١٬٤٤٤(  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ٢٠٢٠يناير  ١
  ١٩٬١٣٧٬٨٤٤  ٩٬٠٨٥٬١١٢  ١٠٬٠٥٢٬٧٣٢   مخصص

  ١٨١٬٩١٦  -   ١٨١٬٩١٦  بسنوات سابقةتعديل يتعلق 
 ١٩٬٣١٩٬٧٦٠  ٩٬٠٨٥٬١١٢  ١٠٬٢٣٤٬٦٤٨  

  ) ٨٬٩٤٤٬٩٧٨(  ) ٢١٥٬٢٧٥(  ) ٨٬٧٢٩٬٧٠٣(   مدفوعات
  ٢٬٦٨١٬١٢٥  ) ٧٬٣٧١٬٦٠٧(  ١٠٬٠٥٢٬٧٣٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    
  ) ١٬٠٦٧٬٧١١(  ) ١١٬٧٦٤٬٩٩٧(  ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦  ٢٠١٩يناير  ١

  ٩٬٧٧٢٬٨٤٤  ١٬٢٢٥٬٠٥٧  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧   مخصص
  ٦٤٬٨٤٥  ٤٦٬٧٨٥  ١٨٬٠٦٠  تعديل يتعلق بسنوات سابقة

 ٩٬٨٣٧٬٦٨٩  ١٬٢٧١٬٨٤٢  ٨٬٥٦٥٬٨٤٧  
  ) ١١٬٠٥٢٬٤٧٣(  ) ٣٣٧٬١٢٧(  ) ١٠٬٧١٥٬٣٤٦(   مدفوعات

  ) ٥٬٤١١٬١٦٢(  ) ٥٬٤١١٬١٦٢(  -   دفعات ضريبة مقدمة
  ) ٧٬٦٩٣٬٦٥٧(  ) ١٦٬٢٤١٬٤٤٤(  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
  لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضاتسوية عددية  ٤-٢٣

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

  ٪   ٢٠  ٪   ٢٠    معدل ضريبة الدخل المعمول به لدى المجموعة
  ٪   ٥١٫٣٣  ٪٥١٫٣٣   نسبة الملكية الفعلية الخاضعة لضريبة الدخل

    
  ٢٨٬٦٨١٬٤٢٤  ٣٤٬٧٠٩٬٢٢٣   ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية

     التسوية:
  ١٠٬١١٧٬٣٦٦  ) ١٬١٦٢٬٤٩٣(   أثر الضريبة للفروقات الدائمة

  ١٬٥٥١٬٤٤٥  -    الضريبة المؤجلة غير المسجلة للشركة التابعة
  ٤٦٬٧٨٥  -    تعديالت الضريبة للسنة السابقة

  ٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠  ٣٣٬٥٤٦٬٧٣٠  
 

   وضع الشهادات والربوط النهائية ٥-٢٣
  

هي قيد  ٢٠١٩حتى  ٢٠١٥. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٤قامت الهيئة بإنهاء ربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنوات حتى  )١( 
  المراجعة حاليًا من قبل الهيئة.

 
 )٢(  ً والتي تعد في مراحل مختلفة من  لسنوات معيّنةلشركة أوفست إضافية تتعلق بالزكاة و ضريبة الدخل أصدرت الهيئة ربوطا

لم يتم رصد  ، وبالتاليأنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند اتخاذ القرار النهائي لهذه الربوط المجموعةتعتقد إدارة  اإلعتراض.
للسنوات من  المتعلقة بشركة اوفست ال تزال الربوط .٢٠٢٠حدة المرفقة لسنة مخصص لهذه الربوط اإلضافية في القوائم المالية المو

  قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة. ٢٠١٩حتى  ٢٠١٣
 

  .٢٠١٩حصلت المجموعة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى  )٣( 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٤  

   مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٣-٢٣
 

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ) ٧٬٦٩٣٬٦٥٧(  ) ١٦٬٢٤١٬٤٤٤(  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ٢٠٢٠يناير  ١
  ١٩٬١٣٧٬٨٤٤  ٩٬٠٨٥٬١١٢  ١٠٬٠٥٢٬٧٣٢   مخصص

  ١٨١٬٩١٦  -   ١٨١٬٩١٦  بسنوات سابقةتعديل يتعلق 
 ١٩٬٣١٩٬٧٦٠  ٩٬٠٨٥٬١١٢  ١٠٬٢٣٤٬٦٤٨  

  ) ٨٬٩٤٤٬٩٧٨(  ) ٢١٥٬٢٧٥(  ) ٨٬٧٢٩٬٧٠٣(   مدفوعات
  ٢٬٦٨١٬١٢٥  ) ٧٬٣٧١٬٦٠٧(  ١٠٬٠٥٢٬٧٣٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    
  ) ١٬٠٦٧٬٧١١(  ) ١١٬٧٦٤٬٩٩٧(  ١٠٬٦٩٧٬٢٨٦  ٢٠١٩يناير  ١

  ٩٬٧٧٢٬٨٤٤  ١٬٢٢٥٬٠٥٧  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧   مخصص
  ٦٤٬٨٤٥  ٤٦٬٧٨٥  ١٨٬٠٦٠  تعديل يتعلق بسنوات سابقة

 ٩٬٨٣٧٬٦٨٩  ١٬٢٧١٬٨٤٢  ٨٬٥٦٥٬٨٤٧  
  ) ١١٬٠٥٢٬٤٧٣(  ) ٣٣٧٬١٢٧(  ) ١٠٬٧١٥٬٣٤٦(   مدفوعات

  ) ٥٬٤١١٬١٦٢(  ) ٥٬٤١١٬١٦٢(  -   دفعات ضريبة مقدمة
  ) ٧٬٦٩٣٬٦٥٧(  ) ١٦٬٢٤١٬٤٤٤(  ٨٬٥٤٧٬٧٨٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
  لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضاتسوية عددية  ٤-٢٣

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٧٩٬٣٨٢٬٦٦٣  ٣٣٨٬٠٩٨٬٨٠٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

  ٪   ٢٠  ٪   ٢٠    معدل ضريبة الدخل المعمول به لدى المجموعة
  ٪   ٥١٫٣٣  ٪٥١٫٣٣   نسبة الملكية الفعلية الخاضعة لضريبة الدخل

    
  ٢٨٬٦٨١٬٤٢٤  ٣٤٬٧٠٩٬٢٢٣   ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية

     التسوية:
  ١٠٬١١٧٬٣٦٦  ) ١٬١٦٢٬٤٩٣(   أثر الضريبة للفروقات الدائمة

  ١٬٥٥١٬٤٤٥  -    الضريبة المؤجلة غير المسجلة للشركة التابعة
  ٤٦٬٧٨٥  -    تعديالت الضريبة للسنة السابقة

  ٤٠٬٣٩٧٬٠٢٠  ٣٣٬٥٤٦٬٧٣٠  
 

   وضع الشهادات والربوط النهائية ٥-٢٣
  

هي قيد  ٢٠١٩حتى  ٢٠١٥. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٤قامت الهيئة بإنهاء ربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنوات حتى  )١( 
  المراجعة حاليًا من قبل الهيئة.

 
 )٢(  ً والتي تعد في مراحل مختلفة من  لسنوات معيّنةلشركة أوفست إضافية تتعلق بالزكاة و ضريبة الدخل أصدرت الهيئة ربوطا

لم يتم رصد  ، وبالتاليأنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند اتخاذ القرار النهائي لهذه الربوط المجموعةتعتقد إدارة  اإلعتراض.
للسنوات من  المتعلقة بشركة اوفست ال تزال الربوط .٢٠٢٠حدة المرفقة لسنة مخصص لهذه الربوط اإلضافية في القوائم المالية المو

  قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة. ٢٠١٩حتى  ٢٠١٣
 

  .٢٠١٩حصلت المجموعة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى  )٣( 
    

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٥  

  ضرائب مؤجلة ٦-٢٣
 

  (الخاضعة للضريبة) العائدة إلى:يتضمن الرصيد الفروقات المؤقتة القابلة للخصم/ 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٤٧٬٦٢٥٬٥٢٦  ٢٥٨٬٦٨١٬٣٦٨   التزامات منافع الموظفين
  ) ١٬٨٠٠٬٠٦١٬٦٤٣(  ) ٢٬٠٥٨٬٢٦٣٬٧٩٨(   ممتلكات ومعدات

  ٥٧٬٢٠١٬٧٠٤  ٣٨٬٢٩٤٬٩٢١   أخرى
  ) ١٬٤٩٥٬٢٣٤٬٤١٣(  ) ١٬٧٦١٬٢٨٧٬٥٠٩(   بالصافي - فروقات ضريبية مؤقتة 

    
  ١٥٣٬٥٠٠٬٧٦٤  ) ١٧٨٬٢٢٦٬٩٤٣(    التزام ضريبة مؤجلة

 
  الحركة في الضريبة المؤجلة العائدة إلى:

 

 
التزامات منافع 

  المجموع  أخرى  ومعدات ممتلكات  الموظفين
     

  ) ١٥٣٬٥٠٠٬٧٦٤(  ٥٬٨٧٢٬٣٢٨  ) ١٨٤٬٧٩٤٬٣٢٨(  ٢٥٬٤٢١٬٢٣٦  ٢٠٢٠يناير  ١
     

      محمل على قائمة الدخل الشامل الموحدة    
      
  ٢٤٬٧٢٦٬١٧٩(  ) ٢٬٧٣٥٬٨٩٤(  ) ٢٢٬٥٠٤٬٢٢١(  ٥١٣٬٩٣٦ (  
  ) ١٧٨٬٢٢٦٬٩٤٣(  ٣٬١٣٦٬٤٣٤  ) ٢٠٧٬٢٩٨٬٥٤٩(  ٢٥٬٩٣٥٬١٧٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
     

  ) ١١٣٬٠٠٧٬٤٩٤(  ١٬٦٩١٬٢٣٥  ) ١٣٨٬٩٣٥٬٨٣٣(  ٢٤٬٢٣٧٬١٠٤  ٢٠١٩يناير  ١
     

      محمل على قائمة الدخل الشامل الموحدة    
      
  ٤٠٬٤٩٣٬٢٧٠(  ٤٬١٨١٬٠٩٣  ) ٤٥٬٨٥٨٬٤٩٥(  ١٬١٨٤٬١٣٢ (  
  ) ١٥٣٬٥٠٠٬٧٦٤(  ٥٬٨٧٢٬٣٢٨  ) ١٨٤٬٧٩٤٬٣٢٨(  ٢٥٬٤٢١٬٢٣٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٤

 
في ن الطرف المسيطر النهائي أ، تم التوصل الى طاقة ووافق عليه مجلس إدارة إدارة طاقة، وبناًء على تقييم محّدث أجرته ٢٠٢٠خالل سنه 

  هي حكومة المملكة العربية السعودية ("حكومة المملكة العربية السعودية").  طاقة
  

األخرى التي تسيطر عليها حكومة المملكة  منشآتوال تتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة
. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي يمتلك العليا إلدارةموظفي االتي تسيطر عليها الحكومة") و منشآتالعربية السعودية ("ال

   بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها (أطراف ذات عالقة أخرى).
 

  فيما يلي أهم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠   طبيعة المعامالت
   

  ٨٣٨٬٩١١٬٣٥٥  ٨٩٠٬٦٥٣٬٣٣١   زميلةإيرادات من شركة 
  ٧٢٩٬٢٠٠  ٧٢٣٬٥٠٠   إيرادات اإليجار من شركة زميلة

  ٣٤٬٠٩٩٬٧٣٥  ٢١٬١٠٤٬٥٠٣   تكاليف محملة من قبل شركة زميلة
  ٩٬٠٨٣٬٧١٣  ١٧٬٠٠٣٬٦٢٠   زكاة وضريبة دخل مستردة من قبل الشركاء
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 

 

٣٦  

  مليار لایر سعودي. ١٫٥ بقيمةمن إيرادات  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي تسيطر عليها الحكومة للسنة المنتهية في  منشآتتتكون المعامالت الهامة مع ال
  

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   
  ١٣٬٨٨٠٬٨٤٠  ١٤٬٣٣٠٬٤٧٦  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

  ٥٥٦٬٨٥٤  ٥٧٦٬٧٨٠  منافع ما بعد الخدمة
 ١٤٬٤٣٧٬٦٩٤  ١٤٬٩٠٧٬٢٥٦  

 
  مليون لایر سعودي). ٠٫١: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٠٫٣مبلغاً وقدره  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

 
  أطراف ذات عالقةمطلوب من   ) ج(

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٨٬٩٩٦٬٧١٥  شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه
  -   ٩٧٤٬٧٦٠  شركة طاقة سنجل ("سنجل")

 ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٩٬٩٧١٬٤٧٥  
  
المجموعة مع شركة شلمبرجير على تسوية بعض الفواتير المتنازع عليها ومستحقة القبض من شلمبرجير لخدمات مقدمة  اتفقت، ٢٠٢٠خالل  - 

وتم  ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل  ١٩٬٩ بمبلغمبالغ الفواتير المتبقية ب رصد مخصصمليون لایر سعودي. تم  ١٩٫٩بمبلغ  ٢٠١٩في سنة 
 .١٢ح رقم . أنظر ايضاً ايضا٢٠٢٠شطبها خالل 

 
  مليون لایر سعودي. ١٥٣٬٢مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١رصدة الهامة المستحقة من المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة كما في بلغت األ - 

 
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )د(

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٢٬٠٥٥٬٣٣٩  -   اس بي اس
  ٦٠٬٢٩٢  -   الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة

  -  ١٢٬١١٥٬٦٣١  
 

  إدارة المخاطر المالية ٢٥
 

   عوامل المخاطر المالية   ١-٢٥
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر 
االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر 

دارة المخاطر عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إ
  دارة.من قبل اإلدارة وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإل

  
يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة 

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.
 

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع 
   سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 
موعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المج

وعة. مع االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجم
منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية 

   يدرك مهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
 
 يتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدارة

   لمجموعة.المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها ا
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 

 

٣٦  

  مليار لایر سعودي. ١٫٥ بقيمةمن إيرادات  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي تسيطر عليها الحكومة للسنة المنتهية في  منشآتتتكون المعامالت الهامة مع ال
  

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   
  ١٣٬٨٨٠٬٨٤٠  ١٤٬٣٣٠٬٤٧٦  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

  ٥٥٦٬٨٥٤  ٥٧٦٬٧٨٠  منافع ما بعد الخدمة
 ١٤٬٤٣٧٬٦٩٤  ١٤٬٩٠٧٬٢٥٦  

 
  مليون لایر سعودي). ٠٫١: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٠٫٣مبلغاً وقدره  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

 
  أطراف ذات عالقةمطلوب من   ) ج(

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٨٬٩٩٦٬٧١٥  شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه
  -   ٩٧٤٬٧٦٠  شركة طاقة سنجل ("سنجل")

 ٣٢٠٬١٩٢٬٥٨٥  ٢٤٩٬٩٧١٬٤٧٥  
  
المجموعة مع شركة شلمبرجير على تسوية بعض الفواتير المتنازع عليها ومستحقة القبض من شلمبرجير لخدمات مقدمة  اتفقت، ٢٠٢٠خالل  - 

وتم  ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل  ١٩٬٩ بمبلغمبالغ الفواتير المتبقية ب رصد مخصصمليون لایر سعودي. تم  ١٩٫٩بمبلغ  ٢٠١٩في سنة 
 .١٢ح رقم . أنظر ايضاً ايضا٢٠٢٠شطبها خالل 

 
  مليون لایر سعودي. ١٥٣٬٢مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١رصدة الهامة المستحقة من المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة كما في بلغت األ - 

 
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )د(

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٢٬٠٥٥٬٣٣٩  -   اس بي اس
  ٦٠٬٢٩٢  -   الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة

  -  ١٢٬١١٥٬٦٣١  
 

  إدارة المخاطر المالية ٢٥
 

   عوامل المخاطر المالية   ١-٢٥
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر 
االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر 

دارة المخاطر عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إ
  دارة.من قبل اإلدارة وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإل

  
يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة 

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.
 

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع 
   سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 
موعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المج

وعة. مع االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجم
منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية 

   يدرك مهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
 
 يتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدارة

   لمجموعة.المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها ا
 

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٧  

  مخاطر السوق  )أ(
 

  مخاطر صرف العمالت األجنبية )١( 
 
ل إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت المجموعة بشك

بالدوالر األمريكي، ترى المجموعة أن التعّرض لمخاطر العملة على رئيسي باللایر السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط 
  األدوات المالية غير جوهري.

 
   مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية )٢( 

 
المجموعة بأسعار فائدة إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض 

  على أساس شروط تجارية.
ة ببعض تدير المجموعة مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية باستخدام عقود مقايضة معدالت الفائدة المتغيرة إلى الثابتة. تحتفظ المجموع

، كانت اقتراضات المجموعة مقّومة ٢٠٢٠معدالت ثابتة. خالل اقتراضات المرابحة طويلة األجل بمعدالت متغيرة وإجراء مقايضات لتحويلها إلى 
   باللایر السعودي.

 
مليار لایر سعودي)،  ٢٫٥: ٢٠١٩مليار لایر سعودي ( ٢٫٠، كان لدى المجموعة مطلوبات مالية تحمل فائدة متغيرة بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

المتغيرات األخرى ثابتة، انخفض / ارتفع صافي التغير في الربح قبل الزكاة وضريبة ٪ مع بقاء جميع ١وفيما لو تراوحت أسعار الفائدة بنسبة 
مليون لایر سعودي) وذلك كنتيجة رئيسية النخفاض/ ارتفاع النفقات المالية على  ٢٥٫٦: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٨٫٣الدخل بحوالي 

  االقتراضات المحّملة بأسعار فائدة متغيرة.
 

، ٧دينة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ال تخضع الذمم الم
معرضة  حيث أن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض لتقلبات بسبب تغير في سعر الفائدة بالسوق. ولذلك، فإن المجموعة غير

  اطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.لمخ
 

  مخاطر األسعار )٣( 
 

أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة 
  طلوبات المالية للمجموعة ليست معرضة لمخاطر السعر.ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والم

  
  مخاطر االئتمان  )ب(

 
  ئمة.تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدينة القا

 
  إيداعه في بنوك محلية حسنة السمعة.يمثل النقد وما يماثله مخاطر ائتمان منخفضة حيث يتم 

 
التي يتم إثباتها في تاريخ التقرير إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماماً عن األداء كما هو متعاقد عليه. إن المالية تمثل مخاطر االئتمان الخسارة 

: ٢٠١٩٪ (٩٩٫٨، كان ما نسبته ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يعادل القيمة الدفترية للموجودات المالية. كما ف
تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن  .٢٤أنظر ايضاُ إليضاح  ٪) من الذمم المدينة مستحقة من ثالثة عمالء.٩٩٫٧

  هؤالء العمالء لهم سجل من التسديدات المنتظمة.
 

عملية تقييم المخاطر الداخلية الجودة االئتمانية للعمالء، آخذة بعين االعتبار المركز المالي لهم والخبرة السابقة بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تحدد 
ل وعوامل أخرى. ويتم تحديد سقف المخاطر الفردية بناء على التصنيف الداخلي أو الخارجي للمالءة االئتمانية طبقا للحدود الموضوعة من قب

  ة الدفترية للذمم المدينة التجارية بقليل من العمالء الذين ليس لديهم سجل في التخلف عن السداد.اإلدارة. تتعلق القيم
 

  تعتقد اإلدارة أنها غير معرضة لمخاطر ائتمان جوهرية.
 

  مخاطر السيولة  ) ج(
 

استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند 
من الظروف السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل 

  لى سمعة المجموعة.العادية واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر ع
   

مات المالية. وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزا
الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة ويستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث 

   تسهيالت ائتمانية.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٨  

االحتياجات  تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية
ة الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف المجموعة سقوف التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتماني

   االقتراض أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراض.
 

ي الجدول هي التدفقات يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. المبالغ المبينة ف
  النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهًرا أرصدتها الدفترية حيث إن أثر الخصم ليس كبيًرا.

 
لزمنية "أقل من سنة تم إدراج محفظة المجموعة التجارية لألدوات المالية المشتقة ذات القيمة العادلة السالبة بقيمتها العادلة ضمن الشريحة ا

ادلة، بدالً واحدة". وذلك ألن االستحقاقات التعاقدية ليست ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. تتم إدارة هذه العقود على أساس صافي القيمة الع
   من تاريخ االستحقاق.

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة واحدة 

  إلى سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
٢٠٢٠       

       مشتقات
القيمة العادلة لتحوط التدفقات 

  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  -  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  -  -  النقدية
      

       مطلوبات مالية
  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  ٤٤٬١٩٦٬٤٢٩  ٧٨٤٬١٠٨٬٧٩٢  ٥٤٩٬١٢٩٬٠١٤  ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧  مرابحة طويلة األجل اقتراضات

  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  -  -  ١٬٨١٠٬٢٨٩  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  مطلوبات إيجارية
 اقتراضات الفائدة المستقبلية على

  ٩٠٬٨٧٤٬٨٤٥  ٢٧٬٧٨٢  ١٨٬٣٧٢٬٠٥٥  ٢٤٬١٠٥٬٤٥٣  ٤٨٬٣٦٩٬٥٥٥  مرابحة طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

  ٤٨٠٬٦٠٥٬٣٤٧  -  ١٥٬١٨٩٬٨٠٠  ٢٣٬١٩١٬٤٠٠  ٤٤٢٬٢٢٤٬١٤٧   أخرى
 ٢٬٥٩٣٬٣٧٦٬٢١٧  ٤٤٬٢٢٤٬٢١١  ٨١٧٬٦٧٠٬٦٤٧  ٥٩٨٬٢٣٦٬١٥٦  ١٬١٣٣٬٢٤٥٬٢٠٣  

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة واحدة 

  إلى سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
٢٠١٩       

       مشتقات
القيمة العادلة لتحوط التدفقات 

  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  -  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  -  -  النقدية
      

       مطلوبات مالية
  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٢١٬١٦٢٬١٥٣  ٨٩٤٬٣٧٣٬٧٠٠  ٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢  ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  مرابحة طويلة األجلاقتراضات 

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  -  ١٬٧٤٩٬٢٠٧  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  مطلوبات إيجارية
اقتراضات  الفائدة المستقبلية على

  ١٦٤٬٢٩٦٬٦٤٧  ٢٬٤٨٨٬٥٩٠  ٤٤٬٣٠٠٬٧٥٣  ٤٦٬١٠٠٬٨٦٩  ٧١٬٤٠٦٬٤٣٥  مرابحة طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

  ٦٣٨٬٣٨٣٬٨٩٨  -  ٨٬٠٠١٬٦٠٠  ٧٬٩٩٩٬٢٠١  ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧   أخرى
 ٣٬٣٣٩٬٩٤٩٬٩٠٢  ٢٢٣٬٦٥٠٬٧٤٣  ٩٤٨٬٤٢٥٬٢٦٠  ٦٧٧٬٠٧٢٬١٣٦  ١٬٤٩٠٬٨٠١٬٧٦٣  

 
  إدارة مخاطر رأس المال ٢-٢٥

 
المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وتحقيق العوائد للشركاء والمنافع تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة 

   ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
 

نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس 
الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طويلة األجل ومطلوبات 

جموع حقوق الملكية كما هو وارد في قائمة المركز إيجارية، كما هو وارد في قائمة المركز المالي الموحدة، ناقصاً النقد وما يماثله، بينما يكون م
  المالي الموحدة زائداً صافي الدين.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٨  

االحتياجات  تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية
ة الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف المجموعة سقوف التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتماني

   االقتراض أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراض.
 

ي الجدول هي التدفقات يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. المبالغ المبينة ف
  النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهًرا أرصدتها الدفترية حيث إن أثر الخصم ليس كبيًرا.

 
لزمنية "أقل من سنة تم إدراج محفظة المجموعة التجارية لألدوات المالية المشتقة ذات القيمة العادلة السالبة بقيمتها العادلة ضمن الشريحة ا

ادلة، بدالً واحدة". وذلك ألن االستحقاقات التعاقدية ليست ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. تتم إدارة هذه العقود على أساس صافي القيمة الع
   من تاريخ االستحقاق.

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة واحدة 

  إلى سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
٢٠٢٠       

       مشتقات
القيمة العادلة لتحوط التدفقات 

  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  -  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  -  -  النقدية
      

       مطلوبات مالية
  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  ٤٤٬١٩٦٬٤٢٩  ٧٨٤٬١٠٨٬٧٩٢  ٥٤٩٬١٢٩٬٠١٤  ٦٣٩٬٦٢٢٬٨٨٧  مرابحة طويلة األجل اقتراضات

  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  -  -  ١٬٨١٠٬٢٨٩  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  مطلوبات إيجارية
 اقتراضات الفائدة المستقبلية على

  ٩٠٬٨٧٤٬٨٤٥  ٢٧٬٧٨٢  ١٨٬٣٧٢٬٠٥٥  ٢٤٬١٠٥٬٤٥٣  ٤٨٬٣٦٩٬٥٥٥  مرابحة طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

  ٤٨٠٬٦٠٥٬٣٤٧  -  ١٥٬١٨٩٬٨٠٠  ٢٣٬١٩١٬٤٠٠  ٤٤٢٬٢٢٤٬١٤٧   أخرى
 ٢٬٥٩٣٬٣٧٦٬٢١٧  ٤٤٬٢٢٤٬٢١١  ٨١٧٬٦٧٠٬٦٤٧  ٥٩٨٬٢٣٦٬١٥٦  ١٬١٣٣٬٢٤٥٬٢٠٣  

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة واحدة 

  إلى سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
٢٠١٩       

       مشتقات
القيمة العادلة لتحوط التدفقات 

  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  -  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  -  -  النقدية
      

       مطلوبات مالية
  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٢١٬١٦٢٬١٥٣  ٨٩٤٬٣٧٣٬٧٠٠  ٦١٩٬٩٤٣٬٤٥٢  ٧٩٤٬٠٦٥٬٠٥٤  مرابحة طويلة األجلاقتراضات 

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  -  ١٬٧٤٩٬٢٠٧  ٣٬٠٢٨٬٦١٤  ٢٬٩٤٧٬١٧٧  مطلوبات إيجارية
اقتراضات  الفائدة المستقبلية على

  ١٦٤٬٢٩٦٬٦٤٧  ٢٬٤٨٨٬٥٩٠  ٤٤٬٣٠٠٬٧٥٣  ٤٦٬١٠٠٬٨٦٩  ٧١٬٤٠٦٬٤٣٥  مرابحة طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

  ٦٣٨٬٣٨٣٬٨٩٨  -  ٨٬٠٠١٬٦٠٠  ٧٬٩٩٩٬٢٠١  ٦٢٢٬٣٨٣٬٠٩٧   أخرى
 ٣٬٣٣٩٬٩٤٩٬٩٠٢  ٢٢٣٬٦٥٠٬٧٤٣  ٩٤٨٬٤٢٥٬٢٦٠  ٦٧٧٬٠٧٢٬١٣٦  ١٬٤٩٠٬٨٠١٬٧٦٣  

 
  إدارة مخاطر رأس المال ٢-٢٥

 
المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وتحقيق العوائد للشركاء والمنافع تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة 

   ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
 

نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس 
الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طويلة األجل ومطلوبات 

جموع حقوق الملكية كما هو وارد في قائمة المركز إيجارية، كما هو وارد في قائمة المركز المالي الموحدة، ناقصاً النقد وما يماثله، بينما يكون م
  المالي الموحدة زائداً صافي الدين.

  
  
  
  
  

  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٣٩  

  ديسمبر كما يلي: ٣١كانت نسبة المديونية في 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٢٬٥٣٧٬٢٦٩٬٣٥٧  ٢٬٠٢١٬٨٩٦٬٠٢٥  مجموع االقتراضات (بما في ذلك المطلوبات اإليجارية)
  ) ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١(  ) ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧(  ناقًصا: النقد وما يماثله

  ٢٬٣١٥٬٩٩٦٬٥١٦  ١٬٣٨٢٬٣٧٥٬٣٧٨  صافي الدين
  ٣٬٦٢٦٬٦٩٩٬١١٩  ٣٬٩١٢٬١٦٦٬٥١٨  مجموع حقوق الملكية

  ٪   ٦٤  ٪   ٣٥  نسبة المديونية
 

  تقدير القيمة العادلة ٣-٢٥
 

معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في 
ً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزا م القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحا

   مخاطر عدم الوفاء به.
 

لعادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم العادلة الجوهري بما في لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم ا
  ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.

 
ل تقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها وتعديالت التقييم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات من طرف ثالث، مث

بأن السماسرة أو خدمات التسعير، في قياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من طرف ثالث لدعم االستنتاج  أسعار
فيه هذه  هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي ينبغي أن تصنف

  التقييمات.
 

  يتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقييم الهامة للمجموعة.
 

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم 
  العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي: العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة

 
  • المستوى األول: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.

 
رصدها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (أي األسعار) أو • المستوى الثاني: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول والتي يمكن 

  غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
 

  : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت ال يمكن رصدها).الثالثالمستوى   •
 

صل أو التزام تندرج تحت مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن في حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة أل
القياس  قياس القيمة العادلة يُصنف بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت يعد هاماً لعملية

  بالكامل.
 

   ستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث فيها التغير.تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين م
 

، تقدر القيم العادلة لألدوات المالية الحالية للمجموعة، باستثناء تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خالل ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
الدفترية حيث أن األدوات المالية قصيرة األجل بطبيعتها وتحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة الدخل الشامل اآلخر، أن تقارب قيمها 

العادلة  السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تقدير القيّم
  داولة لتقريب قيمها الدفترية حيث أن هذه المعدالت تحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.للمطلوبات المالية غير المت

 
لسل الهرمي يسجل تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تقيمها من قبل اإلدارة لتقع ضمن المستوى الثالث للتس

  للقيمة العادلة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٤٠  

  فئات األدوات المالية ٢٦
    

  إن األدوات المالية مفصلة بالفئة في الجدول أدناه:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

  ٩٨٦٬٥٣٨٬٤٣٧  ٤٨٠٬٩٣٥٬٦١٦  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  نقد وما يماثله

 ١٬٢٠٧٬٨١١٬٢٧٨  ١٬١٢٠٬٤٥٦٬٢٦٣  
   

    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  مطلوبات إيجارية
  ٦٣٨٬٣٨٣٬٨٩٨  ٤٨٠٬٦٠٥٬٣٤٧  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٣٬١٧٥٬٦٥٣٬٢٥٥  ٢٬٥٠٢٬٥٠١٬٣٧٢  
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات ٢٧
 

صدرت في سياق األعمال ، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية وخطابات اعتماد ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  )١( 
 ٩١٫٧مليون لایر سعودي و ٢٥٣٫٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٨٠٫٢مليون لایر سعودي و ٢٧٦٫٣االعتيادية للمجموعة بمبلغ 

   مليون لایر سعودي) على التوالي.
 

مليون لایر سعودي  ١٨٨٫٠مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة لم يتم تكبدها حتى  )٢( 
   مليون لایر سعودي). ٢٢٧٫١: ٢٠١٩(

 
  .٢٣انظر أيضاً اإليضاح رقم  )٣( 

 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 وتقریر المراجع المستقل 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٤٠  

  فئات األدوات المالية ٢٦
    

  إن األدوات المالية مفصلة بالفئة في الجدول أدناه:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

  ٩٨٦٬٥٣٨٬٤٣٧  ٤٨٠٬٩٣٥٬٦١٦  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  نقد وما يماثله

 ١٬٢٠٧٬٨١١٬٢٧٨  ١٬١٢٠٬٤٥٦٬٢٦٣  
   

    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  مطلوبات إيجارية
  ٦٣٨٬٣٨٣٬٨٩٨  ٤٨٠٬٦٠٥٬٣٤٧  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٣٬١٧٥٬٦٥٣٬٢٥٥  ٢٬٥٠٢٬٥٠١٬٣٧٢  
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات ٢٧
 

صدرت في سياق األعمال ، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية وخطابات اعتماد ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  )١( 
 ٩١٫٧مليون لایر سعودي و ٢٥٣٫٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٨٠٫٢مليون لایر سعودي و ٢٧٦٫٣االعتيادية للمجموعة بمبلغ 

   مليون لایر سعودي) على التوالي.
 

مليون لایر سعودي  ١٨٨٫٠مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة لم يتم تكبدها حتى  )٢( 
   مليون لایر سعودي). ٢٢٧٫١: ٢٠١٩(

 
  .٢٣انظر أيضاً اإليضاح رقم  )٣( 

 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 وتقریر المراجع المستقل 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 صفحة  
  
  

 ۳ - ۲ المستقل   المراجع تقریر
  

 ٤ الموحدة  الشامل الدخل قائمة
  

 ٦ - ٥ الموحدة  المالي المركز قائمة
  

 ۷ الموحدة  الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
  

 ۹ - ۸ الموحدة  النقدیة  التدفقات قائمة
  

 ٤۷ - ۱۰ الموحدة   المالیة القوائم حول  إیضاحات
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 صفحة  
  
  

 ۳ - ۲ المستقل   المراجع تقریر
  

 ٤ الموحدة  الشامل الدخل قائمة
  

 ٦ - ٥ الموحدة  المالي المركز قائمة
  

 ۷ الموحدة  الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
  

 ۹ - ۸ الموحدة  النقدیة  التدفقات قائمة
  

 ٤۷ - ۱۰ الموحدة   المالیة القوائم حول  إیضاحات
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ق-94

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

٤ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ٤ إیرادات 
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰( ٥ اإلیرادات  تكلفة

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  الربح  إجمالي 
    

 ) ٥٥۱٬٤۹۲( - ۱۲ المالیة  الموجودات قیمة  في االنخفاض
 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸( ٦ وإداریة  عمومیة مصاریف

 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(
 ۳۹۹٬۸۸۸٬۷۳٤ ۳٦۳٬۳۸۹٬٤۰۱  التشغیل  ربح

    
 ) ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥( ) ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷( ۷ تمویل  تكالیف

 ۹۲۷٬۲۱٤ ۱٬۳٤۳٬۲٤٤ ۱۳ تمویل  إیرادات 
 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  بالصافي  - تمویل تكالیف

    
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

    
 ) ۱۰٬٤۷۸٬٤۹٥( ) ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳( ۲۳ الزكاة  مصروف
 ) ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰( ) ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰( ۲۳ الدخل   ضریبة  مصروف

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥  للسنة   الربح
    

    األخرى الشاملة) الخسارة( الدخل 
    الخسارة  أو الربح  إلى تصنیفھا یعاد قد  بنود

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ۱۹ مشتقات التزام في العادلة  القیمة  تغییرات
    

    الخسارة  أو الربح إلى  تصنیفھا یعاد  لن بنود
 ۲٬٥۷۷٬۰٦۲ ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات  قیاس إعادة

 ) ۲٦٤٬٥٦۱( ) ۱٬۳۰۷٬۳۹۳( ۲۳ المؤجلة   الضریبة أثر
  ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ 
    

 ۲۷۸٬۹۰٦ ۲۲٬۱۲۷٬۹٦٥  للسنة  اآلخر الشامل الدخل 
    

 ۲۹٤٬۳٥۲٬٤۸٤ ۲۹٥٬۷۱۱٬٤۷۰  للسنة   الشامل الدخل مجموع 
    

    السھم  ربحیة
 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ ۲۸ ة والمخفض ةاألساسی

 
   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

ق-95

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

٥ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

   قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    الموجودات 
    متداولة   غیر موجودات
 ٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥ ٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷ ۸ ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸ ۹ ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ۱۰ االستخدام  حق موجودات

 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹ ٤ التجھیز  تكلفة
 ٥٬٥۸۳٬۰۷۲٬۱۰۷ ٥٬۲٦۸٬٥۷۸٬۰۲۷  المتداولة  غیر الموجودات  مجموع 

    
    متداولة   موجودات

 ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱۱ مخزون
 ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ۱۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم

ً  مدفوعة دخل ضریبة  ۷٬۳۷۱٬٦۰۷ ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷ ۲۳ مقدما
 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱ ٤ التجھیز  تكلفة

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ یماثلھ  وما نقد
  ۱٬۲٦۷٬٥۷۰٬۷۸۳ ۱٬۳٤۷٬۹۰۰٬۳٥۳ 

 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا  محتفظ متداولة غیر موجودات
 ۱٬۳٥۸٬۹۳٦٬۹۷۸ ۱٬۲۷٥٬۳٦۳٬۳۹۱  المتداولة  الموجودات  مجموع 

    
 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 

    
    والمطلوبات  الملكیة  حقوق
    الملكیة  حقوق
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۳۰ ، ۱٥ المال  رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۳۰ ، ۱٦ مدفوع  إضافي مال رأس

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۳۰ ، ۱۷ نظامي  احتیاطي
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ۱۹ مشتقات التزام مقابل العادلة القیمة احتیاطي

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦  مبقاة  أرباح
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰  الملكیة  حقوق مجموع 

    
    المطلوبات 
    متداولة  غیر مطلوبات

 ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۲۰ ، ۱ المرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ - ۱۰ إیجاریة  مطلوبات 
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲ ٤ التجھیز إیرادات 

 ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳ ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷ ۲۳ مؤجلة  ضریبة   التزام
 ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰ ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۲ تجاریة  دائنة ذمم

 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ ۱۹ مشتقات  التزام
 ۱٬۸۷۸٬۰٦۲٬٦۳۰ ۱٬۳۱۹٬٥٥٦٬۱٥۱  المتداولة  غیر المطلوبات مجموع 

    
 )تتمة(   
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

٥ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

   قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    الموجودات 
    متداولة   غیر موجودات
 ٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥ ٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷ ۸ ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸ ۹ ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ۱۰ االستخدام  حق موجودات

 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹ ٤ التجھیز  تكلفة
 ٥٬٥۸۳٬۰۷۲٬۱۰۷ ٥٬۲٦۸٬٥۷۸٬۰۲۷  المتداولة  غیر الموجودات  مجموع 

    
    متداولة   موجودات

 ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱۱ مخزون
 ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ۱۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم

ً  مدفوعة دخل ضریبة  ۷٬۳۷۱٬٦۰۷ ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷ ۲۳ مقدما
 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱ ٤ التجھیز  تكلفة

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ یماثلھ  وما نقد
  ۱٬۲٦۷٬٥۷۰٬۷۸۳ ۱٬۳٤۷٬۹۰۰٬۳٥۳ 

 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا  محتفظ متداولة غیر موجودات
 ۱٬۳٥۸٬۹۳٦٬۹۷۸ ۱٬۲۷٥٬۳٦۳٬۳۹۱  المتداولة  الموجودات  مجموع 

    
 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 

    
    والمطلوبات  الملكیة  حقوق
    الملكیة  حقوق
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۳۰ ، ۱٥ المال  رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۳۰ ، ۱٦ مدفوع  إضافي مال رأس

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۳۰ ، ۱۷ نظامي  احتیاطي
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ۱۹ مشتقات التزام مقابل العادلة القیمة احتیاطي

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦  مبقاة  أرباح
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰  الملكیة  حقوق مجموع 

    
    المطلوبات 
    متداولة  غیر مطلوبات

 ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۲۰ ، ۱ المرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ - ۱۰ إیجاریة  مطلوبات 
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲ ٤ التجھیز إیرادات 

 ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳ ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷ ۲۳ مؤجلة  ضریبة   التزام
 ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰ ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۲ تجاریة  دائنة ذمم

 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ ۱۹ مشتقات  التزام
 ۱٬۸۷۸٬۰٦۲٬٦۳۰ ۱٬۳۱۹٬٥٥٦٬۱٥۱  المتداولة  غیر المطلوبات مجموع 

    
 )تتمة(   

 

 

٦ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 (تتمة) قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  

    متداولة  مطلوبات
 ٤٦۲٬٥۳٦٬۸۰۳ ٤٥٦٬٥٥۱٬۲۱٦ ۲۲ أخرى  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم

 ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ ۲۰ ، ۱ مرابحة  اقتراضات من المتداول الجزء
 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ۱۰ اإلیجاریة  المطلوبات من المتداول الجزء

 ۳٦٬٥۳۸٬۹۰۱ ۸٬٤٥۸٬۷۲۱ ٤ التجھیز إیرادات 
 ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۳ الدفع   مستحقة زكاة

 ۱٬۱٥۱٬۷۷۹٬۹۳۷ ۱٬۰۳۲٬٦۱٦٬٥۹۷  المتداولة  المطلوبات مجموع 
    

 ۳٬۰۲۹٬۸٤۲٬٥٦۷ ۲٬۳٥۲٬۱۷۲٬۷٤۸  المطلوبات  مجموع 
    

 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  والمطلوبات   الملكیة حقوق مجموع 
 

 تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

۷ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 إیضاح  
  وخدمات التصنیع شركة 
 ") طاقة ("  الطاقة

 شلمبرجیر شركة 
  إیھ إس  البترول لخدمات

 المجموع  ") إس بي إس("
     

     المال  رأس
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰٦٤٬۲۰۰ ۱۱٬٥۱٥٬۸۰۰ ۱٥ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     مدفوع  إضافي  مال رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ٤۷٬۷۳٦٬۱۹۲ ٤۹٬٦۸٤٬٦۰۸ ۱٦ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     نظامي  احتیاطي

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۹٬۲٥۳٬۱۲۱ ۹٬٦۳۰٬۸۰۰ ۱۷ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مشتقات   التزام  مقابل  العادلة القیمة احتیاطي
 ) ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲( ) ٦٬٤۱۸٬٦۱۹( ) ٦٬٦۸۰٬٦۰۳(  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ) ۹۹٦٬٤٦۲( ) ۱٬۰۳۷٬۱۳۳(  العادلة  القیمة  في  تغیرات
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ۷٬٤۱٥٬۰۸۱( ) ۷٬۷۱۷٬۷۳٦( ۱۹ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

     
 ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ٥٬۲۳۹٬۱٤٤ ٥٬٤٥۲٬۹۸٦  العادلة  القیمة  في  تغیرات

 ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ) ۲٬۱۷٥٬۹۳۷( ) ۲٬۲٦٤٬۷٥۰( ۱۹ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مبقاة  أرباح
 ۳٬٥۰۰٬۹۱۳٬٦۲۰ ۱٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥۳۷ ۱٬۸٥٦٬٤٤۹٬۰۸۳  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۱٦٥٬٦٦۸٬٤۱۳ ۱۷۲٬٤۳۰٬۳۹۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٤٤٬۰۲٥٬۲۲٥( ) ۳۲٬۰۲٦٬۸۳۳( ) ۱۱٬۹۹۸٬۳۹۲( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۱۳۳٬٦٤۱٬٥۸۰ ۱٦۰٬٤۳۱٬۹۹۸  للسنة  الربح
 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ٦٬۹٤٦٬۹۷۰ ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 ، الموظفین منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ ۱٬۰۱۰٬۱۸٥ ۱٬۳۰۲٬۳۱٦  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷( ) ۱۲٬٦۸٥٬٤٦۷( ) ۱۳٬۲۰۳٬۲٤۰( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ۱٬۷۷۳٬۳۷۷٬۸۰٥ ۲٬۰۱٥٬۰۳٦٬۸۰۹  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
     

 ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸ ۱٦۰٬۱۰٥٬۸۳۸ ۱٦٦٬٦٤۰٬۷۷۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٥۳٬۱٦۳٬۱۰۳( ) ۳۱٬۰٦۳٬۲۱۲( ) ۲۲٬۰۹۹٬۸۹۱( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ ۱۲۹٬۰٤۲٬٦۲٦ ۱٤٤٬٥٤۰٬۸۷۹  للسنة  الربح
 ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۱٬۸۸٤٬۹۷٦ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 الموظفین،  منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ٤٬۹۹٦٬۰۲۳ ٦٬٤۳۹٬۸۱۲  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰( ) ۱۸٬۲۱۹٬۳۰۸( ) ۱۸٬۹٦۲٬۹٥۲( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦ ۱٬۸۹۱٬۰۸۲٬۱۲۲ ۲٬۱٦٦٬۲٤۲٬٥۱٤  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

 ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ ۱٬۹٥٦٬۹٥۹٬٦۹۸ ۲٬۲۳٤٬۸۰۸٬۹۷۲  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ۱٬۸۳٤٬۰۱٦٬۲۳۷ ۲٬۰۷۸٬۱٥۰٬۲۸۱  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
 . الموحدة المالیة القوائم   ھذه من یتجزأ ال جزءاً  المرفقة اإلیضاحات تعتبر

ق-98

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

۷ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 إیضاح  
  وخدمات التصنیع شركة 
 ") طاقة ("  الطاقة

 شلمبرجیر شركة 
  إیھ إس  البترول لخدمات

 المجموع  ") إس بي إس("
     

     المال  رأس
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰٦٤٬۲۰۰ ۱۱٬٥۱٥٬۸۰۰ ۱٥ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     مدفوع  إضافي  مال رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ٤۷٬۷۳٦٬۱۹۲ ٤۹٬٦۸٤٬٦۰۸ ۱٦ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     نظامي  احتیاطي

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۹٬۲٥۳٬۱۲۱ ۹٬٦۳۰٬۸۰۰ ۱۷ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مشتقات   التزام  مقابل  العادلة القیمة احتیاطي
 ) ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲( ) ٦٬٤۱۸٬٦۱۹( ) ٦٬٦۸۰٬٦۰۳(  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ) ۹۹٦٬٤٦۲( ) ۱٬۰۳۷٬۱۳۳(  العادلة  القیمة  في  تغیرات
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ۷٬٤۱٥٬۰۸۱( ) ۷٬۷۱۷٬۷۳٦( ۱۹ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

     
 ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ٥٬۲۳۹٬۱٤٤ ٥٬٤٥۲٬۹۸٦  العادلة  القیمة  في  تغیرات

 ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ) ۲٬۱۷٥٬۹۳۷( ) ۲٬۲٦٤٬۷٥۰( ۱۹ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مبقاة  أرباح
 ۳٬٥۰۰٬۹۱۳٬٦۲۰ ۱٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥۳۷ ۱٬۸٥٦٬٤٤۹٬۰۸۳  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۱٦٥٬٦٦۸٬٤۱۳ ۱۷۲٬٤۳۰٬۳۹۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٤٤٬۰۲٥٬۲۲٥( ) ۳۲٬۰۲٦٬۸۳۳( ) ۱۱٬۹۹۸٬۳۹۲( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۱۳۳٬٦٤۱٬٥۸۰ ۱٦۰٬٤۳۱٬۹۹۸  للسنة  الربح
 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ٦٬۹٤٦٬۹۷۰ ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 ، الموظفین منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ ۱٬۰۱۰٬۱۸٥ ۱٬۳۰۲٬۳۱٦  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷( ) ۱۲٬٦۸٥٬٤٦۷( ) ۱۳٬۲۰۳٬۲٤۰( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ۱٬۷۷۳٬۳۷۷٬۸۰٥ ۲٬۰۱٥٬۰۳٦٬۸۰۹  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
     

 ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸ ۱٦۰٬۱۰٥٬۸۳۸ ۱٦٦٬٦٤۰٬۷۷۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٥۳٬۱٦۳٬۱۰۳( ) ۳۱٬۰٦۳٬۲۱۲( ) ۲۲٬۰۹۹٬۸۹۱( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ ۱۲۹٬۰٤۲٬٦۲٦ ۱٤٤٬٥٤۰٬۸۷۹  للسنة  الربح
 ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۱٬۸۸٤٬۹۷٦ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 الموظفین،  منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ٤٬۹۹٦٬۰۲۳ ٦٬٤۳۹٬۸۱۲  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰( ) ۱۸٬۲۱۹٬۳۰۸( ) ۱۸٬۹٦۲٬۹٥۲( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦ ۱٬۸۹۱٬۰۸۲٬۱۲۲ ۲٬۱٦٦٬۲٤۲٬٥۱٤  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

 ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ ۱٬۹٥٦٬۹٥۹٬٦۹۸ ۲٬۲۳٤٬۸۰۸٬۹۷۲  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ۱٬۸۳٤٬۰۱٦٬۲۳۷ ۲٬۰۷۸٬۱٥۰٬۲۸۱  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
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۸ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 

 بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    التشغیلیة  األنشطة من  النقدیة التدفقات
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح

    : لـ  تعدیالت
 ۷۲٦٬٥۲٤٬۸۰۳ ٥٤۲٬۰۲٥٬۹٤٥ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات  مخصص

 - ) ۳٬۲٦۹٬۲٥٤(  ومعدات  ممتلكات استبعاد من ربح
 - ) ۱٬۱٥۰٬٦۱۳(  للبیع  بھا  محتفظ موجودات استبعاد من ربح

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ٤ التجھیز  تكلفة  إطفاء
 ) ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤( ) ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹( ٤ التجھیز  إیرادات  إطفاء

 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ۷ تمویل  تكالیف
 ) ۹۲۷٬۲۱٤( ) ۱٬۳٤۳٬۲٤٤(  تمویل  إیرادات 

    : العامل المال رأس في  تغیرات
 ۹٬۳۸۲٬۹٦۹ ۱٤٬٦۰۰٬۱۷٤  المخزون  في نقص

 ٤۹۹٬۷۹٥٬۱۲۸ ) ۱۹۱٬٤٥٦٬۲۲٥(  أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم في  نقص) زیادة(
 ) ۱۲۳٬۳۲٤٬٦۹٦( ) ۲٦٬۹۱۳٬۷۱۹(  أخرى دائنة وذمم  تجاریة  دائنة ذمم  في زیادة

 ۱٬٥۲٦٬۳٤۷٬٤۰٦ ۷۲۰٬۳۲۳٬۳۲۳  العملیات  من  الناتج النقد
 ) ۳٬۹۳٦٬۸٦۲( - ٤ مدفوعة  تجھیز تكلفة

 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٤ مستلمة  تجھیز إیرادات 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ۲۳ مدفوعة  دخل وضریبة زكاة

 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲( ۲۱ مدفوعة  موظفین منافع التزامات
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۲(  مدفوعة  تمویل تكالیف

 ۹۲۷٬۲۱٤ ۱٬۳٤۳٬۲٤٤  مستلمة  تمویل إیرادات 
 ۱٬٤۳٥٬۹٦۳٬۳٤۳ ٦۳٥٬۰۹٤٬٦۳۳  التشغیلیة  األنشطة من  الواردة النقدیة  التدفقات  صافي

    
    االستثماریة األنشطة من  النقدیة التدفقات

 ) ٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲( ) ۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲( ۸ ومعدات  ممتلكات لشراء مدفوعات
 - ) ۱٤۹٬۸۹۰( ۹ ملموسة غیر موجودات لشراء مدفوعات

 - ۷٬۳۷۰٬۸۷٥  ومعدات ممتلكات  استبعاد من متحصالت 
 - ۱۲٬۱۸۷٬۲۳۸  للبیع  بھا محتفظ موجودات استبعاد من متحصالت 

 ) ٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲( ) ۲۲۸٬۲۱۹٬۰٥۹(  االستثماریة  األنشطة من  الصادرة النقدیة  التدفقات  صافي
    

    التمویلیة  األنشطة من  النقدیة التدفقات
 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲(  األجل  طویلة مرابحة اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( ۱۰ اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( - ۱۸ مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ٥۳۱٬۳۹۳٬٤۲٥( ) ٦۳٤٬۷۷٥٬۱۹۰(  التمویلیة  األنشطة من  الصادرة النقدیة  التدفقات  صافي

    
 ٤۱۸٬۲٤۷٬۸۰٦ ) ۲۲۷٬۸۹۹٬٦۱٦(  یماثلھ  وما  النقد في التغیر  صافي

 ۲۲۱٬۲۷۲٬۸٤۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷  السنة  بدایة  في یماثلھ وما نقد
 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ السنة  نھایة في  یماثلھ وما نقد

   
 

 (تتمة)
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 

۹ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 (تتمة)  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت  
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة إیضاح  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    :نقدیة غیر  وتمویلیة واستثماریة تشغیلیة  أنشطة
    

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة
 ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰ ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤ ۱۸ أرباحھم  توزیعات  مقابل معدلة المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا محتفظ موجودات إلى ومعدات  ممتلكات من محولة موجودات
 

   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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۹ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 (تتمة)  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت  
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة إیضاح  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    :نقدیة غیر  وتمویلیة واستثماریة تشغیلیة  أنشطة
    

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة
 ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰ ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤ ۱۸ أرباحھم  توزیعات  مقابل معدلة المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا محتفظ موجودات إلى ومعدات  ممتلكات من محولة موجودات
 

   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۰ 

 معلومات عامة  ۱
 

الطبیع النفط والغاز  آبار  "المجموعة") بشكل رئیسي في حفر  إلیھم مجتمعین  التابعة (یشار  العربیة ("الشركة") وشركتھا  الحفر  ي،  تعمل شركة 
 وعملیات تشغیل وصیانة وسحب الحفارات واألنشطة ذات الصلة. 

 
الموحدة المرفقة المعلومات المالیة الخاصة بالشركة وشركتھا التابعة السعودیة المملوكة بالكامل، أوفست العربیة المحدودة  تتضمن القوائم المالیة  

 ("أوفست"). إن شركة أوفست ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في المملكة العربیة السعودیة. 
 

ذي    ۱۸صادر عن وزارة االستثمار في    ۲۰۳۱۰٤۷۲٤۱استثمار أجنبي رقم    كانت الشركة شركة ذات مسؤولیة محدودة مرخصة بموجب ترخیص 
 ۱٦ھـ (۱٤۲۳صفر    ۳صادر في مدینة الدمام بتاریخ    ۲۰٥۱۰۲٦۰۸۹)، وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ۲۰۰۳دیسمبر    ۱۳ھـ (۱٤۲٤الحجة  
، ۳۱۹٥۲، الخبر  ٤۱۱۰وان الشركة المسجل ھو ص.ب.  ) وتم تحویلھا إلى شركة مساھمة مقفلة كما ھو مبین في الفقرة أدناه. إن عن۲۰۰۲أبریل  

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

بمبلغ  ۲۰۲۱خالل   مرابحة  اقتراضات  تسدید  الشركة على  إدارة  وافق مجلس  ملیار لایر سعودي من خالل إصدار صكوك خاصة غیر    ۱٫٦، 
ملیون لایر سعودي، على التوالي. كجزء من متطلبات إصدار الصكوك،    ٥۰۰٫۰ملیار لایر سعودي و  ۱٫۱مضمونة وتسھیل اقتراض جدید بمبلغ  

  تقدمت الشركة بطلب للحصول على الموافقات التنظیمیة الخاصة بتحویل وضعھا النظامي من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة
المطلوبة إلصدار  ، حص۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. بعد  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰مختلطة، وقد تم الحصول علیھا في   التنظیمیة  الموافقات  لت الشركة على 

ملیار لایر سعودي وأصدرتھا الشركة،    ۲٫۰الصكوك. وبناًء على العروض المستلمة لالكتتاب في الصكوك، أقر مجلس إدارة الشركة صكوًكا بمبلغ  
بتقییم االستخدام ا۲۰۲۷على أن تكون مستحقة السداد في   ألمثل للتمویل اإلضافي الذي تم تحصیلھ من خالل إصدار  . تقوم إدارة الشركة حالیًا 

 الصكوك ودراسة ما إذا كانت ھناك حاجة إلى تسھیل اقتراض جدیدة، على النحو الذي أقره مجلس إدارة الشركة. 
 

النظامیة الخاصة بتقدیم طلب ا۲۰۲۱باإلضافة إلى ذلك، خالل   لشركة لالكتتاب العام  ، أوصى مجلس إدارة الشركة المساھمین ببدء اإلجراءات 
قوائم المالیة  األولي ("طلب االكتتاب العام األولي") إلى الجھات التنظیمیة ذات الصلة في المملكة العربیة السعودیة. كما في تاریخ الموافقة على ال

 ، فإن الشركة في طور إعداد طلب االكتتاب العام األولي. ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

، شھدت المجموعة انخفاًضا في إیراداتھا ونتائجھا ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض نشاط االستكشاف واإلنتاج لعمالئھا  ۲۰۲۰یونیو   ۳۰د  بع
). وقد أدى ذلك إلى تعلیق عقود خدمات الحفر لبعض  ۱۹-بسبب انخفاض الطلب على النفط الخام نتیجة النتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید

  ۳۱ات الشركة وتخفیض األسعار الیومیة لبعض الحفارات. وبالتالي، أدى ذلك إلى نقص في إیرادات المجموعة وربحیتھا للسنة المنتھیة في  حفار
 حیث أن:  ۲۰۲۲ومن المتوقع أن یزداد تحسنًا خالل  ۲۰۲۱. ترى إدارة المجموعة أن الوضع قد تحسن في الجزء األخیر من سنة ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 .۲۰۲۱م تأكید من عمالء الستئناف العملیات التشغیلیة لبعض حفارات العقود المعلقة في أواخر نھایة سنة تم استال •
 .۲۰۲۱لوحظ ارتفاع كبیر في نشاط المناقصات للحفارات البریة والبحریة الجدیدة منذ منتصف سنة  •
 أنشطة الحفر في المملكة العربیة السعودیة.  تتوقع إدارة المجموعة زیادة السعة اإلنتاجیة لعمالئھا مما سیؤدي إلى زیادة •

 
 . ۲۰۲۲مارس  ۱۷تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل منتظم   المطبقة في إعداد  الھامة  على جمیع  إن السیاسات المحاسبیة 
 المعروضة. السنوات 

 
 أسس اإلعداد  ۲-۱

 
   بیان االلتزام (أ)

 
إلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالیة الموحدة للمجموعة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر وا

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 
 

 التكلفة التاریخیة مبدأ  (ب)
 

ألسس القیاس) والمطلوبات    ۳-۱۲-۲تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء التزام المشتقات (أنظر اإلیضاح رقم  
  ألسس القیاس). ۲۱-۲ألسس القیاس) والتزامات منافع الموظفین (اإلیضاح رقم   ۱۰-۲اإلیجاریة (راجع اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱طبقت المجموعة المعاییر والتفسیرات التالیة ألول مرة للسنة المنتھیة في 

 
ومعیار المحاسبة   ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    -إصالح مؤشر سعر الفائدة  •

 . ۳۹الدولي رقم 
 . ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة كوفید •

 
الفترات الحالیة أو  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على 

 المستقبلیة. 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبیقھا    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر في  
المعاییر أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا  بشكل مبكر. ومن غیر المتوقع لھذه  

 المستقبلیة المنظورة. 
 

   أسس التوحید ۲-۲
 

 شركة تابعة  )أ(
 

مجموعة أو یكون لھا الحق في  تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض ال
العوائد من خالل النفوذ الذي    الحصول على العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على ھذه 

ال استوفت المجموعة الشروط  تمارسھ على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على الشركة المستثمر فیھا فقط في ح
 التالیة: 

 
  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة  •

 المستثمر فیھا). 
 المستثمر فیھا. التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل منتظم   المطبقة في إعداد  الھامة  على جمیع  إن السیاسات المحاسبیة 
 المعروضة. السنوات 

 
 أسس اإلعداد  ۲-۱

 
   بیان االلتزام (أ)

 
إلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالیة الموحدة للمجموعة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر وا

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 
 

 التكلفة التاریخیة مبدأ  (ب)
 

ألسس القیاس) والمطلوبات    ۳-۱۲-۲تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء التزام المشتقات (أنظر اإلیضاح رقم  
  ألسس القیاس). ۲۱-۲ألسس القیاس) والتزامات منافع الموظفین (اإلیضاح رقم   ۱۰-۲اإلیجاریة (راجع اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱طبقت المجموعة المعاییر والتفسیرات التالیة ألول مرة للسنة المنتھیة في 

 
ومعیار المحاسبة   ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    -إصالح مؤشر سعر الفائدة  •

 . ۳۹الدولي رقم 
 . ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة كوفید •

 
الفترات الحالیة أو  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على 

 المستقبلیة. 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبیقھا    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر في  
المعاییر أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا  بشكل مبكر. ومن غیر المتوقع لھذه  

 المستقبلیة المنظورة. 
 

   أسس التوحید ۲-۲
 

 شركة تابعة  )أ(
 

مجموعة أو یكون لھا الحق في  تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض ال
العوائد من خالل النفوذ الذي    الحصول على العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على ھذه 

ال استوفت المجموعة الشروط  تمارسھ على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على الشركة المستثمر فیھا فقط في ح
 التالیة: 

 
  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة  •

 المستثمر فیھا). 
 المستثمر فیھا. التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۲ 

 تأخذ المجموعة في الحسبان جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدیھا نفوذ على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك: 
 

  ت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا؛الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصوی  •
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى؛ و  •
 حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة.  •

 
ن تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة التابعة عندما تشیر الوقائع والظروف إلى وجود تغییرات على عنصر واحد أو أكثر م

ا تفقد  اصر الثالثة لتقییم السیطرة. یبدأ توحید قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندمالعن
لمستبعدة  المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ علیھا أو ا
تى تاریخ  خالل السنة یتم إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من التاریخ الذي تكتسب فیھ المجموعة حق السیطرة على الشركة التابعة ح 

 انتھاء سیطرة المجموعة علیھا. 
الملكیة في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص  یكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى حملة حقوق 

مع تلك  غیر المسیطرة، إن وجدت. وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركة التابعة وذلك حتى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة 
   المستخدمة من قبل المجموعة.

 
تابعة دون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة  تتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة في شركة  

 التابعة، تقوم بما یلي: 
 

 تلغي إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة؛ •
 تثبت القیمة العادلة للمبلغ المقبوض.  •
 تثبت القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.  •
 ربح أو الخسارة. تثبت أي فائض او عجز في ال •
و  تُعید تصنیف حصة الشركة األم من البند المقید سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما ھ •

 مالئم، ویجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 
 

 المستبعدة عند التوحید المعامالت  )ب(
 
المالیة   القوائم  إعداد  المجموعة عند  بین شركات  المعامالت  ناتجة عن  إیرادات ومصاریف غیر محققة  والمعامالت وأي  استبعاد األرصدة  یتم 

   الموحدة.
 

لى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على االنخفاض  یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا استبعاد األرباح غیر المحققة، ولكن فقط إ
 في القیمة. 

 
 اإلیرادات  ۲-۳

 
رادات من یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المادي المقبوض أو مستحق القبض، في سیاق األعمال االعتیادیة للمجموعة. یتم إثبات اإلی

الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا   الخدمات في  الخدمات. توصلت المجموعة إلى أن ھذا ھو األصل في ترتیب إیراداتھا ألنھ ھو الملزم  أداء  تقدیم 
 األساسي في ترتیب اإلیرادات كما أنھا معرضة لمخاطر االئتمان. 

 
 .۱٥تثبت المجموعة اإلیرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبین في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
  إثبات اإلیرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما یلي: ۱٥یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 تحدید العقود مع العمالء.  •
 تحدید التزامات األداء في العقد.  •
 تحدید سعر المعاملة.  •
 تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد.  •
 ادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء. إثبات اإلیر •

 
  

ق-103

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 لدى المجموعة مصادر اإلیرادات التالیة:
 

 إیرادات الحفر  )أ(
 

ام طریقة  یتم تسجیل اإلیرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث یتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ویستھلكونھا في نفس الوقت، وذلك باستخد
العمالء بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمالء عند إقرارھم بتلقي  المخرجات حیث یقوم  

 الخدمات. 
 

یتم   والخدمة.  التأجیر  مكونات  على  تحتوي  التي  الحفر  بإیرادات  المتعلقة  المستقلة،  البیع  أسعار  على  بناًء  المعاملة،  سعر  الشركة  تسجیل  تحدد 
 .۱۰-۲قم  اإلیرادات من ترتیبات التأجیر ھذه في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. انظر أیًضا اإلیضاح ر

 
 إیرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث  تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. یتم تسجیل اإلیراد

ة للشھر  یتلقى العمیل المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل بتوقیع ورقة إدخال الخدم
   كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند إقراره بتلقي الخدمات.

 
   إیرادات التجھیز ) ج(

 
خدمات    تمثل إیرادات التجھیز رسوم التجھیز المبدئي للحفارات. ھذه األنشطة ال تنطوي على تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروریة الستیفاء

 الحفر المذكورة أعاله. 
 

 العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر. وفقًا لذلك، یتم إثبات إیرادات التجھیز كمطلوبات عقود ویتم إطفاؤھا على مدى مدة 
 

 تموین وإیرادات أخرى )د(
 

یرادات مقابل  تقوم المجموعة بتقدیم خدمات التموین وتقدم من الباطن قواھا العاملة لعمالئھا بناء على أسعار وحدة متفق علیھا من قبل. یتم تسجیل اإل
المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل  ھذه الخدمات بمرور الوقت حیث یتلقى العمیل  

 بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند اإلقرار باستالم الخدمات. 
 

  العمالت األجنبیة ٤-۲
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    (أ)
 

یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المج المالیة الموحدة للمجموعة  موعة ("العملة  إن البنود المدرجة في القوائم 
حدة. نظًرا ألن نسبة كبیرة من اإلیرادات والمصاریف  الوظیفیة"). تحدث التدفقات النقدیة والتمویل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة وا

بالدوالر األمریكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمریكي ھو العملة األكثر نفوذًا على عملیات المجموعة. وفقًا لذلك،   یعتبر الدوالر  الرأسمالیة تتم 
 األمریكي العملة الوظیفیة للمجموعة. 

 
المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنھ ال یوجد أي أثر لتحویل العمالت على    اختارت اإلدارة إعداد ھذه القوائم

 ھذه القوائم المالیة الموحدة حیث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي.
  

ق-104

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 لدى المجموعة مصادر اإلیرادات التالیة:
 

 إیرادات الحفر  )أ(
 

ام طریقة  یتم تسجیل اإلیرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث یتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ویستھلكونھا في نفس الوقت، وذلك باستخد
العمالء بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمالء عند إقرارھم بتلقي  المخرجات حیث یقوم  

 الخدمات. 
 

یتم   والخدمة.  التأجیر  مكونات  على  تحتوي  التي  الحفر  بإیرادات  المتعلقة  المستقلة،  البیع  أسعار  على  بناًء  المعاملة،  سعر  الشركة  تسجیل  تحدد 
 .۱۰-۲قم  اإلیرادات من ترتیبات التأجیر ھذه في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. انظر أیًضا اإلیضاح ر

 
 إیرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث  تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. یتم تسجیل اإلیراد

ة للشھر  یتلقى العمیل المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل بتوقیع ورقة إدخال الخدم
   كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند إقراره بتلقي الخدمات.

 
   إیرادات التجھیز ) ج(

 
خدمات    تمثل إیرادات التجھیز رسوم التجھیز المبدئي للحفارات. ھذه األنشطة ال تنطوي على تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروریة الستیفاء

 الحفر المذكورة أعاله. 
 

 العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر. وفقًا لذلك، یتم إثبات إیرادات التجھیز كمطلوبات عقود ویتم إطفاؤھا على مدى مدة 
 

 تموین وإیرادات أخرى )د(
 

یرادات مقابل  تقوم المجموعة بتقدیم خدمات التموین وتقدم من الباطن قواھا العاملة لعمالئھا بناء على أسعار وحدة متفق علیھا من قبل. یتم تسجیل اإل
المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل  ھذه الخدمات بمرور الوقت حیث یتلقى العمیل  

 بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند اإلقرار باستالم الخدمات. 
 

  العمالت األجنبیة ٤-۲
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    (أ)
 

یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المج المالیة الموحدة للمجموعة  موعة ("العملة  إن البنود المدرجة في القوائم 
حدة. نظًرا ألن نسبة كبیرة من اإلیرادات والمصاریف  الوظیفیة"). تحدث التدفقات النقدیة والتمویل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة وا

بالدوالر األمریكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمریكي ھو العملة األكثر نفوذًا على عملیات المجموعة. وفقًا لذلك،   یعتبر الدوالر  الرأسمالیة تتم 
 األمریكي العملة الوظیفیة للمجموعة. 

 
المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنھ ال یوجد أي أثر لتحویل العمالت على    اختارت اإلدارة إعداد ھذه القوائم

 ھذه القوائم المالیة الموحدة حیث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي.
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٤ 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

إلى اللایر  األجنبیة  بالعملة  تتم  التي  المعامالت  أرباح    یتم تحویل  إثبات  المعامالت. ویتم  بتواریخ تلك  السائدة  أسعار الصرف  السعودي باستخدام 
دا عن  وخسائر صرف العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بعمالت أجنبیة ع

   دة كما في نھایة الفترة، ضمن قائمة الدخل الشامل.اللایر السعودي باستخدام أسعار صرف العمالت السائ
 

 ولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ المعامالت األ
 

 تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ٥-۲
 

الموجودات   المجموعة  الموجودات  تعرض  إلى متداولة وغیر متداولة. تعتبر  الموحدة على أساس تصنیفھا  المالي  المركز  والمطلوبات في قائمة 
   متداولة في إحدى الحاالت التالیة:

 
   عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   دما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر.عن •
د  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

   فترة التقریر.
 

   ة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:تصنف المجموعة جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر متداول
 

   عندما یُتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   عندما یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر. •
   االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر.في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة   •

 
 تصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى باعتبارھا غیر متداولة. 

 
 إیرادات تمویل  ٦-۲

 
المستقبلیة المقدرة على مدى العمر  تُقاس إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة  

   المتوقع لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة.
 

 الزكاة وضرائب الدخل  ۲-۷
 

الملكیة السعودیة الفعلیة ولضریبة الدخل العائدة إلى  وفقاً ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة إلى  
افیة، إن  الملكیة األجنبیة الفعلیة في المجموعة، یتم تحمیل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. یتم إثبات المبالغ اإلض

اة وضریبة الدخل للسنة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  وجدت، عندما یتقرر وجوب سدادھا. إضافة إلى ذلك، یتم عرض مبالغ مصاریف الزك
تفق علیھا  الموحدة وفقاً للتوجیھات الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین للشركات ذات الملكیة المشتركة بما یتماشى مع الشروط الم

 الدخل المخصصة للمساھم األجنبي. بین مساھمي الشركة فیما یخص الزكاة المخصصة للمساھم السعودي وضریبة 
 

یر تخضع جمیع األسھم في الشركات المقیمة بالسعودیة والتي تحتفظ بھا شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") بشكل مباشر أو غ
یبة الدخل للملكیة غیر المباشرة في  . وبالتالي، تخضع المجموعة أیضاً لضر۲۰۰٤مباشر لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة لسنة  

٪ من أرامكو السعودیة، بصفتھا أحد المساھمین في شركة طاقة، والتي یتم تحمیلھا على الربح أو الخسارة وتخصیصھا لشركة طاقة في قائمة  ۲٫۳۳
 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

الدخل   معدل ضریبة  أساس  الدخل على  تعدیل ضریبة  بالفروقات  یتم  المتعلقة  المؤجلة  الضریبیة  والمطلوبات  الموجودات  بالتغیرات في  المطبق 
وبات  المؤقتة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطل

ؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت  وقیمھا الدفتریة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل الم
ریبة  والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ض

ب (واألنظمة) التي یتم سنھا أو المطبقة فعلیاً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة إثبات  الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائ
   األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.

 
یبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا  یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضر

 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 
 
یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة  

الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة  
نفس    عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في 

 الوقت. 
 

 ممتلكات ومعدات  ۲-۸
 

ال ت إن وجدت. وتتضمن  القیمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستھالك  ناقصاً  التاریخیة  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  ظھر 
 التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
فصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل من

ي عنصر محتسب  المجموعة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتریة أل
 الصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقریر التي یتم تكبدھا فیھا. كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات و

 
 ال تستھلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لھا.

 
اإلنتاجیة المقدرة  یتم حساب استھالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 للموجودات. یتم تحمیل مصاریف االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الممتلكات والمعدات. 
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة  یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل فترة تقریر سنویة.  
 لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
الرئیسیة والمعدات االحتیاطیة    تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغیار

التشغیلیة  مؤھلة إلثباتھا ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع المجموعة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل إلى فئة الموجودات  
 ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
ر في حساب اإلنشاءات تحت التنفیذ. ویتم نقل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة  یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطوی

. إن  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو وضعھا الالزمین الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة 
حت التنفیذ تشمل سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء/ التطویر وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء  تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات ت

 لتنفیذ. أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفیذ الستخدامھا على الوجھ المقصود من قبل اإلدارة. وال یتم تحمیل االستھالك على اإلنشاءات تحت ا
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

الدخل   معدل ضریبة  أساس  الدخل على  تعدیل ضریبة  بالفروقات  یتم  المتعلقة  المؤجلة  الضریبیة  والمطلوبات  الموجودات  بالتغیرات في  المطبق 
وبات  المؤقتة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطل

ؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت  وقیمھا الدفتریة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل الم
ریبة  والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ض

ب (واألنظمة) التي یتم سنھا أو المطبقة فعلیاً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة إثبات  الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائ
   األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.

 
یبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا  یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضر

 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 
 
یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة  

الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة  
نفس    عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في 

 الوقت. 
 

 ممتلكات ومعدات  ۲-۸
 

ال ت إن وجدت. وتتضمن  القیمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستھالك  ناقصاً  التاریخیة  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  ظھر 
 التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
فصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل من

ي عنصر محتسب  المجموعة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتریة أل
 الصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقریر التي یتم تكبدھا فیھا. كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات و

 
 ال تستھلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لھا.

 
اإلنتاجیة المقدرة  یتم حساب استھالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 للموجودات. یتم تحمیل مصاریف االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الممتلكات والمعدات. 
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة  یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل فترة تقریر سنویة.  
 لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
الرئیسیة والمعدات االحتیاطیة    تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغیار

التشغیلیة  مؤھلة إلثباتھا ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع المجموعة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل إلى فئة الموجودات  
 ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
ر في حساب اإلنشاءات تحت التنفیذ. ویتم نقل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة  یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطوی

. إن  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو وضعھا الالزمین الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة 
حت التنفیذ تشمل سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء/ التطویر وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء  تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات ت

 لتنفیذ. أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفیذ الستخدامھا على الوجھ المقصود من قبل اإلدارة. وال یتم تحمیل االستھالك على اإلنشاءات تحت ا
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 وسة موجودات غیر ملم  ۲-۹
 

   ة سبع سنوات. تمثل الموجودات غیر الملموسة تكلفة البرمجیات ویتم إطفاؤھا باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة البالغ
 

الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة  تقاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظھر  
الملموسة وتصن  للموجودات غیر  المتراكمة، إن وجدت. یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة  القیمة  لالنخفاض في  المتراكم وخسائر  اإلطفاء  ف  ناقصاً 

 باعتبارھا محددة أو غیر محددة. 
 

العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما  تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى  
للموجودات غیر   اإلطفاء  اإلطفاء وطریقة  فترة  یتم فحص  قیمتھ.  الملموس النخفاٍض في  تعّرض األصل غیر  احتمال  إلى  یشیر  دلیل  أي  یتوفر 

ة تقریر سنویة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل في نھایة كل فتر
 األعمار اإلنتاجیة المحددة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. 

 
متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة للموجودات، وتثبت  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غیر الملموسة بالفرق بین صافي  

 في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات. 
 

 عقود اإلیجار  ۲-۱۰
 

 ممططللووببااتت  إإییججااررییةة  
 

خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام  یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا بصافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستحقة الدفع في تاریخ بدء اإلیجار. یتم 
ة حیث  معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، عندھا یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموع

ثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام  یمثل المعدل الذي یجب على المجموعة سداده القتراض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة مما
 وضمان وشروط مماثلة. 

 
 لتحدید معدل االقتراض اإلضافي، تقوم المجموعة بما یلي: 

 
حیثما أمكن، استخدام عروض األسعار األخیرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعدیلھا لتعكس التغیرات في شروط التمویل منذ استالم   •

 ھذه العروض. 
 تعدیالت خاصة بعقد اإلیجار، على سبیل المثال مدة اإلیجار والبلد والعملة والضمان.إجراء  •

 
 تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التالیة: 

 
   مدفوعات إیجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إیجار مدینة. •
   وتقاس مبدئیًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاریخ بدء العقد. مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل •
   المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المجموعة بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.  •
 سعر ممارسة خیارات الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة ھذه الخیارات.  •
 إلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة خیار إنھاء العقد. مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد ا •
 مدفوعات إیجار یتم إجراؤھا بموجب خیارات تمدید معینة إلى حد معقول.  •

 
خفض  علي) و تقاس المطلوبات اإلیجاریة الحقًا بزیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على المطلوبات اإلیجاریة (باستخدام طریقة معدل الفائدة الف

 القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار المقدمة.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بعمل تعدیل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما: 
 

یتم إعادة قیاس   • الحالة  تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه  التزام اإلیجار عن طریق خصم  تتغیر مدة اإلیجار أو یحدث تغییر في 
   مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة، وفي ھذه   •
إلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغیر مدفوعات  الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات ا 

 اإلیجار بسبب تغییر في سعر الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 
قیاس التزام اإلیجار عن  یتم تعدیل عقد اإلیجار، وال تتم المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة  •

 طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

     ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  
 

ار وأي  تشتمل موجودات حق االستخدام على القیاس األولي اللتزام اإلیجار المقابل، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء عقد اإلیج
   أولیة. یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تكالیف مباشرة 

 
التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد علیھ أو استعادة األصل األساسي إلى ال المجموعة  حالة  عندما تتحمل 

الدولي رقم  المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإل المحاسبة  إثبات المخصص وقیاسھ وفقًا لمعیار  یتم  "المخصصات والمطلوبات  ۳۷یجار،   ،
 المحتملة والموجودات المحتملة". یتم تضمین التكالیف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة. 

 
لألصل األساسي، أیھما أقل. إذا كان عقد اإلیجار ینقل    یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي

ملكیة األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل حق االستخدام یعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خیار الشراء، یتم استھالك قیمة أصل حق  
 الذي یكون فیھ األصل جاھًزا لالستخدام.  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. یبدأ االستھالك في التاریخ

 
 المجموعة كمؤجر 

 
   تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئھا متضمنة مكونات التأجیر والخدمة. 

 
 إیرادات عقود اإلیجار 

 
تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات  یتم إثبات جزء التأجیر من خدمات الحفر في اإلیرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. ال 

 إیجار متغیرة أو شروط تصعید. 
 

 التكالیف األولیة المباشرة للمؤجر   -تكالیف تجھیز 
 

ة للوفاء  تمثل تكالیف التجھیز التكلفة المتكبدة عند التجھیز المبدئي للحفارات. ال تشكل ھذه األنشطة تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروری
   لیھ، یتم إثبات تكالیف التجھیز كتكالیف أولیة مباشرة للمؤجر ویتم إطفاءھا على مدى فترة عقود الحفر ذات الصلة.بخدمات الحفر. وع
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بعمل تعدیل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما: 
 

یتم إعادة قیاس   • الحالة  تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه  التزام اإلیجار عن طریق خصم  تتغیر مدة اإلیجار أو یحدث تغییر في 
   مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة، وفي ھذه   •
إلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغیر مدفوعات  الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات ا 

 اإلیجار بسبب تغییر في سعر الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 
قیاس التزام اإلیجار عن  یتم تعدیل عقد اإلیجار، وال تتم المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة  •

 طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

     ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  
 

ار وأي  تشتمل موجودات حق االستخدام على القیاس األولي اللتزام اإلیجار المقابل، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء عقد اإلیج
   أولیة. یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تكالیف مباشرة 

 
التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد علیھ أو استعادة األصل األساسي إلى ال المجموعة  حالة  عندما تتحمل 

الدولي رقم  المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإل المحاسبة  إثبات المخصص وقیاسھ وفقًا لمعیار  یتم  "المخصصات والمطلوبات  ۳۷یجار،   ،
 المحتملة والموجودات المحتملة". یتم تضمین التكالیف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة. 

 
لألصل األساسي، أیھما أقل. إذا كان عقد اإلیجار ینقل    یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي

ملكیة األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل حق االستخدام یعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خیار الشراء، یتم استھالك قیمة أصل حق  
 الذي یكون فیھ األصل جاھًزا لالستخدام.  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. یبدأ االستھالك في التاریخ

 
 المجموعة كمؤجر 

 
   تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئھا متضمنة مكونات التأجیر والخدمة. 

 
 إیرادات عقود اإلیجار 

 
تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات  یتم إثبات جزء التأجیر من خدمات الحفر في اإلیرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. ال 

 إیجار متغیرة أو شروط تصعید. 
 

 التكالیف األولیة المباشرة للمؤجر   -تكالیف تجھیز 
 

ة للوفاء  تمثل تكالیف التجھیز التكلفة المتكبدة عند التجھیز المبدئي للحفارات. ال تشكل ھذه األنشطة تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروری
   لیھ، یتم إثبات تكالیف التجھیز كتكالیف أولیة مباشرة للمؤجر ویتم إطفاءھا على مدى فترة عقود الحفر ذات الصلة.بخدمات الحفر. وع

  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۸ 

   موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع ۲-۱۱
 

خالل معاملة بیع بدالً من االستخدام المستمر  یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة کمحتفظ بھا للبیع إذا تّم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل أساسي من  
 وحیث یعتبر البیع محتمالً جداً. ویتم قیاسھا بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة، أیھما أقل ناقصاً تكالیف البیع. 

 
ع. یتم إثبات الربح ألي زیادات  یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة ألي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البی

إثبات ا یتم  ناقًصا تكالیف بیع أصل ما، ولكن ال یزید عن أي خسارة انخفاض في القیمة متراكمة مثبتھ سابقاً.  لربح أو  الحقة في القیمة العادلة 
 الخسارة غیر المثبتة مسبقًا في تاریخ بیع األصل غیر المتداول في تاریخ إلغاء اإلثبات. 

 
تھالك الموجودات غیر المتداولة أو إطفاؤھا بینما یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیع. ویستمر إثبات الفائدة وغیرھا من المصاریف  ال یتم اس

 األخرى العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع. 
 

للبیع و المصنفة كمحتفظ بھا  المتداولة  الموجودات غیر  للبیع بشكل منفصل عن  یتم عرض  بھا  موجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ 
   الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.

 
   األدوات المالیة ۲-۱۲

 
 موجودات مالیة  ۲-۱۲-۱

 
   التصنیف )۱(

 
الموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل  یتم تصنیف الموجودات المالیة للمجموعة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة حیث یتم االحتفاظ بتلك 

 تلك التدفقات النقدیة فقط دفعات ألصل الدین والفائدة. 
 

   اإلثبات وإلغاء اإلثبات )۲(
 

العائدة مباشرة   المعامالت  إلیھا تكالیف  العادلة مضافاً  بقیمتھا  المالیة  الموجودات  بقیاس  المجموعة  المبدئي، تقوم  اقتناء األصل  عند اإلثبات  إلى 
   المالي، إذا كان األصل المالي ال یتم تقییمھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
النقدیة من تلك الموجودات أو عند التدفقات  بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على  ما تقوم  تقوم المجموعة 

حصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة ما یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومنافع الملكیة  بتحویل الحقوق في ال
ودات أو  للموجودات المالیة بصورة فعلیة. یتم إثبات أي حصة من الموجودات المالیة المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموج

 فصلة. مطلوبات من
 

 القیاس  ) ۳(
 

ودات  یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لھا تدفقات نقدیة. الموج
فقط في مدفوعات ألصل الدین والفائدة، یتم  التي یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث یتم قیاس تلك التدفقات النقدیة والتي تتمثل  

زءاً من عالقة التحوط  قیاسھا بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل ج
یتم احتساب إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة باستخدام طریقة  في الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قیمتھ.  

 معدل الفائدة الفعلي. 
 

 المطلوبات المالیة  ۲-۱۲-۲
 

إثبات المطلوبات المال الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة. ویتم  الوقت  یة مبدئیاً  یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة في 
ام طریقة  مة العادلة بعد خصم أیة تكالیف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخد بالقی

 معدل الفائدة الفعلي. 
 

عندما یتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ.  
ھذا    نفس الُمقرض بناًء على شروط جدیدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة

 ثبات الفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.االستبدال أو التعدیل بمثابة إلغاء إثبات لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جدید. ویتم إ
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط  ۲-۱۲-۳
 

التدفقات  تُقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تكالیف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تحوط  
الملكیة.  النقدیة، یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتراكم في احتیاطي منفصل ضمن حقوق  

المتحوطة على الربح  یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتوقعة  
یفي مبلغ    أو الخسارة أو یؤثر البند الذي یتم تغطیة مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة المتحوطة، ال

تصنیفھا، یتم التوقف عن محاسبة التحوط    التحوط بمعاییر محاسبة التحوط أو ینتھي سریان أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو إذا ألغي 
 رة. بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسا

 
بند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموعة في  یتم تحدید فعالیة التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین ال

ي للفعالیة  عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الھامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط لھ. تقوم المجموعة بإجراء تقییم نوعي وكمّ 
 لخسارة، ضمن إیرادات / (خسائر) تشغیلیة أخرى. في كل تاریخ تقریر. یتم إثبات الجزء غیر الفعال، إذا كان جوھریاً، في الربح أو ا

  
وقع إجراء  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة االقتصادیة بین أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط لھ بما في ذلك إذا كان یت

افھا واستراتیجیتھا إلدارة المخاطر لتنفیذ معامالت التحوط الخاصة  مقاصة للتغییرات في التدفقات النقدیة ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثیق أھد
 بھا.

 
تحوط لھ  یتم تصنیف القیمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غیر المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند الم

 شھراً.  ۱۲ة إذا قلت تلك الفترة عن شھراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداول ۱۲أكثر من 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ٤-۲-۱۲
 

ماً في إجراء  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة الموحدة عندما یكون لدى المجموعة حق نافذ نظا
 الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس  

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ۲-۱۳

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۲-۱۳-۱

 
المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حالة  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر  

ثل قیمة  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة لألصل سنویا، تُقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتم
") ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى،  األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ("وحدة تولید النقد

األخرى  ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات  
ة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم  أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحد 

الحالیة باستخدام  تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. ولتقدیر القیمة من االستخدام، فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا  
لیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف  معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحا

   البیع، تستخدم طریق تقییم مناسبة.
 

لتي  یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات ا
 خفضت قیمھا. ان
  

ق-110

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط  ۲-۱۲-۳
 

التدفقات  تُقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تكالیف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تحوط  
الملكیة.  النقدیة، یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتراكم في احتیاطي منفصل ضمن حقوق  

المتحوطة على الربح  یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتوقعة  
یفي مبلغ    أو الخسارة أو یؤثر البند الذي یتم تغطیة مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة المتحوطة، ال

تصنیفھا، یتم التوقف عن محاسبة التحوط    التحوط بمعاییر محاسبة التحوط أو ینتھي سریان أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو إذا ألغي 
 رة. بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسا

 
بند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموعة في  یتم تحدید فعالیة التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین ال

ي للفعالیة  عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الھامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط لھ. تقوم المجموعة بإجراء تقییم نوعي وكمّ 
 لخسارة، ضمن إیرادات / (خسائر) تشغیلیة أخرى. في كل تاریخ تقریر. یتم إثبات الجزء غیر الفعال، إذا كان جوھریاً، في الربح أو ا

  
وقع إجراء  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة االقتصادیة بین أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط لھ بما في ذلك إذا كان یت

افھا واستراتیجیتھا إلدارة المخاطر لتنفیذ معامالت التحوط الخاصة  مقاصة للتغییرات في التدفقات النقدیة ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثیق أھد
 بھا.

 
تحوط لھ  یتم تصنیف القیمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غیر المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند الم

 شھراً.  ۱۲ة إذا قلت تلك الفترة عن شھراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداول ۱۲أكثر من 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ٤-۲-۱۲
 

ماً في إجراء  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة الموحدة عندما یكون لدى المجموعة حق نافذ نظا
 الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس  

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ۲-۱۳

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۲-۱۳-۱

 
المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حالة  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر  

ثل قیمة  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة لألصل سنویا، تُقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتم
") ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى،  األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ("وحدة تولید النقد

األخرى  ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات  
ة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم  أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحد 

الحالیة باستخدام  تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. ولتقدیر القیمة من االستخدام، فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا  
لیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف  معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحا

   البیع، تستخدم طریق تقییم مناسبة.
 

لتي  یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات ا
 خفضت قیمھا. ان
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۲-۱۳-۲
 

بل. تعتمد منھجیة  تقوم المجموعة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستق
زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان. یفترض وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان في حال  االنخفاض في القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك  

 یوماً عن سداد المدفوعات التعاقدیة.  ۳۰تعثر المدین لفترة تزید عن 
 

والذي یشترط    ۹ر المالي رقم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقری 
رة إلى الربح  إثبات الخسائر المتوقعة على مدى أعمار ھذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي للموجودات المالیة ذات الصلة. ویتم تحمیل مبلغ الخسا

 أو الخسارة. 
 

التصنیف االئتماني ذات السمعة الطیبة للتصنیف االئتماني المعني  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت 
ة العمیل  لعمالء المجموعة. یتم تعدیل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة على العوامل االقتصادیة الكلیة التي تؤثر على قدر 

في التضخم للسنة القادمة في المملكة العربیة السعودیة باعتباره العامل األكثر لتسویة الذمم المدینة. وقد حددت المجموعة معدل الزیادة المتوقع  
 مالءمة، وبالتالي تقوم بتعدیل معدالت الخسارة على أساس ھذه التغییرات المتوقعة. 

 
التي تشیر إلى عدم وجود  یتم شطب الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود عندما ال یوجد أي توقع معقول الستردادھا. وتتضمن المؤشرات  

مجموعة  توقعات معقولة لالسترداد، من بین أمور أخرى، انخفاض كبیر في الجدارة االئتمانیة للعمیل وفشل العمیل في االتفاق على خطة سداد مع ال
 یوماً.  ۷۳۰والفشل في أداء مدفوعات تعاقدیة متأخرة السداد لفترة تزید عن 

 
شھًرا لتقییم االنخفاض في    ۱۲األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  تعتبر الموجودات المالیة  

   القیمة.
 

 مخزون  ۲-۱٤
 

یتم تحدید    یمثل المخزون بشكل أساسي قطع الغیار والمواد االستھالكیة، والتي تقید على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل.
اض في  التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. في تاریخ كل تقریر، یتم تقییم قطع الغیار ومستھلكات لتحدید انخفاض القیمة. في حالة االنخف

لربح أو الخسارة. یتم  قیمة قطع الغیار والمواد االستھالكیة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لھا، ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في ا 
رصد مخصص مخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعین االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك أعمال بنود المخزون واالستعمال التاریخي واالستخدام  

 المتوقع في المستقبل. 
 

 ذمم مدینة تجاریة  ۲-۱٥
 

سیاق األعمال االعتیادیة. وإن كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في    تُعد الذمم المدینة التجاریة مبالغ مطلوبة من العمالء للخدمات المقدمة في
جاریة  غضون سنة واحدة أو أقل، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة. وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. یتم إثبات الذمم المدینة الت

ل جوھریة عند إثباتھا بالقیمة العادلة. تقاس الذمم المدینة التجاریة الحقاً بالتكلفة  مبدئیاً بمبلغ المقابل غیر المشروط ما لم تحتوي على مكونات تموی
   المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمة الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 

 
 نقد وما یماثلھ  ۲-۱٦

 
التدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق والودائع لدى  لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة وعرض قائمة  

ھزة للتحویل  البنوك، واالستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والتي تكون جا
 غیر ھامة للتغیرات في القیمة. إلى مبالغ نقدیة معلومة وتخضع لمخاطر 

 
 رأس المال  ۲-۱۷

 
   تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة.
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲-۱۸
 

لموردین.  الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع والخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من ا
الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر  یتم تصنیف الذمم 

 الفعلي.  متداولة. ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة
 

 راضات اقت ۲-۱۹
 

بالقیمة العادلة (باعتبارھا متحصالت تم استالمھا) صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب  اإلثبات    یتم إثبات االقتراضات مبدئیاً 
المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة)  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات أي فرق بین 
 والقیمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
الفرق بین القیمة الدفتریة  تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفیذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. ویتم إثبات  

الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المط المدفوع، بما في ذلك أي من  إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل  الذي تم  المالي  لوبات  لاللتزام 
االقتراضات كمطلوبا  یتم تصنیف  تمویل.  تكالیف  أو  كإیرادات أخرى  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  لدى  المفترضة، في  یتوفر  لم  ما  متداولة  ت 

 المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثنى عشر شھراً بعد فترة التقریر. 
 

 تكالیف االقتراض  ۲-۲۰
 

الفترة الزمنیة المطلوبة  إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشیید أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملتھا خالل  
  الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة كبیرة لكي

حددة ریثما یتم إنفاقھا على  تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا. یتم خصم إیراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات م
ا  الموجودات المؤھلة وذلك من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تدرج تكالیف االقتراضات األخرى ضمن المصاریف في السنة التي یتم تكبدھ

 فیھا في الربح أو الخسارة. 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲-۲۱
 

لمنافع م ا بعد الخدمة للموظفین حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة  تدیر الشركة وشركتھا التابعة نظاماً واحداً 
 العربیة السعودیة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف. 

 
اري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم تنفیذھا من قبل خبیر اكتو 

او في كل سنة من  الوحدة االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متس
   سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
 لخسارة. ثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو ا یتم إ 

 
الشامل اآلخر ویتم  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة مباشرةً في الدخل  

 تحویلھا الى أرباح مبقاة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة في الفترة التي تحدث فیھا. 
 

كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
  تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة على رواتب الموظفین النھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما ھو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة.

 العربیة السعودیة. 
  

ق-112

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲-۱۸
 

لموردین.  الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع والخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من ا
الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر  یتم تصنیف الذمم 

 الفعلي.  متداولة. ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة
 

 راضات اقت ۲-۱۹
 

بالقیمة العادلة (باعتبارھا متحصالت تم استالمھا) صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب  اإلثبات    یتم إثبات االقتراضات مبدئیاً 
المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة)  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات أي فرق بین 
 والقیمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
الفرق بین القیمة الدفتریة  تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفیذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. ویتم إثبات  

الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المط المدفوع، بما في ذلك أي من  إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل  الذي تم  المالي  لوبات  لاللتزام 
االقتراضات كمطلوبا  یتم تصنیف  تمویل.  تكالیف  أو  كإیرادات أخرى  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  لدى  المفترضة، في  یتوفر  لم  ما  متداولة  ت 

 المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثنى عشر شھراً بعد فترة التقریر. 
 

 تكالیف االقتراض  ۲-۲۰
 

الفترة الزمنیة المطلوبة  إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشیید أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملتھا خالل  
  الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة كبیرة لكي

حددة ریثما یتم إنفاقھا على  تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا. یتم خصم إیراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات م
ا  الموجودات المؤھلة وذلك من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تدرج تكالیف االقتراضات األخرى ضمن المصاریف في السنة التي یتم تكبدھ

 فیھا في الربح أو الخسارة. 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲-۲۱
 

لمنافع م ا بعد الخدمة للموظفین حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة  تدیر الشركة وشركتھا التابعة نظاماً واحداً 
 العربیة السعودیة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف. 

 
اري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم تنفیذھا من قبل خبیر اكتو 

او في كل سنة من  الوحدة االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متس
   سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
 لخسارة. ثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو ا یتم إ 

 
الشامل اآلخر ویتم  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة مباشرةً في الدخل  

 تحویلھا الى أرباح مبقاة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة في الفترة التي تحدث فیھا. 
 

كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
  تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة على رواتب الموظفین النھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما ھو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة.

 العربیة السعودیة. 
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۲ 

 التقاریر القطاعیة  ۲-۲۲
 

خاللھا إیرادات وتتكبد مصاریف، بما في ذلك  إن القطاعات التشغیلیة ھي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من  
نتظم  اإلیرادات والمصاریف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. یتم فحص النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل م

رد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ، والتي  من قبل المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة التخاذ القرارات حول الموا
 تتوفر معلومات مالیة منفصلة عنھا. 

 
عتباره المسؤول  وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقییم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتیجیة. وتم تحدید مجلس اإلدارة با

 ة. الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلی
 

ادات وتشتمل  تمثل نتائج القطاعات التي یتم إعداد تقریر عنھا إلى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة اإلیرادات وتكلفة اإلیر
 على البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي یمكن تخصیصھا على أساس معقول. 

 
 ربحیة السھم  ۲-۲۳

 
ف  ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بتقسیم الربح للسنة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف متكبدة لخدمة حقوق الملكیة بخالیتم حساب  

 األسھم العادیة على المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل السنة. 
 

   توزیعات أرباح ۲-۲٤
 

 ة الموحدة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في الشركة.یتم تسجیل توزیعات األرباح في القوائم المالی
 

   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 

لل المعروضة  المبالغ  على  تؤثر  وأحكام  تقدیرات  استخدام  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  الموحدة  المالیة  القوائم  إعداد  موجودات  یتطلب 
ترة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل ف

تقد أن  یعالتقریر. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي  
یفھا، مع  تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعر

والمطلوبات خالل    النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. إن التقدیرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعدیل جوھري في القیمة الدفتریة للموجودات
 فترة االثني عشر شھراً التالیة یتم مناقشتھا أدناه: 

 
 التزامات منافع الموظفین  )أ(

 
لمز االكتواریة.  النصیحة  على  بناء  الموظفین  منافع  اللتزامات  الحالیة  القیمة  لتقییم  االكتواریة  االفتراضات  بعض  بتطبیق  اإلدارة  من قامت  ید 

 .۲۱التفاصیل، انظر اإلیضاح رقم 
 

 انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات  )ب(
 

، باختبار الموجودات أو وحدات تولید النقد لتحدید االنخفاض في القیمة عند  ۱-۱۳-۲تقوم اإلدارة وفقاً للسیاسة المحاسبیة الواردة في اإلیضاح رقم  
ف التي قد تشیر إلى أن قیمة أصل أو وحدة  وجود مؤشرات انخفاض في القیمة. من بین مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغییرات في الظرو 

 تولید النقد قد انخفضت قیمتھا بشكل أساسي تتضمن ما یلي: 
 

 انخفاض جوھري في أسعار السوق للخدمات المقدمة من قبل المجموعة؛ •
التدفقات النقدیة الحالیة والمقدرة؛  تغییر جوھري في مدى أو طریقة استخدام األصل، أو في حالتھ المادیة بما في ذلك انخفاض كبیر في   •

 و
 خسارة تشغیل الفترة الحالیة مقترنة بخسائر التشغیل أو التدفقات النقدیة السابقة والمتوقعة.  •

 
تدفقات  ة بال تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات على أساس حسابات قیمة االستخدام. تتطلب ھذه الحسابات استخدام التقدیرات المتعلق

  النقدیة المستقبلیة واستخدام معدل خصم مناسب ینطبق على ظروف المجموعة.
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

النتا  تأثیر على  ذلك  یترتب على  وقد  بشكل سلبي  االستخدام  قیمة  المستخدمة في حسابات  التقدیرات  تغییر  المستقبلیة في  األحداث  تتسبب  ئج  قد 
الحساسیة حول التقدیرات. ال یوجد أي تقدیرات قد ینتج عنھا تغییرات محتملة بشكل معقول بحیث تؤدي  المستقبلیة للمجموعة. قامت اإلدارة بتحلیل  

   إلى تجاوز القیمة الدفتریة للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات مما یؤدي إلى خسائر انخفاض في القیمة في الفترات المستقبلیة.
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعّدات ) ج(
 

ب األخذ  بعد  التقدیر  ھذا  ویُحدَّد  االستھالك.  والمعدات لغرض حساب  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  االعتبار  تقوم 
لمستقبلي عندما  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل مصروف االستھالك ا

دیسمبر    ۳۱للتغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات. في    ۸تختلف األعمار اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة. انظر اإلیضاح رقم  
األخرى ثابتة، فإن الربح  مقابل األعمار اإلنتاجیة الحالیة مع بقاء جمیع المتغیرات    ٪۱۰، لو زادت أو انخفضت األعمار اإلنتاجیة بنسبة  ۲۰۲۱

 ملیون لایر سعودي.   ٥۳٫۹للسنة سیكون أعلى أو أقل بمبلغ 
 

 إیرادات  ٤
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۱٬۹٦۲٬۷۰٤٬۱۷٤ ۱٬٦٥۰٬۲۰۰٬٥٥٦ ۱-٤ الحفر  إیرادات 
 ٤٥۱٬۹۲۰٬۲۸۱ ٤۲۳٬۸٦۲٬۹۷٥  الحفارات  نقل إیرادات 
 ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤ ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹ ۲-٤ التجھیز إیرادات 

 ٥۲٬٤٥۸٬۹۹۱ ۸۸٬۳٦٦٬۰۸۲  أخرى وإیرادات تموین
  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 

 
دة باستثناء  ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل والمسددة من قبل العمیل تزید عن سنة واح

المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع  االستبقاءات التعاقدیة في بعض   یتم تعدیل أسعار  الحاالت. ونتیجة لذلك، ال 
 العمالء، ال یوجد ھناك مقابل تمویل أو مقابل غیر نقدي أو مقابل مستحق الدفع إلى العمیل المعني من سعر المعامالت.

 
 إیرادات الحفر  ۱-٤

 
اإلیرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق علیھا بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإیجار متساویة تقریبًا.  تم إثبات  

 فیما یلي مكون اإلیجار لإلیرادات المستقبلیة من أنشطة الحفر بموجب ھذه العقود:
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬۰٥٤٬۳۸۲٬٤۹۹ ٦٤۰٬٤۰٦٬٥۱۳  واحدة  سنة  خالل
 ۳٦۷٬٦٥٥٬٦۱۲ ۲۸۱٬۲۰٤٬٤۷۱  سنتین  خالل
 ۱٦٥٬٥٥۷٬۹۹٦ ۱٤٤٬۱۷٥٬٤۱۰  سنوات  ثالث  خالل
 ٤۲٬۷۹٦٬۰۱۳ ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  أربع  خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس من أكثر

  ۱٬۱۹۹٬۷٥۲٬۸۰۱ ۱٬٦۳۰٬۳۹۲٬۱۲۰ 
 

 المتوقعة إلى االتفاقیات الموقعة مع العمالء ومعدالت االستخدام المتوقعة للحفارات الرئیسیة. تستند اإلیرادات  
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

النتا  تأثیر على  ذلك  یترتب على  وقد  بشكل سلبي  االستخدام  قیمة  المستخدمة في حسابات  التقدیرات  تغییر  المستقبلیة في  األحداث  تتسبب  ئج  قد 
الحساسیة حول التقدیرات. ال یوجد أي تقدیرات قد ینتج عنھا تغییرات محتملة بشكل معقول بحیث تؤدي  المستقبلیة للمجموعة. قامت اإلدارة بتحلیل  

   إلى تجاوز القیمة الدفتریة للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات مما یؤدي إلى خسائر انخفاض في القیمة في الفترات المستقبلیة.
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعّدات ) ج(
 

ب األخذ  بعد  التقدیر  ھذا  ویُحدَّد  االستھالك.  والمعدات لغرض حساب  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  االعتبار  تقوم 
لمستقبلي عندما  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل مصروف االستھالك ا

دیسمبر    ۳۱للتغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات. في    ۸تختلف األعمار اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة. انظر اإلیضاح رقم  
األخرى ثابتة، فإن الربح  مقابل األعمار اإلنتاجیة الحالیة مع بقاء جمیع المتغیرات    ٪۱۰، لو زادت أو انخفضت األعمار اإلنتاجیة بنسبة  ۲۰۲۱

 ملیون لایر سعودي.   ٥۳٫۹للسنة سیكون أعلى أو أقل بمبلغ 
 

 إیرادات  ٤
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۱٬۹٦۲٬۷۰٤٬۱۷٤ ۱٬٦٥۰٬۲۰۰٬٥٥٦ ۱-٤ الحفر  إیرادات 
 ٤٥۱٬۹۲۰٬۲۸۱ ٤۲۳٬۸٦۲٬۹۷٥  الحفارات  نقل إیرادات 
 ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤ ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹ ۲-٤ التجھیز إیرادات 

 ٥۲٬٤٥۸٬۹۹۱ ۸۸٬۳٦٦٬۰۸۲  أخرى وإیرادات تموین
  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 

 
دة باستثناء  ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل والمسددة من قبل العمیل تزید عن سنة واح

المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع  االستبقاءات التعاقدیة في بعض   یتم تعدیل أسعار  الحاالت. ونتیجة لذلك، ال 
 العمالء، ال یوجد ھناك مقابل تمویل أو مقابل غیر نقدي أو مقابل مستحق الدفع إلى العمیل المعني من سعر المعامالت.

 
 إیرادات الحفر  ۱-٤

 
اإلیرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق علیھا بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإیجار متساویة تقریبًا.  تم إثبات  

 فیما یلي مكون اإلیجار لإلیرادات المستقبلیة من أنشطة الحفر بموجب ھذه العقود:
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬۰٥٤٬۳۸۲٬٤۹۹ ٦٤۰٬٤۰٦٬٥۱۳  واحدة  سنة  خالل
 ۳٦۷٬٦٥٥٬٦۱۲ ۲۸۱٬۲۰٤٬٤۷۱  سنتین  خالل
 ۱٦٥٬٥٥۷٬۹۹٦ ۱٤٤٬۱۷٥٬٤۱۰  سنوات  ثالث  خالل
 ٤۲٬۷۹٦٬۰۱۳ ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  أربع  خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس من أكثر

  ۱٬۱۹۹٬۷٥۲٬۸۰۱ ۱٬٦۳۰٬۳۹۲٬۱۲۰ 
 

 المتوقعة إلى االتفاقیات الموقعة مع العمالء ومعدالت االستخدام المتوقعة للحفارات الرئیسیة. تستند اإلیرادات  
 

  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

 إیرادات التجھیز  ۲-٤
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    إیرادات 

 ٦۹۹٬۷٥۱٬٥۰۳ ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰  ینایر  ۱
 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ -  إضافات 

 ) ۳۸۳٬٦۱۸٬۲٥۳( -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰ ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰  دیسمبر ۳۱

    
    المتراكم  اإلطفاء

 ) ٥۹۸٬۳۰٥٬٦۹۷( ) ۲۸۰٬۱۷۰٬٥۷۸(  ینایر  ۱
 ) ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤( ) ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹(  إضافات 

 ۳۸۳٬٦۱۸٬۲٥۳ -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ) ۲۸۰٬۱۷۰٬٥۷۸( ) ۳۱٦٬۷۰۹٬٤۷۷(  دیسمبر ۳۱

  ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۳ ٥۰٬۹٦۲٬٦۷۲ 
 

 إیرادات التجھیز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: یتم عرض 
 

 ۳٦٬٥۳۸٬۹۰۱ ۸٬٤٥۸٬۷۲۱  المتداول  الجزء
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲  المتداول  غیر الجزء

  ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۳ ٥۰٬۹٦۲٬٦۷۲ 
 

 تكلفة التجھیز  ۳-٤
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    التكلفة 

 ۳٤۳٬۳۳۹٬۲۰۹ ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳  ینایر  ۱
 ۳٬۹۳٦٬۸٦۲ -  إضافات 

 ) ۱٥۳٬۳٦۹٬۷۸۸( -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳ ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳  دیسمبر ۳۱

    
    المتراكم  اإلطفاء

 ) ۲۸۲٬۰۹۸٬۰۹۷( ) ۱٦۸٬۳۹٥٬۷٤٤(  ینایر  ۱
 ) ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥( ) ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹(  إضافات 

 ۱٥۳٬۳٦۹٬۷۸۸ -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ) ۱٦۸٬۳۹٥٬۷٤٤( ) ۱۸۸٬۹۳٤٬٤٤۳(  دیسمبر ۳۱

  ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ 
 

 یتم عرض تكلفة التجھیز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: 
 

 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱  المتداول  الجزء
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹  المتداول  غیر الجزء

  ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٥ 

 تكلفة اإلیرادات  ٥
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۹٤٥٬۸٥۸٬۳۹٤ ۹۰۸٬۹۲۹٬۸۱۹  ومنافع  وأجور رواتب
 ۷۱۸٬۱۷۰٬۸٥٤ ٥۳۳٬۹۳۰٬۲۱۷ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ۱۰۳٬٥٦٥٬٤۲٥ ۹۲٬۲۸۹٬۳۷۷  استھالكیة  ومواد صیانة
 ۱٤۸٬۸۸٦٬۲۸٥ ۱۱۹٬٥٥۱٬٦٤۳  نقل

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲-٤ التجھیز  تكلفة
 - ٦٬۷۰۸٬۷۰٥  لالسترداد  قابلة  غیر مقدمة دفعاتمخصص مقابل 

 ۲۲٬۷۱٦٬۹۳٤ ٥٬۸۲۱٬۳٥۸  الحفارات  نقل  مصاریف
 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲ ۱۱ متقادم  مخزون مخصص

 ۲۷٬۳٥٥٬۹۹۸ ۲۷٬٦۲٤٬٥۳۰  أخرى
  ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰ ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ٦

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۷۷٬۰۸۲٬۳۹۱ ۷۸٬۲۸۸٬٦۸٥  ومنافع  رواتب
 ٦٬۲۳۳٬٦۳۸ ۳٬٦٤٤٬۱۱۰  مھنیة  خدمات

 ۸٬۳٥۳٬۹٤۹ ۸٬۰۹٥٬۷۲۸ ۱۰ ، ۸ استھالك 
 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۲٬۹۹٥٬۹٦۱ ۳٬۲۸۱٬۸٥۹  مكتبیة  لوازم
 ۲۳٬۳۸۲٬۷۸۷ ٦٬۲۸۲٬۹٦۰  أخرى

  ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸ ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱ 
 

 تكالیف تمویل  ۷
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ٤٦٬۷۷۳٬۳٥۳ ۲٦٬٥٦۸٬۸٥٦  مرابحة  قروض على تمویل تكالیف
 ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰ ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱  مشتقات  على تمویل تكالیف
 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸ ۱۰ إیجاریة  مطلوبات  على تمویل تكالیف
 ۱٬۳٦٤٬٦۷٤ ۱۸٥٬۹۹۲  أخرى  تمویل تكالیف

  ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٥ 

 تكلفة اإلیرادات  ٥
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۹٤٥٬۸٥۸٬۳۹٤ ۹۰۸٬۹۲۹٬۸۱۹  ومنافع  وأجور رواتب
 ۷۱۸٬۱۷۰٬۸٥٤ ٥۳۳٬۹۳۰٬۲۱۷ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ۱۰۳٬٥٦٥٬٤۲٥ ۹۲٬۲۸۹٬۳۷۷  استھالكیة  ومواد صیانة
 ۱٤۸٬۸۸٦٬۲۸٥ ۱۱۹٬٥٥۱٬٦٤۳  نقل

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲-٤ التجھیز  تكلفة
 - ٦٬۷۰۸٬۷۰٥  لالسترداد  قابلة  غیر مقدمة دفعاتمخصص مقابل 

 ۲۲٬۷۱٦٬۹۳٤ ٥٬۸۲۱٬۳٥۸  الحفارات  نقل  مصاریف
 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲ ۱۱ متقادم  مخزون مخصص

 ۲۷٬۳٥٥٬۹۹۸ ۲۷٬٦۲٤٬٥۳۰  أخرى
  ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰ ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ٦

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۷۷٬۰۸۲٬۳۹۱ ۷۸٬۲۸۸٬٦۸٥  ومنافع  رواتب
 ٦٬۲۳۳٬٦۳۸ ۳٬٦٤٤٬۱۱۰  مھنیة  خدمات

 ۸٬۳٥۳٬۹٤۹ ۸٬۰۹٥٬۷۲۸ ۱۰ ، ۸ استھالك 
 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۲٬۹۹٥٬۹٦۱ ۳٬۲۸۱٬۸٥۹  مكتبیة  لوازم
 ۲۳٬۳۸۲٬۷۸۷ ٦٬۲۸۲٬۹٦۰  أخرى

  ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸ ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱ 
 

 تكالیف تمویل  ۷
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ٤٦٬۷۷۳٬۳٥۳ ۲٦٬٥٦۸٬۸٥٦  مرابحة  قروض على تمویل تكالیف
 ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰ ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱  مشتقات  على تمویل تكالیف
 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸ ۱۰ إیجاریة  مطلوبات  على تمویل تكالیف
 ۱٬۳٦٤٬٦۷٤ ۱۸٥٬۹۹۲  أخرى  تمویل تكالیف

  ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ 
 
 

شركة الحفر العربیة 
 

(شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
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۱۳٬۳٤۸٬۳۲۹
 ( 

۱٤٥٬٦۷۱٬۷٥٤
 

ت
إنشاءا

  
ت

تح
  

التنفیذ 
 

۱٤۲٬۳۰۹٬۰۱۸
 

۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲
 

)
۲٥۸٬٤۱٥٬٦٥۳

 ( 
۱۳۱٬٥۲۰٬٦٤۷

 
 

۱۱٬٤۷۰٬٥۷۱٬۲۱٥
 

۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲
 

)
۳۱٦٬۱٤۷٬٦٦۸

 ( 
۱۱٬٤۰۲٬۰٥۰٬۸۲۹

 
 

 
 

 
 

االستھالك
 

المتراكم
  

ض
واالنخفا

 
في
 

القیمة 
 

 
 

مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

)
۲۰٬۲۷٤٬۹۳۹

 ( 
)

۲٬٥۰٤٬۸۱۰
 ( 

- 
)

۲۲٬۷۷۹٬۷٤۹
 ( 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

)
٥٬۷۲٤٬۹۳۰٬٤٤۱

 ( 
)

٥۰۹٬٦۱٥٬۱۲۱
 ( 

۲۹٤٬٦۸٦٬۳۳۱
 

)
٥٬۹۳۹٬۸٥۹٬۲۳۱

 ( 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

)
٥٥٬٥۷٥٬۱۰۸

 ( 
)

۸٬٦۸۳٬٦٥٤
 ( 

- 
)

٦٤٬۲٥۸٬۷٦۲
 ( 

ت
سیارا

 
ت 

وشاحنا
 

)
۱۰۷٬٥۷۸٬٦٦۲

 ( 
)

۱۸٬۲٥۷٬٤۹٥
 ( 

۹٬٥٦۷٬۱۰۷
 

)
۱۱٦٬۲٦۹٬۰٥۰

 ( 
 

)
٥٬۹۰۸٬۳٥۹٬۱٥۰

 ( 
)

٥۳۹٬۰٦۱٬۰۸۰
 ( 

۳۰٤٬۲٥۳٬٤۳۸
 

)
٦٬۱٤۳٬۱٦٦٬۷۹۲

 ( 
صافي

  
القیمة
 

الدفتریة 
 

٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥
 

 
 

٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷
 

 
خالل  

۲۰۲۱
، انتھى الفریق الفني الداخلي للشركة من نتائج  

ت
ت، مع األخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك التغیرا

ت والمعدا
ت واآلال

صیلیة إلعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة للحفارا
عملیة تف

  
التكنولوجیة واالستخدام التاریخي  

ت إدارة الشركة بتعد
ف السوق. نتیجة لھذه العملیة، قام

ت الحدیثة األخرى في ظرو
ت مماثلة والتغیرا

لموجودا
یل نطاق األعمار اإلنتاجیة لحفاراتھا وآالتھا ومعداتھا من " 

۷  -
  

۲۰
  

سنة" إلى " 
۷  -

  
۳۰

  
سنة" اعتباًرا من  

۱  
ینایر 

۲۰۲۱
ت للسنة المنتھیة في  

ت تكلفة االستھالك وتكلفة اإلیرادا
ض

ت المحاسبیة. نتیجة لذلك، انخف
، واعتباره تغیًرا في التقدیرا

۳۱
  

دیسمبر  
۲۰۲۱

  
بمبلغ  

۱۹۹٫۲
  

لایر
ملیون 

 سعودي، وارتفع الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة  
المنتھیة في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱
 

بمبلغ  
۱۹۹٫۲
 

لایر سعودي مقارنة بما لو تم استخدام األعمار اإلنتاجیة السابقة.
ملیون 
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شركة الحفر العربیة 
 

(شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
إی

۳۱
  

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
(جمیع المبالغ 

ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
بالریاال

 
 

۲۷
 

 
۱ 

ینایر 
 

ضافات 
إ

 
استبعادات

   /
تحویالت

 
۳۱
 

دیسمبر 
 

۲۰۲۰
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

ض 
أر

 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
- 

- 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

۸٦٬۱۸۲٬۷۰۲
 

- 
- 

۸٦٬۱۸۲٬۷۰۲
 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

۱۰٬۳٥۱٬٤۰۸٬۲۷٥
 

- 
٥۳۷٬۳۷٥٬٤۰۸

 
۱۰٬۸۸۸٬۷۸۳٬٦۸۳

 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

۱۰٥٬۹٦۷٬۲۳٥
 

- 
۷۲٬۲٤٤

 
۱۰٦٬۰۳۹٬٤۷۹

 
ت

سیارا
 

ت 
وشاحنا

 
۱٥۹٬۰۲۰٬۰۸۳

 
- 

- 
۱٥۹٬۰۲۰٬۰۸۳

 
ت

إنشاءا
  

ت
تح

  
التنفیذ 

 
۱۹۳٬٤۳٤٬٥٥۸

 
٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲

 
)

٥۳۷٬٤٤۷٬٦٥۲
 ( 

۱٤۲٬۳۰۹٬۰۱۸
 

 
۱۰٬۹۸٤٬۲٤۹٬۱۰۳

 
٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲

 
- 

۱۱٬٤۷۰٬٥۷۱٬۲۱٥
 

 
 

 
 

 
االستھالك
 

المتراكم
  

ض
واالنخفا

 
في
 

القیمة 
 

 
 

 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

)
۱۷٬۹۲۷٬٥۱٦

 ( 
)

۲٬۳٤۷٬٤۲۳
 ( 

- 
)

۲۰٬۲۷٤٬۹۳۹
 ( 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

)
٥٬۰۳٥٬٦۸۱٬۷٦۷

 ( 
)

٦۸۹٬۲٤۸٬٦۷٤
 ( 

- 
)

٥٬۷۲٤٬۹۳۰٬٤٤۱
 ( 

ث
أثا

 
ت 

وتجھیزا
 

ت
ومعدا

 
مكتبیّة 

 
)

٤۷٬٦۹٦٬٤۱۰
 ( 

)
۷٬۸۷۸٬٦۹۸

 ( 
- 

)
٥٥٬٥۷٥٬۱۰۸

 ( 
ت

سیارا
 

ت 
وشاحنا

 
)

۸۳٬٤۸۹٬٦۰۳
 ( 

)
۲٤٬۰۸۹٬۰٥۹

 ( 
- 

)
۱۰۷٬٥۷۸٬٦٦۲

 ( 
 

)
٥٬۱۸٤٬۷۹٥٬۲۹٦

 ( 
)

۷۲۳٬٥٦۳٬۸٥٤
 ( 

- 
)

٥٬۹۰۸٬۳٥۹٬۱٥۰
 ( 

صافي
  

القیمة
 

الدفتریة 
 

٥٬۷۹۹٬٤٥۳٬۸۰۷
 

 
 

٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥
 

 
 )أ

ت التأجیر والخدمة.
ت الحفر والتي تشمل مكونا

ب عقود مع العمالء لخدما
ت بموج

ت موجودا
ت والمعدا

ت واآلال
تمثل الحفارا

   
 

 )ب
في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

ت التنفیذ بشكل 
ت تح

، تمثل اإلنشاءا
صلة والتي من المتوقع االنتھاء منھا في 

ت ال
ت الجاریة ذا

صالحا
ت واإل

ت والشھادا
ص الحفارا

رئیسي التكلفة المتكبدة في شراء وتشیید بع
۲۰۲۲
. 

 
 )ج

صادیة المقدرة التالیة: 
یتم تحمیل االستھالك على الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجیة االقت

 
 

 
عدد
 

السنوات 
 

 
 

• 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

۱۰
 - 

۳۳
 

• 
صة

من
 

الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

۷ -
 

۳۰
 

• 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

۷ 
• 

ت
سیارا

 
ت 

وشاحنا
 

٤ -
 ۷
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ 

 

۲۸ 

 موجودات غیر ملموسة  ۹
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    التكلفة 

 ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳ ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳  ینایر  ۱
 - ۱٤۹٬۸۹۰  إضافات 

 ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳ ۲۸٬۸۸۹٬٥۱۳  دیسمبر ۳۱
    

    المتراكم  اإلطفاء
 ) ۱۱٬۸٥٦٬٦۳٤( ) ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۹(  ینایر  ۱

 ) ٥٬۷٥۱٬۳۳٥( ) ٥٬۷٦۳٬۸۲٦(  إضافات 
 ) ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۹( ) ۲۳٬۳۷۱٬۷۹٥(  دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸  دیسمبر ۳۱
 

 عقود اإلیجار  ۱۰
 

 موجودات حق االستخدام  ۱۰-۱
 

 المجموع  مستودع  سیارات  
۲۰۲۱    
    التكلفة 

 ۱۰٬٥۹٤٬٦٤۰ ۱٬۹۳۷٬۱۱۹ ۸٬٦٥۷٬٥۲۱ دیسمبر ۳۱و ینایر ۱
    

    المتراكم  االستھالك
 ) ٥٬۸۳۸٬۰۹۲( ) ۸۹۰٬۹۳۸( ) ٤٬۹٤۷٬۱٥٤( ینایر  ۱

 ) ۲٬۹٦٤٬۸٦٥( ) ٤۹۱٬۲۸۸( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( للسنة   االستھالك
 ) ۸٬۸۰۲٬۹٥۷( ) ۱٬۳۸۲٬۲۲٦( ) ۷٬٤۲۰٬۷۳۱( دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ٥٥٤٬۸۹۳ ۱٬۲۳٦٬۷۹۰ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
    

  وات سن ٥ وات سن ٤ اإلنتاجیة  األعمار
 

 المجموع  مستودع  سیارات  
۲۰۲۰    
    التكلفة 

 ۱۰٬٥۹٤٬٦٤۰ ۱٬۹۳۷٬۱۱۹ ۸٬٦٥۷٬٥۲۱ دیسمبر ۳۱و ینایر ۱
    

    المتراكم  االستھالك
 ) ۲٬۸۷۷٬۱٤۳( ) ٤۰۳٬٥٦٦( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( ینایر  ۱

 ) ۲٬۹٦۰٬۹٤۹( ) ٤۸۷٬۳۷۲( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( للسنة   االستھالك
 ) ٥٬۸۳۸٬۰۹۲( ) ۸۹۰٬۹۳۸( ) ٤٬۹٤۷٬۱٥٤( دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۰٤٦٬۱۸۱ ۳٬۷۱۰٬۳٦۷ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في
    

  وات سن ٥ وات سن ٤ اإلنتاجیة  األعمار

ق-119

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 مطلوبات إیجاریة  ۱۰-۲
 

    إیجاریة  مطلوبات
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۷٬۷۲٤٬۹۹۸ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳  ینایر ۱ في
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸(  تسدیدات 

  ۱٬٦٥۷٬۰۱٤٬٥ ٥۹۱٬٥٦٥ 
    

 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸  تمویل  تكالیف
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  دیسمبر  ۳۱ في

 
 یتم عرض المطلوبات اإلیجاریة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: 

 
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ -  المتداول  غیر الجزء

 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  المتداول  االستحقاق
  ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ 

 
 ملیون لایر سعودي.  ۰٫۰۱تبلغ تكالیف التمویل المستقبلیة على المطلوبات اإلیجاریة مبلغ 

 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة )۱

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    االستخدام حق موجودات   استھالك تكلفة
 ۲٬٥٤٥٬٦۲۸ ۲٬٥٤٥٬٦۲۸  اإلیرادات  تكلفة

 ٤۱٥٬۳۲۱ ٤۱۹٬۲۳۷  وإداریة  عمومیة مصاریف
  ۲٬۹٦٤٬۸٦٥ ۲٬۹٦۰٬۹٤۹ 

 
 المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة:  )۲

 
 سعودي). ملیون لایر   ۳٫۱: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۳٫۲بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار 

 
  معلومات تكمیلیة حول أنشطة اإلیجار للمجموعة )۳

 
   لدى المجموعة عقود إیجار تتعلق ببعض المستودعات والسیارات. عادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة ولكن قد تتضمن خیارات تمدید. 

 
الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات،  یتم التفاوض على شروط اإلیجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من  

 وال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

ات  البیة خیارتتوفر خیارات التمدید واإلنھاء لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة الموجودات التي تستخدم في عملیات المجموعة. ال تتم ممارسة غ
 التمدید الموجودة إال باالتفاق المتبادل بین المجموعة والمؤجر المعني. 

 
   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة  )٤

 
ملیون لایر   ۱٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ المصروف المتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األجل للسنة المنتھیة في 

 سعودي).
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 مطلوبات إیجاریة  ۱۰-۲
 

    إیجاریة  مطلوبات
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۷٬۷۲٤٬۹۹۸ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳  ینایر ۱ في
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸(  تسدیدات 

  ۱٬٦٥۷٬۰۱٤٬٥ ٥۹۱٬٥٦٥ 
    

 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸  تمویل  تكالیف
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  دیسمبر  ۳۱ في

 
 یتم عرض المطلوبات اإلیجاریة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: 

 
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ -  المتداول  غیر الجزء

 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  المتداول  االستحقاق
  ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ 

 
 ملیون لایر سعودي.  ۰٫۰۱تبلغ تكالیف التمویل المستقبلیة على المطلوبات اإلیجاریة مبلغ 

 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة )۱

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    االستخدام حق موجودات   استھالك تكلفة
 ۲٬٥٤٥٬٦۲۸ ۲٬٥٤٥٬٦۲۸  اإلیرادات  تكلفة

 ٤۱٥٬۳۲۱ ٤۱۹٬۲۳۷  وإداریة  عمومیة مصاریف
  ۲٬۹٦٤٬۸٦٥ ۲٬۹٦۰٬۹٤۹ 

 
 المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة:  )۲

 
 سعودي). ملیون لایر   ۳٫۱: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۳٫۲بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار 

 
  معلومات تكمیلیة حول أنشطة اإلیجار للمجموعة )۳

 
   لدى المجموعة عقود إیجار تتعلق ببعض المستودعات والسیارات. عادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة ولكن قد تتضمن خیارات تمدید. 

 
الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات،  یتم التفاوض على شروط اإلیجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من  

 وال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

ات  البیة خیارتتوفر خیارات التمدید واإلنھاء لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة الموجودات التي تستخدم في عملیات المجموعة. ال تتم ممارسة غ
 التمدید الموجودة إال باالتفاق المتبادل بین المجموعة والمؤجر المعني. 

 
   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة  )٤

 
ملیون لایر   ۱٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ المصروف المتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األجل للسنة المنتھیة في 

 سعودي).

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۰ 
 

 مخزون  ۱۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱۷۸٬۲۲۸٬۳۹٥ ۱٦٦٬۱۱٦٬۸۲۱  للبیع  بھا محتفظ غیر ولوازم،  غیار قطع
 ً  ) ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦( ) ۲۲٬۷۸۷٬٤٦٦(  الحركة بطيء مخزون مخصص: ناقصا

  ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ 
 

 فیما یلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲۰٬۲٤۳٬۲٥٥ ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦  ینایر  ۱

 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲  إضافات 
 ) ۳٬۱۹۱٬۹۱۱( ) ۱۲٬۱۷٥٬٤۰۲(  مشطوبات 

 ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦ ۲۲٬۷۸۷٬٤٦٦  دیسمبر ۳۱
 

 تجاریة وذمم مدینة أخرىذمم مدینة  ۱۲
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    :تجاریة مدینة  ذمم
 ۳۷۸٬۸٥۹٬۱٦۳ ٥٦۹٬۳۸٥٬۲۱۷ ۲٤ عالقة  ذات  أطراف 
 ٦۸۳٬۷۰۹ -  أخرى  أطراف 

 ۹۸٬۸۸٦٬۰٥۷ ٦٦٬٦٦۸٬۲٤۷  بھا  فواتیر إصدار یتم  لم
 ۲٬٥۰٦٬٦۸۷ ٤٬۲۲۹٬٤۱٥  مدینة  استبقاءات

 ً  ) ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦( ) ۳٬٤۳٤٬٤۳۱(  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة مخصص: ناقصا
  ٦۳٦٬۸٤۸٬٤٤۸ ٤۷۰٬٦۸۰٬۸۷۰ 

ً  مدفوعة مبالغ  ۲٤٬۱٦۷٬٤۰۲ ۲۷٬۱۷۱٬۱۰۸  مقدما
 ۲۲٬۱٥۷٬۸۰٦ ۲٦٬۹۲۸٬۲٤۹ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 ٥٬٥۳۳٬۷۹۳ ٤٬۸۹٤٬۱٦٤  أخرى
  ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ 

 
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة: فیما یلي حركة 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۳۰٬٦٥۲٬۳۰٥ ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  ینایر  ۱

 ٥٥۱٬٤۹۲ -  القیمة   في االنخفاض
 ) ۲۰٬۹٤۹٬۰٥۱( ) ٦٬۸۲۰٬۳۱٥( ۲٤ مشطوبات 

 ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦ ۳٬٤۳٤٬٤۳۱  دیسمبر ۳۱
 

المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم  تطبق المجموعة النھج المبسط لقیاس الخسائر االئتمانیة   )أ(
 المدینة التجاریة. 

 
الماضیة   واألیام  المشتركة  االئتمان  مخاطر  على خصائص  بناًء  التجاریة  المدینة  الذمم  تجمیع  تم  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس 

لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة   المستحقة. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة 
   العمالء على تسویة الذمم المدینة.

  

ق-121

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۱ 

یوًما بناًء على الشروط المتفق علیھا مع العمیل. ھذه تتعلق بعدد    ٦۰إلى    ۳۰یُسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاریخ الفاتورة تتراوح من   )ب(
   عمالء الشركات الذین لیس لدیھم سجل في التخلف عن السداد. فیما یلي تحلیل آجال االستحقاق لھذه الذمم التجاریة المدینة:من 

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲ ٤۷۲٬۸٦۸٬٦۲۳  مستحقة  غیر
ً  ۹۰ حتى السدادعن متأخرة   ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷ ۱۲۸٬٤۹٦٬۸۹۳  یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۲٬٥۰۷٬٦۲۷ ۲۲٬۱٤۷٬٤۸۰  یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ٤٦۲٬۷٤۲ ۱٦٬٦٤٥٬٦۸۳  یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱ ۱۲٤٬۲۰۰  یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷ -  یوما
  ٦٤۰٬۲۸۲٬۸۷۹ ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦ 

 
یوماً متعثرة، وبالتالي یتم تكوین مخصص لھا بالكامل. وال تعتبر معدالت    ۷۳۰تجاریة متأخرة عن السداد ألكثر من  تعتبر المجموعة أي ذمم مدینة  

 . ۲٥الخسارة لشرائح األعمار األخرى جوھریة. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم 
 

نخفضة القیمة. الحد األقصى للتعرض  ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى على موجودات م ) ج(
   لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یُعد في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة.

 
 ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.  )د(

 
الوفاء بھا بالكامل وتم إصدار  بأرصدة مقابل التزامات أداء تم    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر المفوترة كما في   )ه(

بأرصدة مقابل التزامات أداء تم الوفاء    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وتتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر مفوترة كما في  ۲۰۲۱فواتیر بھا في ینایر  
زامات األداء التي تم  من الت  ۲۰۲۰أو    ۲۰۲۱. لم یتم إثبات إیرادات خالل  ۲۰۲۲بھا بالكامل ومن المتوقع إصدار فواتیر بھا في ینایر  

 الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئیًا) في فترات التقریر السابقة. 
 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹۰٬٥۳۰ ٦۲٬۱۱۹  الصندوق  في نقد
 ٤٦۹٬٤۳۰٬۱۱۷ ٤۱۱٬٥٥۸٬۹۱۲  البنك  لدى نقد

 ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ -  مرابحة  ودائع
  ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ 

 
ین البنوك  االحتفاظ بودائع المرابحة لدى أحد البنوك المحلیة وتحقق إیرادات تمویل بمعدالت السوق السائدة بناًء على معدل سعر الفائدة السائد بیتم  

 السعودیة ("سایبور"). ودائع المرابحة مقومة باللایر السعودي. 
  

ق-122

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۱ 

یوًما بناًء على الشروط المتفق علیھا مع العمیل. ھذه تتعلق بعدد    ٦۰إلى    ۳۰یُسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاریخ الفاتورة تتراوح من   )ب(
   عمالء الشركات الذین لیس لدیھم سجل في التخلف عن السداد. فیما یلي تحلیل آجال االستحقاق لھذه الذمم التجاریة المدینة:من 

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲ ٤۷۲٬۸٦۸٬٦۲۳  مستحقة  غیر
ً  ۹۰ حتى السدادعن متأخرة   ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷ ۱۲۸٬٤۹٦٬۸۹۳  یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۲٬٥۰۷٬٦۲۷ ۲۲٬۱٤۷٬٤۸۰  یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ٤٦۲٬۷٤۲ ۱٦٬٦٤٥٬٦۸۳  یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱ ۱۲٤٬۲۰۰  یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷ -  یوما
  ٦٤۰٬۲۸۲٬۸۷۹ ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦ 

 
یوماً متعثرة، وبالتالي یتم تكوین مخصص لھا بالكامل. وال تعتبر معدالت    ۷۳۰تجاریة متأخرة عن السداد ألكثر من  تعتبر المجموعة أي ذمم مدینة  

 . ۲٥الخسارة لشرائح األعمار األخرى جوھریة. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم 
 

نخفضة القیمة. الحد األقصى للتعرض  ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى على موجودات م ) ج(
   لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یُعد في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة.

 
 ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.  )د(

 
الوفاء بھا بالكامل وتم إصدار  بأرصدة مقابل التزامات أداء تم    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر المفوترة كما في   )ه(

بأرصدة مقابل التزامات أداء تم الوفاء    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وتتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر مفوترة كما في  ۲۰۲۱فواتیر بھا في ینایر  
زامات األداء التي تم  من الت  ۲۰۲۰أو    ۲۰۲۱. لم یتم إثبات إیرادات خالل  ۲۰۲۲بھا بالكامل ومن المتوقع إصدار فواتیر بھا في ینایر  

 الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئیًا) في فترات التقریر السابقة. 
 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹۰٬٥۳۰ ٦۲٬۱۱۹  الصندوق  في نقد
 ٤٦۹٬٤۳۰٬۱۱۷ ٤۱۱٬٥٥۸٬۹۱۲  البنك  لدى نقد

 ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ -  مرابحة  ودائع
  ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ 

 
ین البنوك  االحتفاظ بودائع المرابحة لدى أحد البنوك المحلیة وتحقق إیرادات تمویل بمعدالت السوق السائدة بناًء على معدل سعر الفائدة السائد بیتم  

 السعودیة ("سایبور"). ودائع المرابحة مقومة باللایر السعودي. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۲ 

 موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع  ۱٤
 

، وبناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة، شرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترین لحفارتین تم تصنیفھما سابقًا كإنشاءات  ۲۰۱۹خالل 
، تم تصنیف ھذه الحفارات كموجودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع وتدرجان بقیمتھما  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تحت التنفیذ. وبناًء على ذلك، كما في  

. إن القیم الدفتریة والقیم العادلة ناقصاً  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي في قیمتھما الدفتریة في    ۱۹٫۳عادلة ناقصاً تكلفة البیع مما أدى إلى تخفیض بمبلغ  ال
 ھي كما یلي:    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تكلفة البیع وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة الناتجة عنھا كما في 

 

 الدفتریة  یمة الق الحفر  منصة رقم
  ناقًصا تكلفة العادلة  القیمة 
 البیع

  في االنخفاض خسائر
 القیمة 

    
AD 90 ۱٥٬۱۰۸٬۹۰٥٬٥ ٦۱۸٬۳۱۳ ۹٬٥۹۰٬٥۹۳ 

AD 100 ۱٥٬۱۹۸٬۱۸۱ ٥٬٥۱۸٬۳۱۲ ۹٬٦۷۹٬۸٦۹ 
 ۳۰٬۳۰۷٬۰۸۷ ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۱۹٬۲۷۰٬٤٦۲ 

 
، وافق مجلس إدارة الشركة على  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي. عالوة على ذلك، خالل  ۱۲٫٥مقابل  ۱۰۰وایھ دي  ۹۰، تم بیع ایھ دي ۲۰۲۱خالل 

، تم تصنیف ھذه الحفارات  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وفقًا لذلك، كما في  أخریینالبیع وشرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترین لحفارتین  
 ودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع ویتم إدراجھا بقیمتھا العادلة ناقًصا تكلفة البیع والتي تقارب قیمتھا الدفتریة. على أنھا موج

 
 ھي كما یلي:    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إن القیم الدفتریة والقیم العادلة ناقًصا تكلفة البیع وخسائر االنخفاض في القیمة الناتجة عنھا كما في 

 

 القیمة الدفتریة  الحفر  منصة رقم
  ناقًصا تكلفة العادلة  القیمة 
 البیع

  في خسائر االنخفاض
 القیمة 

    
AD 08 ٥٬۷۸۹٬۲۰۲ ٥٬۷۸۹٬۲۰۲ - 
AD 40 ۲٬۰۰۳٬٤۰٦ ۲٬۰۰۳٬٤۰٦ - 

 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - 
 

 رأس المال  ۱٥
 

لایر سعودي    ۲۲٥٬۸۰۰:  ۲۰۲۰لایر سعودي للسھم الواحد (  ۱۰سھم بمبلغ    ۲٬۲٥۸٬۰۰۰من    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتكون رأس مال الشركة كما في  
 لایر سعودي للسھم الواحد) وھي كما یلي:   ۱۰۰بمبلغ 

 
 الملكیة  نسبة  

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ التأسیس  بلد مساھم 
    

 ٥۱ ٥۱ السعودیة  العربیة المملكة طاقة 
 ٤۹ ٤۹ فرنسا  إس   بي إس

  ۱۰۰ ۱۰۰ 
 

سھًما بمبلغ    ۲۲٥٬۸۰۰، تمت زیادة مجموع عدد األسھم من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰مساھمة مقفلة مختلطة، في  كجزء من تحول الشركة إلى شركة  
 لایر سعودي للسھم الواحد.   ۱۰سھماً بمبلغ  ۲٬۲٥۸٬۰۰۰لایر سعودي للسھم الواحد إلى  ۱۰۰

 
 . ۳۰انظر أیضاً اإلیضاح رقم 

  

ق-123

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۳ 

 رأس مال إضافي مدفوع  ۱٦
 

، قرر المساھمون تحویل المبلغ إلى رأس  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جانب مساھمي الشركة بما یتناسب مع نسب ملكیتھم. بعد یمثل ھذا التمویل المقدم من 
 . ۳۰مال. انظر أیًضا اإلیضاح رقم 

 
   احتیاطي نظامي ۱۷

 
٪ كحد أدنى من  ۳۰یعادل بموجب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب أن تحتفظ الشركة باحتیاطي نظامي 

ابل للتوزیع  رأس مالھا. إن االحتیاطي النظامي المدرج في القوائم المالیة الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر ق
 على المساھمین في الشركة حالیاً. 

 
 توزیعات أرباح دائنة  ۱۸

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۱٤٬۱٤۱٬۱۹۹ -  ینایر  ۱

 - ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰  ۲۰۲۱ مارس ۱۸ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷ -  ۲۰۲۰ مایو ۲٦ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( -  مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰( ) ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤(  لالسترداد  الدخل قابلة  وضریبة الزكاة مقابل  معدلة أرباح  توزیعات

 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦  دیسمبر ۳۱
 

 القیمة العادلة لاللتزام المشتقات  ۱۹
 

ض المرابحة  أبرمت المجموعة ترتیبات مقایضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدیة لتغطیة تقلبات التدفقات النقدیة الناشئة عن قرو
ع سعر  معدالت الفائدة المتغیرة. تؤدي مقایضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار سائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) متغیرة مع دفذات  

ي القیمة  فائدة ثابت في ظل ظروف معینة. وفقاً لسیاسة المجموعة، ال تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة. فیما یلي الحركة ف
 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱العادلة اللتزام المشتقات للسنتین المنتھیتین في 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲ ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷  ینایر  ۱
    

 ۱٦٬۳٦٥٬۳۷٥ ۳٤۸٬۷٦۱  السنة  خالل  العادلة القیمة تغیرات: یضاف
 ً  ) ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰( ) ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱( ۷ الخسارة   أو الربح  إلى التصنیف إعادة: ناقصا
 ۲٬۰۳۳٬٥۹٥ ) ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰(  اآلخر  الشامل  الدخل في المعروض التغیر صافي

    
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷  دیسمبر ۳۱

 
تسلسل القیمة العادلة. تمثل  یتم حساب القیمة العادلة للمشتق باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وبالتالي یتم تصنیفھا في المستوى الثالث من  

، ال یتوقع أن یكون أثر التغییر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بیانات السوق الجوھریة المستخدمة كمدخالت لھذا التقییم منحنیات معدل الفائدة (سایبور). كما في  
 المتوقع المعقول في منحنیات معدل الفائدة (سایبور) جوھریاً. 

  
ملیون لایر سعودي). لم یكن    ۱٥٫۱:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٤٫٤دفتریة والقیمة العادلة ألداة التحوط  ، بلغت القیمة ال ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 ھناك أي تحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة خالل الفترة. 
  

ق-124

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۳ 

 رأس مال إضافي مدفوع  ۱٦
 

، قرر المساھمون تحویل المبلغ إلى رأس  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جانب مساھمي الشركة بما یتناسب مع نسب ملكیتھم. بعد یمثل ھذا التمویل المقدم من 
 . ۳۰مال. انظر أیًضا اإلیضاح رقم 

 
   احتیاطي نظامي ۱۷

 
٪ كحد أدنى من  ۳۰یعادل بموجب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب أن تحتفظ الشركة باحتیاطي نظامي 

ابل للتوزیع  رأس مالھا. إن االحتیاطي النظامي المدرج في القوائم المالیة الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر ق
 على المساھمین في الشركة حالیاً. 

 
 توزیعات أرباح دائنة  ۱۸

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۱٤٬۱٤۱٬۱۹۹ -  ینایر  ۱

 - ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰  ۲۰۲۱ مارس ۱۸ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷ -  ۲۰۲۰ مایو ۲٦ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( -  مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰( ) ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤(  لالسترداد  الدخل قابلة  وضریبة الزكاة مقابل  معدلة أرباح  توزیعات

 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦  دیسمبر ۳۱
 

 القیمة العادلة لاللتزام المشتقات  ۱۹
 

ض المرابحة  أبرمت المجموعة ترتیبات مقایضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدیة لتغطیة تقلبات التدفقات النقدیة الناشئة عن قرو
ع سعر  معدالت الفائدة المتغیرة. تؤدي مقایضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار سائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) متغیرة مع دفذات  

ي القیمة  فائدة ثابت في ظل ظروف معینة. وفقاً لسیاسة المجموعة، ال تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة. فیما یلي الحركة ف
 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱العادلة اللتزام المشتقات للسنتین المنتھیتین في 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲ ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷  ینایر  ۱
    

 ۱٦٬۳٦٥٬۳۷٥ ۳٤۸٬۷٦۱  السنة  خالل  العادلة القیمة تغیرات: یضاف
 ً  ) ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰( ) ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱( ۷ الخسارة   أو الربح  إلى التصنیف إعادة: ناقصا
 ۲٬۰۳۳٬٥۹٥ ) ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰(  اآلخر  الشامل  الدخل في المعروض التغیر صافي

    
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷  دیسمبر ۳۱

 
تسلسل القیمة العادلة. تمثل  یتم حساب القیمة العادلة للمشتق باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وبالتالي یتم تصنیفھا في المستوى الثالث من  

، ال یتوقع أن یكون أثر التغییر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بیانات السوق الجوھریة المستخدمة كمدخالت لھذا التقییم منحنیات معدل الفائدة (سایبور). كما في  
 المتوقع المعقول في منحنیات معدل الفائدة (سایبور) جوھریاً. 

  
ملیون لایر سعودي). لم یكن    ۱٥٫۱:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٤٫٤دفتریة والقیمة العادلة ألداة التحوط  ، بلغت القیمة ال ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 ھناك أي تحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة خالل الفترة. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٤ 

   اقتراضات المرابحة  ۲۰
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۰۹٬۰۲۷٬٥۳۷ ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ المرابحة  اقتراضات
 ۸٬۰۲۹٬٥۸٥ ۳٬٦٥٦٬۲۱۱ المستحقة  التمویل تكالیف: یضاف

 ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ 
 ) ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷( ) ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳( المتداولة  المطلوبات ضمن المعروض المتداول الجزء: ناقًصا 

 ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ 
 

ملیار لایر سعودي لتمویل النفقات الرأسمالیة    ۳٫۷محلیة بمجموع تسھیل قدره  لدى المجموعة اتفاقیات تسھیل مرابحة طویلة األجل مع بنوك تجاریة  
إجمالي یمتد  إلى معدل سایبور.  تستند  والتي  السائدة  السوق  بمعدالت  تمویل  تكالیف  القروض  للشركة. تحمل ھذه  العامل  المال    ومتطلبات رأس 

. إن القروض مضمونة بشكل رئیسي عن  ۲۰۲٦إلى    ۲۰۲۱لھا على السنوات من  استحقاقات القروض القائمة استناداً إلى جداول السداد العائدة  
ملیون لایر سعودي). تتطلب تعھدات تسھیالت االقتراض    ۳۸۲٫۰:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲۹٦٫۱طریق التنازل عن ذمم مدینة تجاریة بمبلغ  

، امتثلت المجموعة لتعھدات  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱األخرى. في  من الشركة أن تحافظ على مستوى معین من الشروط المالیة وبعض المتطلبات  
   تسھیالت االقتراض.

 
ملیون لایر سعودي    ۲۹٥٫٥، أبرمت شركة الحفر العربیة اتفاقیة تعدیل مع أحد البنوك التجاریة إلعادة جدولة تسدیدات القرض بمبلغ  ۲۰۲۰خالل  

 إعادة الجدولة تعدیالت جوھریة في بنود اتفاقیة القرض. . لم ینتج عن ۲۰۲۲و ۲۰۲۱إلى  ۲۰۲۱و ۲۰۲۰من 
 

 آجال استحقاق اقتراضات المرابحة 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    : دیسمبر ۳۱ في المنتھیة  السنوات
۲۰۲۱  - ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ 
۲۰۲۲  ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ ٥٤۹٬۱۲۹٬۰۱٤ 
۲۰۲۳  ٤۳۷٬۸٤۹٬۷۸٤ ٦۳۰٬٥۳۷٬۳٦٤ 
۲۰۲٤  ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ 
۲۰۲٥  ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ 
۲۰۲٤٤٬  ٦۱۹٦٬٤۲۹ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ 

  ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ 
 

 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲۱
 

 وصف عام للخطة  ۲۱-۱
 

یتم   السعودیة.  العربیة  المملكة  العمل في  نظام  المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات  المسددة عند نھایة خدمة  تطبق  المبالغ  احتساب 
وط  الموظفین وفقا للخطة على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة في تاریخ نھایة خدمتھم، كما ھو مبین في الشر

ن ھي خطة غیر ممولة ویتم استیفاء التزامات  المنصوص علیھا في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. إن خطة منافع نھایة الخدمة للموظفی
عة من قبل خبیر  سداد المنافع عند استحقاقھا عند إنھاء العمل أو االستقالة منھ. تم تقییم اللتزامات منافع الموظفین وفق طریقة وحدة االئتمان المتوق

 . ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱اكتواري مستقل كما في 
  

ق-125

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٥ 

 في قائمة المركز المالي الموحدة  الحركة في صافي االلتزام المثبت ۲۱-۲
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲٤۷٬٦۲٥٬٥۲٦ ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥  ینایر  ۱

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱  الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷  فائدة  مصروف

 - ) ۸۱٬۳۲۱(  مدفوعة  غیر مستحقة فوائد
 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲(  مدفوعات 

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸(  القیاس  إعادة
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  دیسمبر ۳۱

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة  ۲۱-۳

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱ الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷ فائدة  مصروف

 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ الخسارة  أو الربح  في  المثبت المبلغ مجموع 
   

   القیاس  إعادة
 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( الخبرة  تعدیالت بسبب  ربح

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( اآلخر  الشامل الدخل في  المثبت المبلغ مجموع 
 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۲۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٪۲٫٥ ٪۲٫۸  الخصم  معدل
 ٪۲٫۰ ٪۲٫۰  الرواتب  في الزیادة معدل

 
 تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ٥-۲۱

 
 الموظفین  منافع   التزامات على األثر االفتراض  في التغیر 
 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  
     

 ۲۱٬۳٤۰٬۹۸٦ ) ۱۸٬٥۳۹٬۱۰۲( ٪۱ ٪۱ الخصم  معدل
 ) ۱۹٬٦٥٦٬۷۷۹( ۲۲٬۲۰۱٬٦۷۰ ٪۱ ٪۱ الرواتب  في الزیادة معدل

 
تكون  تستند تحلیالت الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد  

المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام المنافع  
د حساب التزامات  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطریقة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عن

 منافع الموظفین. 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٥ 

 في قائمة المركز المالي الموحدة  الحركة في صافي االلتزام المثبت ۲۱-۲
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲٤۷٬٦۲٥٬٥۲٦ ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥  ینایر  ۱

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱  الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷  فائدة  مصروف

 - ) ۸۱٬۳۲۱(  مدفوعة  غیر مستحقة فوائد
 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲(  مدفوعات 

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸(  القیاس  إعادة
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  دیسمبر ۳۱

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة  ۲۱-۳

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱ الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷ فائدة  مصروف

 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ الخسارة  أو الربح  في  المثبت المبلغ مجموع 
   

   القیاس  إعادة
 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( الخبرة  تعدیالت بسبب  ربح

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( اآلخر  الشامل الدخل في  المثبت المبلغ مجموع 
 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۲۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٪۲٫٥ ٪۲٫۸  الخصم  معدل
 ٪۲٫۰ ٪۲٫۰  الرواتب  في الزیادة معدل

 
 تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ٥-۲۱

 
 الموظفین  منافع   التزامات على األثر االفتراض  في التغیر 
 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  
     

 ۲۱٬۳٤۰٬۹۸٦ ) ۱۸٬٥۳۹٬۱۰۲( ٪۱ ٪۱ الخصم  معدل
 ) ۱۹٬٦٥٦٬۷۷۹( ۲۲٬۲۰۱٬٦۷۰ ٪۱ ٪۱ الرواتب  في الزیادة معدل

 
تكون  تستند تحلیالت الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد  

المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام المنافع  
د حساب التزامات  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطریقة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عن

 منافع الموظفین. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٦ 

   تحلیل االستحقاق المتوقع ٦-۲۱
 

سنوات). ویوضح الجدول أدناه تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع ما    ۸إلى    ٦:  ۲۰۲۰سنوات (  ۸المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  یبلغ  
 بعد الخدمة غیر المخصومة: 

 
 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات ٥ - ۲ بین سنة ۲ - ۱ بین واحدة   سنة  من  أقل 
      

 ٦٥۲٬۹٤٦٬۸۹٤ ٥۱۸٬٥۷۳٬۹٥۹ ۸۰٬۱۷۸٬۲۷۹ ۲۷٬۰٥۲٬۳۰٥ ۲۷٬۱٤۲٬۳٥۱ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ٦٤٤٬۰۱۹٬۳۹٤ ٥۰۸٬۱٤٥٬٥۹۳ ۷۹٬۲۰۰٬۲۷۰ ۲۸٬۱۱۹٬۱۷٥ ۲۸٬٥٥٤٬۳٥٦ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى ۲۲

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۲۱۹٬۰۰٤٬۷۰٥ ۱٥۹٬۱۲۹٬۷۲۹  تجاریة  دائنة ذمم
 ً  ) ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰( ) ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰(  المتداولة  غیر التجاریة  الدائنة الذمم : ناقصا

  ۱٤۳٬۹۳۹٬۹۲۹ ۱۸۰٬٦۲۳٬٥۰٥ 
 ۲٦۰٬۸۲۸٬۹۷۸ ۲۷۱٬۰۸۲٬۰٤۸  مستحقة  مصاریف
 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦ ۱۸ دائنة  أرباح  توزیعات
 ۲۰٬۳۱۲٬٦٥٦ ۲٦٬۸۰۰٬۹۷۷  الدفع  مستحقة المضافة  القیمة  ضریبة
 ۷۷۱٬٦٦٤ ٥٬٥۷۲٬۷۱٦  أخرى

  ٤٥٦٬٥٥۱٬۲۱٤٦ ٦۲٬٥۳٦٬۸۰۳ 
 

 أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۲۳
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۲۳-۱
 
تقدم الشركة وشركتھا التابعة إقرارات زكویة وضریبیة على أساس غیر موحد. تتكون المكونات الرئیسیة للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام  

حقوق   من  الدخل  وضریبة  منھا  الزكاة  مخصوماً  المعدل  والربح  األجل  طویلة  المرابحة  واقتراضات  السنة  بدایة  في  والمخصصات  المساھمین 
 االقتطاعات لصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات واالستثمارات وبنود أخرى محددة. 

 
 مصروف ضریبة الدخل  ۲۳-۲

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹  حالیة   ضریبة
 ۲٤٬٤٦۱٬٦۱۸ ۲۷٬۸٤۲٬۹٦۱  الخسارة  أو الربح  على المحملة المؤجلة الضریبة

  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 
 ۲٦٤٬٥٦۱ ۱٬۳۰۷٬۳۹۳  اآلخر  الشامل  الدخل  على المحملة المؤجلة الضریبة

  ۳۳٬۸٤٤٬۹۰۳ ۳۳٬۸۱۱٬۲۹۱ 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۷ 

   مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۳-۳
 

 المجموع  الدخل  ضریبة الزكاة  
    
 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۱۲٬٥۳۰٬٥۲۷ ۳٬٦۸۸٬۱۹۲ ۸٬۸٤۲٬۳۳٥ مخصص 
 ۱۲٬۷۸۹٬٦۱٥ ۱٬۰۰٦٬۳٥۷ ۱۱٬۷۸۳٬۲٥۸ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹ ۲٥٬۳۲۰٬۱٤۲ 
 ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ) ۱۱٬٥۱٤٬۱۱۹( ) ۱۰٬۳۹۱٬۷۸۱( مدفوعات 

 ٦٬۰۹٥٬۳٦۷ ) ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷( ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
    
 ) ۷٬٦۹۳٬٦٥۷( ) ۱٦٬۲٤۱٬٤٤٤( ۸٬٥٤۷٬۷۸۷ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۱۹٬۱۳۷٬۸٤٤ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ مخصص 
 ۱۸۱٬۹۱٦ - ۱۸۱٬۹۱٦ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۱۰٬۲۳٤٬٦٤۸ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۹٬۳۱۹٬۷٦۰ 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٥٬۲۷٥( ) ۸٬۷۲۹٬۷۰۳( مدفوعات 

 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 

 تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل إلى الضریبة المستحقة فرضا  ٤-۲۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
    

 ٪ ۲۰ ٪ ۲۰  المجموعة لدى  بھ المعمول الدخل  ضریبة  معدل
 ٪٥۱٫۳۳ ٪٥۱٫۳۳  الدخل  لضریبة  الخاضعة الفعلیة الملكیة   نسبة

    
 ۳٤٬۷۰۹٬۲۲۳ ۳۳٬٥٤۳٬۸۰۷  الفعلیة   الملكیة نسبة على الدخل  ضریبة
    : التسویة

 ) ۱٬۱٦۲٬٤۹۳( ) ۱٬۰۰٦٬۲۹۷(  ة الدائمللمصروفات غیر المسموح بھا   الضریبي األثر
  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 

 
   الشھادات والربوط النھائیةوضع  ٥-۲۳

 
، تلقت الشركة ربوط  ۲۰۲۱. خالل  ۲۰۱٤أنھت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوط الزكاة وضریبة الدخل للشركة للسنوات حتى   )۱(

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربط لدى األمانة    ۱۱٫۰بمبلغ    ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥زكویة إضافیة للسنوات من  
یتم البت في النتیجة النھائیة لھذا االعتراض كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة.    ولمنة")  العامة للجان الضریبیة ("األما 

كاٍف ولن ینشأ التزام زكوي إضافي عند صدور    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تعتقد إدارة الشركة أن مخصص الزكاة المستحقة الدفع كما في  
 قید الفحص حالیًا من قبل الھیئة.  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹لربوط للسنتین القرار النھائي على ھذا االعتراض. إن ا

 
أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوطا إضافیة للزكاة وضریبة الدخل تتعلق بشركة أوفست لعدة سنوات والتي تخضع لمراحل   )۲(

النھائیة لھذه االعتراضات، وبالتالي لم یتم    مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنھ لن ینشأ أي التزام جوھري عند التسویة 
 ۲۰۱۳. ال تزال ربوط شركة أوفست للسنوات من  ۲۰۲۰رصد مخصص لھذه الربوط اإلضافیة في القوائم المالیة الموحدة المرفقة لسنة  

 قید الفحص من قبل الھیئة حالیاً.  ۲۰۲۰حتى 
 

 . ۲۰۲۰للسنوات حتى حصلت المجموعة على شھادات الزكاة وضریبة الدخل  )۳(
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۷ 

   مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۳-۳
 

 المجموع  الدخل  ضریبة الزكاة  
    
 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۱۲٬٥۳۰٬٥۲۷ ۳٬٦۸۸٬۱۹۲ ۸٬۸٤۲٬۳۳٥ مخصص 
 ۱۲٬۷۸۹٬٦۱٥ ۱٬۰۰٦٬۳٥۷ ۱۱٬۷۸۳٬۲٥۸ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹ ۲٥٬۳۲۰٬۱٤۲ 
 ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ) ۱۱٬٥۱٤٬۱۱۹( ) ۱۰٬۳۹۱٬۷۸۱( مدفوعات 

 ٦٬۰۹٥٬۳٦۷ ) ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷( ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
    
 ) ۷٬٦۹۳٬٦٥۷( ) ۱٦٬۲٤۱٬٤٤٤( ۸٬٥٤۷٬۷۸۷ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۱۹٬۱۳۷٬۸٤٤ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ مخصص 
 ۱۸۱٬۹۱٦ - ۱۸۱٬۹۱٦ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۱۰٬۲۳٤٬٦٤۸ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۹٬۳۱۹٬۷٦۰ 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٥٬۲۷٥( ) ۸٬۷۲۹٬۷۰۳( مدفوعات 

 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 

 تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل إلى الضریبة المستحقة فرضا  ٤-۲۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
    

 ٪ ۲۰ ٪ ۲۰  المجموعة لدى  بھ المعمول الدخل  ضریبة  معدل
 ٪٥۱٫۳۳ ٪٥۱٫۳۳  الدخل  لضریبة  الخاضعة الفعلیة الملكیة   نسبة

    
 ۳٤٬۷۰۹٬۲۲۳ ۳۳٬٥٤۳٬۸۰۷  الفعلیة   الملكیة نسبة على الدخل  ضریبة
    : التسویة

 ) ۱٬۱٦۲٬٤۹۳( ) ۱٬۰۰٦٬۲۹۷(  ة الدائمللمصروفات غیر المسموح بھا   الضریبي األثر
  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 

 
   الشھادات والربوط النھائیةوضع  ٥-۲۳

 
، تلقت الشركة ربوط  ۲۰۲۱. خالل  ۲۰۱٤أنھت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوط الزكاة وضریبة الدخل للشركة للسنوات حتى   )۱(

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربط لدى األمانة    ۱۱٫۰بمبلغ    ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥زكویة إضافیة للسنوات من  
یتم البت في النتیجة النھائیة لھذا االعتراض كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة.    ولمنة")  العامة للجان الضریبیة ("األما 

كاٍف ولن ینشأ التزام زكوي إضافي عند صدور    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تعتقد إدارة الشركة أن مخصص الزكاة المستحقة الدفع كما في  
 قید الفحص حالیًا من قبل الھیئة.  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹لربوط للسنتین القرار النھائي على ھذا االعتراض. إن ا

 
أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوطا إضافیة للزكاة وضریبة الدخل تتعلق بشركة أوفست لعدة سنوات والتي تخضع لمراحل   )۲(

النھائیة لھذه االعتراضات، وبالتالي لم یتم    مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنھ لن ینشأ أي التزام جوھري عند التسویة 
 ۲۰۱۳. ال تزال ربوط شركة أوفست للسنوات من  ۲۰۲۰رصد مخصص لھذه الربوط اإلضافیة في القوائم المالیة الموحدة المرفقة لسنة  

 قید الفحص من قبل الھیئة حالیاً.  ۲۰۲۰حتى 
 

 . ۲۰۲۰للسنوات حتى حصلت المجموعة على شھادات الزكاة وضریبة الدخل  )۳(
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۸ 

 ضرائب مؤجلة  ٦-۲۳
 

 یتضمن الرصید الفروقات المؤقتة القابلة للخصم/ (الخاضعة للضریبة) العائدة إلى: 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۲٥۸٬٦۸۱٬۳٦۸ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  الموظفین  منافع التزامات
 ) ۲٬۰٥۸٬۲٦۳٬۷۹۸( ) ۲٬۳۰۰٬٦۱۱٬۳٥٥(  ومعدات  ممتلكات

 ۳۸٬۲۹٤٬۹۲۱ ۲٦٬۲۲۱٬۸۹۷  أخرى
 ) ۱٬۷٦۱٬۲۸۷٬٥۰۹( ) ۲٬۰۲۳٬٤۲۳٬۷۸٦(  بالصافي  - مؤقتة ضریبیة  فروقات

    
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ) ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷(  مؤجلة  ضریبة   التزام

 
 الحركة في الضریبة المؤجلة العائدة إلى:

 

 
  منافع التزامات

 المجموع  أخرى ومعدات   ممتلكات الموظفین 
     
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ۳٬۱۳٦٬٤۳٤ ) ۲۰۷٬۲۹۸٬٥٤۹( ۲٥٬۹۳٥٬۱۷۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ) ۲۹٬۱٥۰٬۳٥٤( ) ۱۱٥٬۱٤۲( ) ۲۸٬۸٦۱٬۹٦۷( ) ۱۷۳٬۲٤٥( الموحدة  الشامل الدخل   قائمة على محمل
 ) ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷( ۳٬۰۲۱٬۲۹۲ ) ۲۳٦٬۱٦۰٬٥۱٦( ۲٥٬۷٦۱٬۹۲۷ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
 ) ۱٥۳٬٥۰۰٬۷٦٤( ٥٬۸۷۲٬۳۲۸ ) ۱۸٤٬۷۹٤٬۳۲۸( ۲٥٬٤۲۱٬۲۳٦ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٤٬۷۲٦٬۱۷۹( ) ۲٬۷۳٥٬۸۹٤( ) ۲۲٬٥۰٤٬۲۲۱( ٥۱۳٬۹۳٦ الموحدة  الشامل الدخل   قائمة على محمل
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ۳٬۱۳٦٬٤۳٤ ) ۲۰۷٬۲۹۸٬٥٤۹( ۲٥٬۹۳٥٬۱۷۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
المؤقتة الناشئة خالل السنة من الحركة في المخصصات واستھالك الممتلكات  تعود الحركة في أرصدة الضریبة المؤجلة بشكل أساسي إلى الفروق 

. وبناًء علیھ، من المتوقع أن  ۲۰۲۲والمصنع والمعدات. ال تتوقع إدارة المجموعة أن یتغیر النمط الذي تنشأ فیھ ھذه الفروق بشكل جوھري في  
 .۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مع السنتین المنتھیتین في  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في  یتوافق التغییر في أرصدة الضریبة المؤجلة خالل السنة المنتھیة 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲٤

 
اف  الطرف المسیطر المباشر على المجموعة ھو طاقة والطرف المسیطر النھائي على المجموعة ھو حكومة المملكة العربیة السعودیة. تتكون األطر

السعودیة ("المنشآت الخاضعة  ذات العالقة من   المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت األخرى الخاضعة لسیطرة حكومة المملكة العربیة 
لسیطرة الحكومة") والشركات الزمیلة (التي تمثل المنشآت بخالف المنشآت الخاضعة لسیطرة الحكومة والتي تخضع بشكل مباشر أو غیر مباشر  

أو یمارسون علیھا نفوذًا جوھریًا) وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یمتلك  لسیطرة مساھمي الشركة  
 بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا (أطراف ذات عالقة أخرى).
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 فیما یلي أھم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  المعامالت  طبیعة
    

 ۱٬٦٤۰٬٥٦۸٬۸۳۳ ۱٬۳۳۰٬۷۳۱٬۸٥٦  الحكومة  علیھا  تسیطر التي المنشآت من إیرادات 
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  زمیلة  شركات من إیرادات 
 ۷۲۳٬٥۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰  زمیلة  شركة من اإلیجار إیرادات 
 ۲۱٬۱۰٤٬٥۰۳ ۱۲٬۰٤۹٬۱۱۱  زمیلة  شركة قبل من محملة تكالیف

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲  المساھمین   من لالسترداد قابلة  دخل وضریبة زكاة
 

 تستند المعامالت إلى الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات بین المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۱٤٬۳۳۰٬٤۷٦ ۱۳٬٥٤٦٬٥٤٥ للموظفین   األجل  قصیرة أخرى  ومنافع رواتب
 ٥۷٦٬۷۸۰ ٥۷۳٬۱٤٤ الخدمة  بعد  ما منافع

 ۱٤٬۱۱۹٬٦۸۹ ۱٤٬۹۰۷٬۲٥٦ 
 

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳مبلغاً وقدره   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ج(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٤۸٬۹۹٦٬۷۱٥ ۳۰٦٬۸۸۱٬۱۳۸ شقیقة  شركة إیھ،  إس  األوسط الشرق شلمبرجیر
 ۱۰۰٬۱۰٤٬۹۱۷ ۲۳۰٬۷۱۰٬٦٥۸ الحكومة علیھا تسیطر  منشأة السعودیة،  أرامكو
 ۲۸٬۷۸۲٬۷۷۱ ۲۹٬۷۲۷٬۱٥۹ الحكومة  علیھا تسیطر منشأة  المشتركة،  الخفجي عملیات
 ۹۷٤٬۷٦۰ ۲٬۰٦٦٬۲٦۲ شقیقة  شركة اآلبار،  لخدمات  طاقة  شركة
 ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ مساھم  طاقة، 

 ۱۲٬۱۰۱٬۱٥٤ ۷٬۷٤۰٬۲۸۳ مساھم  إس،   بي إس
 ٥۹٦٬۳۱۳٤ ٬٤٦٦۰۱٬۰۱٦٬۹٦۹ 

 
، اتفقت المجموعة مع شركة شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ على تسویة بعض الفواتیر المتنازع علیھا مستحقة القبض  ۲۰۲۰خالل   -

ملیون لایر سعودي. تم توفیر مبالغ    ۱۹٫۹بمبلغ    ۲۰۱۹شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ نظیر الخدمات المقدمة في سنة  من شركة  
 .۱۲. انظر أیًضا اإلیضاح رقم ۲۰۲۰وتم شطبھا في سنة  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۹٫۹الفواتیر المتبقیة البالغة 

 
ملیون    ۳٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   -

 .  ۱۲ملیون لایر سعودي). أنظر أیًضا اإلیضاح رقم  ۱۰٫۳: ۲۰۲۰لایر سعودي (
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 فیما یلي أھم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  المعامالت  طبیعة
    

 ۱٬٦٤۰٬٥٦۸٬۸۳۳ ۱٬۳۳۰٬۷۳۱٬۸٥٦  الحكومة  علیھا  تسیطر التي المنشآت من إیرادات 
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  زمیلة  شركات من إیرادات 
 ۷۲۳٬٥۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰  زمیلة  شركة من اإلیجار إیرادات 
 ۲۱٬۱۰٤٬٥۰۳ ۱۲٬۰٤۹٬۱۱۱  زمیلة  شركة قبل من محملة تكالیف

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲  المساھمین   من لالسترداد قابلة  دخل وضریبة زكاة
 

 تستند المعامالت إلى الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات بین المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۱٤٬۳۳۰٬٤۷٦ ۱۳٬٥٤٦٬٥٤٥ للموظفین   األجل  قصیرة أخرى  ومنافع رواتب
 ٥۷٦٬۷۸۰ ٥۷۳٬۱٤٤ الخدمة  بعد  ما منافع

 ۱٤٬۱۱۹٬٦۸۹ ۱٤٬۹۰۷٬۲٥٦ 
 

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳مبلغاً وقدره   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ج(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٤۸٬۹۹٦٬۷۱٥ ۳۰٦٬۸۸۱٬۱۳۸ شقیقة  شركة إیھ،  إس  األوسط الشرق شلمبرجیر
 ۱۰۰٬۱۰٤٬۹۱۷ ۲۳۰٬۷۱۰٬٦٥۸ الحكومة علیھا تسیطر  منشأة السعودیة،  أرامكو
 ۲۸٬۷۸۲٬۷۷۱ ۲۹٬۷۲۷٬۱٥۹ الحكومة  علیھا تسیطر منشأة  المشتركة،  الخفجي عملیات
 ۹۷٤٬۷٦۰ ۲٬۰٦٦٬۲٦۲ شقیقة  شركة اآلبار،  لخدمات  طاقة  شركة
 ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ مساھم  طاقة، 

 ۱۲٬۱۰۱٬۱٥٤ ۷٬۷٤۰٬۲۸۳ مساھم  إس،   بي إس
 ٥۹٦٬۳۱۳٤ ٬٤٦٦۰۱٬۰۱٦٬۹٦۹ 

 
، اتفقت المجموعة مع شركة شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ على تسویة بعض الفواتیر المتنازع علیھا مستحقة القبض  ۲۰۲۰خالل   -

ملیون لایر سعودي. تم توفیر مبالغ    ۱۹٫۹بمبلغ    ۲۰۱۹شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ نظیر الخدمات المقدمة في سنة  من شركة  
 .۱۲. انظر أیًضا اإلیضاح رقم ۲۰۲۰وتم شطبھا في سنة  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۹٫۹الفواتیر المتبقیة البالغة 

 
ملیون    ۳٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   -

 .  ۱۲ملیون لایر سعودي). أنظر أیًضا اإلیضاح رقم  ۱۰٫۳: ۲۰۲۰لایر سعودي (
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة  ۲٥
 

   عوامل المخاطر المالیة ۱-۲٥
 

المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة مختلفة تتضمن آثار التغیرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر  تتعرض  
اطر بشكٍل  الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج المجموعة إلدارة المخ

المخاطر  لى عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة  عام ع
 من قبل اإلدارة وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

 
المخاطر المبینة أعاله وأھداف المجموعة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة  یستعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من  

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 

الكاملة عن تصمیم ومراقبة ھیكل بالمسؤولیة  اإلدارة  اإلدارة مسؤول عن وضع    یضطلع مجلس  أن مجلس  كما  المجموعة.  لدى  المخاطر  إدارة 
   سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة علیھا.

 
إن سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا  

الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  مع االلتزام بتلك  
ن یدرك  تھدف المجموعة، من خالل تدریباتھا وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أ

   یات الملقاة على عاتقھ.مھامھ والمسؤول
 

خاطر  یتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على مدى التزام اإلدارة بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفایة إطار إدارة الم
  فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.

 
 مخاطر السوق  )أ(

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة  )۱(

 
العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت المجموعة بشكل  إن مخاطر  

ة على  رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمریكي، ترى المجموعة أن التعّرض لمخاطر العمل
 المالیة غیر جوھري.  األدوات 

 
   مخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة  )۲(

 
فائدة    إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض المجموعة بأسعار

 على أساس شروط تجاریة. 
 

ل الفائدة على التدفقات النقدیة باستخدام عقود مقایضة معدالت الفائدة المتغیرة إلى الثابتة. تحتفظ المجموعة ببعض  تدیر المجموعة مخاطر معد
، كانت اقتراضات المجموعة مقّومة  ۲۰۲۱اقتراضات المرابحة طویلة األجل بمعدالت متغیرة وإجراء مقایضات لتحویلھا إلى معدالت ثابتة. خالل  

   باللایر السعودي.
 

ملیار لایر سعودي)،   ۲٫۰: ۲۰۲۰ملیار لایر سعودي ( ۱٫٤، كان لدى المجموعة مطلوبات مالیة تحمل فائدة متغیرة بمبلغ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
٪ مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، انخفض / ارتفع صافي التغیر في الربح قبل الزكاة وضریبة  ۱وفیما لو تراوحت أسعار الفائدة بنسبة  

بحوالي  ا (  ۱٤٫۲لدخل  سعودي  على    ۱۸٫۳:  ۲۰۲۰ملیون لایر  المالیة  النفقات  ارتفاع  النخفاض/  رئیسیة  كنتیجة  وذلك  سعودي)  ملیون لایر 
 االقتراضات المحّملة بأسعار فائدة متغیرة.

 
،  ۷دد في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ال تخضع الذمم المدینة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسعار الفائدة كما ھو مح

معرضة    حیث أن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرض لتقلبات بسبب تغیر في سعر الفائدة بالسوق. ولذلك، فإن المجموعة غیر
 لمخاطر أسعار الفائدة للقیمة العادلة. 

  

ق-131

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 مخاطر األسعار  )۳(
 

األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو  ھي مخاطر تعرض قیمة  
 .ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لیست معرضة لمخاطر السعر

 
 مخاطر االئتمان  )أ(

 
 ئمة. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدینة القا

 
 یمثل النقد وما یماثلھ مخاطر ائتمان منخفضة حیث یتم إیداعھ في بنوك محلیة حسنة السمعة. 

 
یتم إثباتھا في تاریخ التقریر إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماماً عن األداء كما ھو متعاقد علیھ. إن    تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالیة التي

: ۲۰۲۰(  ٪۹۹٫٤، كان ما نسبتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یعادل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. كما في  
. تعتقد اإلدارة أن ھذا التركیز في مخاطر االئتمان مخفف، حیث  ۲٤من ثالثة عمالء. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم ) من الذمم المدینة مستحقة ۹۹٫۸٪

 أن ھؤالء العمالء لھم سجل من التسدیدات المنتظمة. 
 

تبار المركز المالي لھم والخبرة السابقة  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تحدد عملیة تقییم المخاطر الداخلیة الجودة االئتمانیة للعمالء، آخذة بعین االع
للحدود الموضوعة من قب ل  وعوامل أخرى. ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بناء على التصنیف الداخلي أو الخارجي للمالءة االئتمانیة طبقا 

 في التخلف عن السداد.   اإلدارة. تتعلق القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بقلیل من العمالء الذین لیس لدیھم سجل
 

 یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة: 
 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
 الخسارة  مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۲٬۰٥٦٬۳۰۲  ٤۷٦٬۰٦۷٬۳۷۹    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ٦٦۰٬٤۷۳  ۱۲٥٬٥۳۳٬٥٤٥  ٪  ۰٫٥ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۸٤٬٦۳٦  ۲۲٬۱۰٥٬۹۱٤  ٪۱٫۳ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٤۲٦٬۹۷۹  ۱٦٬٤٥۱٬۸٤۱  ٪۲٫٦ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٦٬۰٤۱  ۱۲٤٬۲۰۰  ٪٤٫۹ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  -  -  - یوما
 ۰٦٤  ٪  ٫٥۰٬۲۸۲٬۸۷۹  ۳٬٤۳٤٬٤۳۱ 

 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
   خسارةال مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۱٬٥۲۲٬۸۲۳  ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ۸٤۰٬۷۰۸  ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷  ٪۱٫۰ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۹۰٬٦۲٦  ۲٬٥۰۷٬٦۲۷  ٪۳٫٦ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۰٬۸٥۸  ٤٦۲٬۷٤۲  ٪٤٫٥ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲٬۳۳٦٬۰۷٥  ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱  ٪۱۳٫٦ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥٦  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷  ٪۱۰۰٫۰ یوما
 ۲٫۱٪  ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦  ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  

 
 تعتقد اإلدارة أنھا غیر معرضة لمخاطر ائتمان جوھریة. 

  

ق-132

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 مخاطر األسعار  )۳(
 

األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو  ھي مخاطر تعرض قیمة  
 .ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لیست معرضة لمخاطر السعر

 
 مخاطر االئتمان  )أ(

 
 ئمة. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدینة القا

 
 یمثل النقد وما یماثلھ مخاطر ائتمان منخفضة حیث یتم إیداعھ في بنوك محلیة حسنة السمعة. 

 
یتم إثباتھا في تاریخ التقریر إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماماً عن األداء كما ھو متعاقد علیھ. إن    تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالیة التي

: ۲۰۲۰(  ٪۹۹٫٤، كان ما نسبتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یعادل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. كما في  
. تعتقد اإلدارة أن ھذا التركیز في مخاطر االئتمان مخفف، حیث  ۲٤من ثالثة عمالء. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم ) من الذمم المدینة مستحقة ۹۹٫۸٪

 أن ھؤالء العمالء لھم سجل من التسدیدات المنتظمة. 
 

تبار المركز المالي لھم والخبرة السابقة  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تحدد عملیة تقییم المخاطر الداخلیة الجودة االئتمانیة للعمالء، آخذة بعین االع
للحدود الموضوعة من قب ل  وعوامل أخرى. ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بناء على التصنیف الداخلي أو الخارجي للمالءة االئتمانیة طبقا 

 في التخلف عن السداد.   اإلدارة. تتعلق القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بقلیل من العمالء الذین لیس لدیھم سجل
 

 یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة: 
 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
 الخسارة  مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۲٬۰٥٦٬۳۰۲  ٤۷٦٬۰٦۷٬۳۷۹    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ٦٦۰٬٤۷۳  ۱۲٥٬٥۳۳٬٥٤٥  ٪  ۰٫٥ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۸٤٬٦۳٦  ۲۲٬۱۰٥٬۹۱٤  ٪۱٫۳ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٤۲٦٬۹۷۹  ۱٦٬٤٥۱٬۸٤۱  ٪۲٫٦ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٦٬۰٤۱  ۱۲٤٬۲۰۰  ٪٤٫۹ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  -  -  - یوما
 ۰٦٤  ٪  ٫٥۰٬۲۸۲٬۸۷۹  ۳٬٤۳٤٬٤۳۱ 

 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
   خسارةال مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۱٬٥۲۲٬۸۲۳  ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ۸٤۰٬۷۰۸  ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷  ٪۱٫۰ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۹۰٬٦۲٦  ۲٬٥۰۷٬٦۲۷  ٪۳٫٦ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۰٬۸٥۸  ٤٦۲٬۷٤۲  ٪٤٫٥ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲٬۳۳٦٬۰۷٥  ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱  ٪۱۳٫٦ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥٦  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷  ٪۱۰۰٫۰ یوما
 ۲٫۱٪  ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦  ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  

 
 تعتقد اإلدارة أنھا غیر معرضة لمخاطر ائتمان جوھریة. 

  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۲ 

 مخاطر السیولة  )ب(
 

بإدارة  تعلق  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. یتمثل منھج المجموعة فیما ی
من الظروف  السیولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لھا السیولة النقدیة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، في كل  

 العادیة واالستثنائیة، دون التعرض لخسائر غیر مقبولة أو أضرار خطیرة تؤثر على سمعة المجموعة. 
  

على ضمان امتالكھا نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالیة.    وعادة ما تعمل المجموعة
ة  ویستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموع

   نیة. تسھیالت ائتما 
 

االحتیاجات التشغیلیة    تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدیة ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السیولة للمجموعة للتأكد من توفر السیولة الكافیة لتلبیة
الف المجموعة سقوف االقتراض أو  مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا وغیر المسحوبة في جمیع األوقات بحیث ال تخ

   التعھدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسھیالت االقتراض.
 

التدفقات النقدیة    یلخص الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. المبالغ المبینة في الجدول ھي
 المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شھًرا أرصدتھا الدفتریة حیث إن أثر الخصم لیس كبیًرا. التعاقدیة غیر 

 
 
 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات  ٥ - ۲ من سنة  ۲ - ۱ من واحدة   سنة  من  أقل 

۲۰۲۱      
      مشتقات 

  لمطلوبات  العادلة القیمة
 ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ - ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ - -   المشتقات 

      
      مالیة  مطلوبات

 ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۳٥۳٬٥۷۱٬٤۲۸ ٤۳۷٬۸٤۹٬۷۸٦ ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ مرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ - - - ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ إیجاریة  مطلوبات 

  على المستقبلیة الفائدة
 ٤۳٬۰٦۰٬۹۸۷ - ۷٬٦٥٤٬۸۸۲ ۱۱٬۰۲٤٬۹٤۹ ۲٤٬۳۸۱٬۱٥٦ المرابحة  اقتراضات

  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ٤٤۳٬۳٥۲٬۲٦۳ - - ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ٤۲۸٬۱٦۲٬٤٦۳ أخرى

 ۹۹۹٬۸٦۳٬۷۳٤٦٤٬ ٥۰٦٤٬٥۳٥ ۳٦۱٬۲۲٦٬۳۱۰ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۱٬۸٦۹٬۳٥۱٬۰۰۹ 
 

 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات  ٥ - ۲ من سنة  ۲ - ۱ من واحدة   سنة  من  أقل 
۲۰۲۰      
      مشتقات 

  لمطلوبات  العادلة القیمة
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ - ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ - - المشتقات 

      
      مالیة  مطلوبات

 ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۷۸٤٬۱۰۸٬۷۹۲ ٥٤۹٬۱۲۹٬۰۱٤ ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ مرابحة  اقتراضات
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ - - ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ إیجاریة  مطلوبات 

  على المستقبلیة الفائدة
 ۹۰٬۸۷٤٬۸٤٥ ۲۷٬۷۸۲ ۱۸٬۳۷۲٬۰٥٥ ۲٤٬۱۰٥٬٤٥۳ ٤۸٬۳٦۹٬٥٥٥ المرابحة  اقتراضات

  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ٤۸۰٬٦۰٥٬۳٤۷ - ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۳٬۱۹۱٬٤۰۰ ٤٤۲٬۲۲٤٬۱٤۷ أخرى

 ۱٬۱۳۳٬۲٤٥٬۲۰۳ ٥۹۸٬۲۳٦٬۱٥٦ ۸۱۷٬٦۷۰٬٦٤۷ ٤٤٬۲۲٤٬۲۱۱ ۲٬٥۹۳٬۳۷٦٬۲۱۷ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 إدارة مخاطر رأس المال  ۲-۲٥
 

للمساھمین والمنافع  تتمثل أھداف   العوائد  المجموعة على االستمرار في أعمالھا وتحقیق  الحفاظ على قدرة  المال في  إدارة رأس  المجموعة عند 
   ألصحاب المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس المال األمثل الذي یعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي  تقوم المجموعة، كغیرھا من الشركات العاملة  

الدین على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طویلة األجل ومطلوبات   المال. یُحتسب صافي  الدین على مجموع رأس 
حدة، ناقصاً النقد وما یماثلھ، بینما یكون مجموع حقوق الملكیة كما ھو وارد في قائمة المركز إیجاریة، كما ھو وارد في قائمة المركز المالي المو

 المالي الموحدة. 
 

 دیسمبر كما یلي:  ۳۱كانت نسبة المدیونیة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۲۱٬۸۹٦٬۰۲٥ ۱٬۳۸۲٬۹۳۷٬۷٥۹ )اإلیجاریة المطلوبات ذلك في  بما( االقتراضات مجموع
 ) ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷( ) ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱( یماثلھ  وما النقد: ناقًصا 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ الدین  صافي

 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ الملكیة  حقوق مجموع
 ٪ ۳٥ ٪ ۲۳ المدیونیة   نسبة

 
   صافي تسویة الدین

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۳۱٥٬۹۹٦٬٥۱٦ ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ینایر ۱ في كما
 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ تمویل  تكالیف
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۳( مدفوعة  تمویل تكالیف

 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲( األجل  طویلة  اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ٤۱۸٬۰۰۰٬٤٦۸( ۲۲۸٬۱۹۹٬۳۹٦ یماثلھ  وما النقد في  األخرى التغیرات 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ دیسمبر  ۳۱ في كما

 
 تقدیر القیمة العادلة  ۳-۲٥

 
ریخ  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تا

عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة 
   عدم الوفاء بھ.

 
لجوھري بما في  لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن مراقبة قیاس القیم العادلة ا

 ذلك القیم العادلة من المستوى الثالث. 
 

عار  تقوم اإلدارة فحص المدخالت الھامة التي ال یمكن رصدھا وتعدیالت التقییم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أس
التي تم الحص بتقییم األدلة  العادلة، تقوم اإلدارة  القیم  التسعیر، في قیاس  ول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه  السماسرة أو خدمات 

 ھذه التقییمات.  التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیھ
 

 یتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقییم الھامة للمجموعة. 
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 إدارة مخاطر رأس المال  ۲-۲٥
 

للمساھمین والمنافع  تتمثل أھداف   العوائد  المجموعة على االستمرار في أعمالھا وتحقیق  الحفاظ على قدرة  المال في  إدارة رأس  المجموعة عند 
   ألصحاب المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس المال األمثل الذي یعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي  تقوم المجموعة، كغیرھا من الشركات العاملة  

الدین على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طویلة األجل ومطلوبات   المال. یُحتسب صافي  الدین على مجموع رأس 
حدة، ناقصاً النقد وما یماثلھ، بینما یكون مجموع حقوق الملكیة كما ھو وارد في قائمة المركز إیجاریة، كما ھو وارد في قائمة المركز المالي المو

 المالي الموحدة. 
 

 دیسمبر كما یلي:  ۳۱كانت نسبة المدیونیة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۲۱٬۸۹٦٬۰۲٥ ۱٬۳۸۲٬۹۳۷٬۷٥۹ )اإلیجاریة المطلوبات ذلك في  بما( االقتراضات مجموع
 ) ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷( ) ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱( یماثلھ  وما النقد: ناقًصا 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ الدین  صافي

 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ الملكیة  حقوق مجموع
 ٪ ۳٥ ٪ ۲۳ المدیونیة   نسبة

 
   صافي تسویة الدین

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۳۱٥٬۹۹٦٬٥۱٦ ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ینایر ۱ في كما
 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ تمویل  تكالیف
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۳( مدفوعة  تمویل تكالیف

 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲( األجل  طویلة  اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ٤۱۸٬۰۰۰٬٤٦۸( ۲۲۸٬۱۹۹٬۳۹٦ یماثلھ  وما النقد في  األخرى التغیرات 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ دیسمبر  ۳۱ في كما

 
 تقدیر القیمة العادلة  ۳-۲٥

 
ریخ  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تا

عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة 
   عدم الوفاء بھ.

 
لجوھري بما في  لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن مراقبة قیاس القیم العادلة ا

 ذلك القیم العادلة من المستوى الثالث. 
 

عار  تقوم اإلدارة فحص المدخالت الھامة التي ال یمكن رصدھا وتعدیالت التقییم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أس
التي تم الحص بتقییم األدلة  العادلة، تقوم اإلدارة  القیم  التسعیر، في قیاس  ول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه  السماسرة أو خدمات 

 ھذه التقییمات.  التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیھ
 

 یتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقییم الھامة للمجموعة. 
 

  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٤ 

القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بیانات السوق التي یمكن رصدھا بأقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة   عند قیاس
 إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: 

 
 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. :  ۱المستوى  •
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (أي األسعار) ۲المستوى   •

 غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار). أو
 ألصل أو االلتزام التي ال تستند على بیانات یمكن رصدھا في السوق (مدخالت ال یمكن رصدھا). : مدخالت ل۳المستوى  •

 
فإن قیاس    في حال كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تندرج تحت مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، 

 س المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى مستوى للمدخالت یعد ھاماً لعملیة القیاس بالكامل. القیمة العادلة یُصنف بالكامل في نف
 

   تقوم المجموعة بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي یحدث فیھا التغیر.
 

، تقدر القیم العادلة لألدوات المالیة الحالیة للمجموعة، باستثناء تحوط التدفقات النقدیة بالقیمة العادلة من خالل  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
فائدة السائدة  الدخل الشامل اآلخر، أن تقارب قیمھا الدفتریة حیث أن األدوات المالیة قصیرة األجل بطبیعتھا وتحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار ال

مطلوبات المالیة  السوق ویتوقع تحقیقھا بقیمھا الدفتریة الحالیة في غضون اثني عشر شھًرا من تاریخ قائمة المركز المالي. یتم تقدیر القیّم العادلة لل  في
 . غیر المتداولة لتقریب قیمھا الدفتریة حیث أن ھذه المعدالت تحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق

 
لسل الھرمي  یسجل تحوط التدفقات النقدیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تقیمھا من قبل اإلدارة لتقع ضمن المستوى الثالث للتس

 للقیمة العادلة. 
 

 التقاریر القطاعیة  ۲٦
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعین التشغیلیین التالیین: 
 

  الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل الحفارات البریة. توفیر خدمات  ) ۱(
  توفیر خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل الحفارات البحریة.  ) ۲(

 
 وفقاً للقطاعات التشغیلیة أعاله:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فیما یلي ملخص المعلومات المالیة المختارة للسنة المنتھیة في 

 
  نتائج قطاعیة  )أ

 
  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۳٬۰۱۱٬۹۱۳ ٥٥۲٬٥۳٤٬۸۸۷ ۱٬٦٤۳٬٤۲۱٬۷۱۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸ ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸( - - ) ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰( ) ۱۳۹٬٤۹۰٬۰۱۸( ) ۳۹۹٬۹۷٦٬٤٤٤( ) ۱٬۱۹۰٬٥۹۱٬۸۸۸( اإلیرادات  تكلفة
 ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲ ۳٤٬۱۹٤٬٤۰۳ ۱٥۲٬٥٥۸٬٤٤۳ ۲۸۲٬۱٥۷٬۳۱٦ قطاعیة  نتائج
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ٤٬۱۸٤٬۸۱۳ ٦٥۳٬٤٦٤٬۳٦٥ ۱٬۸۷٤٬۹۱۷٬٤۰۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( - - ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٤٥٬٦٥۷٬۳۹۸( ) ٤۷۳٬۸۸٤٬٥٥۳( ) ۱٬۳۸۹٬۹۲٦٬۸۹٦( اإلیرادات  تكلفة
 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤۲٬۱۷۳٬۹۲٦ ۱۷۹٬٥۷۹٬۸۱۲ ۳۰۱٬۳٤۳٬۹۹٥ قطاعیة  نتائج

 
 تسویة نتائج القطاع مع الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  القطاعات  تقریر  نتائج مجموع
 ) ٥٥۱٬٤۹۲( -  المالیة   الموجودات قیمة في االنخفاض  خسائر

 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸(  وإداریة  عمومیة مصاریف
 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(

 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  تمویل  تكالیف
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

 
  موجودات القطاع  )ب

 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٤٬۹٤۳٬٤۲۷٬٥٥۳ - ۲۳۰٬۸۱٥٬۱۲۳ ۲٬۱۱٥٬٦۷٦٬۳۷۲ ۲٬٥۹٦٬۹۳٦٬۰٥۸   ومعدات  ممتلكات
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - - ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - التجھیز  تكلفة

 ۱۱۲٬۳۹٤٬۹۱٦ - ۳٬۸۹۹٬٦۷۳ ۳۲٬٥۸۰٬۹۰۳ ۷٥٬۹۱٤٬۳٤۰ مخزون
 ٦۳٦٬۰۱۹٬۲۸۲ ) ٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳( ٦٤٬۹۹٥٬۳۳۱ ۱٤٤٬۷٤۲٬۳۹۸ ٤۸٦٬٥۷٦٬٥٤٦ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱٥۹٬٤۲٦٬۹٤٤ ۲٬۳۰٥٬۷٦٤٬۱۲۱ ۲۹۹٬۷۱۰٬۱۲۷ )٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳ ( ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹ 
 

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٥٬۱۱۸٬۳۹٦٬۱۹٥ - ۲٥۹٬٦۷٦٬۸۲٥ ۲٬۱٤۹٬۷٤۲٬۰٥٥ ۲٬۷۰۸٬۹۷۷٬۳۱٥   ومعدات  ممتلكات
 ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ - - ۹٬۰٥٤٬٤٦۸ ۱٦٬٤٥٦٬۰۷۱ التجھیز  تكلفة

 ۱٤۰٬۸٥۹٬۷۰۷ - ٦٬۱٥۲٬۷۰۱ ۳٦٬۱۸٦٬۰۷٥ ۹۸٬٥۲۰٬۹۳۱ مخزون
 ٥۰٤٬۲۰۸٬۸۹٤ ) ۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹( ٦٦٬۳٤۷٬۳۰٥ ۱۰۸٬٦۹۱٬۲۳۳ ۳٦۹٬۰۱۹٬۹٤٥ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ - - ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱۹۲٬۹۷٤٬۲٦۲ ۲٬۳۱٤٬۷۱۰٬٤٥٦ ۳۳۲٬۱۷٦٬۸۳۱ )۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹ ( ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ٤٬۱۸٤٬۸۱۳ ٦٥۳٬٤٦٤٬۳٦٥ ۱٬۸۷٤٬۹۱۷٬٤۰۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( - - ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٤٥٬٦٥۷٬۳۹۸( ) ٤۷۳٬۸۸٤٬٥٥۳( ) ۱٬۳۸۹٬۹۲٦٬۸۹٦( اإلیرادات  تكلفة
 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤۲٬۱۷۳٬۹۲٦ ۱۷۹٬٥۷۹٬۸۱۲ ۳۰۱٬۳٤۳٬۹۹٥ قطاعیة  نتائج

 
 تسویة نتائج القطاع مع الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  القطاعات  تقریر  نتائج مجموع
 ) ٥٥۱٬٤۹۲( -  المالیة   الموجودات قیمة في االنخفاض  خسائر

 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸(  وإداریة  عمومیة مصاریف
 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(

 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  تمویل  تكالیف
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

 
  موجودات القطاع  )ب

 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٤٬۹٤۳٬٤۲۷٬٥٥۳ - ۲۳۰٬۸۱٥٬۱۲۳ ۲٬۱۱٥٬٦۷٦٬۳۷۲ ۲٬٥۹٦٬۹۳٦٬۰٥۸   ومعدات  ممتلكات
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - - ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - التجھیز  تكلفة

 ۱۱۲٬۳۹٤٬۹۱٦ - ۳٬۸۹۹٬٦۷۳ ۳۲٬٥۸۰٬۹۰۳ ۷٥٬۹۱٤٬۳٤۰ مخزون
 ٦۳٦٬۰۱۹٬۲۸۲ ) ٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳( ٦٤٬۹۹٥٬۳۳۱ ۱٤٤٬۷٤۲٬۳۹۸ ٤۸٦٬٥۷٦٬٥٤٦ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱٥۹٬٤۲٦٬۹٤٤ ۲٬۳۰٥٬۷٦٤٬۱۲۱ ۲۹۹٬۷۱۰٬۱۲۷ )٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳ ( ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹ 
 

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٥٬۱۱۸٬۳۹٦٬۱۹٥ - ۲٥۹٬٦۷٦٬۸۲٥ ۲٬۱٤۹٬۷٤۲٬۰٥٥ ۲٬۷۰۸٬۹۷۷٬۳۱٥   ومعدات  ممتلكات
 ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ - - ۹٬۰٥٤٬٤٦۸ ۱٦٬٤٥٦٬۰۷۱ التجھیز  تكلفة

 ۱٤۰٬۸٥۹٬۷۰۷ - ٦٬۱٥۲٬۷۰۱ ۳٦٬۱۸٦٬۰۷٥ ۹۸٬٥۲۰٬۹۳۱ مخزون
 ٥۰٤٬۲۰۸٬۸۹٤ ) ۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹( ٦٦٬۳٤۷٬۳۰٥ ۱۰۸٬٦۹۱٬۲۳۳ ۳٦۹٬۰۱۹٬۹٤٥ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ - - ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱۹۲٬۹۷٤٬۲٦۲ ۲٬۳۱٤٬۷۱۰٬٤٥٦ ۳۳۲٬۱۷٦٬۸۳۱ )۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹ ( ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٦ 

 تسویة بین موجودات القطاعات مع مجموع الموجودات 
 

 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹  القطاع   موجودات مجموع
 ٤٤۳٬۸۱٥٬۸۷۰ ۳۱٥٬٤٥٦٬٤۸٤  )  الشركة موجودات من رئیسي بشكل تتكون( مصنفة  غیر ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸  ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳  االستخدام  حق موجودات

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱  یماثلھ  وما نقد
 ٤۲٬۷۷۲٬٤۰٦ ۱۰٤٬۹٤۸٬۳۰۳  أخرى

 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 
 

    معلومات أخرى )ج
 

 : أربعة عمالء خارجیین)، مفصلة كما یلي: ۲۰۲۰مستمدة من أربعة عمالء خارجیین ( ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كانت اإلیرادات للسنة المنتھیة في 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬٥۰۷٬۱٤۱٬٥۳۰ ۱٬۱۹۱٬٤٤٤٬۰٤٦  السعودیة  العربیة   الزیت شركة
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  إیھ  إس األوسط  الشرق شلمبرجیر شركة

 ۱۳۳٬٤۲۷٬۳۰۳ ۱۳۹٬۲۸۷٬۸۱۰  المشتركة  الخفجي عملیات
 ۸٬٥۳٦٬۱۳٦ ۸٬۲۷٤٬۲٦۹  أخرى

  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 
 

 فئات األدوات المالیة  ۲۷
 

 إن األدوات المالیة مفصلة بالفئة في الجدول أدناه: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   المطفأة  بالتكلفة مالیة  موجودات

 ٥۰۸٬٦۲۷٬۲۱٥ ٦۷۲٬۷۷۹٬۲۹۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم
 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ یماثلھ  وما نقد

 ۱٬۰۸٤٬٤۰۰٬۳۲۳ ۱٬۱٤۸٬۱٤۷٬۸٦۲ 
   

     اآلخر  الشامل الدخل خالل  من  العادلة  بالقیمة مالیة مطلوبات
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ النقدیة  التدفقات  لتحوط   العادلة القیمة

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

   المطفأة   بالتكلفة مالیة مطلوبات
 ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ األجل   طویلة مرابحة اقتراضات
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ إیجاریة  مطلوبات 

 ٤۸۰٬٦۰٥٬۳٤۷ ٤٤۳٬۳٥۲٬۲٦۳ أخرى  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ۱٬۸۲٦٬۲۹۰٬۰۲۲ ۲٬٥۰۲٬٥۰۱٬۳۷۲ 
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۲۸
 

بخالف  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمات حقوق الملكیة  
فإن ربحیة  محتملة،    مخفضةاألسھم العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة لیس لدیھا أي أسھم  

 ھي نفسھا ربحیة السھم األساسیة.   المخفضةالسھم 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ الشركة  مساھمي إلى العائد الربح
 ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ والمخفّضة  األساسیة  السھم  ربحیةغرض ل العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة
 

لیعكس الزیادة في مجموع عدد األسھم، كما ھو موضح في اإلیضاح   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة المنتھیة في 
 .۱٥رقم 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۹

 
  ۲۷٦٫۳:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۳٫۳ضمانات بالنیابة عن المجموعة بمبلغ  ، أصدرت بنوك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   )۱(

ملیون لایر    ۳۸٫۳ملیون لایر سعودي). وكان لدى المجموعة خطابات اعتماد صدرت بالنیابة عنھا في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۹۱٫۷: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
ملیون لایر سعودي   ۱۱۸٫٤مبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قات الرأسمالیة المتعاقد علیھا من قبل المجموعة والتي لم یتم تكبدھا حتى  بلغت النف )۲(

  ملیون لایر سعودي). ۱۸۸٫۰: ۲۰۲۰تقریبًا (
 

 . ۲۳انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )۳(
 

 أحداث الحقة  ۳۰
 

 .۲۰۲۲مارس  ۱۷المنعقد بتاریخ ، قرر مساھمو الشركة في اجتماعھم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بعد  )أ
 

إلى   )۱( الشركة  مال  رأس  مبلغ    ۸۰۰٫۰زیادة  تحویل  طریق  عن  سعودي  المبقاة   ٦۸۰٫۰ملیون لایر  األرباح  من  سعودي       ملیون لایر 
 ملیون لایر سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. تخضع الزیادة المقترحة في رأس المال لبعض الموافقات التنظیمیة؛   ۹۷٫٤و

 
   .ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتیاطي النظامي ۲۲۱٫۱كما تقرر تحویل مبلغ  )۲(
 
   ملیون لایر سعودي.  ۳۷٫٤اعتماد توزیعات أرباح بمبلغ  )۳(

 
 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )ب
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۲۸
 

بخالف  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمات حقوق الملكیة  
فإن ربحیة  محتملة،    مخفضةاألسھم العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة لیس لدیھا أي أسھم  

 ھي نفسھا ربحیة السھم األساسیة.   المخفضةالسھم 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ الشركة  مساھمي إلى العائد الربح
 ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ والمخفّضة  األساسیة  السھم  ربحیةغرض ل العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة
 

لیعكس الزیادة في مجموع عدد األسھم، كما ھو موضح في اإلیضاح   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة المنتھیة في 
 .۱٥رقم 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۹

 
  ۲۷٦٫۳:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۳٫۳ضمانات بالنیابة عن المجموعة بمبلغ  ، أصدرت بنوك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   )۱(

ملیون لایر    ۳۸٫۳ملیون لایر سعودي). وكان لدى المجموعة خطابات اعتماد صدرت بالنیابة عنھا في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۹۱٫۷: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
ملیون لایر سعودي   ۱۱۸٫٤مبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قات الرأسمالیة المتعاقد علیھا من قبل المجموعة والتي لم یتم تكبدھا حتى  بلغت النف )۲(

  ملیون لایر سعودي). ۱۸۸٫۰: ۲۰۲۰تقریبًا (
 

 . ۲۳انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )۳(
 

 أحداث الحقة  ۳۰
 

 .۲۰۲۲مارس  ۱۷المنعقد بتاریخ ، قرر مساھمو الشركة في اجتماعھم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بعد  )أ
 

إلى   )۱( الشركة  مال  رأس  مبلغ    ۸۰۰٫۰زیادة  تحویل  طریق  عن  سعودي  المبقاة   ٦۸۰٫۰ملیون لایر  األرباح  من  سعودي       ملیون لایر 
 ملیون لایر سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. تخضع الزیادة المقترحة في رأس المال لبعض الموافقات التنظیمیة؛   ۹۷٫٤و

 
   .ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتیاطي النظامي ۲۲۱٫۱كما تقرر تحویل مبلغ  )۲(
 
   ملیون لایر سعودي.  ۳۷٫٤اعتماد توزیعات أرباح بمبلغ  )۳(

 
 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )ب

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة) 

 
  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  وتقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
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٢  

  الحفر العربيةشركة 
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
صفحة 
  
  

٣ - ٢  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  

٤  الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية 
  

٦ - ٥  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
  

٨ - ٧  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة 
  

٩   قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
  

١٢ - ١٠  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
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  )،  ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (

  ، المملكة العربية السعودية ٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧برج الحقيط، ص.ب. 
  www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩-٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٣١١هاتف: 

 

  
  
  
  
  
  

  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  
  

            إلى السادة مجلس إدارة شركة الحفر العربية المحترمين
  )شركة مساهمة مقفلة مختلطة(
  

  المقدمة
  

الحفر   لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  فحصنا  (مجتمعين  لقد  التابعة  وشركتها  ("الشركة")  العربية 
، وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في ٢٠٢٢يونيو    ٣٠"المجموعة") والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة كما في  

  .، واإليضاحات التفسيرية األخرىحقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ
 

  مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 
  

"التقارير المالية    -  ٣٤إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
السعودية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد معلومات مالية األولية" المعتمد في المملكة العربية  

  . أولية موحدة موجزة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ
 

 مسؤولية الممارس
 

الموحدة الموجزة المرفقة. لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقًا للمعيار الدولي إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول المعلومات المالية األولية  
(المعدل)، "ارتباطات فحص القوائم المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب   ٢٤٠٠الرتباطات الفحص رقم  

ن هناك أي شيء قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد أن المعلومات  (المعدل) أن نستنتج ما إذا كا  ٢٤٠٠المعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
ا  المالية األولية الموحدة الموجزة، ككل، لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقًا إلطار التقرير المالي المعمول به. يتطلب هذ

  .المعيار أيًضا االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة
  

(المعدل) ارتباط تأكيد    ٢٤٠٠ات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  يعتبر فحص المعلوم
محدود. يقوم الممارس بتنفيذ اإلجراءات، التي تتكون بشكل رئيسي من إجراء استفسارات من اإلدارة وآخرين داخل المنشأة، حسب 

  .وتقييم األدلة التي تم الحصول عليها ما هو مالئم وتطبيق اإلجراءات التحليلية
  

وتعد اإلجراءات التي تنفذ في عملية الفحص أقل إلى حد كبير في نطاقها من تلك اإلجراءات المنفذة في عملية المراجعة التي تتم وفقاً 
حول هذه المعلومات المالية األولية  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا ال نبدي رأي مراجعة 

 . الموحدة الموجزة
  

  االستنتاج
  

دادها،  استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لم يتم إع
  .المعتمد في المملكة العربية السعودية ٣٤من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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٣  
 

  
  
  
  
  
  

  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة) 
  

  لفت انتباه 
  

حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة والذي يوضح أن المعلومات المالية   ١-٢نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  
قد تم إعدادها من قبل اإلدارة بغرض إدراجها في   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠األولية الموحدة الموجزة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  

ويجب عدم استخدامها ألي غرض آخر. إن رأينا غير معّدل فيما لتقديمها الى هيئة السوق المالية  ب العام األولي للشركة  وثيقة االكتتا 
  .يتعلق بهذا األمر

  
  برايس وترهاوس كوبرز

  
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  عمر محمد السقا 

  ٣٦٩ترخيص رقم 
  
  هـ١٤٤٤ صفر ١٥

 ) م٢٠٢٢  سبتمبر ١١(
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٤  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 
  السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت 

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   
    

  ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  ٥  يرادات اإل
  ) ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠(  ) ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢(  ٦  تكلفة اإليرادات 
  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨     إجمالي الربح

    
  ) ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢(  ) ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩(  ٧  مصاريف عمومية وإدارية 

  ٦٬٨٧٥٬٧٣١  ٣٬٧٩١٬٤١٠   إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 
  ١٦٠٬٣١٦٬٩٤٤  ٢٧٢٬٨٧٧٬٥٠٩     ربح التشغيل

    
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٤٠٬٩٦٣٬٨٣١(  ٨  تكاليف تمويل 

  -   ٦٬٢٢٢٬٢٢٢  ١١  إيرادات تمويل 
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩(    بالصافي -تكاليف تمويل 

    
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠     الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    
  ) ٥٬٧٨٣٬٢٥٠(  ) ٧٬٣٨٧٬٦٥٠(   مصروف الزكاة 

  ) ١٣٬٢٧٢٬٤٦٧(  ) ٢٣٬٠٩٤٬٥٠٥(   مصروف ضريبة الدخل
  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥   الربح للفترة 

    
     للفترة الدخل الشامل اآلخر 

     بند قد يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 
  ٥٬٥٥٠٬٣٤٥  ٤٬٩٣٠٬٧٩٦   تغييرات القيمة العادلة في المشتقات 

    

  ١٢٥٬٣٨٤٬٩٢٥  ٢١٢٬٥٨٤٬٥٤١   مجموع الدخل الشامل للفترة 
    

     ربحية السهم 
  ١٫٥٠  ٢٫٦٠  ١٧  األساسية والمخفضة 

 
   جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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٥  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

    قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
  بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ 

 

  
يونيو   ٣٠كما في 
٢٠٢٢  

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)  (غير مراجعة)   إيضاح 
    

     الموجودات 
     موجودات غير متداولة

  ٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧  ٥٬١٩٤٬٨٦٨٬٩٠٤  ٩  ممتلكات ومعدات 
  ٥٬٥١٧٬٧١٨  ٢٬٦٣٠٬٦٦٨   موجودات غير ملموسة 
  ١٬٧٩١٬٦٨٣  ٢٧٧٬٤٤٦   موجودات حق االستخدام

  ٢٬٣٨٤٬٥٨٩  ١٠٬٣٠٠٬٩٨٠   تكلفة التجهيز 
  ٥٬٢٦٨٬٥٧٨٬٠٢٧  ٥٬٢٠٨٬٠٧٧٬٩٩٨   مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
     موجودات متداولة 

  ١٤٣٬٣٢٩٬٣٥٥  ١٧٠٬٩٨٣٬٤٤١     مخزون
  ٦٩٥٬٨٤١٬٩٦٩  ٦٠٨٬٤٢٤٬٥٧٥  ١٠  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 ً   ١٤٬١٩١٬١٧٧  ١٢٬٤٠٠٬٢٢٢   ضريبة دخل مدفوعة مقدما
  ٢٬٥٨٧٬٢٥١  ٣٬٦١٢٬٤٢٥   تكلفة التجهيز 
  -   ٤٩٠٬١٠٩   أصل مشتق 

  ٤١١٬٦٢١٬٠٣١  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦  ١١  نقد وما يماثله 
  ١٬٢٦٧٬٥٧٠٬٧٨٣  ٣٬٣٣٢٬٦١٧٬٣٢٨  

  ٧٬٧٩٢٬٦٠٨  ٨٬٩٠٢٬٤٢٨   موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع 
  ١٬٢٧٥٬٣٦٣٬٣٩١  ٣٬٣٤١٬٥١٩٬٧٥٦   مجموع الموجودات المتداولة 

    
  ٦٬٥٤٣٬٩٤١٬٤١٨  ٨٬٥٤٩٬٥٩٧٬٧٥٤    مجموع الموجودات 

    
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية 
  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤  رأس المال 

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  -   ١٤  رأس مال إضافي مدفوع 
  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤  احتياطي نظامي 

  ) ٤٬٤٤٠٬٦٨٧(  ٤٩٠٬١٠٩   احتياطي القيمة العادلة مقابل المشتقات 
  ٤٬٠٥٧٬٣٢٤٬٦٣٦  ٣٬٣٢٦٬٤١٥٬٠٥٧  ١٤  أرباح مبقاة 

  ٤٬١٩١٬٧٦٨٬٦٧٠  ٤٬٣٦٦٬٩٠٥٬١٦٦     مجموع حقوق الملكية
    

     المطلوبات 
     مطلوبات غير متداولة

  ٨٣٥٬٦١٧٬٦٤٣  ٢٬٧٣٠٬٣٨١٬٦٩١  ١٢    اقتراضات
  ٢٥٠٬٩٦٥٬٦٧٢  ٢٦٣٬٢٦٨٬٥١٢   التزامات منافع الموظفين 

  ٥٬٩٦٥٬٠٥٢  ١٢٬٩٦٧٬١٣٧   إيرادات التجهيز 
  ٢٠٧٬٣٧٧٬٢٩٧  ٢١٤٬٨٣٣٬٤٧٦   التزام ضريبة مؤجلة 

  ١٥٬١٨٩٬٨٠٠  -   ١٣  ذمم دائنة تجارية 
  ٤٬٤٤٠٬٦٨٧  -    التزام مشتقات 

  ١٬٣١٩٬٥٥٦٬١٥١  ٣٬٢٢١٬٤٥٠٬٨١٦   المتداولة مجموع المطلوبات غير 
    
  (تتمة)    
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٦  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  (تتمة) قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

  
يونيو   ٣٠كما في 
٢٠٢٢  

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)  (غير مراجعة)   إيضاح 
    

     مطلوبات متداولة 
  ٤٥٦٬٥٥١٬٢١٦  ٤٣٧٬٠٢٣٬٢٤٦  ١٣  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٥٤٥٬٤٧٢٬٨٠٣  ٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١  ١٢  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل 
  ١٬٨٤٧٬٣١٣  ٢٥٧٬٧٧٩   الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

  ٨٬٤٥٨٬٧٢١  ٥٬٢٩٥٬٦٢٣   إيرادات التجهيز 
  ٢٠٬٢٨٦٬٥٤٤  ٢٩٬٤٠٨٬٦٦٣   زكاة مستحقة الدفع 

  ١٬٠٣٢٬٦١٦٬٥٩٧  ٩٦١٬٢٤١٬٧٧٢   مجموع المطلوبات المتداولة 
    

  ٢٬٣٥٢٬١٧٢٬٧٤٨  ٤٬١٨٢٬٦٩٢٬٥٨٨   مجموع المطلوبات 
    

  ٦٬٥٤٣٬٩٤١٬٤١٨  ٨٬٥٤٩٬٥٩٧٬٧٥٤     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.
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٧  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

 إيضاح 

شركة التصنيع وخدمات  
  طاقة  -الطاقة 

  ("طاقة") 

شركة شلمبرجير  
  لخدمات البترول 

إس. أيه. ("إس بي 
  المجموع   إس")

     
        رأس المال

(غير    ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١
  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ١١٬٠٦٤٬٢٠٠  ١١٬٥١٥٬٨٠٠     (مراجعة)  ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢  ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨  ١٤  محول من رأس المال اإلضافي المدفوع
  ٦٧٩٬٩٩٩٬٢٠٠  ٣٣٣٬١٩٩٬٦٠٨  ٣٤٦٬٧٩٩٬٥٩٢  ١٤  محول من األرباح المبقاة 

  ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
     

      رأس مال إضافي مدفوع
(غير  ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢  ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و
  ) ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠(  ) ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢(  ) ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨(  ١٤  محول إلى رأس المال

  -   -   -    (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
     

        احتياطي نظامي
(غير    ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١

  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ٩٬٢٥٣٬١٢١  ٩٬٦٣٠٬٨٠٠   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و
     

  ٢٢١٬١١٦٬٠٧٩  ١٠٨٬٣٤٦٬٨٧٩  ١١٢٬٧٦٩٬٢٠٠  ١٤  محول من األرباح المبقاة 
  ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٧٬٦٠٠٬٠٠٠  ١٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     
     

        المشتقات احتياطي القيمة العادلة مقابل 
  ) ١٥٬١٣٢٬٨١٧(  ) ٧٬٤١٥٬٠٨١(  ) ٧٬٧١٧٬٧٣٦(   (مراجعة)   ٢٠٢١يناير  ١

  ٥٬٥٥٠٬٣٤٥  ٢٬٧١٩٬٦٦٩  ٢٬٨٣٠٬٦٧٦     تغيرات في القيمة العادلة
  ) ٩٬٥٨٢٬٤٧٢(  ) ٤٬٦٩٥٬٤١٢(  ) ٤٬٨٨٧٬٠٦٠(   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠

     
  ) ٤٬٤٤٠٬٦٨٧(  ) ٢٬١٧٥٬٩٣٧(  ) ٢٬٢٦٤٬٧٥٠(   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير  ١

  ٤٬٩٣٠٬٧٩٦  ٢٬٤١٦٬٠٩٠  ٢٬٥١٤٬٧٠٦     تغيرات في القيمة العادلة
  ٤٩٠٬١٠٩  ٢٤٠٬١٥٣  ٢٤٩٬٩٥٦   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     

    
 (تتمة) 
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٨  

  الحفر العربيةشركة 
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  (تتمة)  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

    

  إيضاح 

شركة التصنيع وخدمات  
  طاقة  -الطاقة 

  ("طاقة") 

شركة شلمبرجير  
 لخدمات البترول 

إس. أيه. ("إس بي 
  المجموع  إس")

      أرباح مبقاة 
  ٣٬٧٨٨٬٤١٤٬٦١٤  ١٬٧٧٣٬٣٧٧٬٨٠٥  ٢٬٠١٥٬٠٣٦٬٨٠٩    (مراجعة)  ٢٠٢١يناير  ١

     
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٦٨٬٠٥٦٬٢٤٦  ٧٠٬٨٣٤٬٠٥١   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  ) ١٩٬٠٥٥٬٧١٧(  ) ١٢٬٦٧١٬١٣٤(  ) ٦٬٣٨٤٬٥٨٣(   الزكاة وضريبة الدخل
  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٥٥٬٣٨٥٬١١٢  ٦٤٬٤٤٩٬٤٦٨   الربح للفترة 

     
   لایر سعودي  ١٦٤٫٧توزيعات أرباح (

  ) ٣٧٬١٨٢٬٢٥٩(  ) ١٨٬٢١٩٬٣٠٧(  ) ١٨٬٩٦٢٬٩٥٢(  ١٨  لكل سهم) 
     

  ٣٬٨٧١٬٠٦٦٬٩٣٥  ١٬٨١٠٬٥٤٣٬٦١٠  ٢٬٠٦٠٬٥٢٣٬٣٢٥   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠
     

  ٤٬٠٥٧٬٣٢٤٬٦٣٦  ١٬٨٩١٬٠٨٢٬١٢٢  ٢٬١٦٦٬٢٤٢٬٥١٤   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير  ١
     

  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠  ١١٦٬٦٨٦٬٥٩١  ١٢١٬٤٤٩٬٣٠٩   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
  ) ٣٠٬٤٨٢٬١٥٥(  ) ٢٣٬٠٩٤٬٥٠٥(  ) ٧٬٣٨٧٬٦٥٠(   الزكاة وضريبة الدخل

  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥  ٩٣٬٥٩٢٬٠٨٦  ١١٤٬٠٦١٬٦٥٩   الربح للفترة 
     

  ) ٦٧٩٬٩٩٩٬٢٠٠(  ) ٣٣٣٬١٩٩٬٦٠٨(  ) ٣٤٦٬٧٩٩٬٥٩٢(  ١٤  محول إلى رأس المال
  ) ٢٢١٬١١٦٬٠٧٩(  ) ١٠٨٬٣٤٦٬٨٧٩(  ) ١١٢٬٧٦٩٬٢٠٠(  ١٤  محول إلى احتياطي نظامي

   لایر سعودي ١٦٫٦توزيعات أرباح (
  ) ٣٧٬٤٤٨٬٠٤٥(  ) ١٨٬٣٤٩٬٥٤٢(  ) ١٩٬٠٩٨٬٥٠٣(  ١٨  لكل سهم) 

     
  ٣٬٣٢٦٬٤١٥٬٠٥٧  ١٬٥٢٤٬٧٧٨٬١٧٩  ١٬٨٠١٬٦٣٦٬٨٧٨   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     
  ٤٬٣٦٦٬٩٠٥٬١٦٦  ٢٬٠٣٤٬٦١٨٬٣٣٢  ٢٬٣٣٢٬٢٨٦٬٨٣٤   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
  ٤٬٠٠٠٬٣٦٩٬١٨٤  ١٬٨٧٣٬٩٠١٬٧١١  ٢٬١٢٦٬٤٦٧٬٤٧٣   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠
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٩  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
  يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ إيضاح 
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     تعديالت لـ: 
  ٢٧٦٬٢٦٥٬٦٠٤  ٢٤٠٬٥٣٨٬٣٤٣    استهالك

  ٢٬٨٧٥٬٦٦٨  ٢٬٨٨٧٬٠٥٠   إطفاء 
  ١٦٬٣١٧٬٠١٥  ٢١٬٨١٧٬٣١٤   مخصص التزامات منافع الموظفين 
  ) ٦١٧٬٩٤٤(  ) ١٬٦٢٨٬٩٥١(   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

  ١٤٬٦٥٠٬٨٤٦  ٢٬٤٧٠٬٢٤٧   إطفاء تكلفة التجهيز 
  ) ٢٤٬٥٦٦٬١٩٤(  ) ٧٬٤١١٬٠١٤(   إطفاء إيرادات التجهيز 

  ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧  ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩   بالصافي -تكاليف تمويل 
     تغيرات في رأس المال العامل: 

  ٤٥٠٬٨٥٣  ) ٢٧٬٦٥٤٬٠٨٤(   المخزون (زيادة) نقص في 
  ١٬٣٨٧٬٩٤١  ٠٩٨٬٢٨٠٬٦٢   نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ) ٧٣٬٤١٧٬٢١٥(  ) ٨٥٧٬٩٢٤٬٥٠(   نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٣٧٣٬٦٦٣٬٥١٨  ٦٥٥٬٢٥١٬١٥٥   النقد الناتج من العمليات 
  -   ) ١١٬٤١١٬٨١٢(   تكلفة تجهيز مدفوعة 

  -   ٠٠٠٬٢٥٠٬١١   إيرادات تجهيز مستلمة 
  ) ١٩٬٩٨٣٬١٧٣(  ) ٨٬٢٨٤٬٩٠٢(   زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

  ) ١٠٬٧٢٩٬٣٨٧(  ) ٩٬٥١٤٬٤٧٤(   التزامات منافع موظفين مدفوعة 
  ) ٢٠٬٥٢٢٬٦٩١(  ) ١٢٬٩٩٢٬٥٩٤(   تكاليف تمويل مدفوعة 
  -   ٦٬٢٢٢٬٢٢٢   إيرادات مالية مستلمة 

  ٣٢٢٬٤٢٨٬٢٦٧  ٤٩٠٬٥٢٠٬٠٩٥   التشغيلية  األنشطة من  الواردة النقدية التدفقات صافي
    

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  ) ١١٦٬٥٣٦٬٥٦٤(  ) ١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤(  ٩   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

  ١٢٬١٨٧٬٥٠٠  ٣٬٦٣٢٬٣٥٨   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ) ١٠٤٬٣٤٩٬٠٦٤(  ) ١٧٤٬٤٢١٬٥٠٦(   االستثمارية  األنشطة من  الصادرة النقدية التدفقات صافي

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  -   ١٬٩٧٨٬٩٨٣٬٧٢٤  ١٢  متحصالت من إصدار الصكوك 
  ) ٢٨٥٬٧٩٦٬٦٥١(  ) ١٦٨٬٤٠٧٬٢٥٤(   سداد اقتراضات طويلة األجل 

  ) ١٬١٩٤٬٠٠٠(  ) ١٬٥٨٩٬٥٣٤(   لمدفوعات اإليجار العناصر الرئيسية 
  ) ٢٨٦٬٩٩٠٬٦٥١(  ١٬٨٠٨٬٩٨٦٬٩٣٦   األنشطة التمويلية  صافي التدفقات النقدية الواردة (الصادرة) من

    
  ) ٦٨٬٩١١٬٤٤٨(  ٢٬١٢٥٬٠٨٥٬٥٢٥   صافي التغير في النقد وما يماثله 

  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  ٤١١٬٦٢١٬٠٣١   نقد وما يماثله في بداية الفترة 
    

  ٥٧٠٬٦٠٩٬١٩٩  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦   نقد وما يماثله في نهاية الفترة 
 

    أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية
  -   ٣٬١١٣٬٢٢٧  ٩ موجودات محولة من ممتلكات ومعدات إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

  -   ٢٦٬٩٢٨٬٢٤٩  ١٠  أرباحهماألرصدة المطلوبة من المساهمين معدلة مقابل توزيعات 
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  اجعة)(غير مر ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٠  

  معلومات عامة  ١
 

مجتمعين   إليهم  (يشار  التابعة  وشركتها  العربية ("الشركة")  الحفر  شركة  الطبيعي،  تعمل  والغاز  النفط  آبار  حفر  في  رئيسي  بشكل  "المجموعة") 
  وعمليات تشغيل وصيانة وسحب الحفارات واألنشطة ذات الصلة.

 
با المملوكة  السعودية  التابعة  وشركتها  بالشركة  الخاصة  المالية  المعلومات  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  لكامل،  تتضمن 

  ية المحدودة ("أوفست"). إن شركة أوفست هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية. أوفست العرب 
 

الصادر عن وزارة االستثمار بتاريخ   ٢٠٣١٠٤٧٢٤١إن الشركة هي شركة مساهمة مقفلة مختلطة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم  
  ١٦هـ (١٤٢٣صفر  ٣صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩عمل بموجب سجل تجاري رقم ) وت٢٠٠٣ديسمبر  ١٣هـ (١٤٢٤ذي الحجة  ١٨

  ، المملكة العربية السعودية. ٣١٩٥٢، الخبر ٤١١٠). إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب ٢٠٠٢أبريل 
 

سنة   الخاصة  ٢٠٢١خالل  النظامية  اإلجراءات  ببدء  المساهمين  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى  إلى    بتقديم،  األولي  العام  لالكتتاب  الشركة  طلب 
في   السعودية.  العربية  المملكة  في  الصلة  التنظيمية ذات  األولي ٢٠٢٢يونيو    ٢٩الجهات  االكتتاب العام  على طلب  المالية  السوق  ، وافقت هيئة 

كة. إن موافقة هيئة السوق المالية صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها وستعتبر ملغاة إذا لم يكتمل طرح وإدراج أسهم الشركة خالل فترة للشر
  الستة أشهر هذه.

 
سنة   تم  ٢٠٢٢خالل  التي  الحفارات  بعض  أصبحت  إإيقافها  ،  أدى  مما  الحفارات،  لبعض  اليومية  األسعار  وزادت  التشغيل  قيد  زيادة سابقًا  لى 

   .٢٠٢٢يونيو  ٣٠إيرادات المجموعة وتكلفة اإليرادات والمصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  . ٢٠٢٢سبتمبر  ١١تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 

  الهامة السياسات المحاسبية  ٢
 

بالسنة الخاصة  تلك  مع  متوافقة  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المطبقة  الهامة  المحاسبية  السياسات  المالية   إن 
    السابقة.

 
    أسس وغرض اإلعداد ١- ٢

 
رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  في   ٣٤تم  المعتمد  األولية"  المالية  "التقارير 

علومات المالية  المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تم إعداد هذه الم
  . لتقديمها الى هيئة السوق المالية إدراجها في وثيقة االكتتاب العام األوليبغرض األولية الموحدة الموجزة 

    
وبن السنوية،  الموحدة  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  تتضمن  عليه،  اًء  ال 
الم للسنة  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  مع  جنب  إلى  جنباً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  قراءة  فيينبغي           نتهية 

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

  موسمية العمليات  ٢- ٢
 

  لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات المجموعة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١١  

  الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة المعايير   ٣- ٢
 

المعايير  أصبحت   على  التعديالت  للتطبيق  بعض  قابلة  األولية القائمة  المالية  المعلومات  على  أثر  أي  للتعديالت  يكن  لم  الحالية.  التقرير  لفترة 
  المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي.الموحدة الموجزة للمجموعة؛ وعليه، لم يكن على المجموعة تغيير سياساتها 

 
ولم تقم المجموعة بتطبيقها    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في  

وجد،   إن  األثر،  بتقييم  حاليًا  المجموعة  إدارة  تقوم  مبكر.  ال  لتلكبشكل  المحاسبية  أو المعايير  الحالية  التقارير  فترات  على  والتفسيرات  جديدة 
  المستقبلية للمجموعة وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٣

 
قات النقدية بالقيمة  ، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية الحالية للمجموعة، باستثناء تحوط التدف ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما في  

تستن فائدة  معدالت  وتحمل  بطبيعتها  األجل  قصيرة  المالية  األدوات  أن  حيث  الدفترية  قيمها  لتقريب  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  إلى العادلة  د 
مة المركز المالي. يتم تقدير القيم أسعار الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ قائ 

ا الفائدة  أسعار  إلى  تستند  فائدة  معدالت  تحمل  المعدالت  هذه  أن  حيث  الدفترية  قيمها  لتقريب  المتداولة  غير  المالية  للمطلوبات  في العادلة  لسائدة 
  السوق.

 
مه من قبل اإلدارة ضمن المستوى ييتم تقيالذي  ويتم تسجليه بالقيمة العادلة  تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إن  

  الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
 

  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٤
 

الموج  الموحدة  المالية األولية  المعلومات  للموجودات  يتطلب إعداد  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  التي  الهامة  واألحكام  بعض التقديرات  استخدام  زة 
رة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فت

ر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستم
لتعريفها، مع   بإجراءتكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة   تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً 

ليس بها.  المتعلقة  الفعلية  المعلومات   النتائج  إعداد  في  اإلدارة  تستخدمها  المؤثرة التي  المحاسبية  التقديرات واألحكام  في  جوهرية  تغييرات  هناك 
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية األولية الموحدة الموجزة عن تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
  يرادات اإل ٥

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ٧٩٩٬٠٤٣٬٠٣٧  ١٬٠٠٩٬١٤٩٬٢٠٤   إيرادات الحفر 
  ١٩٠٬٤٨١٬٧٨٧  ١٩٣٬٧٢٣٬٥١٤   إيرادات نقل الحفارات

  ٢٤٬٥٦٦٬١٩٣  ٧٬٤١١٬٠١٤   إيرادات التجهيز 
  ٤١٬٧٢١٬٦٨٨  ٤١٬١٤٣٬٧٦٨   تموين وإيرادات أخرى 

 ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  
 

  يبًا.تم إثبات اإليرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق عليها بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإيجار متساوية تقر 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٢  

  تكلفة اإليرادات  ٦
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
   

  ٤٣٣٬٨٠٠٬٨٢٦  ٥١٨٬١٥٠٬٦٠٠   رواتب وأجور ومنافع
  ٢٧٢٬٣٦٧٬٤٦٢  ٢٣٦٬٤٩٢٬٢٠٢   استهالك

  ٤٦٬١٧٠٬١٦٢  ٥٤٬٧٢٤٬٣٢٠   خدمات النقل 
  ١٤٬٥٧٢٬٣٣٠  ٢٬٤٧٠٬٢٤٧   تكاليف تجهيز 

  ٨٠٬٥٦٣٬١٦٠  ٩٦٬٠٠٥٬٠٥٣   أخرى 
 ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠  ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢  

 
  مصاريف عمومية وإدارية   ٧

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ٣٩٬٩٧٠٬٠٤٤  ٤٨٬٢٩٦٬٦٨٠   رواتب ومنافع 
  ١٬٢٨٤٬٢٣٠  ١٬٩٤٧٬٩٣٨   خدمات مهنية 

  ٣٬٩٩١٬٦١٧  ٣٬٩٨١٬٣١٦   استهالك
  ٢٬٧٨٢٬١٩٣  ٢٬٨٨٣٬٥٣٩   إطفاء 

  ٥٬٩٢٣٬١٦٧  ٦٬٣١١٬٨٧٣   لوازم مكتبية 
  ٩٤٦٬٣٠١  ١١٬٠٧٧٬٦٣٣   أخرى 

 ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢  ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩  
 

  تكاليف تمويل   ٨
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
(غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ١٤٬٤٨٥٬٦٤٤  ١٤٬٥٥٢٬٨٩٦   تكاليف تمويل على اقتراضات مرابحة 
  -   ٢٣٬٦٦٦٬٣١٧   تكاليف تمويل الصكوك

  ٦٬٢١٥٬٤٥٣  ٢٬٢٦٧٬٥٦١   تكاليف تمويل على مشتقات 
  ٧٢٥٬٥٥٠  ٤٧٧٬٠٥٧     أخرى

 ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧  ٤٠٬٩٦٣٬٨٣١  
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شركة الحفر العربية
  

(شركة مساهمة مقفلة مختلطة)
  

ضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
إي

٣٠
  

يونيو 
٢٠٢٢
 

(غير مراجعة) 
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

١٣
  

٩
 

ممتلكات ومعدات 
  

 
 

١ 
ناير ي

    
ضافات

 إ
استبعادات / تحويالت

  
٣٠
 

يونيو 
  

٢٠٢٢
 

(غير مراجعة)
  

 
 

 
 

التكلفة 
  

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان 

ومساكن جاهزة 
  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

 -  
 -  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

١٠٬٨٢٦٬٢١٧٬٥٥٤
  

 -  
٧٨٬٥٢٩٬٨٧٢

  
١٠٬٩٠٤٬٧٤٧٬٤٢٦

  
ت مكتبية 

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

١١١٬٠١٨٬٩٥٥
  

 -  
٤٬٦١٧٬٢٦٨

  
١١٥٬٦٣٦٬٢٢٣

  
ت 
سيارا

  
١٤٥٬٦٧١٬٧٥٤

  
 -  

)
١٬٣٠٥٬١٨٠

 (  
١٤٤٬٣٦٦٬٥٧٤

  
ت التنفيذ

ت تح
إنشاءا

  
١٣١٬٥٢٠٬٦٤٧

  
١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤

  
)

٩٣٬٤٤٢٬٥٤٨
 (  

٢١٦٬١٣١٬٩٦٣
  

 
١١٬٤٠٢٬٠٥٠٬٨٢٩

  
١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤

  
)

١١٬٦٠٠٬٥٨٨
 (  

١١٬٥٦٨٬٥٠٤٬١٠٥
  

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

االستهالك المتراكم واالنخفا
  

 
 

مبان ومساكن جاهزة 
  

)
٢٢٬٧٧٩٬٧٤٩

 (  
)

١٬٣٥٣٬٧٩٦
 (  

 -  
)

٢٤٬١٣٣٬٥٤٥
 (  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

)
٥٬٩٣٩٬٨٥٩٬٢٣١

 (  
)٨

٢٢٩٬١٨٦٬٨٨
 (  

٧٬١٨٢٬١٨١
  

)٨
٦٬١٦١٬٨٦٣٬٩٣

 (  
ت مكتبية 

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

)
٦٤٬٢٥٨٬٧٦٢

 (  
)

٦٬٢١٥٬٢٠٣
 (  

 -  
)

٧٠٬٤٧٣٬٩٦٥
 (  

ت 
سيارا

  
)

١١٦٬٢٦٩٬٠٥٠
 (  

)
٢٬١٩٩٬٨٨٣

 (  
١٬٣٠٥٬١٨٠

  
)

١١٧٬١٦٣٬٧٥٣
 (  

 
)

٦٬١٤٣٬١٦٦٬٧٩٢
 (  

)
٢٣٨٬٩٥٥٬٧٧٠

 (  
٨٬٤٨٧٬٣٦١

  
)

٦٬٣٧٣٬٦٣٥٬٢٠١
 (  

صافي 
القيمة الدفترية

  
٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧

  
 

 
٥٬١٩٤٬٨٦٨٬٩٠٤
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شركة الحفر العربية
  

(شركة مساهمة مقفلة مختلطة)
  

ضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر 
إي

المنتهية في 
٣٠

  
يونيو 

٢٠٢٢
 

(غير مراجعة) 
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

١٤
  

 
١ 

ناير ي
    

ضافات
 إ

استبعادات / تحويالت
  

٣١
 

ديسمبر
   

٢٠٢١
 

(مراجعة)
  

 
 

 
 

التكلفة 
  

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان ومساكن جاهزة 

  
٨٦٬١٨٢٬٧٠٢

  
 -  

١٣٬٢٠٢٬٩٦٧
  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

١٠٬٨٨٨٬٧٨٣٬٦٨٣
  

 -  
)

٦٢٬٥٦٦٬١٢٩
 (  

١٠٬٨٢٦٬٢١٧٬٥٥٤
  

ت مكتبية 
ت ومعدا

ث وتجهيزا
أثا

  
١٠٦٬٠٣٩٬٤٧٩

  
 -  

٤٬٩٧٩٬٤٧٦
  

١١١٬٠١٨٬٩٥٥
  

ت 
سيارا

  
١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣

  
 -  

)
١٣٬٣٤٨٬٣٢٩

 (  
١٤٥٬٦٧١٬٧٥٤

  
ت التنفيذ

ت تح
شاءا

  
١٤٢٬٣٠٩٬٠١٨

  
٢٤٧٬٦٢٧٬٢٨٢

  
)

٢٥٨٬٤١٥٬٦٥٣
 (  

١٣١٬٥٢٠٬٦٤٧
  

 
١١٬٤٧٠٬٥٧١٬٢١٥

  
٢٤٧٬٦٢٧٬٢٨٢

  
)

٣١٦٬١٤٧٬٦٦٨
 (  

١١٬٤٠٢٬٠٥٠٬٨٢٩
  

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

االستهالك المتراكم واالنخفا
  

 
 

مبان ومساكن جاهزة 
  

)
٢٠٬٢٧٤٬٩٣٩

 (  
)

٢٬٥٠٤٬٨١٠
 (  

 -  
)

٢٢٬٧٧٩٬٧٤٩
 (  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

)
٥٬٧٢٤٬٩٣٠٬٤٤١

 (  
)

٥٠٩٬٦١٥٬١٢١
 (  

٢٩٤٬٦٨٦٬٣٣١
  

)
٥٬٩٣٩٬٨٥٩٬٢٣١

 (  
ث 
أثا

ت مكتبية 
ت ومعدا

وتجهيزا
  

)
٥٥٬٥٧٥٬١٠٨

 (  
)

٨٬٦٨٣٬٦٥٤
 (  

 -  
)

٦٤٬٢٥٨٬٧٦٢
 (  

ت 
سيارا

  
)

١٠٧٬٥٧٨٬٦٦٢
 (  

)
١٨٬٢٥٧٬٤٩٥

 (  
٩٬٥٦٧٬١٠٧

  
)

١١٦٬٢٦٩٬٠٥٠
 (  

)
٥٬٩٠٨٬٣٥٩٬١٥٠

 (  
)

٥٣٩٬٠٦١٬٠٨٠
 (  

٣٠٤٬٢٥٣٬٤٣٨
  

)
٦٬١٤٣٬١٦٦٬٧٩٢

 (  
صافي القيمة الدفترية

  
٥٬٥٦٢٬٢١٢٬٠٦٥

  
 

 
٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧

  
 

) أ
 

 
تمثل 

ت التنفيذ في 
ت تح

اإلنشاءا
٣٠
 

يونيو 
٢٠٢٢
 

ت التي من المتوقع االنتهاء منها في 
ض الحفارا

ف المتكبدة في شراء وإنشاء بع
بشكل رئيسي التكالي

٢٠٢٢
 .  

 
) ب

 
 

ت التأجير والخدمة. 
ت الحفر والتي تشمل مكونا

ب عقود مع العمالء لخدما
ت بموج

ت موجودا
ت والمعدا

ت واآلال
تمثل الحفارا
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  اجعة)(غير مر ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٥  

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٠
 

 
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

 ٢٠٢١  
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٦٣٦٬٠٥٣٬٤٦٤  ٥٨٩٬٨٤٣٬٥٣٥   ذمم مدينة تجارية 
  ٤٬٢٢٩٬٤١٥  ١٬٩٩٨٬٥٣٤   استبقاءات مدينة 

  ) ٣٬٤٣٤٬٤٣١(  ) ٣٬٤٣٤٬٤٣١(   ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 ٦٣٦٬٨٤٨٬٤٤٨  ٥٨٨٬٤٠٧٬٦٣٨  

ً مبالغ مدفوعة    ٢٧٬١٧١٬١٠٨  ١٠٬٤١٩٬٥٥٠   مقدما
  ٢٦٬٩٢٨٬٢٤٩  -    زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين 

  ٤٬٨٩٤٬١٦٤  ٩٬٥٩٧٬٣٨٧   أخرى 
 ٦٩٥٬٨٤١٬٩٦٩  ٦٠٨٬٤٢٤٬٥٧٥  

 
  نقد وما يماثله  ١١

 

 
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

 ٢٠٢١  
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٦٢٬١١٩  ١٠٢٬٦٩٠   نقد في الصندوق 
  ٤١١٬٥٥٨٬٩١٢  ٩٣٦٬٦٠٣٬٨٦٦   لدى البنك نقد 

  -   ١٬٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ودائع ألجل 
 ٤١١٬٦٢١٬٠٣١  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦  

 
  . ٪٢٫٠تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك التجارية لمدة تقل عن ثالثة أشهر وتحقق إيرادات تمويل بنسبة 

 
    اقتراضات طويلة األجل ١٢

 

  إيضاح
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

٢٠٢١ 
 (مراجعة) (غير مراجعة) 

  
  ١٬٣٧٧٬٤٣٤٬٢٣٥  ١٬٢٠٩٬٠٢٦٬٩٨١  ١- ١٢  اقتراضات المرابحة 

  -   ٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢- ١٢  صكوك
  ٣٬٦٥٦٬٢١١  ٣١٬٦٢٧٬٤٤٧  يضاف: تكاليف التمويل المستحقة 

 ١٬٣٨١٬٠٩٠٬٤٤٦  ٣٬٢٤٠٬٦٥٤٬٤٢٨  
  -   ) ٢١٬٠١٦٬٢٧٦(  ٢- ١٢  ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

١٬٣٨١٬٠٩٠٬٤٤٦  ٣٬٢١٩٬٦٣٨٬١٥٢  
  

  ) ٥٤٥٬٤٧٢٬٨٠٣(  ) ٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١(  ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 

٨٣٥٬٦١٧٬٦٤٣  ٢٬٧٣٠٬٣٨١٬٦٩١  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٦  

  اقتراضات مرابحة   ١- ١٢
 

تسهيل   بمجموع  سعودية  تجارية  بنوك  أربعة  مع  األجل  طويلة  مرابحة  تسهيل  اتفاقيات  العربية  الحفر  شركة  سعودي    ٣٫٦بمبلغ  لدى  لایر  مليار 
  لسائدة لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل لشركة الحفر العربية. تحمل هذه القروض تكاليف تمويل بناًء على أسعار السوق ا 

ات القروض  والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية ("سايبور") باإلضافة إلى الهامش المعمول به. يمتد إجمالي استحقاق 
من   السنوات  على  لها  العائدة  السداد  إلى جداول  استناداً  التنازل  ٢٠٢٦إلى    ٢٠٢٢القائمة  عن طريق  رئيسي  بشكل  مضمونة  القروض  إن  عن  . 

المالية   الشروط  من  معين  مستوى  على  تحافظ  أن  العربية  الحفر  شركة  من  االقتراض  تسهيالت  تعهدات  تتطلب  العقود.  من  المدينة  الذمم  بعض 
    ، امتثلت شركة الحفر العربية لتعهدات تسهيالت االقتراض.٢٠٢٢يونيو  ٣٠وبعض المتطلبات األخرى. في 

 
  صكوك  ٢- ١٢

 
، حصلت شركة الحفر العربية على الموافقات التنظيمية المطلوبة إلصدار الصكوك وأصدرت ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

بقيمة   في    ٢٫٠صكوًكا  كما  حفارات إضافية.  لشراء  استخدامها  العربية  شركة الحفر  إدارة  سعودي، والتي تنوي  تم ،  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠مليار لایر 
   للغرض المقصود. غير مستخدمةظلت و مليون لایر سعودي، ٢١٫٠متحصالت الصكوك، صافية من تكاليف المعاملة بمبلغ  سحب

 
إليه على دفعة واحدة    ٢٠٢٧يستحق سداد الصكوك في سنة   وتحمل تكاليف تمويل بناًء على أسعار السوق السائدة والتي تعتمد على سايبور مضافاً 

لحفاظ على مستوى معين من الشروط المالية وبعض المتطلبات األخرى. في الب تعهدات الصكوك من شركة الحفر العربية الهامش المعمول به. تتط
  ، امتثلت شركة الحفر العربية لهذه التعهدات.٢٠٢٢يونيو  ٣٠

 
   آجال استحقاق االقتراضات  ٣- ١٢

 

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مراجعة)   

    يونيو:  ٣٠تنتهي في  التي ثني عشر شهًرا  االفترة 
٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١   ٢٠٢٣  
٣٩٧٬٨٢٦٬٥٣٩   ٢٠٢٤  
١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٥  
١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٦  
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٧  

  ٣٬٢٤٠٬٦٥٤٬٤٢٨  
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  ١٣
 

 
  يونيو  ٣٠

 ٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ١٥٩٬١٢٩٬٧٢٩  ٩٧٬٩٣٥٬٣٤٦   ذمم دائنة تجارية 
  ) ١٥٬١٨٩٬٨٠٠(  -    ناقصاً: الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة 

 ١٤٣٬٩٣٩٬٩٢٩  ٩٧٬٩٣٥٬٣٤٦  
  ٢٧١٬٠٨٢٬٠٤٨  ٢٨٨٬٦٦٧٬٦٠٥    مصاريف مستحقة

  ٩٬١٥٥٬٥٤٦  ٢١٬٦٧٤٬٥٢٤   توزيعات أرباح دائنة 
  ٢٦٬٨٠٠٬٩٧٧  ٢٢٬١٩٠٬١٨٧   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

  ٥٬٥٧٢٬٧١٦  ٦٬٥٥٥٬٥٨٤   أخرى 
 ٤٥٦٬٥٥١٬٢١٦  ٤٣٧٬٠٢٣٬٢٤٦  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٧  

  رأس المال  ١٤
 

   ، قرر مساهمو الشركة ما يلي:٢٠٢٢مارس  ١٧في 
 

مليون لایر   ٩٧٫٤مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة و  ٦٨٠٫٠مليون لایر سعودي بتحويل    ٨٠٠٫٠زيادة رأس مال الشركة إلى   ) ١(
أشهر  الستة  فترة  خالل  المال  رأس  في  الزيادة  لهذه  النظامية  اإلجراءات  من  االنتهاء  تم  المدفوع.  اإلضافي  المال  رأس  من  سعودي 

  . ٢٠٢٢يونيو  ٣٠المنتهية في 
 

  مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتياطي النظامي. ٢٢١٫١تحويل مبلغ  ) ٢(
 

ديسمبر    ٣١لایر سعودي للسهم الواحد (  ١٠سهم بمبلغ    ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان رأس مال الشركة يتكون من  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠وبناًء عليه، كما في  
  لایر سعودي للسهم الواحد) مملوكاً كما يلي:  ١٠سهم بمبلغ  ٢٬٢٥٨٬٠٠٠: ٢٠٢١

 
  نسبة الملكية    

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  

    التأسيس بلد   مساهمال
  ٥١  ٥١  المملكة العربية السعودية   طاقة 

  ٤٩  ٤٩  فرنسا   إس بي إس 
  ١٠٠  ١٠٠  

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ١٥

 
تتكون  السعودية.  العربية  المملكة  حكومة  هو  المجموعة  على  النهائي  المسيطر  والطرف  "طاقة"  هو  المجموعة  على  المباشر  المسيطر  الطرف 

ذات   أو  األطراف  الشركة  مساهمي  لسيطرة  الخاضعة  المنشآت  تمثل  (التي  الزميلة  والشركات  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  من  العالقة 
("المنشآت  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  لسيطرة  الخاضعة  األخرى  والمنشآت  مباشر)  غير  أو  مباشر  بشكل  جوهريًا  نفوذًا  عليها   يمارسون 

ة") وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة الخاضعة لسيطرة الحكوم
  أو اإلدارة العليا حصة فيها (أطراف ذات عالقة أخرى). 

 
  فيما يلي أهم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ( 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢يونيو   يونيو ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 

    طبيعة المعامالت 
  ٦٠٣٬٧٦١٬٧٥٢  ٨٤٧٬٤٨٠٬٩٦٨   إيرادات من المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة 

  ٤٥٢٬٠٥٠٬٩٥٣  ٤٠٠٬٣٠٢٬٥٣١   إيرادات من شركة زميلة 
  ٣٣١٬٦٠٤  ١٦٢٬٧٨٨   إيرادات اإليجار من شركة زميلة 

  ٢٬٦٩٢٬٤٨٨  ٢٬٥١٧٬٧٧٥   شركة زميلة تكاليف محملة من قبل 
 

  تستند المعامالت إلى الشروط المتفق عليها وفقًا لالتفاقيات بين المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٨  

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب( 
 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو ٢٠٢١  ٢٠٢٢يونيو  
 (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
   

  ٨٬٣٠٤٬٨٢٢  ١٠٬٦٩٨٬٨٦٢  ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين رواتب 
  ٢٤٢٬٧٧٦  ٥٨٢٬٨٧٦  منافع ما بعد الخدمة 

٨٬٥٤٧٬٥٩٨  ١١٬٢٨١٬٧٣٨  
 

مليون لایر    ٠٫٢:  ٢٠٢١يونيو    ٣٠مليون لایر سعودي (  ٠٫٢مبلغ    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠بلغت أتعاب مجلس اإلدارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  سعودي).

 
  مطلوب من أطراف ذات عالقة   )ج( 

 
٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٣٠٦٬٨٨١٬١٣٨  ١٩٢٬٩٩٣٬٤١٢  شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه، شركة زميلة 
  ٢٣٠٬٧١٠٬٦٥٨  ٢٩٧٬٤٣٢٬٤٦٥  شركة الزيت العربية السعودية، منشأة خاضعة لسيطرة الحكومة 

  ٢٩٬٧٢٧٬١٥٩  ١٠٣٬٤٣٣٬٧٥٠  المشتركة، منشأة خاضعة لسيطرة الحكومة عمليات الخفجي 
  ٢٬٠٦٦٬٢٦٢  ٣٬٣٥٩٬٨٤٠  شركة طاقة لخدمات اآلبار، شركة زميلة 

  ١٩٬١٨٧٬٩٦٦  ٤٬٢٧١٬٠٥٥  طاقة، مساهم 
  ٧٬٧٤٠٬٢٨٣  -   إس بي إس، مساهم 

 ٥٩٦٬٣١٣٬٤٦٦  ٦٠١٬٤٩٠٬٥٢٢  
 

أساسي باإليرادات المتولدة من الحفر والخدمات ذات الصلة التي تقدمها المجموعة ويتم تضمينها يتعلق المطلوب من األطراف ذات العالقة بشكل  
. تستند معامالت اإليرادات على الشروط المتفق  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في  

  وعة واألطراف ذات العالقة. عليها وفقًا لالتفاقيات الموقعة بين المجم
  

مليون لایر سعودي   ٣٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ ٢٠٢٢يونيو   ٣٠كما في 
  مليون لایر سعودي).  ٣٫٤: ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١(
 

  التقارير القطاعية  ١٦
 

  القطاعين التشغيليين التاليين: تعمل المجموعة بشكل أساسي في 
 

  تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من خالل الحفارات البرية.   ) ١(
  تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من خالل الحفارات البحرية.   ) ٢(
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٩  

  للقطاعات التشغيلية أعاله:وفقًا  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠فيما يلي مخلص المعلومات المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  قطاعية النتائج  ال  )أ
 

  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 المجموع  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  
   

  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  ٣٬٣٥٩٬٨٤٠  ٣٤٤٬٨٠١٬٢٠٥  ٩٠٣٬٢٦٦٬٤٥٥  الخارجيين  العمالء  من إيرادات
  ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦  ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦  -   -   القطاعات بين إيرادات
  ) ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦(  -   -   ) ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦(  القطاعات بين تكلفة
  ) ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢(  ) ٧٣٬٦٣٦٬٩٨٥(  ) ١٩٣٬٧٩٥٬٩٢٤(  ) ٦٤٠٬٤٠٩٬٥١٣(  اإليرادات  تكلفة
  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨  ١٣٬٦٦٨٬٨١١  ١٥١٬٠٠٥٬٢٨١  ١٧٨٬٩١٠٬٩٨٦  قطاعية  نتائج

 
 
 
 
 

  (غير مراجعة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 المجموع  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  
   

  ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٧٤٧٬٦٩٥  ٢٣٩٬٩٥٣٬٠٢٧  ٨١٤٬١١١٬٩٨٣  الخارجيين  العمالء  من إيرادات
  ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥  ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥  -   -   القطاعات بين إيرادات
  ) ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥(  -   -   ) ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥(  القطاعات بين تكلفة
  ) ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠(  ) ٧١٬١٤٦٬٢٤٧(  ) ١٩١٬٢٧١٬٦٠٠(  ) ٥٨٥٬٠٥٦٬٠٩٣(  اإليرادات  تكلفة
  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ١٠٬٠٧٣٬٠١٣  ٤٨٬٦٨١٬٤٢٧  ١٤٩٬٥٨٤٬٣٢٥  قطاعية  نتائج

 
  مع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل يةنتائج القطاعالتسوية 

 
يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  

  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨  ية رير القطاعاتقالمجموع نتائج  
  ) ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢(  ) ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩(  مصاريف عمومية وإدارية 

  ٦٬٨٧٥٬٧٣١  ٣٬٧٩١٬٤١٠  إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩(  بالصافي -تكاليف تمويل 

  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠  وضريبة الدخل الربح قبل الزكاة 
 

  يةموجودات القطاع ال  )ب
 

٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٣٬١٥٩٬٤٢٦٬٩٤٤  ٣٬٠٤٩٬٧٨٢٬٩٥٨  حفارات برية 
  ٢٬٣٠٥٬٧٦٤٬١٢١  ٢٬٢٩١٬٥٣٤٬٩٩٩  حفارات بحرية 

  ٢٩٩٬٧١٠٬١٢٧  ٢٢٨٬٩٩٢٬٨٤٣  أخرى 
  ) ٦٠٬٢٩٤٬٩٩٣(  ) ٧٧٬٤٢٩٬٤٧٢(  استبعادات 

 ٥٬٧٠٤٬٦٠٦٬١٩٩  ٥٬٤٩٢٬٨٨١٬٣٢٨  
 

في   بمبلغ  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما  المخصصة  غير  الموجودات  القطاعات  موجودات  تشمل  لم   ،٣٫١  ) سعودي  لایر  :  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليار 
  مليون لایر سعودي).  ٨٣٩٫٣
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

٢٠  

   معلومات أخرى  )ج
 

  : ثالثة) عمالء خارجيين، وتفاصيلهم كما يلي:٢٠٢١مستمدة من أربعة (  ٢٠٢٢يونيو   ٣٠المنتهية في كانت اإليرادات لفترة الستة أشهر 
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   

   
  ٥٣٧٬٠١٢٬٠٤٦  ٧٦٣٬٢٩٤٬٦٣٧   شركة الزيت العربية السعودية 

  ٤٥٢٬٠٥٠٬٩٥٣  ٤٠٠٬٣٠٢٬٥٣١   الشرق األوسط إس إيه شركة شلمبرجير  
  ٦٦٬٧٤٩٬٧٠٦  ٨٤٬١٨٦٬٣٣١   عمليات الخفجي المشتركة 

  -   ٣٬٦٤٤٬٠٠١   أخرى 
 ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  

 
 
 

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٧
 

مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى  
فإن ربحية  األسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة ليس لديها أي أسهم مخفضة محتملة،  

  السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية. 
 

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
  

  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥  الربح العائد إلى مساهمي الشركة 
  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض ربحية السهم األساسية والمخفّضة 

  ١٫٥٠  ٢٫٦٠   ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

ليعكس الزيادة في مجموع عدد األسهم، كما هو موضح   ٢٠٢١يونيو    ٣٠تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  .١٤في اإليضاح رقم 

 
  توزيعات أرباح  ١٨

 
في   المنتهية  أشهر  الستة  فترة  توزيعات  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل  على  الشركة  مساهمو  وافق  بمبلغ  ،  (  ٣٧٫٤أرباح  سعودي  لایر  : ٢٠٢١مليون 

   مليون لایر سعودي).  ٣٧٫٢توزيعات أرباح معتمدة تبلغ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

٢١  

  مطلوبات محتملة وارتباطات  ١٩
 

 ٤٨٣٫٣:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٣٠٩٫٥ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠أصدرت البنوك في   )١( 
مليون لایر   ٧٧٫٨بمبلغ    المجموعة خطابات اعتماد صادرة نيابة عنها في سياق األعمال االعتيادية). وكان لدى  لایر سعودي   مليون

   مليون لایر سعودي). ٣٨٫٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي ( 
 

حتى   )٢(  تكبدها  يتم  ولم  المجموعة  قبل  من  عليها  المتعاقد  الرأسمالية  النفقات  من    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠بلغت  يقرب  لایر  م   ٤٠٦٫٠ما  ليون 
   مليون لایر سعودي).  ١١٨٫٤: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي ( 

 
تخضع  )٣(  والتي  معينة  لسنوات  أوفست  بشركة  تتعلق  الدخل  وضريبة  للزكاة  إضافية  ربوًطا  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 

تسوية النهائية لهذه النزاعات، وبالتالي لم لمراحل مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند ال
   .٢٠٢٢يتم رصد مخصص لهذه الربوط اإلضافية في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لسنة 
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