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 هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو اإلقتباس أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات المتحدة  **
  األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به 

 **أو يلزم ترخيصه أو لم يتم االعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية. 

فيها في أي والية قضائية، بما في ذلك الواليات المتحدة    ال يمثل هذا اإلعالن نشرة إصدار أو عرضًا لبيع أوراق مالية أو االكتتاب
كن األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه، أساسًا يم

ديم أي عرض لشراء األسهم وفقًا للطرح المقترح،  وسيتم تق .االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي دولة
وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره االستثماري بناًء على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة اإلصدار التي أعدتها 

م، والتي ستنشر 2022يونيو    29ة في تاريخ  شركة الحفر العربية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودي 
، وهيئة  )www.arabdrill.com(في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة االصدار في الموقع االلكتروني الخاص بالشركة  

المالية   السعودية  )sawww.cma.org.(السوق  تداول  وشركة   ،)www.tadawul.com.sa( اكتتاب سجل  مديري  من  وكل   ،
 المؤسسات )حسب التعريف الموضح أدناه(. 

 

تداول  في  أسهمها في السوق الرئيسية    إدراج نيتها  تعلن عن    العربية   الحفر   شركة 
 السعودية 

 
 الطرح  عن عامة نبذة
الرائد   ،( "الشركة"   أو "  العربية  الحفر   شركة " )  العربية  الحفر  شركة  تعلن • النفط والغاز  المملكة  في    مقاول خدمات حفر 

" أو  الطرح العام األولي عن نيتها للمضي قدمًا في إجراء طرح عام أولي )"  ، ("السعودية"   أو "  المملكة ")  1العربية السعودية 
 .السوق الرئيسية للسوق المالية السعوديةوإدراج أسهمها في "( الطرح"

  أو   " األسهم " )  سهم عادي 26,700,000طرح  م على طلب الشركة  2022يونيو    29وافقت هيئة السوق المالية في   •
 .اإلدراجبعد  من رأس مال الشركة  %30تمثل والتي ، ("أسهم الطرح"

سبعة عشر مليون وسبعمائة خالل بيع    من   الشركة مال    رأس  إجمالي   من   %19.89  نسبتهالطرح من طرح ثانوي    يتألف •
إصدار تسعة   خالل من  % 10.11  نسبتهأولي    طرح"(؛ و أسهم البيعمن األسهم الحالية )" سهم  (  17,700,000ألف ) 

 . ("األسهم الجديدة( سهم جديد )" 9,000,000ماليين )
من خارج    المؤهلة  المؤسسات   ذلك  في  بما  والمؤسسات،  األفراد  من  للمستثمرين  العام  لالكتتاب   الشركة  أسهم  طرح  سيتم •

م  1993( من قانون األوراق المالية األمريكية لعام  Regulation Sاستنادًا إلى الالئحة إس ) الواليات المتحدة األمريكية  
 . "(قانون األوراق المالية األمريكيوتعديالته )"

 . م2022أكتوبر    5وحتى    م2022  سبتمبر  28والتي تبدأ في    ،األوامر  سجل  بناء  فترةنهاية    في الطرح  سعر  تحديد  سيتم •
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 ذة عن الشركة نب
 تمتد الحفر    عمليات  في  عريقة  خبرة  ولدى الشركة  ،1في المملكة مقاول خدمات حفر النفط والغاز الرائد  تعتبر الشركة   •

 . في قطاع الحفر البحري والبري  التشغيلي والتميز الخبرة  منقوي وحافل  سجلباإلضافة إلى  ،عقود ستةلنحو 
في قطاع الحفر داخل المملكة بحصة سوقية  الرئيسي    مزودالمنصة حفر مما يجعلها    45تمتلك الشركة أسطواًل يضم   •

ديسمبر   31منصات بحرية كما في    7منها منصة برية و  38% من إجمالي منصات الحفر في المملكة،  17تبلغ  
 . 2م2021

كما في %  19منصة حفر برية مما يشكل ثاني أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية ُتقدر بنحو    38  شركةلدى ال •
من أسطول    %55يتكون  .  اً جد  ثقيلة  إلى  متوسطة  حفر  منصات  منويتكون هذا االسطول  .  2م 2021ديسمبر    31
عن    شركةال يقل  تشغيلي  بعمر  حفر  منصات  من  البرية  الحفر  من    10لمنصات  أكثر  ويتميز  منه    %75سنوات 

خدمات الشركة مع    اهتقدم  التيالبرية    الحفرتتكامل خدمات  و .  حصان أو أكثر  2,000بمواصفات عالية الجودة تعادل  
أفضلية تنافسية من  مما يضيف للشركة    ،التابعة لها  المحدودة  أوفست العربية  شركةالتي تقوم بها    الحفر  منصاتنقل  

 .ءة عمليات نقل منصات الحفر البريةحيث التحكم وزيادة كفا
البحري من سبع منصات حفر وهو بذلك ثالث أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية ُتقدر بنحو   الشركة   يتكون أسطول •

سفينة خدمات متعددة األغراض لغرض  و   منصات ذاتية الرفع  6  ، ويتكون من2م2021ديسمبر    31، كما في  12%
 .خدمات التدخل في اآلبار واختبارها

عمالئها، حيث سجلت الشركة معدالت تشغيل ل  مضافة  قيمة  أعلىتحقيق  و   التشغيليالتميز    منسجل حافل  الشركة    لدى  •
 الشركة  سجلت  كماو   ،3درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفرو مرتفعة ألسطولها على مستوى القطاع،  

 .العالمية بالمعايير مقارنةومعايير أمان ممتازة  ،فترات العمل غير المنتجةمعدل أقل  أحد
ولديها عقود طويلة األمد مع أربعة عمالء   ،والمنطقة السعودية الكويتية المحايدةالمملكة  في    حالياً   ركةالش  تتركز عمليات •

السعودية )"  رئيسيين هم العربية  الزيت  السعوديةشركة  المشتركة وشركة شلمبرجير ميدل أرامكو  الخفجي  "( وعمليات 
وبيكر هيوز   شلمبرجيه(  كالهما جزء من مجموعة شركات)  شلمبرجير العربية السعوديةإيست إس أيه وشركة داول  

 .السعودية
رباح قبل األهوامش  متوسرررط )بلغ مرنة ربحيةمسرررتويات  أعمال الشرررركة وتعكس المالي،  أدائهاباسرررتمرار    شرررركةال تراقب •

مدعومًا بميزانية  خالل السرررررنوات الثالثة الماضرررررية(  %40 من أكثراحتسررررراب الفائدة والضررررررائب واإلهال  واالسرررررتهال  
  بجانب اتباع نهج منضبط إلدارة التكاليف جيدة مالية رافعةمستويات  بعمومية قوية 

  مما   ،م2022يوليو   31( كما في دوالر  مليار  2.18) عوديسررررررررمليار ريال   8.2  للشررررررررركةبلغت قيمة العقود المتراكمة   •
 .عزز مكانة الشركة ووضعها على مسار النمو لتأمين المزيد من اإليرادات مستقبالً 

ما  ،  أكبر المساهمين فيهاصندوق االستثمارات العامة  والتي يشكل  (،  طاقة"التصنيع وخدمات الطاقة )"   شركةتمتلك   •
أسهم%  51  نسبته تمتلك،  الشركة  من  أيه  بينما  إس  شلمبرجيه  بتروليرز  إلى   والتي ،  " شلمبرجيه " )  سيرفيسيز  تنتمي 

 . "(المساهمون البائعون "مجتمعين برا الشركة )ويشار إليهم  من أسهم% 49 ما نسبته ( شلمبرجيه مجموعة شركات
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  إلىوستسعى الشركة جاهدة  وتشغيلي قوي.    ماليخارطة طريق واضحة لمواصلة التوّسع وتقديم أداء    شركةال  رسمت •
 . اإليرادات مصادر وتنويع جديدة خليجية أسواق  إلى والتوسع أصولها قاعدة تنمية خالل من تحقيق خططها

 
ررر  رررعودية ،رالُخبر رررة السر رررة العربير ررربتمبر 18 ،المملكر  فرررريالوطنيررررة الرائرررردة  الشررررركة ،الحفررررر العربيررررةتعلررررن شررررركة  :م2022 سر
 العاديرررررةوإدراج أسرررررهمها  ولررررياأل عرررررامال طررررررحالعررررن نيتهرررررا للمضررررري قرررردمًا فررررري إجررررراء  ،فررررري المملكرررررة الحفررررر أعمرررررال مجررررال
 . تداول السعوديةفي  الرئيسية السوق  في
من   %30سهم، تمثل  26,700,000طرح ب المتعلق م على طلب الشركة2022 يونيو 29وافقت هيئة السوق المالية في  و 

رأس مال الشركة من خالل بيع  إجمالي  % من 19.89يتألف الطرح من طرح ثانوي نسبته و .  اإلدراج  بعد   رأس مال الشركة
% من خالل إصدار  10.11( من أسهم البيع؛ وطرح أولي نسبته  17,700,000)  سهمسبعة عشر مليون وسبعمائة ألف  

 .( سهم جديد9,000,000تسعة ماليين )
  طاقة وهما    ،العربية  الحفر  شركة   في  َمينالمساه  نسبةل  على أساس تناسبي وفقاً الطرح الثانوي    خاللمن  بيع األسهم    سيكون و 
  5وحتى    م2022  سبتمبر  28  منالتي ستبدأ    في نهاية فترة بناء سجل األوامر  سعر الطرح النهائي  وسُيحدد.  شلمبرجيهو 

   . م2022أكتوبر 
وخبرات   التشغيلي  التميز  منفي المملكة، ولديها سجل طويل    4رائدةالحفر  الشركة    وهيم  1964عام  في  شركة  التأسست  

في قطاع الرئيسي    مزودال منصة حفر مما يجعلها    45تمتلك الشركة أسطواًل يضم    عميقة في قطاع الحفر البحري والبري.
بئرًا    275  بلغ  حفرمعدل  متوسط  وبمن إجمالي منصات الحفر في المملكة،    5%17الحفر داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ  

 سنويًا على مدار السنوات الثالث الماضية. 
 أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق   منطقة  فيالهيدروكربونية    الموادتلبية الطلب الكبير على    فيوحيويًا    كبيراً دورًا    المملكة  تؤدي
رئيسي في نسبة الحفر بالحقول القائمة على صعيد اإلضافات التراكمية إلى المساهم  المن المتوقع أن تكون المملكة  و .  والعالم

% من اإلجمالي  30م، حيث تشكل المملكة حوالي  2030حجم اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى عام  
 .6في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ينمو أنومن المتوقع  المملكة،  في والبحري  البري  الحفر  أنشرررررررطةتأثيرًا إيجابيًا على    شرررررررهده السررررررروق   الذي القوي   للزخم وكان
منصرات  من المتوقع أن يزداد عددكما أنه   .اإلنتاج  علىللطلب المتنامي   تلبيةً   كبير بشركل المملكة  في الحفر منصرات  عدد

على التوالي، من   ،7%12و  %14  يبلغبمعدل نمو سررررررررنوي مركب  الحفر البرية والبحرية المتعاقد عليها سررررررررنويًا في المملكة  
 .6م2025إلى  م2021

وطويل األمد من حضورها القوي  تستفيد الشركة    ،وشركة الحفر الرائدة في المملكة  طرفًا رئيسيًا في القطاع  وانطالقًا من كونها
على    رائدة  كشركةحضورها    ترسيخأتاح لها    مام،  االنتعاش الحاصل في أسواق الحفر البرية والبحريةمن  و   ،سعوديةالفي  

 . الحفر خدمات  سوق  فيمستوى المملكة 
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 رايستاد إنيرجي  تقرير دراسة السوق

 
7

 نشرة الإصدار % كما هو مذكور في 8مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب البالغ 
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رررررررركة  إدارة  مجلس  رئيس  نوح،  خالد   قالو  رررررررركة   التنفيذي   والرئيس   العربية   الحفر   شر  حافالً  تاريخاً الشرررررررررررركة   تمتلك"":  طاقة "  لشر
في  اً محوري اً دور الشررررررررررررررركة    أّدتو  ،الباهرة  اإلنجازات من  العديد خاللهاحققت  عاماً  سررررررررررررررتين نحو مدار  على  متدي بالنجاحات

ت الر . وكانالتكلفة منخفضررررةر ومورد عالمي موثوق لمنتجات النفط مصرررردّ  بصررررفتها  ترسرررريخ مكانة المملكة العربية السررررعودية
  حوكمة   إطار  بتنفيذ اإلدارة مجلس قام  إذ  وتوسرعاتها،  الشرركة  مسريرة  في بارز  ىنومنح تحول نقطةبمثابة    شرهرًا الماضرية  12

 في نجحو   الدوليرة،  والكفراءات الخبراء من قيرادي فريق  تعيينعن    أعلن  كمرا جديدًا،  تنظيميراً  هيكالً  واعتمرد  ومتكرامل، شررررررررررررررامل
 خالل سرررررعودي ريال مليار 2 بقيمة صررررركو  طرح في تمّثلت والتي  المحلية  الدين  أسرررررواق  في الشرررررركة صرررررفقات  أولى اختتام
 ."المستقبلينموها بما يدعم تعزيز وتحسين هيكل رأس مال الشركة ، األمر الذي ساهم في م2022 العام من األول الربع

 السررررروق   توجهات زخم من لالسرررررتفادة  رائعة  فرصرررررة  بمثابة سررررريكون   لالكتتابالشرررررركة  أسرررررهم طرح بأن  عالية ثقة  على ونحن"
  وتمتلك   بالنجاحات  حافل بتاريخ  تزخر  التي  شرررركتنا  نمو  مسررريرة في  المشررراركة  فرصرررة  المسرررتثمرين  أمام  سررريتيح  كما اإليجابية،

  الطاقة أجندة  تنفيذ  وتيرة تسرررريع في المتمّثلةم،  2030  المملكة رؤية مسرررتهدفات  ترجمة  في بقّوة وتشرررار  النمو  مقومات  كافة
  على التركيز  مواصلة مع  المتاحة  الفرص  أفضل  واقتناص  قدماً   المضي  إلى  القيادة فريقو  اإلدارة  مجلس ويتطلع.  واالستدامة

 ".استثماراتهم على مجزية عوائد تحقيق أجل من المساهمين  توقعات تجاوز
 

بحضور قوي ومكانة فريدة داخل قطاع الشركة  : "تتمتع  غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربيةومن جانبه، قال  
واحدة من أبرز الشركات الرائدة على مستوى قطاع الحفر في المملكة، وقد استطاعت أن    مما مكنها لتصبحالنفط والغاز،  

ترسخ مكانتها كشركة وطنية بارزة بفضل ما تقدمه من حلول وخدمات متمّيزة ومبتكرة. ولعل ما يمّيزها عن نظيراتها من 
األخرى هو سّجلها الحافل باإلنجازات في تحقيق التمّيز التشغيلي وتاريخها المتميز في تأمين أفضل قيمة ممكنة   الشركات
وتسجيل أعلى معدالت التشغيل    درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر،من خالل  المساهمين والعمالء  لصالح  
 ."ناتها التشغيلية األفضل ضمن فئتها، هذا بجانب قاعدة أصولها القوية وإمكاالقطاعفي 
بمرحلة جديدة من النمو واالزدهار في مسيرة الشركة، كما تعكس طموحاتنا نحو التوّسع   إيذاناً خطوة االكتتاب العام    وتأتي"

أسطواًل    وتشّغلالشركة مكانة رائدة على مستوى قطاع حفر اآلبار النفطية في المنطقة،    تحتلوالنمو وتعزيز إمكاناتنا. واليوم،  
ركة خارطة طريق واضحة المعالم بشأن خططها نحو توسيع  منصة لحفر اآلبار البرية والبحرية. وتتبّنى الش  45كبيرًا يضم  

نطاق حضورها واستثمار بعض عوائدها في زيادة أسطولها وبما ينعكس إيجابيًا على مسيرة نمّوها وإيراداتها. وقد سجلت  
ا يمثل زيادة  وهو م،  8مليار ريال سعودي  8.2الشركة مستويات قياسية في أعمالها وعقودها المتراكمة والتي بلغت قيمتها  

عزز مكانة الشركة  م، األمر الذي  2021نهاية  كما في  عدل يصل إلى أربعة أضعاف  مب  المتراكمةفي أعمالها وعقودها  كبيرة  
 " خالل السنوات القادمةووضعها على مسار النمو لتأمين المزيد من اإليرادات 

ارتفاع زيادة نفقات شركات المقاولة في قطاع خدمات ويشهد السوق في الوقت الحالي زخمًا ونشاطًا كبيرين، خصوصًا مع "
م، إذ من المتوقع أن يصل حجم اإلنفاق  2021الحفر الستكشاف وإنتاج النفط، ارتفاعًا من المستويات المتدنية خالل العام 

وسينضم إلى أسطول  .  6%14م، بمعدل نمو سنوي مركب  2025بحلول العام    (مليار دوالر  4.7)  سعودي  مليار  .617  إلى
الستحواذ على  ونخطط لأخرى، منها منصتين تم االستحواذ عليهما مؤخرًا وأخريين تم تأجيرهما،    بحرية  الشركة أربعة منصات

 ات عمالئنا". مزيد من منصات حفر اآلبار لالستفادة من خبراتنا وفريق عملنا المتميز لضمان تلبية تطلع
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 لالستثمار   الرئيسية   النقاط 
شركة مكانة فريدة تخولها االستفادة من وجودها القوي في المملكة ومن الزخم اإليجابي الذي تشهده أسواق الحفر  ال تمتلك  

 البرية والبحرية  
والتي تعرد دولرة رائردة في إنتراج النفط حيرث تتميز أنهرا األقرل من حيرث تكراليف اإلنتراج في   المملكرةفي    هراتتركز عمليرات •

  .9العالم
في منطقة الشررررررق األوسرررررط وشرررررمال   كبيرًا وحيويًا في تلبية الطلب الكبير على المواد الهيدروكربونية دوراً المملكة  تؤدي •

رئيسري في نسربة الحفر بالحقول القائمة على صرعيد اإلضرافات المسراهم  المن المتوقع أن تكون المملكة  و .  والعالمأفريقيا 
م، حيث تشرررركل المملكة حوالي  2030األوسررررط وشررررمال أفريقيا حتى عام  التراكمية إلى حجم اإلنتاج في منطقة الشرررررق  

 .9% من اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا30
العام   - حتى  والبحرية  البرية  الحقول  من  الهيدروكربونية  المواد  من  إنتاجها  إجمالي  المملكة  ترفع  أن  المتوقع  من 

مليون برميل   13م، ليصل إلى  2025م إلى  2021الفترة من  % في  3م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  2025
 . 9م2025مكافئ من النفط يوميًا في عام 

  بمتانته في سررررررررروق إنتاج الهيدروكربونات المزدهر في المملكة والذي يمتاز   ومتكامالً   اً حيوي  دوراً   تتبنىشرررررررررركة  الال تزال  •
أن تزداد النفقات الرأسرررمالية على عمليات الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب واإلنتاج   المتوقعمن   إذ  ،في السررروق  ومرونته

 .م وذلك لغرض دعم زيادة اإلنتاج2025م إلى 2021% سنويًا في الفترة من 13في المملكة بنسبة 
المشغل الرئيسي لنشاط التنقيب واإلنتاج في المملكة، عن  و   للشركة أرامكو السعودية، وهي العميل الرئيسي    أعلنت -

م،  2022مليار ريال سعودي لعام  150من  ألكثرقيمتها  تصلاإلنفاق على التنقيب واإلنتاج لزيادة  خطط سنوية 
ومن المتوقع )م  2020مليار ريال سعودي في عام    101م و2021مليار ريال سعودي في عام    120بمبلغ    مقارنةً 

 (.النفقات الرأسمالية نموًا حتى منتصف العقدأن تشهد 
من المتوقع أن ترفع المملكة العربية السررررررررعودية إنتاج الغاز الطبيعي بشرررررررركل كبير لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في  •

م  2030م و2021% بين  5ل المملكة أعلى معدل نمو في الطلب بمعدل سررررررررنوي مركب يزيد عن  يتسررررررررجمع    ،المملكة
 .9%1.5مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 

م نتيجًة  2030من المتوقع أن تتركز النشررررررراطات ذات الصرررررررلة في المملكة والشررررررررق األوسرررررررط بشررررررركل عام بحلول عام   •
 .للقدرات التنافسية من حيث تكلفة توريد السوائل الهيدروكربونية

 شركةال  وتتمتع  ،على منصات الحفر البرية والبحريةأن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب  المتوقع   من •
 .الزخم القوي للسوق تؤهلها لالستفادة من   بمكانة مميزة

 

رررررركة الوطنية الرائدة في المملكة في مجال أعمال الحفر  رررررل    البرية والبحرية   الشر رررررول  بأفضر رررررعة  قاعدة أصر ومعرفة فريدة وواسر
 بالقطاع والسوق 

 
 

 9
 رايستاد إنيرجي  تقرير دراسة السوق



 
 
 

6 
 

في قطاع الحفر داخل المملكة العربية السعودية  الرئيسي    مزودالمنصة حفر مما يجعلها    45تمتلك الشركة أسطواًل يضم   •
بئرًا سنويًا على   275حفر بلغ    معدلمتوسط  وب  من إجمالي منصات الحفر في المملكة،  9%17تبلغ  بحصة سوقية  

 . مدار السنوات الثالث الماضية
   31 في  كما%  19  برفي المملكة بحصة سوقية ُتقدر  حفر برية    منصاتثاني أكبر أسطول  الشركة    تمتلك -

أسطول    من%  55  يتكون   .اً األسطول من منصات حفر متوسطة إلى ثقيلة جد   هذا  ويتكون .  10م2021  ديسمبر
%  75سنوات ويتميز أكثر من    10بعمر تشغيلي يقل عن    حفر  منصاتالحفر البرية من    لمنصاتالشركة  

على  الشركة    يعزز من مقدرات، والذي  حصان أو أكثر  2,000تعادل    األداءبمواصفات عالية    من األسطول
 .إجراء عمليات الحفر األفقية المعقدة

البحري من سبع منصات حفر وهو بذلك ثالث أكبر أسطول في المملكة بحصة سوقية    الشركة  يتكون أسطول -
سفينة خدمات متعددة  و   منصات ذاتية الرفع  6  ، ويتكون من10م2021ديسمبر    31%، كما في  12ُتقدر بنحو  

 . األغراض لغرض خدمات التدخل في اآلبار واختبارها
قطاع الحفر    ديناميكيات  وفهمطويلة األمد مع العمالء،    وعالقتها  ،أعمالها المتكاملمن خالل خدماتها الشاملة ونموذج   •

 . شركة بموقع قوي يؤهلها للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق الالبري والبحري، تتميز 
،  2017بالكامل في عام    المحدودة  العربية  أوفستشركة على شركة  الاستحوذت    األساسية،  الشركة  أعمال  إلى  وباإلضافة •

. وقد ساهمت  البريةمتخصصة في اإلدارة والتنسيق واإلشراف على عمليات النقل المعقدة لمنصات الحفر    شركة  وهي
  وصل ،  2021في عام    % من الوقت الضائع في عمليات نقل منصات الحفر.30الصفقة منذ إتمامها في تقليص  

المحدودة إلى   نّفذتها أوفست العربية  عملية شهريًا، ونجحت في    15متوسط عدد عمليات نقل منصات الحفر الذي 
 .مليون ريال سعودي 23 بقيمة ربح وصافي ،مليون ريال سعودي 174تحقيق إيرادات بقيمة 

توفير    إلى  باإلضافةر،  خدمات سلسة إلى عمالئها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها والحف  شركةالتقدم   •
 .خدمات دعم شاملة بدعم متناسق ومتكامل من شركة أوفست العربية المحدودة التابعة لها

بعض من أعلى المعايير ل  الشركات  استيفاءالشركة في سوق يصعب على المنافسين الجدد الدخول إليه، ويتطلب    تعمل •
وقد رسخت المجموعة قاعدة معرفية واسعة  .  ألرامكو السعوديةحفر وموّرد مؤهل  لتكون شركة  والمتطلبات الصارمة  

المنطقة،   في  أعمالها  لمزاولة  الالزمة  النظامية  والتصاريح  المتطلبات  بمختلف  الدراية  التكيف مع   هوقادر تشمل  على 
   .العمالء التغييرات والتطورات في اللوائح لتلبية متطلبات

بنسبة  الشركة    تستفيد • المهارة  بلغتمن قوى عاملة محلية عالية  المجموعة 72  سعودة   تشمل  التي )  % على مستوى 
. وقامت المجموعة باالستثمار بشكل كبير لغرض تدريب القوى العاملة المحلية  (المحدودة  العربية  أوفست  وشركة  شركةال

لديها كوفيد  ،المتزايدة  جائحة  تفشي  خالل  موظفيها    19- وتمكنت  قاعدة  على  استنادًا  التشغيلية  عملياتها  تأمين  من 
 . المحليين والتي لم تتأثر باالضطرابات اللوجستية الناجمة عن الجائحة
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 والسالمة   والجودة   األداء   مستوى   على   التشغيلي   التميز   من حافل    سجل 
عمالئها، حيث سجلت الشركة معدالت تشغيل ل  مضافة  قيمة  أفضلفي التميز التشغيلي وتحقيق    حافلسجل  لدى الشركة   •

وأحد أقل فترات العمل    ،درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفرو مرتفعة ألسطولها على مستوى القطاع،  
 . العالمية بالمعايير مقارنة ممتازة أمان ومعايير ،غير المنتجة

شركة على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وهو مقياس مهم لألداء التشغيلي وجزء من التحافظ   •
من الحفاظ على    تاريخياً تمكنت الشركة  و   .مناقصات أرامكو السعوديةللمشاركة في  تحديد أهلية مقاولي الحفر    عملية

شهرًا    36)بلغ متوسط تقييم الشركة على مدار    %90درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر تتجاوز الر
بمعدل سعر يومي   ،عقود طويلة األجل مع أرامكو السعودية مع إمكانية تجديدها   تمديد%(، مما أهلها لالستفادة من  92

 . المنافسة بالشركات ممتاز، بشكل عام، مقارنةً 
قيمة العقود المتراكمة إلى   في رفع  كفاءة منصات الحفرمؤشر لمرتفعة التقييم الدرجات و األداء التشغيلي المتفوق  ساهم •

م بالكامل، منها 2021إيرادات عام   أضعاف 3.8وهو ما يمثل    ،م2022يوليو    31كما في    مليار ريال سعودي  8.2
 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرًة.  5.5

 غير   فترة  أدنى)  %0.74أحد أقل فترات العمل غير المنتجة في قطاع الحفر بنسبة    م2021في عام  شركة  السجلت   •
بدون أي انقطاع في األعمال ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة، مما يوفر قيمة   ،خالل السنوات السبع الماضية(  منتجة

 . حقيقية وملموسة لعمالئها
شركة بتحقيق التميز التشغيلي لناحية األداء والجودة، انطالقًا من جهودها المبذولة إلرساء أسس تميز تشغيلي التلتزم   •

  في  ساهم  مما  ،وتحسين عملياتها  والتدريبية،لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية    تقنية المعلوماتقوية وتوظيف أحدث حلول  
 : تحقيق
أفضررررل شررررركة تحقيقًا لألداء المتميز في المملكة، مدعومة بنتائجها القوية في كافة مؤشرررررات األداء الرئيسررررية  -

 .ذات الّصلة
ُمشررررّغلة حيث بلغت منصررررات الحفر ال%،  91تشررررغيليًا بلغ  م معدالً 2022يونيو    30 فيالشررررركة كما  سررررجلت -

 .فرح منصة 45 عدد المنصات البالغ من إجمالي حفر منصة 41والُمتعاقد عليها 
حيث   ،من حيث المسررررتوى مقارنًة بالمسررررتويات في القطاعبين األعلى   من ُيعدسررررجل سررررالمة ب  الشررررركة  تتمتع -

معدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت و   شرررركةالوصرررل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب اإلبالن عنها لدى  
، وهو أقل بكثير من الحد  م2021ديسرررررمبر    31كما في   ،على التوالي  ،0.14و  0.22عند   شرررررركةللالمجمع 

 .11القطاع في العاملة والشركات للشركةاألعلى المستهدف 
تقييمًا مرتفعًا في مؤشرررر كفاءة منصرررات   تابعة للشرررركة منصرررة حفر  27م، سرررجلت 2022يونيو    30  في  كما -

 .%95-85بين راوح  يتمنصات حفر تابعة للشركة بأداء متميز  10%، بينما تم تقييم  95الحفر بأكثر من 
 

 بمركز مالي قوي مدعوم بسجل قوي في تحقيق هوامش ربحية عالية وميزانية عمومية متينة الشركة  تتمتع  
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بجانب   جيدةمالية  رافعةمستويات  بو شركة باستمرار على أدائها المالي المتميز، مدعومًا بميزانية عمومية قوية  التحافظ  •
 اتباع نهج منضبط إلدارة التكاليف.

تتمتع الشررررررررركة بمركز مالي متين ومتميز، حيث تمكنت الشررررررررركة من الحفاظ على قوتها ومرونتها والتكيف مع مختلف   •
  عام في%  41هوامش أرباح قبل احتسراب الفائدة والضررائب واإلهال  واالسرتهال  بلغت توسرط  مدورات السروق محققًة 

(، رغم التأثيرات المسررررررتمرة للجائحة وصرررررردمات الماضررررررية الثالثة السررررررنوات  خالل%  40 من أكثر بلغ)بمعدل   م2021
هوامش أرباح مرتفعة قبل احتسررررراب الفائدة شرررررركة في مواصرررررلة تسرررررجيل ال نجحتو .  م2020أسرررررعار النفط خالل العام  

مقارنًة بنظيراتها من الشررركات العالمية األخرى عبر مختلف دورات السرروق على مدى  والضرررائب واإلهال  واالسررتهال 
 .السنوات الثالث الماضية

  عالية المهارة، حيث تضررررررم فريق صرررررريانة وفريقاً يقوم نموذج أعمال المجموعة على هيكل تكلفة مرن يمتاز بقوى عاملة   •
  كبيرة تمكنرت من تحقيق وفورات  و   ،. وتعمرل المجموعرة على تنفيرذ العرديرد من المبرادرات لخفض التكراليفداخليين  تقنيراً 

 .م2021م و2020خالل عامي  مليون ريال سعودي 180بقيمة تجاوزت 
من أنشرررررررطتها، حيث   (مليون دوالر  586)  سرررررررعودي ريال مليار  2.2  م، حققت الشرررررررركة إيرادات بقيمة2021في العام  •

% من إجمالي اإليرادات، 75، مما يمّثل  (مليون دوالر  439)  سررررررعودي  ريالمليار    1.6سررررررّجل قطاع األنشررررررطة البرية 
%  25وبما يمّثل   (مليون دوالر  147)  مليون ريال سرررعودي  553  إيرادات بقيمة  البحريةفي حين حقق قطاع األنشرررطة 

 :من إجمالي اإليرادات
إلى العقود  باإلضرررررررافة ،من المتوقع أن تؤدي الزيادة القوية في المعدالت اليومية وتحسرررررررن معدالت التشرررررررغيل -

 الجديدة في تعزيز نمو اإليرادات على األجلين القصير والمتوسط.
%  91، ارتفاعًا من م2023عام    بحلول الشررررركة % ألسررررطول100تحقيق معدل تشررررغيل بنسرررربة   المتوقع من -

 .م2022 يونيو 30 في  كما
، فقد حققت الشرررررركة اسرررررتجابة سرررررريعة كورونا على المسرررررتوى العالميجائحة  جراءورغم التداعيات السرررررلبية التي ترتبت   •

عدل يصررررررررل مب المتراكمةلتلبية الطلب المتنامي في العمليات التشررررررررغيلية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها 
يوليو  31في    كمامليار ريال   8.2م إلى  2021ديسمبر    31  في  كمامليار ريال   2.4إلى أربعة أضعاف )ارتفاعًا من 

 .آفاق نمو إيراداتها في المستقبلعزز ي م(، وهو ما2022
النفقات الرأسمالية، تمكنت و  التكاليف اإلدارية بفضل استمرار التدفقات النقدية القوية والنهج الصارم والمنضبط في إدارة •

كما في ديسرمبر  اً ضرعف  1.1الشرركة من خفض صرافي محفظة ديونها، وبالتالي سرجلت مسرتويات مديونية جيدة )بلغت  
 .12( وهو أقل بكثير من الشركات المنافسةم2022 يونيو 30كما في  0,7و ،م2021

 
، مدعومًة بالعديد من  للمساهمين   وزيادة التدفقات النقدية لتوّسع وتقديم أداء قوي  ل واضحة    استراتيجية نمو الشركة  وضعت  

 العوامل االستراتيجية ومقومات النمو 
وتعزيز    الشررررررركةاسررررررتراتيجية نمو محددة ومدروسررررررة ترتكز على ثالثة محاور رئيسررررررية وتسررررررتهدف تنمية أسررررررطول حفر  •

 حضورها وتوسعة قاعدة إيراداتها لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها
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رائدة محليًا من خالل توسريع أسرطولها واالسرتفادة أيضرًا من  سرعوديةكشرركة   الشرركة مكانةتهدف إلى ترسريخ   -
للتنقيب  خالل السررررررررنوات القادمة ، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبةالمملكةالنمو المتوقع في سرررررررروق 

 عن الغاز غير التقليدي )كحقل الجافورة(.
o  ات الحفر بنسرربة السررنوات الخمسررة الماضررية،  % خالل 40نجحت الشررركة في توسرريع أسررطولها من منصررّ

  م.2021في  حفر منصة 45م إلى 2016في عام  حفر منصة 32من 
من خالل توسررررررررريع حضرررررررررورها في المنطقة ودخول مناطق جغرافية  اً شرررررررررركة إلى تعزيز موقعها إقليميالتتطلع  -

 .الواسعة التشغيلية وخبرتها التحتية بنيتهاإلى  استناداً إضافية عبر االستفادة من فرص النمو الذاتي 
o  مناسررررررربة مؤخرًا عروض مناقصرررررررات في البحرين والكويت. وتوفر هذه األسرررررررواق فرصررررررراً   الشرررررررركةقدمت 

 لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية للمساهمين.
شرررررركة مصرررررادر  ال، تسرررررتكشرررررف وأحدث التقنيات التي تسرررررتخدمها  باالعتماد على خبراتها وكفاءة قوتها العاملة -

الخدمات أو األنشرررررررطة اإلضرررررررافية المكملة لخدمات الحفر والتي تقدمها حاليًا، مثل إيرادات جديدة قائمة على  
 خدمات التدريب والخدمات الهندسية المعقدة والمتخصصة واحتجاز الكربون وتخزينه.

 
 فريق إدارة يتمتع بخبرات عالية ومدعوم من قبل مساهمي الشركة، مما يوفر أفضل الخبرات الدولية واإلقليمية 

  فريق اإلدارة العليرا للمجموعرة بخبرة عراليرة ومعرفرة عميقرة برالقطراع وفهم عميق لردينراميكيرات السرررررررررررررروق اإلقليميرة يتمتع   •
اكتسبوها في شركات خدمات النفط عالية المستوى من   عامًا في قطاع النفط والغاز  75تزيد عن    ، مع خبراتوالعالمية

 ترانس أوشن.و  7الفئة األولى مثل مجموعة شلمبرجيه أو صب سي 
 (العامة المدعومة مباشرررررررة من صررررررندوق االسررررررتثمارات)، بما في ذلك طاقة االسررررررتراتيجيينقاعدة قوية من المسرررررراهمين  •

 .شلمبرجيهو 
o في المملكةمنتجات وخدمات قطاع الطاقة   توفيررائدة في المنطقة في مجال ال الشرررركاتمن   طاقة تعد. 

طاقة، العديد من القطاعات   في  المسراهم االسرتراتيجي األكبر وهووقد حدد صرندوق االسرتثمارات العامة،  
االسرررررتراتيجية وذات األولوية، مثل قطاع المركبات والنقل والخدمات اللوجسرررررتية، التي سرررررتسررررراهم بشررررركل 

 .مباشر وغير مباشر في تحفيز الطلب على منتجات النفط والغاز في المملكة
o   شررررررركة شررررررلمبرجير هي شررررررركة عالمية متنوعة للمعدات والخدمات تقدم حلوال رقمية رائدة وتقنيات مبتكرة

  لتمكين األداء واالستدامة في قطاع الطاقة العالمي.
o   من شربكة شرركة طاقة وقدراتها وتعمقها   ،بين طاقة وشرلمبرجيه  اً مشرترك  اً مشرروعباعتبارها  الشرركة  تسرتفيد

ومما تتمتع به شررررررلمبرجيه من معرفة تشررررررغيلية وابتكارات وحلول  ،في السرررررروق في قطاع التنقيب واإلنتاج
 .تقنية متطورة في قطاع خدمات حقول النفط

 
واالجتماعية وحوكمة الشررركات في عملها كركيزة أسرراسررية من ركائز  دمج معايير االسررتدامة والحوكمة البيئية  بتلتزم الشررركة  

 نموذجها التشغيلي
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بما يتماشرى مع أهداف  التزامًا راسرخًا وواضرحًا تجاه معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشرركاتالشرركة  تلتزم  •
 ، وذلك من خالل:التنمية المستدامة لألمم المتحدة

o   بينما تحقيق قيمة مسررررتدامة ألصررررحاب المصررررلحة، المتمثل في هدف الشررررركة ضررررمن دمج تلك المعايير
 وتقليل التأثيرات السلبية. هاموظفيسالمة تحافظ على 

o  الرامية إلى إرسرررررراء ثقافة   الشررررررركة  ةمهمعنصررررررر أسرررررراسرررررري في   أنها  حيثااللتزام الراسررررررخ بهذه المعايير
 .االستدامة لتحقيق التميز

o  كشرررررركة رائدة في توفير خدمات    الشرررررركة  ةرؤيمواصرررررلة تطبيق هذه المعايير لما لها من أهمية كبيرة في
الحفر في المنطقة وداعم أسرررررراسرررررري لرؤية المملكة، والجهود الشرررررراملة للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات 

 المشتركة لظاهرة التغير المناخي.
من تحقيق أكبر تأثير ممكن،  ا  هيمكن، بما  اهتركيز ولويات مجاالت  أ الشرررررررركة  تحددبعد إجراء تقييم األهمية الجوهرية،   •

لخفض االنبعاثات  ا هخارطت، وبما ينسررررررجم مع اهبأعمالفي أهداف التنمية المسررررررتدامة المرتبطة ا  همسرررررراهمتتماشرررررريًا مع 
 الكربونية، بما في ذلك:

 لتقليل االنبعاثات:  المعلومات تقنيةتسخير   -
o   بمعدل اسرررررررتهال  وقود   م2021خالل عام   مليون كيلومتر  11أكثر من قطع أسرررررررطول الحفر

 .%29أقل بنسبة 
o  وتشررررررررررررررمرل المبرادرات طويلرة المردى تركيرب أنظمرة إدارة الطراقرة اآلليرة وأنظمرة مراقبرة االنبعراثرات

اإللكترونية وتوليد الطاقة الشررمسررية في المواقع الثابتة والتحول إلى المركبات الهجينة باسررتخدام 
 .احتراق الغاز  محركات

 اعتماد العمليات واألدوات والمعدات الالزمة إلدارة استهال  المياه وتقليل النفايات: -
o م  2022"برنرامج تردوير النفرايرات" لكرل النفرايرات النراتجرة عن منصررررررررررررررات الحفر في عرام   إطالق

والتي  )ومنها على سرررررربيل المثال، نفايات البالسررررررتيك واأللمنيوم في كل مواقع منصررررررات الحفر 
 .سيتم تدويرها(

o برنرررامج الحفررراظ على الميررراه"، وتم اعتمررراد اختبرررارات دوريرررة للميررراه وإجراء على تطبيق    العمرررل"
دراسرررررررة اسرررررررترشرررررررادية وعملت على تقييم قدرات الحفاظ على المياه لغرض ضرررررررمان إدارة المياه 

 .بفاعلية
o  م، وكذلك 2021العام  تعزيز كفاءة اسرررررررتهال  المياه وتحقيق وفورات ملحوظة في المياه خالل

% خالل العام نفسرررررررررررره بالمقارنة مع العام 33خفض توليد النفايات الخطرة السررررررررررررائلة بنسرررررررررررربة 
 م على الرغم من الزيادة الكبيرة في األنشطة التشغيلية.2019

 المبادرات من العديد خالل من للشركة االجتماعي األثر  تعزيز -
o اكتفاء"ل  االمتثال  في  نجاحهاالشركة    تواصل" المملكة  في  اإلجمالية  المضافة  القيمة   ، 13برنامج تعزيز 

 . التوالي  على سنوات 5 لمدة التشغيلي التميز فئة ضمن "اكتفاء"  جائزة لىعوحازت 
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o   م في حين كانت النسبة 2020% خالل العام  62في برنامج "اكتفاء" إلى    الشركةوصلت درجة تقييم
 (.أهدافها)بما يتماشى مع   2021% لعام  70وتتوقع تحقيق درجة تقارب  %. 55المستهدفة 

تسررررعى الشررررركة إلى تعزيز جهودها لدمج معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشررررركات بشرررركل أكبر في هيكل  •
الحالية لإلشرررراف على تلك المعايير ودمج مؤشررررات الحوكمة   اللجان، وذلك من خالل تفعيل دور هابص  الحوكمة الخا

 .شركةال البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في تقييم أداء أعمال
 

 تفاصيل الطرح 
 السعودية. تداول في في السوق الرئيسية الشركة سيتم طرح وإدراج أسهم  •
بعد زيادة رأس مال الشركة    أسر   من%  30  تمّثل  ديسهم عا  26,700,000العام األولي بطرح  تتمثل عملية الطرح   •

مال الشركة من خالل بيع سبعة عشر مليون  رأس إجمالي من% 19.89 نسبته ثانوي  طرح من الطرح تألفوي. المال
إصدار تسعة ماليين خالل    من %  10.11أولي نسبته    طرحمن األسهم الحالية؛ و   سهم(  17,700,000وسبعمائة ألف )

   . ( سهم جديد9,000,000)
o  صررافي متحصررالت الطرح إضررافًة إلى مصررادر التمويل األخرى  منحصررتها  الشررركة اسررتخدام  تنوي

 التدفقات النقدية من عملياتها التشغيلية والتمويل البنكي، لغرض تمويل األنشطة التالية:مثل 
o  زيادة حجم أسرررررررطولها البري والبحري في المملكة، من خالل اسرررررررتئجار منصرررررررات حفر إضرررررررافية أو

 .االستحواذ عليها وتحديث بعض منصاتها والمنصات التي تم استئجارها أو االستحواذ عليها مؤخًرا
o  توسع في عمليات الشركة األساسية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجيال. 
o .األغراض العامة للشركة، وتشمل استرداد الديون وتطوير منشآت الشركة وأنظمتها التقنية 

قامررررررت الشررررررركة بتعيررررررين شررررررركة إتررررررش إس برررررري سرررررري العربيررررررة السررررررعودية وشررررررركة األهلرررررري الماليررررررة وشررررررركة جولرررررردمان  •
كمستشرررررارين مررررراليين لهرررررا ومرررررديري سرررررجل اكتتررررراب المؤسسرررررات ومتعهررررردي التغطيرررررة وذلرررررك  سررررراكس العربيرررررة السرررررعودية

رررات"ويشرررررار إلررررريهم فيمرررررا بعرررررد برررررر) فيمرررررا يتعلرررررق برررررالطرح ررراب المؤسسر رررجل اكتتر رررديري سر ررراليينأو " "مر رررارين المر . (المستشر
 "(.االكتتابمدير كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير لالكتتاب )"

يشررررررار إلرررررريهم و ) مسررررررتلمة جهرررررراتكالراجحرررررري وبنررررررك الريرررررراض  فومصررررررر السررررررعودي  األهلرررررريتررررررم تعيررررررين البنررررررك  كمررررررا •
 "( لشريحة المستثمرين األفراد.الجهات المستلمةمجتمعين بر "

 واإلدراج. فيما يتعلق بالطرح السعودية وتداول المالية السوق  هيئة موافقةالحصول على  تم

 االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:يقتصر 
o عمليررررة الترررري يحررررق لهررررا المشرررراركة فرررري  الفئرررراتتشررررمل هررررذه الشررررريحة  :المشررراركة الفئرررات)أ(:  الشرررريحة

سررررجل األوامررررر وفقررررًا لتعليمررررات بنرررراء سررررجل األوامررررر وتخصرررريص األسررررهم فرررري االكتتابررررات األوليررررة  بنرررراء
-2الصرررررادرة بنررررراء علرررررى قررررررار مجلرررررس هيئرررررة السررررروق الماليرررررة رقرررررم )"تعليمرررررات بنررررراء سرررررجل األوامرررررر"( 

م( المعدلررررررررة بقرررررررررار مجلررررررررس هيئررررررررة 20/07/2016ه )الموافررررررررق 15/10/1437بترررررررراريخ  94-2016
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 م(17/09/2019)الموافررررررررررررق  ه18/01/1441وترررررررررررراريخ  2019-102-3السرررررررررررروق الماليررررررررررررة رقررررررررررررم 
. (ويشررررررار إلررررررى تلررررررك الفئررررررات مجتمعررررررة بررررررر"الفئات المشرررررراركة" ويشررررررار لكررررررل منهررررررا بررررررر"الفئة المشرررررراركة")

 سررررررهم 26,700,000المشرررررراركة  للفئررررررات مبرررررردئياً ويبلررررررغ عرررررردد أسررررررهم الطرررررررح الترررررري سرررررريتم تخصيصررررررها 
مررررن إجمررررالي عرررردد أسررررهم الطرررررح ويكررررون التخصرررريص النهررررائي ألسررررهم  %100 مررررا نسرررربتهتمثررررل  طرررررح

 األفررررراد المسررررتثمرون علمررررًا بأنرررره فرررري حررررال قيررررام  األفررررراد،المسررررتثمرين الطرررررح بعررررد انتهرررراء فترررررة اكتترررراب 
 الطررررررررح، أسرررررررهم فررررررري لهرررررررم المخصصرررررررة األسررررررهم فررررررري باالكتتررررررراب( أدنررررررراه"ب"  بالشرررررررريحة)المعروفررررررون 

سررررجل اكتترررراب المؤسسررررات تخفرررريض عرررردد األسررررهم المخصصررررة للفئررررات المشرررراركة إلررررى  ي لمرررردير  يحررررق
 من إجمالي عدد أسهم الطرح. %90 نسبتهما  تمثلل سهم 24,030,000

o ررررريحة رررررتثمرون )ب(:  الشر رررررراد المسر وتشررررررمل هررررررذه الشررررررريحة األشررررررخاص السررررررعوديين الطبيعيررررررين،  :األفر
ر مررررن زوج غيرررررر سرررررعودي  بمررررا فررررري ذلررررك المررررررأة السرررررعودية المطلقررررة أو األرملرررررة الترررري لرررررديها أوالد قصرررررّ

بأسرررررمائهم لصرررررالحها شرررررريطة أن تقرررررّدم مرررررا يثبرررررت أنهرررررا مطلقرررررة  باسرررررمها أو حيرررررث يحرررررق لهرررررا أن تكتترررررب
 بالمملكرررررةشرررررخص طبيعررررري غيرررررر سرررررعودي مقررررريم  وأي ،أو أرملرررررة ومرررررا يثبرررررت أمومتهرررررا لرررررألوالد القصرررررر

دول مجلرررررررس التعررررررراون الخليجررررررري ممرررررررن  مرررررررواطنيالطبيعيرررررررين مرررررررن  األشرررررررخاص أوالعربيرررررررة السرررررررعودية 
 إحرررردى لرررردىلررررديهم حسرررراب بنكرررري لرررردى إحرررردى الجهررررات المسررررتلمة ويحررررق لهررررم فررررتح حسرررراب اسررررتثماري 

 برررررر منفررررررداً  مرررررنهم وكرررررالً " األفرررررراد المسرررررتثمرون  )يشرررررار إلررررريهم مجتمعرررررين برررررر "السررررروق الماليرررررة  اتمؤسسررررر
 كرررررل اكتتررررراب الغيررررراً  ويعرررررد"المكتتبرررررين"(.  برررررر المشررررراركة الفئرررررات مرررررع إلررررريهم ويشرررررار"، الفررررررد المسرررررتثمر"

فسرررريطبق النظررررام بحررررق مقرررردم  النرررروع هررررذا مررررن بعمليررررة القيررررام ثبررررت وإذا مطلقترررره، باسررررم اكتتررررب شررررخص
مرررررتين، يعتبرررررر االكتترررراب الثرررراني الغيرررررًا ويررررتم أخررررذ االكتتررررراب األول  االكتترررراب ترررررمالطلررررب. وفرررري حررررال 

 أسرررررهم مرررررن سرررررهم 2,670,000 وسررررروف ُيخصررررص للمسرررررتثمرين األفرررررراد بحرررررد أقصررررى. باالعتبرررررار فقررررط
 الفئررررررراتشرررررررريطة أن تكتترررررررب  ،مرررررررن إجمرررررررالي أسرررررررهم الطررررررررح %10 والتررررررري تمثرررررررل مرررررررا نسررررررربته ،الطررررررررح

 .المشاركة في جميع أسهم الطرح المخصصة لها
 

 --- انتهى  ---

 

 :لالستفسار 

 المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية 
 السعوديةإتش إس بي سي العربية 

 محمد فنوش 
ArabianDrillingIPO@hsbcsa.com 

 شركة األهلي المالية  
 غول ال زيد  

c.cm@alahlicapital.comsnb 

 السعودية  جولدمان ساكس العربية
 عمر الزعيم 

omar.alzaim@gs.com 
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 اإلعالمية   لالستفسارات  العام   الطرح   الستفسارات 
 شركة الحفر العربية 
 عبدالسالم المطر 

IPO@arabdrill.com 

 مجموعة برنسويك 
 معمرباشي / طارق البحيصي جاد  

arabdrill@brunswickgroup.com   
 

 بيان إخالء مسؤولية 

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد أي ادعاء باكتمالها. واليجوز   
االعتماد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو صحتها ألي غرض من األغراض. كما أن المعلومات الواردة  ألي شخص  

في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. وُتخلي كل من الشركة والمستشارين الماليين، وكل تابعيهم مسؤولياتهم صراحًة عن أي التزام أو تعهد  
و تصحيح أي أخطاء في هذا اإلعالن، وال ُيعتبر توزيع هذا اإلعالن بأي شكل من األشكال بمثابة توصية  بإضافة معلومات أو تحديث أ 

من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. وال 
 ل االستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.ُتفسر محتويات هذا اإلعالن على أنها من قبي 

قد يكون توزيع هذا اإلعالن محظورًا بموجب قوانين بعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى  
ن عدم االمتثال لتلك القيود قد ُيعد  مشار إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم علمًا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إ

 انتهاكًا لقوانين األوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

ال يمثل هذا اإلعالن دعوة لبيع أو الحث على شراء أي أوراق مالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة األمريكية. كما 
يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكي، أو بموجب أي من قوانين األوراق المالية السارية    لم يتم تسجيل أسهم الطرح ولن

في أي والية أو سلطة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية. عليه، ال يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  
ب معامالت معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون األوراق المالية األمريكي في الواليات المتحدة األمريكية، إال بموج

أو تكون غير خاضعة له وألي قوانين األوراق المالية السارية في أي والية أو سلطة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية. ال يجوز  
الواليات المتحدة األمريكية في "معامالت خارجية". )حسب التعريف   عرض أسهم الطرح أو بيعها إال لألشخاص الذين يقعون خارج

()حر( من قانون األوراق المالية األمريكي( بموجب الالئحة إس من قانون األوراق المالية األمريكي.  902المنصوص عليه في من المادة )
و إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير  كما لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أ

 مباشر، إلى الواليات المتحدة األمريكية.

ال يمثل هذا اإلعالن عرضًا لبيع أسهم الطرح أو الحث على شرائها ألي شخص في الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو 
هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع أسهم الطرح لم ولن يتم تسجيلها   جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها

بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز  
يا أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا  طرح أو بيع أسهم الطرح في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريق

 وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.  .أو اليابان

mailto:IPO@arabdrill.com
mailto:dammam@brunswickgroup.com
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وبالنسبة لدول أعضاء المنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن موجه فقط لألشخاص المواطنين أو المقيمين في تلك الدول  
( المادة  في  المقصود  للمعنى  وفقًا  مؤهلين"  "مستثمرين  يعدون  من  2الذين  )()هر(  األوروبي  االتحاد   (Regulation EUالئحة 

 "(. المستثمرين المؤهلين تطرأ عليها )ُيشار إليهم فيما بعد بر "، والتعديالت التي 2017/1129

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فال يوزع هذا اإلعالن وال يوجه فيها سوى لألشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للمعنى المقصود  
المادة ) المتحدة ، و 2017/1129  (Regulation EUالئحة االتحاد األوروبي )()هر( من  2في  المملكة  قانون  تمثل جزءًا من  التي 

( األشخاص الممتهنين لالستثمار وفقًا للمعنى الوارد  1) ، وهم:  2018المحلي المبني على قانون االتحاد األوروبي )لالنسحاب( لعام  
( المؤسسات ذات المالءة 2)  "(، أواألمر)"  2005)الترويج المالي(، أمر    2000( من قانون الخدمات واألسواق المالية  5)19في المادة  

()أ( إلى )د( من األمر )ويشار إلى جميع هؤالء  2)49المالية العالية أو المؤسسات الفردية أو األشخاص اآلخرين بموجب أحكام المادة  
من ضمن    ( أشخاص ليسوا1"(. وال يجوز االعتماد على هذا اإلعالن أو التصرف بناء عليه من قبل )األشخاص المعنيون األشخاص بر " 

و) المتحدة،  للمملكة  في  المعنيون  المنطقة  2األشخاص  في  األعضاء  الدول  في  يعتبرون مستثمرون مؤهلون  الذين ال  األشخاص   )
( والمستثمرين  2( لألشخاص المعنيون في المملكة المتحدة، و)1االقتصادية األوروبية. سُيتاح أي نشاط استثماري متعلق بهذا اإلعالن )

 دول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية.المؤهلين في ال

ربية ويتم نشر هذا اإلعالن وفقًا ألحكام قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة الع
ح. هذا اإلعالن هو لغرض عرض معلومات  السعودية، وال يترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات ُملزمة بشراء أسهم أو االكتتاب بالطر 

أساسية عن الطرح فقط وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساسًا التخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أي من  
لق بأي عرض أو التزام أيًا  األوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما ال يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساسًا فيما يتع

كان في أي دولة، وال يمكن االعتماد عليه في هذا الصدد. وال يجوز للمستثمرين االكتتاب في األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن إال  
"(. النشرة المحلية ب )" على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناس

()د( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  33كما أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. ووفقًا للمادة )
الشركة اإللكتروني الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على موقع  

(www.arabdrill.com  اإللكتروني السعودية  تداول  شركة  وموقع   ،))www.tadawul.com.sa(  المالية السوق  هيئة  وموقع   ،
 ، باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين. )www.cma.org.sa(اإللكتروني 

ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة طرح ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وال يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. وال 
محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو  تتحمل هيئة السوق المالية وال شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن  

اكتماله، وُتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي  
 .جزء منها

(" هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونًا والتي تحتوي على الدولية نشرة الطرح ُتعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها فيما يتعلق بالطرح )" 
معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وُتعتد بما ورد في نشرة اإلصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال  

 ولية. وجود أي تعارض بين مضمون هذا اإلعالن ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الد

قد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة  
فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط باألحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكو  واالفتراضات ذات  

http://www.arabdrill.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.cma.org.sa/
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الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو االحتماالت المستقبلية أو النمو أو االستراتيجيات. ويمكن أن 
تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات المستقبلية للشركة، 

ك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية بما في ذل
ترة العالمية، وأثر المستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية. وال تتناول اإلفادات المستقبلية سوى الف

 تتخلى الشركة صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا اإلعالن. التي أُعدت خاللها. و 

ال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. 
ها هذا اإلعالن قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر وينبغي االلتفات إلى أن شراء األسهم التي ترتبط ب 

بالكامل. لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في  
 تقديم االستشارات بشأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح للشخص المعني. 

يعمل المستشارون الماليون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن َيعتبر مديرو سجل االكتتاب 
أي شخص آخر عمياًل ألي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل  

لعمالئهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا  الحماية المكفولة  
 اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.

ن أو أي من تابعيهم أو أي من مديريهم  أَعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها المسؤولة عنه. ال يقبل أي من المستشارين الماليي 
أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مسؤولية على اإلطالق، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني  

معلومات من    بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي
اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو 
إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو  

 جه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.تنشأ من و 

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز ألي من المستشارين الماليين وأي من تابعيهم، االستحواذ على جزء من األوراق المالية ذات الصلة بالطرح  
االستثمارات ذات الصلة    بصفتها أصياًل، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه األوراق المالية أو األسهم األخرى الخاصة بالشركة أو 

 المرتبطة بالطرح أو خالفه، فضال عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن اإلشارات الواردة في نشرة اإلصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو  
المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي   المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو

إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشارين الماليين أو أي من تابعيهم الذين يعملون بتلك  
يهم الدخول في اتفاقيات تمويل )بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات(  الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابع 

مع المستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكن المستشارون الماليون أو أي من تابعيهم االستحواذ عليها أو امتالكها أو التصرف فيها 
هذه االستثمارات أو المعامالت بخالف ما يتفق عليه    من وقت آلخر. ال ينوي أي من المستشارين الماليين الكشف عن حجم أي من

 مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد. 


