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كة منطقة حرة طرح أسهم  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةلل شر
 
 فقط كتتاب العام ف

  

ة  كة للطرح االكتتابنشر ي إل سي  بروج العام ألسهم شر  ب 

كة عامة محدودة ي  مؤسسةباألسهم  شر
 
ي العالمي ف كة"(سوق أبوظب   )"الشر

 

 2022 مايو 18 بتاري    خ

ة االكتتاب  ة االكتتابـ "هذه )ُيشار إليها فيما يلي بنشر ة"أو  "نشر ي دولة اإلمارات ، بيع( الخاصة بال"النشر
 
ي االكتتاب العام ف

 
ف

اسميه قيمة ب من األسهم العادية 3,005,769,158 "(، بعدد اإلمارات دولةالعربية المتحدة فقط )ُيشار إليها فيما يلي بـ "
( إدرهم  0.59ما يعادل ب)دوالر أمريكي  0.16قدرها  ي

كة من قبل "( أسهم الطرحيها فيما يلي بـ ")ُيشار إلمارات  الخاصة بالشر
كة ي الوطنية، مساهمي الشر ول أبو ظب 

كة بت  كة )ُيشار إليها فيما يلي بـ " شر كة "( أدنوكشر  دنجميدل ايست هولبورياليس وشر
ي اتش )" ي إم ت  ي إم إي اتشج  ي  "(ب  كة بورياليس ايه ج  كة تابعة مملوكة بالكامل لشر  ،"(بورياليس"يها فيما يلي بـ ُيشار إل)وهي شر

  البائَعي ْ  وُيشار إليهما مًعا بـ "" بائعال المساهم)ُيشار إىل كل منهما بـ "
ْ
ي تمثل "(، المساهَمي 

األسهم من إجماىلي  %10والب 
كة ي رأس مال الشر

 
  البائَعي ْ  ويحتفظ . العادية المصدرة ف

ْ
ي أي وقت قبل نهاية ف تعديلبحق المساهَمي 

 
ة حجم الطرح ف ت 

ا 
ً
ة ،لتقديرهما المطلقاالكتتاب وفق ي هذه النشر

 
يحة ف ا بعي   االعتبار النسب المحددة لكل شر

ً
ا للقواني   المعمول بها  أخذ

ً
ووفق

ي دولة اإلمارات 
 
ي دولة اإلمارات )" وموافقة هيئة األوراق المالية والسلعف

 
 يتم تحديد سعر البيع. "(هيئة األوراق الماليةف

ي 
والذي سوف يتم اإلعالن عنه "( طرحالنطاق السعري ألسهم ال)"طرح لاسهم أل  يسعر النطاق المن خالل  بالدرهم اإلمارات 
ي إعالن اإلدراج

 
ي  ف

 
ه ف ة األول ليوم ال الذي سيتم نشر ي الطرح فت 

 
سيتم إصدار أسهم الطرح عل النحو الواجب . 2022 مايو  23 ف

ي تاريــــخ 
 
ي س "(اإلدراجدراج أسهم الطرح )"إوالصحيح ف

 
ي ف ي لألوراق الماليةلألوراق المالية )" وق أبوظب   . ")سوق أبوظب 

 

ي للسهم عنعلن سيتم اإل 
 
"(الطرح )"سعر  السعر النهاب ي

 
ي و  النهاب

 
يحة للشر  االكتتاببعد غلق باب  حجم الطرح النهاب

ي  طلعيرج  اال  . الثانية
 
ة و عىل الجزء الخاص ب  "سعر الطرح النهاب ي القسم األول من هذه النشر

 
الذي يوضح كيفية " ف

ي 
 
 . احتساب سعر الطرح النهاب

 

ي دولة اإل و 
 
ي أسهم الطرح ف

 
ها بغرض االكتتاب ف ة سوف يتم نشر مارات فقط، فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي حيث أن هذه النشر

ة؛ أو حيازة أو تداول أو تو   لهذه النشر
ً
ي أسهم الطرح وفقا

 
ي أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام ف

 
ة إجراء ف زيــــع هذه النشر

ة، وال يجوز توزيــــع أو نشر  ة أو غت  مباشر ي أي دولة أخرى. وبناًء عل ذلك، لن يتم بيع أو عرض أسهم الطرح، بصورة مباشر
 
ف

ة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق بأسهم ي أي دولة/ الطرح هذه النشر
 
، ف

ي إال وفق
. اختصاص والت  ي

ي هذه الدولة أو االختصاص الوالت 
 
 للقواني   واللوائح المعمول بها ف

ً
 ا

 

، فإنها  ي العالمي ي سوق أبوظب 
 
كة مسجلة ف كات تخضع  علًما بأن الشر ي العالمي للشر لوائح وتعديالته )" 2020لنظام سوق أبوظب 

كات ي العالمي بما  األخرى للقواني   واللوائح"( و الشر ي سوق أبوظب 
 
ي ذلك المعمول بها ف

 
كاتف ي إن  . لوائح الشر سلطة سوق أبوظب 

كات العامة المؤسسة  العالمي للقيد والتسجيل ي العالمي هي المسؤولة عن تنظيم والرقابة عل الشر ي سوق أبوظب 
 
ي ذلك  ،ف

 
بما ف

كة كاتفيما يتعلق ب ،الشر كة ال تخضعو  . لوائح الشر ي بموجب المرسوم رق الشر
( لسنة 32م )ألحكام القانون االتحادي اإلمارات 

ة أو المعلومات  2021 كات التجارية وتعديالته وأن هيئة األوراق المالية والسلع غت  مسؤولة عن محتويات هذه النشر بشأن الشر

 الواردة فيها. 
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َمِلي   
َ
ي أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعي   عىل المكتتبي   الُمحت

 
ألسهم الطرح ينطوي االستثمار ف

ة بعناية وذلك بغرض الحصول عىل المعلومات قرا  ءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر االستثمار" ضمن هذه النشر
ي أسهم الطرح. 

 
ي عليهم أخذها بعي   االعتبار قبل االكتتاب ف

ي ينبغ 
 الكافية عن العوامل الب 

 

ة الطرح  فت 

ة الطرح تبدأ  يحة فت  يحة الثالثة األوىل للشر ةن كل منهما بشأموضح  كما هو )والشر ي هذه النشر
 
ي  ،(ف

 
 2022مايو 23 ف

ي متوقع أن و 
 
يحة الثانية )2022 مايو  28 تنتهي ف ة الطرح للشر ة بشأنها كما هو موضح . تبدأ فت  ي هذه النشر

 
ي ف

 
 23( ف

ي  2022مايو
 
 2022مايو  30ومتوقع أن تنتهي ف

ي رأس طرح أسهم  3,005,769,158(، "الطرح"هذا هو الطرح العام األوىلي )
 
كة عامة محدودة بف كة، وهي شر سهم األ مال الشر

ي يتم 
، والب  ي العالمي ي سوق أبوظب 

 
  البائَعي ْ  للبيع من قبل طرحها تأسست ف

ْ
من كتتاب لال الطرح أسهم طرح . يتم المساهَمي 

  البائَعي ْ  قبل 
ْ
ي طرح عام حيث يتم تحديد سعر المساهَمي 

 
ي من خالل عملية الطرح ف

، حيث يتم السعريبناء الآلية النهات 

ي يتم إجراؤها فقط من قبل طلبات االكتتاب من خالل سجل طلبات االكتتاب إنشاء 
ي الب 

 
يحةالمكتتبي   ف  . الثانية الشر

ي حال تم 
 
ي ف

 
من إجماىلي  %10نسبة  تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثلو جميع أسهم الطرح االكتتاب ف

ك ي رأس مال الشر
 
 )وقد تم احتساب هذه النسبة بناًء عل إجماىلي عدد أسهم رأس مال . "(األسهمة )"األسهم العادية المصدرة ف

كة   البائَعي ْ  ويحتفظ  . (الشر
ْ
ا  تعديلبحق المساهَمي 

ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
 ، لتقديرهما المطلقحجم الطرح ف

ة  ي هذه النشر
 
يحة ف ا بعي   االعتبار النسب المحددة لكل شر

ً
ا أخذ

ً
للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية  ووفق

ي أي سوق ماىلي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. . والسلع
 
 قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم ف

يحةأمام  االكتتابغلق باب  بعد و  يحة األوىل و  الشر يحة الثالثة الثانيةالشر االكتتاب ل وقبو  االكتتابنتهاء من عملية واال  والشر

ي األسهم
 
كة بطلب سوف  ف ي إل تتقدم الشر

 
كة ف ي سوق دراج أسهم الشر  . لألوراق المالية أبوظب 

ة من  م2022 مايو  13وراق المالية والسلع هيئة األ قبل تاريــــخ اعتماد النشر

 

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة من هيئة األ
ً
ة الطرح هذه عىل بيانات تم تقديمها وفقا وراق المالية والسلع، تحتوي نشر

ة من الهيئة بتاري    خ لهذه وال يعد اعتماد الهيئة  خ/ت ا / 2022/724تحت رقم م 2022 مايو  13 وقد تم اعتماد هذه النشر

ة  ي أسهم الطرح أاستثمار أي بمثابة اعتماد لجدوى  النشر
 
ة ؤكد ، وإنما يأسهم الطرحتوصية باالكتتاب ب و ف فقط أن النشر

 م
 
ات تتضمن الحد األدب ي نشر

 
 لقواعد اإلصدار واإلفصاح عن المعلومات والمعمول بها ف

ً
ن المعلومات المطلوبة وفقا

ة وال يست االكتتاب والصادرة عن الهيئة، ول ي هذه النشر
 
الهيئة مسؤولة عن دق   ة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف

ار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيج ة أو أي جزء منها، ويتحمل تتحمل أي مسؤولية عن أية أض  ة االعتماد عىل هذه النشر

ي 
 
كة مجتمعي   ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة ف هذه أعضاء مجلس إدارة الشر

ة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللزمة وإجراء ال وقائع  الممكنة، بعدم وجود أيةالتحقيقات نشر

ة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو  ي قد أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشر
القرار عىل ؤثر الب 

 .  االستثماري للمكتتبي  

 

ي اكتتاب عام وبيع أسهم الطرحطريقة إصدار 
 
 ف

ي اكتتاب عام ي ْ  المساهَمي ْ  البائعَ سيتم بيعها من قبل  ،سهم 3,005,769,158 عدد  أسهم الطرح تمثل
 
سيتم تحديد سعر و ف

ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الطرح 
 االكتتابمن خالل طلبات  االكتتابالنهات 

يحة الثانية.  ي الشر
 
ي أي وقت قبل نهاية  تعديلبحق  نان البائعاالمساهمويحتفظ  المقدمة فقط من المكتتبي   ف

 
حجم الطرح ف

ا فت  
ً
ة   ،لتقديرهما المطلقة االكتتاب وفق ي هذه النشر

 
يحة ف ا بعي   االعتبار النسب المحددة لكل شر

ً
ا للقواني   المعمول أخذ

ً
ووفق

ي دولة اإلمارات بها 
 
 . وموافقة هيئة األوراق المالية والسلعف
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يحة الثانية أسهم الطرح  ، سوف تمثل أسهم الطرح المكتتب فيها من قبل المكتتبي   االكتتابعند إنشاء سجل أوامر  ي الشر
 
ف

ي لكل سهم من أسهم الطرح. ويتعي   لنجاح  الطرح المستخدمة عند احتساب سعر 
ي  االكتتابالنهات 

 
أال تقل نسبة المكتتبي   ف

يحة الثانية عن يحة األوىلتزيد وأال  %60 الشر ي الشر
 
يحة الثالثة نسبة المكتتبي   ف  . بالمجمل من أسهم الطرح %40 عن والشر

يحة األوىل ا لم يتم االكتتابإذ ي أسهم الشر
 
يحة الثانية. بالكامل ف إذا لم يتم االكتتاب ، يتم تخصيص األسهم المتبقية إىل الشر

يحة الثالثة ي أسهم الشر
 
يحةبالكامل ف ي االكتتاب برد مبالغ  . األوىل ، يتم تخصيص األسهم المتبقية إىل الشر

م بنوك تلق  ويلت  

يحة األوىل االكتتاب الفائضة المستلم ي الشر
 
يحة الثالثةة من المكتتبي   ف  ارباح/ ألسهم الطرح باإلضافة إىل أي عوائد  والشر

ي 
 
تبة عل تلك المبالغ، إن وجد، عل أن يتم احتساب هذه الفوائد ابتداءا من اليوم التاىلي لتاريــــخ غلق باب االكتتاب ف

مت 

يحة األوىل وحب  اليوم السابق لتاريــــخ رد  يحة األوىلهذه المبال الشر يحة الثالثة غ للمكتتبي   من الشر ، عل أال يتجاوز تاريــــخ والشر

ائح  ( خمسة أيام عمل من التاريــــخ المحدد لتخصيص أسهم الطرح إىل5رد المبالغ مدة )  . كافة الشر

  البائَعي ْ  لوال يجوز 
ْ
كاته سواءً  ،لمساهَمي  ي أسهم الطرح باالكتتا ،التابعة ما بشكل مباشر أو غت  مباشر أو من خالل شر

 
 . ف

 آلية البناء السعري: 

 

.  هي آلية تمآلية البناء السعري  ي
ي تحديد سعر العرض النهات 

 
ي تساعد ف

 إجراؤها أثناء الطرح والب 

 

كة  .1 ي تم إدراج أسهمها تعي   الشر
 الب 

ً
 أو أكت   استثمارًيا بنكا

ً
كة  مويتم تكليفه واحدا ي بمساعدة الشر

 
تحديد النطاق السعري ف

ي لأل 
 يمكن بيعها.  سهم الب 

كة بدعوة بعض المستثمرين المؤهلي    .2 ي تم تعيينها من قبل الشر
  ،تقوم البنوك االستثمارية الب 

ً
من كبار وهم عادة

ة يي   ذوي الخت 
ائها  المشت  ي شر

 
ي يرغبون ف

ومديري الصناديق االستثمارية، إىل تقديم عطاءات بشأن عدد األسهم الب 

ي دفعها مقابل
 
ي يرغبون ف

ي السجل الخاص بأوامر وتسجيل عطاءات تلك األسهم  واألسعار الب 
 
المستثمرين المؤهلي   ف

ي األسهم 
 
ي يتم طرحها االكتتاب ف

 . الب 

 آللية البناء السعرييتم  .3
ً
من العطاءات األسهم المطروحة الطلب عل حجم من خالل تقييم  تحديد السعر وفقا

وبناًء عل هذا التحليل تتاب من المستثمرين المؤهلي   سجل طلبات االكبتحليل البنوك االستثمارية قوم تالمقدمة. 

كة    البائَعي ْ  و تقوم الشر
ْ
ي بتحديد  المساهَمي 

ي  الطرح سعر ب يعرفوالذي  ،لألسهمالسعر النهات 
 .النهات 

 للتقدير المطلق لكل من يتم تخصيص األسهم بعد ذلك لمقدمي العروض من المستثمرين المؤهلي   المقبولي    .4
ً
وفقا

كة   .عي   البائساهميها مو الشر

 مستشار اإلدراج 
 

ي األول ش.م.ع. تم تعيي    ي  بنك أبوظب 
 
ا للمتطلبات المحددة لهذا الدور كما هو موضح ف

ً
كة )وفق ليكون مستشار إدراج الشر

ي عشر )( 7)3 المادة
 من تاريــــخ اإلدراج.  ا ( شهرً 12من نظام الطرح( لمدة اثب 

ة.  واالختصاراتقائمة بالتعريفات " تصاراتالتعريفات واالخالقسم المعنون بــ "  يتضمن ي هذه النشر
 
 الواردة ف

ائح  هيكلة الشر

يحة األوىل  .أ  الشر

ة، ويتم تخصيص نسبة   لهذه النشر
ً
يحة األوىل وفقا ة ) %10سوف يتم طرح أسهم للشر ي  (بالمائةعشر

من أسهم الطرح والب 

يحة األوىلسعمائة وست عشر ألف وت وسبعون وستةوخمسمائة  ثالثمائة مليون) 300,576,916تمثل  . سيضمن ( سهم للشر

يحة األوىل تخصيص لـ ي الشر
 
يحة األوىل تقترص  سهم عل األقل.  1,000لكل مكتتب ف  عل األشخاص التاىلي وصفهم: الشر
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  المكتتبي   من األفراد 

ي ال
 
ي ذلك األفراد المؤهلي   ذو المالءة المالية الذين ال يشاركون ف

 
يحة الثانية )کما ھو األشخاص الطبيعيي   )بما ف شر

يحة الثان ي الشر
 
يحة الثانية ةیموضح أدناه ف ي الشر

 
يحة الثالثة ))الذين ال يشاركون ف (( الذين يمتلكون حساب بنكي والشر

ي الواليات المتحدة األمريكية ك
 
ي قانون األوراق المالية للواليات المتحدة  ما فيما عدا أي شخص مقيم ف

 
هو معرف ف

"(. وال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى عل قانون األوراق المالية األمريكي ، وتعديالته )"1933األمريكية لسنة 

 كأحد المكتتبي   من األفراد 
ً
  . الجنسية أو مكان اإلقامة ليكون مؤهال

  كتتابلال التقدم بطلبات  يجوز للقرص 
ً
ي أسهم الطرح وفقا

 
ي  كو لدى بنلإلجراءات المعمول بها  ف

ني   والقوا االكتتاب تلق 

ي هذا الشأن. 
 
 السارية والمطبقة ف

 المستثمرين اآلخرين 

كات والمؤسسات( الذين  يحة الثانية المستثمرين اآلخرين )الشر ي الشر
 
يحة الثالثةالذين ال يشاركون ف والذين  والشر

ي قانون األور  فيما ) حساب بنكي  يمتلكون
 
ي الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف ف

 
اق المالية عدا أي شخص مقيم ف

 . )األمريكي 

ي لألوراق المالية.  منيجب أن يمتلك كافة المكتتبي    ي سوق أبوظب 
 
يحة األوىل رقم مستثمر ف  الشر

  البائَعي ْ  يحتفظ 
ْ
ا  تعديلبحق  المساهَمي 

ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
يحة األوىل ف ، لتقديرهما المطلقحجم الشر

ي دولة اإلمارات و مع مراعاة القواني   المعمو وذلك 
 
ي ل بها ف

 
بعد الحصول عل موافقة هيئة األوراق المالية والسلع. أي زيادة ف

يحة األوىل يحة الثانية حجم الشر ي حجم الشر
 
يحة الثالثةو/أو  سيؤدي إىل انخفاض ف يطة االقتضاء()حسب  الشر أال تقل ، شر

يحة الثانية عن  ي الشر
 
يحة األوىل  من أسهم الطرح وأال  %60نسبة المكتتبي   ف ي الشر

 
يحة الثالثةتزيد نسبة المكتتبي   ف  والشر

 . بالمجمل من أسهم الطرح%40عن 

يحة األوىل،  االكتتابإذا لم يتم  ي جميع أسهم الطرح للشر
 
كتتاب من قبل المن أجل ااألسهم الغت  مكتتب فيها فيتم إتاحة ف

يحة الثانية، أو يمكن  المكتتبي    ي الشر
 
أن ( 1) )السلعمالية و األوراق ال هيئةحل بديل )وبالتشاور مع ك  ي   البائع ي   للمساهمف

ي  االكتتابتمديد تاريــــخ غلق باب يقوموا ب
 
يحة ف يحة األوىل و الشر يحة الثالثة الثانيةالشر الطرح عند الحد إغالق ( 2أو ) ؛والشر

  . االكتتاباتالمستلم من 

يحة االكتتابطلبات الحد األدت  لحجم  ي هذه الشر
 
ي درهم  5,000 هو  ف

 درهم 1,000بقيمة طلبات زيادة أي تقديم مع إمارات 

ي 
يحة األوىل تخصيص لـ. أو مضاعفات ذلكعل األقل إمارات  ي الشر

 
 . سهم عل األقل 1,000سيضمن لكل مكتتب ف

ي  االكتتابال يوجد حد أقىص لحجم طلبات 
 
يحة األوىل. ف   الشر

يحة الثانية  .ب  الشر

يحة الثانية يحة الثانية، ويتم تخصيص نسبة  سوف يتم طرح أسهم للشر  للوثيقة المتعلقة بالطرح للشر
ً
ثمانية ) %88وفقا

ي تمثلبالمائة وثمانون
وستة وسبعون  اربعون مليونخمسة و ملياران وستمائة و ) 2,645,076,859 ( من أسهم الطرح والب 

ي تقترص عل وخمسونوتسعة  وثمانمائةالف 
يحة الثانية والب  " )" المستثمري( سهم للشر في  

ي قرار ن المحت 
 
كما تم تعريفهم ف

ي القرار رقم مجلس إدارة 
 
والذي يشمل  ،)كما يتم تعديلة من الحي   لالخر(( 2021م لسنة  . ر / 13هيئة األوراق المالية والسلع ف

:  و عل النح ويصنفهمبشكل خاص هؤالء المستثمرين   التاىلي
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فون   المستثمرون المحت 

في   المصنفي   ك المستثمرين" (1)
 الذين يتضمنوا:  "محت 

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية أ
ً
 أو بنو كا

ً
  ؛الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

كات المملوكة  ب الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها االستثمارية وغت  االستثمارية أو الشر

 ؛بالكامل ألي منها 

ي أي بلد أو أي نقدية وطات أو سلط ةمركزيالك و بنال ت
 
 ؛أو سلطة قانونية ةيوال نية أخرى ف

 ؛مؤسسات سوق رأس المال المرخصي   من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة ث

 ؛المنشآت المالية ج

ي  ،ق استثمار محلي يداأو صن ،مالية منظمةات مؤسس ح ك ،أو أجنب  ق يداإدارة صندوق تقاعد منظم أو صن اتأو شر

 ؛ةتقاعد منظم

ي األ أي جهة يمث خ
 
 ؛صول أو المعامالت الماليةدوات المالية أو توريق األ ل نشاطها الرئيسي االستثمار ف

ي منظمة  د
 
ي أي سوق لدولة عضو ف

 
كة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها ف  ؛IOSCOأي شر

 درهم 35،000،000بـ صوال ألماضية اا ( ممن لديه خالل االثب  عشر شهرً trust a of Trusteeأمي   عهدة ) ذ

؛  أو أكت 

 ؛أو أكت   درهم 15،000،000قيمتها أصوال مرخصة بتب أشة امك ر

كة  ز وعات المشت  ي االتحادات أو المشر
 
ي أي وقت خالل العامي   الماضيي   صاف

 
ي يكون لديها أو كان لديها ف

الب 

كاء أو حاملي األسهم(؛ وهم  25،000،000أصول بقيمة 
 أو أكت  )باستثناء ديون الشر

 تأي هيئة اعتبارية  س
 
ي ستوف

 
ة )تاريــــخ آخر بيانات مالية له)ف  largeا( اختبار المتعهد بأعمال كبت 

undertaking)  ي
 
 تية: من المتطلبات اآل  االقلاثني   عل وتستوف

ي  75،000،000بقيمة إجماىلي أصوله تمتلك  .1
اماتأو أكت  )باستثناء درهم إمارات  ة وطويلة االجل االلت    (؛قصت 

ي إيرادات سنوية تمتلك  .2
 
ي  150،000،000بقيمة صاف

؛ أو درهم إمارات   أو أكت 

ي الكلي لمجموع ال .3
 
انيتها العمومية لنقد واالستثمارات ف حقوق الملكية الخاصة بها )بعد خصم أو مجموع مت  

ي  7،000،000ال يقل عن  (رأس المال المدفوع
 . درهم إمارات 

في   المقيميي    المستثمرين" (2)
 الذين يتضمنوا:  "المحت 

ي أصولالشخص الطبيعي  أ
 
درهم  4،000،000ال تقل عن  ،باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي  ،الذي يملك صاف

ي 
 . ذو القيمة الصافية العالية(شخص )ال إمارات 

 : يكون الذي الشخص الطبيعي  ب

1.  
ً
 . من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها  ا معتمد

2.  
ً
 لدى أيألدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة  ا موظف

ً
.  و كان موظفا  منهما خالل العاميي   الماضيي  

ي مجال االستثمار المقدم عليه ومخاطره تم تقييمه عل أن قد  .3
 
ة الكافيتي   ف تقييم وفقا ل)لديه المعرفة والخت 

 المالءمة(؛ أو

 من  .4
ً
 جهة مرخصة من قبل الهيئة. ممثال

ي الحساب(الطبيعي )الشخص  ت
 
ك ف ك مع  المشت  من ة عالية ذو قيمة صافيشخص الذي لديه حساب مشت 

  يعل أن ) الحساب الرئيسي  صاحب (أجل إدارة االستثمار
 
وط كل من ستوف  : االتيةالشر

ي الحساب (ان يكون .1
 
ك ف  الثانية.  حب  الدرجة) صاحب الحساب الرئيسي  (أحد أفراد عائلة) المشت 

كي   معه. أن يتم استخدام الحساب إل  .2
 دارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشت 

ك عل الحصول  .3 ي من الشخص المشت  ي الحساب( تأكيد كتات 
 
ك ف أن قرارات االستثمار المتعلقة )أي المشت 

 . ك يتم اتخاذها نيابة عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي  بالحساب المشت 
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صول شخص ذو قيمة إدارة محفظة استثمارية أل لغرض المنشئي   و ائتمان إدارة ي منشأة ذات غرض خاص أو أ ث

 و؛ صافية عالية

وط االتية:  ج ي للشر
 
 الشخص المتعهد المستوف

ي  .1
 
انيته العمومية مجموع ما لديه من نقد واستثمارات ف مجموع حقوق الملكية الخاصة به )بعد خصم أو مت  

.  4،000،000 ال يقل عنرأس المال المدفوع(  ي
 درهم إمارات 

ة وال  .2 )وفقا لتقييم طر المرتبطة والمخافيما يخص االستثمارات ذات الصلة الكافيي   معرفة لديه الخت 

 المالءمة(؛ أو 

ي شخص مسيطر لديه  .3
 
ي حقوق التصويت األسهم أو غالبية )أي شخص يتحكم ف

ي المتعهد المعب 
 
أو لديه ف

(إدار القدرة عل تعيي   أو عزل أغلبية أعضاء مجلس  ي
كة قابضة أو ، ة المتعهد المعب  ي تابعة، شر

 
يك ف شر

ك  وع مشت  ي مشر
 
ف المصنف كثمر المستتعريف ممن يستوف ف المقي  أمحت   م. و المستثمر المحت 

كة والمساهم ي جميع األحوال من قبل الشر
 
كي   مديري االكتتاب بالتشاور مع  ي ْ  البائع ي ْ  وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف

 المشت 

ق األوسط المحدود فيما ي ي سي الشر ق عليهم أي من وتنطب( تعلق بأي طرح لألشخاص الطبيعيي   )باستثناء بنك اتش اس ت 

ي من المؤسسات المؤهلة  ي الواليات المتحدة األمريكية ومشت 
 
ف المواصفات التالية: )أ( أن يكون شخص ف عل النحو المعر 

ي القاعدة 
 
 إىل القاعدة "( أ144القاعدة )" قانون األوراق المالية األمريكي أ بموجب 144ف

ً
ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

، )ب( أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض األوراق المالية االمريكي تبعا لقانون   أ144

 لالئحة س )
ً
ي  تبعا لقانون األوراق المالية االمريكي  (Sلهم استنادا

 
ي الماىلي العالمي ، أو )ج( أن يكون شخص ف يجوز  مركز دت 

ا لتقديم عرض له 
ً
ي للخدمات المالية؛ ق الموجوداسو نموذج قواعد األ وفق ي الدليل اإلرشادي لسلطة دت 

 
من أن يكون ة ف

ف" العميل "األشخاص الذين تنطبق عليهم معايت    لقواعد ست  العمل المصنف كعميل محت 
ً
ي الدليل اإلرشادي لسلطة وفقا

 
ف

ي للخدمات المالية ي العالمي ممن دت  ي سوق أبوظب 
 
، أو )د( شخًصا ف ا  والذين ليسوا أشخاًصا طبيعيي  

ً
يمكن تقديم عرض له وفق

لوائح الخدمات )"لوائح الخدمات المالية واألسواق "( و سلطة تنظيم الخدمات الماليةلسلطة تنظيم الخدمات المالية )"

"أشخاص مرصح المنصفي   كـ والمصممة فقط لألشخاص لسلطة تنظيم الخدمات المالية وقواعد سوق "( المالية واألسواق

ف  ي وفق بها" )لهم" أو "هيئات معت 
 
( أو األشخاص الذين يتم لوائح الخدمات المالية واألسواقتعريف هذه المصطلحات ف

ي القسم حثهم عل الدخول توجيه دعوة إليهم أو 
 
ي نشاط استثماري )بالمعب  المقصود ف

 
لوائح الخدمات المالية من  18ف

ي أو غ بشأنه اإلبال ( فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم واألسواق
. بشكل قانوت  ي

 اإليعاز باإلبالغ بشأنه بشكل قانوت 

يحة الثانية يجب أن يمتلك كافة المكتتبي    ي  من الشر
 
ي سوق رقم مستثمر ف  . لألوراق المالية أبوظب 

يحة الثانية االكتتابإذا لم يتم  ي جميع أسهم الطرح للشر
 
 سوف يتم سحب عملية الطرح.  ف

يحة الثانية  باالكتتالطلبات  دت  األ حد ال ي  درهم 5,000,000 بقيمةالمقدمة للشر
 . إمارات 

يحة الثانية.  االكتتابطلبات ال يوجد حد أقىص لحجم  ي الشر
 
 ف

يحة .ت  الثالثة الشر

ة،  ا لهذه النشر
ً
يحة الثالثة وفق ي المائة اثني   ) %2سيتم تقديم طرح الشر

 
ي تمثل ( ف

ستون ) 60,115,383من أسهم الطرح، الب 
يحة الثالثةل ها يتم تخصيص سهم (سة عشر ألف وثالثمائة وثالثة وثمانونومائة وخم مليون ي س. لشر

 
يضمن لكل مكتتب ف

يحة ال يحة الثالثة  تقترص  . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـثالثة الشر  : عل األشخاص التالية أسماؤهمالشر

في   المقيميي   )عل النح
ي ذلك المستثمرين المحت 

 
يحة الثانية((، الذين لديهم األشخاص الطبيعيون )بما ف ي الشر

 
و الموضح ف

يحة األوىل والذين هم ي الشر
 
ي وال يشاركون ف

 
 ؛حساب مرصف

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
كات مجموعة أدنوك المقيمي   ف  ؛فقط موظفو شر
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 كات مجموعة أدنوك، بورياليس، دينالمتقاع ي   الموظف كة من شر كةو  ADP شر ي دولة اإل  PTE شر
مارات من مواطب 

ي الواليات المتحدة بالمعب  "( )من الجنسية اإلماراتية ينالمتقاعد)"العربية المتحدة 
 
باستثناء أي شخص مقيم ف

ي قانون األوراق المالية األمريكي 
 
كات مجموعة أدنوك، بورياليس،  كون  بخالف(. المقصود ف ي شر

 
الموظفي   المتقاعدين ف

كة  كةو  ADPشر ي الواليات المتحدة، ال توجد متطلبات أخرى بشأن الجنسية؛وغ مواطني   إماراتيي    PTE شر
 
 ت  مقيمي   ف

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
كة بورياليس المقيمي   ف  ؛فقط موظفو شر

  كة ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ADPموظفو شر
 
 ؛ أوفقط المقيمي   ف

  كة ي  PTEموظفو شر
 
 . قطف  دولة اإلمارات العربية المتحدةالمقيمي   ف

يحة الثالثة، سوف تكون األسهم غت  المكتتب فيها متاحة لالكتتاب من قبل  ي جميع أسهم الطرح للشر
 
إذا لم يتم االكتتاب ف
يح ي الشر

 
أن يقوم ( 1)وبالتشاور مع هيئة األوراق المالية والسلع )كحل بديل   ي   البائعي   ة األوىل، أو يمكن للمساهمالمكتتبي   ف

يحة الثالثة؛ و بتمديد تاريــــخ غلق باب ا يحة الثانية والشر يحة األوىل والشر ي الشر
 
لطرح عند الحد إغالق ا( 2)أو / الكتتاب ف

 . كتتاباتالمستلم من اال

ا لتقديره الخاص،  ي   البائعي   يحتفظ المساهم
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
يحة الثالثة ف ي زيادة حجم الشر

 
بالحق ف

ا بموافقة هيئة األورا
ً
يحة . ق المالية والسلعرهن ي حجم الشر

 
يحة الثالثة سوف تؤدي إىل انخفاض مماثل ف ي حجم الشر

 
أي زيادة ف

يحة الثانية  / األوىل و  يحة الثانية عن (حسب االقتضاء)أو الشر ي الشر
 
كي   ف

ط أال تقل نسبة اكتتاب المشت  من أسهم  %60، بشر
يحة ي الشر

 
كي   ف

حة الثالثة  الطرح وأال تتجاوز نسبة اكتتاب المشت  يجب أن يمتلك . بالمجملمن أسهم الطرح  %40األوىل والشر
ي لألوراق المالية ي سوق أبوظب 

 
يحة الثالثة رقم مستثمر ف  . كافة المكتتبي   من الشر

يحة هو  ي هذه الشر
 
ي  5,000الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب ف

ي  1,000مع أي طلبات زيادة بقيمة  درهم إمارات 
 درهم إمارات 

يحة الس . األقل أو مضاعفات ذلكعل  ي الشر
 
 . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـثالثة يضمن لكل مكتتب ف

يحة ي هذه الشر
 
 . ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب ف

ي يتعي   عل كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر 
 
ي سوق  ف  للتقدم حب  ورقم حساب بنكي  لألوراق المالية أبوظب 

ً
يكون مؤهال

ي أسهم الطرح. يجوز للمكتتبي   التقدم بطلبات بطلب لالكتت
 
ي حالة  االكتتاباب ف

 
يحة واحدة فقط. وف ي شر

 
ي أسهم الطرح ف

 
ف

ي تقدم أي شخص لال 
 
ي كتتاب ف

 
يحةأسهم الطرح ف ي  كو لبن، يحق واحدة أكت  من شر

ي مدير  / مدير و  الرئيسي  االكتتابتلق 

كي   االكتتاب 
. رصف النظر عن  المشت   أحد أو كال الطلبي  

ة م الحصول عل موافقة الهيئة عل ت ي دولة اإل األسهم  طرحاالكتتاب لإعالن نشر
 
ي سوق مارات )خارج ف العالمي ومركز  أبوظب 

ي الماىلي  ي العالمي و ) العالمي دت  ي أي اختصاص  لم، عدا عن سوق أبوظب 
 
يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى ف

ي 
 رى. أخ دولة/ والت 

ة من قبل الهيئة. من هذه نسخة العربية ال نشر  الموافقة عل تتم  النشر

ي 
وت  يحة الثانية  www.borouge.com/IPOوسوف يتوفر عل الموقع اإللكت  نسخة من الوثيقة المتعلقة بالطرح للشر

ية فقط( يحة)يشار إليها ب " )باللغة اإلنجلت   ي لم يتم الثانية الوثيقة المتعلقة بالطرح للشر
المصادقة مراجعتها أو "(، والب 

ة. تلك من قبل الهيئة وال تشكل أو اعتمادها عليها  ي هذه النشر
 
ة وال تدرج المعلومات الواردة فيها ف  الوثيقة جزء من هذه النشر

ة إصدار  تم  2022 مايو  18بتاريــــخ هذه النشر

ة  ي الخاص عل الموقع اإل متاحةهذه النشر
وت  كةبلكت   . www.borouge.com/IPO الشر

  

http://www.borouge.com/IPO
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ي عملية الطرح ب بيانات االتصال الخاصةو  أسماء
 
 المشاركي   ف

 

كي    مدير/ مديري االكتتاب
 المشت 

 

ي األول ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األول،  بنك أبوظب 
 مبب 

 منطقة القرم –حديقة خليفة بن زايد 

 6316ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي   أبوظب 

ي سي ال ق األوسط المحدودبنك إتش إس ب   شر

، الطابق  ي سي  ، داون تاون17برج إتش إس ت 

 66ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي  دت 

 

 

ي االكتتاب الرئيسي 
 بنك تلق 

 

ي األول ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األول،  بنك أبوظب 
 مبب 

 منطقة القرم –حديقة خليفة بن زايد 

 6316ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي   أبوظب 

 

 

ي االكتتاب بنوك
 تلق 

 

 بنك المارية المحىلي ذ.م.م

 ،شارع شخبوط بن سلطان 454

 111485ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 

 

ي التجاري ش.م.ع  بنك ابوظب 

 شارع الشيخ زايد

 939ص.ب 

، االمارات العربية المتحدة ي  ابوظب 

ي اإلسلمي ش.م.ع  مرصف ابوظب 

 ،الشيخ راشد بن سعيد شارع 

 313ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدةأ ي  بوظب 

 

 اإلدراجمستشار 

 

ي األول ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األول،  بنك أبوظب 
 مبب 

 منطقة القرم –حديقة خليفة بن زايد 

 6316ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 
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ي لعملية طرح األسهم 
 المستشار القانوب 

 

كة فيما يخص قانون اإل  ي للشر
مارات المستشار القانوب 

 العربية المتحدة

كة فيما يخص قانون  ي للشر
اإلمارات المستشار القانوب 

ي واألمريكي  العربية المتحدة
وسوق  والقانون اإلنجلت  

ي العالمي   أبوظب 

 

   التميمي ومشاركوه

 ،، برج السلع26الطابق 

ي العالمي   مربعة سوق أبوظب 

 جزيرة المرايا

 44046ص.ب 

، اإلمارات العربية الم ي  تحدةأبوظب 

 

من لنغ  شت   ذات مسؤولية محدودة –وستت 

 ،21، الطابق 3أبراج االتحاد، برج المكاتب رقم 

 2948شارع الكورنيش ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 

ي 
كي   لمديري االكتتاب المستشار القانوب 

فيما  المشت 

ي والقانون األمريكي 
 يخص القانون اإلنجلت  

ي لمدير 
كي   ي االكتتاب المستشار القانوب 

فيما  المشت 

وقانون سوق  قانون اإلمارات العربية المتحدةيخص 

ي العالمي   أبوظب 

 

 الي   اند اوفري 

 ميدان وان بيشوبس

 E1 6ADلندن 

 المملكة المتحدة

 الي   اند اوفري 

 عمارة المعمورة ، شارع المرور ،، المبب  ب5الطابق 

 7907ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحأب  ي  دةو ظب 

 

 

ي الحسابات
كة  مدقق   ADPلشر

 

ي 
 2019و 2020ديسمت   31للسنوات المنتهية ف 

ي لو   ر جلف ليمتداكي بيه ام ج 

 2 ز ، نيشن تاور 19الطابق 

 الكورنيش

، االمارات العربية المتحدة ي  ابوظب 

ي 
ة الثالثة اشهر  2021ديسمت   31للسنة المنتهية ف  وفت 

ي 
 2022مارس  31المنتهية ف 

( ارنست ويونغ ي ق األوسط )فرع ابوظب 
 الشر

 الكورنيش، 2نيشن تاور ، 27الطابق 

 136ص.ب 

، االمارات العربية المتحدة ي  ابوظب 
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ي حساب طرح األسهم
 مدقق 

 

ق األوسط  ي )إرنست آند يونغ الشر  (فرع أبو ظب 
 ، الكورنيش2، نيشن تاور 27الطابق 

 136ص.ب 

، االمارات العربية المتحدة ي  ابوظب 

 قات المستثمرينمسؤول عل

 إدوارد سينيور

اتيجية للمجموعة   (عالقات المستثمرين)نائب الرئيس لالستثمارات االست 

  0097127070000: الهاتف

ي 
وت  يد اإللكت   esenior@adnoc.ae: الت 

 898: ب. ص

، اإلمارات العربية المتحدة ي   أبوظب 

 

 

 

  

 

ة تم إصدار   . 2022 مايو  18بتاريــــخ هذه النشر

  

mailto:esenior@adnoc.ae
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 إش ع ار ه  ام

 بعناية( هذا اإلشعار ة )يتعي   عل جميع المكتتبي   قراء

  ة تزويد المكتتبي   المحتملي   بمعلومات من شأنها أن تساعدهم عل اتخاذ القرار المناسب فيما إىل تهدف هذه النشر

ي  االكتتابيتعلق بعملية 
ي أسهم الطرح، والذين ينبع 

 
ةستثمار اال عليهم، عند اتخاذهم لقرار ف كة، قراءة هذه النشر ي الشر

 
 ف

ي جميع البيانات والمعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار ببشكل 
 
 االكتتابكامل ومراجعة وفحص والنظر ف

ي أسهم الطرح وعل األخص القسم
 
 . ("ستثماراال مخاطر '') تحت عنوان 10رقم  ف

  ي أسهم الطرح ستثمار باال عند اتخاذ قرار
 
وط عتماد اال ، يجب عل كل مكتتب محتمل ف كة وشر عل دراسته وتحليله للشر

ي عل مقدمي طلبات الطرح، بما 
ي ذلك ما ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينبع 

 
الحصول عل  االكتتابف

ورية من مستشاريــهم القانونيي   والماليي   المشورة  ي أسهم الطرح ستثمار اال ستثمار. سينطوي بشأن اال  الالزمة والرص 
 
ف

ي عل المكتتبي   المحتملي   التقدم بطلب 
ة، لذلك ال ينبع  ي أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم كتتاب لال عل مخاطر كبت 

 
ف

 خسارة كل أو جزء من استثماراتهم. القدرة عل تحمل 

  ة مفوضي   ال ي ستخدامها لغر يعتت  المستلمي   لهذه النشر
 
ي أسهم الطرح  االكتتابض النظر ف

 
فقط، وال يجوز نسخ أو ف

ةتوزيــــع  غرض آخر باستثناء اتخاذ ها ألي في، وال يجوز استخدام أي من المعلومات الواردة ها أي جزء منأو  هذه النشر

يحة األوىل االكتتابالقرار المناسب بشأن  ي أسهم الطرح ضمن الشر
 
يحة الثالثة ف ة  ا مستلمو . ويوافق والشر هذه النشر

وط السابقةعل  ةبمجرد الموافقة عل  الشر   . استالم هذه النشر

 ي أ
يبية.  ال ينبع  ة عل أنها مشورة قانونية أو مالية أو رص   يتم تفست  محتويات هذه النشر

  ة ي هذه النشر
 
هور ضافة دون الحصول عل موافقة الهيئة وإبالغ الجمإمراجعة أو ألي ال تخضع المعلومات الواردة ف

ي صحيفتي   يوميتي   وذلك بهذه المراجعة أو اإلضافة 
 
ي اإلمارات بالنشر ف

 
 للقواعد منشورتي   ف

ً
 الصادرة من قبلوفقا

ي أي وقت المساهمان البائعانالهيئة. يحتفظ 
 
ا  من األوقات بحق إلغاء الطرح ف

ً
يطة  لتقديرهما المطلقووفق شر

 . لمالية والسلعاألوراق ا هيئةخطية مسبقة من الحصول عل موافقة 

  ة مقدمة بغرض ي  االكتتابأسهم الطرح المعروضة للبيع بموجب هذه النشر
 
اإلمارات فقط. وال تشكل هذه  دولة ف

ة أو تعتت  جزء من أي عرض أو دعوة لبيع  اء أو لأو إصدار أو حث عل أي عرض لالنشر ي أي أوراق مالية  االكتتابشر
 
ف

اء أو  أخرى غت  أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة ي أسهم الطرح من قبل أي  االكتتابلبيع أو إصدار، أو حث عل شر
 
ف

ي ذلك سوق 
 
ي خارج دولة اإلمارات )بما ف

ي أي اختصاص والت 
 
ي شخص ف (.  أبوظب  ي الماىلي العالمي  العالمي ومركز دت 

 ة ويجب ي ذلك اإلمارات  دولة دولة أخرى بخالفأي إىل إرسالها أو نقلها  يتم أال  لن يتم نشر أو توزيــــع هذه النشر
 
)بما ف

) ي الماىلي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي أي هيئة تنظيميةسوق أبوظب 
 
ي أي دولة أخرى . لم يتم تسجيل أسهم الطرح ف

 
 ف

. بخالف  ي العالمي  سوق أبوظب 

  ي  إذا
 
كة بطرح أسهم الطرح بطريقة خارج دولة اإلماراتوالية قضائية تم طرح أسهم الطرح ف مع  تتماسر ، تقوم الشر

ي الوالية القضائية المعنيةمقالو  القواني   واألنظمة السارية
 
 . بولة للهيئات المختصة ف

  ة أن تكون بمثابة ترويــــج  المقصود ليس أخرى أو أوراق مالية  ،أو تسليم ألي أسهم ،أو بيع ،أو عرض ،ماىلي من هذه النشر

ي سوق  تنظيم الخدمات الماليةسلطة لقواعد  وفقا 
 
ي ف ي الماىلي العالمي  الخاص األسواقن قانو و العالمي  أبو ظب  بمركز دت 

ي العالمي ق)" 2012لسنة  1رقم  الدليل اإلرشادي باألسواق الخاصة قواعد وحدة أو بموجب "( انون أسواق مركز دب 

ي للخدمات المالية  . لسلطة دت 

  ي للخدمات لم يتم الموافقة عل هذا الطرح أو ترخيصه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أو سل طة دت 

 ألي أوراق مالية المالية، كما أنه ال ُيعد 
ً
ي سوق  أي عرضا

 
ي ف ا لقواعد األسواق لدى الهيئة التنظيمية  أبوظب 

ً
العالمي وفق
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 لقانون األسواق أو 
ً
ي الماىلي العالمي وفقا ي مركز دت 

 
الدليل اإلرشادي لسلطة ب قواعد األسواقوحدة للخدمات المالية أو ف

ي للخدمات ا  . لماليةدت 

  ة من قبل الهيئة، وال إعالن تمت الموافقة عل ة بمثابة إعالن موافقة الهيئة عل يجوز اعتبار هذه النشر هذه النشر

ي فقط أنه قد تم االكتتابوال توصية بستثمار اال موافقة عل جدوى و أعتماد ا
الحد األدت  من  استيفاء، ولكن يعب 

ات عن ال اإلفصاحو متطلبات قواعد اإلصدار  والصادرة عن هيئة األوراق المالية  االكتتابمعلومات المطبقة عل نشر

ي سوق وال  والسلع. وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة  لألوراق المالية أبوظب 

ار أو خسارة يتعرض لها أي شخص بسب ة، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي أرص  ي هذه النشر
 
ة ف ب االعتماد عل نشر

 هذه أو أي جزء منها.  االكتتاب

ة بتاري    خ  . 2022 مايو  13 اعتمدت هذه النشر
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 عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى

 معلومات عامة

ة، تمتلك أدنوك  كة  %60اعتباًرا من تاريــــخ هذه النشر ي شر
 
كة  %50و  ADPف ي شر

 
بينما تمتلك  PTEمن رأس المال المصدر ف

كة  %40ياليس بور  ي شر
 
كة  %50و  ADPف ي شر

 
كة . PTEمن رأس المال المصدر ف فيما يتعلق باإلدراج وقبله، يتعي   عل شر

كة  ي شر
 
كة  ADPبورياليس نقل أسهمها ف ي إم إي اتش  PTEوشر كة الفرعية المملوكة بالكامل لها، ت 

"(. نقل بورياليس)"إىل الشر
 ". بروجأعمال "مًعا باسم  PTEو  ADPيشار إىل كل 

ي إم إي اتش بإعادة تنظيم  بعد  كة ت 
تيجة الستكمال المعامالت نإجراء نقل بورياليس وقبل اإلدراج، سوف تقوم أدنوك وشر

وط اتفاقية االكتتاب والنقل، وقبل اإلدراج، سوف تقوم أدنوك  ي اتفاقية االكتتاب والنقل. بموجب شر
 
المنصوص عليها ف

ي إم إي اتش بتحويل حصصهما  كة ت 
كة وشر ي شر

 
كة  %84.75ونقل حواىلي  ADPف ي شر

 
ي مقابل  PTEمن ملكيتهما ف

 
كة ف إىل الشر

كة. عند اإلدراجإصدار  كة أسهم من قبل الشر كة مالكة لكامل رأس المال المصدر لشر من  %84.75و  ADP، سوف تصبح الشر
كة  ي إم إي إتش بما يعاد. "(إعادة التنظيم)" PTEرأس المال المصدر لشر كة  %15،25ل سوف تحتفظ ت   PTEمن رأسمال شر

 المصدر بعد انتهاء إعادة التنظيم. 

ا لذلك، فور 
ً
 : وقبل اإلدراجإتمام إعادة التنظيم وفق

كة .1  : ستقوم أدنوك بالنقل إىل الشر

كة  ملكيتها  أ ي شر
 
ي تمثل ADPالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %60، والب 

كة   ؛ وADPلشر

كة  ملكيتها  ب ي شر
 
ي تمثل PTEالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %50، والب 

كة   ؛ وPTEلشر

كة .2 ي إم إي اتش بالنقل إىل الشر  : ستقوم ت 

كة  ملكيتها  أ ي شر
 
ي تمثل ADPالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %40، والب 

كة   ؛ وADPلشر

كة  مصدر من إجماىلي رأس المال ال %34.75ما يقرب من  ب  . PTEوغت  المسدد لشر

ي 
 
ي مقابل نقل أدنوك ألسهمها ف

 
كة ف كةو  ADP شر ي  PTE شر

 
ي إم إي اتش ألسهمها ف كة ونقل ت   حصصمن ال %34.75و  ADP شر

ي 
 
كة ف كة بما يلي PTE شر

كة، سوف تقوم الشر ي كل حالة إىل الشر
 
 : ، ف

ة، إصدار وتخ .1 كة أدنوك، مما ينتج عنه امتالك أدنوك، قبل اإلدراج مباشر من إجماىلي  %60صيص أسهم جديدة لشر
كة المصدر وغت  المسدد؛ و   رأس مال الشر

ة،  .2 ي إم إي اتش، قبل اإلدراج مباشر ي إم إي اتش، مما ينتج عنه امتالك ت  كة ت 
 %40إصدار وتخصيص أسهم جديدة لشر

كة ال  . مصدر وغت  المسدد من إجماىلي رأس مال الشر

كة عل السيطرة عل أعمال بروجنتيجة لذلك،   . بعد االنتهاء من إعادة التنظيم، سوف تحصل الشر
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 مالية المعلومات العرض 

ةوالمعلومات البيانات  ي هذه النشر
 
  : المالية التالية متضمنة ف

كة   ADPشر

كة  (1 ي كما   ADPالبيانات المالية السنوية المدققة لشر
 
ي اللسنوات و ف

 
 2019و  2020و  2021ديسمت   31لمنتهية ف

كة "ُيشار إليها بـ و )  ؛ و"(ADPالبيانات المالية السنوية لشر

كة  غت  المدققة المكثفة بيانات المالية المرحليةال (2 ة ADPلشر ي  الثالثة لفت 
 
ي ) 2022مارس  31األشهر المنتهية ف

 
بما ف

ةذلك المعلومات المالية المقارنة  ي شهر المنتهية الثالثة األ  لفت 
 
 البيانات المالية"ُيشار إليها بـ ( )2021مارس  31ف

كة  غت  المدققة المكثفة المرحلية كة " ADPلشر ، وُيشار إليها فيما ADPباإلضافة إىل البيانات المالية السنوية لشر

كة  البيانات"يلي بـ   "(. ADPالمالية لشر

كة   ا لمتطلبات المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية وف ADPتم إعداد البيانات المالية السنوية لشر
ً
والقواعد ”( IFRS)"ق

ي القانون االتحادي رقم 
 
كة  المكثفة مرحليةإعداد البيانات المالية التم . 2015لسنة  2المطبقة ف ا  ADPغت  المدققة لشر

ً
وفق

 ". التقارير المالية المؤقتة"، 34لمتطلبات معيار المحاسبة الدوىلي رقم 

 PTEكة شر 

كة المجمعة  البيانات المالية السنوية (1 ي كما   PTEالمدققة لشر
 
ي ولف

 
ي ذلك ) 2021ديسمت   31لسنة المنتهية ف

 
بما ف

ي وللسنة المنتهية المعلومات المالية المقارنة  
 
ي كما ف

 
البيانات المالية "ُيشار إليها فيما يلي بـ ( )2020ديسمت   31ف

كة  كة  ، وُيشار إليها "PTEالسنوية لشر   ؛("البيانات المالية السنويةبـ " ADPمع البيانات المالية السنوية لشر

كة غت  المدققة المكثفة المجمعة  البيانات المالية المرحلية (2 ة PTEلشر ي الثالثة األشهر المنتهية  لفت 
 
 2022مارس  31ف

ي ذلك المعلومات المالية المقارنة )
 
ةبما ف ي الثالثة األشهر المنتهية  لفت 

 
البيانات "ُيشار إليها بـ ( )2021مارس  31ف

كة غت  المدققة  المرحلية المالية كة " PTEلشر ، وُيشار إليها فيما يلي بـ PTEباإلضافة إىل البيانات المالية السنوية لشر

كة " كة "( )PTEالبيانات المالية لشر كة  PTEوُيشار إىل كل من البيانات المالية لشر ـ ب ADPوالبيانات المالية لشر

 ؛ و "(البيانات المالية"

كة  السنوية تم إعداد البيانات المالية ا لمتطلبات معايت  إعداد التقارير المالية  PTEلشر
ً
ي سنغافورة وفق

 
الصادرة عن مجلس ف

ي سنغافورةمعايت  المحاسبة 
 
كة . ف ا لمتطلبات معيار المحاسب PTEتم إعداد البيانات المالية المؤقتة غت  المدققة لشر

ً
ي وفق

 
ة ف

المعايت  ليس هناك أي اختالفات جوهرية بي   متطلبات التقرير الالزمة بموجب  ". التقارير المالية المؤقتة"، 34سنغافورة رقم 

ي سنغافورة متطلبات التقرير الالزمة بموجب، و الدولية إلعداد التقارير المالية
 
، ولذلك فإن معايت  إعداد التقارير المالية ف

كة البيانات المالية ا  . المالية المعايت  الدولية إلعداد التقارير لم تعدل لتعكس توافقها مع  PTEلسنوية لشر

 غت  مدققة موحدة معلومات مالية أولية

ي تشمل
ة المعلومات المالية األولية الموحدة غت  المدققة والب   : تتضمن هذه النشر

ي  (1
 
ي  2021ت  ديسم 31بيان الدخل الموحد األوىلي غت  المدقق للسنة المنتهية ف

 
مارس  31ولمدة ثالثة أشهر المنتهية ف

 ، و 2021و  2022

 . 2022مارس  31بيان المركز الماىلي األوىلي الموحد غت  المدقق حب   (2
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 "(. المعلومات المالية األولية غت  المدققة"ُيشار إليهما مًعا بـ )

 البيانات الموحدة عل( 1) 4اقتطاع بروج و  تنظيمتم إعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة لتوضيح تأثت  إعادة ال
كة كما لو كانت إعادة التنظيمل ي   4اقتطاع بروج و  لمركز الماىلي للشر

 
بيان الربــح والخسارة ( 2)، و 2022مارس  31قد تمت ف

ي   4اقتطاع بروج و  كما لو كانت إعادة التنظيم  الموحد 
 
القتطاع وإعادة ا –األعمال "يرج  مراجعة  . 2021يناير  1تم تمت ف

ي بروج 
 ". 4المساهمة ف 

ي  ك من قبل أدنوك وت 
كة حيث تستمر أعمال بروج مداره بشكل مشت  ي أعمال بروج معاملة سيطرة مشت 

 
سيكون نقل الفائدة ف

لذلك، تعتت  إعادة التنظيم خارج نطاق دمج األعمال وفق المعيار الدوىلي . قبل وبعد إعادة التنظيم )وبوريالس( إم إي إتش
كة طريقة تجميع الفائدة لمحاسبة إعادة التنظيم. 3لتقارير المالية ل  . عند االنتهاء من إعادة التنظيم، تطبق الشر

ا لذلك، ولغرض المعلومات المالية األولية غت  المدققة
ً
 : وفق

ية PTEو  ADPتظهر أصول ومطلوبات  (1 اف  لم يتم إجراء أي تعديالت لتعكس القيم العادلة، أو . بقيمها الدفت  االعت 
اف به بخالف ذلك وفق طريقة االستحواذ  ي تاريــــخ الدمج الذي كان سيتم االعت 

 
 . بأي أصول أو مطلوبات جديدة، ف

اف بأي اسم تجاري نتيجة لعملية الدمج (2 ي األصول المستحوذ . لم يتم االعت 
 
ينعكس أي فرق بي   المقابل المحول وصاف

 . عليها ضمن حقوق الملكية

 . الخسارة نتائج الكيانات المندمجةيعكس بيان الربــح أو  (3

كة  ي إعداد البيانات المالية الخاصة بكل من شر
 
كة  ADPال توجد فروق جوهرية بي   السياسات المحاسبية المطبقة ف  PTEوشر

ي 
 
ي  2022مارس  31عن مدة الثالثة أشهر المنتهية ف

 
، لذلك لم يتم إجراء أي تعديالت 2021ديسمت   31والسنة المنتهية ف

 . المعلومات المالية األولية غت  المدققة لتعكس مواءمة السياسات المحاسبيةعل 

ي المالحظات المرفقة بها 
 
ا للمعايت  المعمول بها كما هو موضح ف

ً
تم . تم إعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة وفق

كة  المعتمدة منلمحاسبية هذه المعلومات المالية األولية غت  المدققة بما يتفق مع السياسات ا توحيد   . ADPشر

تم إعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة ألغراض التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن المعلومات المالية األولية غت  
كة وأدائها الماىلي وقد ال تعطي صورة 

اضًيا، وبالتاىلي ال تمثل المركز الماىلي الفعلي للشر
حقيقية لمركزها المدققة تتناول وضًعا افت 

باإلضافة إىل ذلك، ال تعكس المعلومات المالية األولية غت  المدققة المعلومات التطلعية وال تهدف إىل . الماىلي وأدائها الماىلي 
ات المحددة والقابلة للقياس  كة، نظًرا ألنه قد تم إعدادها فقط ألغراض توضيح التأثت  تقديم نتائج مستقبلية متوقعة للشر

عالوة عل ذلك، ال تأخذ . ، وتطبيقها عل المعلومات المالية التاريخية4واقتطاع بروج   بشأن إعادة التنظيمبشكل موضوعي 
اتيجية اإلدارة والقرارات  ي است 

 
ات ف ي االعتبار اآلثار المحتملة الناتجة عن التغيت 

 
المعلومات المالية األولية غت  المدققة ف

ظهر المعلومات المالية األولية غت  المدققة . 4 واقتطاع بروج تنظيمالتشغيلية الناتجة عن تنفيذ إعادة ال
ُ
ليس المقصود أن ت

ة مستقبلية كما أنها ال تعكس تأثت  أي حاالت تعاون محتمل ناتج عن المعاملة  . نتائج عمليات المجموعة عن أي فت 

 مدققون مستقلون

كة  ي حب  السنة ا ADPتم تدقيق البيانات المالية السنوية لشر
 
ة االكتتاب هذه،2021ديسمت   31لمنتهية ف ي نشر

 
 ، المشمولة ف

ق األوسط  كة إرنست آند يونغ الشر ي )من قبل شر ا للمعايت  الدولية للتدقيق "(EY( )"فرع أبو ظب 
ً
، مدققون مستقلون، وفق

(ISAs)والذين أصدروا تقريًرا بشأنها غت  مشفوع بتحفظات ، . 

كالبيانات المالية  ي   ADPة لشر
 
ة االكتتاب هذه، تم ن، وللسنوات الم2020و 2019 كما ف ي نشر

 
ي حينه، والمشمولة ف

 
تهية ف

كة كيه ت  ام ج  تدقيقها من قبل 
ي تقريرهم المذكور هنا مستقلون،   مدققون، "(KPMG)"جلف ليمتد  لوار شر

 
 . كما هو مبي   ف
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كة  كات التابعة له PTEتم تدقيق البيانات المالية الموحدة السنوية لشر ي والشر
 
، 2021ديسمت   31ا حب  السنة المنتهية ف

ة االكتتاب هذه، ي نشر
 
ي  المشمولة ف ا لمعايت  "(سنغافورة EY)"من قبل إرنست آند يونغ إل إل ت 

ً
، مدققون مستقلون، وفق

 . ، والذين أصدروا تقريًرا بشأنها غت  مشفوع بتحفظات(SSAs)سنغافورة للتدقيق 

كة تمت مراجعة البيانات المالية المؤقت ي  ADPة الموجزة غت  المدققة لشر
 
، 2022مارس  31حب  األشهر الثالثة المنتهية ف

ة االكتتاب هذه، ي نشر
 
امات المراجعة  المشمولة ف ا للمعيار الدوىلي بشأن الت  

ً
كة إرنست آند يونغ وفق مراجعة "، 2410من قبل شر

ي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل ل
، والذين أصدروا تقريًرا بشأنها غت  مشفوع "لكيانالمعلومات المالية المؤقتة الب 

ي " أمور األخرى"، والذي يحتوي فقرة بتحفظات
 
تم تدقيقها  2020 ديسمت   31تنص عل أن البيانات المالية للسنة المنتهية ف

 . من قبل مكتب تدقيق آخر 

كة  كات التابعة لها حب  األشهر الثالثة  PTEتمت مراجعة البيانات المالية الموحدة والمؤقتة والموجزة وغت  المدققة لشر والشر
ي 
 
ة االكتتاب هذه،2022مارس  31المنتهية ف ي نشر

 
ا لمعيار  ، المشمولة ف

ً
كة إرنست آند يونغ سنغافورة وفق من قبل شر

امات المراجعة  ي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل"، 2410سنغافورة بشأن الت  
 مراجعة المعلومات المالية المؤقتة الب 

المرحلية المجمعة  والذي يحتوي فقرة "أمور األخرى" تنص عل أن البيانات المالية، ، والذين أصدروا تقريًرا بشأنها "للكيان
ة الثالثة اشهر  ي لفت 

 
 . لم تتم مراجعتها  2022مارس  31المنتهية ف

 عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية

ي 
 
كة نقدم ف ة بعض عمليات القياس لتقييم األداء الماىلي لشر ي يطلق عليها  ADP هذه النشر

عمليات القياس خارج المعايت  "والب 
ي تشمل مبالغ مستبعدة من، المقياس األكت  " الدولية إلعداد التقارير المالية

، أو الب  ي
 
حيث إنها تستبعد المبالغ المضمنة ف

ا للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية، أو المحسوبة باستخدام قابلية للمقارنة بشكل مباشر والمحس
ً
وبة والمقدمة وفق

ا للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية
ً
ي لم يتم حسابها وفق

 .  المقاييس المالية الب 

كة عمليات القياس هذه الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية تتعلق فقط ب األرباح ( 1: )وتشمل ADPشر
ائب واإلهالك واالستهالك؛  ائب ( 2)المعدلة قبل خصم الفوائد والرص  الهامش المعدل لألرباح قبل خصم الفوائد والرص 

ي رأس المال العامل( 5)التحويل النقدي؛ ( 4)النفقات الرأسمالية؛ ( 3)واإلهالك واالستهالك؛ 
 
ي صاف

 
ات ف الرافعة ( 6)؛ التغت 

ي الدين؛ ( 7)؛ المالية
 
ي رأس المال العامل( 8)صاف

 
 . التدفق النقدي الحر التشغيلي ( 10)و  التدفق النقدي الحر المعزز ( 9؛ )صاف

 :  عل النحو التاىلي  عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية يتم تعريف

 " ائب ي خسارة التمويل"  واالستهالك واإلهالكاألرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
 
يبة الدخل، صاف  / كأرباح قبل رص 

ي )الدخل  ي ذلك خسارة الرصف األجنب 
 
 ، واالستهالك وإطفاء الدين؛ (بما ف

 "ائب واإلهالك هو األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد " واالستهالك الهامش المعدل لألرباح قبل خصم الفوائد والرص 
ائب واإلهالك  ستهالك كنسبة مئوية من اإليرادات؛واال  والرص 

 "تمثل اإلضافات إىل الممتلكات والمنشآت والمعدات؛" النفقات الرأسمالية 

 "ائب واإلهالك)مثل " التحويل النقدي واالستهالك مطروح منها النفقات  األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
ائب واإلهالكمقسوًما عل األرباح المعدلة قبل خصم الفو ( الرأسمالية  واالستهالك؛ ائد والرص 

  ي رأس المال العامل"يتم احتساب
 
ي صاف

 
ات ف ة " التغت  ي نهاية السنة/الفت 

 
رأس مطروح منه عل أنها رأس المال العامل ف

ي 
 
ة بدايةالمال العامل ف  . السنة/الفت 

  المستلم  الفائدةإلضافة إىل دخل با التدفق النقدي الحر التشغيلي عل أنه " التدفق النقدي الحر المعزز"يتم احتساب
يبة الدخل المدفوعة مضاف إليه ي رأس  / مطروًحا منه تكلفة التمويل المدفوعة ورص 

 
ي صاف

 
ات ف مطروح منه التغيت 

 المال العامل؛

 "ائب واإلهالك واالستهالك؛ " الرافعة المالية ي الدين إىل األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
 
 نسبة من صاف
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 "ي ا
 
امات اإليجار ومضاف قروض مرصفية " لدينصاف  النقد وما يعادله؛ مطروًحا منهاإليها الت  

 "ي رأس المال العامل
 
( الجزء الحاىلي فقط)مجموع المخزون والمبلغ المستحق من األطراف ذات الصلة " صاف

الجزء الحاىلي )لة والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى مطروًحا منها المبلغ المستحق لألطراف ذات الص
ها من المبالغ المستحقة الدفع؛ و ( فقط  والذمم الدائنة التجارية وغت 

 " ائب واالستهالك وإطفاء الدين مطروًحا " التدفق النقدي الحر التشغيلي هو األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 

 . منه النفقات الرأسمالية

ة لتوضيح عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  ال ي هذه النشر
 
دولية إلعداد التقارير المالية المذكورة أعاله هي معروضة ف

كة كما لو أن إعادة التنظيم1عل ) 4واقتطاع بروج  أثر إعادة التنظيم ي تاريــــخ  4واقتطاع بروج  ( المركز الماىلي للشر
 
 31تمت ف

ي تاريــــخ  4روج واقتطاع ب ( أداءها الماىلي كما لو أن إعادة التنظيم2، و)2022مارس 
 
 . 2021يناير  1تمت ف

 
عمليات القياس )القانونية( و  المعايت  الدولية إلعداد التقارير الماليةعند مراجعة األداء، يستخدم مجلس اإلدارة مزيــــج من 

 من قبل . عمليات القياس المعدلة تعطي معلومات إضافية وفقا لكيفية قياس األداء الماىلي الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية
تعتت  مؤشر مفيد عل  عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدوليةاإلدارة وتقديمها لمجلس ادارتنا. اننا نؤمن بأن 

اض والسداد وممكن ان تساعد بعض المستثمرين والمحللي   واألطراف األخرى المهتمي   بتقيمنا. عليكم ممارسة  قدرتنا لالقت 
عمليات القياس الواقعة المعدة من قبلنا مع  عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية الحذر عند المقارنة بي   

كات أخرى. ل خارج نطاق المعايت  الدولية حدود كأداة  عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدوليةالمعدة من قبل شر
( انها ال تعكس مصاريفنا الرأس مالية او 1. تشتمل بعض الحدود عل: )للتحليل، وعليكم ان ال تأخذوها بعي   االعتبار لوحدها 

اماتنا التعاقدية؛ ) ات او الحاجة 2تكاليف تطوير المنتجات او متطلباتنا المالية للنفقات المستقبلية او الت   ( انها ال تعكس التغيت 
وري لسداد الفائدة او الدفعات األساسية ( انها ال تعكس تكاليف الفائدة 3اىل النقد لغايات رأس المال العامل؛ ) او النقد الرص 

ي تنخفض قيمتها سيكون واجب ( 4عل ديوننا؛ )
ي القيمة ليس من التكاليف النقدية، فان األصول الب 

 
مع ان االنخفاض ف

ي المستقبل، و
 
لغايات هذه  ال تعكس اية متطلبات نقدية عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية استبدالها ف

مقارنة مع مقاييس تحمل ذات االسم  عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدوليةالستبداالت. من الممكن اال تكون 
كات أخرى ولها حدود كأدوات تحليل وال يجب اخذها بعي   االعتبار لوحدها او كبديل لتحليل نتائجنا التشغيلية كما هو  لشر

 . دولية إلعداد التقارير الماليةلمعايت  المبي   وفقا ل
 

ائب واإلهالك واالستهالكان إعادة تجميع  لالرباح كالمعايت  المقارنة بشكل مباشر  األرباح لمعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
ي "والمحسوبة والمقدمة وفقا للمعايت  الدولية العداد التقارير المالية 

 
ت معلومات مالية تاريخية مختارة ومعلومامبينة ف

 ". تشغيلية أساسية

 العملةعرض 

ي هذه 
 
ة ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة ف  إىل: النشر

 " ي
 
 العملة الرسمية لدولة اإلمارات؛ وإىل شارة إ" هي درهم" أو "الدرهم اإلماراب

 " العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. إىل " هي إشارة دوالرأو " "األمريكي الدوالر 

 التقريب

ي هذه 
 
ةتم تقريب بعض البيانات ف  لهذا التقريب، فإن النشر

ً
ي ذلك المعلومات المالية واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

 
، بما ف

ي هذه مجموع البيانات الوار 
 
ةدة ف   النشر

ً
النسب  عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات. لقد تم تقريب قد يختلف قليال

ي الجداول وب
 
ي مجموعها  ناءً المئوية ف

 
 . %100إىل عل ذلك فإنها قد ال تصل ف
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 البيانات ذات النظرة التطلعية

ي تحمل نظرة تطلعية، 
ة عل بعض البيانات الب  ة تحتوي هذه النشر ي هذه النشر

 
تهدف البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة ف

ة،  ي تاريــــخ هذه النشر
 
البيانات عل المخاطر والشكوك المعلومة وغت  تلك طوي تنو إىل استعراض الرؤية المستقبلية كما هي ف

ي 
ي عل توقعاتنا الحالية وكذلك األحداث  المجموعةسيطرة خارج عن  قد يكون الكثت  منها المعلومة والب 

وجميعها مبب 

ي بعض األحيان المستقبلية. تعرف تلك البيانات 
 
" أو "يمكن" باستخدام مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقعف

" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو  ي
"يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "مخاطرة" أو أو "سوف" أو "قد" أو "ينبع 

ض" أو "يتمركز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها.   تتضمن "يفت 

ي تشمل هذه البيانات كافة األمور 
ة والب  ي هذه النشر

 
ي عدد من الفقرات ف

 
ي ال تشكل حقائق تاريخية. وتوجد هذه البيانات ف

الب 

كةنتائج  -من بي   العديد من األمور األخرى  -بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص  ، ووضعها الماىلي ، عمليات الشر

اتيجياتوالسيولة، والتوقعات، والنمو،   . مجموعةالا تعمل بهالذي  القطاعو  ،األرباحتوزيعات وسياسة  ،واالست 

ي ال تعتت  حقائق إن 
ة فيما يتعلق باألمور الب  ي هذه النشر

 
هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة ف

ة تاريخية ي تاريــــخ هذه النشر
 
 . ه النتائج المستقبليةنه سوف يتم تحقيق هذأعل تنبؤات. وال يمكن التأكيد  قد تشتمل وكما ف

ام أو تعهد بتحديث أيو   ال يوجد أي الت  
ً
ي األحداث، أو األوضاع أو  ا

 
ي توقعاتهم أو أي تغت  ف

 
من هذه البيانات لتعكس أي تغيت  ف

 
ً
وريا ي تستند عليها هذه البيانات إال إذا كان ذلك رص 

ي حالة  الظروف الب 
 
ي هذه( 1)ف

 
ي أمور جوهرية واردة ف

 
 وجود تغيت  مهم ف

ة ي دولة (2؛ أو )النشر
 
 . اإلمارات بموجب القواني   المعمول بها ف

 
ً
 نتيجة  قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائج اختالفا

ً
ي اجوهريا

وقد ، مجموعةتواجهها اللمخاطر أو األمور غت  المؤكدة الب 

ي نتائج فعلية تغاير بشكل جوهري النتائج المستقبلية المشار إلي
 
ها، أو المنصوص عليها رصاحة أو تتسبب هذه المخاطر ف

ي هذا الصدد، يرج  اال 
 
ي البيانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد من المعلومات ف

 
ي ف

 القسم طالع علالمذكورة بشكل ضمب 

 . ("مخاطر االستثمار"تحت عنوان ) 10رقم 
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 معلومات هامة

ة أي  اء أو أو ا ،اصدار أو  دعوة لبيع،أو  عرض،ال تشكل أو تمثل هذه النشر ي أي أوراق ستثمار اال لتشجيع عل أي عرض لشر
 
ف

ة. كما أخرى مالية  أو تشجيع أو توصية  ،اصدار أو  دعوة لبيع،أو  عرض،ال تشكل أي  أنها  غت  األوراق المالية موضوع هذه النشر

اء أو  ي تلك األوراق المالية من قبل ستثمار اال عل أي عرض لشر
 
هذا العرض غت  شخص تحت أي ظرف يكون بموجبها  أيف

 . ي
 قانوت 

ة مفوضي    ي جدوى  باستخدامها يكون مستلمي هذه النشر
 
ي أسهم الطرح وال يجوز لهم نسخ ستثمار اال فقط لغايات النظر ف

 
ف

ي  
ة سواء بشكل كلي أو جزت 

ي جدوى  استخداميجوز لهم كما ال أو توزيــــع هذه النشر
 
المعلومات الواردة بها ألي غرض غت  النظر ف

ي ستثمار اال 
 
ة عل ما سبق  المستلمي   أسهم الطرح. ويوافق ف ة، علما بأنه يجب عل استالمهم لهذه وقت لهذه النشر النشر

ي 
 
ة بأكملها )وبالتحديد القسم ستثمار اال قبل إتخاذ أي قرار بستثمار اال المكتتبي   الراغبي   ف ي أسهم الطرح قراءة هذه النشر

 
ف

كةستثمار اال بعند التفكت   ("ستثمارمخاطر اال  "بـ المعنون  ي أسهم الشر
 
كة. عند  إىلباإلضافة  ف قرار  اتخاذ النظام األساسي للشر

وط واستفساراتهم عتماد عل تحرياتهم وتحليالتهم ، يجب عل المكتتبي   اال االكتتاب كة وشر ي الطرح الخاصة عن الشر
 
بما ف

 ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر. 

ة فيما يتعلق  ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية ي هذه النشر
 
بالطرح أو معلومات أو تعهدات أو ضمانات غت  تلك الواردة ف

ي حال تقديم أي منها ف. أسهم الطرح
 
عل أنها مقدمة من  والضماناتال يجوز االعتماد عل هذه المعلومات أو التعهدات  هنإوف

كة أو    البائَعي ْ  قبل الشر
ْ
ي المساهَمي 

 
هم من المشاركي   ف يعتمد عل المعلومات ( 1بأنه )يقر المكتتب و الطرح.  عملية أو غت 

ة فقط ي هذه النشر
 
كة أو المساهم مقدمة من قبل( ال توجد أية معلومات أخرى 2) بأنهو  الواردة ف  أي منأو  ي   البائع ي   الشر

ي  المشاركي   
 
كي   أو مديري الطرح  عملية ف

كون  السجلمديرو أو  االكتتاب المشت   ما سبقي من مستشاري أ أو المشت 

 "(. المستشارون)"

كي   مديري االكتتاب  ال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف
ي االكتتابو وبن المشت 

ي  ك تلق 
 
ي  8 ةصفحالالمذكورين ف

 
عملية ف

ي دولة اإلمارات.  الطرح
 
اتش نك ال يتحمل ب أو يتلقون أي أموال اكتتاب من الطرح العام أو يديرون الطرح العام ألسهم الطرح ف

ي سي  ي أو تسويق أو إدارة أي جانب من  إس ت 
 
كات التابعة له مسؤولية المشاركة ف ق األوسط المحدود وال أي من الشر الشر

في   الذين ال 
ي ذلك األشخاص الطبيعيي   الذين يشكلون المستثمرين المحت 

 
جوانب العرض لألشخاص الطبيعيي   )بما ف

يحة الثانية(.  ي الشر
 
 يشاركون ف

ي أو  محتوياتال تعتت  
وت  كة اإللكت  ي أي موقع  موقع الشر

وت  ي يمكن أو إلكت 
وت  الوصول إليه من الروابط الموجودة أي موقع إلكت 

ونيةاإل عل أي من هذه المواقع كة أو من  ا بأنه ،لكت  ة أو جزء منها. كما ال تتحمل أو تقبل الشر المساهَمي ْ  محتويات هذه النشر

ي  البائَعي ْ  
 
كي   عملية أو المشاركي   ف

، أو مديري السجل المشت  كي  
أية  ،من المستشارونأي أو الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

ونيةاإل المواقعمسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه   . لكت 

كة أو    البائَعي ْ  ال تقبل الشر
ْ
ي عملية الطرح ةأو األطراف المشارك المساهَمي 

 
كي   أو مديري االكتتاب  ف

مديري السجل  أو  المشت 

كي   أو 
أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من المعلومات المقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم  المستشارينالمشت 

األخرى األخرى وال عن نزاهة أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم 

كة  كة أو  . أسهم الطرحأو الطرح أو فيما يتعلق بالشر   البائَعي ْ  ال تقدم الشر
ْ
ي لألسهم أو المساهَمي 

 
هم من المشاركي   ف عملية غت 

كي   أو مديري االكتتاب  الطرح
كي    المشت 

أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة أو  ونمستشار ال من أو أي أو مديري السجل المشت 

ات. كفاية أو مصداقية أي من تلك المعلومادقة أو   ت أو النشر

كة أو    البائَعي ْ  كما ال تقدم الشر
ْ
ي عملية الطرحأو  المساهَمي 

 
كي   مديري االكتتاب أو  أي من المشاركي   ف

أو مديري السجل  المشت 

كي   أو المستشارين 
كة أو أية ضمانات أو تعهدات بشالمشت  ي ات ستثمار اال  اتعائد أن األداء المستقبلي للشر

بموجب  تتمالب 

ةهذه ا  . لنشر
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ي تاريــــخ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت 
 
ة كما هي ف ي هذه النشر

 
وال يتعلق بهذه البيانات. سابق تم تقديم البيانات الواردة ف

كة أو   لها( بأنه تفست  عل أنه لم يطرأ أي تغيت  عل وضع الشر
ً
ة )أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقا ي نشر هذه النشر

الحقائق الخاصة يعب 

 ا منذ ذلك التاريــــخ. بها أو شؤونه

ة للتنقيح والمراجعة لن  تعديالت عل بعد الحصول عل موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تشي أية إال تخضع هذه النشر

ي دولة اإلمارات. 
 
ي صحيفتي   يوميتي   تصدران ف

 
ة إال بعد اإلعالن عنها ف   البائَعي ْ  ويحتفظ هذه النشر

ْ
ي  ا مبحقه المساهَمي 

 
ف

ي أي وقت وفق تقديرهوإلغاء ة سحب النشر 
 
يطة  ا مالطرح ف ي حال  الحصول عل موافقة مسبقة بذلك من الهيئة. وذلك شر

 
وف

ة وإلغاء الطرح  تبة عل االكتتاب للمكتتبي   باإل  مبالغكامل سوف يتم رد  سحب النشر ال  االكتتاب.  مبالغضافة إىل األرباح المت 

ة أو أي بيع يتم بم عدم وجود أي تغيت  إىل من الظروف، بمثابة إشارة ضمنية وجبها، تحت أي ظرف يعتت  تسليم هذه النشر

ة كما ال  كة منذ تاريــــخ إعداد هذه النشر ي شؤون الشر
 
. ف ي أي وقت الحق لتاريــــخ النشر

 
ي أن المعلومات الواردة بها صحيحة ف

 يعب 

ي األول تعيي   وقد تم  ي األول ش.م.ع تعيي   و ( "اإلدراجمستشار )" كمستشار إدارج ،ش.م.ع.  بنك أبوظب  بنك اتش و  بنك ابوظب 

ق األوسط المحدود  ي سي الشر كي   كمديري االكتتاب   اس ت 
كي   فيما يلي باسم " م)ُيشار إليه المشت 

"( مديري االكتتاب المشت 

ويــــج لطرح األ و  ها تسويقأسهم الطرح و  صدار إ وسيتوىل ي دولة اإلمارات سهم الت 
 
كة و و ف  طرافاأل و  الهيئةالتنسيق مع كل من الشر

ي 
 
ي دولة اإلمارات.  االكتتابعملية ب فيما يتعلق عملية الطرح المشاركة ف

 
ا تعيي   تم  كما   العام ف

ً
ي األول ش.م.ع أيض بنك ابوظب 

ي  كبنك
ي )" الرئيسي  االكتتاب تلق 

ي أموال  عن مسؤولعل هذه الصفة، سوف يكون  "( وبناءً االكتتاب الرئيسي  بنك تلق 
تلق 

 للقواعد والقواني   المعمول بها بالدولة وذلك داخل دولة اإلمارات المحددة بهذه االكتتاب
ً
ة وفقا يحة األوىل النشر   . للشر

ي عملية الطرح المسؤولية عن مشاركتهم من األطراف المشاركةيتحمل كل طرف 
 
ي إجراءات  ف

 
ي ذلك  حالطر ف

 
المساهَمي ْ  بما ف

ي نطاق عمل وتخصص  مسؤوليةالفيما يتعلق بوأعضاء مجلس اإلدارة  البائَعي ْ  
 
ة وذلك ف ي هذه النشر

 
عن صحة البيانات الواردة ف

ي عملية الطرح من األطراف المشاركة كل طرف
 
 . ف

ي األول ش.م.عتم تعيي    ي سي و  بنك ابوظب  ق األوسط المحدود بنك اتش اس ت  وبعض البنوك االستثمارية اإلقليمية  الشر

كي   )"سجل مديري ك  والدولية
ي سي ال يشارك بنك ، و "(كونالمشت  السجل مديرو مشت  ق األوسط المحدود اتش اس ت  الشر

ي أموال
ي تلق 

 
كات التابعة له ف ي أو إدارة أي جانب من جوانب العرض االكتتاب  وال أي من الشر

 
أو سجل الدفاتر أو المشاركة ف

في   الذي
ي ذلك األشخاص الطبيعيون الذين يشكلون المستثمرين المحت 

 
يحة لألشخاص الطبيعيي   )بما ف ي الشر

 
ن ال يشاركون ف

كاالكتتاب  ير ييترصف مد، و الثانية( كة  حرصًيا  ي   المشت    البائَعي ْ  و لصالح الشر
ْ
شخص آخر فيما يتعلق ألي وليس  المساهَمي 

ة اإلصدار ستلًما ميعتت  أي شخص آخر )سواء كان  وال  طرحبال  هذه أم ال(  لنشر
ً
 بالطرح . فيما يتعلق  عميال

كي   تاب مديري االكتقد يكون  
كي    المشت 

كات التابعة لهم(  ومديري السجل المشت  ة أو من خالل الشر كوا )مباشر ي قد اشت 
 
ف

كة و    البائَعي ْ  معامالت مع الشر
ْ
ها وقدموا خدمات أعمال مرصفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية  المساهَمي  مالية وغت 

كي   تشكل المعامالت السابقة بي    ءها وال لقا من الخدمات لهم، وقاموا بتحصيل الرسوم المعتادة 
 مديري االكتتاب المشت 

كي   
كة ومديري السجل المشت    البائَعي ْ  أو والشر

ْ
 أي تعارض مصالح بينهما.  المساهَمي 

ة المسؤولية الفردية اإل يتحمل أعضاء مجلس  ي هذه النشر
 
محتويات وصحة  واكتمالدقة  والتضامنية عندارة الواردة أسماؤهم ف

ة. ويقرون، بعد إجراء تحقيقات العناية هذ ي تاريــــخ إصدارها،  الواجبة،ه النشر
 
ة كما هي ف ي هذه النشر

 
بأن المعلومات الواردة ف

ة كاملة وصحيحة و ، هي معلومات واقعية ودقيقة ي هذه النشر
 
ولم يتم إغفال أية معلومات من شأنها أن تجعل أية بيانات ف

 مضللة. 

ا للمادة 
ً
كاتمن قانون  121وفق ي العرض ممارسة رعاية شخص حالتجارية الشر

 
، ويكون صيف، يجب عل كل من المشاركي   ف

 عن أداء واجباته. 
ً
 كل منهم مسؤوال

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة. 
ً
ة عل بيانات مقدمة وفقا  تحتوي هذه النشر
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مراجعة تحليلهم معتمدين عل عل تشخيصهم و حتملي   المكتتبي   المكل من يجب أن يعتمد  عند اتخاذ قرار االستثمار، 

ي النشر وقراءة 
 
ي مجملها)ة المعلومات الواردة ف

 
 (ف

ي أي بلد 
 
أو حيازة هذه  أسهم الطرحالعام أو بيع  االكتتابمن شأنه أن يسمح بمارات( )بخالف دولة اإل لم ولن ُيتخذ أي إجراء ف

ة  ها أو توزيعها أو حيازة أو نشر أالنشر كة أو أو نشر ي أي بلد أو  أسهم الطرحو توزيــــع أية مواد أخرى متعلقة بالشر
 
منطقة حيثما ف

، أي يلزم اتخاذ  وال يجوز توزيــــع هذه إجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، ال يتم طرح األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غت  مباشر

ة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو مستندات أو معلومات أ ي أو من أية دولة أو  بأسهم الطرحخرى متعلقة النشر
 
ها ف أو نشر

ي تسمح بها القواعد واأل 
ي تلك الدولة أو الواليةنظمة السارية والية قضائية باستثناء الحاالت الب 

 
. يجب عل القضائية ف

ة أن يحيطوا أنفسهم علًما بهذه القيود األ   اتها. وأن يحرصوا عل مراعشخاص الذين حصلوا عل هذه النشر

كة    البائَعي ْ   أو ال تتحمل الشر
ْ
ي أو  المساهَمي 

 
كي   مديري االكتتاب  أو الطرح  عملية المشاركي   ف

أو مديري السجل  المشت 

كي   
حث أو  عرض البيعأو بالطرح أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة  المستشارون اآلخرونأي من  أو المشت 

اء لأي شخص  ي أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات رحأسهم الطشر
 
 لتلك األسهم ف

ً
ًيا محتمًل ي ذلك ، سواًء كان مشت 

 
)بما ف

ي سوق  ( أبو ظب  ي الماىلي العالمي  شفوي العرض أو الحث تم هذا ، وسواءً العالمي ومركز دت 
ً
  أو كتابيا

ً
ي ذلك، ا

 
.  بما ف ي

وت  يد اإللكت  الت 

كة وال كما  ي وال  بائَعي ْ  المساهَمي ْ  الال تقدم الشر
 
كي   مديري االكتتاب  أو  اآلخرين الطرح عملية المشاركي   ف

مديري  أو  المشت 

كي   
)أو ممثليهم( أية تعهدات ألي من المكتتبي   المحتملي   فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه  ونمستشار ال أو  السجل المشت 

ي أسهم الطرح كتتابلال 
 
ة بموجب القواني   السارية والمطبقة عليهم.  ف من قبل هيئة األوراق المالية والسلع اعتمدت هذه النشر

. 2020 مايو  13 بتاريــــخ
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 التعريفات واالختصارات

 

ي العالمي  ي العالمي  سوق أبوظب   سوق أبوظب 

ي الوطنية.  أدنوك ول أبوظب 
كة بت   شر

كات مجموعة أدنوك كة أدنوك شر كات المملوكة لشر  . أدنوك ومجموعة الشر

كات مجموعة أد ي شر
ي  نوكموظق 

 
كـــات مجموعـــة أدنوك المقيمي   ف األفراد المعنيون الـــذين يعملون لـــدى أي من شر

 . دولة اإلمارات العربية المتحدة

كة ي  ADPشر كة أبو ظب 
ي تأســـســـت بموجب قانون  للدائن البالســـتيكية المحدودة )بروج( شر

الب 

 . 2009لسنة  20 قانون رقم موجبالمعدل ب 1997لسنة  7رقم 

كة البيانات المالي كة  ADPة السنوية لشر ي  ADPالبيانات المالية الســنوية المدققة لـشـر
 
ي تاريــــخ وعن الســنوات المنتهية ف

 
ف

ي الملحق ، 2019و  2020و  2021ديسمت   31
 
 . 1والمدرجة ف

كة  كة  ADPالبيانات المالية لشر غت   المكثفة والبيانات المالية المرحلية  ADPالبيانات المالية الســــــــــــــنوية لـشـــــــــــــر

كة  قةالمدق  . ADPلشر

غت  البيانات المالية المرحلية 

كة  المدققة  ADPلشر

كة  غت  المدققة لمكثفةاالبيانات المالية المرحلية  ي تاريــــخ وعن األشـــهر  ADPلـشــر
 
ف

ي 
 
ي ذلـــك المعلومـــات المـــاليـــة المقـــارنـــة ) 2022مـــارس  31الثالثـــة المنتهيـــة ف

 
بمـــا ف

ي ل
 
ي الملحق وال، (2021مارس  31ألشهر الثالثة المنتهية ف

 
 . 1مدرجة ف

ي لألوراق المالية  ي دولة اإلمارات.  سوق أبوظب 
 
ي لألوراق المالية ف  سوق أبوظب 

ي 
ي دولة اإلمارات.  درهم أو درهم إماراب 

 
 العملة الرسمية ف

كة البيانات المالية السنوية كة PTE البيانات المالية السنوية لشر  ADP والبيانات المالية السنوية لشر

ي الملحق  ساسي النظام األ 
 
كة عل النحو المحدد ف  . 2النظام األساسي للشر

ي دولة اإلمارات.  هيئة االوراق المالية والسلع الهيئة أو 
 
 هيئة االوراق المالية والسلع ف

ي إم إي اتش كة ذات هدف خاص مملوكة من  ب  ي اتش، شر ي ام ت  بوريالس ميدل ايســـت هولدنغ ج 

 . ي  قبل بورياليس ايه ج 

كة.  مجلس اإلدارة  المجلس أو   مجلس إدارة الشر

ي  بورياليس  . بورياليس ايه ج 

يحة الثالثة 2022 مايو  28 تاري    خ غلق باب االكتتاب  يحة األوىل والـشـــــــــــــر يحة ل 2022 مايو  30، وللـشـــــــــــــر لـشـــــــــــــر

 . الثانية

كات كات وتعديالته.  لوائح الشر ي للشر
ي العالمي القانوت   نظام سوق أبوظب 

كة أو بروج  كة  الشر ي إل سي   بروجشر ي العالمي وفق  ت  ي ســــــــوق أبوظب 
 
كة عامة مؤســــــــســــــــة ف ، وهي شر

كات  . لوائح الشر

وس كورونا المستجد أو كوفيد  19-كوفيد    ات منه. 19-فت   ، وأي تطورات أو متغت 
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ي للخدمات المالية ي للخدمات المالية.  سلطة دب   سلطة دت 

ي الماىلي العالمي  ي الماىلي العالمي  مركز دب   مركز دت 

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وغت  التنفيذين.  مجلس اإلدارةأعضاء 

ي 
وب  نــت أو من خالل  طلبات االكتتاب اإللكت   عت  الخــدمــات المرـصـــــــــــــفيــة عت  اإلنت 

ً
ونيــا الطلبــات المقــدمــة إلكت 

الخدمات البنكية المرـصــــــــــــفية الهاتفية/ الهاتف المحمول، وأجهزة الرـصــــــــــــاف اآللية 

يحة األوىل عل النحو الذي توفره البنوك يحة  المســـــتلمة للمكتتبي   من الـشــــر والـشــــر

 . الثالثة

 البيئة واالجتماعيات والحوكمة.  البيئة واالجتماعيات والحوكمة

ي  .  االتحاد األوروب  ي  االتحاد األوروت 

.  اللجنة األوروبية ي ي االتحاد األوروت 
 
 اللجنة األوروبية ف

كة.  أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين  التنفيذيي   للشر

يحة الثالثة ي   المكتتبمنصــــة تســــجيل االهتمام بالطرح من قبل  (EOI)إبداء االهتمام  ي الـشـــر
 
من أجل أن  ف

يحة الثالثة  ي الشر
 
 . يكونوا مؤهلي   للحصول عل مخصصات ف

ي 
يحة سعر الطرح النهاب  يحة األوىل والـشــر ي الـشــر

 
ي به المكتتبون ف  ســـوف يكون ســـعر الطرح الذي يشـــت 

يحة الثالثة الثانية  ي  كل سهم من أسهم الطرح والشر
 . هو سعر الطرح النهات 

ي لكل ســـــهم من أســـــهم الطرح بعد انتهاء عملية البناء 
يتم تحديد ســـــعر الطرح النهات 

كي   
يحـــة الثـــانيـــة، بعـــد التشــــــــــــــــاور بي   مـــديري االكتتـــاب المشــــــــــــــت  الســــــــــــــعري للـشـــــــــــــر

كة   البائَعي ْ  والشر
ْ
 والمساهَمي 

يحة الثانية يجب أن تكون ممثلة لكامل  أســـهم المكتتبي     الخاصـــة بالطرح من الـشــر

ي 
ي احتســــــاب ســــــعر الطرح النهات 

 
لكل ســــــهم من أســــــهم  أســــــهم الطرح المســــــتخدمة ف

 . الطرح

كة بنـشــــــر إعالن ينص عل ســـــــعر  يحة الثانية، ســـــــوف تقوم الـشــــــر عقب إغالق الـشــــــر

ي جريدتي   يوميتي   محليتي   ت
 
ي للســـهم والذي ســـينـشــر ف

صـــدران باللغة الطرح النهات 

ي 
وت  ي دولة اإلمارات وعل الموقع اإللكت 

 
ية ف العربية وأخرى تصــــــــــــــدر باللغة اإلنجلت  

كة  . www.borouge.com/IPOللشر

كة   البيانات المالية  كة  PTEالبيانات المالية لـشـــــــــــر والخاصــــــــــــة بكل من  ADPوالبيانات المالية لـشـــــــــــر

كة  كة   ADPشر ، والمدرجة PTEوشر ي الم، عل التواىلي
 
 . 1لحق ف

كة  السنة المالية ي تبدأ الســــــــنة المالية للـشـــــــر
ي والب 

 
ي األول من يناير وتنتهي ف

 
من كل ديســــــــمت   31ف

 عام. 

يحة األوىل يحة األوىل.  الشر ي الشر
 
ي دولة اإلمارات عل المكتتبي   ف

 
 عرض أسهم الطرح ف

يحة األوىل  ي الشر
 

ي ذلــك األشــــــــــــــخــاص الطبيعي   المكتتبون من األفراد والمســــــــــــــتثمرين اآلخرين  المكتتبون ف
 
)بمــا ف

يحة الثانية  ي الـشـــر
 
كات والمؤســــســــات( الذين لم يشــــاركوا ف يحة الثالثة و أوالـشـــر  الـشـــر

ي لألوراق المالية وحســاب بنكي  ي ســوق أبوظب 
 
ي ف

والذين يمتلكون رقم مســتثمر وطب 

ي دولة اإلمارات. 
 
 ف
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يحة األوىل  ي الشر
 

المكتتبي   ف

يحة الثالثة  والشر

كي   
يحة الثالثة مجموع المشت  ي الشر

 
يحة األوىل والمكتتبي   ف ي الشر

 
 . ف

. لوائح و  لوائح الخدمات المالية واألسواق   ي العالمي ي سوق أبوظب 
 
 قواعد الخدمات المالية واألسواق المطبقة ف

ي سلطة تنظيم الخدمات المالية  سلطة تنظيم الخدمات المالية 
 
.  ف ي العالمي  سوق أبوظب 

 نظام التحويلت المالية 

(FTS)   

نظــــــام التحويالت النقــــــديــــــة لــــــدى مرـصـــــــــــــف اإلمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة المركزي 

(“FTS”) . 

ي  ي وهي دولــة اإلمــارات، المملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة،   مجلس التعاون الخليج  دول مجلس التعــاون الخليي 

 سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت ومملكة البحرين. 

اء  الصفقة الخرص 

(Green Deal) 

اء من قبل المفوضية األوروبية. م  بادرات سياسة الصفقة األوروبية الخرص 

.  المجموعة أو نحن كاتها التابعة بشكل مباشر أو غت  مباشر كة وشر  الشر

 المعايت  الدولية للتقارير المالية.  الدوليةالمعايت  المحاسبية 

ي لألوراق الذين يمتلكون رقم مســــتثاألشــــخاص الطبيعيي    المكتتبي   من األفراد ي ســــوق أبوظب 
 
ي ف

مر وطب 

ي دولة اإلمارات
 
ي ذلك  .المالية، وحســاب بنكي ف

 
األفراد األشــخاص الطبيعيون )بما ف

في   مقيميي   
. وال يوجد أي متطلبات أو قيود عل )الذين يمثلون مســــــــــــتثمرين محت 

 أي جنسية أخرى أو مكان إقامة آخر. 

ي  تنظيم الدولة اإلســــــــالمية أو   الدولة اإلسلمية
 
الدولة اإلســــــــالمية وكان يســــــــم بالدولة اإلســــــــالمية ف

 بـ داعش
ً
 .العراق والشام والذي ُيعرف اختصارا

كي   
 مديري السجل المشت 

ق األوسط المحدود وبعض  ي سي الشر ي األول ش.م.ع و بنك إتش إس ت  بنك أبوظب 

 البنوك اإلستثمارية اإلقليمية والدولية

كي   
ق األوسط المحدود. بنك أبوظ مديري االكتتاب المشت  ي سي الشر ي األول ش.م.ع و بنك إتش إس ت   ب 

ي االكتتاب الرئيسي 
ي األول ش.م.ع بنك تلق   بنك أبوظب 

ي األول ش.م.ع.  مستش  ار اإلدراج  بنك أبوظب 

كة  األسهم أو اإلدراج إدراج ، ســــوف تتقدم الـشـــر عقب غلق باب االكتتاب والتخصــــيص للمكتتبي   الناجحي  

ي لألوراق المالية. إلدراج واإلقرار  ي سوق أبوظب 
 
كة ف  بتداول جميع أسهم الشر

ي لألوراق المالية من خالل ســـــــــجل  ي ســـــــــوق أبوظب 
 
وســـــــــيتم تفعيل تداول األســـــــــهم ف

ي لألوراق المالية.  ي سوق أبوظب 
 
 األسهم ف

ي دولة اإلمارات.  شيك مدير
 
ي مصدق مستحق الرصف من بنك مرخص ويعمل ف

 
 شيك مرصف

ق األوسط ق األوسط وشمال أفريقيا من منطقة الشر  طقة الشر

يحة األوىل  الحد األدب  للستثمار ي أســـهم الطرح للـشــر
 
يحة الثالثةتم تحديد الحد األدت  لالســـتثمار ف  والـشــر

ي يتم بزيادات بقيمة  5,000بقيمة 
 
 1,000درهم، عل أن يكون أي اســـــتثمار إضـــــاف

ي  درهم
ســــتثمار ألســــهم الطرح أو مضــــاعفات ذلك. وتم تحديد الحد األدت  لال  إمارات 
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يحة الثانية بقيمة  ي الـشـــــــــــر
 
ي درهم  5,000,000ف

)لمزيد من التفاصــــــــــــيل يرج  إمارات 

ة(. مبالغ االكتتاباالطالع عل الجزء الخاص بـ" ي القسم األول من هذه النشر
 
 " ف

ي لألوراق المالية  رقم المستثمر  ي موحد يحصـــل عليه المكتتب من ســـوق أبوظب 
رقم مســـتثمر وطب 

 غايات االكتتاب. وذلك ل

كة.  أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي     أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي   للشر

ي عملية الطرح أو  
 

المشاركي   ف

ي عملية الطرح
 

 األطراف المشاركة ف

ي الصفحات 
 
ة.  10و 9و 8الكيانات المدرجة ف  من هذه النشر

ة الطرح/ االكتتاب   ة  فت  يحة األوىل االكتتاب للسوف تبدأ فت  يحةشر ي  الثالثة والشر
 
وتنتهي 2022 مايو  23ف

ي 
 
ي و ، 2022 مايو  28ف

 
يحة الثانية ف ة االكتتاب للشر مايو  23سوف تبدأ فت 

ي 2022
 
 . 2022مايو  30وتنتهي ف

ي الذي  نطاق سعر الطرح 
ســــــــــــوف يتم عرض أســــــــــــهم الطرح من خالل نطاق ســــــــــــعري بالدرهم اإلمارات 

ي 
 
ه واإلعالن عنه ف ة االكتتاب. سيتم نشر  اليوم األول من بداية فت 

  البائَعي ْ   3,005,769,158 عدد  أسهم الطرح 
ْ
ي يبيعها المســــــــــــــاهَمي 

ي  ســــــــــــــهم من األســــــــــــــهم الب 
 
ف

 اكتتاب عام. 

  البائَعي ْ  بحق 
ْ
ة  تعديليحتفظ المســـــــــاهَمي  ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
حجم الطرح ف

ا 
ً
ا للقواني   التقــــديرهمــــا المطلق االكتتــــاب وفقــــ

ً
لمعمول بهــــا وموافقــــة هيئــــة ، ووفقــــ

 األوراق المالية والسلع. 

ي أسهم عدد  االكتتاب العام /  الطرح
 
كة  3,005,769,158 االكتتاب العام ف سهم من إجماىلي أسهم الشر

كة %10نسبة  مثلت) يتم طرحها للبيع من قبل المساهَمي ْ  ( من إجماىلي أسهم الشر

 .  البائَعي ْ 

  البائَعي ْ  بحق
ْ
ة  تعديل يحتفظ المساهَمي  ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
حجم الطرح ف

ا 
ً
ا للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق لتقديرهم المطلق االكتتاب وفق

ً
، ووفق

 المالية والسلع. 

بشأن النظام الخاص  2016ر.م( لسنة  11قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) نظام الطرح

كات المساهمة ال  عامة وتعديالته. بطرح وإصدار أسهم الشر

في   
ي قرار رئيس مجلس إدارة هيئة  المستثمرين المحت 

 
فون" )عل النحو المحدد ف "المستثمرون المحت 

)بصيغته المعدلة من وقت  2021/ر.م. لسنة  13األوراق المالية والسلع رقم 

ي تشمل عل وجه التحديد المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم 
آلخر(، والب 

 ة: بالطريقة التالي

، ويتضمنوا:  المستثمرين (1) في  
 المصنفي   كمحت 

 مركزية  أ
ً
 أو بنو كا

ً
الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

 أو سلطات نقدية وطنية 

الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها االستثمارية  ب

كات المملوكة بالكامل ألي منها.   وغت  االستثمارية أو الشر
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ي أي بلد أو أي البنوك ال ت
 
مركزية أو السلطات النقدية الوطنية األخرى ف

 والية أو سلطة قانونية. 

مؤسسات سوق رأس المال المرخصة من الهيئة أو من سلطة رقابية  ث

 مثيلة للهيئة. 

 المنشآت المالية.  ج

كات  ح ي أو شر مؤسسات مالية منظمة أو صناديق استثمار محلي أو أجنب 

 اديق تقاعد منظمة. إدارة صندوق تقاعد منظم أو صن

ي االدوات المالية أو توريق  خ
 
أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي االستثمار ف

 االصول أو المعامالت المالية. 

ي  د
 
ي أي سوق لدولة عضو ف

 
كة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها ف أي شر

 . IOSCOمنظمة 

( ممن لديه خالل االثب  عشر شهًرا trust a of Trusteeأمي   عهدة ) ذ

.  35،000،000ية أصوال بقيمة الماض ي أو أكت 
 درهم إمارات 

ي أو  15،000،000مكاتب أشة مرخصة بأصوال بقيمة  ر
درهم إمارات 

 .  أكت 

كة  ز وعات المشت  ي أي أو االتحادات المشر
 
ي يكون لديها أو كان لديها ف

الب 

ي أصول بقيمة 
 
درهم  25،000،000وقت خالل العامي   الماضيي   صاف

ي أو أكت  )بما 
يك وقروض المساهم(؛ و إمارات   ال يتضمن الشر

ي تاريــــخ آخر بيانات مالية له( اختبار  س
 
ي )ف

 
الشخص المعنوي الذي يستوف

ي بموجبه اثني   عل األقل من 
 
ة" ويستوف "المتعهد بأعمال كبت 

 المتطلبات االتية: 

ي أو أكت  )بما  75،000،000إجماىلي أصول بقيمة  .1
مليون درهم إمارات 

امات ق امات طويلة األجل(ال يتضمن االلت   ة األجل وااللت    صت 

ي إيرادات سنوية بقيمة  .2
 
؛  150،000،000صاف ي أو أكت 

درهم إمارات 

 أو

انيته العمومية؛ أو إجماىلي حقوق  .3
ي مت  

 
مجموع النقد واالستثمارات ف

الملكية الخاصة به )بعد خصم رأس المال المدفوع( ال يقل عن 

7،000،000  . ي
 درهم إمارات 

في   المقيميي   الم المستثمرين" (2)
 " الذين يتضمنوا: حت 

ي أصول  أ
 
باستثناء قيمة مسكنه -الشخص الطبيعي الذي يملك صاف

.  4،000،000بقيمة ال تقل عن  -الرئيسي  ي
 درهم إمارات 

 الذي:  الشخص الطبيعي  ب

ا من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.  .1
ً
 يكون معتمد

ا لدى جهة مرخصة أو مؤسسة مالية منظمة  .2
ً
 يكون موظف

ً
او موظفا

 .  لدى أي منهما خالل العاميي   الماضيي  

ة الكافيتي   فيما يخص االستثمارات ذات  .3 يكون لديه المعرفة والخت 

 الصلة ومخاطرها )حسب تقييم المالءمة(؛ أو
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 تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة.  .4

ي الحساب(الطبيعي ) الشخص ت
 
ك ف كالذي لديه حساب  المشت   مشت 

 صاحب (الية من أجل إدارة االستثمارمع شخص ذو قيمة صافية ع

وط ) الحساب الرئيسي   كل من الشر
 
 : االتيةعل أن يستوف

ي الحساب (ان يكون .1
 
ك ف صاحب الحساب  (عائلةأحد أفراد ) المشت 

 الثانية.  حب  الدرجة) الرئيسي 

الحساب  صاحبأن يتم استخدام الحساب إلدارة استثمارات  .2

كي   معه. 
 الرئيسي والمشت 

ي من الشخص  الحصول عل .3 كتأكيد كتات  ي  المشت 
 
ك ف )أي المشت 

ك يتم  الحساب( أن قرارات االستثمار المتعلقة بالحساب المشت 

 .  اتخاذها نيابة عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي

والمنشئي   لغرض إدارة ائتمان إدارة غرض خاص أو  ذاتأي منشأة  ث

 ؛ ومحفظة استثمارية ألصول شخص ذو قيمة صافية عالية

وط االتية:  لشخصا ج ي للشر
 
 المتعهد المستوف

ي  .1
 
انيتهأي يكون مجموع ما لديه من نقد واستثمارات ف العمومية  مت  

أو مجموع حقوق الملكية الخاصة به )بعد خصم رأس المال 

.  4،000،000المدفوع( ال يقل عن  ي
 درهم إمارات 

ة والمعرفة الكافيي   فيما يخص   .2 ذات الصلة  االستثماراتلديه الخت 

 (؛ أو وفقا لتقييم المالءمةالمخاطر المرتبطة )و 

ي  .3
 
األسهم أو حقوق  غالبيةلديه شخص مسيطر )أي شخص يتحكم ف

ي أو لديه القدرة عل تعيي   أو عزل أغلبية 
ي المتعهد المعب 

 
التصويت ف

يك  كة قابضة أو تابعة، شر (، شر ي
أعضاء مجلس إدارة المتعهد المعب 

ي تعريف 
 
ك ممن يستوف وع مشت  ي مشر

 
المستثمر المصنف ف

م.  ف المقي  ف أو المستثمر المحت   كمحت 

كة والمساهَمي ْ   ي جميع األحوال من قبل الشر
 
وهو الذي تمت الموافقة عليه ف

ي سي  كي   )باستثناء بنك اتش اس ت 
البائَعي ْ  بالتشاور مع مديري االكتتاب المشت 

 ) ق األوسط المحدود فيما يتعلق بأي طرح لألشخاص الطبيعيي   وتنطبق الشر

ي الواليات المتحدة 
 
عليهم أي من المواصفات التالية: )أ( أن يكون شخص ف

 إىل 
ً
ي من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا األمريكية ومشت 

، )ب( أن يكون شخص خارج تبعا لقانون األوراق المالية االمريكي   أ144القاعدة 

 لالئحة س )الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز 
ً
(، أو Sتقديم عرض لهم استنادا

ي الماىلي العالمي  ي  مركز دت 
 
ا لنموذج  )ج( أن يكون شخص ف

ً
يجوز تقديم عرض له وفق

ي للخدمات المالية؛ أن  ي الدليل اإلرشادي لسلطة دت 
 
قواعد األسواق الموجودة ف

ف"  يكون من األشخاص الذين تنطبق عليهم معايت  "العميل المصنف كعميل محت 

ي للخدمات المالية والذين  ي الدليل اإلرشادي لسلطة دت 
 
 لقواعد ست  العمل ف

ً
وفقا

ي العالمي ممن يمكن تقديم  ي سوق أبوظب 
 
، أو )د( شخًصا ف ليسوا أشخاًصا طبيعيي  

ا للوائح الخدمات المالية واألسواق وقواعد سوق لسلطة تنظيم 
ً
عرض له وفق

نصفي   كـ "أشخاص مرصح لهم" الخدمات المالية والمصممة فقط لألشخاص الم

ي لوائح الخدمات المالية 
 
ف بها" )وفق تعريف هذه المصطلحات ف أو "هيئات معت 
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ي 
 
واألسواق( أو األشخاص الذين يتم توجيه دعوة إليهم أو حثهم عل الدخول ف

ي القسم 
 
من لوائح الخدمات المالية  18نشاط استثماري )بالمعب  المقصود ف

بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم اإلبالغ بشأنه بشكل واألسواق( فيما يتعلق 

 . ي
ي أو اإليعاز باإلبالغ بشأنه بشكل قانوت 

 قانوت 

كة  ي إي ليمتد  PTEشر
ي ت  كة بروج ت 

 . شر

كة   كة الموحدة البيانات المالية السنوية  PTEالبيانات المالية السنوية لشر ي تاريــــخ وعن السنة  PTEالمدققة لشر
 
ف

ي 
 
ي  2021ديسمت   31المنتهية ف

 
 . 1الملحق والمدرجة ف

كة   كة  PTEالبيانات المالية لشر كة   غت  المدققةالبيانات المالية المرحلية و  PTEالبيانات المالية السنوية لشر لشر

PTE . 

غت  البيانات المالية المرحلية 

كة   المدققة  PTEلشر
كة  ةالمدققغت  الموحدة  لمكثفة ا البيانات المالية المرحلية  ي تاريــــخ وعن  PTEلشر

 
ف

ي 
 
ي ذلك المعلومات المالية المقارنة ) 2022مارس  31األشهر الثالثة المنتهية ف

 
بما ف

ي ل
 
ي الملحق ، (2021مارس  31ألشهر الثالثة المنتهية ف

 
 . 1والمدرجة ف

ي من المؤسسات المؤهلة ي القاعدة  المشت 
 
ي من المؤسسات المؤهلة المعرف ف  أ. 144المشت 

ي االكتتابك تو بن
، وتتألف من ذلك البنك و  لق  ي الرئيســــــــــــــي

ي يقودها بنك التلق 
بنك مجموعة البنوك الب 

ي اإلســــــــــــــالمي  المــاريــة المحلي ذ.م.م ي التجــاري ش.م.ع.، وبنــك أبوظب  ، وبنــك أبوظب 

  ش.م.ع. 

.  Sالالئحة س/  Sاللئحة س/    بموجب قانون األوراق المالية األمريكي

 األمريكي  المالية ألوراقا أ من قانون144هي القاعدة  أ144القاعدة 

دليل حوكمة هيئة األوراق المالية 

 والسلع

 2020( لســـنة R.M/  3قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والســـلع رقم )

كات المســــاهمة )بصــــيغته المعدلة من وقت  بشــــأن الموافقة عل دليل حوكمة الـشـــر

 آلخر(. 

يحة الثانية يحة الثانية. الطر  أسهمعرض  الشر يحة الثانية للمكتتبي   بموجب وثيقة الشر ي الشر
 
 ح ف

يحة الثانية يحة الثانية تم صــــــــياغتها بطريقة خاصــــــــة وحرـصـــــــية لتوجيهها  وثيقة الشر هي وثيقة طرح للـشـــــــر

يحة الثانية وب فيي   المكتتبي   ضـــــــــمن الـشــــــــر
مع ما يتوافق فقط للمســـــــــتثمرين المحت 

ي الوالية القضــــــــــــــائية القواني   واألنظمة الســــــــــــــارية والمقبول
 
ة للهيئات المختصــــــــــــــة ف

المعنية، ولم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو المصــــــــــــــادقة عليها من قبل هيئة األوراق 

ة.   المالية والسلع، وال تشكل وثيقة الطرح هذه جزًءا من هذه النشر

كة ي للـشـــر
وت  يحة الثانية ســــوف يكون متوفًرا عل الموقع اإللكت   مســــتند الطرح للـشـــر

www.borouge.com/IPO . 

يحة الثانية  ي الشر
 

.  المكتتبي   ف في  
 المستثمرين المحت 

  البائَعي ْ  
ْ
ي إم إي اتشأدنوك و المساهَمي   ت 
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كة.  المساهم ي رأس مال الشر
 
 مالك أسهم ف

كة العادية، بقيمة اســــــــميه  األسهم  درهم  0.59 )بما يعادلدوالر أمريكي  0.16أســــــــهم الـشـــــــر

 ) ي
 للسهم الواحد. إمارات 

ة  ة الرسائل النصية القصت   خدمة الرسائل القصت 

ي أســـــهم  المكتتب
 
ي أي من الحالتي   لالكتتاب ف

 
أي شـــــخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب ف

 الطرح. 

مة اتفاقية االكتتاب والنقل ي إل سي المت  ي إم إي إتش و بروج ت  كة أدنوك و ت 
 . اتفاقية االكتتاب والنقل بي   شر

يحة الثالثة يحة الثالثة طرح الشر  . أسهم الطرح للمكتتبي   من الشر

يحة الثالثة كات مجموعة أدنوك، والمتقاعد موظفو  المكتتبي   من الشر من الجنســــــــــــــية اإلماراتية ، وموظفو  ينشر

كة  ي دولة اإلمارات، وموظفو شر
 
كة بورياليس المقيمون ف ي دولة  ADPشر

 
المقيمون ف

كــة  ي دولــ PTEاإلمــارات، وموظفو شر
 
، الــذين ابــدوا اهتمــامهم ة اإلمــاراتالمقيمون ف

 . EOIمن خالل منصة 

يحة يحة الثانية شر يحة األوىل أو الشر يحة الثالثة و أ الشر  . الشر

اإلمارات العربية المتحدة أو الدولة أو 

  دولة اإلمارات

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ي 
 ركزي. مرصف اإلمارات العربية المتحدة الم المرصف المركزي اإلماراب 

كات مجموعة أدنوك، و بورياليس، و  ينالمتقاعد ي   لموظفا الجنسية االماراتية المتقاعدين من من  PTEو  ADPمن شر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 . مواطب 

يطانيا العظم وإيرلندا الشمالية.  المملكة المتحدة  المملكة المتحدة لت 

قانون المملكة المتحدة الخاص 

 2010نة بالرشوة لس

(UK Bribery Act of 2010) 

ي المملكـــة المتحـــدة لعـــام 
 
الـــذي يغطي الجرائم المتعلقـــة  2010قـــانون الرشــــــــــــــوة ف

 . بالرشوة واألغراض ذات الصلة

كة  اتفاقية االكتتاب بي     اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   البائَعي ْ  ومديري الســــــــــــــجل  كل من الـشـــــــــــــر
ْ
والمســـــــــــــــاهَمي 

كي   ومدير )مديري
. المشت  كي  

 ( االكتتاب المشت 

المعلومات المالية األولية الموحدة 

 غت  المدققة

ي 
 
 2021ديســــــــــــــمت   31بيان الدخل الموحد األوىلي غت  المدقق للســــــــــــــنة المنتهية ف

ي 
 
بيــان المركز المــاىلي  ، و 2021و  2022مــارس  31ولمــدة ثالثــة أشــــــــــــــهر المنتهيــة ف

 . 2022مارس  31األوىلي الموحد غت  المدقق حب  

واليات المتحدة األمريكية ال

(United States or US) 

الواليات المتحدة  الواليات المتحدة األمريكية، أراضــــــــــــــيها وممتلكاتها، أي والية من

 األمريكية ومقاطعة كولومبيا. 

قانون الممارسات األجنبية الفاسدة 

 1977األمريكي لعام 

ي الواليـات المتحـدة لعـام قـانون 
 
)بصــــــــــــــيغته  1934لتعـديـل قـانون األوراق المـاليـة ف

ي لبعض الُمصدرين لتسديد مدفوعات معينة لمسؤولي   
المعدلة( لجعله غت  قانوت 
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(U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act of 1977) 

هم من األشــــــــــــــخاص األجانب، وإلزام هؤالء الُمصــــــــــــــدرين بالحفا  عل  أجانب وغت 

 سجالت دقيقة، وألغراض أخرى. 

 ، وتعديالته. 1933قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة  األمريكي قانون األوراق المالية 

يبة القيمة المضافة يبة القيمة المضافة ض   رص 
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وط وأحكام االكتتابالقسم األول:   شر

 لجمهورلالتفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة 

  :كة ي إل سي  بروجاسم الشر كة:  ب   000007602رقم الرخصة التجارية للشر

  :كة ، جزيرة المارية، 28، الطابق 28قسم من الطابق المقر الرئيسي للشر ي العالمي ، برج الشاب، سوق أبوظب 

، اإلمارات العربية المتحدة.  ي  أبوظب 

  ي تاريــــخ اإلدراج ليكون بقيمة: رأس المال
 
كة ف ما يعادل ب) دوالر أمريكي  4,809,230,653 ُحدد رأس مال الشر

(در  17,673,922,651 ي
دوالر  0.16اسمية ، بقيمة مدفوع بالكامل سهم 30,057,691,583موزع عل عدد  هم إمارات 

ي درهم إ 0.59يعادل بما ) لكل سهم أمريكي 
 . (مارات 

  من  %10 تمثل أسهم الطرح نسبةوجميعها أسهم عادية ، سهم 3,005,769,158 عدد  : الطرحأسهم نسبة وعدد ونوع

كةلالمصدر لمال الرأس  سهمأإجماىلي  ي يتم عرضها للبيع من قبل  شر
  البائَعي ْ  والب 

ْ
. جميع األسهم من نفس المساهَمي 

امات األخرى. يحتفظ المساهمون  ي جميع الحقوق وااللت  
 
الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ومرتبة متساوية ف

ا لتقدير 
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
ي تعديل حجم العرض ف

 
ا للقواني   البائعون بالحق ف

ً
هم الخاص، وفق

ي 
 
 وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع.  دولة اإلماراتالمعمول بها ف

  ي و  لكل سهم: الطرح نطاق سعر
ي  هسيتم نشر سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم اإلمارات 

 
ة افتتاح يوم نفس ف الطرح فت 

ي 
 
 . 2022مايو 23ف

  أسهم الطرحالحصول عىل أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبي   للتقدم بطلب : 

يحة األوىل:  - يحة األوىل أمام المكتتبي    االكتتابيتم فتح باب  الشر   للشر
ً
ي لما هو موضح  وفقا

 
التعريفات "قسم  ف

ة. ويجب عل جميع المكتتبي    "واالختصارات ي هذه النشر
 
يحة األوىل ف ي الشر

 
ي  أن يكون لديهم رقم مستثمر  ف

 
 ف

ي سوق  . ورقم  لألوراق المالية أبوظب  ة ) %10نسبة ويتم تخصيص حساب بنكي بالمائة( من أسهم الطرح عشر

ي تمثل
( سهم ثالثمائة مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وست عشر ) 300,576,916 والب 

يحة األوىل.    البائَعي ْ  ويحتفظ للشر
ْ
ة  تعديلبحق  المساهَمي  ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
يحة األوىل ف حجم الشر

ا لتقديرهاالكتتاب و 
ً
ي المطلق،  مفق

 
األوراق وموافقة هيئة  دولة اإلماراتمع مراعاة القواني   المعمول بها ف

يحة األوىل سيؤدي إىل انخفاض  ي حجم الشر
 
يحة الثانيةمماثل المالية والسلع. أي زيادة ف ي حجم الشر

 
و/أو  ف

يحة الثالثة ي الشر )حسب االقتضاء( الشر
 
يطة أال تقل نسبة المكتتبي   ف من أسهم  %60يحة الثانية عن ، شر

يحة األوىل، الطرح يحة الثالثة وال تزيد نسبة المكتتبي   بالشر  . بالمجمل طرحمن أسهم ال %40عن  والشر

يحة سي ي الشر
 
 . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـاألوىل ضمن لكل مكتتب ف

 

يحة الثانية:  - يحة الثانية االكتتابيتم فتح باب الشر   تتبي   أمام المك الخاص بالشر
ً
ي لما هو موضح  وفقا

 
قسم  ف

ة، ويجب عل جميع المكتتبي   " ي هذه النشر
 
ي التعريفات واالختصارات" ف

 
يحة الثانية أن يكون لديهم رقم ف الشر

ي  مستثمر 
 
ي سوق  ف من أسهم الطرح بالمائة(  ثمانية وثمانون) %88ويتم تخصيص نسبة  . لألوراق المالية أبوظب 

ي تمثل 
وثمانمائة وتسعة ياران وستمائة وخمسة واربعون مليون وستة وسبعون الف مل) 2,645,076,859والب 

يحة الثانية.  وخمسون  ( سهم للشر

 

يحة الثالثة - ي صفحة سيتم : الشر
 
يحة الثالثة كما هو موضح ف يحة الثالثة من الطرح للمكتتبي   من الشر فتح الشر

ة وقسم  ة" التعريفات واالختصارات"غالف هذه النشر ي هذه النشر
 
ي  . ف

 
يجب أن يحمل جميع المكتتبي   ف

ي 
 
ي لألوراق المالية وأن يكون لديهم رقم حساب مرصف ي سوق أبوظب 

 
يحة الثالثة رقم رقم مستثمر ف سيتم . الشر
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يحة الثالثة من قبل المساهم ي للشر
ي تاريــــخ إعالن سعر العرض ي   البائع ي   تحديد الحجم النهات 

 
ي  اثني   ) %2. ف

 
ف

ي ( المائة
ومائة وخمسة عشر ألف وثالثمائة وثالثة  ستون مليون) 60,115,383 تمثل من أسهم الطرح، والب 

يحة الثالثة (وثمانون ي زيادة حجم  ي   البائع ي   يحتفظ المساهم. من األسهم يتم تخصيصها للشر
 
بالحق ف

ا بموافقة هيئة األوراق
ً
ا لتقديره الخاص، رهن

ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

 
يحة الثالثة ف المالية  الشر

يحة األوىل و . والسلع ي حجم الشر
 
يحة الثالثة سوف تؤدي إىل انخفاض مماثل ف ي حجم الشر

 
أو  / أي زيادة ف

يحة الثانية عن  ي الشر
 
كي   ف

ط أال تقل نسبة اكتتاب المشت  يحة الثانية، بشر من أسهم الطرح وأال  %60الشر

حة  يحة األوىل والشر ي الشر
 
كي   ف

سيضمن  . بالمجملمن أسهم الطرح  %40الثالثة تتجاوز نسبة اكتتاب المشت 

يحة الثالثة تخصيص لـ ي الشر
 
 . سهم عل األقل 1,000لكل مكتتب ف

  حظر
ُ
ي  االكتتابي

 
كون يالعام عل أي مكتتب  االكتتابُيحظر : كما هو مبي   أدناه  أسهم الطرحمن قبل الجمهور ف

 استثماره 
ً
ي يقيمبموجب قواني   ا مقيد

ي ينتمي الوالية القضائية أو بموجب قواني    المكتتبفيها  الوالية القضائية الب 
الب 

توافق مع ي واالستثمار فيها  سهم الطرحطلب المكتتب أل . ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كان إليها 

ي 
 المعمول بها أم ال. )االختصاصات الوالئية( قواني   االختصاص الوالت 

  لل 
 
ي أسهم  كتتابالحد األدت  لال  تم تحديد  ستثمار: الحد األدب

 
يحة األوىل ل الطرحف يحة الثالثةلشر  5,000بـ  والشر

ي أن يكون  عل درهم
 
ي أسهم تحديد الحد األدت   تم. درهم 1,000 زيادات ال تقل عنبأي استثمار إضاف

 
لالكتتاب ف

يحة الثانية بقيمة    . درهم 5,000,000الطرح الخاصة بالشر

 ي كتتاب حد أقىص لال م يتم تحديد ل ستثمار: لل  الحد األقىص
 
 . أسهم الطرحف

  ي أسهم الطرح سواء  االكتتاب مساهمي   البائعي   ال يجوز لل : المساهمي   البائعي   اكتتاب
 
ة بف ة أو غت  مباشر صورة مباشر

كات التابعة له  . مأو من خالل أحد الشر

  ة ي  ،الطرح عمليةبعد االنتهاء من  : الحظر فت 
ةل ها المساهمون البائعونيحتفظ بتخضع األسهم الب  ي بدأ تحظر  فت 

 
 ف

  . من ذلك التاريــــخ شهًرا  12بعد نتهي تو  تاريــــخ إدراج األسهم

  كة أي عائدات من الطرح. : عوائد الطرح حصيلةاستخدام أسباب الطرح و المساهَمي ْ  وسيتحمل لن تتلق  الشر

ي ذلك أي الطرح  جميع نفقات البائَعي ْ  
 
ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح من ، ديريةوأي رسوم تقبيع عموالت بما ف

ي  –بي   أمور أخرى 
 
كة  مببيع جزء من حصته ي   البائع ي   السماح للمساهمف ي الشر

 
ايدة عل ف مع توفت  سيولة تداول مت  

ي األسهم إضافة إىل رفع مكان
 
كة ف  .مجتمع االستثمار الدوىلي ة الشر

 
 
  



 

33 

 

 

يحة األوىل يح المزيد من المعلومات حول الشر  ة الثالثةوالشر
 
 االكتتابطلبات   . 1

ي يجوز ل
 
يحة األوىل كل مكتتب ف يحة الثالثة الشر ي حالة 1تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ) والشر

 
، ف تم  إذا ( باسمه الشخىصي

 لمكتتب آخر  االكتتابتقديم طلب 
ً
ي هذه الحالة ، وبواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

 
 االكتتابتقديم طلب يكون ف

ي حالة ما اعتباريشخص ( باسم 2أو ) ؛مكتتبالذلك باسم 
 
. وإذا  االكتتابتم تقديم طلب  إذا ، ف بواسطة أي كيان مؤسسي

ي و بنحتفظ ت، اعتباريشخص قدم أحد المكتتبي   أكت  من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخىصي أو باسم 
 االكتتابك تلق 

كي   مديري االكتتاب و 
ي استبعاد كل أو بعض طلبات  المشت 

 
المكتتب وعدم تخصيص أي ذلك المقدمة من  االكتتاببالحق ف

 لهذا المكتتب. طرح أسهم 

ي طلب ذات الصلة عل المكتتبي   استكمال كافة البيانات 
 
ي و بنأي من إىل وتقديمها  االكتتابف

من خالل  أو االكتتابك تلق 
ونية عل النحو المبي   أدناه

اك اإللكت    إحدى قنوات االشت 
ً
وذلك خالل  االكتتابمبلغ و المطلوبة دات جميع المستنبمصحوبا

ة  يحة األوىلالطرح فت  يحة الثالثة المتعلقة بالشر  . والشر

فض  ط، ست  ي حال مخالفة هذا الشر
 
 وبخط مقروء، وف

ً
ي للبيانات واضحا

 
ك و بن أي منيجب أن يكون طلب االكتتاب المستوف

ي االكتتاب استالم الطلب من المكتتب لحي   قيام المكتتب باس
تكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب تلق 

 االكتتاب. 

يحة الثالثة  يتعي   عل جميع ي الشر
 
يحة الثالثة تقديم إبداء االهتمام المكتتبون ف ي الشر

 
إىل جانب "( EOI)"المهتمي   باالكتتاب ف

ي توفرها أدنوك
ي الخاص بهم من خالل المنصات الب 

يحة  سال قائمةسيتم إر . تفاصيل رقم المستثمر الوطب  ي الشر
 
بالمكتتبون ف

ي الثالثة 
ة االكتتاب وسيتم تقديم  االكتتاب الذين قدموا إبداء االهتمام الخاص بهم إىل بنك تلق  الرئيسي قبل يوم من بدء فت 

يحة الثالثة إضافات زائدة إىل قائمة ال أي ي الشر
 
ي مكتتبون ف

 مساءً  00: 12يومي حب  عل أساس  الرئيسي  االكتتاب إىل بنك تلق 
 للحصول عل تخصيص لل. 2022مايو  27 من يوم

ً
يحة أي خطاب إبداء اهتمام يتم استالمه بعد ذلك ال يكون مؤهال شر

 . الثالثة

يحة الثالثة المشاركون إذا لم يقدم أي من ي الشر
 
يحة الثالثة إبداء االهتمام الخاص بهم قبل التاريــــخ والوقت  المكتتبون ف ي الشر

 
ف

ي حالة تقديم أي منالمذكورين أعاله، ف
 
يحة األوىل، وف يحة الثالثة المشاركون سيتم تحويل اكتتابهم إىل الشر ي الشر

 
 المكتتبون ف

يحة األوىل خطاب إبداء االهتمام الخاص بهم قبل التاريــــخ والوقت المنصوص عليهما أعاله يتم تحويل اكتتابهم إىل  ي الشر
 
ف

يحة الثالثة  . الشر

ي  االكتتابيعتت  
 
كة علمن المكتتب موافقة  أسهم الطرحف  منه لوا النظام األساسي للشر

ً
كافة القرارات الصادرة عن متثاال

كةاجتماع  ضاف  ،الجمعية العمومية للشر
ُ
وط ت قبل أي نسخ ضوئية من االكتتاب  طلب إىل وتعد أي شر

ُ
كأن لم تكن، وال ت

ة مراجعة فقط بعد  االكتتابطلب استكمال . ويجب االكتتابطلبات  كةو  كتتاباالنشر ويقدم طلب  النظام األساسي للشر
ي و تابعة لبنالفروع ال من بعد ذلك ألياالكتتاب 

ةالوارد ذكرها  االكتتابك تلق  ي هذه النشر
 
ونيةلالقنوات اإلخالل أو من ، ف  كت 

ي كتتاب اإلاال "قسم )يرج  االطالع عل 
وب   "(. لكت 

ي الاردة الو المعلومات تأكيد دقة هم  أو وكالئي   المكتتبجب عل وي
 
دم ف

ُ
 االكتتاب طلبطلب بحضور ممثل عن البنك الذي ق

 أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.  االكتتابإليه وُيوقع المكتتب أو من ينوب عنه عل طلب 

ي و يحق لبن
يحة األوىل االكتتابطلبات رفض  االكتتابك تلق  ي الشر

 
يحة الثالثة المقدمة من أي مكتتب ف ألي من األسباب  والشر

 : التالية

  إذا كان الطلب غت  كامل أو غت  صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة )وال يتحمل أي من

ي عملية الطرح أي 
 
عنوان  لم يتم مل   إذا عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح  مسؤوليةالمشاركي   ف

 بشكل صحيح(؛  المكتتب

  ؛بها  ايرة لطرق الدفع المسموحبطريقة مغ االكتتابمبلغ  دفعإذا تم  

  ي طلب  االكتتابإذا لم يتطابق مبلغ
 
أو الزيادات المحددة لطرح  ستثمار لال مع الحد األدت  المطلوب االكتتاب المبي   ف

يحة األوىل يحة الثالثة الشر  ؛ والشر
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  المقدم غت  واضح أو غت  مقروء؛ االكتتابطلب نموذج كان   إذا  

  سبب من األسباب؛ارتجع شيك المدير ألي  إذا  

  ي   إذا
 
ي الحساب البنكي المذكور ف

 
ي لسداد مبلغ  االكتتابطلب نموذج كان المبلغ المتواجد ف

 
ي الطلب غت  كاف

 
المذكور ف

ي المالبنك لم يتمكن أو  االكتتابنموذج طلب 
كان ذلك لعدم   تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواءً من  الكتتابلتلق 

 أو  ى؛تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخر 

  ي رقم المستثمر لم يتم تقديم  إذا
ي الوطب 

 
ي لألوراق الماليةف  أو غت  صحيح؛ أو كان الرقم المقدم  سوق أبو ظب 

  وط الطرح؛  االكتتابُوجد أن طلب  إذا  أو يخالف شر

  ائح األتبي    أن المكتتب قد قدم أكت  من طلب واحد ) إذا ي أي من الشر
 
ىل أو وغت  مسموح بالتقدم بطلبات لإلكتتاب ف

)
ً
  ؛إن أي قبول لمثل هذا الطلب يخضع لتقدير المساهمي   البائعي   المطلق. الثانية أو الثالثة معا

  عن   إذا إال باسمه الشخىصي ) االكتتابكان المكتتب شخص طبيعي وتبي    أنه لم يتقدم بطلب   إذا 
ً
 أو ممثال

ً
كان وكيال

 أومكتتب آخر(؛ 

  ام المكتتب بالقواعد المعمول ي عدم الت  
 
يحة األوىلالطرح الخاص ببها ف يحة الثانية الشر يحة الثالثةأو  أو الشر  أو؛ الشر

  وري رفض طلب إذا كاتألحكام  االمتثاللضمان  االكتتابُوجد أنه من الرص  ة  و أوالنظام األساسي  لوائح الشر هذه النشر

ي  المركزيمرصف الأو متطلبات 
ي ق سو أو األوراق المالية والسلع هيئة  أو اإلمارات   أو؛ لألوراق المالية أبوظب 

  قنوات خاصة أو أي  نظام السويفت/  / للتحويالت المالية مرصف المركزيالنظام فشل تحويل األموال من خالل  إذا

ي االكتتاب  كو ببن
ي حالة عدم كتلق 

 
ي التعامل مع أو ف

 
 ف
ً
ي قدما

ي الحقول الخاصة للمىص 
 
فاية المعلومات المطلوبة ف

  الطلب. 

ي و لبنيجوز 
كي   مديري االكتتاب و  االكتتابك تلق 

ي أي وقت حب   المذكورة أعاله رفض الطلب ألي من تلك األسباب المشت 
 
ف

 قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم.  ي   المرفوض ي   المكتتبتخصيص أسهم الطرح كما أنهم غت  ملزمي   بإخطار 

 االكتتابالمستندات المصاحبة لطلبات 

 الخاصة بهم:  االكتتابطلبات نماذج تندات التالية مع يجب عل جميع المكتتبي   تقديم المس

ي  من باألفراد فيما يتعلق 
ي أو دولة اإلمارات مواطب  ي  ودول مجلس التعاون الخليي 

 أي دولة أخرى:  مواطب 

  سارية المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتيةالمفعول سفر ساري الأصل وصورة من جواز . 

  ي حالة كان الموقع
 
 ف

ً
: آخر بخالشخصا  ف المكتتب، يجب تقديم ما يلي

  /سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات

ي 
 
ي الدولةدولة الهيئات التنظيمية ف

 
 ؛اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول المرعية ف

  بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز  شخص المخول لهلل بطاقة الهوية اإلماراتية / أصل جواز سفر

 و اإلماراتية؛/بطاقة الهوية  السفر 

  المكتتب للتحقق من توقيعهللشخص بطاقة الهوية اإلماراتية  / جواز سفر صورة .  

  ًي حال كان الموقع وصي
 
:  ا ف  عل قارص، يتم تقديم ما يلي

  ؛وصي للتحقق من توقيعهال للشخص بطاقة الهوية اإلماراتية/ أصل وصورة من جواز السفر 

 أصل وصورة من جواز سفر القارص؛ و 
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  من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات 
ً
ي حال كان الوصي معينا

 
ف

 مختصة أخرى )مثل كاتب العدل(. 

ي ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستث عتباريةاال باألشخاص فيما يتعلق 
 
كات بما ف ها من الشر مار، وغت 

 والمؤسسات: 

  ي  عتباريةاال بخصوص األشخاص
 
 : دولة اإلماراتالمسجلي   ف

  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات

ي الدولة
 
ي اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول المرعية ف

 
 ؛التنظيمية ف

  نيابة عنه  االكتتابصورة من المستند الذي ُيجت   للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب أصل و

ة  ي نشر
 
وط واألحكام المنصوص عليها ف  ؛ واالكتتابونموذج  االكتتابوقبول الشر

  مفوض بالتوقيع. للشخص ال /بطاقة الهوية اإلماراتية أصل وصورة من جواز سفر 

  كةعل طبيعة  فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً  األجنبية ةعتبارياال بخصوص األشخاص ، ولذلك حلها وم الشر
كي   مديري االكتتاب يرج  مراجعة 

 المستندات المطلوبة. بللحصول عل قائمة  المشت 

كات  عل األفراد ي شر
ي من الجنسية مجموعة أدنوك المتقاعدين من موظق 

 
كة بوريالس المقيمن ف ي شر

دولة  اإلماراتية وموظق 
كة  ي شر

ي  ADPاالمارات وموظق 
 
كة دولة المقيمن ف ي شر

ي  PTEاالمارات وموظق 
 
يحة  االماراتدولة المقيمن ف ي الشر

 
المكتتبي   ف

 : الثالثة

 ي الخاصة بهم من خالل المنصات المتوفرة؛ و
 تقديم خطاب إبداء االهتمام مع تفاصيل رقم المستثمر الوطب 

 ول أو بطاقة الهوية اإلماراتية ساريةأصل وصورة من جواز السفر ساري المفع . 

يحة األوىل االكتتابطريقة  .2 يحة الثالثة والدفع للشر  والشر

يحة األوىل يحة الثالثة طريقة الدفع للشر  والشر

ي  من بنوك بنكأي  إىل االكتتابيتعي   عل المكتتب تقديم طلب 
ة  ةالمذكور  االكتتابتلق  ي هذه النشر

 
رقم المستثمر  وتقديمف

ي سوق لدى  ي باإلضافة و  لألوراق المالية أبوظب 
 
ي يرغب بكامل سداد  إىل رقم حسابه المرصف

به  االكتتابقيمة أسهم الطرح الب 

ي أسهم الطرح
 
 ، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: ف

  ي
 
ي )شيك مدير( مصدق مستحق الرصف من بنك مرخص ويعمل ف

 
كة  لصالح دولة اإلماراتشيك مرصف كة"شر  شر

  ؛"أوىلي طرح عام  – بروج

  ي و بنمن  أيالخصم من حساب المكتتب لدى
 ؛ أو االكتتابك تلق 

 ي )يرج  اال  االكتتاب
وت  ي  االكتتابقسم "طالع عل اإللكت 

وت   أدناه(.  "اإللكت 

ي 
 
حب  لو كان سيتم سداد مبلغ  االكتتاب،طلب نموذج يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب ف

 شيك مدير. ل من خال االكتتاب

ي مبلغ االكتتاب ال يجوز، ولن يتم قبول سداد 
 بأي من الطرق التالية:  االكتتابمن بنك تلق 

  ا؛ أو
ً
 نقد

  غت  مصدق(؛ أوشخىصي شيك( 

  .أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله 
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ي االكتتابو بنل المشاركة فروعالتفاصيل للحصول عل  3ملحق اليرج  الرجوع إىل 
 . ك تلق 

يحة الثالثة ي   للمكتتب اإلضافة إىل ذلك، يمكنب ي الشر
 
ي مقرات أدنوك التالية ف

 
ي مراكز االستالم الموجودة ف

 
 : تقديم طلباتهم ف

  ي ، شارع الكورنيش، أبوظب   . مقر أدنوك الرئيسي

  ي 1مجمع الشيخ خليفة للطاقة  . ، أبوظب 

 ي الرويس  . ، أبوظب 

ي 
 
وب  االكتتاب اإللكت 

ي من خلل
 
وب ي االكتتاببنوك  االكتتاب االلكت 

ي لألوراق الماليةو  تلق  ونية لسوق أبوظب 
 المنصة اإللكت 

ي 
 
وب  االكتتاب اإللكت 

 : ي
وت  ي االو يجوز لبن االكتتاب اإللكت 

ونية يكون له قنوات أن كتتاب ك تلق  تطبيقات و  ،أجهزة الرصاف اآلىلي خاصة بها )إلكت 

نت،  ي يتم ربطها بنظام سوق إ، المتحركةعت  الهواتف  تطبيقات الخدمات المرصفيةو الخدمات المرصفية عت  اإلنت 
لخ( والب 

ي  ي بمثابة موافقة "اكتتاب" لالكتتابات العامة األولية. ويعتت  تقديم العميل لطلب االلألوراق المالية أبوظب 
وت  كتتاب اإللكت 

 
ً
وط وأحكام الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتت  ذلك تفويضا ي اال منه عل شر

مبلغ بدفع إجماىلي ذي الصلة  كتتابلبنك تلق 

ي ذا الصلة وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالحوذلك االكتتاب 
 
 عن طريق خصم المبلغ من حساب العميل المرصف

كة » ي بنالم «االكتتاب العام – بروجشر
 
ي االو فتوح ف

 كتتاب، وذلك عل النحو الموضح ك تلق 
ً
ي طلب تفصيال
 
. ويعد االكتتابف

ي أي تقديم الطلبات 
 
 فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة ف

ً
 كافيا

ً
ونيا إلكت 

ة لن تطبق عل طلبات اال ي هذه النشر
 
ي هذه الفقرة. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص موضع آخر ف

 
ي المعنية ف

وت  كتتاب اإللكت 

ي ألسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح ال
ي لم تخصص )إن وجدت( مع النهات 

تبة عليها ب  ة اال  األرباح المت  طرح عقب إغالق فت 

ي االمن خالل ، ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه إدراج األسهموقبل 
إليه كتتاب تم تقديم طلب االالذي كتتاب بنك تلق 

 . فقط

"(. وعل التحويلت المالية)" مرصف المركزيلعن طريق نظام التحويالت المالية ل االكتتابكما يمكن أن يتم استالم طلبات 

ي صحيح المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويالت المالية تقديم رقم مستثمر 
 
ي سوق ف  لألوراق المالية أبوظب 

ي حقل التعليمات الخاصةإىل باإلضافة 
 
 . قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها ف

ي  االكتتاب
 
وب  اإللكت 

ي 
 
وب ي العام  االكتتاب اإللكت 

 
ي األول –المبدب   بنك ابوظب 

ي 
وت   https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription : الدخول إىل الرابط االلكت 

 

يحة األوىل.  "صفحة كيفية االكتتاب"الرجاء االطالع عل   ومتابعة التعليمات وتقديم االكتتابات للشر
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ي اإلسلمي  ي لدى مرصف ابوظب 
 
وب  االكتتاب االلكت 

 

ي ذلك 
 
، بما ف ي اإلسالمي ونية الخاصة بمرصف ابوظب  نت، يمكن الوصول ان قنوات االكتتاب االلكت  الخدمات المرصفية عت  االنت 

ي الرسمي 
وت  ي  www.adib.comاليها من خالل الموقع االلكت  ابطة مع قاعدة بيانات سوق ابوظب 

 وتطبيق الهاتف. هذه مت 

 . ي اإلسالمي  لألوراق المالية ومتوفرة فقط لحملة حسابات مرصف ابوظب 

ونية باسم المستخدم وكلمة الش  ي اإلسالمي الولوج اىل قنوات االكتتاب االلكت  عل أصحاب الحسابات لدى مرصف ابوظب 

 الخاصة بهم، وتكون هذه كافية لغايات التحقق من الهوية. 

 

يحتهم من خالل تزويد كافة عل أصحاب الحسابات لدى مرصف اب ونية المتعلقة بشر ي اإلسالمي اكمال االستمارة االلكت  وظب 

ي يرغبون باالكتتاب 
، والقيمة الب  ي اإلسالمي ي ذلك رقم مستثمر محدث، ورقم حساب فعال لدى مرصف ابوظب 

 
التفاصيل بما ف

 بها، واختيار حساب الوساطة المحدد. 

 

وني وط واحكام الطرح، ويفوض من خالل تقديم االستمارة االلكت  ي اإلسالمي شر ة، يقبل صاحب الحساب لدى مرصف ابوظب 

ي اإلسالمي بخصم المبلغ من حسابه وتحويله اىل حساب الطرح العام لصالح المساهمي   البائعي   والموجود  مرصف ابوظب 

ي استمارة االكتتاب. 
 
، كما هو مبي   ف ي اإلسالمي  لدى مرصف ابوظب 

 

ي اإلسالمي الذين تقدموا باكتتاب ناجح سيصلهم إيصال اوتوماتيكي أصحاب الحسابات لدى مرص  يد ف ابوظب  من خالل الت 

ي وعليهم االحتفا  بهذا االيصال لحي   استالمهم اشعار التخصيص. 
وت   االلكت 

 

ي التجاري ي لدى بنك ابوظب 
 
وب  االكتتاب االلكت 

 

ي التجا  ي لدى بنك ابوظب 
وت   ري، يرج  اتباع الخطوات التالية: لالكتتاب من خالل االكتتاب االلكت 

 

  ي
وت  ي التجاري زيارة الموقع االلكت  والضغط عل  (https:// adcb.com/borougeNameعل عمالء بنك ابوظب 

 "رابط االكتتاب بالطرح العام". 

  باستخدام( إتمام إجراءات الدخولUAE Pass  او هوية العميل، رقم الجوال ورمزOTP .) 

  .ادخال رقم المستثمر 

  .اختيار الوسيط، وإدخال مبلغ االكتتاب، واختيار الحساب والتقديم 

ي التجاري عل الرقم  ي حال مواجهة اية مشاكل او للدعم، يرج  االتصال ببنك ابوظب 
 
 . 600502030ف
 

 تطبيق الهاتف ام بنك االمارات
 

، يرج  الدخول اىل   . https://www.mbank.ae/IPOللتقديم من خالل تطبيق بنك المارية المحلي
 

اذهب اىل القسم "كيفية االكتتاب" لتعليمات حول كيفية االكتتاب من خالل التطبيق عل هاتفك الجوال )التطبيق موجود 
يل من خالل ابل ستور وغوغل بالي(.   للتت  

 
ي االمارات العربية المتحدة.  طلبات االكتتاب من خالل بنك المارية المحلي ستقبل فقط اذا تم

 
 ت من قبل مقيمي   ف

 

http://www.adib.com/
https://www.mbank.ae/IPO
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ي  ونية لسوق أبوظب 
ي من خلل المنصة اإللكت 

 
وب  لألوراق المالية:  االكتتاب اإللكت 

 

ي  ونية لسوق أبوظب 
 لألوراق المالية يرج  الدخول عل الروابط التالية:  للتقدم بطلب االكتتاب من خالل المنصة اإللكت 

 

 https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspxللغة العربية: 

 

ية:   https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspxللغة اإلنجلت  

 

ي لألوراق المالية"الرجاء االطالع عل  ونية لسوق أبوظب 
ي من خالل المنصة اإللكت 

وت  واتباع  صفحة "تعليمات االكتتاب اإللكت 

 . يماتالتعل

 

يحة األوىل  ي الشر
 
يحة الثالثةيرج  النقر عل رابط االكتتاب المتاح للمكتتبي   ف  . والشر

 

ي  800 239يرج  التواصل معنا عل الرقم 
وت  يد االلكت   بخصوص اية استفسارات عل ما ورد أعاله.  info@adx.aeاو عل الت 

 االكتتاب بطرق دفع مبالغ تواري    خ مهمة ذات صلة

  ي حالة سداد
 
 ظهر  عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر  االكتتابمبلغ ف

ً
من  ا

  (. الطرح )يومي عمل قبل تاريــــخ اغالق 2022 مايو  26 يوم

  ي حالة
 
قبل الساعة الثانية  االكتتابات يجب أن يتم تقديم طلب / اونالين عن طريق نظام التحويالت المالية االكتتابف

 عشر 
ً
 (. الطرح)يوم عمل واحد قبل تاريــــخ اغالق  2022 مايو  27من يوم ظهرا

 االكتتابمبالغ 

ي 
 
يحةيتعي   عل المكتتبي   ف يحة الثالثة األوىل الشر اء  والشر ي  درهم 5,000 بمبلغأسهم الطرح تقديم طلبات شر

،  إمارات  أو أكت 

ي درهم  5,000 د عنيزياكتتاب عل أن يكون أي 
ي  درهم 1,000قدرها بزيادات إمارات 

. وبناًء عليه، يتقدم المكتتبون إمارات 

يحة األوىل كتتابلال  ي الشر
 
يحة الثالثة ف اء أسهم الطرح بسعر الطرح ب والشر ي والذي سيتم استعماله لشر

مبلغ بالدرهم اإلمارات 

 من التقدم 
ً
ي بدال

ي عدد معي   من أسهم  لإلكتتابالنهات 
 
يحةالطرح. ف ي الشر

 
يحة سيضمن لكل مكتتب ف الثالثة  األوىل والشر

 . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـ

ي الطرح سعر 
 
 النهاب

 . ي
ي به كافة المكتتبي   أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهات 

 سعر الطرح الذي سيشت 

ي طرح عام وسوف يتم تحديد سعر 
 
ي من خاللالطرح سيتم بيع أسهم الطرح ف

السعري للسهم حيث  البناءاتباع آلية  النهات 

يحة الثانية )يرج  اال  االكتتابمن خالل طلبات  االكتتابيتم بناء سجل أوامر  ي الشر
 
تفاصيل طالع عل المقدمة من المكتتبي   ف

يحة الثانية لتقديم عطا  كتتابلال من يحق له التقدم بطلب  ي الشر
 
يحة الثانية(. سوف يتم دعوة المكتتبي   ف ي الشر

 
ءات ألسهم ف

،، )(price sensitive orders) طلبات ذات سعر باستخدام الطرح الطرح ضمن نطاق سعر  ي
 
من خالل  كما هو الحال ف

كي   مدير/ مديري االكتتاب ستخدم يسوف و (. بناًء عل السعر مبلغ الطلب والذي سيختلف حجمهإىل اإلشارة 
 المشت 

ي تشت  
يحة الثانية مدى الطلب عل مستوياإىل المعلومات الب  ي يقدمها مكتتبو الشر

تحديد من أجل ت األسعار المختلفة الب 

كة و  وتوصية   البائَعي ْ  الشر
ْ
ي )الطرح بسعر  المساهَمي 

المتعلق بكافة النطاق السعري للطرح( ضمن الذي يجب أن يكون و النهات 

ي 
 
 . الطرح عملية المشاركي   ف

mailto:info@adx.ae
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ي الالمستثمرين من  المكتتبونأن تكون أسهم ويجب 
 
يحة الثانية ف الطرح المستخدمة  أسهملجميع باألغلبية ممثلة شر

ي ألسهم الطرح
 . الحتساب السعر النهات 

 االكتتابعملية 

يحتهم،  يقدموا لم المكتتبي   الذين كافة التفاصيل المطلوبة. مع تقديم  يجب عل المكتتبي   تعبئة نموذج الطلب الخاص بشر

ي حساب  ورقمرقم مستثمر 
 
 ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم. لالكتتاب ؤهلي   م وا لن يكون مرصف

ي حالة تقدم شخص  االكتتابلمكتتبي   التقدم بطلبات عل ايجب 
 
يحة واحدة فقط. ف ي شر

 
يحة،  كتتابلال ف ي أكت  من شر

 
ف

ي و لبنيحق 
كي   و  االكتتاب ك تلق 

.  رصف مدير/ مديري االكتتاب المشت   النظر عن أحد أو كال الطلبي  

ي 
اء بإصدار إقرار باال  الكتتابا سوف يقوم بنك تلق  المكتتب والذي يتعي   عل إىل ستالم والذي تتم من خالله عملية الشر

من قبل وتوقيعها وختمها عند تقديمها االكتتاب نسخة طلب  وتعتت  شعار التخصيص. إتلقيه لحي   المكتتب الحفا  عليه 

ي المبنك ال
  الكتتابلتلق 

ً
يصال بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع هذا اإل يتضمن  أن. يجب االكتتابطلب  باستالمإقرارا

اء   االستثمار. يوفر اإلقرار وطريقة الدفع وتاريــــخ شر
ً
ونيا ي حالة الطلبات المقدمة إلكت 

 
عن طريق الخدمات المرصفية عت   ف

نت  ، المعلومات األساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والالرصاف اآل وماكيناتاإلنت   تاريــــخ ورقم حساب العميل. ىلي

ي حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشكل 
 
  البائَعي ْ  فإن  صحيح،وف

ْ
كي   و  المساهَمي 

ك و وبن مدير/ مديري االكتتاب المشت 

ي 
ي  مسؤوليةال يتحملون أي  االكتتاب تلق 

 المكتتب إشعار التخصيص الخاص به.  عن عدم تلق 

 المزيد من المعلومات حول عدد من األمور  .3

 الطرح ةمد

ي 
 
ي وتنتهي  2022 مايو  23تبدأ ف

 
يحة األوىل 2022 مايو  28ف يحة الثالثة للشر ي ، و والشر

 
ي  2022مايو  23تبدأ ف

 
 30وتنتهي ف

يحة  2022مايو    . الثانيةللشر

ي االكتتاب: 
 بنوك تلق 

  ي
ي األول ش.م.ع. : الرئيسي  االكتتاببنك تلق   بنك ابوظب 

 ي االكتتاب
ي اإلسالمي  ش.م.ع. ذ.م.م بنك المارية المحلي  : بنك تلق  ي التجاري ش.م.ع.، وبنك أبوظب   ، وبنك أبوظب 

 لفئات المكتتبي   المختلفةأسهم الطرح طريقة تخصيص 

ا لسياسة التخصيص المحددة أدناه بموجب
ً
  . لوائح الطرح، سيخصص المساهمون البائعون أسهم الطرح وفق

ي حال
 
ي تم ا مبالغ االكتتابلتجاوز الحجم الكلي  ةف

  البائَعي ْ  سيقوم أسهم الطرح عدد  ستالمها الب 
ْ
أسهم بتخصيص  المساهَمي 

 لسياسة التخصيص المبينة الطرح 
ً
 برد مبالغ أدناه وسيقومون أوفقا

ً
تبة عليها الفائضة واأل االكتتابيضا . رباح المت   للمكتتبي  

 اإلشعار بالتخصيص

يحة األوىل  ي الشر
 
الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة  يحة الثالثةوالشر سوف يتم إرسال إشعار إىل المكتتبي   ف

ة عدد األسهم المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم المخصصة لكل تؤكد لهم  نصية قصت 
يد المسجل إىل كل مكتتب ي المدو  مكتتب، وسيتم إرسال هذه اإلشعارات عن طريق الت 

وت  يد االلكت  ي او عن طريق الت 
 
ن ف

 استمارة االكتتاب، كما قد يكون ممكنا. 

 طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبي   

ي موعد 
 
، أسهم الطرح يتعي   تخصيص  ،(الطرحأيام عمل من تاريــــخ غلق ( 5)خالل خمسة  )أي 2022يونيو  2 صاهأقف للمكتتبي  

تبة عليها باح واألر رد المبالغ الفائضة  أيام من تاريــــخ التخصيص،( 5)، خالل خمسة يجبو  المكتتبي   الذين لم يتم إىل المت 

يحة األوىلتخصيص أسهم  ي الشر
 
يحة الثالثة لهم ف تبواأل االكتتابوكذلك رد قيمة  والشر يحة رباح المت  ي الشر

 
ة عليها للمكتتبي   ف

يحة الثالثة األوىل إىل الناجمة عنه واألرباح يتم إعادة المبلغ الفائض و  . الذين رفضت طلباتهم لألسباب المذكورة أعاله والشر



 

40 

 

 

ي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ 
 
من خالل  االكتتابنفس حساب المكتتب الذي تم من خالله دفع المبلغ األصلي للطلب، وف

ي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل 
 
عنوان المكتتب الموضح إىل شيك مرصف

 . االكتتابعل طلب 

 
ً
ة  وفقا د المكتتب الفرق، )إن وجد( بي   سعر  االكتتابلبنود نشر الذي تمت الموافقة عليه من قبل  االكتتابهذه، سوف يست 

كة و    البائَعي ْ  الشر
ْ
 المكتتب. ذلك المسدد من قبل  االكتتابمبلغ طلب بي   و  المساهَمي 

 االستعلم والشكاوى 

ي االستفسار أو تقدي
 
م شكاوى حول األمور المتعلقة بالطلبات المرفوضة أو التخصيص أو رد عل المكتتبي   الذين يرغبون ف

ي ببنك األموال الفائضة االتصال 
ي االكتتاب يتمكن االكتتاب الذي تم االكتتاب من خالله، وإذا لم  تلق 

التوصل إىل من بنك تلق 

ي االكتتاب نه يتعي   عل إحل ف
جب أن يظل المكتتب عل اطالع دائم ي. شؤون المستثمرين مدير  إحالة الموضوع إىلبنك تلق 

ي االكتتاب فقط.  بحالة أي استفسار أو شكوى من هذا القبيل
 وتبق  عالقة المكتتب مستمرة مع جهة تلق 

 إدراج وتداول األسهم

كة بعقب تخصيص أسهم الطرح،  ي  ها إدراج جميع أسهمتقوم الشر
 
ي لألوراق الماليةف   سوق أبوظب 

ً
ول لقواعد اإلدراج والتدا وفقا

ي تاريــــخ اإلدراج
 
  علويتم التداول  السارية ف

ً
ونية من خالل سجل األسهم بألنظمة التداول اإل األسهم وفقا ي سوق لكت   أبوظب 

 نتهاء من التسجيل. ، مع التداول المتوقع أن يبدأ عقب اال لألوراق المالية

 حقوق التصويت

ي جميع الحقوق جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية وي تنتمي 
 
امات واالتعي   تصنيفها بالتساوي ف لت  

ي اإلدالء بصوت واحد 
 
 . المساهمي   جميع قرارات عل األخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق ف

 المخاطر

ي هذا ستثمار اال بهناك بعض المخاطر الخاصة 
 
ي الجزء المعنون بــ "الطرحف

 
مخاطر . ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر ف

ي ستثماراال 
 
ة ويجب أن تؤخذ بعي   االعتبار قبل اتخاذ أي قرار ب " ف ي  االكتتابهذه النشر

 
 الطرح. أسهم  ف

ي  .4
 واإلدراجللكتتاب الجدول الزمب 

ي 
ي تغيت  أي من المتوقع لالكتتابتوضح التواريــــخ المذكورة أدناه الجدول الزمب 

 
كة بالحق ف . ومع ذلك، تحتفظ الشر

ات الزمنية المحددة ، أو تقصت  أو تماالكتتابتواريــــخ/مواعيد  الحصول عل موافقة السلطات المعنية ونشر عقب ديد الفت 

ة الطرح ذلك التعديل ي الصحف اليومية.  خالل فت 
 
 ف

 التاري    خ  الحدث 

 تاريــــخ بداية الطرح  

ة الطرح لمدة  يحة األوىل 6)تستمر فت  يحة الثالثة أيام للمكتتبي   من الشر ولمدة  والشر

يحة الثان 8 ي ذلك أيام، يةأيام للشر
 
السبت وذلك لغايات قبول طلبات الجمعة و  بما ف

 االكتتاب(

 2022مايو  23

يحة األوىل  تاريــــخ  يحة الثالثةغلق باب االكتتاب للشر  2022 مايو  28 والشر

يحة الثانية  تاريــــخ   2022مايو 30 غلق باب االكتتاب للشر

ي 
 2022 مايو  31 تاريــــخ إعالن سعر الطرح النهات 
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يحة األوىل تاريــــخ  يحة الثالثةتخصيص الشر التأكيد عن طريق رسالة نصية و  والشر

 للمكتتبي   الذين تمت الموافقة عل طلبات االكتتاب الخاصة بهم

 2022 يونيو  2

ي لألوراق المالية ي سوق أبوظب 
 
 2022 يونيو  3 التاريــــخ المتوقع إلدراج األسهم ف

تبة عليها إىل المكتتبي   من  بداية عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة مع
األرباح المت 

يحة األوىل يحة الثالثة الشر من ، وبدء إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح والشر

يد المسجل خالل   الت 

 2022يونيو  4

 

ائح .5  الشر

ائح  إىل  الطرحسوف يتم تقسيم أسهم  : ثالثة شر  كما يلي

يحة    األوىل: الشر

ة %10 : الحجم ي تمثل ما يصل إىل من أسه( المائةب )عشر
سهم،  300,576,916م الطرح، والب 

ي أي وقت قبل و 
 
يحة األوىل ف ي تعديل حجم الشر

 
يحتفظ المساهمون البائعون بالحق ف

ا لتقديرهم الخاص، 
ً
ة االكتتاب وفق ي و نهاية فت 

 
ا للقواني   المعمول بها ف

ً
 دولة اإلماراتوفق

ي . األوراق المالية والسلع وموافقة هيئة
 
يحة األوىل ستؤدي إىل أي زيادة ف  حجم الشر

يحة الثانية ي حجم الشر
 
يحة الثالثةو/أو  انخفاض مماثل ف يطة )حسب االقتضاء( الشر ، شر

يحة الثانية عن المكتتبي   أال تقل نسبة  ي الشر
 
 نسبةال تتجاوز و الطرح من أسهم  %60ف

يحة األوىل المكتتبي    ي الشر
 
يحة الثالثةف ضمن سي . جملبالم الطرحمن أسهم  %40 والشر

يحة  ي الشر
 
 سهم عل األقل 1,000تخصيص لـاألوىل لكل مكتتب ف

يحة األوىل    األهلية:  ي الشر
 
ي قسم "التعريفات و المكتتبي   ف

 
ي هذه االختصاراتكما هو موضح ف

 
" ف

ة.   النشر

ي طلب عل أن يكون أي  ، درهم 5,000  : لحجم الطلباألدت  الحد 
 
ضمن سي . درهم 1,000ال تقل عن  بقيمةإضاف

يحة  ي الشر
 
  . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـاألوىل لكل مكتتب ف

 . االكتتابات لحجم طلب أقىصال يوجد حد  : الحد األقىص لحجم الطلب

ي حالة زيادة حجم  : سياسة التخصيص
 
يحة األوىل عن عدد األسهم المخصص لها،  االكتتابف ي أسهم الشر

 
ف

ما يزيد عن ذلك من األسهم و  ،تتبسهم لكل مك 1,000داية تخصيص عدد يتم ب سوف

ي الطلب المقدم المحدد  االكتتاببالتناسب مع مبلغ سيتم تخصيصه  المكتتب بها 
 
ف

. وسيتم تقليص الطلبات بناًء عل هذا الطرح كتتب وبناًء عل سعر كل م  من ي
النهات 

ي حالة زيادة حجم 
 
يحة األوىل  االكتتاباألساس ف ي الشر

 
أي مستحقات وسيتم تقريب ف

ي سور ك ستخصص  أقرب رقم صحيح. إىل  ألسهم الطرحناتجة عن التوزيــــع التناسب 

 
ً
. الطرح لسياسية التخصيص سالفة الذكر بناء عل سعر  األسهم وفقا ي

 النهات 

ي  االكتتابإذا لم يتم  : األسهم غت  المكتتب فيها 
 
يحة األوىلالمخصصة أسهم الطرح جميع ف ، سوف بشكل كامل للشر

ي  االكتتابكتتاب من قبل مقدمي طلبات مكتتب فيها متاحة لال  تكون األسهم الغت  
 
ف

يحة الثانية، أو يجوز    البائَعي ْ   للالشر
ْ
األوارق  كحل بديل )وبالتشاور مع هيئةمساهَمي 
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ي الشر  االكتتابتاريــــخ غلق باب  تمديد ( المالية والسلع
 
يحة األوىل و يحة ف  الثانيةالشر

يحة الثالثة  . الحد المستلم من الطلباتغلق الطرح عند أو  والشر

 

يحة الثانية  : الشر

ي تمثل بالمائة( ثمانية وثمانون) %88  الحجم: 
ما يصل إىل  من أسهم الطرح والب 

 . سهم 2,645,076,859

ي   األهلية: 
 
يحةالمكتتبون ف ي قسم "الثانية،   الشر

 
ي االختصاراتالتعريفات و كما هو موضح ف

 
" ف

ة  . هذه النشر

  . درهم 5,000,000 هو  االكتتابات طلباألدت  لحجم  الحد   لب: لحجم الطاألدت  الحد 

 . االكتتابات ال يوجد حد أقىص لحجم طلب  الحد األقىص لحجم الطلب: 

يحة الثانية األسهم الخاصة ب تخصيص يتم سوف  سياسة التخصيص:  كة و الشر المساهَمي ْ  بواسطة الشر

كي   مديري االكتتاب المشوذلك بالتشاور مع  البائَعي ْ  
ي سي )باستثناء  ت  بنك اتش اس ت 

ق األوسط ليمتد  ، ولذلك فإنه من (ألشخاص الطبيعيي   فيما يخص أي طرح لالشر

ي 
 
هذه الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبي   الذين يقدمون طلبات اكتتاب ف

يحة  ي طلب  من أسهم الطرح أو أن يخصص لهم عدد الشر
 
أقل من العدد المذكور ف

 م. الخاص به االكتتاب

كة و ت  : تقديريالتخصيص ال   البائَعي ْ  حتفظ كل من الشر
ْ
ي تخصيص أسهم الطرح الخاصة  المساهَمي 

 
بالحق ف

ورية.  يحة الثانية بأي طريقة يرونها رص  لذلك من الممكن أال يتم تخصيص أي من بالشر

يحة أو أن يتم تخصيص عدد كتتبي   أسهم الطرح للم ي هذه الشر
 
الذين قدموا طلبات ف

ي طلب االمن أسه
 
 الخاص بهمكتتاب م الطرح لهم أقل من عدد أسهم الطرح المذكور ف

يحة الثانية االكتتاب يتمإذا لم   مكتتب فيها:  أسهم الطرح الغت   ي جميع أسهم الطرح للشر
 
سوف يتم سحب عملية  ف

 الطرح. 

يحة الثالثة  : الشر

ي المائة اثني   ) %2 : الحجم
 
ي تمثل ما يص( ف

. سهم 60,115,383ل إىل من أسهم الطرح، والب 

ي أي وقت قبل 
 
يحة الثالثة ف ي تعديل حجم الشر

 
يحتفظ المساهمون البائعون بالحق ف

ا لتقديرهم الخاص، مع مراعاة 
ً
ة االكتتاب وفق ي دولة  نهاية فت 

 
القواني   المعمول بها ف

ي حجم . اإلمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع
 
أي زيادة ف

يحة األوىل و  ي حجم الشر
 
يحة الثالثة سوف تؤدي إىل انخفاض مماثل ف يحة  / الشر أو الشر

يحة الثانية عن (حسب االقتضاء)الثانية  ي الشر
 
كي   ف

ط أال تقل نسبة اكتتاب المشت  ، بشر
حة  60% يحة األوىل والشر ي الشر

 
كي   ف

من أسهم الطرح وأال تتجاوز نسبة اكتتاب المشت 
يحة الثالثة  . بالمجمل م الطرحمن أسه %40الثالثة  ي الشر

 
سيضمن لكل مكتتب ف

 . سهم عل األقل 1,000تخصيص لـ

ي قسم  : األهلية
 
يحة الثالثة، كما هو موضح ف ي الشر

 
ي " التعريفات واالختصارات"المكتتبون ف

 
ف
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ة  . هذه النشر

ي بقيمة ال تقل عندرهم 5,000 : الحد األدت  لحجم الطلب
 
سيضمن   . درهم 1,000 ، عل أن يكون أي طلب إضاف
يحة الثالثة تخصيص لـ ي الشر

 
  . سهم عل األقل 1,000لكل مكتتب ف

 . ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب : الحد األقىص لحجم الطلب

يحة الثالثة عن عدد األسهم المخصص لها،  : سياسة التخصيص ي أسهم الشر
 
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف

 
ف

ما يزيد عن ذلك من األسهم و  ،سهم لكل مكتتب 1,000د بداية تخصيص عدسوف يتم 
ي الطلب المقدم سيتم تخصيصه  المكتتب بها 

 
بالتناسب مع مبلغ االكتتاب المحدد ف

ي 
سيتم تقليص الطلبات بناًء عل هذا . من كل مكتتب وبناًء عل سعر الطرح النهات 

يحة الثالثة ي الشر
 
ي حالة زيادة االكتتاب ف

 
يب أي مستحقات كسور وسيتم تقر . األساس ف

ي ألسهم الطرح إىل أقرب رقم صحيح سيتم تخصيص األسهم . ناتجة عن التوزيــــع التناسب 
ي 
ا لسياسة التخصيص المذكورة أعاله، بناًء عل سعر الطرح النهات 

ً
 . وفق

يحة الثالثة بشكل  أسهم الطرح غت  المكتتب بها ي جميع أسهم الطرح المخصصة للشر
 
كامل،   إذا لم يتم االكتتاب ف

سوف تكون األسهم الغت  مكتتب فيها متاحة لالكتتاب من قبل مقدمي طلبات االكتتاب 

  البائَعي ْ  كحل بديل 
ْ
يحة األوىل، أو يجوز للمساهَمي  ي الشر

 
وبالتشاور مع هيئة األوارق )ف

ائح األوىل والثانية والثالثة أو ( المالية والسلع ي الشر
 
تمديد تاريــــخ غلق باب االكتتاب ف

 . الطرح عند الحد المستلم من الطلبات غلق

 المتعددة االكتتابطلبات 

يحة واحدة فقط. سيتم تجميع وقبول الطلبات المتطابقة  ي شر
 
ي أسهم الطرح ف

 
يجب عل المكتتبي   التقدم بطلبات االكتتاب ف

ي أكت  
 
ي حالة تقدم أي مكتتب لالكتتاب ف

 
يحة تحت رقم مستثمر واحد وف ي نفس الشر

 
يحة، يحق لبنوك  أو المتعددة ف من شر

كي   والمكتتبي   البائعي   اعتبار أي من أو كال الطلبي   غت  ساري
ي االكتتاب ومديري االكتتاب المشت 

 . تلق 

 هامةملحظات 

يحة األوىل ي الشر
 
يحة الثالثة سوف يتم إشعار المكتتبي   ف ة ) والشر  . بتخصيص األسهم( SMSعن طريق رسالة نصية قصت 

ي  بمجرد إدراج األسهم
 
ي سوق ف ي  لألوراق المالية أبوظب 

 
ا لما هو معمول به ف

ً
ي وفق

وت  ي نظام إلكت 
 
سوف يتم تسجيل األسهم ف

ي لألوراق المالية ي ُملزمة وغت  قابلة لإللغاء، ما لم ُينص عل سوق أبوظب 
وت  ي هذا النظام اإللكت 

 
. وستكون المعلومات الواردة ف

ي القواعد واإلجراءات واجبة التطب
 
ي سوق يق بخالف ذلك ف  . لألوراق المالية أبوظب 

ي تغيت  النسبة المئوية ألسهم الطرح ،بعد الحصول عل موافقة الهيئة
 
كة بالحق ف ائح تحتفظ الشر ي  المعروضة لجميع الشر

الب 

يحة األوىل سيتم إتاحتها إما  يحة الثانيةللشر يحة الثالثة و أ أو الشر   . الشر
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: التفاصيل الرئيسية للشر   ي
 
 كةالقسم الثاب

كةعن نظرة عامة  .1  الشر

كة:  ي إل سي بروج  اسم الشر  ب 

كة منطقة حرة عامة وهي  ي ومدرجة محدودة باألسهم شر
 
ف

ي العالمي وفق  سوق أبوظب 
ً
كات. للوائح ا ا  لشر

كةاغر أ كاتها التابعة  : األساسية ض الشر كة قابضة لشر كة هو ان تكون شر غرض الشر
ي تشمل أنشطتها من بي   أمور أ

 : خرى ما يلي التشغيلية، والب 

  امتالك وتركيب وصيانة وتشغيل مصانع إنتاج

 والبوىلي إيثيلي   
ي تشمل اإليثيلي  

وكيماويات، والب  البت 

 والبوىلي بروبيلي   وأي مواد كيميائية أخرى 
وبيلي   والت 

 حسب ما يقرره المساهمون؛

  كة؛ و  تخزين ونقل وبيع منتجات الشر

  ا
ً
كة وفق للنظام أي خطوط عمل جديدة تدخل فيها الشر

كة  . األساسي للشر

 

ي ، برج الشاب28، الطابق 28قسم من الطابق  : المكتب الرئيسي  ، سوق ابوظب 

، جزيرة المارية، ، العالمي ي  االمارات العربية المتحدة أبوظب 

كة اية فروع الفروع:   ليس لدى الشر

 . 2022 يلأبر  28؛ 000007602الرخصة رقم   تفاصيل السجل التجاري وتاري    خ مزاولة النشاط: 

كة:   غت  مطبق مدة الشر

 ديسمت   31إىل يناير  1من  السنة المالية: 

كة:  ي تتعامل مع الشر
ي األول ش البنوك الرئيسية الب  ق  . ع. م. بنك أبوظب  ي سي الشر بنك اتش اس ت 

 األوسط المحدود

 

 : الحاىلي تفاصيل مجلس اإلدارة 

 سنة التعيي    المنصب تاري    خ الميلد االسم

رئيس مجلس  1973 الجابر احمد  طانسل. د معاىلي 
 اإلدارة

2022 

نائب رئيس مجلس  1971 توماس جانجل 
 اإلدارة

2022 

 2022 عضو مجلس إدارة 1973 خالد سالمي   
 2022 عضو مجلس إدارة 1963 عبدالعزيز الهاجري
ي   2022 عضو مجلس إدارة 1985 خالد الزعات 
 2022 عضو مجلس إدارة 1984 عمر الفارسي 
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 2022 عضو مجلس إدارة 1987 نيشحأيم تسن
 2022 عضو مجلس إدارة  1962 مارك جيه إس تونكيت   

 2022 عضو مجلس إدارة  1963 فيليب رينيه إم رودهوفت
 2022 عضو مجلس إدارة  1968 توماس مايكل بوسن

 

كات مساهمة  احمد  الدكتور سلطانمعاىلي يحمل  ي مجالس إدارة عدة شر
 
ي الدولة. السيد خالد الجابر عدة مواقع ف

 
عامة ف

ي كل من ) سالمي   عضو مجلس إدارة
 
ي لالعمال والخدمات البحرية ش.م.ع.، )1ف كة ابوظب 

ي لتكرير النفط 2( شر كة ابوظب 
( شر

كة اركان لمواد البناء 4( ادنوك للتوزيــــع، )3)تكرير(، ) تغلوب ش.م.ع. السيد عبدالعزيز الهاجري عضو مجلس إدارة شر ( فت 

ي لتكرير النفط )تكرير(. ش.م.ع. ال كة ابوظب 
ي عضو مجلس إدارة شر  سيد خالد الزعات 

كة. العليا لم يصدر حكم باإلفالس أو ترتيب اإلفالس عل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة   للشر

 

ي  لك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا وأقاربــهم من الدرجة األوىل أي أسهمتال يم
 
كاتها التابعة ف كة أو شر  . الشر

 فريق اإلدارة العليامجلس اإلدارة و الخاصة بأعضاء  آتالمكافملخص 

ي العام 
 
كة ف كة قد أسست مؤخرا، لم يستلم مجلس اإلدارة تعويضات من الشر . مجموع القيمة السنوية 2022حيث ان الشر

ي 
 
كة للسنة المنتهية ف ي تم دفعها لإلدارة العليا للشر

.  2,506,412كانت بقيمة   2021يسمت  د 31الب    دوالر امريكي

كات التابعة األخرى كات التابعة لها والشر ي الشر
 
كة ف  تفاصيل استثمارات الشر

كات التابعة لها 4يرج  الرجوع إىل الملحق  ي الشر
 
كة ف  . بشكل مباشر أو غت  مباشر للحصول عل لمحة عامة عن استثمارات الشر

 وصف األعمال .2

ي هذهيجب عل المست
ان مع المعلومات الواردة بمزيد من التفصيل ف  ي ذلك  ثمرين قراءة هذا القسم باالقت 

ة بما ف  النشر

ها من المعلومات. وتم استخالص المعلومات المالية كةلل المدققة المعلومات المالية وغت  ي هذا القسم، أينما  شر
الموضحة ف 

كرت، من 
ُ
 . غت  المدققة وليةوالمعلومات المالية األ الماليةالبيانات ذ

 نظرة عامة

ي عام اعمال تأسست 
 
ي جمعت  1998بروج ف

اكة الب  كة بورياليس، تلك الشر كة أدنوك وشر اتيجية بي   شر
اكة است  من خالل شر

كة  ك، شر وع مشت  ي عمليات مشر
 
ي كال الطرفي   ف

 
ة ف ،ADPبي   نقاط القوة والخت  ي ي أبوظب 

 
وع تسويق  ، ومقرها الرئيسي ف ومشر

كة كومبيعات مشت   ي سنغافورةPTE ، شر
 
كة . ، ومقره الرئيسي ف كة بروج وتمثل  ADPتتكون شر من نشاط التصنيع الرئيسي لشر

ائب واإلهالك %95من إيرادات بروج المجمعة وأكت  من  %90تقريًبا   من األرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والرص 

كة  ي حي   تتكون شر
 
ة، وتمتلك أدنوك بيعات والم من ذراع التسويق PTEواالستهالك، ف ي تاريــــخ هذه النشر

 
ألعمال بروج كما ف

 و  60%
ً
ة كة الُمصدر مباشر كة  %40من إجماىلي رأس مال الشر كة الُمصدر مملوكة لشر ي إم إي إتشمن إجماىلي رأس مال الشر  ت 

 
ً
ة  . مباشر

ي تعمل من خال
كات الطاقة المتكاملة عل مستوى العالم الب  كة ادنوك من أكت  شر عد شر

ُ
ل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بما ت

ي ذلك االستكشاف واإلنتاج والتخزين والتكرير ومعالجة الغاز والتسويق والتوزيــــع. وتدير ما يقرب من 
 
من إجماىلي  %95ف

ي عام 
 
ي ف كة ادنوك من قبل إمارة أبوظب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وقد تأسست شر
 
 1971احتياطيات النفط والغاز ف
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ي إلدا ي لتصبح واحدة من أكت  منتي  ، إضافة إىل تطوير إمارة أبوظب  ي ي إمارة أبوظب 
 
رة استكشاف النفط الخام وإنتاجه وتوزيعه ف

ي ودولة اإلمارات.  ي العالم ودعم نمو إمارة أبوظب 
 
 النفط ف

ي مجال توفت  حلول البوىلي أوليفي   المتطورة والدائر 
 
كات الرائدة عالمًيا ف ي السوق بورياليس هي إحدى الشر

 
كة رائدة ف ية وهي شر

كة   وإعادة التدوير الميكانيكي للبالستيك.  يقع المقر الرئيسي لشر
ي مجال الكيماويات األساسية والبوىلي أوليفي  

 
األوروبية ف

ي فيينا، النمسا، لديها ما يقرب من 
 
ي  6،900"بورياليس" ف

 
اع  11,000دولة ولديها أكت  من  120موظف، وتعمل ف براءة اخت 

كة فر  اع المعلقة(. تملك شر ي ذلك براءات االخت 
 
كة متكاملة متعددة  %75نسبة  OMVدية )بما ف من بورياليس، )وهي شر

وكيماويات مقرها فيينا( بينما تمتلك مبادلة النسبة المتبقية البالغة  ي تاريــــخ  . %25الجنسيات للنفط والغاز والبت 
 
 أبريل 29ف

ي معامل2022
 
ي بورياليس والبالغة ، أعلنت أدنوك عن دخولها ف

 
اتيجية لالستحواذ عل حصة مبادلة ف . عند اكتمال %25ة است 

ا، سوف تملك أدنوك نسبة 
ً
وطة عل الموافقات التنظيمية وظروف اإلغالق المعتادة عرف ي هي مشر

من  %25المعاملة، والب 

كة  بورياليس، و  . من بورياليس %75نسبة  OMVشر

كات وكيماوي نحن واحدة من شر  ذات قيمة اتالبت 
ً
. ونقدم حلوال ي مجال ابتكار وتقديم حلول البوىلي أوليفي  

 
ي العالم ف

 
 الرائدة ف

والنقل والرعاية الصحية.  ويعمل لدينا  المتطورة لقطاعات الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتعبئة البوىلي أوليفي   بما يخص 

ي أكت  من  3100أكت  من 
 
ق األوسط وأفريقيا.  تتكون مجموعة منتجاتنا من دولة ع 50شخص وينتشر عمالؤنا ف ت  آسيا والشر

ا( 
ً
ي أكت  أشكال البوليمر شيوع

ا من البوليمر المستخدم( والبوىلي بروبيلي   )وهو ثات 
ً
البوىلي إيثيلي   )وهو الشكل األكت  شيوع

كيبات واألسال ي مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل األنابيب والت 
 
التعبئة و  ابالت والسياراتوالك كوالذي ُيستخدم ف

 . والتطبيقات الطبية والزراعة والتغليف ذات القدرة عل التحمل

 مبتكرة من منتجات 
ً
مون بتقديم حلوال ي جميع أنحاء العالم البوىلي أوليفي   نحن ملت  

 
لمجموعة واسعة من الصناعات والعمالء ف

-أو هكسي    1-تقدًما )المتكونة من منتجات بورستار و بوتي    بطريقة فعالة وسليمة بيئًيا، باستخدام تقنيات بورياليس األكت  

ي مواجهة التحديات العالمية مثل تغت  المناخ، وفضالت الغذاء ونقص المؤن، والوصول إىل المياه 1
 
(، وتساهم حلولنا ف

دة للحد من استخدام الطاقة، ودعم الرعاية الصحية و إدارة النفايات. لذلك، فإننا نعمل عل تطوير طرق جديحفظ العذبة، و 

ي تعزز من إعادة االستخدام وإعادة التدوير، 
المواد، وزيادة متانة المنتجات، والتشجيع عل استخدام التصاميم الجديدة الب 

 . حيثما أمكن عت  سلسلة القيمة لدينا  القابلة إلعادة التدوير  المعاد تدويرها والمواد  والحث عل استخدام المواد 

ي مدينة الرويس، بوندير أحد أكت  مج
 
ي العالم ف

 
إقليمي متنوع من المراكز  حضور ، ولدينا دولة اإلماراتمعات البوىلي أوليفي   ف

ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا  . يقع المركز الرئيسي والمحيط الهادئ اللوجستية والمستودعات عت  منطقة الشر

ي سينغافورة، وند
 
ي شنغهاي، والذي يقوم "( CMP)"مصنع تصنيع مركبات  ير أيضا لعمليات التسويق والمبيعات لدينا ف

 
ف

من مصنع الرويس، باإلضافة إىل أمور أخرى من بينها صناعة السيارات اآلسيوية واألسواق األخرى  (resins) بتصنيع الراتنج

ي ذلك مجاالت الطب والصحة
 
ةحب  تاريــــخ . بما ف ون طن سنوًيا من البوىلي ملي 2.7، كانت طاقتنا اإلنتاجية حواىلي هذه النشر

 . مليون طن سنوًيا من المنتجات األخرى 0.1و  مليون طن سنوًيا من البوىلي بروبلي    2.2 إيثيلي   و 

من خالل شبكة الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق الشاملة الخاصة بنا، نركز عل نهج بروج المتمت   للوصول إىل 

ي تنطوي عل واجهة قريبة م
عمالئنا والمستخدمي   و  مصنعينا ن سلسلة القيمة، حيث نتفاعل ونتعاون مع السوق، والب 

هم النهائيي    ي . لغرض التعرف عل تحدياتهم ومتطلباتهم وغت 
 
ي ومركز التطبيقات ف ي أبو ظب 

 
يلعب مركز االبتكار الخاص بنا ف

ي دعم العمالء من خالل تطوير حلول إبداعية جديدة تحق
 
ا دوًرا مهًما ف

ً
ي مجالشنغهاي أيض

 
، بما تنا ق قيمة لجميع المشتغلي   ف

ي ذلك 
 
ي القطاع و  ف

 
 . مصنعي والمحوالت والمستخدمي   النهائيي   المصنعي   ف
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ي  لدينا فريق ي أبو ظب 
 
، مما يسمح لنا بتحسي   مستوى العمليات التشغيلية والتجارية لتحقيق وسينغافورة قيادي قوي مقره ف

ي جميع المجاالت 
 
م.  الكفاءة ف ي تركز  وإننا نلت  

اتيجية مفصلة لتحسي   الكفاءة والب 
 التشغيلي والتجاري، مع إست 

بتحقيق التمت  

 . عل السالمة وموثوقية المصنع وسالمته وتحسي   التدفق النقدي

ي الربــع األول من منحب  التكلفة العالمية 
 
ا لـ آي إتش إس)حققت قاعدة األصول لدينا مركًزا إيجابًيا ف

ً
ان بسبب ( طبق مت  

ي ذلك صادات وقاعدة األصول الحديثة والدخول الممت   إىل المواد األولية الرئيسيةاالقت
 
وبيلي    اإليثان، بما ف من الناحية  . والت 

سنة، ويتم استعمالها  12سعتنا ال يزيد عمرها عن من  %90 حواىلي  إن . موثوقةالتشغيلية، فإن مصانعنا ال تزال جديدة، وهي 

 من معدل موثوقية أصولنا العاىلي والذي بلغ اإل قت و  منعل مدار السنة مع القليل 
ي  %96طفاء، كما هو مبي  

 
ولدينا  . 2021ف

ي مجمع الرويس الصناعي مقابل مورد وصول طويل األمد إىل 
 
ا إىل موقع أصولنا ف

ً
مواد أولية تنافسية من حيث التكلفة استناد

كة أدنوك، والمرافق ذات األسعار التنافسية  ي أبرمناها المواد األولية، شر
االتفاقيات  -" انظر . بموجب اتفاقيات التوريد الب 

 ". األساسية

ستخدم حلول البوليمر الخاصة بنا لتصنيع المنتجات االستهالكية مثل التعبئة والتغليف وحاويات المواد الغذائية والحاويات 
ُ
ت

ي . كابالت نقل الطاقةالطبية وأفالم الدفيئة ومنتجات البنية التحتية مثل أنابيب المياه والغاز و 
يمكن تصنيف الحلول الب 

 : نقدمها تحت قسمي   رئيسيي   من المنتجات

 حلول المستهلك  

 . أفالم الدفيئة( 3)والحلول أحادية المواد، و( 2)التغليف المستدامة، ( 1)وتشمل، من بي   أمور أخرى، 
ً
توفر منتجاتنا حلوال

 . مصممة للتدوير وقابلية إعادة االستخدام

ي يقدمون  كجزء  
ي يواجهها المزارعون وأعمالهم المتنامية، والمجتمعات الب 

من حلولنا الزراعية، نهدف إىل تذليل الصعوبات الب 
ي أفالم الدفيئة وأفالم المهاد والري بالتنقيط 

 
إليهم الطعام، مما يساعد عل جلب الطعام الطازج إىل منازلنا. حلولنا المبتكرة ف

نقدم حلول تغليف إضافة إىل ذلك، فإننا ة إنتاجية المحاصيل من خالل تحقيق إنتاجية أعل. تساعد المزارعي   عل زياد
. مستدام للمستهلكي   والتطبيقات الصناعية المصممة لتكون آمنة، وخفيفة، وبأسعار معقولة، وجذابة، وصديقة للبيئة

 القوة، وتغليف األطعمة المجمدة والوجبات تشمل حلول تغليف البوليمر المرنة والجودة لدينا التصفيح، والتغليف عاىلي 
ي الحفا  عل المنتجات طازجة 

 
ي تساعد ف

دون التنازل عن متطلب  وطويلة المدىالخفيفة، واألغشية المتقلصة، الب 
 . االستدامة

 حلول البنية التحتية

  . حلول الطاقة( 2)، و (أنظمة المياه بنا فيها )األنابيب، ( 1)وتشمل، من بي   أمور أخرى، 

ي جميع أنحاء العالم بوىلي أوليفي   نقدم مركبات 
 
ي ذلك أسالك . عالية الجودة لصناعة األسالك والكابالت ف

 
تعمل ابتكاراتنا، بما ف

وتجعل  فاقد الطاقةالبوليمر وطالء الكابالت ومواد العزل، عل جعل شبكات الطاقة أكت  وموثوقية وتساعد عل التخلص من 
ستخدم . ، مما يعتت  عمال متخصصا بطبيعتهالمصادر المتجددة بكفاءة أكت  وعل مسافات أطولمن الممكن نقل الطاقة من 

ُ
ت

ي ذلك إمدادات المياه والغاز، ومياه الرصف الصيي والتخلص 
 
ي العديد من الصناعات المختلفة بما ف

 
موادنا الخاصة باألنابيب ف

، والسباكة والتدفئة، والنفط والغاز  تعمل حلول األنابيب لدينا المقاومة للتآكل والمتينة والموثوقة . من مياه الرصف الصيي
ا وأكت  كفاءة، مما يساعد عل التخلص من الفاقد 

ً
ا وأطول أمد

ً
عل تعزيز استدامة شبكات األنابيب من خالل جعلها أكت  أمان

 . والخسارة وتوفت  الطاقة

 حلول أخرى

ي تطوير حل
 
ة واسعة ف نقدم مجموعة من حلول النقل المخصصة . ول مبتكرة لصناعة التنقلباإلضافة إىل ذلك، لدينا خت 

ي نقدمها من مجال النقل . لمكونات خارجية وداخلية متينة وخفيفة الوزن، وتطبيقات تحت غطاء المحرك
بفضل ابتكاراتنا الب 

ي تشمل مصدات وألواح الهيكل والحواف الخارجية ولوحات العدادات وأغطية األبواب وحوامل 
ها، والب  الواجهة األمامية وغت 
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ا 
ً
ستخدم مكونات . أصبحت المركبات أخف وزن

ُ
ي األجهزة الطبية والتعبئة الصيدالنية  البوىلي أوليفي   ت

 
ا ف

ً
الخاصة بنا أيض

 . والتشخيصية، مما يوفر مستوى عاٍل من الموثوقية والثبات وإمكانية التتبع واالتساق

 ملخص عن األمور المالية

ي لألشهر الثالثة الم
 
ي  2022مارس  31نتهية ف

 
مليون دوالر  1,372، حققنا إيرادات بقيمة 2021ديسمت   31والسنة المنتهية ف

ة  5،477أمريكي و  ، وكانت أرباحنا عن تلك الفت  ، عل التواىلي مليون  1,459مليون دوالر أمريكي و  336مليون دوالر أمريكي

، وبلغت األرباح المعدلة ، عل التواىلي ائب واالستهالك وإطفاء الدين  دوالر أمريكي مليون  611قبل احتساب الفوائد والرص 

كة  2,633 دوالر أمريكي و  ي كل حالة فيما يتعلق بشر
 
، ف فقط.  باإلضافة إىل ذلك، لدينا  ADPمليون دوالر أمريكي عل التواىلي

 31ون دوالر أمريكي حب  تاريــــخ ملي 9،781و  2022مارس  31مليون دوالر أمريكي حب  تاريــــخ  10,468إجماىلي أصول بقيمة 

كة  2021ديسمت    . فقط ADPفيما يتعلق بشر

 نقاط القوة التنافسية

ة  ي حلول البوىلي أوليفي   المتمت  
 

كة رائدة ف ي الطلبوننحن شر
 

ي بيئة صناعية قوية مع نمو قوي ف
 

 عمل ف

ي حلول المست
 
ة، وصل حجم مبيعاتنا ف ي حلول البوىلي أوليفي   المتمت  

 
كة رائدة ف  2.5بمبلغ البنية التحتية حلول هلك و كشر

ي مليون طن  1.7مليون طن و 
 
ي السنة المنتهية ف

 
من إجماىلي  %41و  %59أو ما يقارب ) التواىلي عل ، 2021ديسمت   31ف

ي  (باستثناء المبيعات لقطاع النقل والرعاية الصحية، عل التواىلي ، المبيعات
 
خالل نفس . 2021ديسمت   31للسنة المنتهية ف

ي جميع أنحاء آسيا ال
 
ة، تم بيع منتجات البوليمر الخاصة بنا بشكل أساسي ف ق ( من حجم مبيعاتناتقريبا  %59تمثل )فت  والشر

من أحجام مبيعاتنا موزعة ( %9)، وكانت النسبة المتبقية "(أسواق بروج( )"من مبيعاتناتقريبا  %33تمثل )األوسط وأفريقيا 

ي األسواق العالمية
 
 .  عل باف

 
ً
ق األوسط وأفريقيا مجتمعة وفق من الطلب العالمي عل البوىلي أوليفي   خالل السنة  %68ا لـ آي اتش إس، مثلت آسيا والشر

ي 
 
ي بلغت  2021ديسمت   31المنتهية ف

ي ومن المتوقع أن تمثل حواىلي  200والب 
من نمو الطلب العالمي عل  %86طن مت 

ة بي   
ة، توقعت . 2026و  2022البوىلي أوليفينات خالل الفت  ضعف  1.2نمو إجماىلي الناتج المحلي بنحو  IHSخالل نفس الفت 

ي حلول البنية التحتية بنحو 
 
ي الحلول االستهالكية ونمو الناتج المحلي اإلجماىلي ف

 
 . ضعف 1.44ف

 إنتاج بوىلي أوليفي   مشجعة للغاية  مبب  نمتلك وندير 

ات األضعافلقد تمكنا من زيادة طاقتنا اإلنتاجية  ، من خالل التوسعات 2022إىل الربــع األول من عام  2001من عام  بعشر

اتيجية والمنهجية،  ي بروج   450حيث تمكنا من زيادة طاقتنا اإلنتاجية من االست 
 
ي عام  1كيلو طن ف

 
كيلو طن   600إىل  2001ف

ي كانت  "(Step II)" كجزء من الخطوة الثانية
وع تخفيف تخصص()والب  ي عام  مشر

 
ي  2لزيادة إىل تليها ا 2005ف

 
مليون طن ف

ي عام  4.5و  2كجزء من التوسع إىل بروج   2010عام 
 
ي 3كجزء من توسعنا إىل بروج   2015مليون طن ف

، وبطاقتنا اإلنتاجية الب 

ي الربــع األول من العام PP5ماليي   طن كجزء من توسع  5تصل إىل 
 
 : (كما هو موضح أدناه) 2022 ف
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انية، من توسعات بروج  نحتفظ بسجل تتبع ممتاز بتسليم ي حدود المت  
 
ي الوقت المحدد وف

 
وعاتنا ف إىل إنشاءات  1جميع مشر

ي تضمنت أكت  من ). األحدث PP5و  3وبروج  2بروج 
وع 24والب   (. مليون ساعة عمل آمنة خالل مرحلة تنفيذ المشر

ا مع محدودقاعدة أصول حديثة العهد بحتفظ نباإلضافة إىل ذلك، 
ً
اإلنفاق الرأسماىلي للصيانة  متطلباتية وتتم صيانتها جيد

ي عام  . مما يعزز قدراتنا اإلنتاجية
 
وقد حققنا معدل  %96، وصلنا إىل معدل تشغيل لموثوقية األصول اإلجمالية بنسبة 2021ف

 . %96بنسبة صحيح للمرة األوىل إنتاج 

وتقنية بورستار الخاصة بنا يجعلنا منصة بوىلي أوليفي    باإلضافة إىل ما سبق فإن إبرامنا لعقود إمداد المواد األولية طويلة األجل

ي العالم  ضمن الربــع األول ألفضل مراكز منحب  التكلفةتضعنا ذات قيمة رفيعة عل مستوى العالم و 
 
حسب بيانات آي أتش )ف

 ". منحنيات التكلفة -نظرة عامة عل الصناعة " الرجاء االطالع عل . (إس

ي سلسل
 

 وتعزيزه من خلل الوصول المباشر إىل األسواق المستهدفة® ة القيمة المدعوم بتقنية بورستاراالبتكار والتعاون ف

كة ا الوصول إىل التكنولوجيا نيتيح ل ي الصناعة وتطوير  بورياليسالمملوكة لشر
 
واستخدامها الحصول عل قدرات ابتكار رائدة ف

ي المطلوبة
ين عاًما الماضية، استفدنا من المزايا التنافسية عل مدا. حلول مخصصة لتطبيقات االستخدام النهات  ر العشر

كة  ي ذلك الوصول إىل تقنية بورستاربورياليسلعالقتنا مع شر
 
والمعرفة الفنية وقدرات االبتكار وتبادل المعرفة المتعمقة ® ، بما ف

 التجاري والتشغيلي 
ي نمونا ومو . وأفضل الممارسات المتعلقة بالتمت  

 
ي تزويد ساهمت هذه العوامل ف

 
كة رائدة ف قعنا المتمت   كشر

ة  . حلول البوىلي أوليفي   المبتكرة والممت  

ولتحسي   . بإنتاج منتج عاىلي الدرجة وحلول مصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لعمالئنا ® تسمح تقنية بورستار

نا عل األسواق النهائية ذات األسعار وهذا يدعم تر  قابلية المعالجة والخصائص الميكانيكية وأوقات دورات أقرص لعمالئنا  كت  

مليون طن سنوًيا من أحجام مبيعات حلول البنية التحتية اإلضافية من  1نستهدف . الممتازة من خالل عرض منتج ممت   

ة تنافسية ® باإلضافة إىل ذلك، توفر لنا تقنية بورستار. 2030التطبيقات المستدامة بحلول عام  ي )مت  
 حيث أن نظامها الثنات 

عل نطاق واسع وبنفقات تشغيل منخفضة، مما يساعد عل  ها يمكن تشغيلو  ،(هو المفتاح لتصميم المنتج وأداء التطبيق

 . تعزيز مركز التكلفة لدينا مقارنة بمنافسينا 
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ي االبتكار وتطوير المنتجات الجديدةبورياليسنشارك مع مساهمنا، 
 
ن من لدينا فريق مكو . بهدف إفادة جميع المساهمي    ، ف

ي البحث والتطوير، منهم علماء وباحثي    100أكت  من 
 
ي وشنغهاي وفنيي    موظف يعملون ف ي أبوظب 

 
 ألبحاث  25لدينا . ف

ً
معمًل

ي عام  %20تم إنشاء أكت  من  جهاز اختبار متقدم 240البوليمرات وأكت  من 
 
من خالل المنتجات  2021من حجم مبيعاتنا ف

ي تم تطويرها خالل الس
لدينا حالًيا مشاريــــع بحثية جديدة تغطي جميع قطاعات السوق . نوات الخمس السابقةالجديدة الب 

انيات للبحث والتطوير ونهدف إىل الحفا  . %20ونهدف إىل أن نكون قادرين عل الحفا  عل هذه النسبة فوق  خصصنا مت  

تنا التنافسية ي مجموعة منتجاتنا والحفا  عل مت  
 
 . عل استثماراتنا ف

ي منطقة الرويس، ب باإلضافة
 
ي العالم ف

 
ا من أكت  مجمعات البوىلي أوليفي   المتكاملة ف

ً
، دولة اإلماراتإىل ذلك، نمتلك وندير واحد

ي و )إقليمي متنوع من المراكز اللوجستية  حضور ولدينا  ي أبو ظب 
 
اكات التشغيلية مع ميناء خليفة ف ي ذلك الشر

 
مركز  11 بما ف

ي 
ي أسواقنا المستهدفةآخر لوجسب 

 
ي (ف

ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، والب  ، والمستودعات والبوابات عت  منطقة الشر

ة واسعة النطاق ومعلومات تغطي  ي تمثل توفر لنا شبكة مبيعات مباشر
 . نا من أحجام مبيعات %85حواىلي األسواق الب 

ة  لدينا منتجات عالية الجودة بأسعار متمت  

ي بروج، نراجع بانتظام مجموعة 
 
ي ذلك تقسيمات المنتجاتنا وتمايزها ف

 
من خالل هذه العملية، نقوم بتقييم . منتجاتنا، بما ف

ي تم تحقيقها، والفرص السوقية، والتعقيد 
ي ذلك مستوى السعر بأعل من مرجعيات السوق الب 

 
مجموعة من العوامل بما ف

، وح ي
ة ع.  اجز الدخول وعوامل أخرى مختلفةو التقب  ي عاٍل، نحدد المنتجات المتمت  

ي تتمتع بأداء تقب 
ل أنها المنتجات الب 

ي ( زيادة عل المعيار ذي الصلة دوالر أمريكي للطن 100 ال يقل عن)وذات حواجز دخول، وسعر مرتفع 
 
وفرص نمو عالية ف

 . السوق

ة %80بناًء عل ما سبق، نقدر أن حواىلي  الل نهج االنتقال وقد تم تحقيق ذلك من خ. من منتجات البوىلي أوليفي   لدينا متمت  
ي تشمل قابلية معالجة متقدمة ) ®المتكامل الذي يقود القيمة المضافة للعمالء، واستخدامنا لتقنية بورستار نا إىل سوق

والب 
والسعي المستمر لالبتكار من خالل تطوير درجات وتطبيقات منتجات ( وخصائص ميكانيكية بدرجة عالية من إعادة التدوير

 . جديدة

ة الثالث سنوات من  توضح الجداول  والبوىلي بروبيلي   لفت 
 بالنسبة لمعايت  البوىلي إيثيلي  

أدناه األسعار المحققة للبوىلي أوليفي  
 : وعل المدى المتوسط 2022لسنة  المستهدف نا وسعر  2021إىل  2019

 2022مستهدف  2021 2020 2019 المعيار المنتج
دوالر أمريكي )  

 (للطن
دوالر أمريكي )

 (للطن
الر أمريكي دو )

 (للطن
دوالر أمريكي )

 (للطن
 (2)متوسط السعر المحقق بوىلي ايثيلي   

 للبوىلي إيثيلي   من بروج
1,103 981 1,421 - 

معيار سعر البوىلي إيثيلي   
 من(  1)

NEA 
963 859 1,087 - 

لبوىلي إيثيلي   من السعر الممتاز ل
 بروج مقارنة بمعيار السعر

 200تقريبا  334 122 140
 

 

 2022مستهدف  2021 2020 2019 المعيار نتجالم
دوالر أمريكي )  

 (للطن
دوالر أمريكي )

 (للطن
دوالر أمريكي )

 (للطن
دوالر أمريكي )

 (للطن
 (2)متوسط السعر المحقق البوىلي بروبلي   

 للبوىلي بروبلي   من بروج
1,130 1,004 1,313 - 

معيار سعر البوىلي بروبلي   
(1  )

 NEA من
1,026 907 1,166 - 

لبوىلي إيثيلي   السعر الممتاز ل
 من بروج مقارنة بمعيار السعر

 140تقريًبا  147 97 104
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_____________  
 والبوىلي بروبلي    (1)

ق آسيا ( حسب مقتىص  الحال)هذا هو متوسط أسعار البوىلي إيثيلي   ي شمال شر
ا لـ )ف 

ً
كة ( IHSوفق  والبوىلي  ADPوالمقارنة بأحجام مبيعات شر

للبوىلي إيثيلي  
 . كل سنة(  حسب مقتىص  الحال) بروبيلي   

كة  (2)  من بروج محسوًبا كمتوسط مرجح لمتوسط األسعار المحققة ألسعار البوىلي إيثيلي   . فقط ADPهذه األرقام محسوبة وفق شر
متوسط السعر المحقق للبوىلي أوليفي  

ي 
ااإليرادات )يتم احتساب األسعار المحققة عل أنها . ADPوالبوىلي بروبيلي   ف 

ً
تيب( إليها العموالت مضاف  والبوىلي بروبلي   عل الت 

تعكس . مقسومة عل أحجام البوىلي إيثيلي  

ي ذلك المبيعات إىل مصنع تصن
ي تخلو من الخصومات والعموالت بما ف 

  . يع مركباتاإليرادات إيرادات المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية، والب 

 ملف ماىلي قوي

ي السوق الرا مركزنا إن الجمع بي   
 
 التشغيلي واالنضباط القوي للتكلفة  وقدراتنا االبتكارية العالمية المتنوعةوبصمتنا ئد ف

والتمت  

ي الخاص بنا وأرباحنا  . المستوى عالية قد أهلنا إىل تحقيق ربحية تشغيلية وتدفقات نقدية تشغيلية
بلغ التحويل النقدي المبدت 

ائب ي EBITDAواالستهالك واستهالك الدين ) المعدلة المبدئية قبل خصم الفوائد والرص 
 
، 2021ديسمت   31( للسنة المنتهية ف

ائب واإلهالك واستهالك الدين  2.7 ي المعدل قبل الفائدة والرص 
تيب، وكان هامش األرباح المبدت  ، عل الت  مليار دوالر أمريكي

ة  التدفقات النقدية عل مدى السنوات القليلة  وقد أظهرنا باستمرار مستويات عالية من الربحية وتوليد .  %44عن نفس الفت 

ي ( 1)الماضية، مع 
 
ي السنة المنتهية ف

 
ي بلغت  2021ديسمت   31إيراداتنا ف

 4,093بزيادة عن )مليون دوالر أمريكي  5,477والب 

ي مليون 
 
ي السنة المنتهية ف

 
ي النسبة المئوية للتحويل النقدي للسن( 2)، (2020ديسمت   31دوالًرا أمريكًيا ف

 
 31ة المنتهية ف

ي ( 3)و  ،%90 بما يصل إىل 2021ديسمت  
 
ي السنة المنتهية ف

 
 2,381بقيمة  2021ديسمت   31تشغيل تدفق نقدي حر ف

ي  1,394بزيادة عن )مليون دوالر أمريكي 
 
ي السنة المنتهية ف

 
مليون دوالر  383من  ،(2020ديسمت   31مليون دوالر أمريكي ف

ي السنة المنتهية 
 
ي السنة المنتهية  537، و 2020 ديسمت   31أمريكي ف

 
ي كل حالة  2019 ديسمت   31مليون دوالر أمريكي ف

 
وف

كة  ي السنة المنتهية  . فقط ADPفيما يخص شر
 
باإلضافة . ضعف 1,2 2021 ديسمت   31بلغت الرافعة المالية المبدئية لدينا ف

ي ذلك األرباح الموزعة كإ)إىل ذلك، بلغت األرباح الموزعة 
 
كة ( يرادات من التمويلبما ف مليون دوالر أمريكي  ADP 1,800من شر

ي السنة المنتهية 
 
ي السنة المنتهية  1,340، و2019 ديسمت   31ف

 
مليون  5,380و، 2020 ديسمت   31مليون دوالر أمريكي ف

ي 
 
ي بقيمة2021 ديسمت   31السنة المنتهية  دوالر أمريكي ف

ي مليو  5,480 ، كما تم توزيــــع أرباح بشكل مبدت 
 
ن دوالر أمريكي ف

 . 2021 ديسمت   31السنة المنتهية 

اتيجيتنا  است 

اتيجيتنا التجارية العالمية من خلل االستفادة من الوضع المناسب لتطوير مجموعة منتجاتنا  ي تطوير است 
 

االستمرار ف

ي 
 

ي والتوسع الجغراف اتيج   من خلل االبتكار وإضافة المنتجات والسوق االست 

ي 
 
ي  200لدينا أكت  من ، دولة 50أكت  من  نوزع منتجاتنا ف

 
ة من العمالء ف مقًرا وننتج ما يقرب من  12موظف يتعاملون مباشر

ة نا من حجم مبيعات 85% ي تلبية المتطلبات العالمية عل  العنرص األساسي  حلولنا تمثل  حيث . عت  قنوات البيع المباشر
 
ف

اتيجيتنا التجارية، مما يسمح لنا تسهل بصمتنا المتقدمة والمف.  البوىلي أوليفي   منتجات  يدة جغرافًيا اتباع نهج عالمي الست 

ة  بمواءمة أنشطة المبيعات والتسويق لدينا لالستفادة من شبكة التوزيــــع العالمية الخاصة بنا وتطوير عالقات العمالء المباشر

بقدرات توزيــــع ولوجستية قوية تسمح لنا  منظمتنا العالمية المنسقة للمبيعات والتسويق مدعومة.  لتحقيق نتائج مالية قوية

ي جميع أنحاء العالم مع السعي لتحقيق أقىص قدر من العوائد 
 
ا سواق نمو األ  أشع نركز توسعنا عل.  بالوصول إىل العمالء ف

ق األوسط ومنصة التسويق والمبيعات والتسليم الخعالميا  ي الشر
 
اصة ، وهو نهج يتم تمكينه من خالل مجمع اإلنتاج لدينا ف

ي سنغافورة
 
ي تتمركز ف

 . بنا والب 

، وزيادة احتياجات الرعاية الصحية بسبب زيادة ارتفاع متوسط سن السكان، والتحرص  والعوامل  ي العالمي
نعتقد أن النمو السكات 

ي المستقبل المنظور 
 
ي تولد طلًبا مستداًما عل البوىلي أوليفي   ف

ا نتو .  االجتماعية واالقتصادية من بي   العوامل الب 
ً
قع أيض

ي يمكن إعادة تدويرها بالكامل وتدعم مبادئ االقتصاد الدائري
ة لنمو الطلب عل الحلول الب  لذلك، فإننا نعمل .  إمكانات كبت 

ي 
عل تطوير طرق جديدة للحد من استخدام المواد، وزيادة متانة المنتجات، والتشجيع عل استخدام التصاميم الجديدة الب 
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والراتنج المصدر من المواد  ام وإعادة التدوير، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها حيثما أمكنتعزز من إعادة االستخد

 . عت  سلسلة القيمة لدينا  المعاد تدويرها 

ة لتطوير .  عالوة عل ذلك، نستكشف بنشاط فرص تحسي   التوزيــــع واإلنتاج لدينا  ي تخصيص موارد كبت 
 
م االستمرار ف نعت  

ي تخصيص قدر كبت  من اإلنفاق عل وظائف البحث والتطوير ألعمالنا منتجات جديدة متطو 
 
 . رة تقنًيا، ونتوقع أن نستمر ف

اتيجًيا أو تعديل قدراتنا، فإن لدينا  ي أسواق جذابة است 
 
ي أسواقنا الرئيسية أو الدخول ف

 
من أجل تقييم الفرص لتعزيز تواجدنا ف

. و معامالت محتملة مقابل سياساتنا المالية الصارمة ومتطلبات العائد أ / سياسة مالية واضحة ونقوم بتقييم أي توسعات و 

وع بروج  ي ذلك إنشاء وحدة تكست  إيثان بسعة 4مشر
 
وع توسع بما ف  من البوىلي  1.5، وهو مشر

ي السنة، ووحدتي  
 
مليون طن ف

 من نوع بورستار ووحدة بوىلي إيثيلي   متصالبة
ي تشكل جزًءا من  إيثيلي  

اتيجية توالب  من المتوقع أن تبدأ .  وسيع عملياتنا است 

ي عام 
 
إذا تم تأجيل إعادة  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -مخاطر االستثمار "يرج  االطالع عل .  2025هذه القدرة اإلضافية ف

ي بروج 
وط أقل أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج اإلضافية المتوقع 4المساهمة ف  نواصل ". ةأو تم بشر

ي تتجاوز بروج 
 . للحفا  عل قدرتنا التنافسية عل المدى الطويل 4استكشاف المزيد من فرص النمو الب 

 التشغيىلي الخاص 
ي يمكن التحكم فيها من خلل برنامج التمت  

تعظيم توليد التدفق النقدي عن طريق تقليل التكاليف الب 

 بنا

من خالل السعي لتحقيق أقىص قدر من الهوامش، فقد أطلقنا برنامج التمت   باإلضافة إىل توليد تدفقات نقدية حرة قوية 

. تحسي   التكلفة( 3)كفاءة الطاقة، (  2)سالمة العمليات وموثوقية األصول، ( 1: )التشغيلي الذي يركز عل ثالث ركائز رئيسية

ي تعت
مما يعكس أولويات سالمة )مد عل الموقع يشمل اهتمامنا بسالمة العملية وموثوقية األصول اعتماد برامج التحسي   الب 

كت   عل تحديد المشكالت المتكررة والقضاء عليها)، وبرنامج الموثوقية (العملية والموثوقية الخاصة بالموقع
( مع الت 

ة يشتمل محور كفاءة الطاق(.  لتحسي   أوقات اإلنجاز، والقدرة التنافسية والقدرة عل التنبؤ)ومراجعات جاهزية المنظمة 

ي الصناعة، وتحديد ومتابعة 
 
 التشغيلي بدعم من أدوات مراقبة رائدة ف

كت   الفوري عل التمت  
عل تصميمات موفرة للطاقة، والت 

ويشمل االهتمام بتحسي   التكاليف تحسي   االستخدام . المزيد من الكفاءات من خالل اختيار استثمارات تراكمية ذات قيمة

ي يمكن التحكم فيهاأي تحسي   ا)األمثل لرأس المال 
اتيجية (لنفقات الرأسمالية والمراجعة الدقيقة للتكاليف الب  ، واست 

يات مركزية وتبادل أفضل الممارسات  . مشت 

ي اللجان 
 
ي الداخلي والتعاون ف

ي تبادل أفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفب 
 
ة الموجودة عت  منصتنا ف نامج من الخت  يستفيد الت 

امج الوقا ي للمعدات واألنظمة المرتبطة بها لتنفيذ الت 
اص  ي ذلك تقييم نهاية العمر االفت 

 
نامج . ئية والتنبؤية، بما ف ويــهدف الت 

إىل تحقيق معدالت استخدام أعل باستمرار، والحد من استهالك الطاقة، وبالتاىلي تقليل انبعاثات غازات الدفيئة عل المدى 

ا إىل تحسي   الموارد الخارجية وتكاليف الصيانة من (.  اثاتبما يتوافق مع هدفنا للحد من االنبع)المتوسط 
ً
نامج أيض يسع الت 

ي ذلك التحوالت لتحسي   الكفاءات والحفا  عل مستويات منخفضة من 
 
خالل تحدي خطط النفقات الرأسمالية، بما ف

 . اإلنفاق الرأسماىلي عل الصيانة

 الحفاظ عىل أداء الصحة والسلمة والبيئة

مون  ي مجمع اإلنتاج لدينا نحن ملت  
 
ر ف وبما يخص جميع  بتوفت  مكان عمل آمن وصيي من خالل تعزيز ثقافة عدم وجود رص 

وتنفيذ معايت  السالمة الدولية لتقليل المخاطر المحتملة عل األشخاص أو المجتمعات أو األصول أو البيئة. نسع إىل  أعمالنا 

ت المستدامة ولدينا حالًيا أدت  معدالت اإلصابة اإلجمالية القابلة للتسجيل تدريب موظفينا بانتظام عل تنفيذ أفضل الممارسا

(TRIR ي الصناعة، بمعدل حاىلي يبلغ
 
كما أن متوسط معدل الوقت الضائع بسبب .  إصابة لكل مليون ساعة عمل 0.22( ف

ي بروج نظام ش2021إىل  2007من  0.06اإلصابة لدينا يبلغ 
 
امل، ويركز عل التحسي   المستمر . نظام إدارة الصحة والسالمة ف

من خالل اعتماد أطر عمل دولية ألفضل الممارسات والتعلم. نحن معتمدون من أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية 
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(OHSAS رقم )ي عام 2018: 45001
 
، 2020، ويتم إجراء عمليات تدقيق مستقلة كل ثالث سنوات. تم إجراء آخر تدقيق ف

ة. يرج  االطالع عل "ولم توجد أي مخالفا ي واالجتماعي والحوكمة ) -ت كبت 
 (". ESGاألداء البيب 

 تاريخنا
 

 المرحلة السنة

كة  1998 كة أدنوك وشر ك  بورياليساتفقت شر وع عمليات مشت  وكيماويات عل إنشاء مشر لبناء وتشغيل مجملع بت 

ي الرويس، 
 
ي سنغافورة ( ADP) دولة اإلماراتف

 
كة مبيعات وتسويق ف  "(. PTE)"وشر

ي الرويس،  2001
 
وكيماويات الجديد ف  من البوىلي دولة اإلماراتبدأ مجمع البت 

، من وحدة تكست  اإليثان ووحدتي  

 تبلغ حواىلي ®إيثيلي   من طراز بورستار
 . السنة / كيلو طن   450، بطاقة إنتاجية إجمالية من البوىلي أوليفي  

كيلو   620صنيعية اإلجمالية للبوىلي أوليفي   إىل ما يقرب من توسعت القدرة الت، و 1اكتملت توسعة بروج   2005

ي السنة
 
 . طن ف

وكيماويات ® عل الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة" بروج"وقعت  2006 ي تأسيس جمعية الخليج للبت 
 
وشاركت ف

 . والكيماويات

كة  2007 كة بروج بالتعاون مع شر  "لمالمياه من أجل العا"مبادرة  بورياليسأطلقت شر

ي شنغهاي، بطاقة إنتاجية تقارب  2010
 
ي السنة 50بدأ تشغيل مصنع تصنيع المركبات ف

 
عالوة عل .  ألف طن ف

، من خالل إضافة وحدة تكست  إيثان إضافية، ووحدة بوىلي إيثيلي   2ذلك، تم االنتهاء من توسعة بروج 

 للبوىلي بروبيلي   لتحويل اإليثيلي   إىل بروبيل( OCU)ثالثة، ووحدة تحويل األوليفي   
، ووحدتي   جديدتي   .  ي  

، مما زاد من القدرة التصنيعية اإلجمالية للبوىلي 
ي مجال إنتاج البوىلي بروبلي  

 
أدى هذا التوسع إىل دخولنا ف

 من حواىلي 
ي السنة إىل حواىلي   600أوليفي  

 
ي السنة 2.0كيلو طن ف

 
 مليون طن ف

وع بروج  2011 ي وقت قياسي إىل مستويات األداء الكام 2وصل مشر
 
 لة مع بدء التشغيل ف

 RC 14001عل شهادة  "بروج"حصلت  2013

، 3تم االنتهاء من توسعة بروج  2015  من البوىلي إيثيلي  
ي تشمل إضافة وحدة تكست  إيثان، ووحدتي  

، والب 

، ووحدة بوىلي إيثيلي   منخفضة الكثافة 
 من البوىلي بروبلي  

ادة أدى هذا التوسع إىل زي(.  LDPE)ووحدتي  

 من حواىلي 
ي السنة إىل حواىلي  2.0القدرة التصنيعية اإلجمالية للبوىلي أوليفي  

 
مليون طن  4.5مليون طن ف

ي السنة
 
ي شنغهاي إىل ما يقرب من . باإلضافة، ف

 
ألف  90زادت الطاقة اإلنتاجية لمصنع تصنيع المركبات ف

ي أبو 
 
ي السنة. باإلضافة إىل ذلك، تم افتتاح مركز االبتكار ف

 
ي  طن ف  . ظب 

ي ذلك الوقت ) OHSAS 18001عالوة عل ذلك، حصلت بروج عل شهادة .  XLPEبدأ إنتاج  2016
 
ي كانت ف

والب 

ي ) (SKEA)وفازت بالفئة الذهبية من جائزة الشيخ خليفة للتمت   ( معايت  الصحة والسالمة المهنية
الب 

ي عام 
 
ي ف طريق ومنهجية للتحسي    كمسودة عمل وخارطة  1999أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظب 

ي و  ي أبوظب 
 
 (دولة اإلماراتالمستمر تهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع األعمال ف
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وع بروج  2017 وع أنتيو.  4اإلعالن عن نية تطوير مشر كة ™ طرحت بروج مشر  . بورياليسعالمًيا مع شر

يات والبناء  2018 ا للهندسة والمشت 
ً
كة بروج عقد ي للبوىلي  مصنع وهو PP5نع لمص( EPC)وقعت شر

 
إضاف

ا إىل تقنية بورستار
ً
كة ® بروبيلي   استناد  . بورياليسالخاصة بشر

كة بروج بالفئة الذهبية من جائزة الشيخ خليفة للتمت    فازت 2019  . للمرة الثانية( SKEA)شر

ي إنتاج درجة من مادة البوىلي بروبلي    2020
 
كة بروج ف ي الرويس بدأت شر

 
ي جائحة لصنع أقنعة  ف

الوجه، بعد تفسر

ي نعمل فيها 19-كوفيد 
عالوة عل ذلك، تم إنشاء .  ، كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية تجاه المجتمعات الب 

ي القاهرة، مرص  مكتب
 
 . تسويق جديدة ف

كة  2021 كة أدنوك وشر اكة بقيمة  بورياليسوقعت كل من شر وع بروج  6.2اتفاقية شر ، 4مليار دوالر لتطوير مشر

وع توسعي يشمل بناء وحدة تكست  اإليثان بسعة وهو 
 للبوىلي إيثيلي    / مليون طن  1.5مشر

سنة، ووحدتي  

ي سنغافورة  PTE فازت. ووحدة بوىلي إيثيلي   متصالب® من نوع بورستار
 
للسنة بجائزة أفضل صاحب عمل ف

ي عل التواىلي الرابعة 
ي الصي   للعام الثات 

 
 . عل التواىلي وف

الرب  ع االول 

 2022من 

ي  PP5بدأ تشغيل 
 
اير ف ي طن 2.2، مما زاد من الطاقة اإلنتاجية لما يقرب من 2022من عام  فت  ي  مت 

 
ف

ي  5.0، واجماىلي سعة بوىلي اوليفينات يساوي السنة ي السنة طن مت 
 
  . ف

 

كة  الهيكل التنظيمي للشر

ي التاىلي هيكلنا التنظيمي عند بدء العمل
 : يوضح الرسم البيات 

ة، تمتلك أدنوك  اعتباًرا من تاريــــخ كة من رأس المال المصدر  %60هذه النشر ي شر
 
ي  %50و  ADPف

 
من رأس المال المصدر ف

كة  كة من رأس المال المصدر  %40بينما تمتلك بورياليس  PTEشر ي شر
 
كة  %50و  ADPف ي شر

 
. PTEمن رأس المال المصدر ف

 وقبل اإلدراج:  (بورياليس وإعادة التنظيم ماسه لمجموعة )قبل اكتمال نقلل المؤسسي هيكل اليوضح المخطط أدناه 
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كة بورياليس بنقل مساهمتها  فيما يتعلق بالقائمة وقبلها، ستقوم بورياليس بإكمال تحويل بورياليس الذي بموجبه ستقوم شر

ي 
 
ي إم إي إتشإىل  PTEو  ADPف  : إلدراجيوضح مخطط الهيكل أدناه الهيكل المؤسسي للمجموعة بعد نقل بورياليس وقبل ا. ت 

 

 

إعادة تنظيم لهيكلها المؤسسي نتيجة الستكمال المعامالت  سوف تجري المجموعةبورياليس، اسهم إجراء نقل  بعد 

ي اتفاقية االكتتاب والنقل
 
ي إم إي إتشبي   أدنوك و  المنصوص عليها ف وط ت  قبل اإلدراج، اتفاقية االكتتاب والنقل، ، بموجب شر

كة مالكة لكامل ر سوف  كة تصبح الشر كة  ADP 75%أس المال المصدر لشر  PTEمن رأس المال المصدر لشر

 : ، تنص اتفتقية االكتتاب والنقل عل التاىلي بورياليس وقبل اإلدراج اسهم نقل بعد 

: سوف تنقل  .أ كة ما يلي
 أدنوك إىل الشر

 

كة  جميع اسهمها  .1 ي شر
 
ي تمثل ADPف

كة  %60، والب   ؛ وADPمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

كة  جميع اسهمها  .2 ي شر
 
ي تمثل PTEف

كة  %50، والب   ؛ وPTEمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

 

كة  .ب : سوف تنقل شر كة ما يلي
ي إم إي اتش" إىل الشر  "ت 

 

كة جميع أسهمها  .1 ي شر
 
ي تمثل ADPف

كة  %40، والب   ؛ وADPمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

كة  %34.75رب من اما يق .2 ي إم  PTEمن إجماىلي رأس المال الصادر وغت  المسدد لشر )ونتيجة لذلك تحتفظ "ت 

كة  %15.25إي اتش" بحواىلي  )"المساهمة المحتجزة  PTEمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

ي 
 
 "((. PTEف
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ي 
 
ي  PTEو  ADPبالنظر إىل نقل أدنوك ألسهمها ف

 
ي إم إي اتش"ألسهمها ف )بخالف المساهمة المحتجزة  PTEو  ADPونقل "ت 

ي 
 
كة، PTEف ي كل حالة إىل الشر

 
كة(، ف  : سوف تصدر وتخصص الشر

ة،  .أ كة أدنوك، مما ينتج عنه امتالك أدنوك، قبل اإلدراج مباشر كة  %60أسهم جديدة لشر من إجماىلي رأس مال الشر

 المصدر وغت  المسدد؛ و 

ي إم إي اتش"، مما ينتج عنه  .ب كة "ت 
ة، أسهم جديدة لشر ي إم إي اتش"، قبل اإلدراج مباشر من إجماىلي  %40امتالك "ت 

كة المصدر وغت  المسدد.   رأس مال الشر

اض بيع المؤسسي لهيكل اليوضح المخطط أدناه  ة عل افت  لمجموعة بعد االنتهاء من إعادة التنظيم وبعد اإلدراج مباشر

ي الطرح المساهمي   البائعي   لجميع األسهم المطروحة 
 
 تم زيادته: الطرح لم ي وأن حجمف

 

ي بروج 
 
 4االقتطاع وإعادة المساهمة ف

ي 
 
اكة بقيمة 2021 نوفمت  ف كة بورياليس اتفاقية شر كة أدنوك وشر ، "4بروج "مليار دوالر أمريكي لتطوير  6.2، وقعت كل من شر

، يشمل بناء وحدة تكست  اإليثان بسعة  وع توسعي
 للبوىلي  / مليون طن  1.5وهو مشر

®  إيثيلي   من نوع بورستارسنة، ووحدتي  
ووحدة البوىلي إيثيلي    LLDPEو  HDPEمع سعات إنتاج ( 7و البوىلي إيثيلي    6البوىلي إيثيلي   )سنة  / كيلو طن   700بسعة 

ي مصنع بروج XLPE 2)المتصالبة 
 
ي ستكون موجودة ف

بضم تطوير  4. وستقوم بروج الحاىلي  XLPE 1، بجوار مصنع 3، والب 
ي أخرى تقع ضمن نطاق مصنع بروج األوسعوتبديل وتوسيع وتح

 (. سي   مبات 

وج  4يقع بروج  جزًءا من مرافق  4، ومن المقرر أن يشكل بروج 3وبروج  2وبروج  1داخل منطقة الرويس الصناعية ومجاور لت 
كة ي عام  4من المتوقع أن يبدأ بروج . عند بدء العمل اإلنتاج المتكاملة للشر

 
مليون  1.4وفت  وهو مصمم لت 2025عملياته ف

إذا  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -عوامل الخطر  -"يرج  االطالع عل .  طن من الطاقة اإلنتاجية اإلضافية للبوىلي أوليفينات
ي بروج 

وط أقل أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج اإلضافية  4تم تأجيل إعادة المساهمة ف  أو تم بشر
مليون  6.4، نتوقع أن تصل طاقتنا اإلنتاجية اإلجمالية إىل (كما هو موضح أدناه) ADPإىل  4 بمجرد وصول بروج".  المتوقعة
 . طن سنوًيا 

ي توفرها ® تقنية بورستار" 4بروج "يستخدم 
من الجيل الثالث ويستخدم المواد األولية والمرافق والمدخالت األخرى الب 

كات مجموعة أدنوك ، مع ما يقرب من  1.5كمية تبلغ ينتج  مصمم ل 4بروج  إن. شر مليون طن  1.4مليون طن من اإليثيلي  
ي البوىلي إيثيلي   

 
ي إنتاج الهكسي     75وحواىلي  7و البوىلي إيثيلي    6الستخدامها ف

 
وسوف يستخدم  1-كيلو طن الستخدامها ف

 . نظيف XLPEإلنتاج  3تغذية الراتنج من مصنع بروج  XLPE 2وحدة 
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وع توسع ي إنتاج مواد  4مع رؤيتنا لالستدامة والنمو حيث نتوقع أن يتم استخدام منتجات بروج  4ة بروج يتماسر مشر
 
بوىلي ف

ا أن يساهم مصنع بروج (. حلول استهالكية %30حلول بنية تحتية و  %70)مستدامة عالية القيمة  أوليفي   
ً
ومن المتوقع أيض

ي دولة اإلمارات العربية 4
 
ي زيادة النشاط االقتصادي ف

 
ة وزيادة صادرات البوىلي  ف

المتحدة من خالل خلق فرص عمل مباشر
ي سوق 

 
ي عل الناتج المحلي اإلجماىلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومكانتها ف أوليفينات، وبالتاىلي التأثت  بشكل إيجات 

وكيماويات العالمي   . البت 

ي حي   أننا نتوقع أن يكون تطوير بروج 
 
لمدى الطويل، فإننا نقر بأن هناك بعض المخاطر واآلثار ذا قيمة تراكمية عل ا 4ف

إذا تم تأجيل إعادة  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -عوامل الخطر  -"يرج  االطالع عل . المرتبطة بتطوير المشاريــــع الصناعية
ي بروج 

وط أقل أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج  4المساهمة ف  نتيجة ".  اإلضافية المتوقعةأو تم بشر
كة  ي الوقت الذي بدأت فيه شر

 
وج  ADPلذلك، ف كة  4، تم اقتطاع تطوير بروج 4التطوير األوىلي لت   وسيضطلع به ADPمن شر
B4 LLC   كة وهو كة أدنوك وشر ي منفصل مملوك من قبل كل من شر

ي إم إي إتشكيان قانوت  ونتيجة لذلك، سيتم فصل تطوير  . ت 
كة قانونيً  4بروج  كة معزولة إىل حد كبت  عن أي مخاطر وآثار مرتبطة بها بهدف أن ا واقتصادًيا عن الشر  . تكون الشر

ي محاولة 4تم اقتطاع بروج 
 
كة ( 1: )ف كة) ADPتقليل تعرض شر وج ( وبالتاىلي تعرض الشر ، بما 4لمخاطر البناء فيما يتعلق بت 
ي ذلك التجاوزات

 
ي التكاليف  أو التاجيالت ف

 
كة والتدفقات النقدية، ( 2)الخاصة بذلك؛ المحتملة ف تحسي   هيكل رأس مال الشر

كة لن تكون ملزمة بتوفت  االستثمار الرأسماىلي  4من خالل ضمان تطوير بروج 
ي أن الشر

كة، مما يعب  انية العمومية للشر خارج المت  
وري ، ونتيجة لذلك، سيتم الحفا  4وج ، ويتم فصلها عن أي آثار اقتصادية سلبية تنتح عن تطوير بر 4لتطوير بروج  الرص 

كة والتدفقات النقدية من أجل أغراض أخرى؛ و  كة لتوزيــــع األرباحتسهيل ( 3)عل رأس مال الشر ، من خالل حماية قابلية الشر
كة  . التدفقات النقدية للشر

وج  م أدنوك وبورياليس أن يشكل بروج 4عل الرغم من االقتطاع األوىلي لت  ي نهاية المط 4، تعت  
 
اف جزًءا من مرافق اإلنتاج ف

كة م أدنوك وبورياليس . المتكاملة للشر ي هذا الصدد، تعت  
 
اء من قبل  4بروج " إعادة مساهمة"ف كة، مقابل دفع سعر الشر ي الشر

 
ف

كة، وبمجرد أن يصبح مصنع بروج  ي الربــع الرابع من عام "جاهًزا لبدء التشغيل" 4الشر
 
، والذي من المتوقع أن يكون ذلك ف

 (. اتفاقية راعي الطرح العام األوىلي الرجاء االطالع عل ) 2025

ي نهاية المطاف إىل أن تشمل 
 
، إما من خالل صفقة واحدة أو سلسلة من 4من بروج  %100تهدف إعادة المساهمة ف

ض أن يتم تمويلها من خالل تمويل الديون ي من المفت 
اء بي   ادنوك  . المعامالت، والب  ي ام اي سيتم االتفاق عل ثمن الشر وت 

كة ( من جهة)اتش  كة وشر ي تمثل القيمة لكامل رأس المال المصدر ل  ADPوالشر
عند وقت  B4 LLC)من جهة أخرى(، والب 

ي وقت إعادة المساهمة وتخضع تلك القيمة للتوقعات  إعادة المساهمة. 
 
سيتم تحديد قيمة االستحواذ بشأن إعادة المساهمة ف

ي ذلك الوقت االقتصادية وتقييمات السوق لألصول
 
من المتوقع أن تتضمن عملية إعادة المساهمة تقييم طرف . المماثلة ف

من المتوقع أن تكون إعادة المساهمة . مالية مرموقة أو مؤسسات أو رأي عادل من مؤسسة / ثالث مستقل لقيمة االستحواذ و 
اكمة للتدفقات النقدية التشغيلية للسهم وتوزيعات األرباح لكل سهم  . طالع عل اتفاقية راعي الطرح العام األوىلي اء اال الرج . مت 

مي   بهيكل رأس المال المستهدف عل المدى الطويل، مع الحفا    
نهدف إىل الحفا  عل هيكل رأس مال قوي ونظل ملت 

ي من الدرجة االستثمارية
ي الرافعة المالية لدينا بشكل مؤقت المستويات طوي. عل ملف ائتمات 

 
لة األجل نتوقع أن يتجاوز صاف

ائب واالستهالك وإطفاء الدين 4بعد إعادة مساهمة بروج  من بروج ( EBITDA)، قبل زيادة األرباح قبل احتساب الفائدة والرص 
ا التفاقية توريد المواد األولية الجديدة)وإعادة ضبط آلية تسعت  اإليثان  4بعد إعادة مساهمة بروج . بالكامل

ً
، فإننا (وفق

ا إجمال
ً
ائب واالستهالك وإطفاء الدين ال يقل عن نستهدف هامش  . %40ًيا لألرباح قبل الفوائد والرص 

كة  عقدت( 1: )قبل إعادة المساهمة 4، وتطوير وإنشاء وتشغيل بروج 4من أجل تسهيل عملية اقتطاع بروج   B4مع  ADPشر

كة . م. م. ذ  ي بروج  ، والملكية والفائدةADPاتفاقية نقل أصول يتم بموجبها نقل جميع حقوق شر
 
ي )حب  تاريــــخ النقل  4ف

 
بما ف

اة فيما يتعلق بـ بروج  ، مقابل . م. م. ذ  B4إىل ( 4ذلك جميع أعمال البناء األولية والحقوق التعاقدية ومنتجات العمل المشت 

كة . م. م. ذ  B4دفع  ي تكبدتها شر
اء يعادل تكاليف التطوير األولية الب  وج  ADPسعر شر من كل   تودخل( 2)؛ 4فيما يتعلق بت 

ADP  وPTE  وB4  ي ترتيبات تعاقدية مؤقتة لتوفت  . م. م. ذ
 
، وتكنولوجيا العمليات، ومرافق  حقوق عل و بورياليس ف ي

األراص 

وط  4المواد األولية، والمدخالت األخرى وخدمات التسويق المطلوبة لتطوير وتشغيل بروج  قبل إعادة المساهمة، بنفس الشر

ي يتم تقديمها عل هذا النحو إ
اتفاقية مستوى . م. م. ذ  B4و  ADP ابرمت( 3)؛  و )كما هو مناسب( إىل حد كبت   ADPىل الب 
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كة "(اتفاقية مستوى الخدمة)"الخدمة  ي بموجبها توفر شر
لتطوير . م. م. ذ  B4تتطلبها  معينة مؤسسيةخدمات  ADP، والب 

ي ذلك الخدمات المالية وخدمات العمل 4وتشغيل بروج 
 
يات وخدمات إدارة قبل إعادة المساهمة، بما ف يات وخدمات المشت 

سيتم احتساب الخدمات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة بشكل عام عل أساس السداد المباشر أو إضافة التكلفة، . المشاريــــع

ي سيتم تقديمها بموجب اتفاقية مستوى الخدمة 
. مليون دوالر أمريكي سنوًيا  120-80ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الخدمات الب 

ي بروج  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -عوامل الخطر  -"ج  االطالع عل ير 
وط أقل  4إذا تم تأجيل إعادة المساهمة ف  أو تم بشر

تسقط  أن إعادة المساهمة من المخطط بعد ". أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج اإلضافية المتوقعة

ي 
تيبات التعاقدية المؤقتة الب  وستستفيد  ADPمن خالل  4تم إبرامها فيها لتسهيل عملية االقتطاع وسيتم تشغيل بروج  الت 

تيبات التعاقدية المقابلة المطبقة فيما يتعلق بـ   "(. االتفاقيات األساسية "انظر )كما هو مطلوب   ADPمن الت 

 اتفاقية راعي الطرح العام األوىلي 

ة االكتتاب هذه ي ام اي اتشك و، أبرمت أدنو قبل تاريــــخ نشر نشر اتفاقية راعي الطرح العام األوىلي تتعلق بمختلف المسائل  ت 

ي هذه االتفاقية. 
 
كة ليست طرفا ف كة.  الشر  المتعلقة بإدراج الشر

ي وعمال باتفاقية راعي الطرح العام، وافقت أدنوك  إتش، من بي   أمور أخرى، عل بعض القيود المفروضة عل قدرتهما  ايإم  ت 

:  عل نقل األسهم ي ذلك ما يلي
 
كة، بما ف ي الشر

 
 ف

 كات التابعة المملوكة لها حب  حدوث إعادة المساهمة ، تحتفظ أدنوك )بشكل مباشر أو غت  مباشر من خالل الشر

ي )بشكل مباشر أو غت  45بالكامل( بحد أدت  من األسهم ال يقل عن  كة، وستحتفظ بورياليس إيه ج  ٪ من أسهم الشر

كات التابعة كة30المملوكة لها بالكامل( بحد أدت  من األسهم ال يقل عن  مباشر عت  الشر  ؛٪ من أسهم الشر

 

  ي ام أي اتش لن تقوم أدنوك أو كةت   ؛إىل كيانات خاضعة لعقوبات معينة بنقل أسهم الشر

 

  كة ي حالة رغبة شر
 
ي ام أي اتشف ي وتم رفض  ت  ي ظل ظروف تتطلب أي موافقة من حكومة أبوظب 

 
كة ف ي نقل أسهم الشر

 
ف

كة هذ كة وشر ي الشر
 
 بالقيمة العادلة؛ و PTEه الموافقة، فإن أدنوك قد وافقت عل االستحواذ عل حصة بورياليس ف

 

  . كة إىل منافسي   معيني   ي الشر
 
 لن يقوم أي من الطرفي   بنقل أسهمه ف

والتصويت عل أسهمها  باإلضافة إىل ذلك، وبموجب اتفاقية راعي الطرح العام، وافقت أدنوك، مع مراعاة القيود، عل ترشيح

ي مجلس 
 
كة لصالح عدد معي   من المرشحي   للتعيي   كأعضاء مجلس إدارة يستوفون معايت  أن يكونوا "عضوا مستقال ف ي الشر

 
ف

كة.  ي الشر
 
 اإلدارة" بموجب سياسة إدارة وحوكمة المجموعة ف

ي ام اي اتشكما تنص اتفاقية راعي الطرح العام عل أنه يجوز ألدنوك  ي المستقبل نقل  ، رهنا وت 
 
بوقوع أحداث معينة ، ف

ي بروج 
 
اء هو المبلغ المتفق عليه بي   أدنوك و4)"إعادة مساهمة بروج  ADPذ.م.م إىل  4أسهمهما ف ي ام ، وسيكون سعر الشر ت 

كة و  أي اتش كة )من جهة( والشر كة بروج  ADPشر م ذ.م.  4)من جهة أخرى(، باعتباره يمثل قيمة كامل رأس المال المصدر لشر

ي بروج 
 
ي وقت إعادة المساهمة ف

 
تهدف إىل أن تكون  4، وسيستند هذا التقييم إىل المبادئ القائلة بأن إعادة مساهمة بروج 4ف

ي تقييم بروج 
كة. وأيضا ينبع  ذ.م.م كمنشأة مستمرة من وجهة نظر المجموعة  4تراكمية ألجل مساهمي   "التداول الحر" للشر

وعل أساس نموذج ماىلي يستخدم أفضل ممارسات التقييم وبيانات السوق الخارجية حسب بما يتماسر مع معايت  الصناعة )

ي بروج 
 
وط إعادة المساهمة ف اء بناء عل مبادئ  4االقتضاء(.  بمجرد االتفاق عل التوقيت الدقيق وشر ي ذلك سعر الشر

 
)بما ف

ي 
 
كة )بما ف  ذلك نظامها األساسي والوثائق ذات الصلة( ، وافقت التقييم الملخصة أعاله( ، ورهنا باالمتثال لنظام حوكمة الشر

ي ام أي اتشأدنوك و وط )أو 4عل اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ إعادة مساهمة بروج  ت  ي حال تعذر االتفاق عل الشر
 
.  وف

ي بروج 
 
ي ام اي اتشبخالف ذلك(، تقوم أدنوك و 4تأجيل إعادة المساهمة ف ة ت  أشهر. ولن  6 بإعادة تقييم الموقف بعد فت 
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ي أي اتفاق ملزم لتنفيذ، أو خالف ذلك، إعادة مساهمة بروج 
 
ي المجموعة ملزما بالدخول ف

 
إذا خلص مجلس  4يكون أي عضو ف

كة المجموعة ذات الصلة( إىل أنه سيكون من غت  المتسق مع واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة أن يجعلوا  كة )أو شر إدارة الشر

ي مث
 
ي يدخل ف

ي الكيان المعب 
 
ل هذه االتفاقية أو يكمل الصفقة ،  إذا لم يتم استيفاء متطلبات نظام حوكمة المجموعة )بما ف

كة والوثائق ذات الصلة( ، أو إذا كانت إعادة مساهمة بروج   . ستكون انتهاكا للقانون المعمول به 4ذلك النظام األساسي للشر

ي حال أن اتفقت د تحتوي أيضا عل بنو  اتفاقية راعي الطرح العام األوىلي إن 
 
ي إم إي إتشتلزم، ف عل أي بيع مستقبلي  أدنوك و ت 

ي إم إي إتشيخص أسهم  كة،  أدنوك و ت  ي الشر
 
ة  إعادة موازنة سيقوموا علف ة وغت  المباشر كة مصالحهم المباشر ي شر

 
 PTEف

كة  ي شر
 
( بعد هذا البيع تساوي ملكياتهم و  PTEبحيث ان مصالحهم ف  . صالحهم قبل البيعم)بشكل مباشر وغت  مباشر

 عملنا 

 منتجاتنا

كة منتجة   والبوىلي بروبيلي   الممتازة لحلولنحن شر
 . البوىلي إيثيلي  

ا  حاليا  وهو .  البوىلي إيثيلي   من اللدائن الحرارية خفيفة الوزن ويمتاز بالمتانة مع هيكل بلوري متغت  
ً
أكت  أنواع البالستيك شيوع

ي ا
 
ي االستخدام ويستخدم بشكل أساسي ف

 
االستهالكية والبناء وصناعة السيارات  الحلوللعديد من التطبيقات مثل ف

ها  ونيات وغت 
، وصيغته الكيميائية هي .  واإللكت  المواد الخام . C2H4)nيتكون البوىلي إيثيلي   من بلمرة مونومر اإليثيلي  

ي ننتجها من اإلي
، والب  ي إنتاج البوىلي إيثيلي   هي اإليثيلي  

 
ى من خالل عقود التوريد طويلة الرئيسية المستخدمة ف ثان المشت 

كة أدنوك األجل ، ويمكن تصنيفها بناًء عل كثافتها وتفرعها، وأكت  درجات توجد . من شر الدرجات مختلفة من البوىلي إيثيلي  

ا هي 
ً
 : شيوع

 البوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة : إصدارات متفرعة(LDPE ) والبوىلي إيثيلي   الخطي منخفض الكثافة(LLDPE)، 

 عاىلي الكثافة : اإلصدارات الخطية 
ي ( HDPE)البوىلي إيثيلي  

 عاىلي الوزن الجزيب 
 ،(UHMWPE)والبوىلي إيثيلي  

 البوىلي إيثيلي   المتصالب : المتشابك(PEX  أوXLPE)و ، 

 بوىلي إيثيلي   متوسط الكثافة : أخرى(MDPE .) 

 عاىلي الكثافة و 
كة ® تقنية بورستار الخاصة بنا عل LLDPEتعتمد مصانع البوىلي إيثيلي   بينما يعتمد  بورياليسالخاصة بشر

كة  Lupotech Tمصنع البوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة عل تقنية  "  الرجاء االطالع عل. LyondellBasellالمرخصة من شر

ع األول من منحب  تقع جميع مصانع البوىلي إيثيلي   الخاصة بنا حالًيا ضمن الربــ". منحنيات التكلفة -نظرة عامة عل الصناعة 

ا لـ آي إتش إس)تكلفة البوىلي إيثيلي   
ً
ي يتم الحصول ( طبق

نظًرا للوصول إىل المواد األولية من اإليثيلي   ذات التكلفة الممتازة الب 

إن انخفاض تكاليف المواد األولية والطاقة والمرافق مقارنة بالمناطق . عليها من التكست  البخاري لإليثان منخفض التكلفة

 يجعل مصانع البوىلي إيثيلي   لدينا ذات قدرة تنافسية عاليةاأل 
 . خرى والتكامل مع وحدات إنتاج اإليثيلي  

ي 
 
ي  2021ديسمت   31خالل السنة المنتهية ف

 
 2،509 مجموع يساوي ، قمنا ببيع2022مارس  31واألشهر الثالثة المنتهية ف

ي ألف طن من البوىلي إيثيل 610ألف طن من البوىلي إيثيلي   و 
 
.  خالل السنة المنتهية ف ، عل التواىلي

 2021ديسمت   31ي  

ي 
 
مليون دوالر  3،547إيرادات قدرها مجموع من البوىلي إيثيلي   نا، حققت مبيعات2022مارس  31واألشهر الثالثة المنتهية ف

من إجماىلي اإليرادات(،  %57.0مليون دوالر أمريكي من اإليرادات )تمثل  904من إجماىلي اإليرادات( و  %57.0أمريكي )تمثل 

 . عل التواىلي 

ي االستخدام اليوم وأكت  اللدائن .  مادة البوىلي بروبيلي   هي دائن حرارية صلبة وبلورية
 
ا ف

ً
ي أكت  أنواع البالستيك شيوع

وهي ثات 

ي حلول التعبئة والتغل
 
ي المقام األول ف

 
ي العالم، ونظًرا لخصائصه المحددة، يستخدم ف

 
يف وأنظمة األنابيب الحرارية استخداًما ف
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لية، وعلب البطاريات،  والسيارات والمعدات والتطبيقات الطبية ي التغليف والمنتجات المت  
واألمور اليومية مثل صوات 

ها  ، وصيغتها الكيميائية .  واألجهزة الطبية، وغت  وبيلي   ي (. 6H3C)وتتكون من بلمرة الت 
 
المادة الخام الرئيسية المستخدمة ف

كة أدنوك إنتاج البوىلي ب اؤها من خالل عقود التوريد طويلة األجل مع شر ي يتم شر
، الب  وبيلي   ي روبيلي   هي الت 

 
ويتم إنتاجها ف

ي تحول اإل وحدات تحويل األولفي   
، وأكت  درجات توجد .  إىل بروبيلي   يثيلي   والب  الدرجات مختلفة من مادة البوىلي بروبيلي  

ا هي 
ً
 : شيوع

  ي صورة .  و الدرجة األكت  استخداًما لألغراض العامةوه: البوىلي بروبلي   هوموبوليمر
 
ويحتوي عل مونومر بروبيلي   ف

تشمل استخداماته الرئيسية التعبئة والتغليف والمنسوجات والرعاية الصحية واألنابيب .  صلبة شبه بلورية

 . واستخدامات السيارات والكهرباء 

  البوىلي بروبلي   كوبوليمر : 

o ي ك
 
ي  : وبوليمر البوىلي بروبلي   العشواب

وبيلي   مع روابط اإليثيلي   أو البيوتي   الب  يتم إنتاجه عن طريق بلمرة الت 

ي سالسل البوليمر 
 
ي .  يتم إدخالها ف

هذه البوليمرات مرنة وواضحة برصًيا، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الب 

ا 
ً
ي تتطلب مظهًرا ممتاز

 . تتطلب الشفافية والمنتجات الب 

o حيث يكون محتوى اإليثيلي   أكت  نسبًيا  : وليمر كتلة البوىلي بروبلي   كوب ، بي   )بروبيلي   كوبوليمر مع اإليثيلي  

ي نمط منتظم (.  %15و  5
 
تل)يتم ترتيب وحدات مونومر اإليثيلي   ف

ُ
، مما يجعل اللدائن الحرارية أكت  (أو ك

ي تتطلب قوة عالية، م.  صالدة وأقل هشاشة
ثل االستخدامات هذه البوليمرات مناسبة لالستخدامات الب 

 . الصناعية

ا عل تقنية بورستار
ً
 لدينا، تعتمد مصانع البوىلي بروبلي   لدينا أيض

كة ® عل غرار مصانع البوىلي إيثيلي   . بورياليسالخاصة بشر

 تكلفة البوىلي بروبيلي   
ي الربــع األول من منحب 

 
ا لـ آي إتش إس) تقع جميع مصانع البوىلي بروبيلي   لدينا حالًيا ف

ً
يرجع ، و (طبق

وبيلي   ذات التكلفة الممتازة ي المقام األول إىل الوصول إىل مادة الت 
 
 -نظرة عامة عل الصناعة "  الرجاء االطالع عل. ذلك ف

 ". منحنيات التكلفة

ي 
 
ي  2021ديسمت   31خالل السنة المنتهية ف

 
 1،772 مجموع يساوي ، قمنا ببيع2022مارس  31واألشهر الثالثة المنتهية ف

ي  452من البوىلي بروبلي   و ألف طن 
 
.  خالل السنة المنتهية ف ، عل التواىلي

 2021ديسمت   31ألف طن من البوىلي بروبلي  

ي 
 
مليون دوالر  2،538إيرادات قدرها  مجموع من البوىلي بروبيلي   نا، حققت مبيعات2022مارس  31واألشهر الثالثة المنتهية ف

من إجماىلي اإليرادات(،  %41.1مليون دوالر أمريكي من اإليرادات )تمثل  652من إجماىلي اإليرادات( و  %40.8أمريكي )تمثل 

 . عل التواىلي 

 قدراتنا اإلنتاجية

ي مجمع اإلنتاج لدينا، اعتباًرا من 
 
فيما يخص الساعات  2022مارس  31يوضح الجدول التاىلي سعة لوحة كل خط إنتاج ف

 : المتاحة وسعة اإلنتاج السنوية

 ساعات قابلية التشغيل

 (1)التوافر

ساعات 

 (2)التصميم

التصميم 

(Kt) 

 300 8,000 8,760 .......................................... 1البوىلي إيثيلي   

 320 8,000 8,760 .......................................... 2البوىلي إيثيلي   

 700 8,000 8,760 .......................................... 3البوىلي إيثيلي   

 540 8,000 8,760 .......................................... 4البوىلي إيثيلي   

 540 8,000 8,760 .......................................... 5البوىلي إيثيلي   
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 400 8,000 8,760 .......................................... 1البوىلي بروبيلي   

 400 8,000 8,760 .......................................... 2لي   البوىلي بروبي

 480 8,000 8,760 .......................................... 3البوىلي بروبيلي   

 470 8,000 8,760 .......................................... 4البوىلي بروبيلي   

 480 8,000 8,760 ...................... .................... 5البوىلي بروبيلي   

 البوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة

 .......................................... 

8,760 8,200 350 

 80 7,500 8,760 ..........................................  البوىلي إيثيلي   المتصالب

 _________________________ 
ي السنة. لالساعات المتوفرة  (1)

 
 إلنتاج ف

ي الوثائق التقنية الصادرة من المرخص.  (2)
 
ي السنة وفقا لتصميم المصنع وما هو محدد ف

 
 ساعات العمل ف

لدينا خيار داخل مجمع اإلنتاج وهو توسيع وتقليل السعة اإلنتاجية لمنتج واحد مقارنة بمنتج آخر، مع مراعاة الميل الحدي 

ي االستجابة لمتطلبات واتجاهات اإلجماىلي لكل وحدة إن( MPC)لالستهالك 
 
تاج عت  خطوط اإلنتاج لدينا، مما يوفر لنا المرونة ف

ي نعمل فيها 
 . األسواق الب 

 موادنا الخام

ي صناعة البوىلي أوليفي   
 
وبان والبيوتان ف وبيلي   والت  ي مجمع .   نستخدم اإليثان والت 

 
كما نستخدم الغاز الطبيعي كوقود للغاز ف

كة أدنوك.  اإلنتاج الخاص بنا  ي المواد األولية والمواد الخام األخرى من شر ا .  نشت 
ً
اء المواد الخام بصورة أساسية وفق نقوم بشر

 "االتفاقيات األساسية"الرجاء االطالع عل . التفاقيات طويلة األجل ذات أحجام محددة وآليات تسعت  محددة

وب ي ذلك اإليثان والت 
 
ي مجمع اإلنتاج لدينا من قبل يتم تسليم المواد الخام لدينا، بما ف

 
وبان إىل الحد األقىص للسعة ف لي   والت 

كة (.  مورد المواد األولية لدينا)أدنوك  كة أدنوك للتوزيــــع عن طريق ناقلة برية من شر يتم نقل غاز البوتان إلينا عن طريق شر

ي تسليمدام أي تأخت  كبت  أو انقطاع مست -نا المخاطر المتعلقة بأعمال -عوامل المخاطر "الرجاء االطالع عل .  أدنوك للتكرير 
 ف 

ي عملياتنا
ي نعتمد عليها ف 

ي إنتاج اإليثيلي   ".  المواد الخام الب 
 
الذي يستخدم بشكل )ثم يتم استخدام المواد األولية لدينا ف

ي اإلنتاج
 
 والبوىلي بروبلي   ( أساسي ف

 (. الهيدروجي    باإلضافة إىل المنتجات الثانوية األخرى، مثل)والبوىلي إيثيلي  

وجي   والبخار والكهرباء 
يد والنيت  ي عمليات اإلنتاج لدينا مياه التت 

 
ي .  تشمل المرافق الرئيسية المستخدمة ف

 
يتم إنتاج البخار ف

ي الموقع عن طريق .  الموقع من خالل عمليات التكست  والغاليات البخارية المخصصة لدينا 
 
وجي   جزئًيا ف

يتم إنتاج النيت 

كة أدنوك للغاز الصناعي وحدة فصل ا ه جزئًيا من خالل شر كات .  لهواء ويتم توفت  يتم توفت  الكهرباء من خالل إحدى شر

ة من الشبكة الوطنية ي الرويس كما يتم الحصول عليها مباشر
 
ي موقع مصفاة أدنوك ف

 
 . مجموعة أدنوك وكذلك يتم إنتاجها ف

 مجمع اإلنتاج لدينا

وكيماويات لدينا  ي الرويس ويتكون من وحدات تشغيل متكاملة متعددة مصنع إنتاج البت 
 
.  هو مجمع إنتاج متكامل تماًما ف

ي الرويس من مصنع أصلي 
 
، 3، بروج 2الخطوة الثانية، بروج )، تبعته أربــع توسعات الحقة (1بروج )يتكون مجمع بروج ف

PP5  .)  حواىلي مليون طن/ سنوًيا ) 5.0 ات أوليفينالبوىلي من ، بلغت الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمجمع 2022مارس  31حب

 وحواىلي  سنوًيا  مليون طن 2.7
مليون طن سنوًيا من  0.1وحواىلي  من البوىلي بروبلي    سنوًيا  مليون طن 2.2من البوىلي إيثيلي  
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ي الرسم التوضييي أدناهالمنتجات األخرى
 
ا ونشغل مصنع تصنيع .  (، كما هو موضح ف

ً
المركبات باإلضافة إىل ذلك، نمتلك أيض

ي شنغهاي، بقدرة إنتاج تقارب 
 
 . السنة / ألف طن 90ف

  

 1بروج 

السنة، ووحدتي   من  / ألف طن  28بقدرة  1-السنة، ومصنع بيوتي    / ألف طن  600مصنع إيثيلي   بسعة  1يشمل بروج 

ي النسق المتأرجح ووحدات من البوىلي إيثيلي   الخطي منخفض ال
 عاىلي الكثافة ثنات 

 / كيلو طن   225كثافة بسعة البوىلي إيثيلي  

كة ® السنة لكل منهما باستخدام تقنية بورستار  620إىل قدرة إجمالية تبلغ  تهما تم توسيع سع تي   ل، والبورياليسالمملوكة لشر

ي  السنة / كيلو طن 
 
 . 2005ف

 2بروج 

ي تنتج  / كيلو طن   1490مصنع إيثيلي   بسعة  2يشمل بروج 
السنة من  / كيلو طن   752السنة، ووحدة تحويل األوليفي   الب 

وبيلي   و  ي النسق ووحدة البوىلي 1-السنة من البيوتي    / كيلو طن   39الت 
 عاىلي الكثافة ثنات 

، ووحدة إضافية من البوىلي إيثيلي  

كة ® سنوًيا باستخدام تقنية بورستار / كيلو طن   700إيثيلي   خطي منخفض الكثافة بسعة  ووحدتي    بورياليسالمملوكة لشر

كة ® سنوًيا باستخدام تقنية بورستار / كيلو طن   400بروبيلي   بسعة  من البوىلي   . بورياليسالخاصة بشر

 5PPو  3بروج 

 للبوىلي  / ألف طن  28بطاقة  1السنة، ومصنع بيوتي    / ألف طن  1480مصنع إيثيلي   بسعة  3يشمل بروج 
السنة، ومصنعي  

 عاىلي الكثا
 للبوىلي بروبلي   بتقنية  / ألف طن  540فة بسعة إيثيلي   الخطي منخفض الكثافة والبوىلي إيثيلي  

السنة، ومصنعي  

السنة ووحدة بوىلي إيثيلي    / كيلو طن   350السنة ووحدة بوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة بسعة  / كيلو طن   480بسعة ® بورستار

ها من من وقت إىل آخر  / كيلو طن   80المتصالب بسعة  ي حيث إنه  . سنة، حيث يمكن توسيعها أو تغيت 
 
، 2022مارس  31ف

ي السنة 5.0، وزيادة السعة الكلية للبوىلي أوليفي   إىل كيلو طن/ السنة  480بسعة قدرها  PP5اآلن تضم  3بروج 
 
. مليون طن ف

ن بروج من تلبية طلب عمالئها عل حلول البوىلي بروبلي   عت  األسواق المستهدفة الرئيسية  PP5نعتقد أن توسعة 
ّ
سوف تمك

ق األوسط  ي الشر
 
ةف  . وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا، وتعزيز عروض بروج للحلول المستدامة والمبتكرة والمتمت  
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 4بروج 

السنة،  / كيلو طن   75بسعة  1السنة، ومصنع هكسي    / كيلو طن   1500ليشمل مصنع إيثيلي   بسعة  4تم تصميم بروج 

 عاىلي الكثافة والخطي منخفض الكثافة بسعة 
سنة، ووحدة بوىلي إيثيلي   متصالب  / كيلو طن   700ومصنعان للبوىلي إيثيلي  

ي بروج  4تم اقتطاع بروج .  سنة / كيلو طن   100بسعة 
 
.  2025بحلول نهاية من عملياتنا مع استهداف إعادة المساهمة ف

ي بروج االقتطاع وإعادة المساهمة "― انظر 
 
 ". 4ف

 التسويق والمبيعات والعملء

كة من خالل المقر الرئيسي للمبيعات و  ي سنغافورة من خالل شر
 
، تتكون منصة التسويق والمبيعات والتسليم PTE التسويق ف

ي األسواق الرئيسية مثل الصي   ومرص والهند واليابان 
 
ي مكاتب تقع ف

 
العالمية الخاصة بنا من عدد من الممثلي   الموجودين ف

ق آسيا  لدينا أكت  من .  خدمة العمالء عت  أسواق بروجنعتقد أن لدينا شبكة محلية قوية للتسويق والمبيعات و  . وجنوب شر
ي  200

 
ة من العمالء ف ة نا من حجم مبيعات %85مقًرا وننتج ما يقرب من  12موظف يتعاملون مباشر  . عت  قنوات البيع المباشر

آسيا والمحيط 
 : الهادئ

المقر )سنغافورة 
 (الرئيسي 
 بكي   

 قوانغتشو
 شنغهاي
 طوكيو 
 بانكوك

ي مينه
 مدينة هو تسر

 ركاتا جا
 مومباي 
 نيو دلهي 

ق األوسط  الشر
 : وأفريقيا 
ي   أبو ظب 
 القاهرة

 

 

ق إفريقيا وآسيا، وتضم قاعدة عمالء  ق األوسط وشر ي الشر
 
ي أسواق شيعة النمو ف

 
ة وعمالئنا أساًسا ف تتمركز مبيعاتنا المباشر

ي جميع أنحاء آسيا .  متنوعة
 
ق ( من حجم مبيعاتنا %59تمثل )تم بيع منتجات البوليمر الخاصة بنا بشكل أساسي ف والشر

ي األسواق العالمية( %9)، وكانت النسبة المتبقية (من مبيعاتنا %33تمثل )األوسط وأفريقيا 
 
. من أحجام مبيعاتنا موزعة عل باف

كة  مة مع شر ي أوروبا ورابطةبورياليسباإلضافة إىل ذلك، من خالل اتفاقية التوزيــــع المت 
 
ا ف

ً
باع منتجاتنا أيض

ُ
الدول المستقلة  ، ت

ي قطاع حلول المستهلك . وغرب وشمال إفريقيا ( كومنولث)
 
الحلول ( 2)التغليف المستدام، ( 1)الذي يشمل )نخدم عمالءنا ف

( 2)األنابيب غت  الحديدية، ( 1)الذي يشمل )وقطاع حلول البنية التحتية ( البيوت البالستيكيةأفالم ( 3)أحادية المواد، 

 (. حلول الطاقة( 3)أنظمة المياه، و 

 

ي صناعات السيارات والرعاية الصحيةأننا نباإلضافة إىل 
 
تتنوع قاعدة عمالئنا من حيث أسواق . بيع منتجاتنا للعمالء ف

ي 
 
ي وكذلك حسب الموقع الجغراف

ي اتجاهات السوق والطلب. االستخدام النهات 
 
ات ف نظًرا . ويسمح لنا ذلك بالتكيف مع التغت 

تحويل إنتاجنا من حلول البنية التحتية إىل مواد أخرى ( 1)من  19-نوعة، فقد تمكنا خالل جائحة كوفيدلقاعدة عمالئنا المت
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ي الرعاية الصحية وحماية األغذية، و 
 
ا عل القيود وعمليات اإلغالق ( 2)مستخدمة ف

ً
المبيعات البديلة بي   الصي   والهند اعتماد

ي تلك الدول 19-الخاصة بجائحة كوفيد
 
 . المفروضة ف

 

 

 

ي 
 
والسنوات المنتهية  2021و  2022مارس  31يوضح الجدول التاىلي حجم مبيعاتنا حسب المنتج لألشهر الثالثة المنتهية ف

ي 
 
ي  PTEو  ADPوعل أساس مجمع لكل من  2019و  2020و  2021ديسمت   31ف

 
مارس  31لألشهر الثالثة المنتهية ف

ي  2021و  2022
 
 :2021ديسمت   31والسنة المنتهية ف

لألشهر الثلثة  

ي 
 
 31المنتهية ف

 مارس

 

ي 
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 PTEو  ADPمجموع 

لألشهر الثلثة 

ي 
 
 31المنتهية ف

 مارس

للسنة 

المنتهية 

ي 
 
 31ف

 ديسمت  

 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 

 (باأللف طن) 

 2,509 465 610 ,3832 ,5172 ,4162 632 583  .............. بوىلي ايثيلي   

 1,772 455 458 ,3971 ,6711 ,6451 420 427  ........... البوىلي بروبلي   

 141 71 32 197 248 141 71 32  ............... أخرىمواد 

 4,422 1,180 1,100 977,3 4,435 202,4 1,180 042,1  ................. المجموع

 

 التوزي    ع والخدمات اللوجستية

ا 
ً
اتيجًيا الخاصة بنا فروع ق األوسط  تشمل شبكة التوزيــــع العالمية المطورة است  ي منطقة الشر

 
اتيجية ف اكات إست  ووكالء وشر

ي عام  79، مما يسمح لنا بالوصول بفعالية إىل قاعدة عمالء متنوعة عت  أكت  من والمحيط الهادئ وإفريقيا وآسيا 
 
 2021دولة ف
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ي الت.  ويوفر لنا رؤى عميقة عن السوق بسبب وصولنا واسع النطاق
 
اكاتنا وتحالفاتنا ف وزيــــع من الحصول عل لقد مكنتنا شر

ي 
ايدة من خالل تعميق وصولنا إىل كل سوق وتقريبنا من المستخدم النهات   . هوامش سلسلة التوريد المت  

تقوم إدارة سلسلة التوريد العالمية الخاصة بنا بتنسيق عمليات التخطيط وتوزيــــع المخزون، ودعم خدمة العمالء، وتصميم 

اتيجية شبكة الخدمات اللوجستية وت نبحث باستمرار عن فرص لتوسيع شبكتنا التجارية .  نفيذ تعبئة المواد وتوزيعها است 

ق األوسط وإفريقيا وآسيا  ي الشر
 
لنكون أقرب إىل عمالئنا من خالل شبكة مصممة خصيًصا  والمحيط الهادئ واللوجستية ف

ي مناطق
 
 . شمال آسيا وجنوب آسيا  لتقليل مدة التسليم وتلبية احتياجات قاعدة عمالئنا المتنامية بشكل أفضل ف

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، مثل أدنوك لإلمداد والخدمات وميناء 
 
اكة قوية مع المشغلي   الرئيسيي   ف نحافظ عل شر

يك شحن  11لدينا . خليفة وميناء جبل علي  ي 17و عالمي شر ي مجال النقل الت 
 
ا ف

ً
يك يقومون بتوريد المواد عت   والبحري شر

ق ا كة نقل محددة. ألوسطدول الشر  . يتيح ذلك التنويــــع دون االعتماد عل شر

 ، يوفر لنا ذلك .  وسعة تخزين مرنة عالمًيا يتم دعم أنشطتنا التجارية من خالل بنية تحتية قوية للتخزين والتوزيــــع الداخلي

ي شبك
 
ي إرسال المنتجات من أجل تلبية طلب العمالء من الموقع األكت  مالءمة ف

 
ة ف  . تنا مرونة كبت 

ي التاىلي شبكة توزيــــع المستودعات 
ي تاريــــخيوضح الرسم البيات 

 
 : 2022مارس  31 ف

 

 أهدافنا متوسطة المدى

ي وضع ي 
 
ي تهدف إىل وضعنا ف

اتيجية أعمالنا الب  ا معينة  حددنا ، فقد سمح لنا بالنمو عل المدى الطويلكجزء من إست 
ً
أهداف

ي عل المدى المتوسط. ال تمثل األهداف متوسطة ا
 
ةلمدى توقًعا لألرباح وال يجب تفست  أي بيان أو توقع ف عل  هذه النشر

ي 
ورة أو تتجاوز  أنها تعب  ات المالية الحالية أو المستقبلية أو السنوات المالية الحالية أو المستقبلية ستتطابق بالرص  أن أرباح الفت 

ي األهداف الموضحة أدناه ون المستقلون التوقعات وعليه ال يبدون رأيهم بذلك )لم يفحص المدقق األرباح التاريخية أو تلب 
ي ذدى عل مجموعة متنوعة من العوامل. تعتمد قدرتنا عل تلبية األهداف متوسطة المالخصوص(

 
لك ظروف السوق ، بما ف

ي القطاعوالمعرفة 
 
ي تنطوي عل عوامل خارجة عن سيطرتنا ف

اضات المختلفة الب  وغت  وتخضع لمخاطر معروفة ، ودقة االفت 
ات، معروفة اتيجية وتحقيق األهداف متوسطة المدى.  والمتغت  ي عدم قدرتنا عل تنفيذ االست 

 
ي قد تنتج ف

والعوامل األخرى الب 
قد ال نتمكن من  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -" و "عوامل المخاطرة البيانات ذات النظرة التطلعية " طالع علاال الرجاء 

اتيجية أعمالن  ". ا بنجاح أو تحقيق المستهدفات الخاصة بناتحقيق است 
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 أهداف بيان الدخل عل المدى المتوسط

 : حجم المبيعات

 سنوًيا من سعة البوىلي  / كيلو طن   2،230سنوًيا و  / كيلو طن   2،750أن تصل سعة إنتاج البوىلي إيثيلي   إىل  نهدف إىل
ا  2022بروبلي   اعتباًرا من عام 

ً
ي ذلك مصنع )فصاعد

 
 (. لمعزز بالكامل و مصنع تصنيع الُمركباتا PP5بما ف

  ي السنة المالية نهدف إىل
 
نهدف . وعل المدى المتوسط، %90أن نحقق إجماىلي معدلل استخدام يساوي  2022ف

 . للبوىلي بروبلي    %92للبوىلي إيثيلي   و  %95تحقيق معدالت استخدام تقارب إىل 

  أن تصل وحدة تحويل األوليفي   نهدف إىل(OCU )سنة من سعة  / كيلو طن   800بنا إىل ما يقرب من  الخاصة
وبيلي   القصوى مع معدل استخدام متوقع يقارب  ي عام  %80الت 

 
ي عام  %100-50و 2022ف

 
 . وما بعده 2023ف

  إذا كان معدل استخدامOCU  ي السوقنهدف إىل ، فإننا %100الخاص بنا أقل من
 
ي سيتم بيعها ف

 . زيادة اإليثيلي   الب 

ق األوسط واإلمارات العربية نهدف إىل :  الثالث مبيعات الطرف ي الشر
 
أن تتماسر مبيعاتنا مع مبيعات األطراف الثالثة ف

ي عام 
 
 . 2021المتحدة وآسيا ف

 ومتوسط نسبة البوىلي نهدف إىل : أسعار المنتج و بريميا 
 والبوىلي بروبيلي  

أن تستمر ديناميكيات الطلب عل البوىلي إيثيلي  
 والبوىلي ب

دوالًرا أمريكًيا للطن، عل  140دوالر أمريكي للطن وحواىلي  200بحواىلي  NEAروبيلي   بريميا أعل من معيار إيثيلي  
تيب  . الت 

ي المستقبل، أننهدف إىل : المصاريف التشغيلية
 
ا بتضخم التكلفة العامة ف

ً
 : ، رهن

  ة والثابتة الخاصة بنا حواىلي ، مليون دوال 1,800تبلغ تكاليف اإلنتاج المتغت  ي سنةر أمريكي
 
 . 2022 ف

  مليون دوالر أمريكي سنوًيا، بما يتماسر مع المعلومات المالية  140تبلغ المرصوفات العامة واإلدارية الخاصة بنا حواىلي
 . 2021األولية لسنة 

  ي سنة مليون دوالر أمريكي 800تبلغ مرصوفات المبيعات والتسويق الخاصة بنا حواىلي
اعتدال  نهدف إىل . 2022ق 

 . 2022بعد  عل المدى المتوسط ليف البيع والتسويقتكا

ي المتوسط حواىلي نهدف إىل : اإلهالك واالستهالك
 
ة الثالث  600ف  من متوسط فت 

ً
مليون دوالر أمريكي سنوًيا وهو أعل قليال

 . 2021و  2019سنوات لدينا بي   

 أهداف التدفق النقدي الحر عل المدى المتوسط

 : النفقات الرأسمالية

 اوح النفقات الرأسمالية الخاصة بالصيانة ما بي   ف إىل نهد
ي الحد )مليون دوالر أمريكي سنوًيا  240إىل  180أن تت 

 
ف
ي ال تخضع للتبديل

ي السنوات الب 
 
ي الحد األدت  من هذا النطاق ف

 
ي سنوات التبديل وف

 
تم (.  األعل من هذا النطاق ف
ي الربــع األول من عا 1االنتهاء من تبديل بروج 

 
ي بروج 2022م ف

 
ي  3وبروج  2، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية ف

 
ف

تيب 2024و  2023  . عل الت 

  مليون دوالر أمريكي من النفقات الرأسمالية اإلضافية إلنهاء  40إىل  30ما يقرب من نهدف إىل ، 2022خالل عام
ا، لم يتم التخطيط  2023اعتباًرا من سنة . مشاريــــع النمو لدينا 

ً
حالًيا لمشاريــــع نمو أخرى أو إزالة االختناق فصاعد

 . 3وبروج  2وبروج  1داخل بروج 

وط التجارية لسندات الدين غت  المسدد  المستهدفمن : مرصوفات الفوائد  أن تتماسر مدفوعات الفائدة السنوية مع الشر
 . الخاص بنا 
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ائب يبة نقدية فعلي يبلغ حواىلي  نستهدف: مصاريف الرص 
ال نتوقع وجود أي أثر و  ،2021ا مع سنة ، تماشيً %31معدل رص 

ي سوف تعادل 
ي دولة اإلمارات الب 

 
يبة الدخل ف  . 2023من  %9لرص 

ي سنة : رأس المال العامل
 
اوح من " أيام مبيعات معلقة" نستهدف، 2022ف أيام دفع مبالغ "يوًما تقريًبا، و  65إىل  55تت 

نهدف إىل خالل الدورة، .  يوًما  90إىل  80ما يقرب من " مخزون معلقأيام "يوًما تقريًبا و  70إىل  60من " مستحقة السداد
ات رأس المال العامل محايدة نقدًيا  أن  . أن تكون تغيت 

 عوامل التحويل

 : تم تحديد نسب التحويل أدناه كأطنان من المواد األولية المطلوبة لكل طن من المنتج أو المنتج الثانوي

 جهاز تكست  اإليثان : 

o  مرة 1.27: اإليثيلي    / اإليثان 

o  وبيلي    / اإليثان  مرة 25.0: الت 

o 44.0: طن / اإليثان لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 

    وبيلي    / اإليثيلي   : وحدة تحويل األوليفي  ضعف 1.00: الت 

    ضعف 1.00: بوىلي إيثيلي    / إيثيلي   : بوىلي إيثيلي 

    البوىلي بروبلي : 

o    وبيلي  ضعف 1.00: البوىلي بروبلي    / الت 

o    مرة 0.07: البوىلي بروبلي    / اإليثيلي 

ي واالجتماعي والحوكمة 
 (ESG)األداء البيب 

 نظرة عامة

م ب ي الدمج و ، خالل عملياتنا  "(ESG)"البيئية واالجتماعية والحوكمة إدارة المسائل نلت  
 
مسائل البيئية واالجتماعية والحوكمة ف

اتيجية كة إنتاج وتوزيــــع را.  أهدافنا االست  ي تشجيع الممارسات بصفتنا شر
 
، فإننا ندرك مسؤوليتنا ف ئدة لمادة البوىلي أوليفي  

ي سياساتنا وعملياتنا وسالسل التوريد والمجتمعات
 
ي تطوير عالم مستدام .  المستدامة ف

 
مون بهدفنا المتمثل ف ونحن ملت  

اتيجية لخلق  قمنا .  البوىلي أوليفي   ونعتقد أن منتجاتنا أساسية لتلبية المتطلبات العالمية لمنتجات  بمواءمة أولوياتنا اإلست 

اتيجيي   
كائنا اإلست   . عمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا ومساهمينا  -قيمة مستدامة لجميع شر

ي 
 
كات، ويساعد ذلك ف يتم إحاطة مجلس إدارتنا بانتظام بشأن مستجدات مسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

كات عل عاتق الرئيس  . دفع جدول األعمال عت  المنظمة تقع المسؤولية العامة عن الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

كات  ي حددت أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر
كة بروج، وتقوم لجنة االستدامة لدينا، الب  التنفيذي لشر

ة إىل الرئيس التنفيذي التخا ي هذا الشأنومراقبة األداء، بتقديم تقاريرها مباشر
 
ا بتقديم تقارير . ذ ما يراه ف

ً
كة بروج أيض تقدم شر

ا لمعايت  مبادرات إعداد التقارير العالمية 2009علنية عن أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية منذ سنة 
ً
(. GRI)، وفق

 . ، سيتم ضمان تقرير استدامة بروج خارجًيا 2022من عام 
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 البيئة

امنا الم ي الجيد،كجزء من الت  
اف البيب  ا لمعايت   ستمر نحو اإلشر

ً
كات وفق نقدم تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

ي عام و  ،2009مبادرات إعداد التقارير العالمية منذ عام 
 
ي مقابل  2016وضعنا ألنفسنا مجموعة من أهداف االستدامة ف

 
ف

ي ذلك االنبعاثات، واإلشعالمقاييس األساسية
 
ها ، بما ف باإلضافة إىل ذلك، قمنا بتطوير . ال، والمياه والنفايات الخطرة، وغت 

ي الرويس 
 
ي عام ( RESP)برنامج االستدامة البيئية ف

 
ي 2019ف

نا البيب  امنا بالتخفيف من تأثت  حصل برنامج .  ، مما يشت  إىل الت  

ي عام 
 
 . 2021الرويس لالستدامة البيئية عل جائزة أدنوك للتمت   ف

ي مجمع إنتاج يستخدم تقنيه لتقليل اال 
 
ي تشمل تقنيات متقدمةنبعاثات، استثمرنا ف

لحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ا، والب 

 التشغيلي 
ي عملياتنا، والذي من المتوقع  الكهرباء المتجددة واستكشاف فرص استخدامومن المتوقع أن يؤدي برنامج التمت  

 
ف

ي مجمع اإلنتا  أن يؤدي
 
 عامي . ج لدينا إىل خفض االنبعاثات ف

، قمنا بتخفيض كثافة الطاقة لدينا بنسبة 2021و  2018بي  

بنسبة  GHG 2انبعاثات غازات الدفيئة لدينا وكثافة ، %20بنسبة  GHG 1انبعاثات غازات الدفيئة لدينا كثافة ، ونطاق  21%

ا وقمنا  10%
ً
المتوقع أن يؤدي اهتمامنا المستمر من . (2021و  2018بي   ) %57بنسبة لدينا بتخفيض اإلشعال المستمر أيض

كما .  بمبادرات خفض انبعاثات الكربون إىل مزيد من خفض االنبعاثات عت  سلسلة القيمة لدينا عل المدى المتوسط والطويل

ي عملياتنا بنسبة 
 
ي  %20تمكنا من زيادة كفاءة استخدام المياه ف

 
يتم  فيما يتعلق بكفاءة المياه،(. 2018مقارنة بعام ) . 2021ف

ي الكفاءة من خالل تحسي   العملية وصيانة مصيدة البخار 
 
من استخدامنا للمياه  %97تمثل مياه البحر . تحقيق مكاسب ف

ي الموقع تعالج المياه المستخدمة قبل ترصيفها 
 
ي تقليل االنبعاثات .  ولدينا ثالث محطات ف

 
تستمر التحسينات التشغيلية لدينا ف

ا، ومن خال
ً
نا المستمر عل تقليل االنبعاثات من عملية التصنيع الخاصة بنا، تمكنا من تقليل حيثما كان ذلك ممكن ل تركت  

وجي   بنسبة ( 1: )االنبعاثات غت  الغازية المسببة لالحتباس الحراري من
يت بنسبة ( 2)، %27أكسيد النيت  ، %6أكسيد الكت 

ي عام %96لألوزون بنسبة  المواد المستنفدة( 4)، و %31المركب العضوي المتطاير بنسبة ( 3)
 
ي كل حالة، ف

 
مقارنة ) 2021، ف

، يتم (.  2016بعام  ي ي سلب 
إدارة نفاياتنا غت  الخطرة من قبل ( 1)باإلضافة إىل ذلك، وكجزء من مبادرتنا للحد من أي تأثت  بيب 

يات الخطرة والتخلص منها بواسطة إدارة النفا( 2)تدوير، وإرسالها إىل مرافق الفرز وإعادة التدوير ودفن النفايات المعتمدة، 

ي قيد التطوير لتقليل النفايات اتيي  ي منشأة مخصصة إلدارة النفايات، ولدينا نهج است 
 
 . بيئات، ف

ة لخلق قيمة لمجتمعاتنا وعمالئنا  ي مستقبل أكت  خرص 
 
مون باالستثمار ف نسع لتوفت  حلول مستدامة لعمالئنا.  نحن ملت  

ي تدعم  %20مبيعات حلول العمالء بنسبة ( 1)، نستهدف 2030ا سبق ذكره، بحلول عام كجزء مم  وموظفينا ومساهمينا. 
الب 

مليون طن سنوًيا من أحجام مبيعات حلول البنية التحتية اإلضافية من التطبيقات المستدامة، و  1( 2)االقتصاد الدائري، 
 (. من إجماىلي المبيعات كنسبة مئوية)مبيعات من المنتجات الجديدة  %20الحفا  عل أكت  من ( 3)

، %25تخفيض نطاق انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ( 2)وقف اإلحراق المستمر، و( 1) 2030وتشمل طموحاتنا بحلول عام 
ي كل حالة مقارنة بخط األساس لعام %30تقليل كثافة الطاقة بنسبة ( 3)و 

 
يشكل خفض كثافة الطاقة بنسبة .  2018، ف

اتيجية أداء الطاقة لدينا، جزءً  2030بحلول عام  30% ا من نهجنا إلزالة الكربون، والذي نهدف إىل تحقيقه من خالل إست 
ي تتضمن

 . تقييمات التكنولوجيا الجديدة( 4) استثمارات الكفاءة، و ( 3)الرقمنة، ( 2)تحسينات تشغيلية، ( 1: )والب 

، فإننا ندرك تأثت  منتجاتنا   للبوىلي أوليفي  
ً
عل هذا النحو، قمنا بتطوير نهج دائري شامل عت  . عل البيئة بصفتنا منتًجا مسؤوال

وع قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة األخت  بإنهاء التلوث البالستيكي . سلسلة القيمة الكاملة ألعمالنا 
(. UNEA 5.2)نؤيد مشر

دائري أربعة مجاالت يشمل نهجنا ال. من خالل أنشطة مختلفة وأهداف محددة UNEA 5.2نركز عل تحقيق طموحات 

كت   عل محفظة السلع المعمرة لدينا ( 1: )اهتمام
من إجماىلي مبيعاتنا تطبيقات صناعية  %40حيث يخدم أكت  من )زيادة الت 

ي تخدم تطبيقات صناعية أكت  استدامة مقارنة بالمواد األخرى، (أكت  استدامة
توسيع محفظة إعادة التدوير لدينا، ( 2)، والب 

ي تدعم االقتصاد الدائري بحلول عام  %20إليه  بهدف الوصول
تطوير حلول ( 3)، 2030من مبيعات الحلول االستهالكية الب 

 . القضاء عل تشب البالستيك( 4)تغليف قابلة إلعادة التدوير بالكامل، و 
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ي التعبئة والتغليف وفريق االقتصاد الدائري 
 
ا للتمت   ف

ً
ا مركًزا جديد

ً
الذي يركز عل "( قتصاد الدائريفريق اال)"لقد أنشأنا أيض

اكة . تعزيز اقتصاد دائري خاٍل من النفايات البالستيكية باإلضافة إىل ذلك، يعمل فريق االقتصاد الدائري عل تطوير فرص الشر

ق األوسط ي جميع دول آسيا والشر
 
كات إعادة التدوير ف ي أكت  صحة وعال  . مع شر

ي مستقبل بيب 
 
م كجزء من مبادرتنا لالستثمار ف

ي  20أكت  استدامة، استثمرنا أكت  من 
 
، وهو خط من درجات التغليف الخطي منخفض الكثافة ™Anteoمليون دوالر أمريكي ف

، والذي يتيح إمكانية إعادة التدوير بالكامل لمواد التعبئة والتغليف ( LLDPE)من البوىلي إيثيلي    لسوق التغليف العالمي

 دوالر أمريكي لزيادة سعة حلول البنية التحتية لدينا لتطبيقات إضافية مستدامة 5نا باإلضافة إىل ذلك، استثمر . األحادية
 . ماليي  

باإلضافة إىل ذلك، وكجزء من جهود االستدامة الخاصة بنا، فإننا نسع جاهدين لضمان معايت  الصناعة واالمتثال للقواني   

كة الداخلية ونظام إدارة الطاقة  2015: 14001ام إدارة البيئة أيزو نحن معتمدون لنظ . واللوائح وقواعد أخالقيات الشر

يتم التدقيق عل أنظمتنا اإلدارية كل ثالث سنوات من قبل . 2015: 14001ومعيار الرعاية المسؤولة  2018: 50001أيزو

ي تدقيق عام 
 
 . ، لم يتم العثور عل أي مخالفات2020أطراف خارجية، وف

ي المستقبل، نهدف إىل مواصلة العم
 
، وتنمية ف ي

نا البيب  ي تقلل من تأثت 
ل بجد لتحديد وتقييم وتطوير مبادرات االستدامة الب 

اتيجية استثمار منضبط ي است 
اء وابتكار طرق أكت  فاعلية للوصول إىل أهداف العالم المحايدة للكربون، مع تبب  .  محفظتنا الخرص 

ي تقييم عدد من المبادرات فيما يتعلق 
 
ي  أكت  بخفض االنبعاثات وزيادة نجري حالًيا أو نشارك ف

 
 . كفاءة الطاقة والمياهف

 التنوع واإلدماج

ي بروج، ندرك أهمية إنشاء منظمة فاعلة ومتنوعة وقادرة عل تحقيق النجاح لمؤسستنا عل المدى الطويل
 
ي . ف

ننا تبب 
ّ
يمك

م بتعزيز الثقاف. سياسة التنوع من استقطاب الموهوبي   واالحتفا  بهم ي بروج، نلت  
 
ة الشاملة، وتوفت  فرص متكافئة للتطوير ف

ي والتقدم، بغض النظر عن الجنس والعرق والعمر والثقافة
ي  49إىل  نا ينتمي موظفو . الوظيق 

 
جنسية موزعي   عل عملياتنا ف

دارة اإل ( 2)، %92: المسؤولون التنفيذيون( 1: )عل النحو التاىلي  2021كان توازن األجور بي   الجنسي   لعام .  أنحاء العالم

ي عام  484من حيث تمثيل اإلناث، كان لدينا  . %117: الموظفي   غت  اإلداريي   ( 3)، %98: الوسط
 
)حواىلي  2021موظفة ف

ي والوظائف التنفيذية ووظائف اإلدارة العليا والمتوسطة واألدوار ، 2020اعتباًرا من عام و . (من القوى العاملة لدينا 15%
 
ف

 . %22قرب من القيادية، تمثل الموظفات ما ي

يالمصادر المسؤولة   ورأس المال البشر

وعل هذا النحو، نهدف إىل التعاون الوثيق مع موردينا للتأكد . تمثل المصادر المسؤولة لمنتجاتنا وخدماتنا أولوية بالنسبة لنا 

ا 
ً
امنا المسؤول عن التوريد، قمنا بتطوي. من أنهم يديرون أعمالهم بشكل مسؤول أيض . ر معيار بروج لحماية العمالوكجزء من الت  

ومن ضمن هذا المعيار، ُيتوقع من موردينا وموردينا من الباطن االمتثال للمعايت  واالتفاقيات الدولية ألفضل الممارسات بشأن 

منذ عام . قضايا تشمل العمل القشي وعمالة األطفال والتميت   وساعات العمل واألجور وحرية تكوين الجمعيات وغت  ذلك

ي جميع العقود المتعلقة بالقوى العاملة2017
 
ا بإجراء عمليات تدقيق . ، قمنا بدمج معيار بروج لحماية العمال ف

ً
نقوم أيض

ورة  . دورية عل موردينا وموردينا من الباطن لضمان االمتثال للمعايت  وتقديم توصيات للتحسي   عند الرص 

 الحوكمة

ي لزيادة الت    اتيي  كةنتبب  االستدامة كمسار است  ي الشر
 
ونضمن وجود إطار حوكمة فعال عت  عملياتنا العالمية .  اهة والمساءلة ف

ي تتماسر مع أفضل الممارسات الدولية
كات الب  م بمعايت  حوكمة الشر  

كات ونلت  م بمبادئ الحوكمة الرشيدة للشر " انظر .  ونلت  

كات -اإلدارة  الستدامة وتحديد أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية لجنة استدامة تعمل عل تطوير برامج ا لدينا  ". حوكمة الشر

كات ة . وحوكمة الشر  . نائب الرئيس األول للشؤون االداريةتتبع اللجنة مباشر
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 األخلقيات واالمتثال

ا ألعل المعايت  والممارسات األخالقية
ً
منا بتشغيل أعمالنا وفق وصلة تمثل مدونة قواعد السلوك الخاصة لنا ب. منذ بدايتنا، الت  

ي كل ما نقوم به، ويتم تحديث مدونة قواعد السلوك 
 
اهة ف ي والت  

 
ام بالسلوك األخالف لتوجيه أعمالنا، وتتطلب تلك المدونة االلت  

ي نعمل فيها 
ة الب  لضمان توجيه موظفينا بشأن ضبط سلوكهم . الخاصة بنا بانتظام للتأكد من أنها تعكس بيئة المخاطر المتغت 

، فإن لدينا  ي
 
ي جميع الوظائفاألخالف

 
ي إلزامي بشأن األخالقيات واالمتثال ف

وت  عقد ورش عمل وجًها لوجه .  تعليم إلكت 
ُ
كما ت

ي جميع المناطق من أجل تغطية موضوعات مثل مكافحة الرشوة والفساد، وخصوصية البيانات، وتضارب 
 
واتصاالت توعوية ف

فيه إىل مواصلة جهودنا لتعزيز معايت  األعمال األخالقية لدينا وثقافة ونهدف . المصالح، واإلبالغ عن المخالفات، والهدايا والت 

ي 
وت  ي الخاصة بنا عل مدونة قواعد السلوك، باإلضافة إىل وحدات التعلم اإللكت 

وت  اإلرادة من خالل تعزيز وحدات التعلم اإللكت 

ي مجاالت المخاطر الناشئة
 
 . المستمر لألخالقيات واالمتثال ف

كة من خالل ( ونتوقع منهم)نشجع الموظفي   عل  ة عن االنتهاكات المشتبه بها لقواعد السلوك الخاصة بالشر اإلبالغ مباشر

ام . القنوات المناسبة اف اإلداري والمراقبة وااللت   من منظور الحوكمة، لدينا لجنة دائمة لألخالقيات واالمتثال لضمان اإلشر

كتنا    . بقواعد السلوك الخاصة بشر

 المنافسة

 ذات قيمة مضافة، ونتنافس مع العديد من المنتجي   العالميي    نحن نعمل
ً
ي صناعات تنافسية للغاية.  نعتت  منتجاتنا حلوال

 
ف

للبوىلي أوليفينات.  تعتمد أسواقنا بشكل أساسي عل السعر الذي يتم تسليمه، والتوافر، ووقت التسليم، وبدرجة أقل، عل 

 خدمة العمالء وجودة المنتج.  

ا لـ "آي اتش إس"، نحن نعتقد أننا 
ً
ي البوىلي أوليفي   األكت  تنافسية عل مستوى العالم. وفق أفضل خمسة ضمن  أحد منتي 

ا من أكت  
ً
ق األوسط بناًء عل قدرتنا اإلنتاجية. ونمتلك وندير واحد ي آسيا والمحيط الهادئ والشر

 
 للبوىلي أوليفينات ف

منتجي  

ي العالم  المدمجة البوىلي إيثيلي    مجمعات
 
. باإلضافة إىل  720بطاقة ف ة من البوىلي بروبلي   ألف طن سنوًيا وسعة إنتاجية كبت 

ي الموقع.  5ذلك، لدينا 
 
من الناحية التشغيلية، فإن مصانعنا ال تزال جديدة، وهي جيدة الصيانة ماليي   طن قدرة متكاملة ف

ها عل مدار السنة مع القليل إىل المن وقت سنة، ويتم استعمال 12من سعتنا ال يزيد عمرها عن  %90وموثوقة. إن حواىلي 

 من معدل موثوقية أصولنا العاىلي والذي بلغ 
ي  %96اإلطفاء، كما هو مبي  

 
ا من بي   أقل المنتجي   تكلفة عل 2021ف

ً
. نحن أيض

 منحنيات التكلفة".  -مستوى العالم. راجع " نظرة عامة عل الصناعة 

ي نعتقد أن هناك حواجز أمام الدخول إىل األ 
 
ي تساعد عل حماية وتعزيز مكانتنا القوية ف

ي نقدم فيها خدماتنا، والب 
سواق الب 

ي تقدم الخصائص ® Borstarالسوق. عل سبيل المثال، وصولنا إىل تقنية 
نا عن منافسينا فيما يتعلق بالمنتجات الب  يمت  

ي من الصعب تكرارها باستخدام تقنيات مختلفة. وبالمثل، نحن قادر 
ون عل الوصول إىل المواد األولية بأسعار والعروض الب 

مة لدينا )انظر "  االتفاقيات األساسية"(.  -تنافسية بموجب اتفاقيات التوريد المت 

، نعتقد أن أقرب منافسينا هم ) ي
كت   عل السوق النهات 

وليم آند كيميكال كوربوريشن 1فيما يتعلق بالعمليات والت  ( تشاينا بت 

وتشاينا، )3باسيل، )(  ليونديل 2)سينوبك(، ) ( 6( المؤسسة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، و )5( ريالينس، )4( بت 

ي للكيماويات.  كة إس سي ج   شر
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 (HSEالصحة والسلمة والبيئة )

 الصحة والسلمة

ي مجمع اإلنتاج لدينا وت
 
مون بتوفت  مكان عمل آمن وصيي من خالل تعزيز ثقافة عدم وجود إصابات ف  

نفيذ معايت  نحن ملت 

، كان 2022مارس  31السالمة الدولية لتقليل المخاطر المحتملة عل األشخاص أو المجتمعات أو األصول أو البيئة. حب  

إصابة لكل مليون ساعة عمل. نؤمن أن صحة وسالمة موظفينا أمران أساسيان للسلوك الناجح والنمو  0.56لدينا معدل 

ي مصلحة
 
ي مجال الصحة والسالمة  المستقبلي ألعمالنا ويصب ف

 
أصحاب المصلحة لدينا. نهدف إىل الحفا  عل سجل قوي ف

ي مجمع اإلنتاج لدينا. 
 
 والبيئة ونسع جاهدين لتحقيق عدم وجود إصابات يمكن تسجيلها ف

كة خليجية توقع اتفاقية  ي Responsible Care®بصفتنا أول شر
مون بإدارة الصحة والسالمة والبيئة وتبب   أنظمة ، فإننا ملت  

ي هذا المجال. حصلت بروج عل شهادة 
 
، باإلضافة إىل معيار الصحة والسالمة المهنية RC 14001: 2015حوكمة فعالة ف

(OHSAS) 18001: 2007 ونظام إدارة البيئة ،ISO 14001: 2015  ونظام إدارة الطاقةISO 50001: 2018 . 

ي تم تحديدها عل إجماىلي معدالت اإلصابة القابلة للتسجيل أو تشمل أهداف األداء العام للمجموعة مقاييس السالمة، و 
الب 

ي كل موقع عل تقييم 
 
مراقبة أداء سالمة العمليات.  باإلضافة إىل ذلك، تعمل عمليات مراجعة الصحة والسالمة والبيئة ف

ف تنفيذ سياسة الصحة والسالمة والبيئة بشكل دوري، وتتم مراجعة ومراقبة برامج كل موقع ومقاي يس األداء بانتظام.  يشر

 مجلس اإلدارة بانتظام عل أدائنا العام للصحة والسالمة والبيئة. 

ي مرافق اإلنتاج لدينا 
 
تعد الصحة المهنية جزًءا من إدارة الصحة والسالمة البيئية الشاملة لدينا، ونقوم بتنفيذ برامج الصحة ف

ملية اللياقة للعمل للتأكد من أن كل موظف يمكنه أداء المتطلبات لضمان بقاء كل شخص يعمل معنا بصحة جيدة.  تم إعداد ع

ي حدوث مخاطر عل نفسه أو عل اآلخرين أو البيئة.  توجد عملية 
 
الجسدية والعقلية األساسية للوظيفة بأمان دون التسبب ف

ل تحديد اآلثار الصحية الضارة لتقييم المخاطر الصحية لتقدير طبيعة واحتمالية اآلثار الصحية الضارة عل األشخاص من خال

ي يمكن أن يسببها أي تعرض ألي عامل خطر أو بيئة العمل. 
ي عام  الب 

 
الخاصة بنا لتعزيز قدرة  LED، أطلقنا مبادرة 2020ف

كت   عل الدروس المستفادة وبرنامج السالمة السلوكي الذي يتضمن تدريًبا لجميع الموظفي   وطاقم 
نظام الطوارئ مع الت 

 . اإلدارة

كة سجالت السالمة الخاصة بنا  كة   ADP، بما يخص شر ي  مجتمعتي    PTEوشر
 
و  2019ديسمت   31عن السنوات المنتهية ف

:  2021و  2020  هي كما يلي

ي  
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2019 2020 2021 

    (ساعة عمل الحاالت لكل مليون)السلمة 

 0.22 0.17 0.28  .......... إلجماىلي ا —إجماىلي معدل اإلصابة القابلة للتسجيل 

 0.39 0.26 0.34  ............ الموظفون -إجماىلي معدل اإلصابة القابلة للتسجيل 

 0.14 0.14 0.26  ............. المقاولون -إجماىلي معدل اإلصابة القابلة للتسجيل 

 

 19-كوفيد

ت والمراقبة الدقيقة منذ ظهور الجائحة، استمرت عملياتنا التجارية دون انقطاع كبت  بسبب التنفيذ الصارم إلدارة األزما

اير  19-كوفيدجائحة   ت، فقد أثر ومع ذلكللتطورات الجارية.  عل المناطق الجغرافية حيث يتم إنتاج منتجاتنا وبيعها. بي   فت 
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ي األسعار المعيارية للبوىلي أوليفينات. نظًرا لضعف األسعار المعيارية  19-كوفيد، كان تأثت    2020ومايو 
 
واضًحا بشكل خاص ف

ي 19-كوفيدلتأثت    نتيجة
 
أقل مقارنة بأسعار مبيعاتنا للسنوات  2020ديسمت   31، كان متوسط أسعار مبيعاتنا للسنة المنتهية ف

ي 
 
ي ذلك التعقيم، ومعدات الحماية الشخصية،  . 2021و  2019ديسمت   31المنتهية ف

 
لقد طبقنا تدابت  وقائية صارمة، بما ف

، يمكن أن والتباعد االجتماعي والفحص الحراري ق بل الوصول إىل أي مواقع جماعية.  نظًرا ألن مصانعنا مؤتمتة بشكل كبت 

ا وقد عمل موظفو الدعم اإلداري والتشغيلي 
ً
ي الموقع محدود

 
يكون عدد موظفو التشغيل والخدمات اللوجستية األساسيون ف

ا لإلرشادات الحكومية. 
ً
نت عمليات الفحص المتكررة لكل من  عن ُبعد من أجل الحفا  عل التباعد االجتماعي اتباع

ّ
مك

ة والمقاولي   لدينا فريق إدارة األزمات من تنفيذ تدابت  إضافية حسب الحاجة.  وشمل ذلك العمل عن بعد  التعيينات المباشر

ي الدعم. 
 لمجموعة أكت  من الموظفي   اإلداريي   وموظق 

ي عام 
 
ات المستمرة لـ كوفيد2021ف ي أثرت عل ع 19-، عل الرغم من التأثت 

ل سلسلة التوريد العالمية من صناعتنا، والب 

ي صناعتنا، فقد تمكنا من الحفا  عل المستويات التاريخية لإلنتاج عند حواىلي 
 
كات ف مليون طن. نعتقد  4.4العديد من الشر

 استمرارية األعمال.  أن هذا يرجع إىل حد كبت  إىل إعداد التصنيع الفعال والموثوق لدينا ومبادراتنا االستباقية لضمان

وتوكوالت بالمرونة للسماح بإجراء تعديالت شيعة حسب الحاجة.   ي كل منطقة عن كثب وتتمت   الت 
 
تتم مراقبة التطورات ف

ل  ي العودة إىل سياسة العمل من المت  
 
ة منح جميع فرق اإلدارة المحلية الثقة ف مستوى المرونة الممتاز لموظفينا طوال الفت 

ي عملياتنا وسلسلة التوريد.  مرة أخرى إذا 
 
 لزم األمر، دون انقطاع ف

 األمور البيئية

ي ذلك القواني   واللوائح المتعلقة 
 
ي نعمل فيها، بما ف

ي البلدان الب 
 
نخضع للعديد من قواني   ولوائح البيئة والصحة والسالمة ف

ي الهواء بتوليد المواد والنفايات الخطرة والتعامل معها؛ وتنظيف انبعاثات المواد الخط
 
رة؛ وترصيف المواد الخاضعة للرقابة ف

أو الماء؛ وهدم مواقع المعامل القائمة عند اإلغالق الدائم.  يمكن أن تؤدي انتهاكات قواني   البيئة والصحة والسالمة إىل 

كيب معدات مكافحة التلوث، وعقوبات مدنية وجنائية، وإلغاء  ة، وأوامر من المحكمة لت  التصاريــــح الخضوع لعقوبات كبت 

كة ومتعددة، بغض  وإغالق المرافق.  باإلضافة إىل ذلك، قد تفرض قواني   ولوائح البيئة والصحة والسالمة مسؤولية مشت 

ي يحتمل أن تكون مسؤولة عن انبعاثات مواد خطرة أو التخلص منها 
النظر عن الخطأ، عن تكاليف التنظيف عل األطراف الب 

ي البيئة. 
 
 ف

ي عالوة عل ذلك، أبرم
 
ي مع أدنوك ف

ي نشغل عليها مجمعنا 1الستئجار: ) 2018يناير  1نا اتفاقيات تأجت  األراص 
( األرض الب 

؛ و ) ي ي الرويس، أبو ظب 
 
ة أولية مدتها أربــع سنوات، ولكن 2التصنيعي ف .  كال من عقدي اإليجار له فت  ي ي أبو ظب 

 
( مركز االبتكار ف

ات متتالية مدتها أ  . 2057نوفمت   29ربــع سنوات، حب  يجب تجديدها تلقائًيا لفت 

 تكنولوجيا المعلومات واالبتكار

ي أنظمة تكنولوجيا المعلومات ونحافظ عليها 
 
ي قدرتنا عل العمل بكفاءة.  نستثمر ف

 
تكنولوجيا المعلومات هي عنرص أساسي ف

اتيجية األداء والنم ي مقرنا الرئيسي ومكاتبنا الفرعية ومجمع اإلنتاج، من أجل دعم است 
 
 و لدينا. ف

ي شنغهاي جزًءا من "شبكة التعاون العالمية لالبتكار". 
 
ي ومركز التطبيقات ف ي أبو ظب 

 
يقوم مركز االبتكار يعد مركز االبتكار ف

ي تتيح تطبيقات جديدة لمنتجاتنا أثناء العمل بشكل وثيق مع مراكز االبتكار األوروبية داخل 
بتطوير حلول البوليمرات الب 

ي تطوير منتجاتنا واألنشطة األخرى المتعلقة باالبتكار. نستفيد م . بورياليس
 
كة بورياليس ف اتنا ومعداتنا التقنية وشر ن خت 

باإلضافة إىل ذلك، يتضمن التعاون مشاركة معلومات السوق لضمان أننا نلتقط اتجاهات الصناعة والعمالء العالمية لدفع 
ي مجا 100أنشطة االبتكار لدينا. لدينا أكت  من 

 
 1000ل البحث والتطوير، منهم علماء وباحثون.  لدينا حالًيا أكت  من موظف ف

اع نشطة.  اع الخاصة بنا حلول براءة اخت  ي طورها مركز االبتكار  البوىلي أوليفي   تغطي مجموعة براءات االخت 
 . والدرجات الب 
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ي شنغهاي عل تطوير مركب عاىلي الجودة لتطبيقات ا
 
لنقل، ويوفر دعًما لالختبار لعمالء يركز مركز التطبيقات الخاص بنا ف

ات لتطوير المنتجات الجديدة وأكت  من   . أداة متقدمة لتطوير المنتجات الجديدة 200السيارات، وهو مجهز بثمانية مختت 

تشمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا تطبيقات الطرف الثالث والتطورات الداخلية المصممة خصيًصا لتحسي   التكلفة 

 تشغيل المصنع.  وكفاءة

والمعرفة الفنية وقدرات االبتكار من بورياليس )انظر "ترخيص  3G® باإلضافة إىل ذلك، لدينا إمكانية الوصول إىل تقنية بروستار

كت   
ي نعتقد أنها سوف تزيد من نتائج ابتكاراتنا من خالل السماح لنا بالت 

عملية بروستار واتفاقية تصميم العملية" أعاله( والب 

اتيجية لتميت   المنتجات. عل 
ي سوف تدعم بدورها طموحاتنا اإلست 

 تصميمات بوليمر أوسع والب 

 الملكية الفكرية

ي أنشطة البحث والتطوير لدينا تلعب الملكية الفكرية دوًرا مهًما 
 
من خالل تزويدنا بالفرصة لحماية ابتكاراتنا باإلضافة إىل ف

ة تنافسية محتملة ضد الالعبي   ال ة اإلصدار هذه، تتكون محفظة توفت  مت   ي الصناعة. اعتباًرا من تاريــــخ نشر
 
رئيسيي   اآلخرين ف

اع نشطة.  لدينا أكت  من  1000عالمة تجارية مسجلة عالمًيا وأكت  من  111الملكية الفكرية الخاصة بنا من حواىلي  براءة اخت 

اع فيما يتعلق بقطاع منتجات الحلول االستهالكية لدينا  515 اع فيما يتعلق بقطاع منتجات  350، وأكت  من براءة اخت  براءة اخت 

ي ذلك النقل والرعاية الصحية(. تتضمن  140حلول البنية التحتية لدينا، وحواىلي 
 
اع فيما يتعلق بالحلول األخرى )بما ف براءة اخت 

 والبوىلي إيثيلي    محفظة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا تقنيات مختلفة تتعلق بتطوير وإنتاج منتجات البوىلي 
بروبلي  

 الجديدة. 

ي "مجمع اإلنتاج الخاص بنا" أعاله. 
 
ا تراخيص الستخدام التقنيات الموضحة ف

ً
 لدينا أيض

 التأمي   

لقد حصلنا عل وثائق تأمي   فيما يتعلق بعدد من المخاطر المرتبطة بأنشطتنا التجارية، مثل، من بي   أمور أخرى، تأمي   

ي تغطي اإلنتاج والنقل والممتلكات ذات الصلة، ووثائق تغطي مسؤوليتنا البيئية، والتأمي   عل  الصناعة ضد جميع المخاطر 
الب 

المركبات، والتأمي   عل الممتلكات والبضائع، وكذلك التأمي   الذي يغطي بعض حاالت انقطاع األعمال مثل الحريق.  بموجب 

الخسائر المؤمن عليها الخسائر الناتجة عن المخاطر الطبيعية  هذه الوثائق )ووثائق التأمي   األساسية ذات الصلة(، تشمل

ية مثل انقطاع األعمال بسبب الحريق، واألحداث المتعلقة بالتالعب بالمنتجات والخسائر المتعلقة بالتعامل مع  والبشر

 األموال، باإلضافة إىل أمور أخرى. 

ي ال تخضع التغطية التأمينية لدينا لالستثناءات والحدود والخصوما
ي الوقت نفسه، حددنا بعض المخاطر الب 

 
ت المعتادة.  ف

اء تغطية تأمينية.  تشمل هذه المخاطر، عل سبيل  نا عدم شر وط مجدية اقتصادًيا، وبالتاىلي اخت 
يمكن التأمي   عليها بشر

ا ع
ً
ي نتحمل المسؤولية المثال، انقطاع األعمال بسبب األعمال اإلرهابية.  توفر وثائق التأمي   الخاصة بنا مًعا تعويض

ن المبالغ الب 

ا عن 
ً
ر للغت  والذي يكون ناتًجا عن أعمالنا وأثناء أدائها، وتعويض القانونية عن دفعها كتعويض عن إصابة أو خسارة أو رص 

ي كل حالة تخضع للخصم وحدود 
 
ي لحقت بممتلكاتنا، والتعويض عن خسارة مخزوننا من المنتجات، ف

ار المادية الب  األرص 

ي نعتقد أنها معقولة.  راجع "عوامل الخطر  التأمي   
ليس لدينا تأمينات كافية تغطي جميع  -المخاطر المتعلقة بأعمالنا  -الب 

ي نتكبدها". 
ي التغطية التأمينية تعويض جميع خسائرنا الب 

ي قد تتعرض لها أعمالنا، وقد ال تكق 
 األخطار والمخاطر المحتملة الب 
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 نظرة عامة حول الصناعة . 3

ة أو مشتقة من بشكل  ي هذا القسم مأخوذة مباشر
بيانات . تقرير الصناعة، ما لم يذكر غت  ذلكعام، معلومات السوق الواردة ف 

ورة ظروف السوق الفعلية ، وال تعكس بالرص  وتعتمد عل أبحاث . السوق هي بطبيعتها بيانات تطلعية وخاضعة لعدم اليقي  

ي حد ذاتها عل أخذ عي
ي تعتمد ف 

ي ذلك السوق، والب 
، بما ف  نات وتكوين آراء شخصية من قبل كل من الباحثي   والمستجيبي  

ي السوق ذات الصلة
ي يجب تضمينها ف 

باإلضافة إىل ذلك، تستند بعض البيانات . اآلراء حول أنواع المنتجات والمنافسي   الب 

ت الداخلية الخاصة بنا، وليس عل أي طرف الواردة أدناه إىل المعلومات الخاصة بنا أو الرؤى أو اآلراء الشخصية أو التقديرا

ر"ثالث أو مصدر مستقل؛ تحتوي هذه العبارات عل كلمات مثل 
 
ي رأينا"أو " نعتقد"، "نتوقع"، "نقد

، وعل هذا النحو فهي "ف 

ي أو مصدر مستقل ويجب عدم قراءتها عل أنها كذلك ا من أو تلخيًصا ألي مصدر خارج 
ً
 . ليست استشهاد

 ي الملخص التنفيذ

وبيلي   مجتمعي    وكيماويات األساسية من حيث األحجام، وينتج ". األوليفينات"يطلق عل اإليثيلي   والت  اإليثيلي   هو أكت  البت 
ول المسال)بشكل أساسي عن طريق التكست  البخاري للهيدروكربونات  يعتت  اإليثيلي   (. النفثا، واإليثان، وزيت الغاز، وغاز البت 

ي التفاعالت الكيميائية بشكل أكت  إلنتاج مشتقات مثل البوىلي إيثيلي   وأكسيد اإليثيلي   مادة كيميائية وس
 
يطة رئيسية ويدخل ف

ين وأوليفينات ألفا وأسيتات الفينيل ي كلوريد اإليثيلي   وإيثيل بت  
 . وثات 

وكيماويات من حيث األحجام المنتجة عل مستوى العالم ويتم ي أكت  البت 
وبيلي   ثات  إنتاجه بشكل أساسي كمنتج  يعتت  الت 

وبان  ، وكذلك من التقنيات المخصصة لهذا الغرض مثل نزع هيدروجي   الت  ي
 
ك إما من أجهزة التكست  البخارية أو المصاف

مشت 
(PDH )ي مزدوج التبادل

ي تصنيع المواد الكيميائية . والتفاعل الكيميات 
 
وبيلي   هو لبنة أساسية تستخدم بشكل أساسي ف الت 

، وكحول أوكسو، باإلضافة إىل مجموعة (PP)ثل البوىلي بروبيلي   العضوية م ، والكومي   وبيلي   يل، وأكسيد الت 
، واألكريلونيت 
ة ومتنوعة من المنتجات الصناعية األخرى  . كبت 

وبيلي    وىلي بروبلي   والب"( PE)"البوىلي إيثيلي   . تتكون البوىلي أوليفينات من بلمرة وحدات مونومر األوليفي   مثل اإليثيلي   والت 
ي صناعات . هما أكت  فئات اللدائن الحرارية من حيث األحجام المنتجة عل مستوى العالم

 
يتم استهالك البوىلي أوليفينات ف

 . التعبئة والتغليف والنقل والبناء، باإلضافة إىل العديد من األسواق الصناعية واالستهالكية األخرى

ي مجموعة واسعة من التطبيقات، البوىلي إيثيلي   عبارة عن بوليمر منخفض ا
 
لتكلفة نسبًيا ومتعدد االستخدامات يستخدم ف

ها  لية والغذائية وتغليف المواد الغذائية وغت  الغذائية والصفائح وأنابيب البنية التحتية، وغت  ي ذلك الحاويات المت  
 
مثل . بما ف

ا المواد التقليدية األ 
ً
خرى غت  البوليمرية مثل األلومنيوم والصلب والخشب البوليمرات األخرى، ينافس البوىلي إيثيلي   أيض

ي بعض االستخدامات النهائية
 
 . والكرتون والزجاج ف

البوىلي بروبلي   عبارة عن بوليمر خفيف الوزن ومتعدد االستخدامات يتمتع بمقاومة كيميائية قوية، إىل جانب صالبة عالية 

تسمح مقاومة درجات الحرارة العالية باستخدام . ى، مثل البوىلي إيثيلي   نسبًيا ونقطة انصهار عالية مقارنة بالبوليمرات األخر 

ي تطبيقات السيارات تحت غطاء المحرك باإلضافة إىل المعالجات المملوءة بالحرارة لتغليف المواد الغذائية
 
. البوىلي بروبيلي   ف

ي تطبيقات مثل أقنعة الوجه، والمناديل الصحية
 
ا ف

ً
لية يستخدم البوىلي بروبيلي   أيض ، وقطع غيار السيارات، والحاويات المت  

 . والغذائية، واألنابيب واألغطية عالية الشفافية لألغذية وتطبيقات التعبئة والتغليف األخرى
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 تحليلت وتوقعات السوق

 ( PE) البوىلي إيثيلي   

منخفضة الكثافة  والدرجة الخطية( LDPE)، منخفضة الكثافة (HDPE)يتضمن البوىلي إيثيلي   درجات عالية الكثافة 
(LLDPE .)يمثل البوىلي إيثيلي   أكت  حصة بي   اللدائن الحرارية

ي  309من السوق المقدرة بـ  %37بنسبة  1
 
ي ف مليون طن مت 

ي العديد من التطبيقات وقطاعات السوق . 2021عام 
 
نظًرا لمجموعة خصائصه الواسعة والمتعددة، ُيستخدم البوىلي إيثيلي   ف

ونياتمثل السلع االستهالك من المزايا الرئيسية للبوىلي إيثيلي   انخفاض . ية والبنية التحتية والبناء وصناعات السيارات واإللكت 
لية واألغذية، وأغطية تغليف المواد الغذائية  ي الحاويات المت  

 
ي ف

التكلفة، والتنوع وقابلية الطقس مع تطبيقات االستخدام النهات 
ي للسلعالالمستدامة وغت  الغذائية واألغطية 

اص  كيبات و األسالك معززة للعمر االفت  ، والمعدات طويلة األمد مثل المواست  والت 
 . والكابالت

ي الت  الرئيسي للصي   
 
 والبوىلي إيثيلي   المقامة ف

ي )يعتمد توريد البوىلي إيثيلي   بشكل أساسي عل السعة اإلنتاجية لإليثيلي  
والب 

ي تستخدم ( لمحلي والصادرات المصنعة من البوىلي إيثيلي   تعد حالًيا أكت  سوق استهالكي لالستخدام ا
ي أمريكا الشمالية، الب 

 
وف
 والبوىلي إيثيلي   عل نطاق عالمي ألغراض التصدير 

يتم تعويض من المتوقع أن و . الغاز الصخري لبناء قدرات تصنيع لإليثيلي  
ي عام تأثت  السعة اإلضافية، إىل حد ما، من خالل نمو الطلب المرتفع عما كان 

 
من المحتمل أن يكون هذا . 2020متوقًعا ف

، مثل  ي تفضيالت المستهلكي  
 
ي مرحلة ما بعد الجائحة عل البنية التحتية والتحوالت ف

 
ا بإنفاق الحكومات ف

ً
النمو مدفوع

نت مقابل التسوق داخل المتاجر   . تفضيل الطلب عت  اإلنت 

ي أمريكا  من المتوقع أن
 
ق األوسط مستفيدين من الوضع المتمت   لإليثان كمادة يظل منتجو البوىلي إيثيلي   ف الشمالية والشر

ي عام 
 
ي أسعار النفط الخام ف

 
 : وما بعده 2022أولية، مدعوًما بالزيادات المتوقعة ف

  ق األوسط وأمريكا الشمالية من ي الشر
 
بناًء عل مراكز التكلفة التنافسية، من المتوقع أن يزيد منتجو البوىلي إيثيلي   ف

ق األوسط بشكل أساسي إىل الصي   . الصادراتحجم  ي الشر
 
من المتوقع أن يستمر توجيه الصادرات من المنتجي   ف

 . والهند وأوروبا الغربية، مدفوعة بعائدات صافية جذابة وزيادة الطلب عل الواردات

 ي عائدات خا
 
ي استهداف األسواق ذات أعل صاف

 
رج السوق المحلية، من المرجح أن تستمر صادرات أمريكا الشمالية ف

ق آسيا لتصفية  ق آسيا وجنوب شر ا أن تستهدف شمال شر
ً
مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، ولكن من المرجح أيض

 . أحجام الصادرات المطلوبة

  ي بشكل معتدل، عل الرغم من أنه من المقرر بدء تشغيل
من المتوقع أن يزداد حجم الواردات من الت  الرئيسي الصيب 

ق األوسط وأمريكا الشمالية . ديد من مصانع البوىلي إيثيلي   المحليةالع نظًرا ألنه من المتوقع زيادة الصادرات من الشر
ة التوقعات، فإن هذه الصادرات سوف تحل محل الصادرات إىل الصي   من المنتجي   ذوي التكلفة 

إىل الصي   خالل فت 
ق آسيا الذين يقومون بتوريد ال ي جنوب شر

 
من المرجح أن تؤدي كل هذه التطورات إىل . بوىلي إيثيلي   إىل الصي   العالية ف

 تقليدًيا بالبوىلي إيثيلي   
ي كانت تزود الصي  

 . ترك مجال أقل لألسواق اآلسيوية األخرى الب 

  ق األوسط إىل الهند، مدفوعة بالطلب المحلي المرتفع ونمو اإلنتا ج من المتوقع أن تزداد صادرات البوىلي إيثيلي   من الشر
ي البالد عل مدى السنوات العشر القادمة

 
حيث إن إضافات السعة سوف تؤخر نمو الطلب، . المحلي األبطأ نسبًيا ف

ايد للبوىلي إيثيلي   مع احتمالية وصول أحجام الواردات  فمن المتوقع أن
 أكت  عل نحو مت  

ً
ا صافيا

ً
تصبح الهند مستورد

ي بحلول نهاية العقد  3إىل   . ماليي   طن مت 

، تهدف العديد من مبادرات االستدامة من قبل الحكومات والجماعات البيئية إىل الحد من استخدام  عل الصعيد العالمي
يبة عل بعض السلع البالستيكية الجاهزة أو فرض  المنتجات البالستيكية المختلفة عن طريق فرض رسوم استخدام أو رص 

                                                 
والبولي ( PVC)والبولي فينيل كلوريد ( SEP)والبوليسترين القابل للتمدد ( PS)والبوليسترين ( PP)والبولي بروبيلين ( PE)تشمل راتنجات اللدائن الحرارية بشكل أساسي البولي إيثيلين  1

وحمض بولي ( PMMA)، بولي ميثيل ميثاكريالت (ABS)، أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (PC)والبولي كربونات ( EVA)وغيرها مثل أسيتات فينيل اإليثيل ( PET)إيثيلين تيريفثاالت 

 .وغيرها( PLA)الكتيك 
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يبدو أن هذه المبادرات، باإلضافة إىل التنفيذ . ائمة عل البوىلي أوليفي   حظر تام عل استخدام منتجات التعبئة والتغليف الق
ايد لمخططات المسؤولية الموسعة للمنتجي     

، سوف تؤثر عل الطلب من التطبيقات ذات االستخدام الفردي (EPR)المت 
ي تشمل أكياس التجزئة البالستيكية وأكياس القمامة والبطانات

ايدة عل استخدام عل الرغم من الضغوط . والب  البيئية المت  
أكياس التجزئة البالستيكية ذات االستخدام الواحد وأكياس التعبئة والتغليف، فمن المتوقع أن يستمر استخدام البوىلي إيثيلي   

ي النمو 
 
ونيات، ف ي تشمل البناء والتشييد والسيارات واإللكت 

ي التطبيقات متعددة االستخدامات، والب 
 
تمر من المرجح أن تس. ف

ة التكلفة واألداء  ي التطبيقات المختلفة حيث يمكنها توفت  مت  
 
ي استبدال المواد التقليدية ف

 
بوليمرات البوىلي إيثيلي   التقليدية ف

، . األفضل ال تغطي المواد التقليدية نفس مجموعة الخصائص والتطبيقات بنفس التكلفة والبصمة الكربونية مثل البوىلي إيثيلي  
ي دور 

 
 . ة حياتها بالكاملعند النظر ف

 

ا بالسعة المثبتة
ً

ا باسم إضافات السعة المعلنة . تسم السعة اللوحية أيض
ً

ي يشار إليها أيض
تشمل إضافات السعة اللوحية، والب 

ي 
ي تم فيها اإلعالن عن قرار استثماري نهات 

 . أو المؤكدة، جميع الحاالت الب 

ي يتوق
اضية عل أنها السعة الب  ف السعة االفت  عر 

ُ
اء منتجات ت بناًء عل اتجاهات الصناعة السائدة لتحقيق  IHS Markitعها خت 

ي )التوازن بي   العرض والطلب عل منتج عل المدى الطويل 
 (. سنوات 6-5بعد اإلطار الزمب 

ف معدل التشغيل عل أنه نسبة اإلنتاج اإلجماىلي إىل إجماىلي السعة المثبتة
إلجمالية ، تم تعريف السعة ا2025بعد عام . يعر 

اضية  .   المثبتة عل أنها مجموع السعة اللوحية والسعة االفت 

 الطلب

ي المتوسط، بنحو 
 
ضعف الناتج المحلي  1.6نما الطلب العالمي عل البوىلي إيثيلي   عل مدى السنوات العشر الماضية ف

ي عام  %3.7عل الرغم من انكماش االقتصاد العالمي بنسبة . اإلجماىلي العالمي 
 
، فقد نما الطلب عل البوىلي إيثيلي   2020ف

ي القطاعات الرئيسية أثناء الجائحة، مثل التغليف المرتبط باألغذية%5.7بنسبة 
 
ا بالطلب ف

ً
كما دعمت الجائحة .  ، مدفوع

وس  أن من المتوقع (. والقفازات أثواب العزلمثل )استمرار استخدام منتجات الرعاية الصحية والنظافة للحد من انتشار الفت 
ي مرحلة ما بعد الجائحة عل البنية التحتية 

 
ا بإنفاق الحكومات ف

ً
األنابيب )يستمر نمو الطلب عل البوىلي إيثيلي   مدفوع

ايد للطلب ( واألسالك والكابالت واألفالم واألغطية ي سلوك المستهلك، مثل التفضيل المت  
 
ي تسببها الجائحة ف

ات الب  والتغت 
ي 
 
نت مقابل التسوق ف  . المتاجر  عت  اإلنت 
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ي عام 
 
ي ومن المتوقع أن يصل إىل  115بحواىلي  2021تم تسجيل استهالك البوىلي إيثيلي   ف مليون طن  138مليون طن مت 

ي بحلول عام  جم إىل معدل نمو سنوي مركب 2026مت   . %3.7يبلغ ( CAGR)، مما يت 

، والذي ي ق آسيا عل االستهالك العالمي من البوىلي إيثيلي   ي عام  %42مثل حواىلي يهيمن شمال شر
 
. 2021من إجماىلي الطلب ف

ق آسيا وعل مستوى العالم، وتمثل حواىلي 
ي شمال شر

 
ينمو الطلب بمعدل . من الطلب العالمي  %37الصي   هي أكت  سوق ف
ة  %4.8نمو سنوي مركب قدره    2026-2021خالل الفت 

ً
، ومن المتوقع أن يتلق  الطلب العالمي مزيد ي الت  الرئيسي للصي  

 
ا ف

ق آسيا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ، وشبه القارة الهندية، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %4.2من الدعم من جنوب شر
ا 7.6% ً  . ، عل الرغم من أنه ناتج عن قواعد أصغر كثت 
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، حيث يمثل حو   عاىلي الكثافة أكت  حصة من حيث الحجم داخل عائلة البوىلي إيثيلي  
من إجماىلي  %45اىلي يمتلك البوىلي إيثيلي  

ي عام 
 
ي كل من عمليات البثق والقولبة. 2021الطلب عل البوىلي إيثيلي   ف

 
 عاىلي الكثافة ف

 . يستخدم البوىلي إيثيلي  

ي وثالث أكت  حصة من حيث الحجم حيث يمثالن ما يقرب من  LDPEو  LLDPEيحتل كل من 
عل  %21و  %34ثات 

تيب من إجماىلي  ي من 115.5الت  ي عام  مليون طن مت 
 
 . 2021الطلب ف

 

 

 عملية البثق

ي عام  75بحواىلي ( %65حواىلي )أكت  حصة من سوق البوىلي إيثيلي    2تمثل عملية البثق
 
ي ف يفضل . 2021مليون طن مت 

ي تطبيقات البثق، حيث يمثل حواىلي 
 
. من إجماىلي سوق البوىلي إيثيلي   المبثوق %45استخدام البوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة ف

ة  %3.8توقع أن ينمو الطلب اإلجماىلي عل البوىلي إيثيلي   لعملية البثق بنسبة من الم  . 2026-2021سنوًيا خالل الفت 

ي تشمل استخدامات التغليف واستخدامات غت  التغليف، أكت  األسواق من حيث الحجم 
تعد استخدامات األفالم واأللواح، الب 

، حيث تمثل حواىلي  ي عام من االسته%  54للبوىلي إيثيلي  
 
ي مناطق مثل الت  2021الك العالمي ف

 
، وهي سوق نمو رئيسي ف

ة  %3.6من المتوقع أن ينمو الطلب عل تطبيقات األفالم واأللواح بنسبة . الرئيسي للصي     . 2026-2021سنوًيا خالل الفت 

والمنتجات المجمدة مة االستخدامات الرئيسية لتغليف المواد الغذائية هي تغليف المخبوزات ومنتجات األلبان واألطع

تشمل العبوات غت  الغذائية البطانات الصناعية، وأكياس الخدمة . البضائع المخبوزةو يات واللحوم والدواجن والحلو الطازجة 

الشاقة، وبطانات األكياس متعددة الجدران، ولفائف الركائز الخشبية الممتدة واالنكماشية، والتعبئة والتغليف، وأكياس 

تشمل االستخدامات النموذجية غت  التعبئة التغليف استخدامات األكياس . ياس البضائع، وأكياس المالبسالبقالة، وأك

                                                 
من التشكيالت  م فيها صهر البالستيك وتشكيله في هياكل إنتاج مستمر مثل األنابيب والقنوات واألفالم واأللواح البالستيكية والطالء بالحرارة وغيرهاالبثق هو عملية تصنيع كبيرة الحجم يت 2

 .النهائية مثل األسوار والدرابزين وإطارات النوافذ وعزل األسالك، وغيرها
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ي تستخدم لمرة 
لية، وأكياس القمامة، واألغطية الصناعية ومخزون اللفائف، واألفالم الزراعية، والحفاضات الب  واللفائف المت  

 . واحدة

ا بالتعبئة النشطة من المتوقع أن يستمر االستهالك العالمي ل
ً
ي الزيادة، مدفوع

 
ي )مواد التغليف ف

اص  ، (لزيادة العمر االفت 
يتم دعم من المتوقع أن . والتعبئة عالية الشفافية( استبدال الرقائق واألغشية المعدنية)واألغشية الرقيقة ذات الحاجز العاىلي 

ا من خالل االنتقال من الحاويات الصلبة إىل استخدام عبو 
ً
 . ات مرنة عالية الجودةالنمو أيض

ي يمكن أن تستوعب 
، زاد تعقيد هياكل األفالم، مما يتطلب راتنجات متسقة وعالية الجودة من درجة البثق والب  ي

ي الماص 
 
ف

ي الهياكل أحادية المادة . شعات خط أعل وهياكل أرق
 
ا بالزيادات ف

ً
ومع ذلك، من المحتمل أن يكون النمو المستقبلي مدفوع

من المتوقع أن تحل مادة البوىلي إيثيلي   أحادية المادة محل هياكل األفالم متعددة . نية إعادة تدوير البوىلي إيثيلي   لتحسي   إمكا

ي يصعب إعادة تدويرها 
ي تطبيقات األفالم)الطبقات ومتعددة المواد والب 

 
 (. أي ف

ي أكت  عملية بثق؛ تمثل حواىلي 
ي هي ثات  ي عام ماليي   طن مت   10األنابيب والشكل الجانب 

 
. 2021ي من استهالك البوىلي إيثيلي   ف

 عاىلي الكثافة 
ي هذا التطبيق هو البوىلي إيثيلي  

 
تشمل االستخدامات النموذجية (. HDPE)معظم البوىلي إيثيلي   المستهلك ف

ب والمواست  الكهربائية ي تطبيقات األنابيب واألشكال تسجل من المتوقع أن . أنابيب الغاز وأنابيب مياه الشر
 
دل النمو معف

 . 2026حب  عام  %4.8نسبة  السنوي المركب

ي  %3بعد الطالء بالبثق ثالث أكت  سوق لعمليات البثق، حيث يمثل أقل من 
 
من إجماىلي الطلب العالمي عل البوىلي إيثيلي   ف

ي هذا التطبيق هو البوىلي إيثيلي   منخفض الكثافة . 2021عام 
 
 التقديرات إىل تشت  (. LDPE)معظم البوىلي إيثيلي   المستهلك ف

 عامي  %2.9بنسبة  معدل النمو السنوي المركبوفق أن استخدامات الطالء بالبثق سوف تنمو 
تشمل . 2026و  2021بي  

االستخدامات النموذجية طالء منتجات الورق والورق المقوى لتعبئة السوائل مثل الحليب والعصائر، وطالء الرقائق لعمل 

ي هياكل ا
 
 . ألفالم متعددة الطبقات، وطالء الورق والقماش المنسوج لتوفت  حاجز للرطوبةطبقة مانعة للتشب ف

 

 عملية الصب

ي تشمل القولبة بالحقن، والقولبة بالنفخ، والقولبة الدورانية ما يقرب من 
من إجماىلي الطلب  %25تمثل تطبيقات القوالب، الب 
ي عام 

 
ي أكت  تطبيقات صب راتنجات تعتت  القولبة بالحقن وا. 2021عل البوىلي إيثيلي   ف

تيب، أكت  وثات  لقولبة بالنفخ، عل الت 
ي جميع أنحاء العالم، حيث تمثل ما يقرب من 

 
ي عام  %11و  %13البوىلي إيثيلي   ف

 
، ومن المتوقع 2021من الطلب العالمي ف

من  %2لدورانية أقل من تمثل تطبيقات القولبة ا. 2026و  2021بي    %3.8و  %3.9أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 
ي عام 

 
 . 2021الطلب العالمي عل البوىلي إيثيلي   ف

لية وتغليف المواد الغذائية وغت  الغذائية واألسطوانات الصناعية  من االستخدامات النموذجية لعب األطفال واألدوات المت  
ها  ات التجميل وغت   . واألدوية ومستحرص 
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 عاىلي الكثافة هو درجة من 
ي تطبيقات القولبةالبوىلي إيثيلي  

 
ي أعل . البوىلي إيثيلي   األكت  استخداًما ف

القولبة بالنفخ هي ثات 

ي البوىلي إيثيلي   
 
يتم تصنيع جميع منتجات البوىلي إيثيلي   المقولب بالنفخ تقريًبا باستخدام البوىلي إيثيلي   . استخدم للقولبة ف

 . عاىلي الكثافة

 

 

ي العالملبوىلي إيثيلي   ل يمعدل االستهالك الفرد من المتوقع أن يرتفع
 
ي عام   14.7من  ف

 
ي عام   16.8إىل  2021كجم ف

 
كجم ف

ا  ،2026
ً
. يختلف استهالك البوىلي إيثيلي    بالتمدنمدفوع ي الهند والصي  

 
ة من السكان ف  من شخص آلخر المستمر ألعداد كبت 

اوح بي   عت  نطاق واسع 
ي العديد من البلدان النامية إ  1أقل من  يت 

 
ي البلدان المتقدمة  40ىل أكت  من كجم للفرد ف

 
، كجم للفرد ف

ا بمراكز تصدير 
ً
ي تتمتع أيض

ي السلع شبه  مهمةال سيما تلك الب 
 
، تتمتع البلدان ذات الكثافة السكانية أو الجاهزة. لذلك الجاهزةف

ة واالقتصادات شيعة التوسعا ي المسل الصي   والهند وإندونيسيا ، مثلكبت 
 
تقبل. بينما يتجاوز استهالك ، بإمكانيات نمو هائلة ف

ي 
 
ة مدفوعة بصادرات السلع العالمي الصي   حالًيا المتوسط  الفرد من البوىلي إيثيلي   ف الجاهزة و شبه الجاهزة ، تظل نسبة كبت 

 .  من االستهالك المحلي
ً
( بدال ي تستهلك البوىلي إيثيلي  

 )الب 

 ،لبوىلي بروبلي   ل بمعدل استهالك فردي مرتفع نسبيا غربية حالًيا تتمتع االقتصادات المتقدمة مثل الواليات المتحدة وأوروبا ال

ي االقتصادات المتقدمة كجم عل التواىلي   29.4كجم و   39 يعادل
 
، ومع ذلك من المتوقع أن تظل معدالت النمو المستقبلية ف

 منخفضة. 



 

81 

 

 

 

 

ة والنمو االقتصادي الش  الناميةتتمتع االقتصادات  ي المستقبل: ذات الكثافة السكانية الكبت 
 
 يــــع بإمكانات هائلة للنمو ف

ي الصي   من 
 
ي عام   29.6من المتوقع أن يرتفع استهالك الفرد من البوىلي إيثيلي   ف

 
ي عام   37.1إىل  2021كجم ف

 
، 2026كجم ف

 . 2026إىل  2021٪ من عام 4.6بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

ي ا
 
ي ع  4.7لهند من من المتوقع أن يزيد استهالك الفرد من البوىلي إيثيلي   ف

 
ي عام   6.5إىل  2021ام كجم ف

 
، بمعدل 2026كجم ف

ي حي   أن االتجاه 2026إىل  2021٪ من 6.8نمو سنوي مركب يبلغ 
 
، فإن المستوى اإلجماىلي الستهالك البوىلي متصاعد . ف

 . ي البلدان األخرى مثل الصي  
 
ي الهند أقل بكثت  من مثيله ف

 
 إيثيلي   ف
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 تجارةالتوريد ومعدالت التشغيل وال

ي ، زادت سعة اللوحة العالمية 2021إىل  2016من  المدةخالل 
 
 133ووصلت إىل  %4.7بنسبة  معدل النمو السنوي المركبف

ي ي عام  %87استقر معدل التشغيل العالمي حول .  مليون طن مت 
 
 . 2021ف

ي المتو  %85، من المتوقع أن ينخفض استخدام الصناعة إىل 2026إىل عام  2021عام من 
 
حيث من المتوقع أن يبدأ سط، ف

ي من السعة المضافة، وبالتاىلي زيادة قدرة اللوحية العالمية إىل  25تشغيل حواىلي 
ي 159مليون طن مت  من  . مليون طن مت 

ن معدالت تشغيل %3، من المتوقع أن ينمو الطلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حواىلي 2031إىل عام  2027عام 
ّ
، مما يمك

ي واالستقرار عند حواىلي الصناعة من ال
 
ي المتوسط %85تعاف

 
 . ف
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ي إضافة سعة بروج  آس إتش إسمالحظة: نظرت 
ي عام  4ف 

 . 2026مع بدء التشغيل بكامل طاقتها بحلول عام  2025بنهاية عام  4؛ ومع ذلك، تتوقع بروج بدء تشغيل بروج 2027ف 

ي عام  %47 عل ما يقرب من( عل أساس المساهمة)منتًجا  15استحوذ أكت  
 
. 2021من طاقة إنتاج البوىلي إثيلي   العالمي ف

يمثل . من إجماىلي السعة اإلنتاجية العالمية للبوىلي إثيلي    %8أكت  منتجي   بحصة متساوية تبلغ  Dowو  ExxonMobilتعد 

 مًعا حواىلي 
ي أمريك %31أكت  خمسة منتجي  

 
ا الشمالية وأوروبا الغربية من السعة اإلنتاجية العالمية للبوىلي إيثيلي   ولها وجود ف

ق األوسط  . والشر

 

ي عام 
 
ي من البوىلي إيثيلي   عت  المناطق 51، تم تداول حواىلي 2021ف

يخضع موقع أصول تصنيع البوىلي إيثيلي   . مليون طن مت 
ي المقام األول لتوافر المواد األولية

 
ا، بسبب النفقات المرتبطة بالتحميل . ف

ً
يدا)يعتت  نقل اإليثيلي   مكلف ، ونقل السوائل (لتت 

دة، والتفريــــغ  كز معظم وحدات إنتاج البوىلي (. اإلعادة للحالة الغازية)المت 
، تت  نظًرا للتكاليف اللوجستية المرتبطة بنقل اإليثيلي  

ي يتوافر فيها اإليثيلي   
ي المناطق الجغرافية الب 

 
 . إيثيلي   ف

، بسبب م ق األوسط أكت  مصدر للبوىلي إيثيلي  
ة تواجد المواد األولية، حيث يمثل حواىلي ال يزال الشر من إجماىلي %  32ت  

ي عام 
 
ق األوسط ما يقرب من . 2021الصادرات ف ر الشر

 
، وكانت آسيا الوجهة الرئيسية لتلك  %83صد من إنتاج البوىلي إيثيلي  

ي العالم، حيث استحوذت عل ما يقرب من. الصادرات
 
ي أكت  منطقة مصدرة ف

من إجماىلي  %26 أمريكا الشمالية هي ثات 
ي عام 

 
ق . 2021الصادرات ف ق آسيا وجنوب شر تستهدف صادرات أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية وشمال شر

 . آسيا 

ق آسيا أكت  مستورد صاٍف، مع زيادة الطلب عل الواردات الصافية، عل الرغم من أنه  من المتوقع أن تظل منطقة شمال شر
ة المتوقعة 14.5ة من المتوقع إضاف ي من السعة خالل الفت  ي األخرى أوروبا . مليون طن مت 

 
اد الصاف تشمل مناطق االستت 

 . الغربية وإفريقيا وشبه القارة الهندية
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 (PP)البوىلي بروبلي   

ي العالم من حيث الحجم بعد البوىلي إيثيلي   ( PP)البوىلي بروبلي   
 
ي أكت  راتينج حراري ف

، . هو ثات  اكتسب البوىلي عل مر السني  
ي جميع مجاالت االستخدام اليومي والتطبيقات المتخصصة

 
 البوىلي إيثيلي   بالمتانة وخفة الوزن، مع . بروبيلي   شعبية ف

يتمت  
 . مقاومة كيميائية ممتازة، وصالبة عالية نسبًيا، وقدرة تنافسية عالية من حيث التكلفة

ي االستخدامات التقليدية، تحل مادة البوىلي بروبيلي   
 
ايد محل المواد األخرى غت  البوليمرية مثل الورق والمعادن ف  

 بشكل مت 
ي . والخشب نظًرا لمزايا التكلفة واألداء وتقليل انبعاثات الكربون خالل دورة حياتها اإلجمالية

 
يستخدم البوىلي بروبيلي   ف

لية والغذائية، ولعب تطبيقات مثل أقنعة الوجه، والمناديل الصحية، وقطع غيار السيارات، وأغطية السجاد  ، والحاويات المت  
ي تعبئة الوجبات الخفيفة، والروالت 

 
األطفال، والحفاضات، وأنابيب المياه، ومواد البناء الرغوية، واألغطية المستخدمة ف

ي التطبيقات المركبة، يمكن أن ينافس البوىلي بروبيلي   الرات. عالية الشفافية لألغذية واستخدامات التعبئة األخرى
 
نجات ف

ي صناعة السيارات حيث يمكن مزج البوىلي بروبيلي   بالزجاج ورسمه 
 
الهندسية عالية التكلفة، وهو أمر مفيد بشكل خاص ف

 . بسهولة

 

ا بالسعة المثبتة
ً

ا باسم إضافات السعة المعلنة . تسم السعة اللوحية أيض
ً

ي يشار إليها أيض
تشمل إضافات السعة اللوحية، والب 

ي أو المؤكدة، جميع 
ي تم فيها اإلعالن عن قرار استثماري نهات 

 . الحاالت الب 

اء منتجات  ي يتوقعها خت 
اضية عل أنها السعة الب  ف السعة االفت  عر 

ُ
بناًء عل اتجاهات الصناعة السائدة لتحقيق  IHS Markitت

ي )التوازن بي   العرض والطلب عل منتج عل المدى الطويل 
 (. سنوات 6-5بعد اإلطار الزمب 

، تم تعريف السعة اإلجمالية 2025بعد عام . ف معدل التشغيل عل أنه نسبة اإلنتاج اإلجماىلي إىل إجماىلي السعة المثبتةيعر  
اضية  . المثبتة عل أنها مجموع السعة اللوحية والسعة االفت 
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 الطلب

 

 

ا عل هيكل وتوازن اال 
ً
ي صناعاتها تختلف أنماط استهالك البوىلي بروبلي   من منطقة إىل أخرى اعتماد

 
. ستخدامات النهائية ف

ة  ي سلوك المستهلك الناتجة عن تأثت  كوفيد2020-2019بشكل عام، خالل الفت 
 
ات ف ي  19-، أدت التغيت 

 
إىل نمو قياسي ف
، والرافية، واألفالم والصفائح، وحدوث انخفاضات معتدلة  ي الت  الرئيسي للصي   عل منتجات ألياف البوىلي بروبيلي  

 
الطلب ف

ي ا
 
ي مناطق أخرىف

 
أدت هذه االتجاهات اإليجابية، باإلضافة إىل تأجيل سياسات االستدامة وتفويضات إعادة التدوير، . لطلب ف

 . 2021-2020خالل  %7.0وحواىلي  2020-2019خالل  %5.1إىل زيادة استهالك البوىلي بروبلي   بنحو 

ي عام مليون طن م 23.5استهلكت تطبيقات عمليات البثق عل مستوى العالم 
 
ي من البوىلي بروبلي   ف

تعتت  األفالم . 2021ت 
ي عملية البثق

 
يحة إنتاج ف من المتوقع أن يرتفع إجماىلي الطلب عل تطبيقات عمليات البثق بمعدل نمو . واألغطية أكت  شر

ة  %4.3سنوي مركب يبلغ  ي بحلول عام  28.9ليصل إىل  2026-2021خالل الفت  أدت مخاوف . 2026مليون طن مت 
ايدة استجابة لوباء كوفيدا ، والكميات  19-لصحة والسالمة المت   إىل زيادة الطلب عل المواد الغذائية القائمة عل البوىلي بروبلي  

ة، وتغليف السلع مع االتجاه الجديد نحو التقيد بالتباعد االجتماعي والنظافة الشخصية، زاد بيع األقنعة واألجهزة . الكبت 
ها من أجهزة ي عام  الطبية وغت 

 
ي يمكن التخلص منها بشكل كبت  ف

، 2020الرعاية الصحية القابلة لالرتداء وحاويات الطعام الب 
اشف باإلضافة إىل األلياف  . وكتأثت  مضاعف، استفادت قطاعات مثل األفالم والشر

ة من استهالك البوىلي بروبلي   إىل حصة البلدان الصناعي ي تضيف استخدامات القولبة بالحقن نسبة كبت 
ة، ال سيما الدول الب 

وقد تأثرت تطبيقات القولبة، مثل السيارات والسلع المعمرة األخرى، خالل . لديها صناعات محلية للسيارات واألجهزة
ة . الجائحة ا خالل الفت 

ً
ي تطبيقات القولبة ثابت

 
ي عام 2020-2019ظل النمو ف

 
 هذا القطاع ف

 
ومن  2021، ومع ذلك، تعاف

ة  %4دل سنوي مركب بنسبة المتوقع أن ينمو بمع ي قطاع السيارات . 2026-2021خالل الفت 
 
من المرجح أن يكون التحسن ف

ا  2021هو المحرك الرئيسي لنمو الطلب عل تطبيقات القولبة بالحقن اعتباًرا من عام 
ً
 . فصاعد

ي االستخدامات بسبب الطلب عل األ 
 
ي الصناعة الزراعية، تزداد استخدامات األلياف عل باف

 
كياس الزراعية واألكياس ف

ي إنتاج معدات الحماية الشخصية . والقماش المشمع والتطبيقات الخارجية األخرى
 
ستخدم ف

ُ
ي ت
استفادت درجة رافية، الب 

(PPE ) ي عامي
 
ها ف  من غت 

ها من األجزاء الطبية القابلة لالرتداء، أكت  من المتوقع أن يظل الطلب عل . 2021و  2020وغت 
ي بعد الجائحةاألفالم واألل

 
ة التعاف  . ياف قوًيا خالل فت 
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يبة البالستيك"تفويضات إعادة التدوير عت  مختلف الدول وسياسات االستدامة مثل  ا عل " رص 
ً
ي أوروبا تمارس ضغط

 
ف

ي تشمل الماصات وأدوات المائدة وأكياس تغليف السلع
ي تطبيقات االستخدام الفردي والب 

 
ومع . استهالك البوىلي بروبلي   ف

ي %100ك، ُيعرف البوىلي بروبيلي   بأنه مادة قابلة إلعادة التدوير بنسبة ذل
 
ي غسالة الصحون، وآمنة ف

 
، وآمنة لالستخدام ف

باإلضافة إىل ذلك، يتجه المستخدمون . الميكروويف، وهي فريدة من نوعها مقارنة بمواد تغليف المواد الغذائية األخرى
ي يتم تصنيعها جميًعا من البوىلي النهائيون إلنشاء حل أحادي المواد، مثل 

أكواب المستهلك ذات األغطية والماصات، والب 
ي التطبيقات ذات االستخدام الفردي، . بروبيلي   الذي يمكن إعادة تدويره بسهولة

 
ايدة ف عل الرغم من الضغوط البيئية المت  

ي التطبيقات متعددة االستخدا
 
ي قطاعات السيارات والسلع المعمرة من المتوقع أن ينمو استخدام البوىلي بروبيلي   ف

 
مات ف

من المتوقع أن تدعم هذه العوامل نمو البوىلي بروبيلي   . والقطاعات الصناعية والبناء نظًرا لعدم وجود بدائل مرئية أو اقتصادية
 . سنوًيا عل مستوى العالم خالل السنوات العشر القادمة %3.7بنسبة 

 

ي عام 
 
ي وهو أعل بنسبة  85البوىلي بروبلي    ، سجل الطلب عل راتنجات2021ف ي عام  %7مليون طن مت 

 
. 2020من الطلب ف

ي، وتمثل استخدامات األفالم والصحائف  30تمثل األلياف والرافية حواىلي  ي أخرى 20مليون طن مت  تشكل . مليون طن مت 

وهو أكت  استخدام منفرد للبوىلي من االستهالك، أعالها هو استخدام القولبة بالحقن،  %34استخدامات القوالب حواىلي 

ي عام 
 
ي من البوىلي بروبلي    29، وهو ما يمثل حواىلي 2021بروبيلي   ف

 . مليون طن مت 

 

ي، وهو ما يمثل  105، من المتوقع أن يصل االستهالك العالمي من البوىلي بروبلي   إىل 2026بحلول عام  معدل مليون طن مت 

ي شبه القارة الهندية من ماتوقع أن . سنوًيا  %4.4حواىلي ب النمو السنوي المركب
 
والت  الرئيسي ( %8.9)يكون النمو األشع ف

ق آسيا ( %5.0)للصي    ي االستهالك بنحو (. %5.6)وجنوب شر
 
مليون  20واألهم من ذلك، أنه من المتوقع أن يحدث نمو ف

ي السنوات الخمس المقبلة، و 
 
ي ف ماليي    10)ا إىل الت  الرئيسي للصي   تعود نصف هذه النسبة تقريبً من المتوقع أن طن مت 
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ي ق آسيا بـ  3.6، تليها شبه القارة الهندية بـ (طن مت  ي وجنوب شر ي 2مليون طن مت  تشكل من المحتمل أن . مليون طن مت 

ة من  %78هذه المناطق الثالث مجتمعة حواىلي  ي الفت 
 
 . 2026إىل  2021من النمو المتوقع الستهالك الـ البوىلي بروبيلي   ف

ي عام   10.8من المتوقع أن يرتفع االستهالك العالمي من البوىلي بروبلي   للفرد من 
 
ي عام   12.7إىل  2021كيلوجرام ف

 
كيلوجرام ف

ي الهند والصي    2026
 
ة من السكان ف ي المستمر ألعداد كبت  ا بالتوسع الحرص 

ً
ة بي   االقتصادات . مدفوع توجد فجوة كبت 

ي لنصيب الفرد من تتمتع االقتصا. المتقدمة والناشئة دات المتقدمة مثل الواليات المتحدة وأوروبا الغربية حالًيا بارتفاع نسب 
ي   19.3كجم و   19.1البوىلي بروبلي   عند 

 
تيب، ومع ذلك فمن المتوقع أن تظل معدالت النمو المستقبلية ف كجم عل الت 

 . االقتصادات المتقدمة منخفضة
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ة والنمو االقتصادي الشيــــع، مثل الصي   والهند ، بإمكانات تتمتع االقتصادات الناشئة ذات الكث للنمو  ممتازةافة السكانية الكبت 
ي المستقبل

 
 : ف

  ي الصي   وهو
 
 أن استهالك الفرد من البوىلي بروبلي   ف

ي حي  
 
كجم حالًيا أعل بكثت  من المتوسط العالمي البالغ   25.2ف

ة منه ال تزال مرتبطة ب  10.8  من االستهالك محلًيا كجم، إال أن نسبة كبت 
ً
من المتوقع أن يرتفع استهالك . التصدير بدال

ي الصي   
 
الفرد من البوىلي بروبيلي   ف

ي عام   25.2 من 3
 
ي عام   31.9إىل  2021كجم ف

 
، بمعدل نمو سنوي 2026كجم ف

 . 2026-2021من %  4.8مركب قدره 

  ي الهند من
 
ي عام   4.2من المتوقع أن يزيد استهالك الفرد من البوىلي بروبلي   ف

 
ي عام   6.2إىل  2021كجم ف

 
، 2026كجم ف

مع أن االتجاه صعودي، إال أن المستوى اإلجماىلي الستهالك . 2026إىل  2021من %  8بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
ي البلدان األخرى مثل الصي   

 
ي الهند أقل بكثت  من مثيله ف

 
 . البوىلي بروبيلي   ف

ي الت  الرئيسي للصي   وبقية آسيا، يعت
 
ي تغليف المنسوجات والسلع ف

 
ت  نمو استهالك البوىلي بروبلي   مهًما نظًرا ألهميته ف

ي إنتاج األكياس الزراعية والخيوط( الرافية)االستهالكية العامة، واالستخدام العاىلي أللياف البوىلي أوليفي   
 
أسواق مثل وكانت . ف

ا توسوالهند كوريا الجنوبية وتايوان والت  الرئيسي للصي   
ً
ي استهالك كميات أيض

 
ي تستمر ف

ع صناعات تصنيع السيارات الب 

ايدة من مادة البوىلي بروبيلي   
 . مت  

 

ي دفع نمو الطلب اإلجماىلي عل البوىلي  من المتوقع أن
 
يستمر استبدال المواد األخرى مثل الزجاج والمواد البالستيكية األخرى ف

ي جميع أنحاء العالم
 
والمقاومة للحرارة مثل التحملية لتنافسي والخصائص المادية الجذابة أدى الجمع بي   السعر ا. بروبلي   ف

ي السوق، ليس فقط كبديل للمواد األخرى ولكن ستخدام والمواد الكيميائية وإمكانية إعادة اال 
 
إىل زيادة فائدة البوىلي بروبلي   ف

ي التطبيقات الجديدة
 
ا ف

ً
 . األنابيب ذاتية الحركة أو أنابيب المياهمثل  أيض

                                                 
والسلع النهائية ( مثل المكونات المستخدمة في صناعة السيارات، واألجهزة المنزلية، وصناعة اإللكترونيات االستهالكية)لعًا شبه مصنعة وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن الدولة التي تصدر س 3

يفسر هذا على األرجح سبب . البولي بروبلينسيكون لها طلب على البولي بروبلين للفرد أعلى من االستهالك المحلي الحقيقي للفرد من ( مثل السيارات، واألجهزة، وما إلى ذلك) %100بنسبة 

 (.كجم 30.1)وكوريا الجنوبية ( كجم 25.2)ارتفاع الطلب في كل من الصين 
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 توريد ومعدالت التشغيل والتجارةال

ي جميع أنحاء العالم ب
 
 عامي  %4.9قدره معدل نمو سنوي مركب نمت الطاقة اإلنتاجية للبوىلي بروبلي   ف

 2021و  2016بي  

ي 96وتبلغ حالًيا  ي عام . مليون طن مت 
 
ي من البوىلي بروبلي   عل مستوى العالم  89، تم إنتاج حواىلي 2021ف

مليون طن مت 

ي  18أضافت آسيا وشبه القارة الهندية مًعا . %89ستخدام القدرات الصناعية معدل متوسط قدره وسجل ا مليون طن مت 

ة الزمنية ي الواليات المتحدة وأوروبا الغربية منخفضة. من السعة الجديدة خالل هذه الفت 
 
كانت .  بينما ظلت االستثمارات ف

ي السنوات الخمس الماضية متماشية
 
مع نمو الطلب، وبالتاىلي حافظت عل استقرار معدل التشغيل عند  إضافات السعة ف

ي سوق البوىلي  . %88حواىلي 
 
ي المقدمة وتقود التطورات ف

 
ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه، حيث تقف الدول النامية ف

 . بروبلي   

 

مع معدل تشغيل  2026ي بحلول عام مليون طن مت   122من المتوقع أن تصل السعة العالمية للبوىلي بروبلي   إىل ما يقرب من 

ي المتوسط %85متوقع أن يظل حواىلي 
 
 : ف

  ة مع حواىلي من المتوقع أن ي من السعة  12.4تكون إضافات السعة اإلنتاجية لت  الصي   الرئيس كبت  مليون طن مت 

الجديدة للبوىلي من إجماىلي السعة اإلنتاجية  %48سيمثل هذا حواىلي . 2026الجديدة المتوقع إضافتها بحلول عام 

ي السنوات الخمس المقبلة
 
 . بروبلي   المتوقعة ف

  ي من السعة الجديدة لالستفادة  1.2باإلضافة إىل ذلك، من المتوقع أن تضيف أمريكا الشمالية حواىلي مليون طن مت 

 . من توافر الغاز الصخري

  ق األ 1.5ومن المتوقع أن يتم طرح ي الشر
 
نت ف ي أخرى عت  اإلنت 

 . 2026وسط حب  عام مليون طن مت 

ايد من  ي وحدات التكست  البخاري العالمية نحو مواد أولية أخف تعتمد عل الغاز الطبيعي إىل الحد بشكل مت  
 
أدى التحول ف

وبان  ، مثل نزع الهيدروجي   من الت  وبيلي   لغرض معي   ي إنتاج الت 
 
وبيلي   المنتج الثانوي وأدى إىل زيادة االستثمارات ف إنتاج الت 

(PDH .) وبيلي   المخصص لغرض ي أوروبا وآسيا، حيث يمثل إنتاج الت 
 
ي أمريكا الشمالية، انتشر اآلن ف

 
هذا االتجاه، الذي بدأ ف

ة من مشاريــــع السعة الجديدة  . معي   حصة كبت 
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، لذا فهذه الصناعة تقع تحت ، نظًرا لطبيعتها الضخمة تحتاج إىل رأس مال كبت  سيطرة  ال تزال أصول تصنيع البوىلي بروبلي  

ي مصفاة تكرير متكاملة، 
 
ي الغالب بتشغيل الوحدات ف

 
ي تقوم ف

وكيماويات، والب  ي عالم النفط والغاز والبت 
 
كات ف كبار الشر

ي البنية التحتية
 
ي السوق والتآزر ف

 
وتشينا، وأرامكو سينوبك و . باستخدام حصتهم الهائلة ف و ريليانس  4السعودية براسكيم، و بت 

ي إنتاج البوىلي بروبيلي    10هم أكت  فورموسا جروب و ون موبيل توتال و إكسسابك و و 
 
كات ف ل أكت  . شر

 
منتجي   بما  10وتمث

ي عام  %36يقرب من 
 
 . 2021من إجماىلي سعة اإلنتاج العالمية ف

 

، إال أنها ال تزال إىل حد كبت  سلعة لدائن حرارية  ي بينما يستمر تطوير استعماالت جديدة للبوىلي بروبلي  
ضع للتقلبات تخوالب 

ي مجال السلع المعمرة
 
ي النضال من أجل الحفا  عل الربحية، ذوي التكلفة المرتفعة يستمر المنتجون . االقتصادية، ال سيما ف

 
ف

ي األسواق المجهزة بإحكام
 
داد األسعار ف  . حيث غالًبا ما تقلل تقلبات التكلفة من القدرة عل است 

ي عام ( البوىلي إيثلي    وكذلك)تم تشديد أسواق البوىلي بروبلي   
 
ي أمريكا الشمالية، ف

 
ي تفاقمت 2021اإلقليمية، خاصة ف

، والب 

ي أعماق البحار مما أدى إىل ارتفاع أسعار البوىلي 
 
أحوالها بسبب سوء األحوال الجوية المرتبط بالعرض واضطرابات الشحن ف

 . وهوامش الربــح( وكذلك البوىلي إيثيلي   )بروبلي   

، ت اتيجيات مختلفةعل المستوى العالمي ي سوق البوىلي بروبلي   استخدام است 
 
وحيث تهدف . واصل المناطق االستثمار ف

ق  ي اإلمدادات إىل تقليل اعتمادها عل الواردات، تستثمر مناطق الشر
 
ي من عجز كبت  ف

ي تعات 
أسواق مثل الصي   والهند الب 

ي 
 
التكلفة التنافسية من خالل االستفادة من توافر المواد  الستحواذ عل السوق العالمية بمنتجاتها ذاتلاالستثمار األوسط ف

ي شهدت استثمارات  .  األولية منخفضة التكلفة
ة كذلك، فإن األسواق الناضجة مثل أوروبا الغربية، الب  ي أوائل التسعينيات، كبت 

 
ف

ي تتم
ي السوق لصالح البلدان الب 

 
 . منخفضةذات تكلفة تع بمواد أولية تعمل اآلن عل تعزيز طاقتها اإلنتاجية، ألنها تفقد حصتها ف

 

                                                 
 من أصول سابك. %70تتضمن أصول أرامكو السعودية أيضا  4
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ي عام 
 
 العالمية حواىلي 2021ف

ي 24، بلغ إجماىلي تجارة البوىلي بروبلي   ق األوسط أكت  مصدر . مليون طن مت  تعد منطقة الشر

، حيث بلغت صادراتها أكت  من  ي عام  6.5صاٍف للبوىلي بروبلي  
 
ي ف ن من المستوردون الصافيون الرئيسيو . 2021مليون طن مت 

ق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا  ي شمال شر
 
، من المتوقع أن تزداد تجارة 2026بحلول عام . للبوىلي بروبلي   دول ف

 العالمية إىل حواىلي 
ي أو ما يقرب من  27.9البوىلي بروبلي   من المتوقع أن تظل . من إنتاج البوىلي بروبلي    %27مليون طن مت 

ق آسيا شبه القارة الهندية أكت   ي للبوىلي بروبلي   تليها شمال شر
 
ي كونه أكت  مصدر صاٍف . مستورد صاف

 
ق األوسط ف يستمر الشر

ق آسيا  ق آسيا وإفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شر  . للتوريد إىل شمال شر

ها عىل بروج  إضافات سعة البوىلي إيثيلي   وتأثت 

 2026-2021إضافات سعة البوىلي إيثيلي   خلل 

 الجديدة عل مستوى العالم حواىلي  من المتوقع
ي من السعة من  29أن تضيف مشاريــــع سعة البوىلي إيثيلي   مليون طن مت 

ي بحلول عام  162يزيد قاعدة السعة العالمية إىل ما يقدر بنحو ومن المتوقع من ذلك أن ، 2026إىل  2021 مليون طن مت 
2026 . 

ي الت  الرئيسي للصي   
 
ي المقام األول بالتحول نحو إنتاج اإليثيلي   المعتمد عل النافتة، إضافات سعة البوىلي إيثيلي   ف

 
 مدفوعة ف

اد اإليثان من الواليات المتحدة دورات البناء المعجلة . بدعم من بعض إضافات سعة اإليثيلي   القائمة عل اإليثان مع استت 
ي تطوير الت  الرئيسي للصي   لتقنياتها الخاصة، مثل أجهزة التك

 
ي والتقدم ف

 
ست  بالبخار القائمة عل اإليثان، تدعم التوسع ف

 من قدرته اإلجمالية عل إنتاج البوىلي إيثيلي   بنحو  من المتوقع أن. السعة
ي من  13.0يزيد الت  الرئيسي للصي   مليون طن مت 

 . 2026إىل  2021

ة هي سعي الت  الرئيسي للصي   لتحقيق اال ي القوة الدافعة وراء إضافات السعة الكبت 
ي عام . كتفاء الذات 

 
، 2026ومع ذلك، حب  ف

،  54.2فقط من الطلب المحلي البالغ  %64من المتوقع تلبية   من اإلنتاج المحلي
ي الت  الرئيسي للصي  

 
ي ف مليون طن مت 

ي عام  %57مقارنة بـ 
 
 . 2021ف

ي المقا
 
ي السعة هي أمريكا الشمالية، وف

 
ة ف ي الواليات المتحدةالمنطقة األخرى حيث يتم إجراء إضافات كبت 

 
 . م األول ف
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 19-تأخرت إضافات سعة البوىلي إيثيلي   بسبب جائحة كوفيد 

ي  19-أدى تأثت  جائحة كوفيد
 
ة المرتبطة باألحوال الجوية ف عل عمليات التصنيع باإلضافة إىل اضطرابات اإلمدادات الكبت 

ة وتأخت  بدء مشاريــــع ا 2021و  2020عامي  ويشت  التحليل إىل أن المشاريــــع قيد اإلنشاء . لسعة الجديدةإىل قيود إنتاجية كبت 
ات أطول  ي ليست قيد اإلنشاء حالًيا شهدت تأخت 

ي حي   أن المشاريــــع المخطط لها الب 
 
قد تأخرت بمعدل ثالثة إىل ستة أشهر ف

ًرا كانت مشاريــــع تحويل الفحم إىل األوليفينات والميثانول إىل األوليفي.  من عام إىل عامي   تقريًبا  ي الصي   هي األكت  ترص 
 
نات ف

ي 
ي مزايا تكلفة المواد األولية اإلقليمية . بسبب االقتصاد الهامسر

 
ات ف تسببت حاالت عدم اليقي   بشأن توقعات الطلب والتغيت 

ي انتظار الموافقة
 
ي كانت ف

ي تأخت  قرارات االستثمار النهائية للعديد من المشاريــــع المستقبلية اإلضافية الب 
 
 .  المتوقعة ف

ة المتبقية من عام  19-من المرجح أن تستمر جائحة كوفيد ي التأثت  عل موجة سعة البوىلي إيثيلي   العالمية المعلقة للفت 
 
ف

اكمية إلنتاج البوىلي إيثيلي   من . 2022
ي مقارنة بأكت  من  6.1بـ  2022إىل  2020تقدر اآلن السعة الت   11.0مليون طن مت 

ي التوقعات 
 
ي ف  . قبل بداية الجائحةمليون طن مت 

ي عام 
 
ي التيش ف

 
-، عندما ُيتوقع أن تتضاءل زيادة الطلب المرتبطة بـ كوفيد2022من المتوقع أن تبدأ ظروف السوق الصعبة ف

ا 19
ً
ي تأخرت عملياتها سابق

ايد عل استقرار معدالت من المتوقع أن . ، وتبدأ مشاريــــع السعة الجديدة الب  يساعد الطلب المت  
ي 
 
 . 2026بحلول عام  %85مستوى صيي يبلغ حواىلي التشغيل ف

، بينما من المرجح أن  HDPEو  LLDPEيكون استخدام من امتوقع أن 
ً
التأثت  عل مصانع البوىلي إثيلي    يخففهو األكت  تأثرا

 . منخفض الكثافة

كة بروج ة تنافسية لشر ي توفت  مت  
 
 من المتوقع أن تستمر التكلفة المنخفضة للمواد األولية ف

ي االستفادة من الوضع الممت   لتوفر المادة أولية من اإليثانم
 
كة بروج ف تقع مصانع البوىلي إيثيلي   . ن المتوقع أن تستمر شر

 تكلفة البوىلي إيثيلي   بسبب الوصول المستمر إىل المواد األولية منخفضة 
ي الربــع األول من منحب 

 
كة بروج حالًيا ف التابعة لشر

ي 
يستمر انخفاض  من المتوقع أن. يتم الحصول عليها من التكست  البخاري لإليثان ذي التكلفة الممتازة التكلفة من اإليثيلي   الب 

 ووحدات البوىلي إيثيلي   
تكاليف المواد األولية والطاقة والمرافق مقارنة بالمناطق األخرى، والتكامل مع وحدات إنتاج اإليثيلي  

ة تنافسية لمصانع ي إعطاء مت  
 
، ف كة بروج عل نطاق عالمي ي . البوىلي إيثيلي   التابعة لشر

 
من المتوقع أن تؤدي الزيادة المتوقعة ف

ي عام 
 
كة بروج حيث يظل مستوى المواد األولية لإليثان  2022أسعار النفط الخام ف وما بعده إىل مزيد من الدعم لموقف شر

ا 
ً
 . الخاص بها جيد
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ي وضع جيد يمكنها من طرح المنتج بشكل تناف
 
ي سعة ال تزال بروج ف

 
ي األسواق المحلية وأسواق التصدير وسط النمو ف

 
سي ف

 : إنتاج البوىلي إيثيلي   عالمًيا 

ي اإلمارات العربية المتحدة
 
كة بروج حالًيا هي المنتج الوحيد للبوىلي إيثيلي   دولة ف ي عام . تعتت  شر

 
، شكل الطلب المحلي 2021ف

ي  %17عل البوىلي إيثيلي   داخل الدولة 
 
كة بروجمن سعة اإلنتاج ف كة بروج بوضع جيد يمكنها من تلبية الطلب . شر تتمتع شر

ايد، والذي من المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب يبلغ حواىلي   . 2026إىل  2021من  %5المحلي المت  

، تضيف الدولة بشكل كبت  إىل سعة إنتاج البوىلي إيثيلي   ولكن  ي الت  الرئيسي للصي  
 
ي ف

ا مع تزايد االكتفاء الذات 
ً
من المتوقع أيض

كة بروج بمركزها التصديري للصي   بينما من المتوقع أن يفقد . أن تزداد أحجام الواردات بشكل أكت   ومن المتوقع أن تحتفظ شر
ي جنوب آسيا والذين كانوا يوردون إىل الصي   مراكزهم التصديرية عل المدى الطويل

 
كما توفر .  المنتجون ذوو التكلفة العالية ف

ادها إىل الصي   خاصة لتطبيقات الطاقة بروج مجم ي من المرجح أن يستمر استت 
وعة من المنتجات المتخصصة للتصدير، والب 

ة التوقعات . والبنية التحتية ي منطقة شبه القارة الهندية بشكل ملحو  خالل فت 
 
من المتوقع أن تنمو واردات البوىلي إيثيلي   ف

ي المنطقة مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي ونمو اإلنتاج
 
ي يجعل . المحلي األبطأ نسبًيا ف

 
موقع التكلفة التنافسي والقرب الجغراف

ي وضع جيد لتصدير البوىلي إيثيلي   إىل شبه القارة الهندية
 
كة بروج ف  . شر

ها عىل بروج  إضافات سعة البوىلي بروبيلي   وتأثت 

 2026-2021إضافات سعة البوىلي بروبيلي   خلل 

 الجديدة عل مستوى العالم حواىلي  من المتوقع أن تضيف مشاريــــع
ي بي    29سعة البوىلي بروبيلي  

و  2021مليون طن مت 
ي بحلول عام  125قاعدة السعة العالمية إىل ما يقدر بنحو  ذلك يزيد  ومن المتوقع أن، 2026 ومن . 2026مليون طن مت 

ي المناطق ذات  المتوقع أن
 
كز استثمارات سعة البوىلي بروبيلي   الجديدة ف

ي الت  تت 
 
ي الطلب، وعل األخص ف

 
النمو المرتفع ف

ي من 12.4تزداد سعة إنتاج البوىلي بروبيلي   بمقدار  من المتوقع أن الرئيسي للصي   حيث . 2026إىل  2021 مليون طن مت 

ي تحتوي 
ي الغالب بالوحدات الب 

 
ي إنتاج البوىلي بروبلي   الجديد مرتبطة ف

 
عل المادة من المحتمل أن تكون زيادة االستثمارات ف

وبان  ، والتحول عن أجهزة التكست  البخارية التقليدية القائمة عل النافتة، ومنشآت نزع هدرجة الت  وبيلي   األولية للت 
وبان المستورد  ويمثل هذا ما يقرب من نصف إجماىلي السعة اإلنتاجية الجديدة . المخصصة لغرض معي   والقائمة عل غاز الت 

ي السنوات الخمس المقبلة للبوىلي بروبلي   والمتوقعة
 
 . عالمًيا ف

ي من السعة الجديدة لالستفادة من توافر  1.2باإلضافة إىل ذلك، من المتوقع أن تضيف أمريكا الشمالية حواىلي  مليون طن مت 
ق األوسط حب  عام  1.5ومن المتوقع أن يتم طرح . الغاز الصخري ي الشر

 
نت ف ي أخرى عت  اإلنت 

 القوة. 2026مليون طن مت 
ي 
ي اإلنتاج . الدافعة وراء إضافات السعة الهائلة هي سعي الت  الرئيسي للصي   لتحقيق االكتفاء الذات   أنه من المتوقع أن يلب 

ي حي  
 
ف

، من المتوقع أن تظل الواردات  %90المحلي بحلول منتصف العقد ما يقرب من  ي الت  الرئيسي للصي  
 
من متطلبات الطلب ف

من المناطق األخرى ذات السعة اإلضافية . من تدفقات تجارة البوىلي بروبيلي   العالمية %25-20ل إىل الت  الرئيسي للصي   تشك
 عامي 

ة إلنتاج البوىلي بروبيلي   بي   ق األوسط، عل الرغم من  2026و  2021الكبت  ق آسيا والشر شبه القارة الهندية وجنوب شر
 . أنها ال تزال متأخرة عن عدد إضافات السعة الصينية
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 19-رت إضافات سعة البوىلي بروبيلي   بسبب جائحة كوفيد تأخ

 بطريقة مماثلة لمشاريــــع البوىلي إيثيلي    19-أثرت جائحة كوفيد
 . عل مشاريــــع البوىلي بروبيلي  

ي بدء تشغيل السعة اإلنتاجية إىل الحد من تأثت  موجة السعة  19-أدى تأثت  كوفيد
 
عل الطلب عل البوىلي بروبيلي   والتأخت  ف

اكمية إلنتاج البوىلي بروبيلي   من . لمية الحالية إلنتاج البوىلي بروبيلي   العا
مليون  4.8بـ  2022إىل  2020تقدر اآلن السعة الت 

ي مقارنة بـ  ي التوقعات قبل بداية الجائحة 9.3طن مت 
 
ي ف  . مليون طن مت 

ة  ، فإنه من المتوقع أن يساعد الطلب 2026-2021عل الرغم من توقع زيادة سعة اإلنتاجية للبوىلي بروبيلي   خالل الفت 
ايد عل استقرار معدالت التشغيل إىل مستوى صيي يبلغ حواىلي   . 2026بحلول عام  %84المت  

كة بروج ة تنافسية لشر ي توفت  مت  
 
 من المتوقع أن تستمر التكلفة المنخفضة للمواد األولية ف

ة تنافسية لمصانع البوىلي تعطي تكاليف المواد األولية والطاقة والم من المتوقع أن
رافق التنافسية مقارنة بالمناطق األخرى مت  
 تكلفة البوىلي بروبيلي   

ي الربــع األول من منحب 
 
ي وضعها ف

 
ي تستمر ف

كة بروج، والب   . بروبيلي   التابعة لشر

ي البوىلي بروبيلي   بشكل كبت  بناًء عل نوع المادة األولية والموقع الجغرا ي تختلف الربحية بي   منتي 
 
من المتوقع أن يحقق .  ف

كة بروج للبوىلي بروبيلي   ربحية عالية عل المدى الطويل بالنظر إىل انخفاض تكلفة اإلنتاج عل مستوى العالم
 . إنتاج شر

ي سعة 
 
ي األسواق المحلية وأسواق التصدير وسط النمو ف

 
ي وضع جيد يمكنها من طرح المنتج بشكل تنافسي ف

 
ال تزال بروج ف
 بروبيلي   عالمًياإنتاج البوىلي 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
كة بروج هي المنتج الوحيد للبوىلي بروبيلي   ف ، فإن شر ي عام . عل غرار البوىلي إيثيلي  

 
، 2021ف

كة بروج بوضع جيد يمكنها من تلبية . من سعة اإلنتاج %10شكل الطلب المحلي عل البوىلي بروبيلي   داخل الدولة  تتمتع شر
ايد، والذي من المتوقع أن يشهد معدل نمو يبلغ حواىلي الطلب المح

 . 2026إىل  2021من  %4.3لي المت  

 عند حواىلي 
 من البوىلي بروبلي  

ي الت  الرئيسي للصي  
 
ي ف

ومن المتوقع أن تنمو أحجام %  88من المتوقع أن يظل االكتفاء الذات 
ة التوقعات كة بروج وغت  . الواردات بمعدل معتدل خالل فت  ها من المنتجي   ذوي التكلفة المنخفضة بوضع جيد تتمتع شر

ق آسيا عل المدى  ، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات من دول جنوب شر لالحتفا  بأحجام صادراتهم إىل الصي  
 . الطويل
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نمو الطلب،  حيث إنه من المتوقع أن تتأخر إضافات سعة اإلنتاج عن. شبه القارة الهندية هي مستورد صاف للبوىلي بروبيلي   
ايد للبوىلي بروبيلي   

 أكت  بشكل مت  
ً
ا صافيا

ً
ونظًرا لموقعها التنافسي من حيث . فمن المرجح أن تصبح شبه القارة الهندية مستورد

ي سوق 
 
كة بروج بموقع جيد لالستفادة من نمو الطلب عل الواردات من البوىلي بروبلي   ف ، تتمتع شر ي

 
التكلفة والقرب الجغراف

 . هنديةشبه القارة ال

اير  ي فت 
 
اكة االقتصادية الشاملة 2022ف ( CEPA)، وقعت اإلمارات العربية المتحدة والهند اتفاقية تجارة حرة تسم اتفاقية الشر

اد عل صادرات البوليمر من دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل  ي من المتوقع أن تؤدي إىل ترتيب تفضيلي لرسوم االستت 
والب 
كة بروج إىل السوق الهندية مقارنة بالمصدرين اآلخرينومن المت. الهند   . وقع أن يوفر ذلك دفعة لصادرات شر

ا 
ً
ا مورد

ً
كة بروج أيض ة تعتت  شر ي تستهدف تطبيقات السوق  ذو سمعة منتشر

لدرجات البوىلي بروبيلي   المتخصصة الب 
ي ذلك البنية التحتية وإمكانيةالمتخصصة

 
 . التنقل ، بما ف

 توقعات السعر

 

ي أجهزة التكست  البخاري . ك عالقة إيجابية بي   سعر النفط الخام والنافتةهنا
 
ستخدم ف

ُ
وكيماوية ت النافتة هي مادة خام بت 

 عل التواىلي 
 والبوىلي بروبيلي  

ستخدم بدورها إلنتاج البوىلي إيثيلي  
ُ
ي ت
، والب  وبيلي   النافتة هي . إلنتاج مونومرات اإليثيلي   والت 

ي آسيا وأوروبا الغربية، وبالتاىلي فإن التكاليف النقدية لإلنتاج المادة األولية المستخد
 
وكيماويات ف ي الغالب كمادة أولية للبت 

 
مة ف

ي هذه المناطق تعتمد عل أسعار النفط الخام والنافتة العالمية
 
 . ف

ق األوسط وأمريكا الشمالية حيث يت ي الشر
 
وكيماويات ف ي الغالب كمادة أولية للبت 

 
ه بشكل تنافسي يستخدم اإليثان ف م تسعت 

ي هذه المناطق
 
ة التكلفة للمنتجي   ف ق األوسط وأمريكا الشمالية الذين . وبالتاىلي يوفر مت   ي الشر ة التنافسية لمنتي  تزداد المت  

ي بيئة أسعار النفط الخام المرتفعة مقارنة بالمنتجي   اآلخرين الذين يعتمدون عل النافتة
 
 . يعتمدون عل اإليثان ف

ة التنافسية للمنتجي   المعتمدين عل اإليثان مقارنة بنظرائهم المعتمدين عل  تقلل بيئة أسعار النفط الخام المنخفضة المت  
ا من القدرة التنافسية ألصول تحويل الفحم إىل األوليفينات وتحويل الميثانول إىل . النافتة

ً
يقلل مثل هذا السيناريو أيض

ي الصي   ويحول 
 
 . هؤالء المنتجي   نحو نهاية مرتفعة عل منحب  التكلفة العالميةاألوليفينات والموجودة ف

ي وضع غت  مناسب مقارنة بالمنتجي   المتكاملي   
 
عل المدى الطويل، من المرجح أن يظل المنتجون المعتمدون عل النافتة ف

ة الذين يعتمدون عل تكست  اإليثان، حيث من المتوقع أن يظل فارق السعر بي   النفط الخام وا ا خالل فت  ً لغاز الطبيعي كبت 
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ق األوسط بالحفا  عل . التنبؤ  ي أمريكا الشمالية والشر
 
سوف يسمح هذا الوضع للمنتجي   المتكاملي   المعتمد عل اإليثان ف

 . هوامش ربــح متكاملة عل مستوى إعادة االستثمار 

 منحنيات التكلفة

 (PE)البوىلي ايثيلي   

 عاىلي ا
 تكلفة البوىلي إيثيلي  

 2021لكثافة، عام منحب 

 

كة بروج   عاىلي الكثافة فيما يتعلق لتمثل منحنيات التكلفة المذكورة أعاله وضع التكلفة النسبية إلنتاج شر
لبوىلي إيثيلي  

عند سعر خام برنت البالغ  . تم إجراء المقارنة أعاله مع المنتجي   العالميي   عل أساس متكامل. بالمنتجي   العالميي   اآلخرين
ي عام دوالرً  72

 
ميل ف ي منحب    HDPEمنحب  تكلفة  IHS Markitاستخدمت . 2021ا أمريكًيا للت 

 
كة بروج ف كممثل لموقف شر

 . تكلفة البوىلي إيثيلي   العالمي 

يشت  تمثيل منحب  التكلفة عل أساس متكامل إىل أن جميع مصانع البوىلي إيثيلي   الممثلة عل منحب  التكلفة تعتت  متكاملة 

 إىل مصنع البوىلي إيثيلي   بتكلفة نقديةمع المواد األ
، ويتم نقل المادة األولية من اإليثيلي    . ولية لإليثيلي  

 تكلفة البوىلي إيثيلي   نظًرا للوصول إىل 
كة بروج حالًيا ضمن الربــع األول من منحب  تقع جميع مصانع البوىلي إيثيلي   الخاصة بشر

ي يتم الحصول عليها من التكست  البخاري لإليثان منخفض التكلفةالمواد األولية من اإليثيلي   ذات التكلفة الممتا
إن . زة الب 

انخفاض تكاليف المواد األولية والطاقة والمرافق مقارنة بالمناطق األخرى والتكامل مع وحدات إنتاج اإليثيلي   يجعل مصانع 

كة بروج ذات قدرة تنافسية عالية  . البوىلي إيثيلي   الخاصة بشر

للطن أمريكي دوالر  1000وىلي إيثيلي   حاد نسبًيا ولديه درجة عالية من الفصل بي   األصول، مع فارق يزيد عن منحب  تكلفة الب

ي السوق البحتة . بي   منشآت الربــع األول والرابع
 
( عل أساس غت  متكامل)هوامش البوىلي إيثيلي   عل أساس أسعار اإليثيلي   ف

ومع ذلك، فعل . البوىلي أوليفي   عل معظم هامش السلسلة / ألوليفي   ضعيفة حيث يستحوذ جانب المونومر من أعمال ا

اض قيمة اإليثيلي   عل حساب تكلفة اإلنتاج، فإن جزء كبت  من القدرة التشغيلية تتمتع بربحية مناسبة . أساس متكامل، بافت 
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ي السنوات القليلة ال
 
ي سوف تدخل حت   التنفيذ ف

مقبلة يتم بناؤها جنًبا إىل جنب مع لذلك، فإن معظم المشاريــــع الجديدة الب 

 . وحدة اإليثيلي   

ق األوسط حيث أن انخفاض تكاليف المواد األولية والمرافق  ي أمريكا الشمالية والشر
 
ي البوىلي إيثيلي   األرخص تكلفة ف يوجد منتي 

ة تنافسية ي هاتي   المنطقتي   مستفيد. يمنح المنتجي   اإلقليميي   مت  
 
ين من وضع تكلفة المواد يظل منتجو البوىلي إيثيلي   ف

ي عام 
 
ي أسعار النفط الخام ف

 
 . 2021األولية لإليثان، مدعوًما بالزيادات ف

ا بمواد خام النافتة، وتوجد 
ً
ا وثيق

ً
ق آسيا حيث أنهم مرتبطون ارتباط ي أوروبا وشمال شر

 
ي البوىلي إيثيلي   ف توجد أعل تكلفة لمنتي 

ي هذه المناطق باتجاه ا
 
ي جميع درجات . لجانب األيمن من المنحب  أصول البوىلي إيثيلي   ف

 
تظهر نفس االتجاهات العامة ف

 . البوىلي إيثيلي   الثالثة

ي أقىص يمي   المنحب  تكاليف إنتاج عالية حيث إنها غت  متكاملة مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف 
 
يتحمل المنتجون الهامشيون ف

 . المواد األولية

ي  من المتوقع أن ي  تختلف الربحية بي   منتي 
 
من المتوقع . البوىلي إيثيلي   بشكل كبت  بناًء عل نوع المادة األولية والموقع الجغراف

ي أن 
 
ترتفع تكلفة اإلنتاج للمرافق القائمة عل النفتة مع ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يؤثر بشكل أساسي عل المنتجي   ف

ي كونها غت  مواتية مقابل المنتجي   المتكاملي    عل المدى الطويل، سوف تستمر المرافق القائمة. أوروبا وآسيا 
 
عل النفتة ف

ة التنبؤ  ا خالل فت  ً  النفط الخام والغاز الطبيعي كبت 
سوف . عل أساس تكست  اإليثان، حيث من المتوقع أن يظل فرق السعر بي  

ي أمريكا الشمال
 
ي البوىلي إيثيلي   المتكامل المعتمد عل اإليثان ف ق األوسط بالحفا  عل يسمح هذا الوضع لمنتي  ية والشر

 . هوامش ربــح متكاملة عل مستوى إعادة االستثمار 

ي آسيا الشمالية وآسيا الجنوبية معظم اإلنتاج 
 
ا عل النافتة، ي من المتوقعباإلضافة إىل إضافات السعة الجديدة ف

ً
ظل معتمد

ي نمو إضافات السعة ، من المت2025بعد . مما يحافظ عل ارتفاع متوسط تكاليف المواد األولية
 
وقع أن يكون هناك تباطؤ ف

ي بر الصي   الرئيسي بسبب العوامل االقتصادية والبيئية 
 
تستمر  ومن المتوقع أناإلنتاجية لتحويل الفحم إىل البوىلي إيثيلي   ف

ي د
 
فع تكلفة وسعر البوىلي االقتصاديات المتكاملة ألجهزة التكست  المعتمدة عل النافتة ومصانع البوىلي إيثيلي   المرتبطة بها ف

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ عل المدى الطويل
 
 . إيثيلي   ف

ي تنتج اإليثيلي   وكانت 
من المعروف أن عملية تحويل الميثانول إىل أوليفي   تتكبد تكاليف إنتاج أعل من العمليات األخرى الب 

يستمر البوىلي . تقلب أسعار المواد األولية للميثانولالتكاليف النقدية متقلبة خالل السنوات العديدة الماضية، مدفوعة ب

ي أعل منحب  التكلفة
 
ي الظهور ف

 
 . إيثيلي   المنتج من هذه العملية ف
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 عاىلي الكثافة، عام 
 تكلفة البوىلي إيثيلي  

 برميل برنت الخام / دوالر أمريكي  100، 2022سيناريو منحب 

 

 عاىلي الكثاف
 تكلفة البوىلي إيثيلي  

 برميل برنت الخام / دوالر أمريكي  90، 2022ة، عام سيناريو منحب 

 

 عاىلي الكثافة بالنسبة للمنتجي   العالميي   
كة بروج للبوىلي إيثيلي  

يمثل منحب  التكلفة أعاله وضع التكلفة النسبية إلنتاج شر
ي سيناريو خام برنت بقيم. اآلخرين

 
ميل  100ة تم إجراء المقارنة مع المنتجي   العالميي   عل أساس متكامل ف دوالر أمريكي للت 

ي عام  90و 
 
ميل عل التواىلي ف  . 2022دوالًرا أمريكًيا للت 
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ميل و  90ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتفع سعر خام برنت إىل  ميل، يؤدي إىل  100دوالًرا أمريكًيا للت  دوالًرا أمريكًيا للت 
ي جميع أنحاء العال

 
ق األوسط، وبالتاىلي ال تتأثر . مزيادة أسعار المواد الخام للنافتة ف

ي بعض دول الشر
 
يتم تنظيم أسعار اإليثان ف

ي أسعار النفط الخام
 
 تكلفة البوىلي إيثيلي   أكت  حدة وتتحول مواقف المنتجي   . تكاليف المواد األولية بالزيادة ف

يصبح منحب 
ي آسيا وأوروبا الغربية، نحو الطرف األعل 

 
 . لمنحب  التكلفة مع زيادة تكاليف اإلنتاجالمعتمدين عل النافتة، خاصة ف

 تكلفة البوىلي إيثيلي   بسبب الوصول إىل المواد األولية لإليثان 
ي الربــع األول من منحب 

 
يستمر وضع مصانع بروج للبوىلي إيثيلي   ف

ة التنافسية وينتج عنه هوامش . ذات التكلفة الممتازة ربــح أعل للمنتجي   مثل يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إىل زيادة المت  
كة بروج  . شر

 (PP)البوىلي بروبلي   

 2021، لسنة PPمنحب  تكلفة 

 

 التكلفة أعاله وضع التكلفة النسبية إلنتاج بروج البوىلي بروبلي   بالنسبة للمنتجي   العالميي   اآلخرين
تم إجراء . يمثل منحب 

 . المقارنة أعاله مع المنتجي   العالميي   عل أساس متكامل

ي أن يعل أساس متكامل الموضح  التكلفة منحب  
الممثلة عل منحب  التكلفة تعتت  متكاملة مع البوىلي بروبلي   جميع مصانع عب 

، ويتم نقل  وبيلي   وبيلي   إىل مصنع المواد المواد األولية للت   . بتكلفة نقديةالبوىلي بروبلي   األولية من الت 

كة بروج الخاصة بإنتاج البوىلي بر 
 تكلفة البوىلي بروبيلي   نظًرا إلمكانية تقع مصانع شر

ي الربــع األول من منحب 
 
وبلي   حالًيا ف

ي مزدوج التبادل 
ي يتم الحصول عليها من التفاعل الكيميات 

وبيلي   ذات التكلفة الجيدة والب  تكست  والالوصول إىل مادة خام الت 

ي المميع باإلضافة إىل بخاري ال وبان ووحدات نزع اله( FCC)التكست  التحفت   كة أدنوك للتكرير)يدروجي   من الت  (. أصول شر
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وبيلي   يجعل  إن انخفاض تكاليف المواد األولية والطاقة والمرافق مقارنة بالمناطق األخرى والتكامل مع وحدات إنتاج الت 

كة بروج ذات قدرة تنافسية عالية  . مصانع البوىلي بروبلي   الخاصة بشر

 تكلفة البوىلي بروبلي   حاد نسب
ق األوسط حيث إن تكاليف . ًيا منحب  ي منطقة الشر

 
ي البوىلي بروبلي   األقل تكلفة ف يوجد منتي 

ة تنافسية وبيلي   يمنح المنتجي   اإلقليميي   مت   من . المواد األولية والمرافق المنخفضة والمستوى العاىلي من التكامل إلنتاج الت 

ي الربــع األ
 
ق األوسط ف ي الشر

 
 . ولالمتوقع أن تظل تكاليف اإلنتاج ف

وبيلي    ي بسبب المستويات العالية من التكامل مع إنتاج الت 
ي الربــع الثات 

 
ق آسيا ف ي جنوب شر

 
يقع . يقع متوسط تكلفة اإلنتاج ف

ي الربــع الثالث بسبب وجود بعض المنتجي   ذوي التكلفة المرتفعة نسبًيا الذين 
 
ق آسيا ف متوسط تكلفة اإلنتاج لشمال شر

 . إىل األوليفي   وتحويل الميثانول إىل األوليفي    يستخدمون تقنيات تحويل الفحم

ي البوىلي بروبلي   غت   ي الربــع الثالث نظًرا لوجود عدد أكت  نسبًيا من منتي 
 
ي أمريكا الشمالية ف

 
يقع متوسط تكلفة اإلنتاج ف

وبيلي   بسعر السوق ون حالًيا قيم الت 
وبان يعتت  منتجو البوىلي بروبلي   من خالل نز . المدمجي   الذين يشت  ع هيدروجي   الت 

(PDH ) وعات ي أمريكا الشمالية أكت  تنافسية نسبًيا، وبما أنه من المتوقع أن تبدأ مشر
 
ي أمريكا  PDH-PPف

 
المتكاملة عملياتها ف

ة التنبؤ و  ي المنطقة خالل فت 
 
تصبح المنطقة أكت  من المتوقع أن الشمالية، فمن المتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة اإلنتاج ف

 . ل المنافسةقدرة ع

وبيلي    ا من الت 
ً
من المتوقع أن تظل التكاليف النقدية ألوروبا الغربية مرتفعة وتكون مدفوعة بتكست  النافتة وقليل جد

ي المنطقة
 
 . المخصص الذي يتم إنتاجه ف

ي أقىص يمي   المنحب  تكاليف إنتاج عالية حيث إنها غت  متكاملة مما يؤدي إ
 
ىل ارتفاع تكاليف يتحمل المنتجون الهامشيون ف

 . المواد األولية

وبيلي   بواسطة مواد أولية بسعر ثابت  تكلفة البوىلي بروبلي   ألسعار النفط حيث يتم إنتاج القليل من الت 
من . يستجيب منحب 

وبان  ، وخاصة تقنية نزع هيدروجي   الت  وبيلي   ق (PDH)المتوقع أن تكتسب التقنيات المخصصة إلنتاج الت  ي الشر
 
، حصة ف

ي آسيا، من المتوقع أن يتمتع المنتجون الذين يقومون باإلنتاج من خالل . ألوسط وأمريكا الشماليةا
 
ة تنافسية  PDHف بمت  

ة التنبؤ   . خالل فت 

ة مشاريــــع البوىلي بروبلي   القائمة عل الفحم بسبب االقتصاديات غت  المواتية والتنفيذ األكت  قوة  ي المقابل، تباطأت وتت 
 
ف

ي تهدف إىل تقليل استهالك الطاقة وكثافتهلسياسة التحك
ي بر الصي   الرئيسي والب 

 
من المعروف أن عملية تحويل . م المزدوج ف

وبيلي    ي تنتج الت 
وكانت التكاليف النقدية متقلبة خالل . الميثانول إىل أوليفي   تتكبد تكاليف إنتاج أعل من العمليات األخرى الب 

ي . تقلب أسعار المواد األولية للميثانولالسنوات العديدة الماضية، مدفوعة ب
 
ال يزال البوىلي بروبلي   المنتج من هذه العملية ف

 . الطرف األعل لمنحب  التكلفة
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، عام   تكلفة البوىلي بروبيلي  
 برميل برنت الخام / دوالر أمريكي  100، 2022سيناريو منحب 

 

، عام   تكلفة البوىلي بروبيلي  
 برميل برنت الخام / مريكي دوالر أ 90، 2022سيناريو منحب 
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 التكلفة أعاله أوضاع التكلفة النسبية إلنتاج بروج البوىلي بروبلي   بالنسبة للمنتجي   العالميي   اآلخرين
تم إجراء . يمثل منحب 

ي سيناريو خام برنت بقيمة 
 
ميل و  100المقارنة مع المنتجي   العالميي   عل أساس متكامل ف أمريكًيا  دوالًرا  90دوالر أمريكي للت 

ي عام 
 
، ف ميل، عل التواىلي  . 2022للت 

ميل و  90أدى سعر خام برنت البالغ  ميل إىل زيادة أسعار أسعار المواد الخام للنافتة  100دوالًرا أمريكًيا للت  دوالر أمريكي للت 

ي جميع أنحاء العالم
 
 تكلفة البوىلي بروبيلي   أكت  حدة وتتحول مواقف المنتجي   الم. ف

عتمدين عل النافتة، خاصة يصبح منحب 

ي آسيا وأوروبا الغربية، نحو الطرف األعل لمنحب  التكلفة
 
ي الربــع األول من . ف

 
ي وضعها ف

 
تستمر مصانع بروج للبوىلي بروبيلي   ف

 عن الدرجة العالية من التكامل مع المو 
ً
 تكلفة البوىلي بروبلي   بسبب تنافسية المواد األولية وتكاليف المرافق فضال

اد منحب 

وبيلي     . األولية للت 

 بيان تطور رأس المال  .4

 نظرة تاريخية

ي 
 
ي العالمي عند تأسيسها ف كة عامة   سوق أبوظب  ي كشر

 
كة المصدر 2022أبريل  28محدودة باألسهم ف ، بلغ إجماىلي رأس مال الشر

ي تم االكتتدوالر أمريكي لكل سهم 1.00بقيمة سهم  50,000دوالر أمريكي يتكون من  50,000
اب بها بالكامل من قبل ، والب 

ي إم إي إتشأدنوك و  ي ت 
 
قد ف

ُ
ي اجتماع عام ع

 
كة، من بي   أمور أخرى2022مايو  10.ف : ، قرر المساهمون الحاليون للشر ، ما يلي

 0.16سهًما ذات قيمة اسمية  6.25دوالر أمريكي إىل  1.00 قيمة اسمية قدرها لكل منها ، و ( يجب تقسيم األسهم الحالية1)

كة دوالًرا أم دوالًرا  0.16سهًما بقيمة  312,500دوالر أمريكي مقسًما إىل  50,000ريكًيا لكل منها )بحيث يصبح رأس مال الشر

كة واستبعاده )ساري من 2أمريكًيا لكل منها( و )  تاريــــخ( يتم اعتماد النظام األساسي كبديل عن النظام األساسي الحاىلي للشر

ط حدوثه حدوث اإلدراج  (. وبشر

ة  حب  تاريــــخ كة حتفظت، ال هذه االكتتابنشر ي الخزينة ويبلغ إجماىلي رأس  الشر
 
دوالر أمريكي  50,000المصدر مالها بأي أسهم ف

كة أدنوك )تمثل  سهم مملوك 187,500، منها دوالر أمريكي لكل سهم 0.16بقيمة سهم  312,500يتكون من  ٪ من 60لشر

كة  مملوك سهم 125,000( و األسهم المصدرة لدينا رأسمال إجماىلي  ي إم إي إتشلشر  األسهم مال٪ من إجماىلي رأس40)تمثل  ت 

 لدينا(.  ةالمصدر 

ي "األعمال 
 
ي إم إي إتش كما هو موضح ف ة قبل اإلدراج، وبعد إصدار أسهم جديدة إىل أدنوك و ت 

الهيكل التنظيمي  –مباشر

ا التفاقية االكتتاب والنقل، سيكون إجماىلي رأس المال المصدر 
ً
كة"، وفق دوالًرا أمريكًيا ويتألف  4,809,230,653لدينا للشر

 مملوك ألدنوك )يمثلون  18,034,614,950دوالًرا أمريكًيا لكل منهم، ومنها  0.16سهًما بقيمة  30,057,691,583من 
ً
سهما

كة المصدر( و 60 ي إم إي إتش )يمثلون  12,023,076,633٪ من إجماىلي رأس مال الشر  مملوك لب 
ً
٪ من إجماىلي 40سهما

 رأس المال المصدر لدينا(. 

اض أن المساهمي   10سيقدم المساهمون البائعون  ة، بافت  كة للبيع كجزء من الطرح. بعد الطرح مباشر ٪ من رأس مال الشر

٪ من 54سهما مملوك ألدنوك )يمثلون  16,231,153,455البائعي   سوف يقومون ببيع جميع األسهم المعروضة، سيكون 

ي إم إي إتش )يمثلون  10,820,768,970لدينا( و  إجماىلي رأس المال المصدر   مملوك لب 
ً
٪ من إجماىلي رأس المال 36سهما

 المصدر(. 
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كة قبل بداية الطرح:   الهيكل الحاىلي لرأس مال الشر

ي إم إي إتش ( نسب مساهمة أدنوك و1التالية ) توضح الجداول ي الشر ت 
 
ة ف ي تاريــــخ نشر

 
( نسب 2)؛ و هذه االكتتابكة كما ف

ي إم إي إتشمن قبل أدنوك والمساهمة  ة بعد الطرح ت  اض أن مباشر جميع األسهم  ببيعالمساهمي   البائعي   يقوم ، بافت 

 المعروضة: 

ة االكتتاب هذه  ي تاري    خ نشر
 
ة بعد الطرح ) كما ف  (1مباشر

 األسهم عدد  

النسبة 

 األسهم عدد  المئوية

النسبة 

 المئوية

     لمساهما

 %54 16,231,153,455 %60 187,500 أدنوك 

ي إم إي إتش   %36 10,820,768,970 %40 125,000  ت 

ض (1) ي الطرح قد تم بيعها. يتم عرض  يفت 
 
ي  3,005,769,158أن إعادة التنظيم قد تمت وأن الحد األقىص لعدد األسهم المعروضة ف

 
سهًما ف

 الطرح. 

ي  بورياليس، يتعي   عل قبل اإلدراج
 
كة نقل حصتها ف كة  ADP شر كإىل PTEوشر ي إم إي  وهي  ،ة فرعية مملوكة بالكامل لها  شر ت 

كة -"األعمال  الرجاء االطالع عل. إتش ، ستقوم المجموعة بإعادة وقبل اإلدراجبورياليس  نقل". بعد الهيكل التنظيمي للشر
ي اتفاقية االكتتاب والتحويل. بموجب

 
وط اتف تنظيم هيكلها المؤسسي نتيجة إلتمام المعامالت المنصوص عليها ف اقية شر

اك والتحويل، قبل اإلدراج كة االشت  كة المالكة لكامل رأس المال المصدر لشر ٪ من 84.75رب اما يق هو  ADP، ستصبح الشر
كة  ي األسهم) PTEرأس المال المصدر لشر

 
ي إم إي إتش بباف كة  حيث تحتفظ ت  ي شر

 
٪ من رأس 15.25حواىلي  والبالغة PTEف

 "(. إعادة التنظيم( )"رمالها المصد

: قل بورياليس وقبل اإلدراجبعد ن  ، تنص اتفاقية االكتتاب والنقل عل التاىلي

: سوف تنقل  .أ كة ما يلي
 أدنوك إىل الشر

 

كة جميع أسهمها  .1 ي شر
 
ي تمثل ADPف

كة  %60، والب   ؛ وADPمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

كة  جميع اسهمها  .2 ي شر
 
ي تمثل PTEف

كة من إجماىلي رأس المال الم %50، والب   ؛ وPTEصدر وغت  المسدد لشر

 

:  سوف تنقل .ب كة ما يلي
ي إم إي اتش" إىل الشر  "ت 

 

كة جميع أسهمها  .1 ي شر
 
ي تمثل ADPف

كة  %40، والب   ؛ وADPمن إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد لشر

كة  %75رب من اما يق .2 ي تح لما ذكر أعاله،)ونتيجة  PTEمن إجماىلي رأس المال الصادر وغت  المسدد لشر تفظ ت 

كة %15.25بما يقارب إم إي اتش  ي شر
 
 "(. PTE من األسهم المصدرة ف

ي مقابل
 
ي  ف

 
ي  PTEو  ADPنقل أدنوك ألسهمها ف

 
ي إم إي اتش"ألسهمها ف )بخالف المساهمة المحتجزة  PTEو  ADPونقل "ت 

ي 
 
كة، PTEف ي كل حالة إىل الشر

 
كة(، ف  : سوف تصدر وتخصص الشر

كة أدنوك، مما ي .أ ة، أسهم جديدة لشر كة  %60نتج عنه امتالك أدنوك، قبل اإلدراج مباشر من إجماىلي رأس مال الشر

 المصدر وغت  المسدد؛ و 
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ة،  .ب ي إم إي اتش"، قبل اإلدراج مباشر ي إم إي اتش"، مما ينتج عنه امتالك "ت  كة "ت 
من إجماىلي  %40أسهم جديدة لشر

كة المصدر وغت  المسدد.   رأس مال الشر

كة -مل وصف العيرج  الرجوع إىل " " للحصول عل مزيد من التفاصيل حول نقل بورياليس وإعادة الهيكل التنظيمي للشر

 التنظيم قبل اإلدراج. 

كة بعد اكتمال الطرحهيكل رأس مال   الشر
 

ة قبل اإلدراج  ي إم إي إتش، وبعد إصدار أسهم جديدة إىل أدنوك و مباشر ي "األعمال   ت 
 
 التنظيمي  هيكلال –كما هو موضح ف

كةل ا التفاقية االكتتاب ، و "لشر
ً
دوالًرا أمريكًيا ويتألف  4,809,230,653، سيكون إجماىلي رأس المال المصدر لدينا والنقلفق

 مملوك 18,034,614,950منها و ، يكًيا لكل منهمدوالًرا أمر  0.16سهًما بقيمة  30,057,691,583من 
ً
 يمثلونألدنوك ) سهما

كة المصدر( 60   12,023,076,633و ٪ من إجماىلي رأس مال الشر
ً
ي إم إي إتشل مملوكسهما ٪ من إجماىلي 40 يمثلون) ب 

 رأس المال المصدر لدينا(. 

كة للبيع كجزء من 10سيقدم المساهمون البائعون  ة. بعد الطرح الطرح٪ من رأس مال الشر اض أن المساهمي   مباشر ، بافت 
٪ من 54 يمثلونألدنوك ) مملوك سهما  16,231,153,455 كوني، سالمعروضةجميع األسهم  سوف يقومون ببيعالبائعي   

 مملوك 10,820,768,970إجماىلي رأس المال المصدر لدينا( و 
ً
ي إم إي إتش سهما ٪ من إجماىلي رأس المال 36 يمثلون) لب 

 المصدر(. 

  البائَعي ْ  عدد أسهم 
ْ
 سهم 27,051,922,425 : المساهَمي 

اض عدد إجماىلي أسهم المكتتبي   ) تخصيص عل افت 
 يع أسهم الطرح(: جم

 سهم 3,005,769,158

 :  سهم 30,057,691,583 اإلجماىلي

اعات المتعلقة بالاإلجراءات و القضايا موقف ببيان  .5 ة مجموعةوالت    خلل الثلث السنوات األخت 

ن عل علم بأي دعاوى م يست المجموعة، ولالمجموعة توجد دعاوى جوهرية حكومية أو قانونية أو تحكيمية قائمة ضد   ال 

 هذا القبيل مهدد بإقامتها. 

ي ال فئاتو بيان عدد  .6
 مجموعةموظق 

ي تاريــــخ 
 
ي تاريــــخ  3،125، كان لدينا 2022مارس  31ف

 
كة كما ف  الجدول التاىلي موظفينا حسب الشر

مارس  31موظف. يبي  

2022 : 

كة  ADP  2،272 شر

كة  PTE 853 شر

 3،125 المجموع

ي دولة اإلمارات. لبعض ا األمد طويلة وظيفية نمنح مزايا اننا 
 
ا لمتطلبات التوظيف المحلية ف

ً
هذه وتشكل لموظفي   وفق

امات خطة مزايا  ي دولة اإلماراتبعد انتهاء الخدمة. فيما يتعلق بما االلت  
، فإننا نقدم مساهمات تقاعدية موظفينا من مواطب 

ا للوائح صندوق معاشات و 
ً
ي وفق ي صناديق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظب 

 
. فيما يتعلق ف ي مكافآت التقاعد إلمارة أبوظب 

ي بموظفينا من  ي دول مجلس التعاون الخليي 
ي بلدانهم. مواطب 

 
، فإننا نقدم مساهمات تقاعدية لصناديق أو وكاالت التقاعد ف
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ة خدمة الموظفي    من ضمنهذه المساهمات  احتسابيتم 
 . تكاليف التشغيل خالل فت 

امنا فيما يتعلق بخ ي  األمد طة المزايا طويلة يتم احتساب الت  
لما بعد انتهاء الخدمة من خالل تقدير مبلغ المزايا المستقبلية الب 

ات الحالية والسابقةكان سيحصل عليها الموظفون مقابل خدم ي الفت 
 
ة لتحديد قيمتها  قيمة يتم خصمو  ؛تهم ف هذه المت  

ة من خالل ب المتعلقة تزاماتالحالية عل اال  ، 2021ديسمت   31ب. اعتباًرا من تطبيق معدل خصم مناسمزايا الموظفي   للفت 

. للحصول عل معلومات إضافيةمليون دوالر أم 95بلغت مخصصاتنا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفي    الرجاء االطالع ، ريكي

 . 2021 للسنة بياناتنا المالية من 21المالحظة  عل

ك .7 ي الشر
 
 ة: السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها ف

كة بإعداد   الدولية معايت  المحاسبيةال مجلس عنالصادرة للمعايت  المحاسبية العالمية  الحسابات الخاصة بها وفقاتقوم الشر

ي  ومتطلبات
 
ي العالمي  القواني   السارية ف   . سوق أبوظب 

وط المتعلقة بها: و ، المجموعةبيان بقروض  .8  التسهيلت اإلئتمانية والمديونيات وأهم الشر

اضات المجموعة 3-3القسم انظر   . )اتفاقيات التسهيل الخاصة بالمجموعة( عن ملخص اقت 

 المجموعةالحالية واألعباء الواقعة عىل أصول الرهونات بيان  .9

  : مجموعةن أو أعباء عل أصول التوجد رهو   ال ، 2022مارس  31حب  تاريــــخ 

 مخاطر االستثمار .10

ي األسهم وحيازتها عل مخاط
ي هذه األسهم مراجعة جميع . ر ماليةينطوي االستثمار ف 

ويتعي   عل المستثمرين المحتملي   ف 

ي 
كة وف  ي الشر

ة بعناية فائقة واالنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية المرتبطة باالستثمار ف  ي هذه النشر
المعلومات الواردة ف 

ي االعتبار مع جميع المعلومات األخرى الواردة
ي يجب أخذها جميًعا ف 

ة األسهم، والب  ي هذه النشر
ي حالة ظهور خطر واحد . ف 

وف 

 من المخاطر التالية، فقد يؤثر ذلك سلًبا وبشكل جوهري عل أعمالنا أو وضعنا الماىلي أو نتائج عملياتنا أو سعر األسهم 
أو أكت 

ورة بيد أن المخاطر الواردة أدناه قد ال تكون شام. وقد يخش المستثمرون استثماراتهم بالكامل أو جزًءا منها  ، وال تتضمن بالرص 
ً
لة

ي األسهم
كة وف  ي الشر

قد تنشأ مخاطر وأمور غت  مؤكدة وشكوك إضافية غت  معلومة لنا . جميع المخاطر المرتبطة باالستثمار ف 

ي عل أعمال  ي المستقبل وقد يكون لها تأثت  جوهري وسلب 
ي الوقت الحاىلي أو قد تصبح جوهرية ف 

حالًيا أو تعتت  غت  جوهرية ف 

ك  . ة أو نتائج عملياتها أو وضعها الماىلي أو تدفقاتها النقدية أو توقعاتها المستقبلية أو سعر األسهمالشر

 المخاطر المتعلقة بأعمالنا

ي مادي عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي   تأثت  سلب 
يمكن أن يكون للطبيعة الدورية ألعمال البوىلي أوليفي  

 . وتوقعاتنا 

ات الساب ي الفت 
 
ي أحوال العرض والطلبف

 
ات الدورية ف عل سبيل .  قة، شهدت أسعار بيع البوىلي أوليفي   تقلبات نتيجة للتغت 

ق  ي أوروبا والشر
 
ي القدرة اإلنتاجية وأنماط الطلب ف

 
المثال، كانت أسعار منتجات البوىلي أوليفي   دورية نتيجة للتحوالت ف

ي جميع أنحاء العالم بش
 
ات السابقة بحاالت من قلة .  كل عاماألوسط وأفريقيا وآسيا، وف ي الفت 

 
مرت صناعة البوىلي أوليفي   ف

ي اإلنتاج، مما أدى إىل زيادة العرض 
 
ة ف ي زيادة األسعار والهوامش، تلتها حاالت من اإلضافات الكبت 

 
العرض، مما تسبب ف

ي األسعار والهوامش
 
ي العرض والطلب غ.  وحدوث انخفاض ف

 
ي يمكن أن تكون هذه التقلبات ف

ي الماص 
 
ت  متوقعة وقد حدثت ف

ها بشكل كبت  عل أسعار البيع ا لـ . ومن المتوقع أن يستمر تأثت 
ً
ايدة "آي اتش إس"وفق ، ساهمت مخاوف الصحة والسالمة المت  

، ال سيما خالل عامي  19-بسبب جائحة كوفيد
ي زيادة الطلب عل التعبئة المعتمدة عل البوىلي إيثيلي  

 
، ومع 2021و  2020ف
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ي قد تؤدي بدورها إىل انخفاض األسعار والهوامش2022لك فمن المتوقع أن ينخفض الطلب عل مدار عام ذ
يتأثر . ، والب 

ي 
ا بأمور من بينها النمو السكات 

ً
وتؤثر .  والسياسات الحكومية و نمو الناتج المحلي اإلجماىلي  الطلب عل البوىلي أوليفي   أيض

ي قطاع البوىلي أوليفي   العال
 
وقد يؤثر عدد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا .  مي بشكل كبت  عل نتائجنا التشغيليةالظروف ف

ي ذلك الطلب عل المنتجات البالستيكية والعوامل االجتماعية واالقتصادية 
 
عل صناعات البوىلي أوليفي   العالمية، بما ف

ية والسياسات الحكومية المتعلقة باإلنتاج وسلوك المستهلك واستخدام المنتجات البديلة مثل البدائل غت  البالستيك

 . واستخدام المنتجات البالستيكية وإعادة التدوير 

الطاقة اإلنتاجية العالمية المتاحة، ومعدالت التشغيل، وتكاليف المواد الخام وتوافرها، والسياسات الحكومية، والتجارة 

ي تهدف لزيادة  ويؤدي بناء. العالمية كلها عوامل تؤثر توريد البوىلي أوليفي   
قدرة تصنيعية جديدة، باإلضافة إىل التحسينات الب 

ا لـ . اإلنتاج من أصول اإلنتاج الحالية، إىل زيادة العرض والتأثت  عل التوازن بي   العرض والطلب
ً
، تشت  "آي اتش إس"وفق

مليون 25.7وى العالم ما يقرب من التقديرات إىل أن مشاريــــع الطاقة اإلنتاجية الجديدة للبوىلي إيثيلي   سوف تضيف عل مست

 عامي 
ي بي  

ي تبلغ حواىلي  2021مقارنة بقاعدة عام  2026و  2021طن مت 
ي 133الب  وبالمثل، فمن المتوقع . مليون طن مت 

وبيلي   عل مستوى العالم ما يقرب من  ي خالل نفس  25أن تضيف مشاريــــع الطاقة اإلنتاجية الجديدة للت  مليون طن مت 

ة، وهو  ي 121ما يتوقع أن يزيد من قاعدة الطاقة اإلنتاجية العالمية إىل ما يقدر بـ الفت  يمكن لهذه السعة . مليون طن مت 

ي الطلب، أن تؤثر سلًبا عل األسعار والهوامش عل المدى المتوسط
 
نة بزيادات مكافئة أو أكت  ف

 . اإلضافية، ما لم تكن مقت 

ي العديد من الصن
 
باع منتجاتنا للعمالء ف

ُ
ي تصنيع منتجاتهمت

 
لذلك فإننا نعتمد عل الطلب . اعات والذين يستخدمون منتجاتنا ف

عل سبيل المثال بسبب انخفاض )يمكن لعمالئنا إيقاف أو خفض إنتاجهم لعدد من األسباب . عل المنتجات من قبل عمالئنا 

 . لبالستيك أو البالستيك المعاد تدويره، أو يمكن لعمالئنا استبدال منتجاتنا بمواد أخرى غت  ا(الطلب عل منتجاتهم

ي حال انخفاض الطلب عل البوىلي أوليفي   عن المستوى المتوقع، فقد يتكون لدينا فائض من مخزون البوىلي أوليفي   والذي 
 
ف

ايدة تنجم عن ذلك)سيتعي   تخزينه  ي هذه الحالة ستتأثر نتائج عملياتنا سلًبا بأي تكاليف تخزين مت  
 
ي )أو تصفيته ( وف

 
 هذه وف

ي تحملناها
يات والتخزين الب  تتفاقم المخاطر المرتبطة بزيادة (. الحالة قد يكون سعر البيع أقل من تكاليف اإلنتاج والمشت 

ة . مخزون البوىلي أوليفي   ونقص البوىلي أوليفي   بسبب تقلب أسعار البوىلي أوليفي    وإذا انخفضت أسعار البوىلي أوليفي   بوتت 

باع  . ت شطب المخزون، مما يؤثر سلًبا عل نتائج عملياتنا شيعة، فقد نتعرض لعمليا
ُ
أحجام منتجاتنا بناًء عل سعر أغلب ت

 .. السوق الفوري بينما تعتمد بعض اتفاقيات العمالء عل الحجم مع الخصم

، من المتوقع أن تتدهور نتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي 
ي صناعة البوىلي أوليفي  

 
ات زيادة العرض ف وتدفقاتنا النقدية خالل فت 

وقد يؤدي ذلك إىل انخفاض .  حيث نتوقع، بناًء عل بيانات األسعار السابقة، أن ينخفض السعر الذي يمكننا بيع منتجاتنا به

ي إنتاج البوىلي أوليفي   
 
وبناًء عل ذلك، قد يكون للطبيعة . هوامش الربــح، وانخفاض قيمة مخزوننا وتقليص مؤقت أو دائم ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و الدورية لصناع  تأثت  سلب 
 . فرصنا ة البوىلي أوليفي  

ي سوق البوىلي أوليفي   العالمي ذو تنافسية عالية
 

 . نعمل ف

ي هذه 
 
ي تؤثر عل البيئة التنافسية ف

ي سوق عالمي ذو درجة عالية من التنافسية مع وجود العديد من العوامل الب 
 
إننا نعمل ف

ة، ونواجه منافسة السوق ا للحلول ذات القيمة المضافة والمتمت  
ً
ي ذلك تمايز المنتجات وجودتها. إننا نعتت  أنفسنا مزود

 
، بما ف

ي ذلك الكيانات المملوكة للدولة والكيانات المدعومة من الحكومة وكذلك المنتجي   
 
ي المجال بما ف

 
من كبار المنتجي   القدماء ف

ي كل منطقة من المناط
 
ي نعمل فيها الجدد ف

 . ق الب 

، وسياسات التسعت  ومنتجات  ي سوق معي  
 
يتمت   المشهد التنافسي إقليمًيا بعوامل معينة، مثل عدد المنافسي   العاملي   ف

ا مع العمالء أو تجربة العمالء السابقة مع مقاولي   محددين، 
ً
ي السوق، والعالقات القائمة مسبق

 
، وتغلغلهم ف هؤالء المنافسي  
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ي تخدم السوق، والتكنولوجيا الحديثة من حيث أساليب ومعدات اإلنتاج، وخصائص المنتج، والطاقة اإلن
تاجية اإلجمالية الب 

والجودة، والخدمات اللوجستية، والتوافر، والموثوقية واالبتكار، وحواجز دخول السوق، وقرب الموارد الطبيعية، وكذلك 

ا عل وقد . الظروف االقتصادية العامة والطلب داخل السوق
ً
يمتلك بعض منافسينا موارد إجمالية أكت  وقد يكونوا أقل اعتماد

نهم من اغتنام فرص التوسع 
ِّ
ات تراجع الصناعة، وُيمك ، مما يجعلهم أقل عرضة لفت  األرباح المحققة من مبيعات البوىلي أوليفي  

 . والتطوير الجديدة

ي ا
 
باإلضافة إىل ذلك، لدينا خطط لزيادة . إلضافة للسعة اإلنتاجيةقد يستمر المنافسون من االقتصادات المتقدمة والصاعدة ف

ا ألو . إنتاج بعض المنتجات وتوسيع مصانع ومرافق اإلنتاج لدينا 
ً
 18، أضافت آسيا وشبه القارة الهندية مًعا ي إتش إسفق

 عامي 
ي من السعة الجديدة من مادة البوىلي بروبيلي   بي  

أن تصل السعة العالمية  ومن المتوقع 2021و  2016مليون طن مت 

ي بحلول عام مليون  122للبوىلي بروبيلي   إىل ما يقرب من  السعة اإلنتاجية  تضف مشاريــــعأن  أيضا  من المتوقع. 2026طن مت 

ي  29حواىلي الجديدة للبوىلي إيثيلي   عل مستوى العالم  ي من المتوقع أن  2026إىل  2021من مليون طن مت 
زيد قاعدة ي، والب 

ي بحلول عام  162المية إىل ما يقدر بـ السعة الع إذا  -المخاطر المرتبطة بأعمالنا "الرجاء االطالع عل  2026. مليون طن مت 

ي بروج 
وط أقل أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج اإلضافية  4تم تأجيل إعادة المساهمة ف  أو تم بشر

 ما يبدأ إنشاء تلك ا". المتوقعة
ً
ي مرافق اإلنتاج الحالية، قبل وعادة

 
لمرافق اإلنتاجية الجديدة، أو توسيع الطاقة اإلنتاجية ف

ي أن دخول السعة الجديدة حت   .  سنوات من دخول تلك التوسعة حت   التشغيل
 
وبناًء عل ذلك، فإن هناك خطر يتمثل ف

 . وهوامش الربــح التشغيل عندما تكون الظروف االقتصادية ضعيفة، قد يؤدي إىل انخفاض األسعار 

ي اإلنتاج 
 
، مثل توافر وتكلفة المواد األولية والمواد البديلة المستخدمة ف وهناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا إىل حد كبت 

ي والبحري )الرجاء الطالع عل " من قبلنا والمخزون الذي يحتفظ به المنافسون، ي تكاليف الشحن الت 
 
تعتمد أو الزيادة ف

توزيــــع لدينا عل مزودي خدمات الطرف الثالث وتخضع للرقابة البيئية والسالمة والرقابة التنظيمية والمخاطر أنشطة النقل وال

ي تؤثر عل صناعة الشحن
ويكون لتلك العوامل تأثت  عل أسعار المنتجات وقد تؤدي إىل تقلب األسعار عل المدى  . "(الب 

ي اتجاه الهبوط، مم
 
ي النهاية إىل تقليل هوامشنا القصت  وإىل ضغط عل األسعار ف

 
يمكن أن تؤثر مستويات العرض . ا قد يؤدي ف

ا عل قدرتنا عل تحقيق  ً ا سلبًيا كبت  ً ي نصنعها، تأثت 
ي تفوق الطلب عل المنتجات، مثل المنتجات الب 

ي قطاعات الصناعة الب 
 
ف

ا عل أعمالنا، ونتائج الوضع الماىلي لل
ً ا سلبًيا كبت  ً  . فرصعمليات، والالربــح وأن تؤثر تأثت 

 . قد تؤثر تقلبات أسعار النفط والغاز سلًبا عىل نتائجنا المالية

ي 
وكيماوية الب  وكيماوية وأسعار مبيعات المنتجات البت  ة بدرجة  تكون مرتبطة بتتعلق مبيعاتنا بالمنتجات البت  حدوث كبت 

ي كثت  من األح
 
ي ف

ي أسعار النفط، عل الرغم من التأخت  الزمب 
 
ات ف ي مناطق معينة، وتخضع تغيت 

 
يان وديناميكيات مختلفة ف

ان التجاري ة خالل العقدين الماضيي   وقد تظل .  لطلب العرض المحدد والمت   وقد شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات كبت 

ي المستقبل
 
ي  تعتمد أسعار النفط والغاز عل ديناميكيات العرض والطلب العالمية وتخضع للتقلبات.  غت  مستقرة ف

ة الب  الكبت 

ي السوق أو لعوامل أخرى 
 
ي الطلب، سواء كان ذلك نتيجة حالة عدم اليقي   ف

 
ات طفيفة نسبًيا ف قد تحدث نتيجة لحدوث تغت 

ي تتخذها منظمة 
ي تتخذها الدول الرئيسية المنتجة للنفط، واإلجراءات الب 

ي ذلك اإلجراءات الب 
 
خارجة عن سيطرتنا، بما ف

ام بحصص اإلنتاج المتفق عليها، والحرب، واإلرهاب، واللوائح الحكومية، والظروف "( أوبك")البلدان المصدرة للنفط  وااللت  

ي البلدان المنتجة للنفط بشكل عام، والظروف االقتصادية، وأنماط الطقس السائدة، وتغت  المناخ 
 
االجتماعية والسياسية ف

ي أوكرانيا الذي بدأ .  ر الطاقة البديلة وأسعارها وظواهر األرصاد الجوية مثل العواصف واألعاصت  وتوافر مصاد
 
أدى الرصاع ف

اير  ي نهاية فت 
 
ي أسعار النفط وبيئة أسعار مرتفعة للنفط بشكل عام 2022ف

 
من المتوقع أن تستمر أسعار . إىل تقلبات أكت  ف

ي ذلك 
 
ي العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا، بما ف

 
ات ف ي التقلب نتيجة للتغت 

 
ي السياسي المتطور النفط ف

 
الوضع الجغراف

ي أوكرانيا 
 
ال يمكن أن يكون هناك ما يضمن أن تؤدي .  من المستحيل التنبؤ بدقة بتحركات أسعار النفط والغاز المستقبلية.  ف

ي أسعار النفطهذه العوامل، 
 
ة أو طويلة األمد ف  . باإلضافة إىل أمور أخرى، لن يؤدي إىل تقلبات كبت 
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وكيماويات الهوامش الصافية  ي قطاع البت 
 
مدفوعة غالًبا بمجموعة من ( الذي يشكل قطاع البوىلي أوليفي   جزًءا منه)ف

ي ذلك المواد الخام)ديناميكيات العرض والطلب وتكلفة اإلنتاج 
 
وحيث إن المواد الخام األولية عبارة عن مشتقات (.  بما ف

 ما يكون بناءً 
ً
ولية بشكل عام، فإن تحديد األسعار عادة ، مما يؤدي عموًما إىل تكوين بت   عل سعر النفط الخام أو الغاز الطبيعي

ولية وديناميكيات العرض والطلب للمواد الخام ذات الصلة ات السابقة، كانت أسواق . أرضية ألسعار المشتقات البت  ي الفت 
 
ف

ي ا
 
ا . لمستقبلالنفط الخام والغاز الطبيعي متقلبة، ومن المرجح أن تستمر تقلبات األسواق هذه ف

ً
عل سبيل المثال، وفق

ج، كان متوسط سعر برميل نفط خام برنت  ي عام  64.16لبيانات بلومت 
 
ميل ف دوالًرا أمريكًيا  43.21، و 2019دوالًرا أمريكًيا للت 

ي عام 
 
ميل ف ي عام  70.95، و 2020للت 

 
ميل ف ميل دوالر أمريكي  97.90، و2021دوالًرا أمريكًيا للت  ي الربــع اللت 

 
ألول من عام ف

ي عام . 2022
 
ة ف ي ذلك انخفاض الطلب نتيجة 19-بشكل أساسي تأثت  جائحة كوفيد 2020تعكس االنخفاضات الكبت 

 
، بما ف

ي عام 
 
ي األسعار ف

 
ي جميع أنحاء العالم لواجهة تداعيات الجائحة، وتعكس الزيادة ف

 
بشكل أساسي  2021للقيود المفروضة ف

ي والذي 
 
ي مواجهة جائحة كوفيدزيادة الطلب عل التعاف

 
-قابله انخفاض العرض عل خلفية قرارات أوبك واإلجراءات المتخذة ف

19 . 

مة تتضمن  لقواعد يكون مبنًيا عل ايتم والذي الخام إليثان ابيع سعر حد أقىص لأدنوك مع اتفاقية المواد األولية الرئيسية المت 

ي هذه االتفاقية
 
كة بر  المنصوص عليها ف ، وبعد ذلك يبدأ شيان 2027حب  نوفمت   3وبروج  2وبروج  1وج فيما يتعلق بشر

اتفاقيات  -االتفاقيات األساسية  " الرجاء االطالع عل ) 2027نوفمت   30اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة اعتباًرا من 

ا علاتفاقية توريد المواد األولية الجديدة و "(.  توريد المواد األولية
ً
الذي يحدد الحد األدت  والحد  يالسعر النظام  تتضمن اتفاق

كة 2045حب  عام األقىص من السعر  كة أدنوك وشر ي تسمح لشر
ببدء المناقشات  ADP، وبعد ذلك، آلية مراجعة األسعار، والب 

وبيلي   الذي يتم توريده إىل بروج  تم االتفاق ، مع شيان أي أسعار بديلة ي3وبروج  2وبروج  1بشأن سعر اإليثان الخام والت 

ي بها اإليثان الخام، 2027اعتباًرا من ديسمت  . 2045يونيو  30عليها اعتباًرا من  ي نشت 
، سوف تتغت  معادلة تسعت  اإليثان الب 

ي به اإليثان الخام اعتباًرا من تاريــــخ  ةمما سيؤدي إىل زيادة السعر الذي نشت  ي به . هذه النشر وبالمثل، فإن السعر الذي نشت 

وبيلي    ي تقل بنسبة حاليا  الت 
ي العائد المحلي الب 

 
ي . عن معايت  السوق %25يعتمد عل أسعار صاف ي السعر الذي نشت 

 
أي زيادة ف

ي  تأثت   لها قد يكون  به المواد األولية كة أدنوك باإلمداد بموجب . جوهري عل ربحيتنا  سلب  ام شر باإلضافة إىل ذلك، يخضع الت  

ي اتفاقية توريد المواد األولية، م
ي والب  كة أدنوك ألي سياسات إنتاج سارية تفرضها حكومة أبوظب 

ن بي   أمور أخرى، المتثال شر

كة أدنوك عل توريد المواد األولية وأحداث القوة القاهرة  . يمكن أن تؤثر عل قدرة شر

األولية بأسعار تنافسية، الحاىلي عل الحفا  عل الوصول إىل المواد والهامش تعتمد قدرتنا عل الحفا  عل مستوى ربحيتنا 

ي أسعار المبيعات وهوامش الربــح عن طريق تحسي   كفاءة اإلنتاج وحجمه، والتحول إىل إنتاج منتجات 
 
وتعويض االنخفاض ف

ي ال يمكن ضمان أي منها / ذات هامش ربــح أعل و 
إذا .  أو تحسي   المنتجات الحالية من خالل االبتكار والبحث والتطوير، والب 

ي الوقت المناسب أو إذا تحقق أي من المخاطر السالفة لم نتمكن من 
 
ي أسعار المواد األولية عل عمالئنا ف

 
تحميل أي زيادات ف

الذكر ولم نتمكن من االستجابة بفعالية لمثل هذه الظروف، فقد يكون لذلك تأثت  كبت  وعكسي عل أعمالنا ونتائج عملياتنا 

 . توقعاتنا ووضعنا الماىلي و 

ي عملياتنا قد يؤثر سلًبا عىل أعمالنا  دامو انقطاع مستأي تأخت  كبت  أ
 

ي نعتمد عليها ف
ي تسليم المواد الخام الب 

 
 . ف

ي إنتاج البوىلي أوليفي   الذي نصدره بموجب اتفاقيات طويلة األجل مع أدنوك 
 
وبان والبيوتان ف وبلي   والت  نستخدم اإليثان والت 

قد تؤثر تقلبات أسعار النفط والغاز سلًبا عل نتائجنا  "و "(.  توريد المواد األوليةاتفاقية  -اتفاقيات المواد "يرج  االطالع عل )

كة أدنوك  "(. المالية ي مجمع اإلنتاج الخاص بنا، ونحصل عليه من شر
 
ا . كما نستخدم الغاز الطبيعي كوقود ف

ً
نستخدم أيض

مة مع  ي نصدرها بموجب اتفاقية توريد المحفزات المت 
كة محفزات البلمرة الب  اتفاقيات " يرج  االطالع عل ) بورياليسشر

ي "(. اتفاقية توريد المحفزات -المواد 
 
مليون دوالر  1,170بلغت  2021ديسمت   31تكاليف المواد االولية للسنة المنتهية ف

 . امريكي 
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وبان إىل الحد األقىص للسعة  وبلي   والت  ي ذلك اإليثان والت 
 
ي مجمع اإلنتاج لدينا من قبل يتم تسليم المواد الخام لدينا، بما ف

 
ف

كة أدنوك للتوزيــــع. أدنوك ي أدنوك للتكرير، إلينا عن طريق شر
 
يتم شحن محفزات البلمرة إلينا . يتم نقل غاز البوتان، المنشأ ف

كة  كة  بورياليسمن قبل شر وط التسليم مع تحمل شر التكلفة والتأمي   ورسوم الشحن، والوصول إىل  بورياليسبموجب شر

 (. حسب االقتضاء حسب الشحنة ذات الصلة)ايد أو ميناء خليفة أو جبل علي ميناء ز 

ي تسليم المواد األولية أو الغاز الطبيعي 
 
ات أو االنقطاعات ف أو ( الذي يتم تسليمه إلينا عت  خط األنابيب)وقد تنجم التأخت 

ارث الطبيعية أو التوقف غت  المخطط له أو المواد الخام األخرى عن عدة أمور من بينها األحوال الجوية القاسية أو الكو 

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص جائحة كوفيد)صعوبات العمل 
 
أو ( أو حاالت الطوارئ الصحية العامة األخرى 19-بما ف

تيبات التعاقدية الحالية أو التخريب المتعمد والحوادث اإلرهابية أو األ  عطال إفالس موردينا أو عدم قدرتهم عل تلبية الت 

ي ذلك التأخت  أو االنقطاع . الميكانيكية
 
باإلضافة إىل ذلك، يخضع نقل الغاز الطبيعي عت  خطوط األنابيب لمخاطر إضافية، بما ف

ي األشهر الثالثة األوىل من عام لقد انخفض  . الناجم عن قيود السعة أو التشيبات أو التصدعات
 
معدل استخدام اإلنتاج لدينا ف

ي  وذلك جزئًيا بسبب 2021شهر الثالثة األوىل من عام مقارنة باأل  2022
 
اير  18اإلغالق غت  المخطط له والذي بدأ ف  2022فت 

ي نستخرج منها ما يقرب من RFCCلوحدة أدنوك للتكرير 
وبيلي   50، والب  ي  . ٪ من الت 

 
أي تأخت  أو انقطاع غت  مخطط له ف

ة محدودة، يمكن، إذا لم يتم تخفيفه بشكل فعال تسليم المواد األولية أو الغاز الطبيعي أو المواد ال عل )خام األخرى، ولو لفت 

ي كبت  عل أعمالنا، ونتائج عملياتنا (سبيل المثال من خالل االحتياطيات المخزنة أو التوريد البديل ، يمكن أن يكون له تأثت  سلب 

 . توقعاتنا ووضعنا الماىلي و 

 . مساهمينا  نحن عرضة للمخاطر فيما يتعلق باعتمادنا عىل

يزودنا مساهمونا بالمواد الخام والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الالزمة إلنتاجنا، باإلضافة إىل الخدمات المساندة مثل التمويل 

ي واإلدارة والعمليات وتكنولوجيا المعلومات كة . والخدمات القانونية ورأس المال البشر كة أدنوك أو شر  بورياليسإذا توقفت شر

، فقد نضطر إىل البحث عن أو عملياتنا  التكنولوجيا الالزمة إلنتاجنا الخدمات أو يدنا بالمواد الخام والمواد الكيميائية و عن تزو 

كة  كة أدنوك أو شر ي تزويدنا بخدمات الدعم هذه، فسوف نحتاج  بورياليساحتماليات التوريد من مكان آخر، وإذا فشلت شر
 
ف

 إما إىل التعاقد مع مزود آخر لهذه 
ً
ا طويال

ً
الخدمات، أو تطوير القدرة عل أداء هذه الخدمات داخلًيا، وكالهما قد يستغرق وقت

ي ظل هذه الظروف، قد ال نتمكن من تغطية احتياجاتنا عل اإلطالق، أو بنفس التكاليف أو بتكاليف .  ويزيد من تكاليفنا 
 
ف

 . مقبولة تجارًيا 

كة توريد المواد األول ي شر
 
ي تسليم المواد الخام دام أي تأخت  كبت  أو انقطاع مست -"الرجاء االطالع عل .  يةنعتمد عل أدنوك ف

ف 

ي عملياتنا
ي نعتمد عليها ف 

ا للسياسات الحكومية ".  الب 
ً
كة أدنوك بتوريد المواد األولية لتوفر الغاز الطبيعي وفق

ام شر يخضع الت  

كة (.  حيث أن إنتاج المواد األولية هو منتج ثانوي إلنتاج الغاز) ي حالة .  لتوريد محفزات البلمرة بورياليسنحن نعتمد عل شر
 
ف

تلبية طلبنا عل المواد الخام والمواد األولية، وقد ال نتمكن من تحديد  زيادة الطلب عل منتجاتنا أو عدم قدرة موردينا عل

ي سعر تلك المواد الخام والمواد األولية، أو قد نتعرض النقطاعات 
 
موردين إضافيي   لتغطية أي نقص، وقد نشهد زيادة مادية ف

، مما قد يؤدي إىل إغالق غت  مخطط له لمصانعنا وهو األ  ي توريد الغاز الطبيعي
 
ي كبت  عل ف مر الذي قد يكون له تأثت  سلب 

 . توقعاتنا أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

كة  المستمرة عل تطوير مواد جديدة ومبتكرة ومحسنة أو أكت  فعالية من حيث التكلفة لتطبيقات  بورياليسنعتمد عل قدرة شر

نعتمد عل تقنيات الملكية األكت  تقدًما . يق وتوزيــــع منتجاتنا بنجاحالسوق النهائية وطرق اإلنتاج والتقنيات، لتمكيننا من تسو 

كة بورياليس  ي تتكون من منتجات بورستار)من شر
ي تمكننا من الحصول عل إمكانات ( هيكسي   -1بوتي   أو -1و ® الب 

والب 

ي الالزمة
ي الصناعة وحلول مخصصة لتطبيقات االستخدام النهات 

 
ين عاًما الماضية، استفدنا عل مدار ال. ابتكارية رائدة ف عشر

ي ذلك الوصول إىل تقنية بورستار
 
كة بورياليس، بما ف ها عل أساس شبه ® )من المزايا التنافسية لعالقتنا مع شر ي يتم توفت 

الب 

تمت   والمعرفة الفنية وقدرات االبتكار وتبادل المعرفة المتعمقة وأفضل الممارسات المتعلقة بال( حرصي وغت  متاحة لمنافسينا
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ي ذلك تقنية بورستار. التجاري والتشغيلي 
 
كة بورياليس أو االعتماد عليها، بما ف ، ®عدم الوصول إىل تقنيات الملكية المتقدمة لشر

ي  أو 
 
ي تطوير مواد جديدة أو محسنة أو أكت  فعالية من حيث التكلفة، وعمليات وتقنيات اإلنتاج، أو أي تأخت  ف

 
أي فشل ف

ستبدال منتجاتنا ويمكن أن يقلل من مبيعاتنا المستقبلية وربحيتنا مما قد يؤثر سلًبا عل أعمالنا ونتائج التطوير، قد يؤدي إىل ا

 . توقعاتنا عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ا سلبًيا  ً نعتمد عىل مجمع إنتاج متكامل تماًما، وقد تؤثر عمليات تخفيض اإلنتاج أو اإلغلق غت  المخطط له لإلنتاج تأثت 

 . تنا وأدائنا الماىلي عىل عمليا

ي الرويس يتكون من وحدات تشغيل متكاملة متعددة
 
قد يكون للتعليق غت  المخطط له .  نقوم بتشغيل مجمع إنتاج متكامل ف

ا سلبًيا عل قدرتنا عل إنتاج البوىلي أوليفي   
ً ي المجمع تأثت 

 
 لعملياتنا أو تخفيض اإلنتاج أو اإلغالق المفاج   لوحدة واحدة أو أكت  ف

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و و  وتشمل هذه األحداث .  توقعاتنا أحجام مبيعاتنا، مما قد يكون له تأثت  سلب 

ي وتعطل المعدات والحرائق 
غت  المتوقعة، عل سبيل المثال ال الحرص، الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربات 

ي .  اع إمداد المواد الخام الرئيسيةوأحداث القوة القاهرة أو انقط
عل وجه الخصوص، عل الرغم من أن انقطاع التيار الكهربات 

ي حاالت الطوارئ قد تطول
 
قد يستغرق األمر بعد ذلك ما . قد يستمر لبضع ثواٍن فقط، إال أن حالة إيقاف تشغيل أصولنا ف

ي عام . ىل طاقاتها اإلنتاجية العاديةساعة إىل عدة أيام أو أكت  قبل أن تعود جميع األصول إ 24بي   
 
، 2019عل سبيل المثال، ف

ي لمدة أسبوع تقريًبا قبل أن يستعيد طاقته اإلنتاجية الكاملة 3تم إغالق مصنع بروج 
. الخاص بنا بسبب انقطاع التيار الكهربات 

ي عام 
 
ي مصنع بروج 2020ف

 
يد ف ت  مخطط له وهدد سالمة مصنع ، مما أدى إىل حريق غ3، عانينا من تمزق خط مياه التت 

عل الرغم من أن هذا االنقطاع  . تم استبدال خط المياه لضمان سالمة خط األنابيب وحماية سالمة أصول المصنع. 3بروج 

ة وتمزق خط المياه  لم يكن له تأثت  مادي عل عملياتنا، إال أنه ال يوجد ضمان بعدم حدوث المزيد من حاالت االنقطاع الكبت 

ي المستقبل، مما قد يؤدي إىل خسارة المبيعات أو زيادة التكاليفحداث المشابهة أو األ 
 
ي . ف

 
ة ، أدى التأخت  ف ي اآلونة األخت 

 
ف

ي بعض المصانع وتأخت   عوائد بعد  التكثيف
 
، إىل انخفاض معدل استخدام اإلنتاج عوامل أخرىو ، PP5 تكثيفالربــع األول ف

ي األ 
 
 عل قدرتنا اإلنتاجية.  ، والذي بدوره أثر 2022م شهر الثالثة األوىل من عالدينا ف

ي 
ي ذلك الطارد أو الضواغط أو الصمامات أو األنابيب والب 

 
 عل ذلك، قد تتعرض مرافقنا لتعطل بعض المعدات، بما ف

ً
عالوة

ي توفت  قطع غيارها 
 
ات ف إىل اضطرابات قد تؤدي أي مخاطر من ذلك القبيل .  قد يكون من الصعب استبدالها، وقد نواجه تأخت 

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و   . توقعاتنا تشغيلية يكون لها تأثت  سلب 

كاء المتعاقدين  . نحن عرضة للمخاطر فيما يتعلق بالتعامل مع المقاولي   من الباطن والشر

اء وال كاء التعاقديي   لتوفت  الفنيي   الخت  قوى العاملة من أجل التعامل مع بعض الخدمات نعتمد عل المقاولي   من الباطن والشر

كاء المتعاقدين  / وبالتاىلي فهي معرضة لخطر أن يقدم هؤالء المقاولي   من الباطن و  المتطورة وخدمات صيانة المعدات أو الشر

ي غت  الوقت المناسب
 
ي .  خدماتهم بشكل غت  كاٍف أو ف

 
ي عام ( "PP5)"أثناء مرحلة إنشاء مصنع البوىلي بروبلي   اإلضاف

 
، 2020ف

ي الهند بسبب قيود السفر المفروضة 
 
اء المتعاقدون والقوى العاملة من السفر إىل مجمع اإلنتاج لدينا ف لم يتمكن الفنيون الخت 

ي المتوقع واستيعاب التأخت  الناتج عن قيود السفر 19-نتيجة جائحة كوفيد
، وهو األمر الذي تطلب منا تغيت  الجدول الزمب 

ي بعض . هذه
 
اء منتجات منا الحاالت ف ا بشر

ً
كاؤنا التعاقديون أيض ي عام  ، يقوم شر

 
، أثناء مراجعة 2021مثل خردة البوليمر. ف

نا  اوح من فواتت  ا يت  ً ي إنشاء فواتت  بيع الخردة مما أدى إىل توليد ما يصل إىل  156إىل أيام  8، الحظنا أن هناك تأخت 
 
 3،927يوًما ف

ًيا وبلغت حواىلي  ا مت 
ً
يكنا التعاقدي عل أساس شهري لتجنب تراكم م 3.3طن . تم بيع الخردة بالفعل لشر ليون دوالر أمريكي

ي مصانعنا. وقد أدى ذلك إىل التعرض للمخاطر بحواىلي 
 
نا  2.3الخردة ف ي إصدار فواتت 

 
. قد يؤدي أي تأخت  ف مليون دوالر أمريكي

كائنا التعاقديي   إىل زيادة التعرض ل  . لمخاطر الماليةأو مدفوعاتنا من قبل شر
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ا معشين أثناء مشاركتهم مما يعرضنا لمخاطر / باإلضافة إىل ذلك، قد يصبح المقاولون من الباطن و 
ً
كاء المتعاقدين أيض أو الشر

اماتهم التعاقدية بموجب .  جدارتهم االئتمانية ي الوفاء بالت  
 
كاؤنا اللوجيستيون غت  قادرين أو غت  راغبي   ف إذا كان موردونا أو شر

ورية من أطراف ا التفاقيات الحالية معنا، فقد نضطر إىل دفع أسعار أعل من أجل الحصول عل المنتجات أو الخدمات الرص 

ا، وقد ال نتمكن من زيادة أسعار منتجاتنا لتعويض 
ً
ي الوقت المطلوب، أو ال تكون متاحة مطلق

 
ي قد ال تكون متاحة ف

بديلة، والب 

ي المورد .  أو الخدمات التكاليف المرتفعة لهذه المنتجات
كائنا التعاقديي   ألحكام تعق  امات التوريد من قبل شر تخضع بعض الت  

ار مالية أو  ي ذلك عند وقوع حدث قوة قاهرة بموجب اتفاقية التوريد ذات الصلة، دون أن يخضع المورد ألرص 
 
من األداء، بما ف

ي حالة إعفاء مورد أو مقدم خدمة لسلع أو خدم.  تعويضات أخرى
 
امه بالتوريد عل هذا األساس، أو التقصت  ف ات مادية من الت  

ي تعطل أعمالنا وعملياتنا 
 
امه بالتوريد، فقد يتسبب ذلك ف ي الت  

 
ي بعض الحاالت، قد ال يكون من الممكن أو المجدي تجارًيا .  ف

 
ف

، قد يطول أي انقطاع من هذا القبيل إذا أصبحت أي من هذه السلع أو  . بالنسبة لنا ترتيب مصادر بديلة لإلمداد، وبالتاىلي

الخدمات المادية غت  متوفرة داخل منطقة جغرافية يتم الحصول عليها منها حالًيا، فقد ال نتمكن من الحصول عل بدائل 

قد تؤثر أي مخاطر من هذا القبيل سلًبا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي .  مناسبة أو فعالة من حيث التكلفة

 . اتنا توقعو 

اتيجية أعمالنا بنجاح  . أو تحقيق المستهدفات الخاصة بنا  قد ال نتمكن من تحقيق است 

ي االنتقال إىل السوق لتحقيق 
 
تنا التنافسية عل االبتكار المستمر لمنتجاتنا ونهجنا ف ي بناء نموذج أعمالنا ومت  

 
نعتمد بشكل كبت  ف

، فقد تحقق نمًوا أقل بكثت  مما  ي حال لم نستطع االحتفا  بتفاعلنا المباشر مع العمالء، نمو مربــح، وبالتاىلي
 
هو متوقع، ف

االتجاه نحو التسليع والتوحيد القياسي . أو تفضيالت عمالئنا  / وتحديد اتجاهات السوق بشكل مناسب أو فهم احتياجات و 

ي دع
 
ي أجزاء رئيسية من قطاعات الصناعة لدينا قد أدى إىل زيادة أهمية البحث والتطوير ف

 
م الربحية، ال سيما فيما يتعلق ف

يجب أن نقدم منتجات أكت  تخصًصا أو منتجات ذات أداء أفضل تهدف إىل تقديم .  بتقنيات اإلنتاج الفعالة من حيث التكلفة

ي الدخول إىل السوق من المكونا.  قيمة أعل للعمالء أثناء إدارة تكاليف اإلنتاج من أجل تحقيق هوامش ُمرضية
 
ت يعتت  نهجنا ف

ة للعمالء  اتيجيتنا ويــهدف بشكل أساسي إىل تطوير منتجات جديدة وتقديم تطبيقات مستدامة تقدم قيمة ممت   .  الرئيسية الست 

ي تخصيص قدر كبت  
 
ة لتطوير منتجات وعمليات جديدة متطورة تقنًيا مع االستمرار ف ي تخصيص موارد كبت 

 
م االستمرار ف نعت  

 . وير ألعمالنا من اإلنفاق عل وظائف البحث والتط

ي المسنقوم حالًيا بتنفيذ عدد من التحسينات عل المرافق المصممة لتحقيق نمو مربــح 
 
األعمال " الرجاء االطالع عل )تقبل ف

ي قد تكون غت  "(. مجمع اإلنتاج الخاص بنا -
اضات والتوقعات الب  وتستند الفوائد المتوقعة من المشاريــــع إىل العديد من االفت 

ا دقيقة، وقد ال 
ً
انية أو عل قد ال ننفذها مطلق ي الوقت المناسب أو بصورة متالئمة مع المت  

 
 .  ننفذ هذه المشاريــــع بنجاح ف

ي المستقبل، 
 
ي عمليات اإلنتاج الخاصة بنا ف

 
ربما ال نتمكن من تطوير أساليب أو تقنيات جديدة الكتساب كفاءات إضافية ف

ي  .  متطلبات عمالئنا بشكل مناسب، مما قد يقلل من ربحية بعض أو كل منتجاتنا وقد ال تؤدي منتجاتنا كما هو متوقع أو ال تلب 

ة أو الموارد المالية لتطوير منتجات جديدة ي توسيع أو تحسي   مجموعة منتجاتنا أو قد نفتقر إىل الخت 
 
ا ف

ً
. قد ال ننجح أيض

ء تخصيص المو  عالوة عل ذلك ي تخطيطنا وقد نسي
 
ارد، عل سبيل المثال، من خالل تطوير قد نرتكب أخطاء أو سوء تقدير ف

ي البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية ولكنها غت  مجدية تجارًيا 
 
ة ف  . مواد أو طرق أو تقنيات تتطلب استثمارات كبت 

ي الوقت 
 
ي السوق ف

 
ي تطوير منتجات أو عمليات جديدة، أو طرحها ف

 
ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأننا سوف ننجح ف

ي طورها اآلخرون لن تجعل عروض منتجاتنا قديمة أو غت  تنافسية، وأن السوق سوف  المناسب،
وأن المنتجات أو التقنيات الب 

نتيجة لذلك، قد يكون .  يقبل منتجاتنا وابتكاراتنا الجديدة، أو أن المنافسي   لن يتمكنوا من إنتاج منتجات مماثلة بتكلفة أقل

ا و 
ً
اتيجية العمل هذه مكلف اتيجية أعمالنا وتحقيق أي . غت  فعالتنفيذ است  عالوة عل ذلك، تعتمد قدرتنا عل تنفيذ إست 

ي )أهداف 
 
ي ذلك أهدافنا متوسطة المدى المحددة ف

 
عل مجموعة متنوعة من  "(األهداف متوسطة المدى -األعمال " بما ف

اضا ي ذلك ظروف السوق والمعرفة الصناعية، ودقة االفت 
 
ي تنطوي عل عوامل خارجة العوامل اإلضافية، بما ف

ت المختلفة الب 
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ي قد تؤدي إىل عدم قدرتنا عل 
ها من العوامل الب  عن سيطرتنا وتخضع لمخاطر معروفة وغت  معروفة، وحالة عدم اليقي   وغت 

اتيجية وتحقيق أهدافنا   . ذات المدى المتوسط تنفيذ اإلست 

ي كبت  عل أعمالنا ونتائ  . فرصنا ج عملياتنا ووضعنا الماىلي و قد يكون ألي مما سبق تأثت  سلب 

ي بروج  إذا تم تأجيل
 

وط أقل أفضلية أو لم يتم عىل اإلطلق، لن نستفيد من سعة النتج  4إعادة المساهمة ف أو تم بشر
 . اإلضافية المتوقعة

 
ي عام 

 
اكة بقيمة 2021ف كة بورياليس اتفاقية شر كة أدنوك وشر تم . 4صنع بروج مليار دوالر أمريكي لتطوير م 6.2، وقعت شر

كة  4اقتطاع تطوير بروج  كة  ADPمن شر كة أدنوك وشر ي منفصل مملوك من قبل كل من شر
ي إم إي وسيضطلع به كيان قانوت  ت 

وج  "(. B4 LLC)"إتش كة بورياليس 4عل الرغم من االقتطاع األوىلي لت  كة أدنوك وشر م شر ي  4بروج " إعادة مساهمة"، تعت  
 
  ف

كة  ي ADPشر
 
ك ، وبذلك ف اء"(إعادة المساهمة)"ة الشر كة غت  معلوم حاليا  ، مقابل دفع سعر شر كة أو  من قبل الشر ،  ADPشر

ي الربــع الرابع من عام "جاهًزا لبدء التشغيل" 4وبمجرد أن يصبح مصنع بروج 
 
 2025، والذي من المتوقع أن يكون ذلك ف

ي بروج  قتطاع وإعادة المساهمةاال -األعمال  -"انظر )
ي  –األعمال الطالع عل ")الرجاء  "(4ف 

االقتطاع وإعادة المساهمة ف 
ي إم إي إتشال يمكن أن تكون هناك تأكيدات بأن أدنوك و  "(. 4بروج  كة و  ت  كة)من ناحية( والشر )من ناحية أخرى(  ADP شر

اء إعادة المساهمة وأن إعادة المساهمة ستتم بالتاىلي عل النحو المنشود. 
  سوف يتفقان عل سعر شر

 
تيبات تهدف اىل مع ا كةن هذه الت  ، ال يمكن أن تكون هناك 4الناتجة عن تطوير بروج  لمخاطر لبعض ا تقليل تعرض الشر

كة بروج  كة ستكون معزولة تماًما عن المخاطر المتعلقة بشر وأن االقتطاع وإعادة المساهمة سيكون لهما  4ضمانات بأن الشر
ات  ADPمن  4تم توقيع اتفاقية نقل أصول لنقل بروج  ومع أنه قد ، ما يتعلق بذلكفي . المرجوة االقتصاديو والتشغيلية التأثت 

،  ، مما يتيحB4 LLCإىل  ي بعض اإلجراءات القانونية المطلوبة لنقل الملكية القانونية فإن إكمال االقتطاع من منظور محاسب 
ي تتألف منها بروج 

كة  . تكتمل بعد  لم B4 LLCإىل  4بالكامل )و المسؤولية عن( بعض األصول الب  م شر ي حي   تعت  
 
وبالمثل، ف

كة بروج  كة بورياليس إعادة المساهمة بمجرد أن تصبح شر ، فقد تحدث إعادة المساهمة، "جاهزة لبدء التشغيل" 4أدنوك وشر
ي الواقع، بعد هذا التاريــــخ، عل األرجح بعد أن تبدأ بروج 

 
ي عملياتها التجارية 4ف

 
 . ، او قد ال تتم ابدا ف

 
كة بي    والمخاطر  ة المساهمة، قد تنشأ بعض المشكالتقبل إعاد ،. B4 LLCو  ADP شر

ً
بحيث  4سيتم تطوير بروج  حيث أوال

ي تشكل بروج ،يتم دمجها تقنًيا وتشغيلًيا مع مصنع بروج الحاىلي 
ي الب 

ي  4فإن بعض األصول والمبات 
سيتم تطويرها عل أراص 

كة  ي مملومة لها. فيما  ADPخاضعة لسيطرة شر
تطوير و/أو تبديل و/أو توسيع و/أو  4يتعلق بذلك، فإن تطوير بروج ومبات 
ي معينة 

ي نهاية  ADPتمتلك ضمن النطاق األوسع لمصنع بروج. وبينما أنه من المستهدف أن تحسي   بنيات تحتية ومبات 
 
ف

ي البداية إىل المستبدلة أو الموسعة أو المطورة، المطاف األصول 
 
)كطرف لعقود البناء  B4 LLCقد تنتقل ملكية هذه األصول ف

، . عالوة عل ذلكADPإىل اتخاذ المزيد من الخطوات لنقل الملكية إىل  B4 LLCو  ADPذات الصلة لهذه األصول( وستحتاج 
ي موقع مجاور لمصانع بروج الحالية 4فيما يتعلق بمخاطر واجهة البناء عل وجه التحديد ، سيتم تطوير بروج 

 
 ،إىل حد كبت  ف

وط  B4 LLCمن الباطن إىل  4بتأجت  موقع بروج  ADPت وقد قام وع بشر وط عقد اإليجار األصلي لموقع مشر
مطابقة لشر

ي موقع بروج ADP B4 LLCلصالح ت ومنحقد . بروج من أدنوك
 
ا غت  حرصية للوصول إىل جميع المناطق األخرى ف

ً
.  حقوق

ي بناء من مصانع بروج الحالية، وال 4فإن قرب بروج  أثناء اإلنشاء،
 
اكها ف طبيعة المتكاملة لمختلف المرافق والحاجة إىل إشر

ي بروج  متعلة بالبناء للوصول إىل مصانع بروج الحالية، يمكن أن يؤدي إىل وقوع حوادث 4وتشغيل بروج 
 
مما يؤثر سلًبا  4ف

ي مصانع بروج الحالية
 
بشكل أساسي مدمجة  4ج برو  فإن، ، من منظور تشغيلي ذلك وبمثل . )وكذلك العكس( عل العمليات ف

ي ، وعل الرغم من الملكية القانونية المنفصلة مصنع بروجمع بقية 
ي بعض الحاالت ال يمكن فصل المختلفة للمبات 

 
، فإنه ف

ي بروج  كامنةيؤدي هذا إىل مخاطر  من مصنع بروج.  عن تشغيل محطات أخرى 4تشغيل بروج 
 
ي أن المشكالت التشغيلية ف

 
ف

ي ال تملكها شر  4
كة  ADPكة )الب  كة( قد تؤثر سلًبا عل عمليات الجوانب األخرى لمصنع بروج األوسع )المملوك لشر أو الشر
ADP كة( والعكس صحيح ي حال أن مشكلة ال تشكلمخاطر الواجهة التشغيلية  ذلك فإن؛ عل الرغم من والشر

 
لم تحدث  إال ف

   ، وهذا ليس الهدف. 4المساهمة قبل بدء عمليات بروج  إعادة
 
مة بي   اإلضافةب ا التفاقية مستوى الخدمة المت 

ً
 المؤسسيةخدمات ال بعض ADP، أن تقدم B4 LLCو  ADP، من المقرر، وفق

ي حاالت معينة، يمكن أن يتضمن ذلك أن توفر  . قبل إعادة المساهمة 4لتطوير وتشغيل بروج  B4 LLCالمطلوبة من قبل 
 
ف
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كة  كة  المؤسسيةخدمات الوفت  . ويشمل تمساهميها خدمات تتلقاها من  ADPشر  ADPتوفت   B4 LLCلصالح  ADPمن شر
ي كان من الممكن تخصيصها ألنشطة 

، وقد ال يتم تعويض ذلك 4، من أجل تطوير وتشغيل بروج ADPللموارد واألفراد، والب 
الموصوف  4روج ، وااليجار من الباطن لموقع بتطلب اتفاقية مستوى الخدمةت. بشكل كاٍف بموجب اتفاقية مستوى الخدمة

كة  ADPمن  أعاله، ، عل الرغم من أن B4 LLCدرجة من مخاطر الدفع واألداء عل  ADPأن تأخذ شر ي
 ملكيتها الحيحية الب 

ي ذو غرض خاص بمضمون محدود  تعود إىل
كة بورياليس، إال أنها كيان قانوت  كة أدنوك وشر لم تضمن أدنوك وبورياليس ، و شر

امات الدفع لشر أداء و/  خدمات من مساهميها  توفر  ADP، إذا كانت باإلضافةبموجب العقود الموضحة أعاله.  B4 LLCكة أو الت  
ي هذا الصدد  ADP، فإن B4 LLCإىل 

 
ا مخاطر الدفع واألداء عل مساهميها ف

ً
 . ستتحمل أيض

 
ي تم إبرامها لتوريد المواد األولياضافة إىل ما ذكر 

قبل إعادة المساهمة،  B4 LLCة إىل ، تتطلب اتفاقيات توريد المواد األولية الب 
ي يتم فيها تقليص توريد المواد األولية

ي الظروف الب 
 
ة بدء تشغيل بروج ( 1: )أنه قبل إعادة المساهمة، ف ، سيتم 4أثناء فت 

كة  ( B4 LLCإعطاء األولوية لتوريد المواد األولية المتاحة لشر ي جميع األ( 2)؛ و ADPعل التوريد إىل  )إىل حد معي  
 
وقات ف

ي حال تفعيلها، فقد يؤدي تطبيق هذه . B4 LLCو  ADPاألخرى، سيتم تخصيص توريد المواد األولية المتاحة بالتناسب بي   
 
ف

ي 
تكون  المذكورة أعاله اتفاقيات توريد المواد األوليةإن  . كميات كافية من المواد األولية لعملياتها   ADPاألحكام إىل عدم تلق 

ي حال حد
 
 . بعد إعادة المساهمة ها لن يتم تطبيقو  )وهو ليس الهدف(، 4وث إعادة المساهمة بعد ابتداء بروج ذات صلة فقط ف

 
كة  من الجدير بالذكر أيضا أنه كة  B4 LLCمن المقرر أن يتم تسويق أي منتج تنتجه شر  PTEقبل إعادة المساهمة بواسطة شر
وط المنتج نفسه ا لشر

ً
كة  ا لمنتجاتوفق وج B4 LLC ويكون ل . ADPشر ي استعمال العالمات التجارية الخاصة بت 

 
أيضا الحق ف

ي حي   أنه من المقرر أن تتم إعادة المساهمة بمجرد أن تصبح بروج  فيما يتعلق ببيع منتجاتها. ® بورستارو 
 
جاهزة لبدء " 4ف

ي  B4 LLCالتاىلي تبدأ جاهزة للعمل بشكل كامل، وب 4، فإنه إذا تأخرت إعادة المساهمة إىل ما بعد أن تصبح بروج "التشغيل
 
ف

كة  ي حاالت معينة، أن تقرر بي   تحسي   مبيعات PTEبيع المنتجات ككيان قائم بذاته، فيمكن لشر
 
كة  منتجات، ف أو  ADPشر

ي بعض الحاالت، قد تتنافس . المماثلة لها  B4 LLC منتجات
 
عل نفس فرص السوق وقد  B4 LLCو  ADPنتيجة لذلك، ف

ي مثل تلك الحPTEتختار 
 
ي تنتجها ، ف

كة  B4 LLCاالت، إعطاء األولوية لمبيعات المنتجات الب  ي تنتجها شر
 . ADPعل تلك الب 

 
ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا   . قد يكون ألي من العوامل السابقة تأثت  سلب 

ي دمج أعمال جديدة وقد ال نتمكن من تحقيق عائداتنا المتوقعة م
 

اتيجيةقد ال ننجح ف  . ن المعاملت االست 

ي ذلك عمليات االستحواذ، أو 
 
اتيجية، وإن هذه المعامالت، بما ف ي دراسة المعامالت االست 

 
كنا فيما مىص  وسوف نستمر ف

كة، أو معامالت دمج األعمال، أو عمليات البيع، أو  اكات، أو المشاريــــع المشت  كات منبثقةالشر ، أو المعامالت الرئيسية إنشاء شر

ي قد يؤدي تحويلها من أنشطتنا األخرى إىل إضعاف تشغيل أعمالنا األخ
ة، والب  ي تتطلب موارد إدارية كبت 

وتزداد مخاطر .  رى الب 

كة أو معامالت دمج أعمال أو عمليات بيع  اكات أو مشاريــــع مشت  أي معاملة قائمة عل استثمارات، أو عمليات استحواذ أو شر

كات منبثقةأو  ي قد يتعي   علينا تخصيصها ألي معاملة من هذا القبيل، بسبب رأس ا إنشاء شر
لمال الكبت  والموارد األخرى الب 

ي النهاية
 
صصت لها تلك الموارد ف

ُ
ي خ

داد إذا لم يتم تنفيذ مبادرة المعامالت الب  ي قد ال تكون قابلة لالست 
ي الحاالت .  والب 

 
وحب  ف

وعنا المشت   ي نكتسب فيها حصة أغلبية، قد يكون لمشر
ي ذلك الب 

 
اتيجيي   تأثت  كبت  عل السياسات، بما ف

كائنا االست  ك أو شر

كائنا لخطط أعمالنا  ي الحصول عل دعم شر
 
ونحط  بدرجة .  حقوق الموافقة فيما يتعلق ببعض األمور المحددة، وقد نفشل ف

كات  كة والشر ي للمشاريــــع المشت  اتيي  ي أقل من السيطرة عل العمليات التجارية والتوجيه االست 
 
ي نجري فيها استثمارات ف

الب 

ها مناسبة  / باإلضافة إىل ذلك، قد تنشأ خالفات و .  حصص أقلية كاء مما يؤدي إىل عدم اتخاذ قرارات نعتت  أو نزاعات بي   الشر

ها غت  مناسبة اكات، متابعة وإتمام وفيما يلي بعض المخاطر المرتبطة ب.. أو اتخاذ قرارات نعتت  عمليات االستحواذ، والشر

كة، ومعامالت دمج األعمال، وعمليات البيع، و  كات منبثقةوالمشاريــــع المشت  ، أو المعامالت الرئيسية األخرى إنشاء شر

 : وإتمامها 

 صعوبات دمج عمليات األطراف وأنظمتهم وتقنياتهم التكنولوجية ومنتجاتهم وموظفيهم أو فصلها؛ •
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ة متعلقة بالمعامالت •  ؛ت  المتوقعة المرتبطة بهذه المعامالتالتكاليف األخرى غو  تكبد نفقات كبت 

 التكاليف المتعلقة بعمليات االندماج أو إعادة الهيكلة المحتملة؛ •

اتيجية المنشودة أو الكفاءات التشغيلية والمالية، وأوجه التآزر،  • مدى قدرتنا عل الحصول عل المنافع المالية أو االست 

ي التكلفة من أي معاملة من هذا القب
 
يل، وتكاليف انخفاض القيمة المحتملة المتعلقة بالشهرة أو األصول غت  والتوفت  ف

ي حال ثبت أن المنافع المالية لهذه 
 
ي تتعلق بها أي معاملة من هذا القبيل، وذلك ف

الملموسة أو األصول األخرى الب 

 المعاملة جاءت أقل من المتوقع؛

 القبيل؛ مدى قدرتنا عل الحصول عل تمويل كاٍف ألي معاملة من هذا  •

ي ذلك العالقات مع الموظفي   الرئيسيي   والموظفي    •
 
مدى قدرة األطراف عل االحتفا  بعالقات العمل الرئيسية، بما ف

كاء والموردين؛  اآلخرين والعمالء والشر

ة حالية أو سابقة كافية بشأنها أو قد يكون للمنافسي    • ي منتجات ليس لدينا خت 
 
مزايا  الدخول إىل األسواق أو االنخراط ف

 أكت  للمنافسة فيها؛

؛ • ي
ي ذلك التقاص 

 
امات طارئة، بما ف ل الت    تحمُّ

امات غت  متوقعة؛ •  
 التعرض اللت 

ة  • ا وموارد كبت 
ً
ي قد تتطلب وقت

ي بيئات الرقابة الداخلية لألطراف أو المعايت  المحاسبية المعمول بها، والب 
 
االختالفات ف

نا القانونية والم  حاسبية؛لحلها بما يتوافق مع معايت 

ي ومستوى تعقيدها؛ •
 
 زيادة نطاق عملياتنا وتنوعها الجغراف

يبية ألي معاملة من هذا القبيل؛ و •  اآلثار الرص 

ي ذلك دعاوى المساهمي    •
 
ي المكلف والمستهلك للوقت، بما ف

 . احتمالية التقاص 

ي ذلك المخاطر االقتصادية العامة، قد ال 
 
ها من العوامل، بما ف نتمكن من تحقيق عائداتنا المتوقعة  ونتيجة لهذه العوامل وغت 

كة أو معامالت دمج أعمال أو عمليات بيع أو  اكات أو مشاريــــع مشت  كات منبثقةمن أي عمليات استحواذ، أو شر أو أي  إنشاء شر

معامالت رئيسية أخرى مستقبلية وال من تحقيق نتائج أي عالقات تآزر مخطط لها، أو أي عمليات أخرى فيما يتعلق بهذه 

ي نفصح عنها من وقت آلخر الم
إن أي اضطراب من هذا القبيل يمكن أن يؤثر سلًبا عل أعمالنا ونتائج العمليات . عامالت الب 

 . فرصوالوضع الماىلي وال

ي والمخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
اب   . نحن معرضون لمخاطر األمن السيت 

ي ذلك االتصاالت الداخلية والخارجية، إننا نعتمد عل تكنولوجيا المعلومات وأنظمة ا
 
ي تنفيذ عملياتنا اليومية، بما ف

 
لحاسوب ف

ايد لتكنولوجيا المعلومات .  وإدارة المحاسبة، والوظائف المالية وسلسلة التوريد وعمليات المصانع نتيجة للتعقيد المت  

اوح بي   فقدان ال
ونية، فإننا نتعرض لمخاطر مختلفة، تت  ونية، وتوقفات واالتصاالت اإللكت  بيانات أو شقتها، والهجمات اإللكت 

ي ألنظمة تكنولوجيا المعلومات
 . األعمال وانقطاعها، وحب  فشل األنظمة والتقادم التقب 
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ا خطًرا عل شية وتوافر وسالمة بياناتنا 
ً
ونية األكت  تعقيد ايدة ألمن المعلومات والجرائم اإللكت  تشكل التهديدات العالمية المت  

تشمل مخاطر . اتنا والبنية التحتية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات والمرافق والمنتجات والخدمات الخاصة بنا وعملي

، وإتالف المعلومات أو فقدها بسبب  ي الهجمات عل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية من قبل المتسللي  
ات  األمن السيت 

وسات أو برامج الفدية، والكشف غ ت  المقصود عن المعلومات الشية، وإساءة استخدام أو فقدان السيطرة عل أنظمة الفت 

ي الحاسوب، واالنتهاكات بسبب أخطاء الموظفي   
 
ي .  التحكم ف

ات  التعرض من خالل أطراف  ويشمل تعرضنا لمخاطر األمن السيت 

ي إدارة أعمالنا والتعرض من خالل مورد
 
ي خارجيي   قد تكون أنظمتهم عرضة خارجية نعتمد عل أنظمتهم بشكل كبت  ف

ونية ي أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا . للهجمات اإللكت 
 
يمكن أن يؤدي عدم التوافر أو انتهاك الشية أو التالعب بالبيانات ف

ات ويمكن أن يكون له تأثت  مباشر عل عملياتنا التجاري  . ةالمعلومات المهمة إىل التدفق الخارج عن السيطرة للبيانات والخت 

ا للمرسوم االتحادي الجديد بموجب 
ً
قد يكون أي انتهاك للشية أو التالعب بالبيانات أو التدفق غت  المنضبط للبيانات خرق

 . بشأن حماية البيانات الشخصية والذي قد يؤدي بدوره إىل فرض عقوبات علينا  2021لعام  45القانون رقم 

جراءات وتدابت  أمنية لحماية أنظمتنا ومعلوماتنا من التعرض للهجمات بينما نحافظ عل أنظمة النسخ االحتياطي وننفذ إ
ونية والمخاطر األخرى المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ال توجد أي ضمانات عل أنها سوف تعمل بكفاءة  اإللكت 

ي نط.  أو بشعة كما هو متوقع
بقها، فمن المحتمل أن تؤدي إىل إذا تغلبت هذه التهديدات عل إجراءات أمن المعلومات الب 

ها، وتعطل اإلنتاج،  اق المعلومات الشية، واالستخدام غت  السليم لألنظمة والشبكات، والتالعب بالبيانات وتدمت  اخت 
ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و  ي بدورها يمكن أن يكون لها تأثت  سلب 

 . فرصنا واضطرابات العمليات، والب 

 . د نتعرض لمخاطر متعلقة بالمسؤولية عن المنتج والمطالباتق

عادة ما يكون لعمالئنا معايت  . قد تتأثر أعمالنا بعدم قدرتنا عل تلبية متطلبات عمالئنا من حيث جودة المنتج والمواصفات

ي الج. عالية لجودة المنتج ومواصفات تفصيلية عن المنتج
 
ي اكتشاف أوجه القصور ف

 
ودة أو تقديم منتجات ال إذا أخفقنا ف

ي متطلبات عمالئنا، فقد ُيطلب منا تقديم منتجات بديلة عل حسابنا أو دفع تعويضات تعرضت بعض منتجاتنا للتلف . تلب 

ي قد تتعرض لها منتجاتنا . أثناء الشحن وقدمنا خصومات وحسومات لعمالئنا عن تلك المنتجات التالفة
المخاطر األخرى الب 

ار بالسمعة وتقديم  . لتخزين هي تلوث المعادن أو تكوين الغبار أثناء النقل أو ا ا إىل اإلرص 
ً
يمكن أن تؤدي هذه اإلخفاقات أيض

ار بناًء عل مطالبات المسؤولية عن المنتج . العمالء ألوامر بكميات أقل أو إنهاء عالقتهم معنا  قد نكون مسؤولي   عن األرص 

تهم بب
ُ
مثل هذه المطالبات الناتجة عن تسليم منتجات معيبة أو . معيبةيع منتجات المرفوعة ضدنا أو ضد عمالئنا أو قد ن

ا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا  ً ا سلبًيا كبت  ً منتجات غت  مطابقة للمواصفات أو المعايت  المتفق عليها يمكن أن تؤثر تأثت 

 . توقعاتنا الماىلي و 

 . قد ترص  الدعاية السلبية بأعمالنا ونتائج عملياتنا 

ي للصناعة الكيميائية  قد نتعرض لخطر الدعاية السلبية والمضاربة الصحفية المتعلقة بأعمالنا.  تطوير تصور اجتماعي سلب 

ي تعرضت للحظر بشكل 
ا، والب 

ً
بشكل عام )أو عل سبيل المثال، المواد البالستيكية أحادية االستخدام، بشكل أكت  تحديد

ايد  ي اعتباًرا من  ستيكية ذات االستخدام الواحد أكياس التسوق البال ، مثل حظر مت   ي أبوظب 
 
حسب المعلن من  2022يونيو  1ف

ي 
 
ي ف ي أبوظب 

 
، أو عملياتنا أو منتجاتنا عل وجه الخصوص، أو استخدام منتجاتنا والتعامل (2022أبريل  6قبل وزارة البيئة ف

ي ومرص  بسمع تنا.  باإلضافة إىل ذلك، فإن المخاوف بشأن سالمة معها بصورة غت  صحيحة من قبل الغت  قد يكون له تأثت  سلب 

ي تشمل 
ي ذلك ما يكون نتيجة للحوادث الب 

 
كة عل وجه التحديد )بما ف ي تشمل الصناعة أو الشر

المنتجات وحماية البيئة الب 

ي الصناعة( يمكن أن تؤثر عل التصورات العامة فيما يتعلق بمنتجاتنا وعملياتنا، و 
 
كة أخرى ف كة أو شر صالحية بعض الشر

ر كبت  يلحق بسمعتنا إىل قيام العمالء  المنتجات، وسمعتنا وقدرتنا عل جذب الموظفي   واالحتفا  بهم.  وقد يؤدي أي رص 

ا إىل زيادة التدقيق من 
ً
الحاليي   بإنهاء عالقتهم معنا أو قد يمنعنا من الفوز بعقود جديدة.  قد تؤدي هذه المخاوف العامة أيض

ا قبل السلطات أو ف
ً
يعات أكت  تقييد  . رض تشر
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، إىل تعطيل عملياتنا أو (19-كوفيد )قد تؤدي الكوارث الطبيعية أو األوبئة أو الجائحات الصحية، مثل جائحة كورونا 

ي عىل أعمالنا   . تقليل الطلب عىل منتجاتنا أو قد يكون لها تأثت  سلب 

ار جسيمة قد تؤدي األحداث الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو األوبئة أو  الجائحات الصحية العالمية أو المحلية إىل إلحاق أرص 

أو تعطيل عملياتنا، وقد تؤثر سلًبا عل االقتصادات المحلية، بما فيها اقتصادات عمالئنا أو  / بمجمع اإلنتاج الخاص بنا و 

ي التأثت  سلًبا عل االقتصاد هذا وال يمكن التنبؤ بوقوع مثل هذه األحداث، عل الرغم من أنه من المتوقع حدو . موردينا 
 
ثها ف

 . بشكل عام وعل أسواقنا المحددة بشكل خاص

ر الناجم عن كارثة طبيعية خسائر األرواح أو تلف الممتلكات أو إغالق المواقع، مما قد يعوق قدرتنا عل  ويمكن أن يشمل الرص 

ي 
 
ي ف

ا عن حالة إخفاق معق 
ً
 األداء، أو حالة قوة قاهرة، بموجب اتفاقياتنا تصنيع المنتجات وتسليمها ويضطرنا لإلعالن مؤقت

ر ينجم عن توقف القدرة اإلنتاجية لمجمع اإلنتاج الخاص بنا أو تقليلها إىل انخفاض . الحالية مع العمالء  وقد يؤدي أي رص 

ر   بوثائق ال)عائداتنا، وقد تؤدي أي نفقات رأسمالية غت  متوقعة لمعالجة هذا الرص 
ً
ي حال لم يكن مشموال

 
( تأمي   الخاصة بناف

يمكن ألٍي من هذه العوامل أو مجموعة منها أن تؤثر سلًبا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي . إىل انخفاض الربحية

 . الفرصو 

 عل سبيل المثال، أدت.  باإلضافة إىل ذلك، قد تؤدي األوبئة أو الجائحات الصحية العالمية أو المحلية إىل تعطيل عملياتنا 

ي ( 19 -كوفيد )جائحة كورونا 
 
إىل فرض إغالق وحجر صيي وقيود عل السفر وإغالق مستمر لبعض األعمال التجارية ف

ي أثرت عل النشاط التجاري العام المتعلق 
ي نعمل فيها، ويمكن أن تستمر تلك اإلجراءات لبعض الوقت، والب 

المناطق الب 

ي مارس ع . بسلسلة التوريد وقاعدة العمالء الخاصة بنا 
 
ي إصابات   2022ل سبيل المثال، ف

 
-كوفيدشهدت الصي   أكت  ارتفاع ف

ي أوائل عام  19
 
ي ووهان ف

 
ي الصي    2020منذ اندالع المرض األوىلي ف

 
ي للموات   ف

ز(. وقد أدى ذلك إىل إغالق جزت  ا لرويت 
ً
)وفق

ي األسابيع التا
 
ي السلع عل مستوى العالم ف

 
. باإلضافة إىل ذلكلية لهذا اوالذي من المتوقع أن يسبب نقًصا ف ي

، إلغالق الجزت 

ي شنغهاي
 
ي ذلك شنغهاي وشنتشن. نظًرا لوجودنا ف

 
ي العديد من الموات   الصينية، بما ف

 
 أوقفت بعض خطوط الشحن عملياتها ف

ا. وأهمية السوق الصينية لعملياتنا 
ً
ي الصي   إىل تعطيل عملياتنا مؤقت

 
أن عملياتنا  وعل الرغم من ، فقد أدى إغالق الموات   ف

ي نعمل فيها، فقد تؤثر هذه التدابت  عل 
ي البلدان الب 

 
التجارية قد تم تصنيفها عل أنها صناعات أساسية من قبل الحكومات ف

وإذا لم يستطع عدد كبت  من القوى العاملة لدينا ممارسة عملهم بفعالية أو لم .  كل قوتنا العاملة وعملياتنا أو عل بعضها 

، أو اإلجراءات الحكومية، أو إغالق الحدود، نتمكن من مزاو  لة أعمالنا بكفاءة نتيجة لعدة أسباب منها المرض، أو الحجر الصيي

ها من القيود، فقد ال نتمكن من تلبية طلب العمالء أو التنفيذ الكامل لعقودنا  قد يستمر تأثر عمالؤنا .  أو إغالق المرافق أو غت 

وس كورونا المستجد والموردون ومقدمو الخدمات الخارجي ي ذلك مقدمو خدمات النقل، بفت 
 
ي ( 19 -كوفيد )ون، بما ف

 
ف

وس ي تتخذها الحكومات الفيدرالية والمحلية لمكافحة انتشار الفت 
ويمكن  . المستقبل، نتيجة لعدة أسباب منها التدابت  الب 

ي عل أعمالنا، أو نتائج عملياتنا، أو وضعنا أن يكون ألي آثار سلبية عل عمالئنا وموردينا ومقدمي الخدمات الخارجيي   تأ ثت  سلب 

، أو زيادة ضوابط .  توقعاتنا الماىلي و  عل سبيل المثال، يمكن أن تؤدي القيود المفروضة عل النقل، أو تعطله، أو إغالق الموات  

ات األخرى عل سالسل التوريد المحلية والعالمية أو قنوات ال توزيــــع، إىل زيادة تكاليفنا وتحد من الحدود، أو إغالقها، أو التأثت 

 . قدرتنا عل تلبية طلب العمالء 

ي كبت  عل أعمالنا والنتائج المبلغ عنها حب  اآلن، إال أننا قد واجهنا  19-عل الرغم من أن جائحة كوفيد لم يكن لها تأثت  سلب 

ا لبعض مرافقنا بسبب الحاالت المكت
ً
ا مؤقت

ً
ي سلسلة التوريد وإغالق

 
ات ف شفة وقيود السفر، وكلها أثرت عل عملياتنا تأخت 

اير ومايو  19-كوفيدفقد أثرت جائحة  باإلضافة، . اليومية عل المناطق الجغرافية حيث يتم إنتاج منتجاتنا وبيعها. بي   فت 

ي األسعار المعيارية للبوىلي أوليفينات. نظًرا لضعف األسعار ال 19-كوفيد، كان تأثت    2020
 
معيارية نتيجة واضًحا بشكل خاص ف

ي 19-كوفيدلتأثت   
 
أقل مقارنة بأسعار مبيعاتنا للسنوات  2020ديسمت   31، كان متوسط أسعار مبيعاتنا للسنة المنتهية ف

ي 
 
عل أعمالنا ووضعنا الماىلي ونتائج  19-ال يمكن تحديد التأثت  المستمر لجائحة كوفيد . 2021و  2019ديسمت   31المنتهية ف

ةال هذه عملياتنا حب  تاريــــخ ي تظل فيها أسعار النفط متقلبة والطريقة . نشر
ويتوقف ذلك، عل عدة أمور من بينها المدة الب 
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ي تظل بها أي تدابت  وقائية ذات تأثت  قائم عل المجموعة وعل كيفية استجابة القطاعات االقتصادية المختلفة ألي إزالة 
الب 

، أو رفع أو إعادة تطبيق ألي تدابت  وقائية، باإل  ، أو تدابت  مماثلة عل نطاق دوىلي ضافة إىل أي تأثت  طويل المدى لهذه التدابت 

ي  19-عالوة عل ذلك، إذا أدت جائحة كوفيد. بشكل عام 19-إىل جانب أي تأثت  أوسع لجائحة كوفيد
 
إىل نقص سيولة ف

ا سلًبا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا 
ً
 . توقعاتنا الماىلي و  األسواق المالية، فقد يؤثر ذلك أيض

ة ملزمة لصناعة الكيماويات  . تنطوي عملياتنا وإنتاج البوىلي أوليفي   ومعالجته عىل مخاطر كبت 

ي المواد الكيميائية والمواد الخطرة، فإن عملياتنا تخضع لمخاطر مالزمة لتصنيع 
 
كة مصنعة للبوىلي أوليفي   وتعمل ف

بصفتنا شر

ي يمكن أن تكون، عل سبيل المثال، شديدة السمية أو مسببة للتآكل منتجات البوىلي أوليفي   ونقلها وتخزي
نها وتوزيعها، والب 

وتشمل هذه المخاطر: االنفجارات، والحرائق، وسوء األحوال الجوية والكوارث الطبيعية، وانحرافات القطارات عن القضبان 

ها من حوادث النقل والحوادث البحرية، وا ي تلحق بصهاريــــج واالصطدامات وجنوح السفن وغت 
لتشبات والتصدعات الب 

التخزين وخطوط األنابيب وعربات السكك الحديدية، واالنسكابات وتشب مواد أو غازات سامة أو خطرة، والتخريب المتعمد 

والحوادث اإلرهابية، واألعطال الميكانيكية وتوقفات المصانع غت  المجدولة، وصعوبات العمل، وغت  ذلك من المخاطر. 

ار جسيمة أو تدمت  للممتلكات والمعدات، ويمك ي األرواح، وأرص 
 
ن أن تؤدي بعض هذه المخاطر إىل إصابات جسدية وخسائر ف

ي 
ار بالسمعة والب  امات مدنية أو جنائية باإلضافة إىل اإلرص  ار بيئية، وقد تؤدي إىل تعليق العمليات وفرض عقوبات والت   أو أرص 

ي جوهري ع ي نوفمت  يمكن أن يكون لها تأثت  سلب 
 
ي 2021ل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي والفرص. ف

، دخل أحد موظق 

كة  إىل منصة نقالة البوىلي بروبيلي   الخاصة بنا لحل مشكلة فنية عندما تم تنشيط ذراع الرفع عن طريق الخطأ مما  PTEشر

 . أدى إىل وفاة موظفنا 

ي تتضمن مواد كيميائية 
إىل حرائق أو انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف كارثية أخرى، مما قد يمكن أن تؤدي الحوادث الب 

ار بالممتلكات أو البيئة باإلضافة إىل تعطيل  هم( أو إلحاق أرص  ي حدوث إصابات جسيمة لألشخاص )الموظفي   أو غت 
 
يتسبب ف

ار بالسمعة. ويمكن أن تؤدي مثل هذه األحداث إىل إتالف مجمع اإلنتاج لدين ا، وتعطل المعدات أو توقفها، أعمالنا واإلرص 

ي ذلك ضد اإلدارة(، مما قد يؤدي إىل تحملنا 
 
وإقامة دعاوى قضائية مدنية، وتحقيقات جنائية وإجراءات إنفاذ تنظيمية )بما ف

ي قدرتنا عل إنتاج منتجاتنا أ
 
ر يلحق باألشخاص أو المعدات أو الممتلكات أو أي خلل آخر ف ة. وقد يؤدي أي رص  امات كبت   

و الت 

ة الستبدال أصولنا أو إصالحها، وقد ال نكون مؤمني   بالكامل،  ي إيراداتنا وأرباحنا وتكلفة إضافية كبت 
 
توزيعها إىل انخفاض كبت  ف

ي جوهري  ا عل طبيعته، وكل ذلك قد يؤدي إىل تأثت  سلب 
ً
أو غت  مؤمني   عل اإلطالق ضد الحادث ذي الصلة وذلك اعتماد

 . اتنا، ووضعنا الماىلي وفرصنا عل أعمالنا، ونتائج عملي

كة ومنفردة عن تكاليف التنظيف عل أولئك  باإلضافة إىل ذلك، تفرض بعض القواني   البيئية السارية علينا مسؤولية مشت 

ي البيئة بغض النظر عن الخطأ 
 
ونتيجة لذلك قد نتحمل نظًرا إىل طبيعة أعمالنا . الذين تخلصوا من المواد الخطرة أو أطلقوها ف

ي فيما يتعلق بمجمعنا الحاىلي أو السابق أو مرافق األطراف الخارجية المجاورة أو القريبة أو مواقع الت   
امات التنظيف البيب 

ي أغلب األحيان تقدير تكاليف المخاطر الناتجة عن التلوث وعمليات التنظيف . الترصيف خارج الموقع
 
ويكون من المستحيل ف

وقد . حقق بيئًيا من ذلك وتحديد درجة المسؤولية بموجب األنظمة البيئية بشكل واضحالمتعلقة بها ما لم يتم القيام بالت

ي قد نحتاج إىل إجرائها أو تمويلها باهظة
باإلضافة إىل ذلك، قد . تكون التكاليف المرتبطة بأنشطة التنظيف المستقبلية الب 

ي ذلك اإلصابة 
 
ار، بما ف ي تلحق بالممتلكات الناجمة نتحمل المسؤولية تجاه أطراف خارجية عن األرص 

ار الب  الشخصية واألرص 

ي البيئة
 
 . عن التخلص من المواد الخطرة أو تشبــها ف
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 عن 
ً
نخضع للعديد من القواني   واللوائح واألنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلمة ومتطلبات التصاري    ح، فضال

ي قد تلزمنا بتكبد نفقات كب
امات البيئية المحتملة، والب  ة أو تؤثر عىل قدرتنا عىل تصدير منتجاتنا االلت    . ت 

ي نبيع 
ي نزاول فيها أعمالنا، والب 

ي البلدان الب 
 
نخضع للعديد من القواني   واللوائح واألنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ف

مة وإدارة النفايات الصلبة والخطرة فيها منتجاتنا، بما فيها القواني   واللوائح المتعلقة باالنبعاثات الجوية وترصيفات المياه العاد

واستخدام المواد الخطرة وتكوينها ومناولتها وتوزيعها ونقلها، وهدم مواقع المصانع القائمة عند اإلغالق الدائم. وأصبحت 

ايد، ومن المتوقع أن تزداد تكلفة االمتثال لهذه المتطلبات بمرور ا لوقت. العديد من هذه القواني   واللوائح صارمة بشكل مت  

ي المستقبل.  باإلضافة إىل ذلك، قد 
 
وقد نخضع لتنفيذ أكت  رصامة لقواني   البيئة والصحة والسالمة الحالية أو الجديدة ف

ة بموجب قواني   ولوائح مستقبلية تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة أو إعادة تفست  القواني    يتعي   علينا تخصيص نفقات كبت 

امات بموجب هذه القواني   واللوائح الحالية.  وقد يك ي االمتثال لهذه القواني   واللوائح أو أي الت  
 
ي نتكبدها ف

ون للتكاليف الب 

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا   . واللوائح تأثت  سلب 

ي ذلك استخدامها اآلمن و 
 
ايدة بشأن المواد الكيميائية والبالستيك، بما ف ها المحتمل عل البيئة، تعكس المخاوف المت   تأثت 

ي المطالب المجتمعية لزيادة مستويات سالمة المنتجات وحماية البيئة وإعادة التدوير. وقد أدت هذه 
 
ا ف

ً
ايد ا مت  

ً
اتجاه

. يمكن أن تظهر  ي تقيد أعمالنا بصورة أكت 
ا ويمكن أن تؤدي إىل فرض لوائح جديدة والب 

ً
المخاوف إىل فرض لوائح أكت  تقييد

ا 
ً
ي الحصول عل الموافقات التنظيمية أو االحتفا  بها، أو زيادة التكاليف  أيض

 
، أو التأخت  أو اإلخفاق ف حات المساهمي  

ي مقت 
 
ف

ا، أو تأخت  إطالق المنتجات، أو عدم قبول السوق، أو انخفاض حجم المبيعات، أو وقف 
ً
المتعلقة باالمتثال للوائح األكت  تقييد

، مما  إنتاج المنتجات الكيميائية ي
أو البالستيكية، واستمرار الضغط من أجل تدخل تنظيمي أكت  حزًما وزيادة حاالت التقاص 

ي يمكننا من خاللها إدارة أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا 
 . قد يؤثر سلًبا عل الطريقة الب 

ي ديسمت  
 
اء الصادرة ف ح الصفقة الخرص  يعات جديدة لال  2019من عام  تقت  ي تتضمن تنفيذ تشر

، والب  ي يبة "تحاد األوروت  رص 

ا لعام ". تعديل الكربون الحدودي"أو تنفيذ " حدود الكربون
ً
حت المفوضية األوروبية هدف وهو خفض انبعاثات  2030اقت 

ح أن ينعكس هدف . 1990مقارنة بعام  %55غازات الدفيئة بنسبة  ، والذي سوف  2030ُيقت  ي ي قانون المناخ األوروت 
 
هذا ف

ي لعام يك
ا هدف الحياد المناج 

ً
ي  2050رس أيض يعات االتحاد األوروت 

ي تشر
 
اء ف ي . فيما يخص االتفاقية الخرص 

 
، 2021يوليو  14ف

ي سوف تضع سعًرا للكربون عل واردات 
اًحا بشأن آلية جديدة لتعديل حدود الكربون والب  اعتمدت المفوضية األوروبية اقت 

ي أوروبا إىل مجموعة مختارة من المنتجات بحيث ال 
 
ي الطموح ف

سوف يضمن ذلك أن ". تشب الكربون"يؤدي العمل المناج 

ي انخفاض مستوى االنبعاثات العالمية
 
كما تهدف إىل تشجيع الصناعة .  تكون التخفيضات األوروبية لالنبعاثات مساهمة ف

ي نفس االتجاه
 
ي عل اتخاذ خطوات ف يعات أكت  رصامة ب. خارج االتحاد األوروت  شأن غازات االحتباس الحراري، من سن تشر

ي أكسيد 
المرجح أن يكون له تأثت  كبت  علينا، حيث إن مجمع اإلنتاج الخاص بنا تنبعث منه غازات احتباس حراري مثل ثات 

ي عمليات إنتاج البوىلي أوليفي   
 
ستخدم ف

ُ
، وهو وقود أحفوري، مادة خام أولية ت وز، وألن الغاز الطبيعي

 الكربون وأكسيد النيت 

ي أنشطتنا التشغيلية من شأنها أن تؤدي إىل زيادة تكاليفنا التشغيلية، . لدينا 
 
ات ف وقد يتطلب تنظيم غازات الدفيئة إجراء تغيت 

وتقليل كفاءتنا، والحد من إنتاجنا، وإلزامنا بإجراء تحسينات رأسمالية لمجمع اإلنتاج لدينا، أو زيادة تكاليفنا أو الحد من توافر 

ي جوهري عل أعمالنا مواد الخام ،الالطاقة، أو  أو النقل، أو التأثت  عل قدرتنا عل التصدير إىل أوروبا، أو التأثت  بشكل سلب 

 . الفرصونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ي طرق إدارة هذه القواني   أو اللو 
 
ات ف ة أو التغيت  ها أو وال يمكننا التنبؤ بتأثت  القواني   أو اللوائح الجديدة أو المتغت  ائح أو تفست 

ي التطور . إنفاذها 
 
ي يجب الوفاء بها، وكذلك التكنولوجيا والمدة المتاحة لتلبية تلك المتطلبات، ف

وتستمر المتطلبات الب 

ة وغت  منصوص عليها بشكل مناسب، يمكن أن . والتغيت   ي حال كانت التكاليف المرتبطة بتلبية أٍي من هذه المتطلبات كبت 
 
وف

ي تتأثر نتائج عم  . لياتنا ووضعنا الماىلي بشكل سلب 
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كيب معدات  ة، وأوامر من المحكمة لت  يمكن أن تؤدي انتهاكات قواني   البيئة والصحة والسالمة إىل الخضوع لعقوبات كبت 

ي ذلك فيما يتعلق باإلدارة(، وإلغاء التصاريــــح وإغالق المرافق. يمكن أن تؤدي
 
 مكافحة التلوث، وعقوبات مدنية وجنائية )بما ف

ي الملوثة أو النظم اإليكولوجية أو المسطحات 
ة مرتبطة بالتحقيق وتنظيف األراص  ي إىل تكاليف كبت 

امات اإلصالح البيب  الت  

ي لحقت بالممتلكات. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن نواجه مطالبات 
ار الب   عن المطالبات المتعلقة باألرص 

ً
المائية الملوثة، فضال

جة التعرض لمواد خطرة أو اآلثار السلبية عل الموارد الطبيعية الناتجة عن عملياتنا. قد ال يوجد بوفاة أو إصابة األشخاص نتي

ي جوهري عل أعمال المجموعة ووضعها الماىلي ونتائج عملياتها وفرصها   . أي ضمان أن أي إلزام من شأنه أال يكون له تأثت  سلب 

ي تكبدنليمكن 
 

ات تغت  المناخ أن تتسبب ف ة أو عمل استثمارات مهمةمخاوف وتأثت   . ا تكاليف كبت 

ورة معالجة تغت  المناخ، فإن صناعة البوىلي أوليفي   
ي اآلراء بشأن أهمية ورص 

 
وبما أن المجتمع الدوىلي قد توصل إىل توافق ف

ي تغت  المن
 
ايدة بشأن مساهمتها ف ، تثت  مخاوف مت   ي نعمل فيها، وصناعة الكيماويات والنفط والغاز بشكل أكت 

اخ العالمي الب 

ة. تم سن عدد من التدابت  الدولية والمحلية واإلقليمية للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. عل  ي السنوات األخت 
 
ف

ي نوفمت  
 
ي صادقت عل اتفاقية باريس 2016سبيل المثال، أصبحت اتفاقية باريس سارية ف

، وتقوم العديد من الدول الب 

ي تشمل الحد من استخدامها للوقود األحفوري وزيادة استخدامها باعتماد تدابت  محلية لتح
قيق أهداف اتفاقية باريس، والب 

ة، تم التوقيع عل ميثاق غالسكو للمناخ، والذي يهدف إىل تشيــــع العمل نحو أهداف  ي اآلونة األخت 
 
لمصادر الطاقة البديلة. ف

ي 
 
ي أكتوبر  COP26اتفاقية باريس، ف

 
يعات . يمكن 2021نوفمت   -ف ها من التشر ي عدد من الدول وغت 

 
أن يؤثر تنفيذ تلك التدابت  ف

ي ترغب 
ي نعمل فيها أو الب 

ي حال قيام الدول الب 
 
ي تحد من االنبعاثات عل الطلب العالمي عل الوقود األحفوري. ف

المحتملة الب 

ي العمل فيها بسن قواني   جديدة تركز عل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحر 
 
اري، فقد يؤدي ذلك إىل تأثت  كبت  عل ف

ي أكسيد الكربون )"
. ثات  ي اتيي  ، وتوليد اإليرادات وفرص النمو االست  "( هو CO2اإلنفاق الرأسماىلي من االمتثال لهذه القواني  

ي أكسيد ا
لكربون الذي منتج ثانوي لحرق الوقود األحفوري ويعتت  من غازات االحتباس الحراري. تؤدي عملياتنا إىل انبعاث ثات 

ي عام  3بلغ حجمه حواىلي 
 
. دولة اإلمارات هي إحدى الدول الموقعة عل اتفاقية باريس وقد صدقت عليها 2021مليون طن ف

ي 
 
ووافقت عل ميثاق غالسكو للمناخ. عالوة عل ذلك، أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن طموحها للوصول إىل صاف

ي دولة اإلمارات، 2050انبعاثات صفر بحلول عام 
 
ي أكسيد الكربون ف

. قد يتطلب االمتثال التفاقية باريس الحد من انبعاثات ثات 

ي أكسيد الكربون. يمكن أن يشمل ذلك 
كات اإلماراتية بعد تنفيذ أي لوائح للتخفيف من انبعاثات ثات  وقد تتغت  مسؤوليات الشر

ي تكل
 
ات ف  عن التغيت 

ً
فة كل من مدخالت الطاقة والمياه. يمكن أن تؤدي هذه اللوائح، عل التنظيم المباشر لالنبعاثات، فضال

سبيل المثال، إىل زيادة تكاليف تشغيل وصيانة مجمع التصنيع الخاص بنا و / أو تكاليف فرض ضوابط جديدة بشأن االنبعاثات 

ي 
ي أي انبعاثات لغازات االحتباس الحراري، و / أو زيادة مخاطر التقاص 

 
ام بأي توجيهات وإدارة والتحكم ف ي حالة عدم االلت  

 
ف

ايدة هذه سلًبا  حكومية تتعلق بالحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.  يمكن أن تؤثر تكاليف التشغيل واالمتثال المت  

 . عل أعمالنا ونتائج العمليات ووضعنا الماىلي وتدفقاتنا النقدية

ي التغطية ليس لدينا تأمينات كافية تغطي جميع األخطار والمخا
ي قد تتعرض لها أعمالنا، وقد ال تكق 

طر المحتملة الب 

ي نتكبدها 
 . التأمينية تعويض جميع خسائرنا الب 

ليس لدينا تأمينات كافية تغطي جميع ومع ذلك إن لدينا وثائق تأمي   عل الممتلكات، وتأمي   ضد الحوادث والمسؤولية، 

ي قد تتعرض لها أع
ي صناعتنا   مالنا األخطار والمخاطر المحتملة الب 

 
ي وثائق التأمي   ف

 
ي حال توجب علينا تحمل . كما هو معتاد ف

 
ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و  ، فقد يكون لها تأثت  سلب  ي
 
ة لم نوفر لها التأمي   الكاف . فرصنا مسؤولية كبت 

ي والخصومات والحدود بموج
تتضمن وثائق . ب سياسات التأمي   الخاصة بنا نحن نخضع للعديد من عمليات التأمي   الذات 

ي التعويض بموجبها 
ي كبت  عل قدرتنا عل تلق  وط يمكن أن يكون لها تأثت  سلب 

ا استثناءات وشر
ً
وثائق التأمي   . التأمي   أيض

ي والخصومات بموجللتجديد السنوي بشكل عام تكون خاضعة الخاصة 
ب بعض وقد تزيد أقساط التأمي   ومبالغ التأمي   الذات 

ي بعض الحاالت قد تصبح بعض وثائق التأمي   غت  متاحة، أو متاحة فقط 
 
وثائق التأمي   بشكل كبت  نتيجة لظروف السوق، وف
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ايدة بشكل كبت  إىل اتخاذ قرار بتقليل . بمبالغ تغطية تأمينية منخفضة  
باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تدفعنا التكاليف المت 

 . غاؤها التغطية التأمينية أو ربما إل

تعتمد أنشطة النقل والتوزي    ع لدينا عىل مزودي خدمات الطرف الثالث وتخضع للرقابة البيئية والسلمة والرقابة 

ي تؤثر عىل صناعة الشحن
 . التنظيمية والمخاطر الب 

كات السفن البحرية والشاحنات وخطوط األنابيب لنقل المواد الخام إىل مجمع اإلنتاج الخاص بنا،  تيب نعتمد عل شر لت 

وتخضع عمليات ومعدات .  المنتجات النهائية وتسليمها إىل نظام التوزيــــع الخاص بنا وشحن المنتجات النهائية إىل عمالئنا 

ي ذلك ظروف التشغيل غت  المواتية عل نظام المجاري المائية الداخلية، واألحوال 
 
وخدمات النقل هذه ألخطار مختلفة، بما ف

ها من الحوادث ومخاطر الجوية القاسية، وتعطل األ  ، والحوادث مثل االنسكابات وغت  نظمة، وتوقف العمل، والتأخت 

ي واألمان والرقابة التنظيمية.   التشغيل
اف البيب  ونظًرا إىل المخاوف .  كما تخضع عمليات النقل ومعداته وخدماته لإلشر

، فيمكن للجهات الحكومية تنفيذ المتعلقة بالحوادث أو الترصيفات أو تشبات المواد الخطرة األخرى، وتهد يدات األمن القومي

ي قد تزيد من تكاليفنا وتتطلب تغيت  أعمالنا 
 . لوائح جديدة تؤثر عل نقل المواد الخام أو المنتجات النهائية، والب 

ي  ي الرويس عل نقل البضائع من الخليج العرت 
 
ي حال تأخر (.  عت  مضيق هرمز)يعتمد مجمع اإلنتاج الخاص بنا ف

 
شحن  ف

ي العمل بشكل صحيح، والقضايا 
 
كات النقل ف منتجاتنا أو لم نتمكن من الحصول عل المواد الخام نتيجة إلخفاق شر

ي تؤثر عل وسائل النقل هذه، أو إذا تم تنفيذ متطلبات تنظيمية 
الجيوسياسية وأعمال الحرب والحصار التجاري والقرصنة الب 

ي تكلفة هذه الخدمات أو المعدات، جديدة وأكت  رصامة تؤثر عل عمليات ال
 
ة ف نقل أو المعدات، أو إذا كانت هناك زيادات كبت 

ي تكاليف الشحن والشحن العالمية، فقد ارتفع . يمكن أن تتأثر إيراداتنا وتكلفة العمليات سلًبا 
 
عل سبيل المثال، نظًرا للزيادة ف

ة لدينا من  ي عام دوالًرا أم 91متوسط التكاليف اللوجستية المتغت 
 
ي عام  107.4إىل  2017ريكًيا للطن ف

 
دوالًرا أمريكًيا للطن ف

ي الربــع األول من عام  162و 2021
 
، وقد تخضع تكاليف الشحن والشحن العالمية هذه إىل زيادة 2022دوالر أمريكي للطن ف

ة الخاصة بنا  ي متوسط التكاليف اللوجستية المتغت 
 
ي سوف تؤدي بدورها إىل زيادة ف

باإلضافة إىل ذلك، فإن . أخرى، والب 

ي يتكبدها منافسونا، يمكن 
ي هذه التكاليف المتعلقة بتكاليف النقل الب 

 
ات ف ي نتكبدها، أو التغيت 

ي تكاليف النقل الب 
 
الزيادات ف

ي جوهري عل أعمالنا، ونتائج عملياتنا،   . توقعاتنا و ووضعنا الماىلي ،أن يكون لها تأثت  سلب 

 . ية أو التخريبية سلًبا عىل أعمالنا يمكن أن تؤثر األعمال اإلرهاب

ا ألنشطة إرهابية أو أنشطة تخريب
ً
ى، قد نكون أهداف ي لديها منشآت صناعية كت 

كات األخرى الب  ي يناير .  عل غرار الشر
 
ف

كة 2022 ي ذلك هجوم عل مستودع وقود تابع لشر
 
ة، بما ف ي لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مست  ، تعرضت أبو ظب 

ي ا
 
استمرار عدم االستقرار واالضطراب  -"يرج  االطالع عل )لمصفح، مما أودى بحياة ثالثة أشخاص واندالع حريق أدنوك ف

ي 
ا سلبًيا عل االقتصاد اإلمارات  ً اع المسلح، قد يؤثر تأثت   

ق األوسط وشمال إفريقيا، أو تصاعد الت  ي منطقة الشر
 
يخزن مجمع "(. ف

ة من البوىلي  ي حالة سوء التعامل معها اإلنتاج لدينا كميات كبت 
 
ة ف ي يمكن أن تكون خطت 

ر يلحق بمرافق .  أوليفي   الب  أي رص 

ي توصيل )البنية التحتية، مثل مرافق توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها 
 
ي ذلك خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي نعتمد عليه ف

 
بما ف

، الذين يمكن أن يكونوا (الغاز الطبيعي  ي  ، أو حدوث إصابة للموظفي   ة لعمل إرهات 
ة أو ضحايا إصابات غت  مباشر ا مباشر

ً
أهداف

، قد يؤثر عل عملياتنا  ي باإلضافة إىل ذلك، وبسبب المخاوف المتعلقة باإلرهاب أو األعمال التخريبية أو االستخدام .  أو تخريب 

ي الدو 
 
ي نعمل فيها بتنفيذ لوائح المحتمل لمواد كيميائية معينة كالمتفجرات أو المواد السامة، فقد تقوم الحكومات ف

ل الب 

جديدة تؤثر عل أمن مجمعات اإلنتاج الخاصة بنا ومستودعاتنا ومرافقنا األخرى أو تؤثر عل نقل البوىلي أوليفي   والمواد 

ي .  الكيميائية األخرى واستخدامها 
 
ي قدرتنا عل إنتاج البوىلي أوليفي   أو توزيعه إىل انخفاض كبت  ف

 
وقد يؤدي أي اضطراب ف

ي جوهري عل أعمالنا   عليها، مما قد يكون له تأثت  سلب 
ة الستبدال أصولنا أو إصالحها أو التأمي   اإليرادات وتكاليف إضافية كبت 

 . توقعاتنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 
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ي العديد من البلدان
 

 . نتعرض لمخاطر مرتبطة بالعمل ف

ي ذلك: الصعوبات والتكاليف المرتبطة باالمتثال تخضع عملياتنا التجارية العالمية للعديد من المخ
 
اطر والشكوك، بما ف

ي البيئات التنظيمية، وتقلبات أسعار 
 
ات غت  المتوقعة ف ة من القواني   والمعاهدات واللوائح المعقدة، والتغيت  لمجموعة كبت 

ي قان
 
ات ف ائب، والتغيت  يبية أو معدالت الرص  ي المعاهدات الرص 

 
ات ف ي العمالت، والتغيت 

 
ائب المحلي والدوىلي )بما ف ون الرص 

ي تسع إىل وضع حد 
ة الثانية من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، الب  اح الركت  

ذلك، عل سبيل المثال ال الحرص، اقت 

كات يمكن للدول االستعان ائب عل الشر كات، من خالل إدخال حد أدت  عالمي لمعدل الرص  يبة دخل الشر ة للمنافسة عل رص 

ها من  ي قد تخضع لمتطلبات االستقطاع، وفرض تعريفات أو ضوابط رصف أو غت 
يبية؛ واألرباح الب  به لحماية قواعدها الرص 

 . القيود 

ي ذلك قانون 
 
ي مختلف البلدان، بما ف

 
نحن ومساهمينا نخضع لقواني   ولوائح مكافحة الفساد وبرامج العقوبات االقتصادية ف

ي 
 
ي لعام 1977 الواليات المتحدة لعام الممارسات األجنبية الفاسدة ف

يطات  ، وبرامج العقوبات 2010، وقانون الرشوة الت 

ي ومكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية،  ي تصدرها األمم المتحدة واالتحاد األوروت 
االقتصادية الب 

 عن 2010ءلة وسحب االستثمارات من إيران لعام واللوائح المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات الشاملة والمسا 
ً
. فضال

ي عام 
 
، نتعرض 2022العقوبات واسعة النطاق المفروضة عل روسيا ف ، ونتيجة لمزاولة أعمال تجارية عل المستوى الدوىلي

ي نعمل فيها نحن أو 
ي تلك البلدان الب 

 
كاؤنا أو وكالؤنا. لخطر انتهاك قواني   مكافحة الفساد ولوائح العقوبات المعمول بها ف شر

ي ذلك الغرامات، والحرمان من امتيازات 
 
ُيعاقب عل انتهاكات قواني   ولوائح مكافحة الفساد والجزاءات بعقوبات مدنية، بما ف

اخيص أو  التصدير، واألوامر الزجرية، ومصادرة األصول، والحرمان من العقود الحكومية )وإنهاء العقود القائمة( وإلغاء الت 

، وكذلك بغرامات جنائية والسجن. وقد يؤدي انتهاك القواني   المعمول بها من قبل موظفينا أو مستشارينا أو وكالئنا تقييدها 

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا  كائنا إىل تعرضنا لعقوبات ويمكن أن يكون لذلك تأثت  سلب 
 . أو شر

ي جميع أنحاء العالم نحن ومساهمونا نخضع لقواني   مكافحة
 
ي مختلف البلدان ف

 
وال يمكننا التنبؤ بكيفية . االحتكار والمنافسة ف

ها وإدارتها وتنفيذها بمرور الوقت ، أو . تغت  هذه القواني   أو تفست  ي قواني   مكافحة االحتكار عل الصعيد العالمي
 
ات ف والتغيت 

ها أو إدارتها أو إنفاذها، قد تحد من عملياتنا  ي تفست 
 
باإلضافة إىل ذلك، يتعي   علينا االمتثال . الحالية أو المستقبلية ونمونا  ف

ي أي وقت بناًء 
 
ي تخضع للتغيت  ف

لضوابط التصدير المعمول بها والعقوبات االقتصادية وقواني   وأنظمة التجارة الدولية، والب 

ي وقد يؤدي انتهاك هذه القواني   واللوائح . عل الظروف االجتماعية والسياسية إىل فرض عقوبات قد يكون لها تأثت  سلب 

 . فرصنا جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ي تلك الدول
 

ائب المعمول بها ف ي بلدان متعددة ونخضع لقواني   الرص 
 

 . نزاول أعمالنا ف

ي سنغافور 
 
، ويقع مقر المبيعات والتسويق ف ي ي الرويس بأبو ظب 

 
ة ولدينا حضور إقليمي متنوع يقع مجمع اإلنتاج الخاص بنا ف

ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، باإلضافة إىل مصنع  من المراكز اللوجستية والمستودعات والبوابات عت  منطقة الشر

ي أكت  من 
 
ي شنغهاي. باإلضافة إىل ذلك، فإننا نبيع منتجاتنا للعمالء ف

 
ق األوسط  50تصنيع مركبات ف ي منطقة الشر

 
دولة ف

ي نعمل فيها أو نبيع فيها وإفري
ي الواليات القضائية المختلفة الب 

 
ائب ف قيا وآسيا، وبالتاىلي فإننا نخضع لقواني   وأنظمة الرص 

ي  يب 
ائب عرضة للتغيت  وقد ال توفر مبادئ واضحة أو قاطعة، يعتمد النظام الرص  منتجاتنا. ونظًرا إىل أن قواني   ولوائح الرص 

ا عل تفست  
ً
ات من قبل المطبق علينا أحيان اض عل هذه التفست  اتنا لهذه القواني   واللوائح. وال يمكننا أن نضمن عدم االعت 

ي واألحكام  يب 
ائب واتفاقيات االزدواج الرص  نا لقواني   الرص  ي عدم صحة فهمنا وتفست 

 
السلطات المختصة. هناك خطر يتمثل ف

ي أن السلطات ا
 
ا خطر يتمثل ف

ً
. هناك أيض ي الواليات القضائية ذات الصلة قد تقوم بالتدقيق األخرى من جميع النواجي

 
يبية ف لرص 

نا للقواني    ي تختلف عن فهمنا وتفست 
وإجراء تقييمات من المحتمل أن تشمل الفوائد والغرامات والعقوبات والقرارات الب 

ي ع ي يمكن أن تتضمن تأثت  سلب 
يبية واألحكام األخرى، والب  ل أعمالنا والنتائج التشغيلية، المذكورة أعاله وفهمنا للمعامالت الرص 
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يبية أو األحكام األخرى،  ووضعنا الماىلي عالوة عل ذلك، هناك خطر من أن القواني   الجديدة أو المعدلة أو المعاهدات الرص 

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا  ، قد يكون له تأثت  سلب  طبق بأثر رجعي
ُ
ي قد ت

 . الب 

 . اتنا عىل تلبية متطلبات الضمان الماىلي من السلطات الحكوميةتعتمد عملي

، مثل الرخصة الصناعية  ي ي الرويس بأبو ظب 
 
ي مجمع اإلنتاج الخاص بنا ف

 
ي تسمح بالعمليات ف

نحمل التصاريــــح والموافقات الب 

ي يتم تجديدها سنوًيا 
ة جديدة أو متجددة أو وقد يكون لقرار أي جهة حكومية برفض إصدار ترصيــــح أو موافقة جوهري.  الب 

ي جوهري عل قدرتنا عل مواصلة العمليات  ، تأثت  سلب  تأخت  إصدارها، أو إلغاء ترصيــــح أو موافقة قائمة أو تعديلها بشكل كبت 

ي مجمع اإلنتاج لدينا وعل أعماله ووضعه الماىلي ونتائج عملياته
 
ي بعض الحاالت، قد ُيطلب منا االمتثال لمتطلبات .  ف

 
وف

ط للحصول عل مثل هذه التصاريــــح والموافقات أو الحفا  عل الموافقات الحالية تنظيمية .  تتعلق بالضمان الماىلي كشر

ي طمأنة الجهات الحكومية المحلية أو الوطنية أنه سيكون لدينا أموال كافية متاحة 
 
ويتمثل الغرض من هذه المتطلبات ف

ي و 
ي مجمع اإلنتاج لدينا  / ق و أو إجراءات العناية بعد اإلغال / لإلغالق النهات 

 
وقد يكون ألي متطلبات ضمان .  أو االستصالح ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي  ائب المحلية تأثت  سلب  ي اللوائح والرص 
 
ماىلي إضافية أو إضافات أخرى ف

 . توقعاتنا و 

ي 
 

 .  تشغيل أعمالنا قد تحتوي اتفاقيات الديون الخاصة بنا عىل قيود تحد من مرونتنا ف

ي تاريــــخ 
 
اض لدينا 2022مارس  31ف . مليار  4، كان إجماىلي القروض واالقت  تحتوي اتفاقيات الديون القائمة، وأي دوالر أمريكي

ام دين واحد  وط فيما يتعلق بحاالت إخالل مقابل حيث قد تشكل حالة تقصت  بموجب الت   اتفاقيات ديون مستقبلية، عل شر

امات ديون أخرى قائمةحالة تقصت  بموجب  ويمكن ألٍي من هذه التعهدات أن تمنعنا من إبرام معامالت معينة قد نراها . الت  

 عل ذلك، قد يؤدي خرق أي من هذه التعهدات إىل تقصت  بموجب . مجدية دون الحصول عل موافقة المقرضي   
ً
عالوة

ي يتعلق بها التعهد ذي الصلة، مم
امات الدين الخاصة بنا الب  ا قد يؤدي إىل أن تصبح كل المبالغ القائمة بموجب هذا العقد الت  

امات بتقديم قروض إضافية إلينا  نتوقع أن نتكبد مديونية إضافية،  . مستحقة وواجبة السداد عل الفور إىل جانب إنهاء كل االلت  

ي بروج إذا ت -المخاطر المتعلقة بأعمالنا »انظر ) 4ألسباب من بينها تمويل إعادة مساهمة بروج 
 4م تأجيل إعادة المساهمة ف 

وط أقل أفضلية أو لم يتم عل اإلطالق، لن نستفيد من سعة النتج اإلضافية المتوقعة وط ( "أو تم بشر ي قد تحتوي عل شر
والب 

حقيق وإمكانية ت ويمكن أن تؤدي المديونية اإلضافية إىل تفاقم تقييد المرونة التشغيلية الخاصة بنا  . مماثلة أو أكت  صعوبة

اتيجيتنا   . است 

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وتدفقاتنا النقدية  . قد يكون ألي من هذه األحداث تأثت  سلب 

 . نتعرض للمخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة

ي 
 
اض لدينا 2022مارس  31ف حساسية سعر  تبلغ.  مليار دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات 4، بلغ إجماىلي قروضنا واالفت 

اض لدينا  ي سعر الفائدة %1مليون دوالر أمريكي سنوًيا لكل  40الفائدة فيما يتعلق بإجماىلي قروضنا واالقت 
 
ونتيجة . تغيت  ف

ي تتأثر بالعديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا، بما فيها 
لذلك، تتأثر مصاريف الفائدة بشكل كبت  بتقلبات أسعار الفائدة، الب 

ي األسعار المرجعية إىل زيادة .  صارف المركزية والظروف االقتصادية والعوامل السياسيةسياسات الم
 
وستؤدي أي زيادة ف

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و   . فرصنا مرصوفات أسعار الفائدة وقد يكون لها تأثت  سلب 

 . قد تتعرض أعمالنا لتقلبات أسعار الرصف

لمخاطر رصف العمالت األجنبية الناشئة عن التعامل مع العمالت المختلفة، وبشكل أساسي فيما يتعلق  نعمل دولًيا ونتعرض

ي ثم اليورو بدرجة .  بتقلبات العمالت األخرى مقابل الدوالر األمريكي 
ي الصيب  ي نتعرض لها هي الرنمينب 

أهم العمالت األجنبية الب 
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ي السنة المالية .  أقل
 
ي بنسبة 2021عل سبيل المثال، ف

ي الصيب   %5، كان من الممكن أن يؤدي انخفاض سعر رصف الرنمينب 

ائب بمقدار  ي حي   أن زيادة اليورو بنسبة  449,000مقابل الدوالر األمريكي إىل انخفاض أرباحنا قبل الرص 
 
، ف  %5دوالر أمريكي

يبة بمقدار   . دوالر أمريكي  299,000مقابل الدوالر األمريكي كانت ستؤدي إىل انخفاض أرباحنا قبل الرص 

ي بالدوالر األمريكي بسعر 
ي مقابل  3.673وعل الرغم من ارتباط الدرهم اإلمارات 

، 1997دوالر أمريكي منذ عام  1.00درهم إمارات 

ي المستقبل، 
 
إال أنه ال يوجد ما يضمن أن مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي سيواصل الحفا  عل هذا السعر الثابت ف

وس كورونا المستجد وأي موجات أخرى له أو عودة خاصة إذ ا استمرت زيادة الطلب عل الدوالر األمريكي نتيجة لوباء فت 

ي .  ظهوره
 
ي إىل زيادة تكاليف عملياتنا ف

ي سعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدرهم اإلمارات 
 
، دولة اإلماراتوقد يؤدي أي تغيت  ف

ي ندفعها مق
ي ذلك التكاليف الب 

 
ي تقلب نتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي بما ف

 
ابل منتجاتنا أو لخدمة مديونيتنا، أو قد يتسبب ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي  بسبب آثار تحويل العملة، ويمكن أن يكون ألٍي من ذلك تأثت  سلب 

 . فرصنا و 

ي سياسة سعر الرصف الحالية يم
 
ي لعالوة عل ذلك، فإن أي تغيت  ف  دولة اإلماراتكن أن يزيد من عبء خدمة الدين الخارج 

ار بثقة المستثمرين، مما يؤدي إىل تدفقات رأس المال وتقلبات السوق، وكل منها يمكن أن يكون له تأثت   ا إىل اإلرص 
ً
ويؤدي أيض

ي كبت  عل الوضع االقتصادي والماىلي ل  . دولة اإلماراتسلب 

ي حال عدم تمكننا من جذب موظفي   م
 

ؤهلي   وموظفي   مهرة واالحتفاظ بهم، فلن نتمكن من العمل بكفاءة، مما قد ف

 . يؤدي إىل انخفاض نتائج عملياتنا 

تعتمد قدرتنا عل تشغيل مجمع اإلنتاج الخاص بنا وإدارة أعمالنا عل قدرتنا عل جذب الموظفي   المؤهلي   واالحتفا  بهم، 

ي ذلك المهندسي   المتخصصي   والمشغلي   وا
 
ي اإلدارة العليا بما ف

وقد تؤدي زيادة الطلب عل الموظفي   .  لفنيي   وموظق 

ي نعمل فيها إىل عدم قدرتنا عل تعيي   عدد كاٍف من الموظفي   الذين يتمتعون بالمهارة واالحتفا  
ي األسواق الب 

 
المؤهلي   ف

اتيجية النمو الخاصة بنا  ي المعروض من وقد تزيد نفقات الموظف.  بهم لدعم متطلبات التشغيل واست 
 
ي   نتيجة لنقص ف

ة إذا لم نتمكن من تعيي   موظفي   يتمتعون بالمهارات المطلوبة ا إىل تحمل نفقات تدريب كبت 
ً
.  الموظفي   المهرة وقد نضطر أيض

دارة باإلضافة إىل ذلك، تتم إدارة أعمالنا من قبل عدد من كبار المسؤولي   التنفيذيي   والتشغيليي   وتعتمد عل االحتفا  باإل 

وقد يؤثر نقص الموظفي   أو زيادة تكاليف الموظفي   أو تدريبهم أو فقدان الموظفي   الرئيسيي   بشكل .  المؤهلة وتوظيفها 

ي عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و   . فرصنا سلب 

ي يمك
امات والنفقات المتعلقة بخطط استحقاقات ما بعد التوظيف الب  ن أن تؤثر سلًبا عىل قد نتحمل المزيد من االلت  

 . وضعنا الماىلي ونتائج عملياتنا 

ي 
 
ها من المزايا طويلة األجل ف امات تجاه الموظفي   الحاليي   والسابقي   فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وغت   

دولة لدينا الت 

ي الدول.  وعدد من الدول األخرى اإلمارات
 
تتضمن الخطط .  المعنية تختلف األشكال والمزايا باختالف الظروف والممارسات ف

ي تقدم مزايا محددة
 من خطط وخطط المساهمة المحددة الب 

ً
، كانت مخصصاتنا عن نهاية الخدمة 2022مارس  31حب  .  كال

ي معايت  القياس ذات الصلة مثل معدالت الفائدة والوفيات ومعدالت . مليون دوالر أمريكي  98للموظفي   
 
ات ف قد تؤدي التغيت 

اماتنا التقاعديةزيادة الرواتب   . إىل رفع القيمة الحالية اللت  

اف  وقد يؤدي ذلك إىل زيادة التكاليف فيما يتعلق بخطط المعاشات التقاعدية لدينا، أو تقليل حقوق الملكية بسبب االعت 

ي 
ام . بالخسائر االكتوارية أو الضغط عل وضعنا االئتمات  ة من المعاشات التقاعدية والت   ات المزايا األخرى يتم تغطية نسبة كبت 

ي ذلك السندات ذات الدخل الثابت واألسهم والعقارات واالستثمارات 
 
بعد انتهاء الخدمة من خالل أصول الخطة، بما ف

ا سلبًيا عل القيمة العادلة المستقبلية . األخرى ً قد يؤثر انخفاض العوائد أو حب  العوائد السلبية عل هذه االستثمارات تأثت 
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ا سلبًيا عل تطور حقوق الملكية، وقد يتطلبان مدفوعات إضافيةق. ألصول الخطة ً ا، قد . د تؤثر كلتا هاتي   الحالتي   تأثت 
ً
أيض

ي المستقبل عل نتائجنا وقد 
 
ي اللوائح المحلية، آثاًرا سلبية ف

 
ي بعض البيئات القانونية، ال سيما ف

 
ات المستقبلية ف يكون للتغيت 

ورة دفع مبالغ إ ا إىل رص 
ً
 . ضافيةتؤدي أيض

 . نحن معرضون للمخاطر المرتبطة باستخدام الملكية الفكرية وتراخيص التكنولوجيا 

وتعتمد عملياتنا عل مجموعة واسعة من الملكية الفكرية لدعم أعمالنا وقد حصلنا عل تراخيص لتقنيات معينة يتم 

ي مجمع التصنيع الخاص بنا 
 
ي . استخدامها ف

 
بشكل أساسي عل تراخيص العمليات التكنولوجية  دولة اإلماراتتعتمد عملياتنا ف

خيص تكنولوجيا المواد . من مساهمينا ومن الغت   ي أي إنهاء لت  أو أي نزاع يتعلق وعل األخص أي اتفاقيات ترخيص تكنولوج 

ج المنتجات باستخدامها قد يتطلب التوقف عن استخدام التكنولوجيا ذات الصلة وبالتاىلي قد يؤثر سلًبا عل قدرتنا عل إنتا 

  ". نحن عرضة للمخاطر فيما يتعلق باعتمادنا عل مساهمينا -"يرج  االطالع عل . ذات الصلة

ي حماية ملكيتنا الفكرية ومعلومات الملكية األخرى مثل العمليات أو الدراية بالمنتج أو 
 
عالوة عل ذلك، فقد نخفق ف

ي تقديم الحلول القانونية المناسبة لإلجراءات ذات الصلة التكنولوجيا أو األشار التجارية أو المعرفة الفنية أو 
 
قد . قد نخفق ف

ة و  أو قد ُيطلب منا استخدام أو بيع  / ننتهك عن غت  قصد حقوق الملكية الفكرية للغت  وقد ُيطلب منا دفع تعويضات كبت 

بشكل صحيح من موظفينا الحاليي   أو قد ال نكون قد اكتسبنا حقوق الملكية الفكرية . المنتجات أو التكنولوجيا المخالفة

ي المستقبل
 
ي وربما ال نكتسبها دائًما بشكل صحيح ف

ي الماص 
 
كاء التعاون مثل العمالء والمؤسسات البحثية ف  . السابقي   وشر

ي عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و   . فرصنا قد يكون ألي مما سبق تأثت  كبت  وسلب 

اعات واإل  ي الت  
 

 . جراءات القانونيةقد نشارك ف

ي سياق األعمال العادية، نتعرض للمخاطر المتعلقة باإلجراءات القانونية والتنظيمية
 
ي . ف

 
عل الرغم من أننا نشارك حالًيا ف

اعات  ي ذلك الت  
 
ي المستقبل، بما ف

 
ي نزاعات مادية، ف

 
ي نعتقد أنها ليست أساسية، فقد نشارك ف

اإلجراءات القانونية العادية الب 

ي أ
ائب باإلضافة إىل الدعاوى المرفوعة من المنافسي   والموردين والعمالء، الب  قامتها السلطات التنظيمية والمنافسة والرص 

ي و . الموظفي   واألطراف األخرى
ي إجراءات التقاص 

 
. أو اإلجراءات التنظيمية إىل فرض غرامات أو عقوبات / قد تؤدي مشاركتنا ف

اعات بمسائل  ي حال كانت نتائجها سلبية، فقد يكون لها تأثت  وقد تتعلق بعض هذه الت  
 
تشغيلية رئيسية، مثل تصاريحنا، وف

ي جوهري عل أعمالنا  ا .  سلب 
ً
ايد ا مت  

ً
ي أكسيد الكربون مثلنا هدف

ي ينبعث منها غاز ثات 
كات الب  عالوة عل ذلك، أصبحت الشر

ي بشأن تغت  المناخ، سواء تم رفع تلك الدعاوى من قبل م
يمكن أن  -"الرجاء االطالع عل )نظمات أو أفراد لدعاوى التقاص 

ي تكبدنا تكاليف أو استثمار رأس مال 
ات تغت  المناخ من الطلب العالمي عل منتجاتنا ويمكن أن تتسبب ف  تقلل مخاوف وتأثت 

ي 
ي كبت  عل أعمالنا "(إضاف  لقبيل، سواء كانت وقد تكون أي نزاعات أو دعاوى قضائية من هذا ا.  ، مما قد يكون له تأثت  سلب 

، ويمكن أن تؤدي إىل تشتيت انتباه إدارتنا، وإذا كانت نتائجها غت  مناسبة 
ً
ا طويال

ً
لها أسس موضوعية أم ال، مكلفة وتستغرق وقت

أو زيادة تكاليفنا، مما قد يكون / أو التعرض لسبل انتصاف زجري و / لنا، فقد ترص  بسمعتنا، وتؤدي إىل دفع تعويضات مالية و 

، و له تأثت   ي جوهري عل أعمالنا، ونتائج عملياتنا، ووضعنا الماىلي  . فرصنا  سلب 

ي تعزيز نزاهة رقابتنا الداخلية عىل التقارير المالية وموثوقيتها وكفاءتها 
 

 . قد ال يحالفنا النجاح ف

م بيانات العمالء واإلدارة والتمويل والتعرض 
ّ
ي أعمالنا عل ضوابط وإجراءات داخلية تنظ

 
للمخاطر االئتمانية إننا نعتمد ف

ي .  والجوانب األخرى ألعمالنا 
ا للعرض، قمنا بتنفيذ عدد من السياسات والعمليات واألنظمة والضوابط الجديدة الب 

ً
استعداد

ي  ي بورصة أبوظب 
 
كة مدرجة ف ومع ذلك، . تهدف إىل السماح لنا بالعمل وتقديم التقارير والمعلومات األخرى المتوافقة مع شر

 لمتطلباتنا بوجٍه عام أو لمتطلباتنا بصفتنا فال يمكن التأ 
ً
كيد عل أن هذه السياسات والعمليات والنظم والضوابط ستكون كافية

كة مملوكة ملكية عامة ي رقابتنا الداخلية عل التقارير المالية، فقد تتضمن .  شر
 
ي المستقبل ف

 
ي حال وقوع ضعف جوهري ف

 
وف
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ي بياناتنا بياناتنا المالية أخطاًء جوهرية، وسوف نك
 
ون مطالبي   بإعادة إصدار نتائجنا المالية وقد يفقد المستثمرون الثقة ف

ي تم إصدارها 
ي األوقات المناسبة، فقد يتأثر السعر .  المالية الب 

 
ي حال تعذر تقديم بيانات مالية دقيقة ف

 
وباإلضافة إىل ذلك، ف

ي أسهمنا سلًبا 
 
 . السوف

 لسياسية واالقتصاديةالمخاطر المتعلقة باألوضاع الجغرافية وا

، حيث  ي ي أبوظب 
 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وخاصة ف
 

قد تؤثر الظروف االقتصادية والمالية والسياسية العامة ف

ا عىل نتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي 
ً
ا سلبًيا جوهري ً  . نصنع منتجاتنا، تأثت 

ي دو 
 
ي حيث نصنع قد يكون للظروف االقتصادية والمالية والسياسية العامة ف ي أبو ظب 

 
لة اإلمارات العربية المتحدة، ال سيما ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وفرصنا. قد يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات سلًبا بتشديد  منتجاتنا، تأثت  سلب 

ي ذلك تقلبات األسواق المالية
 
واضطرابات التجارة والسياسات  الظروف االقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، بما ف

ي 
 
التجارية الخاصة بإجراءات الحماية أو التهديدات المرتبطة بذلك. عل وجه الخصوص، قد يؤدي التحول العالمي ف

ي ذلك التوجه نحو إجراءات الحماية، مع انخفاض النمو العالمي بسبب انخفاض التجارة والهجرة وتدفقات 
 
السياسات، بما ف

ي يمكن االستثمار عت  ا
. يمكن أن تشمل األمثلة عل الظروف الب  ي ي دولة اإلمارات وأبو ظب 

 
لحدود، إىل إبطاء النمو غت  النفطي ف

 : أن تؤثر سلًبا عل أعمالنا ما يلي 

 تدهور عام أو طويل األمد، أو صدمات لالقتصادات اإلقليمية أو االقتصادات الكلية األوسع؛ •

ي يمكن أن تؤ  •
ات التنظيمية الب  ي نعمل فيها التغيت 

ي واإلمارات العربية  -)انظر " ثر عل األسواق الب  قد تستحدث أبو ظب 

 ؛ و"(المتحدة قواني   ولوائح جديدة

ي  •
 
ي ضوء التحديات الكامنة ف

 
ي يمكن أن تعيق قدرتنا عل العمل بشكل مربــح ف

الضغوط االقتصادية االنكماشية، والب 

 . كلفة لدينا إجراء التعديالت االنكماشية المقابلة لهيكل الت

ها المحتمل  إن طبيعة هذه األنواع من المخاطر تجعلها غت  متوقعة ويصعب التخطيط لها أو التخفيف منها، مما يضاعف تأثت 

 . توقعاتنا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ي أسعار النفط الخام الدولية، وقد تأث
 

ا بالتقلب ف ً ي تأثًرا كبت  ي يتأثر اقتصاد أبوظب 
 

، وربما يستمر ف ي
ي الماض 

 
ر اقتصادها ف

ات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام  بفعل فت 
ً
 سلبيا

ً
 . المستقبل، تأثرا

ا بأسعار النفط الخام العالمية ويعتمد بشكل كبت  عل عائدات النفط والغاز  ً ي تأثًرا كبت  استحوذ قطاع . يتأثر اقتصاد أبوظب 

ي عام من النات %50.3الهيدروكربونات عل 
 
ي ف ي عام  %51.3مقارنة بـ  2021ج المحلي اإلجماىلي االسمي إلمارة أبوظب 

 
 2020ف

ي عام  %49.3و 
 
ي : المصدر )، ويعكس النمو بشكل عام زيادة أسعار النفط الخام 2019ف تقلبت (. 2021مركز اإلحصاء أبوظب 

 لمجموعة متنوعة من العوا
ً
ات السابقة استجابة ي الفت 

 
ي ذلك أسعار النفط الخام ف

 
عل سبيل )مل الخارجة عن سيطرتنا، بما ف

 (: المثال ال الحرص

  ق األوسط، وعل الصعيد العالمي ي الشر
 
ي كل من المناطق المنتجة للنفط، وال سيما ف

 
 التطورات االقتصادية والسياسية ف

ي وأماكن أ -)راجع "  ي أبوظب 
ي دولة اإلمارات قد تؤثر الظروف االقتصادية والمالية والسياسية العامة، خاصة ف 

خرى ف 

ا عل نتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي 
ا سلبًيا جوهريً ً ، تأثت   ؛"(العربية المتحدة، حيث نجري جميع عملياتنا بشكل كبت 

 ي المستقبل لمنتجات النفط والغاز؛
 
، والتوقعات المتعلقة بالعرض والطلب ف  العرض والطلب العالمي واإلقليمي
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 راجع " االتفاق عل مستويات وأسعار إنتاج عالمية محددة والمحافظة عليها  عل+ قدرة أعضاء أوبك وأوبك(- 

 ؛ و"(قد تؤثر تقلبات أسعار النفط والغاز سلًبا عل نتائجنا المالية -المخاطر المتعلقة بأعمالنا 

 المخاطر  -)راجع " ةتأثت  اللوائح البيئية الدولية المصممة لتقليل انبعاثات الكربون والطقس العالمي والظروف البيئي

نخضع للعديد من القواني   واللوائح واألنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ومتطلبات  -المتعلقة بأعمالنا 

ة أو تؤثر عل قدرتنا عل تصدير  ي قد تلزمنا بتكبد نفقات كبت 
امات البيئية المحتملة، والب   عن االلت  

ً
التصاريــــح، فضال

 . "(منتجنا

ي و ال تزال العد ، تعتمد جزئًيا، بشكل مباشر أو غت  دولة اإلماراتيد من القطاعات االقتصادية داخل أبو ظب  ي ي ذلك دت 
 
، بما ف

ي عل المشهد  ات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثت  سلب  ، عل أسعار النفط الخام، لذلك قد يكون للفت  مباشر

ي واإلمارات األخرى ي أو الحكومات اإلماراتية األخرى عل. االقتصادي إلمارة أبوظب  ي أو دت   سبيل المثال، قد تقرر حكومة أبو ظب 

ي قد تؤدي بدورها إىل 
انية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام، والب  ي ضوء ضغوط المت  

 
خفض النفقات الحكومية ف

ي تدر تدفقات إيرا
ها من المشاريــــع الب  . دات عل كل من الكيانات العامة والخاصةخفض اإلنفاق الماىلي عل البنية التحتية وغت 

كات المملوكة للحكومة والمملوكة )قد تواجه المؤسسات المالية المحلية سيولة أقل  ة من الشر إذا تم سحب ودائع كبت 

ي القيمة( للحكومة لتمويل العجز
 
ي تعت. أو خسائر قروض أعل أو انخفاض ف

مد عالوة عل ذلك، قد تتأثر األعمال التجارية الب 

ي ذلك المنتجات االستهالكية والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان، سلًبا بسبب انخفاض 
 
، بما ف ىلي

عل االستهالك المت  

ات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام  . مستويات النشاط االقتصادي الناتج عن فت 

محلي عل مستوى العالم، قد تزيد الدول مع تخفيف إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة عل السفر والنقل الدوىلي وال

ي كل من 
 
ي أسعار النفط الخام، ف

 
، مما قد يؤدي إىل مزيد من التقلبات ف ي

 
دولة المنتجة للنفط من اإلنتاج لتلبية الطلب المتعاف

 . وعل الصعيد العالمي  اإلمارات

ي ذلك التطورات األخرى فيما يتعلق بوباء
 
وإمكانية حدوث موجات إضافية ) 19-كوفيد  أي من العوامل الموضحة أعاله، بما ف

ي +واتفاقيات أوبك أو أوبك( أو تجددها ي كبت  عل الوضع االقتصادي والسياسي والماىلي ألبوظب  ، يمكن أن يكون له تأثت  سلب 

ي  دولة اإلماراتو ) ي ذلك دت 
 
ي كبت  عل(بشكل عام، بما ف مالنا ونتائج أعأسعار تداول األسهم و  ، وبالتاىلي قد يكون له تأثت  سلب 

 . فرصنا عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ا  ً اع المسلح، قد يؤثر تأثت   
ق األوسط وشمال إفريقيا، أو تصاعد الت  ي منطقة الشر

 
استمرار عدم االستقرار واالضطراب ف

ي 
 . سلبًيا عىل االقتصاد اإلماراب 

ي و  ، 2011ات دولية صحية بشكل عام، منذ عام تتمتعان باستقرار سياسي محلي وعالق دولة اإلماراتعل الرغم من أن أبو ظب 

ي ذلك البحرين ومرص 
 
ق األوسط وشمال إفريقيا، بما ف ي منطقة الشر

 
ي عدد من البلدان ف

 
كانت هناك اضطرابات سياسية ف

ي الحاالت القصوى إىل .  وإيران والعراق وليبيا وسوريا وتونس واليمن
 
وتضمنت هذه االضطرابات مظاهرات عامة ووصلت ف

ي جميع أنحاء  الرصاع
 
ي األنظمة وزيادة حالة عدم اليقي   السياسي ف

 
ات ف المسلح والحروب األهلية، وأدت إىل عدد من التغيت 

تب عل ذلك من آثار عل .  المنطقة وال يمكن التنبؤ بوقوع حاالت أو أحداث مثل الحرب أو األعمال العدائية األخرى، أو ما يت 

ي نعمل فيها 
ي ذلك تلك تخضع من.  البلدان الب 

 
اعات المسلحة بما ف ق األوسط وشمال إفريقيا حالًيا لعدد من الت   طقة الشر

ي اليمن وسوريا 
 
ي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول وغت  الدول، مثل الواليات المتحدة وروسيا وتركيا )تشهدها ف

الب 

، وكذلك رصاعات مع المسلحي   المرتبطي   بالد( وإيران  . ولة اإلسالميةوالعراق وفلسطي  

ايدة من قبل إيران وأعمال عنف  ة، أدت التوترات المتصاعدة بي   الواليات المتحدة وإيران إىل استفزازات مت   ي اآلونة األخت 
 
ف

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الشر
 
ي .  ضد الواليات المتحدة والدول الصديقة ومصالحها ف

 
 14عل وجه الخصوص، ف
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ي الهجمات ، تعرضت من2019سبتمت  
 
ة ف ار كبت  ي المملكة العربية السعودية ألرص 

 
ي بقيق وحقل خريص النفطي ف

 
شأة المعالجة ف

كة  كة أرامكو السعودية، شر ي إنتاج النفط لشر
 
ي انخفاض كبت  وفوري ف

 
ة والصواريــــخ، مما تسبب ف ي شنتها الطائرات المست 

الب 

ي السعودي
ي يناير .  النفط الوطب 

 
ا ، نفذت الواليات ال2020ف ً ا عسكرًيا إيرانًيا كبت 

ً
بة عسكرية قتلت قائد ونتيجة .  متحدة رص 

ي العراق
 
بة العسكرية، أطلقت إيران صواريــــخ عل قاعدة أمريكية ف شنت بعض الميليشيات منذ ذلك الحي   .  لهذه الرص 

ا أجانب وهجمات انتقامية قامت بها الواليات ا
ً
ي .  لمتحدةهجمات متكررة عل قواعد عسكرية عراقية تضم جنود

 
أبريل  11ف

ي مجمع نطت   جنوب طهران، إيران، نتيجة انفجار قيل أنه نتج عن هجوم عل 2021
 
ي ف

ي التيار الكهربات 
 
، حدث انقطاع كبت  ف

 . مجمع نطت   

ي عام 
 
ف بها دولًيا إىل السلطة2015ف ي إلعادة الحكومة اليمنية المعت  ي تحالف عرت 

 
وعل الرغم من .  ، شاركت اإلمارات ف

ي عام سح
 
ي األشهر 2019ب اإلمارات معظم قواتها من اليمن ف

 
ي اليمنية تصاعدت ف

، إال أن التوترات مع إيران وميليشيا الحوت 

ة ي أغسطس   . األخت 
 
ي قيام أفراد مسلحي   مدعومي   من إيران باالستيالء عل ناقلة نفط قبالة سواحل 2021ف

 
، تم االشتباه ف

ي .  ونفت إيران تورطها .  اإلمارات
 
ي البحر األحمر 2022يناير  ف

 
ي سفينة شحن ترفع علم اإلمارات ف

.  ، اختطفت مليشيا الحوت 

ي المصفح، 
 
كة أدنوك ف ي ذلك هجوم عل مستودع وقود تابع لشر

 
، بما ف ي ة عل أبوظب  تبع ذلك هجمات صاروخية وطائرات مست 

تواصل ممارسة دبلوماسية خفض التصعيد  راتدولة اإلماعل الرغم من أن .  مما أودى بحياة ثالثة أشخاص واندالع حريق

ي التوترات الدولية أو اإلقليمية أو أي عمل عسكري قد يكون له تأثت  مزعزع 
 
وضبط النفس، إال أن أي استمرار أو زيادة ف

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الشر
 
ي المنطقة، أو .  لالستقرار ف

 
حدوث ال يوجد ما يضمن عدم استمرار تصعيد التوترات ف

ي .  المزيد من الهجمات، والذي يمكن أن يكون له تأثت  مباشر عل عملياتنا 
 
، ف ي

ات  ي ذلك اإلرهاب السيت 
 
أي حوادث أخرى، بما ف

ي زيادة حالة عدم االستقرار الجيوسياسي اإلقليمي  دولة اإلمارات
 
 دولة اإلماراتسواء كان ذلك يشمل )قد يؤثر عليها ويتسبب ف

ي ، (بشكل مباشر أم ال
 
ي ذلك الرصاع ف

 
ي المنطقة أو عل مستوى العالم، بما ف

 
أو أي مستويات متصاعدة من الرصاع العسكري ف

ي كبت  عل جاذبية  أوكرانيا، ي ) دولة اإلماراتوقد يكون له تأثت  سلب  ، أبو ظب  ي ورأس المال، وقدرتها ( وبالتاىلي لالستثمار األجنب 

ي التجارة الدولية، وصناعة ال
 
عالوة عل ذلك، ال .  سياحة، وبالتاىلي مواقعها االقتصادية والخارجية والماليةعل االنخراط ف

 . يمكن أن يكون هناك ضمان بشأن تأثت  األحداث المستقبلية عل أسعار النفط العالمية

ي 
 
ق ومنط دولة اإلماراتقد تتأثر أعمالنا بالظروف المالية والسياسية واالقتصادية العامة السائدة من وقت آلخر ف قة الشر

ي العمل بشكل عام، مما قد يؤدي .  األوسط وشمال إفريقيا 
 
قد يؤدي وقوع أي من هذه األحداث أو الظروف إىل فقدان الثقة ف

ي جوهري  ي ذلك النفط الخام، ويكون له تأثت  سلب 
 
إىل ركود اقتصادي وانخفاض الطلب عل المنتجات الهيدروكربونية، بما ف

 لألسهم مالحظة أن أعمالنا وأدائنا الماىلي .  توقعاتنا نا ووضعنا الماىلي و عل أعمالنا، ونتائج عمليات
ين المحتملي  

يجب عل المشت 

ق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها  ي منطقة الشر
 
قد يتأثران سلًبا بالتطورات السياسية أو االقتصادية أو التطورات ذات الصلة ف

ي األسواق المالية ا
 
ين،  دولة اإلماراتعل الرغم من تمتع .  لعالميةبسبب العالقات المتداخلة ف بنمو واستقرار اقتصاديي   كبت 

 . إال أنه ال يمكن أن يكون هناك ما يضمن استمرار هذا النمو أو االستقرار 

ا عىل اقتصاداتها وأنظمتها القانوني ً ا كبت  ً ق األوسط وشمال إفريقيا وال تزال تمارس تأثت  ي منطقة الشر
 

ة مارست الحكومات ف

ق األوسط وشمال إفريقيا، مما قد يخلق بيئة غت  مستقرة ألنشطة االستثمار واألعمال ي منطقة الشر
 

 . والتنظيمية ف

ي ذلك 
 
ق األوسط وشمال إفريقيا، بما ف ي منطقة الشر

 
 ما تدخلت الحكومات ف

ً
ا ي السياسدولة اإلماراتكثت 

 
االقتصادية  ة، ف

ي والتجارة وشمل هذا التدخل، عل سبيل المثا. لبلدانهم ي ذلك االستثمار األجنب 
 
ل ال الحرص، تنظيم أوضاع السوق، بما ف

ي األوضاع السياسية، أو . الخارجية، والخدمات المالية، وخدمات النفط والغاز 
 
ات غت  متوقعة ف ويمكن أن يكون ألي تغيت 

ق األوسط وشمال إف ي منطقة الشر
 
ها من األوضاع ف ي االجتماعية، أو االقتصادية، أو غت  ريقيا أو البلدان المجاورة تأثت  سلب 

ات. فرصنا جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و   : تشمل هذه التغيت 

 ي ذلك من خالل سياسات مثل ضبط األسعار؛
 
 زيادة التضخم والتدابت  الحكومية للحد من هذا التضخم، بما ف
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 ي ذلك التعا
 
ي وضوابط النقد اإلجراءات أو التدخالت الحكومية، بما ف

ريف الجمركية وسياسة حماية اإلنتاج الوطب 

ي والعمالت واإلعانات؛  األجنب 

  ي ذلك القيود عل الملكية األجنبية، وإلغاء الحقوق التعاقدية، ومصادرة
 
، بما ف ي

ي الهيكل التنظيمي والقانوت 
 
ات ف التغيت 

ي بعض البلدان ا
 
ي نعمل فيها؛األصول، واحتمالية عدم استقرار ملكية العقارات ف

 لب 

    ات العمل واإلقامة للموظفي ، وتأشت  ، ومتطلبات التوظيف، وتكاليف استقطاب الموظفي   ي توافر الموظفي  
 
ات ف تغيت 

بي   وأشهم
 معيليهم؛/ المغت 

 ائب األخرى؛ يبة الدخل والرص   رص 

 ؛  سياسات تأميم األصول ومتطلبات تعيي   الموظفي   المحليي   المواطني  

 ا ي الحصول عل تصاريــــح وموافقات جديدة لعمليات جديدة أو تجديد التصاريــــح الحالية؛ والصعوبات والتأخت 
 
 ت ف

  أو أرباح األسهم / عدم القدرة عل ترحيل األرباح و . 

ي هذه السياسات أو اللوائح إىل زيادة مرصوفات التشغيل أو االمتثال ويمكن أن يكون لها 
 
ات غت  المتوقعة ف قد تؤدي التغيت 

ي الحد من قدرتنا التنافسية تأثت  يتمثل
 
ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا . ف ات تأثت  سلب  وقد يكون ألٍي من هذه التغيت 

 . فرصنا ووضعنا الماىلي و 

ي و   . قواني   ولوائح جديدة دولة اإلماراتقد تستحدث أبو ظب 

 عل وجه الخ دولة اإلماراتتتمت   اقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام واقتصاد 
ً
صوص ببيئات قانونية وتنظيمية أقل شموال

ي المناطق األكت  تقدًما 
 
ق . مما هو موجود ف ي منطقة الشر

 
ر هذه االقتصاديات، ورغبة بعض البلدان ف ومع ذلك، ونظًرا إىل تطو 

ي االنضمام إىل منظمة التجارة العالمية، فدولة اإلماراتاألوسط وشمال أفريقيا، بما فيها عل وجه الخصوص 
 
إن حكومات ، ف

ي  ي ندير بها أعمالنا ويكون لها تأثت  سلب 
ي تنفيذ قواني   ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر عل الطريقة الب 

 
تلك البلدان قد بدأت ف

 . ، ونتوقع أن تواصل تنفيذها لتلك القواني   فرصنا جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ي 
 
كات االتحادية بدًءا من  دولة اإلماراتلية اإلماراتية أن ، أعلنت وزارة الما2022يناير  31ف يبة دخل عل الشر سوف تفرض رص 

ي أو بعد 
 
ي تبدأ ف

ي . 2023يونيو  1السنوات المالية الب 
 
كات ف ائب الشر من نفقاتنا بشكل  دولة اإلماراتيمكن أن يزيد قانون رص 

يبة  ا عل طبيعة هذه الرص 
ً
كات مستح %9)كبت  اعتماد يبة الشر ي تزيد عن رص 

يبة الب   375,000قة عل األرباح الخاضعة للرص 

ة متعددة الجنسيات كات الكبت  يبة للشر ي وينطبق معدل مختلف عل األرباح الخاضعة للرص 
ائب "انظر (. درهم إمارات   -الرص 

ائب اإلمارات كات االتحادية أو أي تغيت  ".  رص  يبة دخل الشر ات أخرى عل ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن إدخال رص 

ة عل أعمالنا،  يبة القيمة المضافة، لن يزيد من تكاليفنا أو يؤثر سلًبا بصورة كبت  ي ذلك زيادة معدل رص 
 
القواني   الحالية، بما ف

 . توقعاتنا أو نتائج عملياتنا، أو وضعنا الماىلي أو 

ي 
 

 . رتنا عىل ترشيد القوى العاملة لدينا إىل زيادة تكاليفنا وقد تقلل من قد دولة اإلماراتقد تؤدي مبادرة التوطي   ف

ي القطاعي   العام والخاص وتقليل  دولة اإلماراتالتوطي   هو مبادرة أطلقتها حكومة 
 
لتوظيف مواطنيها بطريقة هادفة وفعالة ف

ي المناصب اإلداري. اعتمادها عل العمالة األجنبية
 
كات عل توظيف اإلماراتيي   ف . ة والفنيةوبموجب المبادرة، يتم تشجيع الشر

باإلضافة إىل . ومع ذلك، فإن تكلفة توظيف المواطني   اإلماراتيي   عادة ما تكون أعل بكثت  من تكلفة توظيف العمال األجانب

شيد القوى العاملة لدينا، مما يحد من قدرتنا عل  ذلك، فإن تلبية أهداف التوطي   لدينا والحفا  عليها يقلل من مرونتنا لت 
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ي 
 
ي حال حدوث ) 19-العديد من مجاالت عملياتنا وقد يصبح األمر أكت  صعوبة نتيجة لجائحة كوفيد خفض التكاليف ف

 
خاصة ف

ونتيجة لذلك، ال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن تحقيق أهداف التوطي   لدينا والحفا  (. موجات إضافية أو عودة ظهورها

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملي  . توقعاتنا اتنا ووضعنا الماىلي و عليها لن يكون له تأثت  سلب 

ي سلًبا علينا  ي ألبوظب 
 . يمكن أن يؤثر تخفيض التصنيف االئتماب 

ةهذه الاعتباًرا من تاريــــخ  ي  االدراجمن رأس مالنا المصدر، وبعد  %60، تمتلك أدنوك نسبة نشر
 
، سوف تستمر أدنوك ف

ً
ة مباشر

ي .  سمالنا من رأ باإلضافة إىل سهم واحد  %50االحتفا  بما ال يقل عن  كة مملوكة لحكومة أبوظب 
ي .  أدنوك شر تتمتع أبو ظب 

كة ستاندرد آند بورز فاينانشال " AA"بتصنيف دين طويل األجل بالعمالت األجنبية بدرجة  مع نظرة مستقبلية مستقرة من شر

فيست    بلية مستقرة من مع توقعات مستق" AA"، وهي ُمصِدرة للعمالت األجنبية عل المدى الطويل بدرجة "(S&P)"ست 

ي طويل األجل بدرجة "( Fitch)" وكالة فيتش للتصنيفات 
فيس " Aa2"، وتصنيف ائتمات   Moody’s)" من موديز انفستور ست 

ي يمكن أن يكون له تأثت  "(.   ي الذي تمنحه أي وكالة تصنيف ألبو ظب 
ي أي وقت للتصنيف االئتمات 

 
أي تخفيض أو سحب ف

اض ي كبت  عل تكلفة االقت  كات  سلب  ويمكن أن يحد من وصولهم إىل أسواق رأس المال للديون، مما قد يؤثر سلًبا عل الشر

ي 
 
ي لها عمليات مهمة ف

كات الب  ي ذلك أدنوك باإلضافة إلينا أو الشر
 
، بما ف ي ال .  دولة اإلماراتالمملوكة من قبل حكومة أبوظب 

ي  ي يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن التصنيفات االئتمانية ألبو ظب 
ة زمنية معينة أو أن أي تصنيف ائتمات   سوف تبق  ألي فت 

ي المستقبل
 
قد يكون ألي تخفيض أو سحب من هذا .  لن يتم تخفيضه أو سحبه بالكامل من قبل أي من وكاالت التصنيف ف

اض والوصول إىل أسواق رأس المال للديون بالنسبة لنا، مما قد  ي كبت  عل تكاليف االقت  يؤثر سلًبا عل قدرتنا  القبيل تأثت  سلب 

ي كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و  اتيجيتنا، ويؤدي إىل تأثت  سلب 
 . فرصنا عل النمو وتنفيذ است 

ي نزاول فيها أعمالنا إىل خلق بيئة 
ي بعض البلدان الب 

 
ي وسن قواني   ولوائح جديدة ف

يمكن أن يؤدي تحديث النظام القانوب 

ة للستثمار والنشاط التجاريغت  مستقرة أو م  . تغت 

ي المطلوب لدعم اقتصاد السوق
ي نزاول فيها أعمالنا تعمل عل تحديث اإلطار القانوت 

دولة وتتمت   . ال تزال بعض البلدان الب 

 بالمناطق األك اإلمارات
ً
ت  بشكل خاص واقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام ببيئات قانونية وتنظيمية أقل شمولية مقارنة

وتخلق مخاطر االستثمار التالية المتعلقة بهذه األنظمة القانونية حالة من عدم اليقي   فيما يتعلق بالقرارات القانونية . تقدًما 

ي البلدان ذات االقتصادات السوقية األكت  تقدًما 
 
ي نتخذها وقد ال توجد أوجه غموض من هذا القبيل ف

 : والتجارية الب 

 يعات االتحادية التضارب بي   الدستور والقان ون االتحادي والمراسيم الرئاسية والحكومية والوزارية، والتعارض بي   التشر

 واإلقليمية والمحلية؛

 كات واألوراق المالية؛  عدم وجود قواني   مالئمة للشر

 يعات؛ ي واإلداري بشأن تفست  التشر
 االفتقار إىل التوجيه القضات 

  ي الهيكل التنظيمي بسبب التأخر
 
ي الثغرات ف

 
يعات؛ غيابأو  ف  تنفيذ التشر

 يعات؛ ي تفست  التشر
 
ة النسبية للقضاة والمحاكم ف  قلة الخت 

 عدم وجود سلطة قضائية مستقلة؛ 

 صعوبة تنفيذ أوامر المحكمة؛ 

  منح مستوى مرتفع من السلطة التقديرية للسلطات الحكومية، مما قد يؤدي إىل إجراءات تعسفية مثل تعليق
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 تراخيصنا أو إنهائها؛ و

 ي تكون عرضة لسوء االستخدامإ
ي والب 

 
 . جراءات إفالس أو إعسار غت  متطورة بشكل كاف

امن دائًما مع تطورات السوق إىل الغموض والتضارب  يمكن أن يؤدي التطور الشيــــع لهذه األنظمة القانونية بطرق قد ال تت  

ي القانون والممارسة القضائية
 
نا عل حماية حقوقنا بموجب تراخيصنا وتؤثر نقاط الضعف هذه عل قدرت. وأوجه خلل ف

ي ذلك الطعون المقدمة من قبل السلطات التنظيمية 
 
وعقودنا، أو عل الدفاع عن أنفسنا ضد مطالبات اآلخرين، بما ف

ي جوهري عل أعمالنا و   واللوائح المعمول بها، ويمكن أن يكون لها تأثت  سلب 
ئج أو نتا/ والحكومية فيما يتعلق بامتثالنا للقواني  

 . فرصنا أو / أو وضعنا الماىلي و / عملياتنا و 

ق األوسط وشمال أفريقيا، بما فيها  ي منطقة الشر
 
ر هذه االقتصاديات، ورغبة بعض البلدان ف وباإلضافة إىل ذلك، ونظًرا إىل تطو 

ي االنضمام إىل منظمة التجارة العالمية، فإن حكومات تلك البلدان قد بدولة اإلماراتعل وجه الخصوص 
 
ي تنفيذ ، ف

 
دأت ف

ي جوهري عل أعمالنا ونتائج عملياتنا  ي ندير بها أعمالنا ويكون لها تأثت  سلب 
قواني   ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر عل الطريقة الب 

ات تطرأ عل السياسات االستثمارية أو . ، ونتوقع أن تواصل تنفيذها لتلك القواني   فرصنا ووضعنا الماىلي و  وقد تتسبب أي تغت 

ات عل اللوائح الحكومية فيما يتعلق بما يلي المناخ  ي إدخال تغيت 
 
 : السياسي السائد ف

 ضوابط األسعار؛ 

 اد؛  ضوابط عمليات التصدير واالستت 

 ائب األخرى؛  الدخل والرص 

 قيود الملكية عل األجانب؛ 

 ي والعمالت؛ و  ضوابط الرصف األجنب 

 سياسات مزايا العمال والرفاهية . 

ي وجوهري وال يوجد ما يضمن أن إدخ ي نتكبدها أو تؤثر بشكل سلب 
ات عل القواني   الحالية لن يرفع من التكاليف الب  ال أي تغيت 

 . فرصنا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ي السياسات الحكومية سلًبا عىل الطلب وأسعار منتجاتنا 
 

ات ف  . قد تؤثر التغيت 

ي تؤثر عل إ
 والمنتجات ذات الصلة رسوم التصدير عل البوىلي أوليفي   قد تشمل السياسات الحكومية الب 

نتاج البوىلي أوليفي  

ي تؤثر عل األسعار وتوفر النفط الخام والغاز الطبيعي 
ي ( ومشتقاتهما)والسياسات الب 

 
أو المواد الخام األخرى المستخدمة ف

ي قد تؤثر عل تكاليف اإلنتاج والربحية من منت)إنتاج البوىلي أوليفي   
ي البوىلي أوليفي   والب  والسياسات األخرى مثل السياسات ( ي 

ي عن إدخال تعريفة .  البيئية المتعلقة باستهالك المنتجات البالستيكية ي دت 
 
 25عل سبيل المثال، أعلن المجلس التنفيذي ف

واد البالستيكية بهدف حظر جميع استخدامات الم 2022يوليو  1فلًسا للمواد البالستيكية أحادية االستخدام اعتباًرا من 

ي تجارة التجزئة والمنافذ ومحالت المالبس والمطاعم 
 
ي يتم استخدامها ف

، والب  ة عامي  
أحادية االستخدام خالل فت 

ونية ها، لن يكون . والصيدليات وكذلك أوامر التسليم وطلبات التجارة اإللكت  عل الرغم من أن هذه التعريفة، بمعزل عن غت 

ي كبت  عل لها تأثت  كبت  عل أعما ي أسواقنا الرئيسية، فقد يكون لهذا االتجاه تأثت  سلب 
 
لنا، إذا تم تطبيق تعريفات مماثلة ف

اتيجيتنا  ات عل السياسات الحكومية . مبيعاتنا وقدرتنا عل تحقيق است  ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن إدخال أي تغيت 

 . توقعاتنا ل كبت  عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و لن يؤدي إىل زيادة تكاليفنا أو التأثت  سلًبا بشك
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ي البيئة االقتصادية العالمية
 

ات ف  . نواجه مخاطر مرتبطة بالتغت 

والبطالة والتضخم والميل إىل االستثمار  19-البيئة االقتصادية والسياسية باإلضافة إىل عوامل أخرى، مثل جائحة كوفيد

ي البلدان  والنمو االقتصادي والرصاعات
 
ي جميع أنحاء العالم، ف

 
والعمل العسكري والهجمات اإلرهابية وعدم االستقرار العام ف

ي نتواجد فيها بصورة نشطة أو لدينا عمليات فيها وكذلك تطور االقتصاد العالمي له تأثت  أساسي عل الطلب عل الخدمات 
الب 

ي يتم تطويرها وتقديمها 
 .  والمنتجات الب 

وس كوفيدتم اكتشاف سالال ي أواخر عام  19-ت جديدة من فت 
 
ي تتمت   بمعدالت انتقال أعل2021وأوائل عام  2020ف

.  ، والب 

وس كوفيد ي ودول  19-استجابة لفت  ا، بدأت الواليات المتحدة وبعض دول االتحاد األوروت 
ً
شديد العدوى والمميت أحيان

ي ذلك 
 
ق األوسط، بما ف لحجر الصيي والسفر، باإلضافة إىل قيود أخرى تهدف إىل الحد ، فرض قيود عل ادولة اإلماراتالشر

ي تاريــــخ 
 
ي يظل بعضها سارًيا ف

، والب  وس، وتقليل التقارب الشخىصي ة االكتتابمن انتشار الفت  ي حي   تهدف هذه .  هذه نشر
 
ف

وس كوفيد ي 19-اإلجراءات إىل إبطاء انتشار فت 
 
ي النشاط االقتصادي ف

 
العديد من البلدان حول ، فقد أدت إىل انخفاض كبت  ف

 . العالم

ي النشاط االقتصادي الناجم عن تدهور السوق العالمية واألوضاع االقتصادية 
 
يمكن أن يؤثر التباطؤ أو الضعف المستمر ف

ي أسواق االئتمان عل قدرة عمالئنا ومن يتعام: سلًبا عل أعمالنا بالطرق التالية، من بي   أمور أخرى
 
لون يمكن أن تؤثر الظروف ف

اء الخاصة بهم إىل  امات الشر ي الوفاء بالت  
 
معهم عل الحصول عل ائتمان كاٍف لدعم عملياتهم؛ وقد يؤدي إخفاق عمالئنا ف

زيادة الديون المعدومة والتأثت  عل رأس المال العامل لدينا؛ وقد يؤدي إخفاق بعض الموردين الرئيسيي   إىل زيادة تعرضنا 

الية،  كما قد نتعرض النخفاض الطلب وانخفاض األسعار لبعض منتجاتنا بسبب إحجام عمالئنا النقطاع اإلمداد أو خسائر م

أو نتائج / ومن الصعب التنبؤ بالتأثت  الكلي لالنكماش االقتصادي العالمي علينا، ويمكن أن تتأثر أعمالنا و .  عن تجديد المخزون

ي جوه توقعاتنا أو / أو وضعنا الماىلي و / عملياتنا و  ي ثقة المستهلك . ريبشكل سلب 
 
باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يساهم االنخفاض ف

ة أو األحداث التنظيمية أو  / و  ات التضخمية أو االنكماشية الكبت  ي البطالة، والتغت 
 
ات ف ، والتغت  أو اإلنفاق االستهالكي

ي 
 
ي زيادة التقلبات وتقليل التوقعات لالقتصاد وأسواقنا، بما ف

 
ذلك سوق منتجاتنا وخدماتنا، وقد الجيوسياسية المضطربة ف

 . توقعاتنا تؤدي إىل ضغوط عل الطلب أو التكلفة مما قد يؤثر سلًبا وعكسًيا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

ة، غال تزال التوقعات االقتصادية العالمية غت  مؤكدة وال يمكنن ي اآلونة األخت 
 
ا التنبؤ عل الرغم من تحسن االقتصاد العالمي ف

ات طويلة من عدم االستقرار .  بها بشكل موثوق ي االقتصادات اإلقليمية أو العالمية أو أزمة سوق أو فت 
 
قد يكون ألي تراجع ف

عل وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي .  تأثت  مادي وعكسي عل أعمالنا ونتائج العمليات والوضع الماىلي والتدفقات النقدية

ي ذلك منتجات المناخ االقتصادي المتدهو 
 
ر إىل انخفاض اإلنتاج الصناعي وانخفاض طلب المستهلك عل المنتجات بما ف

السيارات والسلع االستهالكية والتعبئة والتغليف والسلع الصناعية والمنسوجات والسلع الزراعية، وكلها تشمل منتجاتنا عل 

ي ندير أعمالنا فيها 
ي بعض المناطق الب 

 
ا .  مستوى العالم أو ف

ً
ي االقتصاد العالمي  وفق

 
لذلك، يمكن أن تؤثر الظروف المعاكسة ف

 . توقعاتنا سلًبا عل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي و 

 المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم

كة تتمكن ، سوف بعد االنتهاء من الطرح كة أدنوك وشر ي إم إي إتششر ي ممارسة  ب 
 

كة علينا وعىل إدارتنا ف سيطرة مشت 

 . ياتنا وعمل

ي تاريــــخ 
 
ة االكتتابف كة  %60هذه، تمتلك أدنوك  نشر النا الُمصدر، من رأسم %40 بورياليسمن رأسمالنا الُمصدر، وتمتلك شر

ي االحتفا  عل األقل بـ الطرح وبعد 
 
، سوف تستمر أدنوك ف

ً
ة ي إم إي إتشوتستمر  %54مباشر ي االحتفا  عل األقل بـ  ت 

 
ف

 بورياليسونتيجة لذلك، ستكون أدنوك و  معلومات عامة"(.  -  ع عل "عرض البيانات المالية)الرجاء الطال  من رأسمالنا  36%
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ي إم إي إتش( كة عل إدارتنا وعملياتنا، عل سبيل المثال فيما يتعلق بدفع أرباح  )من خالل ت  قادرتي   عل ممارسة سيطرة مشت 

ي أدنوك و  ال يمكن أن. األسهم وانتخاب أعضاء مجلس إدارتنا ومسائل أخرى
كب   بورياليسيكون هناك أي ضمان بأن مصالح شر

ي األسهم  . ستتوافق مع مصالح بعضهما البعض أو مصالح مشت 

كة  كة أدنوك وشر ة لشر  عل ذلك، فإن ملكية األسهم الكبت 
ً
ي إم إي إتشعالوة ي ( 1: )قد تؤدي إىل ت 

 
تأخت  أو منع أي تغيت  ف

كة  ي ذلك منع أي )السيطرة عل الشر
 
ي بما ف كة / طرف خارج  حرمان المساهمي   ( 2)، و(الغت  من تقديم عرض استحواذ للشر

كة، و التأثت  عل سيولة األسهم، وقد يكون ألٍي ( 3)من فرصة الحصول عل عالوة مقابل أسهمهم كجزء من عملية بيع بالشر

ي لألسهم
 
ي جوهري عل السعر السوف أن تتنافس أعمالنا بشكل مباشر أو باإلضافة إىل ذلك، من الممكن . مما سبق تأثت  سلب 

كة  كة أدنوك وشر كة بورياليسغت  مباشر مع أعمال شر كة أدنوك أو شر قرارات فيما يتعلق بتلك األعمال  بورياليس، وقد تتخذ شر

ي تتعارض مع مصالح مساهمينا اآلخرين
 . الب 

ة من األسهم ل كة أدنوك أو يمكن أن يؤدي عرض كميات كبت  ي ا لبيع من جانب شر ي  إىل انخفاض سعر األسهم م أي اتشب 
 

ف

 . المستقبل

ي إم إي إتشقد تؤدي مبيعات عدد كبت  من األسهم من قبل أدنوك أو  بعد االنتهاء من الطرح إىل خفض سعر سهمنا بشكل  ت 

كة . كبت   كة أدنوك وشر ي ام أي اتش( بورياليساتفقت شر ي اتفاقية االكتتاب عل بعض القيود ال )فيما يتعلق بـ ت 
 
مفروضة عل ف

ي أسهمهما لمدة , قدرتهما عل البيع
 
ي ظروف محدودة معينة, شهر من اإلدراج 12ونقل والتعامل بطريقة أخرى ف

 
ما لم , . إال ف

كون عل خالف ذلك  راجع (.  مثل هذه الموافقة عل عدم حجب أو تأخت  غت  معقول)يوافق المنسقون العالميون المشت 

باإلضافة إىل )ومع ذلك، ال نستطيع التنبؤ بما إن كان سيتم بيع عدد كبت  من األسهم «. اإلغالق ترتيبات -االكتتاب والبيع »

ي عملية الطرح
 
ي السوق المفتوحة عقب إتمام عملية الطرح( األسهم المعروضة ف

 
ي سوق . ف

 
وأي بيع لعدد كبت  من األسهم ف

ي لألسهماألسهم العامة، أو حب  تصور احتمالية وقوع هذه المبيعات، قد 
 
ي جوهري عل السعر السوف  . يكون له تأثت  سلب 

 . وقد تؤدي اإلصدارات المستقبلية لألسهم إىل تخفيض قيمة ملكية المساهمي   وقد تؤدي إىل خفض سعر األسهم

ة حظر    12لمدة نخضع لفت 
ً
وط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب شهرا ا لشر

ً
طرح  ومن الممكن أن نقرر . بعد تاريــــخ اإلدراج وفق

ي شكل تعويض قائم عل األسهم
 
ي ذلك ف

 
ي المستقبل، بما ف

 
ويمكن . أسهم أو أوراق مالية إضافية قابلة للتحويل إىل أسهم ف

، وتؤثر سلًبا عل سعر السوق السائد لألسهم وتضعف قدرتنا عل  للمبيعات المستقبلية أن تؤدي إىل خفض ملكية المساهمي  

 . ت المستقبلية لألوراق الماليةزيادة رأس المال من خالل المبيعا

 . قد يكون سعر تداول األسهم عرضة للتقلبات

ا بشكل كبت  بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرتنا،  ً قد يكون سعر تداول األسهم متقلًبا ومتغت 

ة للمستثمرين المحتملي     : ويشمل ذلك. مما قد يؤدي إىل خسائر كبت 

 ات ال ي أسعار البوىلي التغيت 
 
ات ف ي ذلك التغت 

 
ي الصناعة الكيميائية، بما ف

 
كات العاملة ف ي تؤثر عل تقييمات السوق للشر

ب 

كات الكيماويات؛ ي شر
 
ي االستثمار ف

 
، أو رغبة المستثمرين ف  أوليفي  

 كة؛ ي نتائج عمليات الشر
 
ات ف  التغت 

 ي ال تتوافق مع توقعات ال
كة الب   سوق؛اإلعالنات المتعلقة بأرباح الشر

  ي تؤثر عليها، وزيادة عدم االستقرار الجيوسياسي اإلقليمي
ي أو دولة اإلمارات أو الب  ي أبو ظب 

 
سواء )الحوادث اإلرهابية ف

ي أو دولة اإلمارات بشكل مباشر أم ال ي (كان ذلك يشمل أبو ظب 
 
، أو أي مستويات متصاعدة من الرصاع العسكري ف
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ي أي مكان آخر؛
 
 المنطقة أو ف

  ي تختلف عن توقعات نشر بيانات
ي ذلك الوكاالت اإلحصائية الحكومية، والب 

 
الصناعة من قبل أطراف ثالثة، بما ف

؛  الصناعة أو المحللي   الماليي  

 ي تغطية البحوث من قبل محللي أبحاث األوراق المالية؛
 
ات ف  تخفيضات أو تغيت 

 ات المالية؛ ي بعض المؤشر
 
ي األهلية إلدراج األسهم ف

 
ات ف  التغيت 

 كة؛التقا  رير الصحفية، سواء أكانت واقعية أم ال، عن الشر

 ي البيئة التنظيمية؛
 
ات ف  التغيت 

 ؛  إضافات أو مغادرة الموظفي   الرئيسيي  

 ؛ ي والدوالر األمريكي
ي سياسة ربط سعر الرصف بي   الدرهم اإلمارات 

 
ات ف  تغيت 

 تحرير أو انتهاء القفل أو قيود النقل األخرى عل األسهم؛ و 

  البائَعي ْ   المبيعات أو  
ْ
 . المبيعات المحتملة عل األسهم اإلضافية من قبل المساهَمي 

ي حجم التداول وسعر السوق لألسهم، مما قد يؤدي بدوره إىل 
 
ة ومفاجئة ف ات كبت  قد ينتج عن أي من العوامل السابقة تغت 

 . خسائر محتملة للمستثمرين

ألسهم، وقد تشهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم قد ال ينتج عن عملية الطرح سوق نشط أو يوفر السيولة ل

ي لألوراق المالية أصغر بكثت  من أسواق األوراق المالية األخرى، مما . تنخفض باإلضافة إىل ذلك، فإن حجم سوق أبوظب 

ا عىل سيولة األسهم
ً

 . قد يؤثر أيض

وق تداول نشطة أو استمرارها بعد انتهاء الطرح وال يمكننا ضمان وجود س. قبل الطرح، لم يكن هناك سوق تداول عام لألسهم

ي لألسهم إىل أقل من سعر الطرح بعد انتهاء الطرح
 
قد يتعرض سعر تداول األسهم إىل تقلبات . أو عدم انخفاض السعر السوف

ي 
ات الب  ة نتيجة للعديد من العوامل إىل جانب تقلبات سوق األسهم واألوضاع االقتصادية العامة أو التغيت  تطرأ عل كبت 

كة أو األوضاع  ي لألسهم، بغض النظر عن األداء الفعلي للشر
 
التوجهات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلًبا عل السعر السوف

ي 
 
 . دولة اإلماراتف

ي لألوراق المالية ي سوق أبوظب 
 
كة بطلب إدراج األسهم ف مت الشر

َّ
ي عام . قد

 
ي لألوراق المالية ف ، 2000وقد تأسس سوق أبوظب 

ي السوق لألسهمول
 
ي المستقبل وتوفر السيولة ف

 
ي لألوراق . كن ال يوجد ما يضمن نجاحها ف وتجدر اإلشارة إىل أن سوق أبوظب 

ي 
 
ه من أسواق األوراق المالية القائمة، كتلك الموجودة ف  بغت 

ً
المالية صغت  إىل حد كبت  من حيث حجم ومقدار التداول مقارنة

ي تاريــــخ . دةالواليات المتحدة والمملكة المتح
 
ي سوق  87، كان هناك 2022مارس  31ف

 
كة لديها أوراق مالية متداولة ف شر

ي لألوراق المالية بقيمة سوقية إجمالية تقارب  ي  1,828أبوظب 
ي سوق . مليار درهم إمارات 

 
بلغ إجماىلي حجم التداول المنتظم ف

ي لألوراق المالية  ي عام  51,9أبوظب 
 
ي سوق كما أن ع  . 2021مليار سهم تقريبا ف

 
موالت الوساطة وتكاليف المعامالت األخرى ف

ي دول أوروبا الغربية
 
ي لألوراق المالية أعل بشكل عام من تلك المطبقة ف  . أبوظب 
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ي لألوراق المالية، وهو ما  ي سوق أبوظب 
 
ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم ف

ي 
 
ي لألوراق يمكن أن ُيسهم بدوره ف  زيادة تقلبات أسعار األسهم ويضعف من قدرة حامل األسهم عل بيع أي أسهم بسوق أبوظب 

ي أسواق أكت  سيولة
 
ي إمكانه تحقيقه ف

 
 . المالية بالحجم والسعر والوقت الذي يرغب به والذي كان ف

ك كة قابضة ويتم إجراء األغلبية العظم من عملياتنا عن طريق شر اتنا التابعة، فإن قدرتنا عىل دفع حصص نظًرا إىل أننا شر

األرباح فيما يتعلق باألسهم تعتمد عىل قدرتنا عىل الحصول عىل أرباح نقدية أو مدفوعات نقدية أخرى أو الحصول عىل 

كات  . قروض من هذه الشر

كات األغلبية العظم لدخلنا التش كاتنا التابعة، وتحقق هذه الشر . غيلي وتدفقاتنا النقديةنجري حالًيا عملياتنا من خالل شر

كات  كات، فإننا نعتمد عل تلك الشر ة أو أصول جوهرية بخالف مخزون رأس المال لهذه الشر ونظًرا لعدم وجود عمليات مباشر

التابعة لتوزيعات األرباح النقدية وإيرادات االستثمار وعائدات التمويل والتدفقات النقدية األخرى لدفع أرباح األسهم، إن 

ي قد تنشأ من وقت وجدت، ع
كة القابضة والب  امات األخرى عل مستوى الشر ل األسهم وكذلك عل المدى الطويل دفع االلت  

 . آلخر 

كات عل تقديم مدفوعات لنا إىل حد كبت  عل وضعها الماىلي وقدرتها عل تحقيق أرباح
باإلضافة إىل . تعتمد قدرة تلك الشر

كاتنا التابعة هي كي ام بدفع أي توزيعات أرباح إلينا أو ذلك، نظًرا ألن شر ة، فلن يكون عليها أي الت   انات قانونية منفصلة ومتمت  

ي ذلك ترتيبات التمويل أو أحكام االتفاقيات األخرى 
 
منحنا قروض أو سلف، وقد يحظر عليها القيام بذلك بموجب عقد، بما ف

ي تعمل فيها أو من قبل المساهمي   اآلخرين أو بموجب القواني   واللوائح المعم
ي مختلف البلدان الب 

 
وبالمثل، نظًرا . ول بها ف

ي ذلك الدائنون التجاريون والبنوك والمقرضون 
 
كاتنا التابعة، بما ف ي شر

كتنا القابضة، فإن مطالبات دائب  لطبيعة هيكل شر

كات  عل. اآلخرون، تحط  باألولوية عل أي مطالبات قد تكون لنا فيما يتعلق بأصول تلك الشر
ً
 ذلك، ال يمكننا الجزم عالوة

كات ا التابعة، عل المدى الطويل، ستحقق أرباًحا وتدفقات نقدية كافية، أو تثبت بطريقة أخرى استعدادها أو قدرتها هبأن شر

اماتنا ودفع الفوائد هعل دفع أرباح فيما يتعلق باألسهم أو منحنا قروض أو سلف بأموال كافية لتمكين ا من الوفاء بالت  

 . ات وأرباح األسهم، إن وجدتوالمرصوف

ي العملة، وعل وجه الخصوص، القواعد المتعلقة 
 
ات السابقة للتحكم ف ي الفت 

 
ا ف

ً
ي نعمل فيها قيود

وقد نفذت بعض البلدان الب 

ي عل إيرا. بنقل أرباح األسهم إىل المستثمرين األجانب يعات الحالية لن يكون لها أي تأثت  سلب 
داتنا وال يوجد ما يضمن أن التشر

كاتنا التابعة لن تواجه مشاكل تتعلق بعقود التمويل أو التوريد  كاتنا التابعة أو أن شر ي أرباح من شر
إىل الحد الذي يمنعنا من تلق 

يعات السارية كات أجنبية نتيجة للتشر م مع شر ت 
ُ
ي ت
 . الخارجية الب 

كات عل دفع أرباح فيما ي كة واحدة أو أكت  من تلك الشر ا، وفرض قيود إن عدم قدرة شر
ً
ا أو ُسلف

ً
تعلق باألسهم أو منحنا قروض

كاتنا التابعة قد تؤثر سلًبا عل قدرتنا  مراقبة العمالت والقيود المفروضة عل ترحيل توزيعات األرباح المفروضة علينا أو عل شر

كة قابضة عل توزيــــع أرباح، وكذلك عل أعمالنا و   . توقعاتنا و أو وضعنا الماىلي / أو نتائج عملياتنا و / كشر

 لذلك، فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك ما لم تقم ببيع . قد ال نقوم بتوزي    ع أي أرباح نقدية عىل األسهم
ً
ونتيجة

اء   . األسهم بسعر أعىل من سعر الشر

امنا القيام بسداد توزيعات األرباح فيما يخص األسهم، فليس هناك ما يضمن قيامنا بذلك ن أي قرار وإ. وعل الرغم من اعت  

 لتقدير مجلس إدارتنا، كما سيعتمد، من بي   
ً
ي المستقبل سيكون وفقا

 
يصدر بشأن اإلعالن عن توزيعات األرباح وسدادها ف

وعاتنا   السارية ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي والمتطلبات النقدية والقيود التعاقدية ومشر
أمور أخرى، عل اللوائح والقواني  

ها مجلس اإلدارة ذات صلة وخططنا المستقبلية، ي قد يعتت 
 لذلك، فقد ال تحصل عل أي . وغت  ذلك من العوامل الب 

ً
ونتيجة

اء  ي األسهم ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعل من سعر الشر
 
 . عائد عل استثمارك ف
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ائب اإلماراتية   الرص 

ي الحاىلي الم يب 
ي طابعها وتستند إىل النظام الرص 

ي التعليقات التالية عامة ف 
والممارسات الحالية  دولة اإلماراتعمول به ف 

ة االكتتاب ي تاريــــخ نشر
يبية  ا ال يقصد من هذ. للسلطات اإلماراتية كما ف   لجميع التبعات الرص 

ً
 شامال

ً
الملخص أن يكون تحليال

ي خارج  يب 
ثمر مسؤولية تقع عل عاتق كل مست. دولة اإلماراتالمطبقة عل جميع أنواع المساهمي   وال تتعلق بأي نظام رص 

يبية ذات صلة بظروفه الخاصة فيما يتعلق باالستحواذ عل األسهم أو حيازتها أو الترصف فيها  لذلك . اإللمام بأي عواقب رص 

يبية منفصلة خاصة بهم فيما يتعلق بمساهمتهم  السعي للحصول عل مشورة رص 
 . يجب عل المساهمي  

كة واألفراد ائب عىل الشر  الرص 

كات االتحادية ليس دولة اإلمارات يبة دخل عل الشر كات عل . لديها نظام رص  يبة دخل الشر  من ذلك، يتم تحديد رص 
ً
بدال

ية ذات الصلة الصادرة عن حكومة كل إمارة عل حدة يبية األمت  أصدرت العديد من . أساس إقليمي بموجب المراسيم الرص 

يبية يبة دخل ال. اإلمارات مراسيم رص  دفع رص 
ُ
كات بموجب نظام معدل تصاعدي، بمعدالت تصل وبموجب المراسيم، ت شر

ي المائة 55إىل 
 
 . ف

ي األنشطة المتعلقة 
 
كات العاملة ف كات إال عل الشر يبة دخل عل الشر مع عدم التقيد بما ورد أعاله، ال يتم حالًيا فرض رص 

ي 
 
ول بموجب اتفاقية امتياز صادرة عن اإلمارة ذات الصلة ف ل ذلك، تخضع فروع البنوك األجنبية عالوة ع. دولة اإلماراتبالبت 

كات بموجب مرسوم منفصل بمعدل ثابت قدره  يبة دخل عل الشر ي المائة 20لرص 
 
 . ف

يبية عل  كات وليست مطالبة بتقديم إقرارات رص  يبة دخل الشر كة حالًيا لرص  ا للممارسة المذكورة أعاله، ال تخضع الشر
ً
وفق

ي 
 
كة ف ائب عل الكيانات ومع ذلك، ت . دولة اإلماراتدخل الشر جدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد ضمان بأنه لن يتم فرض رص 

ي ليست
ائب الدخل للكيانات الب  يــــع محدد يمنح إعفاًء من رص  ي المستقبل حيث ال يوجد تشر

 
ي وقت ما ف

 
 االعتبارية األخرى ف

كات نفط وفروع البنوك األجنبية ي منطقة ال يتم االستفادة من هذا اإلعفاء حالًيا إال من ق. شر
 
كات المسجلة ف بل كيانات الشر

ي تؤدي أنشطتها فيها 
 . التجارة الحرة والب 

ي 
 
يبة دخل شخىصي اتحادية أو عل مستوى اإلمارة ف امات بالتسجيل . دولة اإلماراتال توجد رص  عل هذا النحو، ال توجد الت  

ي 
 
ي لألشخاص أو اإلبالغ لألفراد ف يب 

 . دولة اإلماراتالرص 

يبة اتحا ي عام استحداث ض 
 
كات ف  2023دية عىل الشر

ي 
ات المالية الب  كات عن الفت  يبة اتحادية عل الشر عل الرغم مما سبق، أعلنت وزارة المالية اإلماراتية أنه سيتم تطبيق رص 

ي أو بعد 
 
ه. 2023يونيو  1تبدأ ف كات أو نشر يبة الشر يــــع رص   .  لم يتم االنتهاء من تشر

كات عل األعمال واألنشطة التجارية بمعدل بناًء عل اإلعالن العام، سيتم فرض  يبة الشر يبة  %0رص  عل الدخل الخاضع للرص 

يبة الذي يزيد عن  %9درهم و  375,000حب   ي . درهم 375,000عل الدخل الخاضع للرص  يب 
سيتم تطبيق معدل رص 

ي تزيد إيراداتها العالمية الموحدة
ة متعددة الجنسيات الب  كات الكبت  حواىلي )مليون يورو  750عن  مختلف عل بعض الشر

ي  3.15
يطة أن تمتثل (. مليار درهم إمارات  يبية وأي إعفاءات متاحة للمناطق الحرة شر سيتم الحفا  عل أي إعفاءات رص 

ي 
 
ي المنطقة الحرة للمتطلبات التنظيمية وال تتعامل مع الكيانات العاملة ف

 
 . دولة اإلماراتالكيانات المنشأة ف

ائب عىل أرب  اح األسهم وأرباح رأس المال عن البيعفرض الرص 

ي 
 
يبية ف ي ضوء الممارسة الرص 

 
الموضحة أعاله، يجب أال تخضع توزيعات األرباح المستلمة من األسهم  دولة اإلماراتف

ي 
 
يبة الدخل ف ي أنشطة مرصفية دولة اإلماراتوالمكاسب الرأسمالية من بيع األسهم لرص 

 
ا ف

ً
ط أال يكون المساهم منخرط ، بشر

وليةأو ب ي . ت 
 
كات غت  المقيمي   ف ي مزدوج،  دولة اإلماراتقد يخضع األفراد أو الشر يب 

ي ذات نظام رص 
ي أراص 

 
أو المقيمي   ف
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ي واليات قضائية خارج 
 
ائب ف أو الدخل الناتج عنها بناًء عل اللوائح  طرحفيما يتعلق بملكية أسهم ال دولة اإلماراتللرص 

يبية المحلية  . الرص 

ائب عل دخل توزيعات األرباح والمكاسب يجب عل المساهمي    يبيي   فيما يتعلق بفرض الرص  استشارة مستشاريــهم الرص 

ي تلك الواليات القضائية
 
 . عل البيع المستقبلي لألسهم بموجب القواني   المحلية المعمول بها ف

ائب مستقطعة دولة اإلماراتال تفرض  ة اإلصدار . حالًيا رص  هذه، ال تخضع مدفوعات عل هذا النحو، وحب  تاريــــخ نشر

ي 
 
يبة استقطاع ف كة لرص  ي . دولة اإلماراتاألرباح الموزعة من قبل الشر

 
يبة القيمة المضافة ف  دولة اإلماراتض 

يبة القيمة المضافة  ي "( VAT)"دخلت رص 
 
يبة . 2018منذ يناير  دولة اإلماراتحت   التنفيذ ف يبة القيمة المضافة هي رص  رص 

طب
ُ
ي عل االستهالك المحلي ت

 
ي  5بمعدل  دولة اإلماراتوعل الواردات إىل  دولة اإلماراتق عل بيع السلع والخدمات ف

 
ف

يبة القيمة  المائة، ما لم تكن السلع والخدمات تندرج ضمن فئة معفاة عل وجه التحديد أو تخضع لنسبة الصفر من رص 

 .  المضافة

يبة القيمة المضافة فيما يتع كةبموجب اللوائح، ال يجب دفع رص  ي الشر
 
اء أو بيع األسهم ف ومع ذلك، يجب عل . لق بشر

يبة القيمة المضافة فيما يتعلق باالستحواذ عل أسهم الطرح  . المستثمرين طلب المشورة فيما يتعلق بتأثت  رص 

ة الحظر  ترتيبات متعلقة بفت 

وط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ا لشر
ً
كة وافق وفق ، غلق باب االكتتابتاريــــخ  بعد  شهًرا  12تعاقدًيا، ولمدة  ت، فإن الشر

اء أو ممارسة ( 1: )بعدم إصدار أو عرض أو رهن أو بيع أو إبرام عقد لبيع أو بيع أو منح أي خيار، الحق أو الضمان أو العقد لشر

ي أي
 
اء أي خيار أو عقد بيع أو إقراض أو نقل أو الترصف سواًء بشكل مباشر أو غت  مباشر ف أسهم أو أسهم  أي خيار لبيع أو شر

اء األسهم أو أي ورقة  ي أي أسهم أو أوراق مالية أو حقوق أخرى لشر
 
كة أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو التبادل ف ي الشر

 
أخرى ف

ي أي مقايضة، أو ( 2)مالية أو منتج ماىلي يتم تحديد قيمته بشكل مباشر أو غت  مباشر بالرجوع إىل سعر األسهم؛ أو 
 
الدخول ف

ي كل  أي اتفاقية
 
، التبعات االقتصادية لملكية األسهم، ف أخرى أو أي صفقة تنقل، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غت  مباشر

ا أو غت  
ً
حالة، سواء كان من المقرر تسوية أي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى، نقد

ي عن ال( 3)ذلك؛ أو 
ي كل حالة، دون موافقة خطية مسبقة من اإلفصاح بشكل علب 

 
نية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل، وف

، بحيث ال يتم حجب أو تأخت  هذه الموافقة بشكل غت  معقول كي  
 . قبل مديري االكتتاب المشت 

 : ي
 يستثب  من القيود سالفة الذكر، اآلت 

ي ستباع بموجب الطرحبي .1
 ؛ع األسهم الب 

كاأي نقل لألسهم فيما بي   ال .2 كات من قبل المساهمي   البائعي   لصالح أي من الشر المنقول ت التابعة لهم )"شر

 ؛"(إليهم

ي يملكها الشخص مقدم العرض  .3
قبول عرض عام يتم تقديمه لجميع حاملي األسهم قيد اإلصدار)بخالف األسهم الب 

ط معاملة جميع حاملي األسهم عل حد سواء، أو تنفيذ و 
كات التابعة له( بشر ام غت  قابل لإللغاء أو أو الشر  

تقديم الت 

ي أي أسهم أو أي مصلحة فيها(التعهد بقبول هذا العرض العام )دون أي اتفاق آخر لنقل أو الترص 
 
 ؛ف ف

ي الحصول عل أي حقوق  .4
 
بيع أو الترصف باألسهم إىل الحد الذي يتم فيه استخدام عائدات هذا البيع أو الترصف ف

كةاألسهم  ممنوحة فيما يتعلق بطرح ي من قبل الشر
 
 ؛االستباف

ي تتم  .5
اء أسهمها الخاصة، الب  كة لشر  ألي طرح من قبل الشر

ً
وط مماثلة لجميع بيع أو الترصف باألسهم وفقا بشر

 ؛حاملي األسهم

أي ترصف و/أو تخصيص وإصدار أسهم للمساهمي   البائعي   بموجب أي إعادة تنظيم لرأس المال فيما يتعلق بأي  .6

 وق
ً
يطة أن تخضع أي من األسهم أسهم مملوكة فعليا  يحتفظ بها المساهمون البائعون أو يتحكمون فيها، شر

ً
انونيا
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ي حصلوا عليها بطريقة أخرى بموجب إعادة ت
نظيم رأس المال لقيود الصادرة إىل المساهمي   البائعي   أو األسهم الب 

ة الحظر   ؛فت 

 لتسوية أو ترتيب .7
ً
كة  نقل األسهم أو الترصف فيها بطريقة أخرى وفقا كة ودائنيها أو أي فئة منهم أو بي   الشر بي   الشر

ي وأعضائها من أي فئة، يتفق عليها الدائن أو األعضاء ويعاقبوا عليها من قبل أي سلطة 
المختصة )حيثما يقتىص 

 أو ؛األمر(

 بموجب القانون أو من .8
ً
قبل أي  نقل األسهم أو الترصف بها بطريقة أخرى عندما يكون هذا النقل أو الترصف مطلوبا

 سلطة مختصة أو بأمر من محكمة مختصة. 

ي الفقرة ) كتتاب أن االستثناء المنصوص عليهتنص اتفاقية التعهد بتغطية اال
 
 من 2ف

ً
وط التالية: )أ( أن أيا ( أعاله يخضع للشر

، و )ب( أن يتم تنفيذ  امات التأمي   للمساهمي   البائعي    
ام بالت  أي من عمليات نقل  المنقول إليهم يجب أن يوافق عل االلت  

وط وأحكام ال تتعارض مع الطرح.   لشر
ً
كات وفقا  األسهم هذه فيما بي   الشر
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 اإلفصاحات الماليةالقسم الثالث: 

ات المالية الرئيسية و  غت  المدققة المعلومات المالية األوليةالمالية و البيانات ملخص  ملخص اإليضاحات الرئيسية والمؤشر

كة لكل من  كة و  ADPشر  PTE شر

امن معيجب قراءة المناقشة  كة ( 1): والتحليل التاليي   بالت   ي   ADPالبيانات المالية السنوية المدققة لشر
 
لسنوات المنتهية اكما ف

ي 
 
كة  غت  المدققة المكثفة البيانات المالية المرحلية( 2)؛ 2019و  2020و  2021ديسمت   31ف ة الثالثة األشهر   ADPلشر لفت 

ي 
 
ي  2022مارس  31المنتهية ف

 
ة الثالثة األشهر المنتهية ف ي ذلك المعلومات المالية المقارنة لفت 

 
( 3؛ )(2021مارس  31)بما ف

كة المجمعة  لبيانات المالية السنوية المدققةا ي   PTEلشر
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي ذلك المعلومات  2021ديسمت   31كما ف

 
)بما ف

ي الم
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
 غت  المدققة المكثفة المجمعة البيانات المالية المرحلية( 4) (؛2020ديسمت   31الية المقارنة كما ف

كة  ي  PTEلشر
 
ة الثالثة األشهر المنتهية ف ة الثالثة األشهر المنتهية  2022مارس  31لفت  ي ذلك المعلومات المالية المقارنة لفت 

 
)بما ف

ي 
 
ي ال( 5) ؛ و (2021مارس  31ف

ي لربــح والخسارة غت  المدقق لالمجمع  بيان المبدت 
 
لمدة ، و 2021ديسمت   31للسنة المنتهية ف

ي الثالثة أشهر 
 
ي 2021و  2022مارس  31المنتهية ف

 
مارس  31، والبيانات المبدئية غت  المدققة المجمعة للوضع الماىلي كما ف

ة، 2022 ي هذه النشر
 
ي القسم المعلومات المالية األولية غت  المدققةتم إعداد  . وكل منها مدرج ف

 
لتوضيح  ادناه، 2، المشمولة ف

كة كما لو كانت إعادة التنظيم  4و اقتطاع بروج ( 1تأثت  إعادة التنظيم ) و اقتطاع بروج عل البيانات الموحدة للمركز الماىلي للشر

ي  4
 
ي   4و اقتطاع بروج  ا لو كانت إعادة التنظيم( بيان الربــح والخسارة الموحد كم2، و )2022مارس  31قد تمت ف

 
يناير  1تمت ف

اء أسهم . 2021 ا قراءة بعض المخاطر المرتبطة بشر
ً
ي  الطرحيجب عل المستثمرين أيض

 
 «مخاطر االستثمار»المعنون قسم الف

ة ي هذه النشر
 
 . ف

 المعلومات المالية وبيانات التشغيل المختارة .1

ي  غت  المدققة والمعلومات المالية األوليةأدناه مستمدة من البيانات المالية  الواردةالمعلومات المالية 
 
ي آخر موضع المدرجة ف

 
 ف

ةهذه ال ان معها  ،نشر  . ويجب قراءتها باالقت 

كة  خسائر وااليرادات الشاملة األخرىملخص بيان االرباح أو ال  ADPالخاصة بشر
 

 

 
ي 
 
لألشهر الثلثة المنتهية ف

ي  مارس 31
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2021 2020 2019 
 باأللف دوالر أمريكي    

 4,164,894 4,092,955 5,476,742 1.367.765 1.371.765  اإليرادات
 (2,628,186) (2,553,297) (2,778,532) (696.646) (727.651)  تكلفة المبيعات

 1,536,708 1,539,658 2,698,210 670.932 644.114  رباحإجماىلي اال
 11,084 129,361 25,630 4.570 8.735  اإليرادات األخرى

المرصوفات العمومية واالدارية
  

(26.587) (29.652) 
(100,847) (108,876) (89,316) 

 - - (135,884) - -  إعادة قيد تكلفة المعاش
 (244,597) (265,840) (356,902) (75.337) (141.362)  البيع والتوزيــــع وفاتمرص 

مخصص إنخفاض قيمة الممتلكات 
  واالالت والمعدات

 
(2.262) 

 
- (2,173) (55,734) - 

 1,213,879 1,238,569 2,128,034 570.513 482.638  األرباح التشغيلية
 4,591 907 251 36 147  ائدةإيرادات الف
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عمالت  األرباح/الخسائر من رصف
  اجنبية

317 (977) 
(153) (3,162) (1,050) 

 (35) (1,102) (5,236) (192) (13.430)  تكاليف التمويل

ي )خسائر(/ إيرادات التمويل
 
 صاف

 
(12.966) 

 
(1.133) (5,138) (3,357) 3,506 

يبة  1,217,385 1,235,212 2,122,896 569.380 469.672  األرباح قبل الرص 
يبة الدخل  (174,686) (272,429) (664,174)  (170.425)  (133.244)  مرصوف رص 

ة   1,042,699 962,783 1,458,722 398.955 336.428  السنة / رب  ح الفت 
ة  اإليرادات الشاملة االخرى  / للفت 

 : السنة
  

   
ي لن يتم إعادة تصنيفها 

البنود الب 
ات الالحقة ي الفت 

 كربــح أو خسارة ف 
  

   
ام ا  لتعويضاتإعادة قياس الت  

 المحددة
- -  

2,096 (10,390) - 
إعادة تقييم ممتلكات واالت ومعدات 

 وموجودات غت  ملموسة
 
- 

 
- - (3,519) - 

اإليرادات الشاملة 
ة ( الخسارة)االخرى/  السنة / للفت 
  

 
- 

 
- 

2,096 (13,909) - 
ة  ةالشامل يراداتإجماىلي اال   / للفت 

 ةالسن
 

336.428 
 

398.955 1,460,818 948,874 1,042,699 
 - 2.67 4.05 1.11 0.93  ربحية السهم األساسية
 - 2.67 4.05 1.11 0.93  ربحية السهم المخففة

 
 
 

كةبيان المركز الماىلي لملخص   ADP شر
  

 ديسمت   31حب   مارس 31حب   
 2022 2021 2020 2019 

 (باأللف دوالر أمريكي )  
     موجوداتال
     غت  المتداولة موجوداتال

 7,974,179 7,803,388 7,513,569 7.289.751  والمعداتاالالت و  الممتلكات
 65,242 46,182 70,447 66.195  موجودات غت  الملموسةال

 - - 133,125 5.643  حق االنتفاع باألصول
 22,000 - - -  اىل طرف ذي عالقة قرض

يبة المؤجلة موجودات  56,308 31,435 - -  الرص 
 7.361.589 7,717,141 7,881,005 8,117,729 
     المتداولة موجوداتال

 655,631 617,007 707,561 704.359  المخزون
 لمبالغ المستحقة من أطراف ذاتا

  عالقة
  

858.389 745,651 722,054 436,404 



 

140 

 

 ديسمت   31حب   مارس 31حب   
 2022 2021 2020 2019 

 (باأللف دوالر أمريكي )  
 

المرصوفات المدفوعة مقدما والذمم 
  المدينة األخرى

 
 

56.142 50,971 62,924 58,112 
 521,381 457,471 559,843 701.805  النقد وما يعادله

 2.320.695 2,064,026 1,859,456 1.671.582 
    785.749 للبيع حتفظ بها الموجودات الم

 3.106.444 2.064.026 1,859,456 1,671,528 

 
 

   
 9,789,257 9,740,461 9,781,167 10.468.033  موجوداتإجماىلي ال

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 360,000 360,000 360,000 360.000 رأس المال
ي 
 180,000 180,000 180.000 180.000  االحتياطي القانوت 

 - (10,390) (8,294) (8.294)  ىاحتياطي الخسائر الشاملة األخر 
 8,614,607 8,233,871 4,312,593 4.219.021  األرباح المحتجزة

 9,154,607 8,763,481 4,844,299 4.750.727  حقوق الملكية اجماىلي 
     مطلوبات غت  متداولة

مخصص تعويضات نهاية الخدمة 
 للموظفي   

 
98.277 95,043 91,304 78,266 

 - - 138,300 137.121  مطلوبات اإليجار
ي مؤجل يب 

ام رص   - - 5,510 6.582  الت  
 - - 80,104 80.104  المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة

ي 
 
 - - 3,980,000 3.980.999  قرض مرصف

 4.303.083 4,298,957 91,304 78,266 
     المطلوبات المتداولة

 499,222 497,794 449,453 564.591  ىالذمم الدائنة التجارية واالخر 
 44,105 6,623 177,519 185.041 ت عالقةالمبالغ المستحقة ألطراف ذا

مة من أطراف ذات 
َ
 - - - 606.154 عالقةدفعات مقد

 - - 137 137  مطلوبات اإليجار
يبة الدخل مستحقة  13,057 61,259 10,802 7.084  الدفع رص 

ي 
 
 - 320,000 - -  قرض مرصف

 1.363.007 637.911 885,676 556,384 
ة  المطلوبات ذات العالقة المباشر
 بالموجودات المحتفظ بها للبيع

 
51.216    

 
1.414.223 - 885,676 556,384 

 
 634,650 976,980 4,936,868 5.717.306  إجماىلي المطلوبات

 9,789,257 9,740,461 9,781,167 03310.468.  إجماىلي حقوق الملكية والمطلوبات
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كة بيانات التدفقات النقدية من ملخص  ADP شر

 

 
ي 
 
 31لألشهر الثلثة المنتهية ف

ي  مارس
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2021 2020 2019 
 (باأللف دوالر أمريكي ) 

ة  ارباح  1,042,699 962,783 1,458,722 398.955 336.428  السنة / الفت 
ي النقد 

 
من األنشطة  الناتج صاف

 التشغيلية
93.207 551.571 2,074,748 1,317,492  2,202,285 

ي النقد 
 
المستخدم الناتج من )صاف
ي 
 
  األنشطة االستثمارية (ف

.755478 (61.546)  
(252,376) 

 
(361,402) 

 
(536,783) 

ي األنشطة 
 
ي النقد المستخدم ف

 
صاف

  التمويلية
(430.000) (360.000)  

(1,720,000) 
 
(1,020,000) 

 
(1,800,000) 

ي الزيادة 
 
ي النقد ( النقص) / صاف

 
ف

  وما يعادله

141.962 130.025  
102.372 

 

 
(63,910) 

(134,498) 
 

ة  ي نهاية الفت 
 
 / النقد وما يعادله ف

  السنة
701.805 587.496  

 559.843 
 

457,471  
521,381 

 
 
 

كة   PTEبيان الرب  ح أو الخسارة الموحد وبيانات الدخل الشامل األخرى الخاصة بشر
 

ي  
 
ي  مارس 31لألشهر الثلثة المنتهية ف

 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2021 2020 
 (باأللف دوالر أمريكي ) 

 4,715,190 6,199,824 1.538.145 1.584.293  اإليرادات
 (4,488,556) (5,915,048) (1.468.035) (1.511.228)  تكلفة المبيعات
 226,634 284,776 70.110 73.065  إجماىلي الرب  ح

 8,913 3,480 1.904 182  مصدر دخل آخر
 (127,931) (125,945) (32.140) (32.639)  مصاريف البيع والتوزيــــع
 (44,611) (47,832) (11.506) (12.235)  مصاريف عامة وإدارية

 - (34,445) - -  إعادة قيد تكلفة المعاش
 63,004 80,034 28.368 28.372  الرب  ح من العمليات

 2,269 1,211 336 259  دخل التمويل

 
 

(618) (2,620) (1,850) 
    (673) التمويلتكاليف 

ي التمويل 
 
 420 (1,409) (282) (415) الدخل( / المرصوفات)صاف

ائب  63,424 78,624 28.086 27.958  الرب  ح قبل الرص 
ائب  (7,125) (9,825) (3.057) (02.06)  مصاريف الرص 

ة/  رب  ح  56,299 68,799 25.029 25.897   السنة الفت 
     : الدخل الشامل اآلخر 
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ي تم إعادة تصنيفها أو يمكن البنود 
الب 

ا كربــح أو خسارة
ً
 إعادة تصنيفها الحق

    

 (1,894) (321) - - إعادة قياس خطة المزايا المحددة
فروق الرصف عل تحويل العمليات 

 األجنبية
148 (837) 2,390 7,014 

ة / إجماىلي الدخل الشامل للسنة   61,419 970,86 24.192 26.046 الفت 
 
 

كة المركز الماىلي الموحد لبياناتبيان   PTE شر
 

 ديسمت   31حب   مارس 31حب   
 2022 2021 2020 
 (باأللف دوالر أمريكي ) 

 األصول
 

    
    

     األصول غت  المتداولة
 44,232 41,083 40.138  الممتلكات والمنشآت والمعدات

 31,343 27,452 26.237  حق االنتفاع باألصول
 430 537 508  غت  الماديةاألصول 

 2,196 1,809 1.728  الذمم المدينة األخرى
يبية المؤجلة  3,494 5,393 5.535  األصول الرص 

 74.146 76,275 81,694 
    األصول المتداولة

 814,282 948,752 957.228  الذمم المدينة التجارية
 41,919 45,527 44.304  الذمم المدينة والمدفوعات األخرى

 12,371 12,625 14.566  المخزون
 186,560 110,418 137.145  النقد وما يعادله

 1.153.244 3211,117, 131,0551, 
 1,136,826 1,193,596 1.227.389  إجماىلي األصول

     
 حقوق الملكية والمطلوبات

 
    
    

     المطلوبات المتداولة
 4,988 4,551 4.679  مطلوبات اإليجار

 958 1,008 969  مطلوبات مزايا الموظف
 764,850 815,175 941.927  الذمم الدائنة التجارية

 69,173 147,209 92.253  المستحقات والذمم الدائنة األخرى
 41,616 42,108 58.287  مطلوبات العقد

يبية الحالية امات الرص   6,908 6,388 7.769  االلت  
  1.105.884 1,016,439 888,491 

     مطلوبات غت  متداولة
 27,184 23,683 22.379  مطلوبات اإليجار

 9,051 10,128 9.735  مطلوبات مزايا الموظف
 - 20,417 20.417  المستحقات والذمم الدائنة األخرى
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 ديسمت   31حب   مارس 31حب   
 2022 2021 2020 

يبية مؤجلة  38 - -  مطلوبات رص 
 52.530 54,228 36,273 

 765924, 1,070,667 1.158.414  إجماىلي المطلوبات
     

كة      حقوق الملكية العائدة إىل مالكي الشر
 3,202 3,202 3.202 رأس المال المساهم
 14,738 14,738 14.738  احتياطي رأس المال

 5,128 6,761 6.761  احتياطي آخر
جمة  2,243 4,634 4.782  احتياطي الت 
 186,750 93,595 39.492  األرباح المحتجزة
 ,061212 122,930 68.975  الملكيةمجموع حقوق 

 1,136,826 1,193,596 1.227.389  إجماىلي حقوق الملكية والمطلوبات
 
 

كةكشف بيانات التدفقات النقدية الموحدة الخاصة ب   PTE شر
 

 
ي 
 
 31لألشهر الثلثة المنتهية ف

ي  مارس
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2021 2020 
 (أمريكي باأللف دوالر ) 

ائب  63,424 78,624 28.086 27.958  الربــح قبل الرص 
 138,006 43,018 49.992 168.719  النقد المتولد من العمليات

ي التدفقات النقدية من األنشطة 
 
صاف

 127,883 31,947 47.817 168.167 التشغيلية
ي 
 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
صاف

 (2,369) (1,898) (102) (100)  األنشطة االستثمارية
ي 
 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
صاف

 (64,541) (105,455) (101.916) (141.496)  األنشطة التمويلية
ي 
 
ي النقد وما ( / النقص)صاف

 
الزيادة ف

 60,973 (75,407) (54.200) 26.571  يعادله
ة  ي نهاية الفت 

 
السنة / النقد وما يعادله ف

  137.145 132.061 110,418 186,560 
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ي 
 للمركز الماىلي  موحد غت  مدقق بيان مبدب 

 
     

ي 
 
 كما ف

مارس  31
2022 

 

  

 

 
  

 
باأللف دوالر )

 (أمريكي 
     األصول
    األصول غت  المتداولة

 

 7.329.889     والمعدات الممتلكات
 66.703     األصول غت  المادية

 31.880     حق االنتفاع باألصول
ي االيجار من الباطن االستثمار 
 
 131.468    ف

يبية المؤجلة  5.535     األصول الرص 
المبالغ المستحقة من أطراف ذات 

  صلة
   

1.519 

 209     الذمم المدينة األخرى

 7.567.203    إجماىلي األصول غت  المتداولة

     
     األصول المتداولة 

 717.244     المخزون
أطراف ذات المبالغ المستحقة من 

  صلة
   

133,446 

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة 
  األخرى

   
67.110 

 826.211     ذمم مدينة تجارية
 838.950     النقد وما يعادله

    2.582.961 
الموجودات المصنفة كمحتفظ بها 

 للبيع
   

- 

 2.582.961    إجماىلي األصول المتداولة

  10.150.164    إجماىلي األصول
  

   حقوق الملكية والمطلوبات
  حقوق الملكية

 

 4,809,231   رأس المال المساهم
 11,929   احتياطي آخر

 4,821,160  مجموع حقوق الملكية

   
 حقوق الملكية العائدة إىل مالكي 

كة   الشر
 

4,810,638 

 10,522   حصص غت  المسيطرةال
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  4,821,160 

   
   متداولة مطلوبات غت  

 108.011    تقديم مزايا نهاية الخدمة للموظفي   
 159.500   مطلوبات اإليجار

ي مؤجل يب 
ام رص   6.582   الت  

ي 
 
 3.980.999  قرض مرصف

 80.104   المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة
 20.417   ذمم دائنة أخرى

 4.355.613  إجماىلي المطلوبات غت  المتداولة

   
   المطلوبات المتداولة

 624,952   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
 269,514   المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة

 4.816   مطلوبات اإليجار
يبة الدخل المستحقة  14.853   رص 

 969    تقديم مزايا نهاية الخدمة للموظفي   
 58.287   مطلوبات العقد

  973,391 
ة مطلوبات ذات  عالقة مباشر

 للبيعحتفظة الموجودات المصنفة كمب
 

 
 

 973,391  إجماىلي المطلوبات المتداولة

 5.329.004  إجماىلي المطلوبات

 10.150.164  إجماىلي المطلوبات وحقوق الملكية

 
ي 
 لبيانات الرب  ح أو الخسارة  موحد غت  مدقق كشف مبدب 

 

 

ي 
 
 اإلجماىلي المبدب

غت  المدقق  الموحد 
لألشهر الثلثة 

ي 
 
مارس  31المنتهية ف

2022 

ي 
 
اإلجماىلي المبدب

الموحد غت  المدقق 
لألشهر الثلثة 

ي 
 
 31المنتهية ف

 2021مارس 

ي 
 
 اإلجماىلي المبدب

غت  المدقق  الموحد 
ي 
 
للسنة المنتهية ف

 2021ديسمت   31

 (باأللف دوالر أمريكي )  
  6,215,916  1.540.835 1.589.873  اإليرادات

 (3,232,724)  (800.348) (876.876)  تكاليف المبيعات
  2,983,192  740.487  997.721  إجماىلي الرب  ح

 27,070 5.042 4.250  مصدر دخل آخر
 (146,481) (41.158) (39.686)  مصاريف عامة وإدارية

 (170,329) - -  إعادة قيد تكلفة المعاش
 (482,847) (107.477) (174.001)  مصاريف البيع والتوزيــــع

خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت 
  والمعدات

 
(2.262) 

-  
(2,173) 

 ,432,2082 596.894 510,298  األرباح التشغيلية
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 2,044 372 1,600  التمويلإيرادات 
 (1,548) (1.273) (77)  تكلفة رصف العمالت األجنبية

 (6,461) (514) (13.709)  تكاليف التمويل
ي خسارة التمويل

 
 (5,965) (1.415) (12,186)  صاف

ائب  2,202,467 595.479 498.112  الرب  ح قبل احتساب الرص 
يبة الدخل  (673,999) (173.482) (.304135)  مرصوف رص 

ة رب  ح   ,468,5281 421.997 808.362  / السنة الفت 
    الرب  ح المعزى اىل: 

كة  1,517,973 418,179 358,858 مالكي الشر
 10,495 3,818 3,950 المصالح غت  المسيطرة

 362,808 421,997 1,528,468 
 
 

 عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية
 

كة  ات رئيسية لألداء الماىلي لشر
ي نستخدمها كمؤشر

لألشهر الثالثة المنتهية  ADPيوضح الجدول التاىلي بعض التدابت  المالية الب 
ي 
 
ي 2022مارس  31ف

 
التنظيم و اقتطاع يعكس إعادة  وعل أساس أوىلي  2021و  2020و  2019ديسمت   31، للسنوات المنتهية ف

ي للسنة  4بروج 
 
ي  المنتهيةوثالثة أشهر  2021ديسمت   31المنتهية ف

 
 . 2022 و  2021 مارس  31ف

 

 
 
 فعىلي 

المعلومات المالية األولية غت  
 (2)المدققة 

 

 المنتهيةلمدة ثلثة أشهر 
ي 
 
 مارس 31ف

ي 
 
 للسنة المنتهية ف

 ديسمت   31

لمدة ثلثة أشهر 
ي  المنتهية
 
 مارس 31ف

للسنة 
المنتهية 

ي 
 
 31ف

 ديسمت  
 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 
 (المئويةماليي   الدوالرات باستثناء النسب )   

األرباح المعدلة قبل خصم 
ائب  الفوائد والرص 

 (1)واالستهلك وإطفاء الدين 
(2)  

 
 
 

611 

 
 

 
701 2,633 1,777 1,906 

 
 
 

642 

 

 
 

730 2,723 

 (3)  النفقات الرأسمالية
 
(127) 

 
(62) (252) (383) (537) 

 
(128) 

 
(104) (254) 

التدفق النقدي الحر التشغيىلي 
(4)  

 
484 

 
639 2,381 1,394 1,369 

 
514 

 
626 2,469 

اليف التمويل المدفوعة تك
ي 
 
، صاف  ودخل الفائدة المتلق 

 

 
(13) 

 
0 

(5) (0) 3 

 
  يوجد ال 

 يوجد ال 
(5) 

يبة الدخل المدفوعة رص 

  
(136) 

 
(139) (678) (199) (173) 

 
 يوجد ال 

 
 يوجد ال 

 
 يوجد ال 

ي رأس المال 
 
ي صاف

 
ات ف التغيت 

  (5)العامل 
8 

 
 
(15) 20 (291) 488 

 
 

309 

 
 
 يوجد ال

 
 
 يوجد ال 

التدفق النقدي الحر المعزز 
(6 )  

 
343 

 
485 

 
1.718 

 
904 

 
1,687 

 
 يوجد ال 

 
 يوجد ال  يوجد ال 

 %90.7 %85.8 %.180 %71.8 %78.4 %90.4 %91.2 %79.2 (7)النقدي التحويل



 

147 

 

توزيعات األرباح المدفوعة 
 (360) (430)  لمساهمي   

 
(5,380) 

 
(1,340) 

 
(1,800) 

 
(570) (460) 

(5,280) 
 
 

  
ها "للحصول عل مزيد من المعلومات بشأن التدابت  غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية، راجع  (1) عرض المعلومات المالية وغت 

ي المعايت  الدولية إلعداد التقارير  -من المعلومات 
 
 ". الماليةالمعلومات غت  الواردة ف

ي تعتت  أكت  الم ( 2) 
يبة واالستهالك وإطفاء الدين إىل األرباح الب  ي يوضح الجدول التاىلي مطابقة األرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والرص 

قاييس الب 
ا للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية

ً
ي يتم حسابها وتقديمها وفق

 : يمكن مقارنتها بشكل مباشر والب 

 

 
 
 فعىلي 

 الموحدة المعلومات المالية األولية
 غت  المدققة

 

ثلثة أشهر اللمدة 
ي  المنتهية
 
ي  مارس 31ف

 
 للسنة المنتهية ف

 ديسمت   31

ثلثة أشهر اللمدة 
ي  المنتهية
 
 مارس 31ف

للسنة 
ي 
 
المنتهية ف

 ديسمت   31

 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 

 (باأللف دوالر أمريكي )   

ة/السنة الرب  ح  للفت 

 
 
 

336.428 

 
 
 

398.955 1,458,722 

 
 
 

962,783 

 
 
 

1,042,699 

 
 
 

362.808 

 
 
 

421.997 1,528,468 
يبة الدخل  مرصوف رص 

 
133.244 170.425 

664,174 
272,429 174,686 135.304 173.482 673,999 

ي خسارة التمويل 
 
صاف

ي ذلك (الدخل)
 
، بما ف

ي  خسارة الرصف األجنب 
  

 
12.966 

 
1.133 

5,138 

 
3,357 

 
(3,506) 

 
12.186 

 
1.415 

5,965 

استهالك الممتلكات 
  والمعدات التواال

123.337 124.833 
479,928 

515,302 666,909 124.541 126.240 485,434 

أصول حق  اطفاء
  االنتفاع

(898) - 
2,294 

– – 1.220 1.408 5,433 

غت   موجوداتإطفاء 
  الملموسة

5.622 5.274 
23,040 

22,945 25,651 5.666 5.355 23,354 

األرباح المعدلة قبل 
خصم الفوائد 

ائب  والرص 
واالستهلك وإطفاء 

  الدين

610.699 700.620 2,633,296 1,776,816 1,906,439 641.725 729.897 2,722,653 

 
 
ة/ خالل السنةالنفقات الرأسمالية هي اإلضافات إىل العقارات، والمصنع، والمعدات  (3)  . الفت 
ائب واالستهالك وإطفاء الدين مطروًحا منه النفقات الرأسمالية التدفق النقدي الحر التشغيلي   (4)  . هو األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
ي رأس المال العاملاليتم احتساب  (5)

 
ي صاف

 
ات ف ي بداية  تغت 

 
ة مطروح منه رأس المال العامل ف ي نهاية السنة/الفت 

 
عل أنها رأس المال العامل ف

ة  كما هو مبي   أدناه:   السنة/الفت 
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ة  نهاية السنة/الفت 

 
 
 فعىلي 

المعلومات المالية األولية 
 الموحدة غت  المدققة

 

ثلثة أشهر اللمدة 
ي  المنتهية
 
 31ف
ي  مارس

 
 للسنة المنتهية ف

 ديسمت   31 

ثلثة اللمدة 
 المنتهيةأشهر 
ي 
 
 مارس 31ف

 
للسنة 

ي 
 
المنتهية ف

 ديسمت   31

 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 

 (باأللف دوالر أمريكي )   
ي رأس 

 
صاف

 المال التشغيلي 
869 912 877 898 607 1.228 190 919 

 

 

ة بداية  السنة/الفت 

 
 
 فعىلي 

 المعلومات المالية األولية
 الموحدة غت  المدققة

 يناير 1 يناير 1 يناير 1 يناير 1 

 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 

 (باأللف دوالر أمريكي )   
ي رأس 

 
صاف

 المال التشغيلي 
ال  919 1,095 607 898 898 877

 يوجد
 ال يوجد

 
 
المستلم مطروًحا منه تكلفة التمويل  الفائدةعل أنه تدفقات نقدية تشغيلية حرة باإلضافة إىل دخل  التدفق النقدي الحر المعزز  سابيتم احت (6)

ي رأس المال العامل
 
ي صاف

 
ات ف يبة الدخل المدفوعة مضاف إليه/ مطروح منه التغيت   . المدفوعة ورص 

ائب واإلهالك واالستهالك مطروح منها النفقات الرأسمالية( مقسوًما عل األرباح  هو  التحويل النقدي  (7) )األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 
ائب واإلهالك واالستهالك  . المعدلة قبل خصم الفوائد والرص 

ي هذا الجدول  (8)
 
كة كما لو كانت إعادةل ( ع4( واقتطاع بروج )1التنظيم )إعادة  أثر توضح المقاييس الشكلية الموضحة ف التنظيم  المركز الماىلي للشر

ي 
 
ي  تمتقد ( 4واقتطاع بروج )التنظيم ( أدائها الماىلي كما لو أن إعادة 2، و )2022مارس  31قد تمت ف

 
. للحصول عل مزيد من 2021يناير  1ف

ها من المعلومات " يرج  الطالع عل، غت  المدققة األوليةالمعلومات بشأن المعلومات المالية   مالية معلومات –عرض المعلومات المالية وغت 
 مدققة". غت   موحدة أولية

 
 

 بيانات تشغيلية أخرى
 

 السعة اإلنتاجية
 

ي مجمع اإلنتاج لدينا، اعتباًرا من 
 
 . 2022مارس  31يوضح الجدول التاىلي طاقتنا اإلنتاجية لخطوط منتجاتنا ف

 PP5 3بروج  2بروج  1بروج  

البوىلي  اإلنتاجيةالسعة 
 1إيثيلي   

300 
 ألف طن

البوىلي 
 3إيثيلي   

700 
 ألف طن

البوىلي 
 4إيثيلي   

ألف  540
 طن

البوىلي 
بروبيلي   

5 

480 
ألف 
البوىلي  طن

 2إيثيلي   
320 

 ألف طن
البوىلي 

بروبيلي   
1 

400 
 ألف طن

البوىلي 
 5إيثيلي   

ألف  540
 طن
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البوىلي 
بروبيلي   

2 

400 
 ألف طن

البوىلي 
بروبيلي   

3 

ألف  480
 طن

البوىلي 
بروبيلي   

4 

ألف  470
 طن

LD 1 350  ألف
 طن

XLPE 1 80  ألف
 طن

السعة اإلنتاجية 
 اإلجمالية

البوىلي 
 إيثيلي   

620 
 ألف طن

البوىلي 
 إيثيلي   

700 
 ألف طن

البوىلي 
 إيثيلي   

1.430 
 ألف طن

 
البوىلي 

 بروبيلي   

 
480 
ألف 
 طن

البوىلي 
 بروبيلي   

800 
 ألف طن

البوىلي 
 بروبيلي   

ألف  950
 طن

 
لدينا خيار داخل مجمع اإلنتاج وهو توسيع وتقليل السعة اإلنتاجية لمنتج واحد مقارنة بمنتج آخر، مع مراعاة الميل الحدي 

ي االستجابة لمتطلبات واتجاهات ( MPC)لالستهالك 
 
اإلجماىلي لكل وحدة إنتاج عت  خطوط اإلنتاج لدينا، مما يوفر لنا المرونة ف

ي نعمل فيها األسواق ال
 . ب 

 
 حجم المبيعات

 
 والبوىلي بروبيلي   والمنتجات األخرى للسنوات ( باأللف طن) ADPيوضح الجدول التاىلي أحجام مبيعات 

من البوىلي إيثيلي  
ي 
 
ا األرقام لعام  . 2021و  2020و  2019ديسمت   31المنتهية ف

ً
ي االعتبار حجم  2021يوضح الجدول أدناه أيض

 
ي تأخذ ف

والب 
 : PTEمبيعات 

ي  
 
 للسنة المنتهية ف

 ديسمت   31
المعلومات 
 الموحدة

 2019 2020 2021 2021 

 (باأللف طن)
    

 632 2،416 2،517 2،383 البوىلي إيثيلي   

 420 1،645 1،671 1،397 البوىلي بروبيلي   

ه  71 141 248 197 اإليثيلي   وغت 

 123،1 202،4 436،4 977،3 المجموع
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:  2021 ديسمت   31كانت مبيعاتنا للسنة المنتهية   مقسمة كما يلي
 

 
 

 المعلومات المالية األولية غت  المدققة .2

ية  ان مع المالحظات التفست  يجب عل المستثمرين المحتملي   قراءة هذه المعلومات المالية األولية غت  المدققة باالقت 
كة  كة والبيانات المالية ADPالمصاحبة، والبيانات المالية لشر ة PTE لشر ي هذه النشر

ي مكان آخر ف 
 . المضمنة ف 

 الخلفية

كة بروج  ي إل سي شر كة)" ت  كة عامة محدودة باالسهم تحت الرقم   2022أبريل  28بتاريــــخ "( أسست الشر  000007602كشر
كات كة  2020 (1)التعديل  وفقا ألنظمة الشر كة لكي تكون مالكة لشر

. أسست الشر ي العالمي كة   ADPلدى سوق ابوظب   . PTEوشر

 فيما يتعلق بإدراج ها تم إعداد ("المعلومات المالية األولية غت  المدققة)"مدققة الغت   األولية الموحدةمالية المعلومات ال
ي لألوراق الماليةاألسهماسهم )" ي سوق ابوظب 

 
كة ف  . "( الشر

كة لسيطرة مشتخضع  ي إم إي إتشالشر كة من قبل أدنوك وت 
تمتلك  ،إعادة التنظيم )كما هي معرفة ادناه(اعتباًرا من تاريــــخ . ت 

كة %  60أدنوك  كة %  50و ADPمن رأس المال المصدر لشر ي إم إي إتشبينما تمتلك  PTEمن رأس المال المصدر لشر نسبة  ت 
كة من 40% كةمن رأس المال المصد%  50و ADP شر  " فيما بعد. اعمال بروجمجتمعي   بـ" PTEو ADPيشار اىل  . PTE ر لشر

 مع اتفاقية االكتتاب والتحويل فيما يتعلق وقبل إدراج األسهم، ستقوم أدنوك و 
ً
ي إم إي إتشتماشيا ي  ت 

 
كة بتحويل حصصهما ف  شر

ADP  ي  حصصالمن  %84.75من وستنقالن ما يقرب
 
كة ف كة PTE شر ي مقابل إصدار األسهم بواسطة الشر

 
كة ف عند . إىل الشر

كة  كة مالكة لكامل رأس المال المصدر لشر كة من  %84.75و  ADPاإلدراج الناجح لألسهم، ستصبح الشر رأس المال المصدر لشر
PTE "(إعادة التنظيم .)"وعليه، فور التحويل وقبل اإلدراج : 
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كة (1  : ستقوم أدنوك بالنقل إىل الشر

 

a.  كة  ملكيتها ي شر
 
ي تمثل ADPالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %60، والب 

كة   ؛ وADPلشر

b.  كة  ملكيتها ي شر
 
ي تمثل PTEالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %50، والب 

كة   ؛ وPTEلشر

 

ي إم إي اتش بالنقل (2 كة ستقوم ت   : إىل الشر

 

a.  كة  ملكيتها ي شر
 
ي تمثل ADPالقانونية ومنفعتها الكاملة ف

من إجماىلي رأس المال المصدر وغت  المسدد  %40، والب 

كة   ؛ وADPلشر

b.  كة  مصدر إجماىلي رأس المال المن  %34.75 منما يقرب  . PTEوغت  المسدد لشر

ي مقابل نقل أدنوك ل
 
ي كامل ف

 
ي إم إي اتش ل PTEو  ADPأسهمها ف ي كامل ونقل ت 

 
ي  أسهمها من  %34.75و  ADPأسهمها ف

 
، PTEف

كة بما يلي 
كة، سوف تقوم الشر ي كل حالة إىل الشر

 
 : ف

ة،  18,034,427,450 إصدار وتخصيص (1 كة أدنوك، مما ينتج عنه امتالك أدنوك، قبل اإلدراج مباشر أسهم جديدة لشر

كة المصدر وغت  المسدد؛ و  60%  من إجماىلي رأس مال الشر

 

كة  12,022,951,633 إصدار وتخصيص (2 ي إم إي اتش"أسهم جديدة لشر ي إم إي اتش"، مما ينتج عنه امتالك "ت  ، "ت 

ة،  كة المصدر وغت  المسدد  %40قبل اإلدراج مباشر  . من إجماىلي رأس مال الشر

كة عل السيطرة عل أعمال بروجبعد االنتهاء من إعادة التنظيم، سوف تحصل ا  . لشر

كة  ي السيطرة عل شر
 
كة حيث سيستمر المساهمون ف ي أعمال بروج معاملة سيطرة مشت 

 
سيكون تحويل الحصة المذكورة أعاله ف

ك قبل إعادة التنظيم وبعدها  رير لذلك، تعتت  إعادة التنظيم خارج نطاق دمج األعمال وفق المعيار الدوىلي للتقا. بروج بشكل مشت 
كة طريقة تجميع الفائدة لمحاسبة إعادة التنظيم. 3المالية  ا لذلك، ولغرض . عند االنتهاء من إعادة التنظيم، ستطبق الشر

ً
وفق

 : هذه المعلومات المالية األولية غت  المدققة

 كة تظهر أصول ومطلوبات كةو  ADP شر ية PTE شر العادلة، أو لم يتم إجراء أي تعديالت لتعكس القيم . بقيمها الدفت 

اف به بخالف ذلك وفق طريقة  ي تاريــــخ الدمج الذي كان سيتم االعت 
 
اف بأي أصول أو مطلوبات جديدة، ف االعت 

 . االستحواذ 

 

 اف بأي اسم تجاري نتيجة لعملية الدمج ي األصول المستحوذ . لم يتم االعت 
 
ينعكس أي فرق بي   المقابل المحول وصاف

 . عليها ضمن حقوق الملكية

 

 يان الربــح أو الخسارة نتائج الكيانات المندمجةيعكس ب . 

ي 
 
كة 2022أبريل  30باإلضافة إىل ذلك، ف كة ADP، وقعت شر ، اتفاقية نقل األصول، واالتفاقية الرئيسية المؤقتة B4 LLC وشر

ي للتأجت  من واتفاقية مستوى الخدمة، واتفاقية اإليجار من الباطن اتفاقيات مًعا باسم "الباطن )يشار إليهما ، والخطاب الجانب 
كة 4بروج  اقتطاع امات تعاقدية )" 4ل نقل مصنع بروج ع ADP"( حيث وافقت شر "( إىل 4بروج وما يرتبط به من حقوق والت  
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B4 LLC  يبة القيمة المضافة  ، وال يشمل هذا المبلغمليون دوالر أمريكي  606يساوي مقابل مبلغ ي "4اقتطاع بروج ")رص 
 
(. ف

اكة بقيمة ، وقعت  2021عام  هي كيان خاضع  B4 LLC . 4ار دوالر أمريكي لتطوير بروج ملي 6.2أدنوك وبورياليس اتفاقية شر
كة من قبل المساهمي   البائعي   ، مملوكة بنسبة 

ي إم إي إتش٪ من قبل  40٪ من قبل أدنوك و  60لسيطرة مشت  . يتماسر ت 

وع بروج  اتيجية العامة للمساهمي   ال 4تحويل مشر
ي مع االست 

 
. ف من ة مقدم دفعة نقد  ADP، تلقت  2022مارس  31بائعي  

B4 LLC  مع 
ً
اف بـ ADP، قامت 4بروج  اقتطاعتاريــــخ توقيع اتفاقيات للتحويل. تماشيا وج بإلغاء االعت  من بياناتها المالية  4ت 

 . B4 LLCإىل  4بروج حيث تم نقل السيطرة عل 

عل البيانات الموحدة  (4و اقتطاع بروج ) اعمال بروج المدققة لتوضيح تأثت  إعادة تنظيمتم إعداد المعلومات المالية األولية غت  
كة كما  ي  للمركز الماىلي للشر
 
ي  (4و اقتطاع بروج ) لو كانت إعادة التنظيم وكما  2022مارس  31ف

 
( 2، و )2022مارس  31قد تمت ف

ي  بيان الربــح والخسارة الموحد 
 
 2021ديسمت   31وللسنة المنتهية  2021مارس  31و 2022مارس  31للثالثة اشهر المنتهية ف

ي  (4و اقتطاع بروج ) كما لو كانت إعادة التنظيم
 
 . 2021يناير  1تم تمت ف

كة . البيانات المالية التاريخية لتم اعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة هذه وفقا للسياسات المحاسبية اعدت  ADPشر
كما هي مصدرة من قبل المجلس العالمي للمعايت  المحاسبية بينما البيانات المالية   لمعايت  الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقا ل

كة  ي سنغافورة.  PTEالتاريخية لشر
 
كة أنه ال توجد فروق جوهرية بي   السياسات اعدت وفقا للمعايت  المالية ف قيمت الشر

ي إعداد البيانات الماليةالمحاسبية 
 
كة  التاريخية المطبقة ف كة  ADPالخاصة بكل من شر ديسمت   31السنة المنتهية  عن PTEوشر

ي و  2021
 
ي )2022مارس  31مدة الثالثة أشهر المنتهية ف

 
ي تشمل معلومات مقارنة للثالثة اشهر المنتهية ف

، (2021مارس  31والب 
 . المعلومات المالية األولية غت  المدققة لتعكس مواءمة السياسات المحاسبيةلذلك لم يتم إجراء أي تعديالت عل 

تم اعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة وفقا للمالحظات المرفقة مع المعلومات المالية األولية غت  المدققة كما هي 
المالية األمريكي لسنة من قانون األوراق  S-Xقا للنظام موصوفة ادناه. لم يتم اعداد المعلومات المالية األولية غت  المدققة وف

ات االمن  20او الملحق  1933 ي المالحظات كتتاب. نظام المملكة المتحدة لنشر
 
. تعديالت المعلومات األولية موصوفة ف

ي يجب ان تقرأ مع المعلومات المالية األولية غت  المدققة هذه. 
 المرففقة، والب 

التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن المعلومات المالية األولية غت   بهدفلية األولية غت  المدققة تم إعداد المعلومات الما
كة وأدائها الماىلي وقد ال تعطي صورة حقيقية لمركزها 

اضًيا، وبالتاىلي ال تمثل المركز الماىلي الفعلي للشر
المدققة تتناول وضًعا افت 

ال تعكس المعلومات المالية األولية غت  المدققة المعلومات التطلعية وال تهدف إىل باإلضافة إىل ذلك، . الماىلي وأدائها الماىلي 
ات المحددة والقابلة للقياس بشكل  كة، نظًرا ألنه قد تم إعدادها فقط ألغراض توضيح التأثت  تقديم نتائج مستقبلية متوقعة للشر

عالوة عل ذلك، ال تأخذ . علومات المالية التاريخية، وتطبيقها عل الم(4و اقتطاع بروج ) موضوعي بشأن إعادة التنظيم
اتيجية اإلدارة والقرارات التشغي ي است 

 
ات ف ي االعتبار اآلثار المحتملة الناتجة عن التغيت 

 
لية المعلومات المالية األولية غت  المدققة ف

 . (4و اقتطاع بروج ) الناتجة عن تنفيذ إعادة التنظيم

كة  ان المعلومات المالية األولية كة  ADPغت  المدققة مبنية عل البيانات المالية التاريخية لشر وتعطي اثر عل تعديالت  PTEوشر
ي هي )

ة العادة التنظيم1المعلومات األولية والب  كة؛ 2؛ )(4و اقتطاع بروج ) ( تعزى مباشر ( متوقع ان يكون لها اثر مستمر عل الشر
ي المالحظات المرفقة. المعلومات األولية المبينة هنا ( مدعومة بالحقائق. هذه التعديالت عل المع3)

 
لومات األولية موصوفة ف

كة  كة  ADPيجب ان تقرأ مع البيانات المالية التاريخية لشر  . PTEوشر
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ي  المجمع بيان المركز الماىلي األوىلي 
 

 2022مارس  31غت  المدقق ف

 

ADP  
PTE  كاتها وشر

 التابعة

   التعديلت األولية 
المالية المعلومات 

 األولية مجمعة
  

إعادة تنظيم 
 أعمال بروج

  
التعديلت 
 المختلطة

 
 
 

 

 بروج اقتطاع
(4) 

 

 

    (5)ملحوظة  مالحظات (4ملحوظة )  (3ملحوظة )  (2ملحوظة )  (1ملحوظة ) 
باأللف دوالر 

 أمريكي 
باأللف دوالر  

 أمريكي 
باأللف دوالر  

 أمريكي 
باأللف  

 دوالر أمريكي 
باأللف دوالر  

  أمريكي 
 باأللف دوالر أمريكي 

            األصول
            األصول غت  المتداولة
 7.329.889  -  -  -  40.138  7.289.751 الممتلكات والمعدات
 66.703  -  -  -  508  66.195 األصول غت  المادية 
 31.880  -  -  -  26.237  5.643 أصول حق االنتفاع

ي  االستثمار 
 
 131.468  131.468  -  -  -  - الباطن من االيجار  ف

يبية المؤجلة  5.535  -  -  -  5.535  - األصول الرص 
 4d -  1.519 1.519  -  -  - المبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة

 4d -  209 (1.519)  -  1.728  - الذمم المدينة األخرى
 7.567.203  131.468  -  -  74.146  7.361.589 إجماىلي األصول غت  المتداولة

            
            األصول المتداولة 

 4c -  717.244 (1.681)  -  14.566  704.359 المخزون
 4a,d -  133.446 (724.993)  50  -  858.389 المبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة

 4d -  67.110 (33.336)  -  44.304  56.142 المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى
 4d -  826.211 (131.017)  -  957.228  - ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة وأخرى

 838.950  -  -  -  137.145  701.805 النقد وما يعادله 
 2.320.695  1.153.243  50  (891.027)  -  2.582.961 
 -  (785.749)  -  -  -  785.749 للبيع حتفظةموجودات المصنفة كمال

 2.582.961  (785.749)  (891.027)  50  1.153.243  3.106.444 إجماىلي األصول المتداولة
  10.150.164  (654.281)  (891.027)  50  1.227.389  10.468.033 إجماىلي األصول

           
            حقوق الملكية والمطلوبات

            الملكية حقوق
 4.809.231  -  -  4.446.029  3.202  360.000 رأس المال المساهم 

 4c 3.089  11.929 (1.681)  (4.445.979)  65.773  4.390.727 احتياطي آخر

 4.450.272  68.975  50  (1.681)  3.089  4.821.160 
 حقوق الملكية العائدة إىل مالكي 

كة     4.810.638  30.89  (1.681)  (10.472)  68.975  4.750.727 شر

 10.522  -  -  10.522  -  - الحصص غت  المسيطرة
 4.821.160  3.089  (1.681)  50  68.975  4.750.727 الملكية حقوق اجماىلي 

            
            مطلوبات غت  متداولة

 108.011  -  -  -  9.734  98.277 تقديم مزايا نهاية الخدمة للموظفي   

 159.500  -  -  -  22.379  137.121 مطلوبات اإليجار
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ي مؤجل يب 
ام رص   6.582  -  -  -  -  6.582 الت  

ي  قرض
 
 3.980.999  -  -  -  -  3.980.999 مرصف

 80.104  -  -  -  -  80.104 المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة

 20.417  -  -  -  20.417  - ذمم دائنة أخرى
 4.355.613  -  -  -  52.530  4.303.083 إجماىلي المطلوبات غت  المتداولة

            
            المطلوبات المتداولة

 4a,d -  624.952 60.361  -  -  564.591 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

مة دفعة
 
 -  (606.154)  -  -  -  606.154 صلة ذات اطراف من مقد

 4a,d -  269.514 84.473  -  -  185.041 المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة 

 -  - 4d (941.927)  -  941.927  - تجارية ذمم

 -  - 4d (92.253)  -  92.253  - أخرى ذمم و  مستحقات

 4.816  -  -  -  4.679  137 مطلوبات اإليجار

يبة الدخل المستحقة  14.853  -  -  -  7.769  7.084 رص 

 969  -  -  -  969  - تقديم مزايا نهاية الخدمة للموظفي   

 58.287  -  -  -  58.287  - مطلوبات العقد

 1.363.007  1.105.884  -  (889.346)  (606.154)  973.391 
ة بالموجودات  مطلوبات ذات عالقة مباشر

 المصنفة كمعروضة للبيع 
51.216  -  -  -  (51.216)  - 

 973.391  (657.370)  (889.346)  -  1.105.884  1.414.223 إجماىلي المطلوبات المتداولة
 5.329.004  (657.370)  (889.346)  -  1.158.414  5.717.306 إجماىلي المطلوبات

 10.150.164  (654.281)  (891.027)  50  1.227.389  10.468.033 إجماىلي المطلوبات وحقوق الملكية

 
ي بيان 

ي  مجمع رب  ح أو خسارة مبدب 
 

ة الثلثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31غت  مدقق لفت 
 

  التعديلت األولية      
المعلومات 

المالية 
 األولية

  

ADP   

PTE 
كات  والشر
  التابعة لها

إعادة تنظيم 
 أعمال بروج

  
التعديلت 
 المختلطة

 اقتطاع  
 بروج

(4) 

 مالحظات  (4ملحوظة )  (3ملحوظة )  (2ملحوظة )  (1ملحوظة )  
 

)ملحوظ
 (5ة 

 
 

باأللف  
 دوالر أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف    
دوالر 
 أمريكي 

  
 

   
 

     
 

4b - 1.589.87  (1.366.185)  -  1.584.293  1.371.765  اإليرادات
3 

ة   (727.651)  التكاليف المباشر
(1.511.22
8)  -  003.3711.  4b,c - 

(876.867) 

 721.997 -   4.818  -  73.065  644.114  إجماىلي الرب  ح 

              
 4b - 4.250  (4.666)  -  181  8.735  مصدر دخل آخر

 (39.686) (863)   -  -  (12.236)  (26.587)  مصاريف عامة وإدارية
 - -   -  -  -  -  المعاشإعادة قيد تكلفة 

 (174.001) -   -  -  (32.639)  (141.362)  تكاليف البيع والتوزيــــع
خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت 

 والمعدات
 (2.262)  -  -  -   

- 
(2.262) 
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 510.298 (863)   152  -  28.371  482.638  األرباح التشغيلية

             
 1.600 1.194   -  -  259  147  لتمويلإيرادات ا

 4d - (77)  (394)  -  -  317  خسارة رصف العمالت األجنبية
 4d - (13.709)  394  -  (673)  (13.430)  تكاليف التمويل

يبة ة قبل الرص   498.112 331   152  -  27.957  469.672  رب  ح الفت 

             
يبة الدخل  (135.304) -   -  -  (2.060)  (133.244)  مرصوف رص 

ة  362.808 331   152  -  25.897  336.428  رب  ح الفت 

             
             : الرب  ح العائد إىل
كة  358.858 331   152  (3.950)  25.897  336.428  أصحاب الشر

 3.950 -   -  3.950  -  -  الحصص غت  المسيطرة

  336.428  25.897  -  152   331 362.808 
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ي 
ي مجمع بيان رب  ح أو خسارة مبدب 

 
 2021ديسمت   31غت  مدقق للسنة المنتهية ف

 
 التعديلت األولية       

 
المعلومات المالية 

 األولية

  

ADP  PTE  

إعادة 
تنظيم 

 أعمال بروج

  
التعديلت 
 المختلطة

 بروج اقتطاع 
(4) 

 
ملحوظة )  (2ملحوظة )  (1ملحوظة )  

3) 
  (5)الملحوظة  مالحظات (4ملحوظة ) 

 
باأللف دوالر  

 أمريكي 
باأللف دوالر  

 أمريكي 
باأللف  

دوالر 
 أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

 دوالر  باأللف 
 امريكي 

باأللف دوالر 
 أمريكي 

  
 

   
 

    
 

  4b -  6,215,916 (5,460,650)  -  6,199,824    5,476,742   اإليرادات
ةالتكاليف   4b, c -  (3,232,724) 5,460,856  -  (5,915,048)   (2,778,532)   المباشر

  2,983,192  -  206  -  284,776  2,698,210  إجماىلي الربــح 

             

 4b - 27,070 (2,039)  -  3,479    25,630   مصدر دخل آخر
 (146.481) 2.198  839  -  (47,832)   (100,847)   مصاريف عامة وإدارية

 (170,329) -  -  -  (34,445)  (135,884)  إعادة قيد تكلفة المعاش
 (482,847) -  -  -  (125,945)   (356,902)   تكاليف البيع والتوزيــــع

خسارة انخفاض قيمة الممتلكات 
 والمنشآت والمعدات

 

 
 
(2,173) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
-  

(2,173) 

 2.208.432 2.198  (1,833)  -  80,033  2,128,034  األرباح التشغيلية

            
 2.044 582  -  -  1,211    251   إيرادات الفوائد

 4d - (1,548) (1,395)  -  -   (153)   خسارة رصف العمالت األجنبية
 4d - (6,461) 1,395  -  (2,620)   (5,236)   تكاليف التمويل
يبة  2.202.467 2.780  (1,833)  -  78,624  2,122,896  ربــح قبل الرص 

            
يبة الدخل  (673,999) -  -  -  (9,825)  (664,174)  مرصوف رص 

 1.528.468 2.780  (1,833)  -  68,799  1,458,722  سنةربــح ال

            
            : الربــح العائد إىل
كة   1.517.973  2.780  (1,833)  (10,495)  68,799  1,458,722  أصحاب الشر

  10,495  -  -  10,495  -  -  الحصص غت  المسيطرة

  1,458,722  68,799  -  (1,833)  2.780  1,528.468  
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ي 
ي مجمع بيان رب  ح أو خسارة مبدب 

 
ة الثلثة أشهر المنتهية ف  2021مارس  31غت  مدقق لفت 

 
    التعديالت األولية      

  

ADP   PTE  

إعادة 
تنظيم 
أعمال 
 بروج

 
التعديالت 
 المختلطة

  
المعلومات 

 المالية األولية

ملحوظة )  (2ملحوظة )  (1ملحوظة )  
3) 

    (4ملحوظة ) 
 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف  
دوالر 
 أمريكي 

باأللف دوالر  
 أمريكي 

باأللف دوالر  مالحظات 
 أمريكي 

  
 

   
 

    
 

  4b  1,540,835  (1,364,888)  -   1,538,145    1,367,578   اإليرادات
ة   (696,646)   التكاليف المباشر

 
(1,468,035)  -  1,364,333  

4b, c 
 (800,348) 

  740,487    (555)  -   70,110    670,932   إجماىلي الربــح 

             

 4b  5,042  (1,432)  -   1,904    4,570   مصدر دخل آخر
 (41,158)     -  (11,506)   (29,652)   مصاريف عامة وإدارية

 -   -  -      -      -  إعادة قيد تكلفة المعاش
 (107,477)   -  -  (32.140)   (75,337)   تكاليف البيع والتوزيــــع

 خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت و 
 المعدات   

 
 
-  

 
 
-  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 

 
- 

 596,894   (1,987)  -  28,368  570,513  األرباح التشغيلية

            
 372   -  -   336    36   التمويلإيرادات 

 4d (1,273)  (296)  -   -  (977)   خسارة رصف العمالت األجنبية
 4d (514)  296  -  (618)   (192)   تكاليف التمويل

يبة  595,479   (1,987)  -   28,086   569,380  ربــح قبل الرص 

            
يبة الدخل  (173,482)   -  -  ( 3,057)    (170,425)   مرصوف رص 

ة  421,997   (1,987)  -  25,029   398,955   ربــح الفت 

            
            : الربــح العائد إىل
كة   418,179    (1,987)  (3.818)  25,029  398,955  أصحاب الشر

  3,818    -  3,818  -  -  الحصص غت  المسيطرة

  398,955  25,029  -  (1,987)    421,997  
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 ملحظات عىل المعلومات المالية األولية غت  المدققة 

كة المعلومات ال 1  ADPمالية التاريخية لشر

كة المعلومات حولتم استخالص   : مما يلي دون أي تعديل جوهري ADP شر

كة  .أ دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية المرحلية المكثفة  ADPتم استخالص المعلومات المالية التاريخية لشر

كة  ي  ADPغت  المدققة لشر
 
ة الثالثة اشهر المنتهية ف ة 2022مارس  31لفت  ي تشتمل عل معلومات مقارنة لفت 

، والب 

ي الثالثة اشهر 
 
 ؛ وتقرير ماىلي مرحلي  IAS 34المعدة وفقا لـ 2021مارس  31المنتهية ف

 

كة  .ب كة  ADPتم استخالص المعلومات المالية التاريخية لشر دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية المدققة لشر

ADP ي ل
 
لية كما هي مصدرة من للمعايت  الدولية إلعداد التقارير الما والمعدة وفقا 2021ديسمت   31لسنة المنتهية ف

 . قبل المجلس العالمي للمعايت  المحاسبية

 

كةل ة التاريخية المعلومات المالي 2  PTE شر

دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية المرحلية المكثفة  PTEكة معلومات المالية التاريخية لشر تم استخالص ال .أ

كة  ي  PTEغت  المدققة لشر
 
ة الثالثة اشهر المنتهية ف ة 2022مارس  31لفت  ي تشتمل عل معلومات مقارنة لفت 

، والب 

ي الثالثة اشهر المنته
 
تقرير ماىلي مرحلي الصادر عن مجلس المعايت   FRS 34لـالمعدة وفقا  2021مارس  31ية ف

ي سنغافورة
 
 ؛ والمحاسبية ف

 

كة  .ب كة  PTEتم استخالص المعلومات المالية التاريخية لشر دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية المدققة لشر

PTE  ي
 
ي سنغافورة والمعدة وفقا لمعايت  إعداد التقارير  2021ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 
 . ف

 
 إعادة تنظيم أعمال بروج 3

 : يمثل هذا العمود تعديالت لتعكس ما يلي 
 

ي  .أ
 
كة ف كة عامة محدودة باألسهم، برقم التسجيل   2022 ابريل 28تأسست الشر ، بموجب الئحة 000007602كشر

ي العالمي لعام  كات سوق أبوظب 
كة . 2020شر ي  50.000أصدرت الشر

 
كل عند تأسيسه ( دوالر امريكي  1)سهم عادي ف

ي  50.000وعليه، فإن رأس المال والمديني   مقابل رأس مال يصل إىل دوالر أمريكي . للمساهمي   
 
تم اإلقرار بها ف

ي المعلومات المالية األولية غت  المدققة؛ 
 
كة من  ، قرر 2022مايو  10ف  50.000المساهمون تقسيم رأس مال الشر

 للسهم؛  0.16سهم عادي ذو قيمة اسمية  312.500دوالر امريكي للسهم اىل  1سهم عادي ذو قيمة اسمية 

 

دوالر امريكي للسهم  0.16م ذو قيمة اسمية سه 30,057,379,083اصدار كان من خالل إعادة تنظيم اعمال بروج   .ب

ي بروج؛ و
 
كة مقابل نقل الحصص ف ي الشر

 
 للمساهمي   ف
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كة ما يقرب من .ت ي %  84.75عند االنتهاء من إعادة التنظيم، ستمتلك الشر
 
ي  PTEمن الحصص ف

 
%  15.25والباف

ي إم إي إتشستمتلكها  ا لذلك، . ت 
ً
ي  تنعكسوفق

 
ي لن  PTEحقوق الملكية غت  المسيطرة لحصة الملكية النفعية ف

والب 

كة نسب إىل الشر
ُ
 . ت

 
 التعديلت المختلطة 4

 : يمثل هذا العمود تعديالت لتعكس ما يلي 

كات الشقيقة بي    .أ كة استبعاد الذمم المدينة والدائنة بي   الشر كةو  ADP شر يات  PTE شر الناشئة عن المبيعات والمشت 

كات للسلع وتقديم الخدمات؛  بي   الشر

 

كة بي   و الدخل اآلخر وتكلفة المبيعات اإليرادات إلغاء  .ب كات الشقيقة كجزء من عائدات شر مشتقة من بيعها  ADPالشر

كة لمنتجات البوىلي أوليفي   إىل  ؛PTE شر

 

 

كة مباعة من قبلالقضاء عل األرباح غت  المحققة عل البضائع ال .ت كة إىل ADP شر ي ال تزال غت  مباعة  PTE شر
والب 

كة أن استبعاد األرباح غت  المحققة عل المخزون غت  المباع لن يؤدي إىل أي رسوم . لعمالء الطرف الثالث قدرت الشر

، لم يتم إجراء أي تعديالت عل المعلومات المالية األولية غت   ة، وبالتاىلي يبية مؤجلة كبت 
المدققة لتعكس أي رسوم رص 

يبية مؤجلة؛ و  رص 

 

كة تمت  .ث ي القوائم المالية لشر
 
كة  PTEإعادة تصنيف بعض األرصدة ف  مع شر

ً
ي بيان ADPلكي يكون عرضهم متماشيا

 
. ف

ة معروضة. تمت  ي كل فت 
 
الربــح أو الخسارة، تمت إعادة تصنيف خسارة رصف العمالت األجنبية من خسارة مالية ف

كة إعادات التصنيف ل ي   PTEبيانات المراكز المالية لشر
 
ي   2022مارس  31 تاريــــخف

 : كاآلت 

 باأللف دوالر أمريكي  األصول
 (129.034) التجارة و الذمم المدينة األخرى

 163.889 المبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة
 (33.336) المدفوعات المسبقة و الذمم المدينة األخرى

 (1.519) الذمم المدينة األخرى
 

 المطلوبات
 940.000 المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة

 94.180 التجارة و الذمم الدائنة األخرى
 (941.927) ذمم تجارية

 (92.253) مستحقات و ذمم اخرى
 

ي تحصيلها إىل تجارة و 
 
ي البيان الموحد، تمت إعادة تصنيف بدل المستحقات من اطراف ذات عالقة المشكوك ف

 
باإلضافة، ف

 مستحقات أخرى. 
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 4اقتطاع بروج  5

وج  كسب. لم يتم تسجيل أي  4تعكس اقتطاع بروج  تعديالت القسميمثل هذا  اف بت  حيث أن  4أو خسارة عند إلغاء االعت 
ي أصول بروج 

 
ية لصاف  للقيمة الدفت 

ً
ي   4المقابل المستلم كان معادال

 
ي 2022مارس  31 تاريــــخ كما ف

 
اف باالستثمار ف . وقد تم االعت 

ي بيان المركز الماىلي 
 
، والذي 4لقطعة أرض بروج يجار من الباطن يعكس عقد اإل ، الذي دققغت  الم األوىلي عقد إيجار من الباطن ف

ا بي   حق االستخدام الذي تم  3.09نتج عنه تحقيق مكاسب بقيمة 
ً
ي تمثل فرق

ي االحتياطيات األخرى الب 
 
مليون دوالر أمريكي ف

ي عقد 
 
اف به واالستثمار ف بيان الدخل عل أي تعديل . لم يتم إجراء 2022مارس  31اعتباًرا من  من الباطنيجار اإل إلغاء االعت 

ي عقد لموحد األوىلي غت  المدقق ال
 
اف باالستثمار ف نوفمت   16اعتباًرا من يجار من الباطن اإل هذا الربــح ألنه غت  متكرر. تم االعت 

ي هذه المعلومات المالية األولية غت  المدققة 2021
 
موافقا لتاريــــخ بدء عقد اإليجار الرئيسي المتعلق  ، ويكون هذا التاريــــخف

ي ، و عليه لم تكن هناك أي تعديالت معكوسة عل بيان الربــح أو الخسارة للثالثة أشهر المنتهية 4بقطعة أرض بروج 
 
مارس  31ف

ي بيان الربــح أو الخسارة للسنة المنتهية 2021
 
ي المنتهية و الثالثة اشهر  2021ديسمت   31. التعديالت ف

 
تمثل  2022مارس  31 ف

ي االيجار من الباطن. حلل
 
ي لحق استعمال األصل و تقر وجود حصة من الدخل المتمثل من االستثمار ف

ت انعكاس اإلطفاء التاريي 
كة ان هذه التعديالت لن تؤ  يبية جوهريةدالشر ات رص   . ي اىل تأثت 

 التقارير المالية الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية إلعداد  األولية عمليات القياس 6

كة كل من المعايت  الدولية العداد التقارير المالية و معايت  أخرى )معدلة( خارج نطاق المعايت   عند مراجعة األداء، تستخدم الشر
لمالية خارج نطاق المعايت  الدولية العداد التقارير اعمليات القياس الواقعة الدولية العداد التقارير المالية كمعايت  لالداء. ان 

ة و حسابه و  تعمل عن طريق استثناء المبالغ المضمونة أو ضم المبالغ المستثناة من اكت  معيار يجوز مقارنته بطريقة مباشر
عرضه بطريقة تتماسر مع المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية، أو عن طريق استخدام معايت  مالية غت  محسوبة بطريقة 

خارج نطاق المعايت  الدولية العداد التقارير عمليات القياس الواقعة دولية إلعداد التقارير المالية. تتضمن تتماسر مع  المعايت  ال
ائب و االستهالك و إطفاء الدين المعدلة )1المالية: ) ي الدين. تعَرف 2( األرباح قبل خصم الفوائد و الرص 

 
عمليات القياس ( صاف

: عداد التقارير المالية  الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية ال  ي
 كاآلت 

  ي
 
يبة الدخل و صاف ائب و االستهالك و إطفاء الدين المعدلة" هي األرباح قبل خصم رص  "األرباح قبل خصم الفوائد و الرص 

ي ذلك خسارة رصف العمالت األجنبية( و االستهالك و اإلطفاء؛
 
 الخسارة/الدخل الماىلي )بما ف

  ي الدين" هو القروض البنكية و
 
 النقد و بدل النقد(؛"صاف

َ
 عقد االيجار و المطلوبات )إَل

ي المعلومات المالية األولية عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايت  الدولية العداد التقارير ان 
 
المذكورة أعاله موضحة ف

 (. 4إعادة التنظيم و اقتطاع بروج ) أثر غت  المدققة لتوضيح 

ائب واالستهالك وإطفاء الدين إىل ألربلتوضح الجداول التالية تسوية  ة  األولية األرباحاح المعدلة قبل احتساب الفوائد والرص  للفت 
ا للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية )بآالف الدوالرات األمريكية(

ً
 . المحددة وفق
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ائب و االستهلك و إطفاء الدين المجمعة المعلومات المالية األولية  المعدلة لألرباح قبل خصم الفوائد و الرص 
ي  المنتهيةأشهر ثالثة اللمدة 

 
 2022مارس  31ف

 
 تاريخًيا 

المعلومات المالية 
 األولية الموحدة

تعديلت المعلومات  
 المالية األولية

 PTE  ADP  

ة  336.428  25.897  483  362.808  رب  ح الفت 
 

 تكاليف الفوائد  13.283  414  (1.588)  12.109
ي 
 
 )الدخل(، صاف

يبة  133.244  2.060  -  135.304 تكاليف رص 
 الدخل

خسارة )ربــح(/  (317)  -  394  77
ي   الرصف األجنب 

 استهالك واطفاء 128.061  2.503  863  131.427

641.725  152  30.874  610.699  

 
 

ائب و االستهلك و إطفاء الدين المجمعةالمعلومات المالية األولية   المعدلة لألرباح قبل خصم الفوائد و الرص 
ي 
 
 2021ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 تاريخًيا 
 

المعلومات المالية 
 األولية الموحدة

 

تعديلت المعلومات  
 المالية األولية

 

 PTE 
 

 ADP 
 

 

 السنةرب  ح  1.458.722  68.799  947  1.528.468
 تكاليف الفوائد  4.985  1.409  (1.977)  4.417

ي 
 
 )الدخل(، صاف

يبة الدخل 664.174  9.825  -  673.999  تكاليف رص 
خسارة الرصف  153  -  1.395  1.548

ي   األجنب 
 استهالك و اطفاء 505.262  11.157  (2.198)  514.221

2.722.653  (1.833)  91.190  2.633.296  
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ائب و االستهلك و إطفاء الدين المجمعة المالية األوليةالمعلومات   المعدلة لألرباح قبل خصم الفوائد و الرص 
ي  المنتهيةثالثة أشهر اللمدة 

 
 2021مارس  31ف

 
 تاريخًيا 

المعلومات المالية 
 األولية الموحدة

تعديلت المعلومات  
 المالية األولية

 PTE  ADP  

ة  398.955  25.029  (1.987)  421.997  رب  ح الفت 
 

 تكاليف الفوائد  156  282  (296)  142
ي 
 
 )الدخل(، صاف

يبة  170.425  3.057  -  173.482 تكاليف رص 
 الدخل

خسارة الرصف  977  -  296  1.273
ي   األجنب 

 استهالك واطفاء 130.107  2.896  -  133.003

729.897  (1.987)  31.264  700.620  

 

ي الدين المجمعةالمعلومات المالية األولية 
 
 لصاف

ي  المنتهيةثالثة أشهر اللمدة 
 
 2022مارس  31ف

 
  معلومات تاريخية 

المعلومات المالية 
 األولية الموحدة

تعديلت المعلومات  
 المالية األولية

 PTE  ADP  

ي  3.980.999  -  -  3.980.999
 
 القرض المرصف

 
164.316 

  
- 

  
27.058 

  
137.258 

مطلوبات عقد 
 االيجار

 
(838.950) 

  
- 

  
(137.145) 

  
(701.805) 

ناقص: النقد و بدل 
 النقد

3.306.365  -  (110.087)  3.416.452  

 

 سياسة توزي    ع األرباح .3

كة ، 2022ابريل  28بتاريــــخ  مليون دوالر امريكي اىل ادنوك وبوريالس. قبل االدراج  430بتوزيــــع أرباح خاصة بقيمة  ADPقامت شر
كة  مليون دوالر امريكي اىل ادنوك وبوريالس. ان األرباح  250بتوزيــــع أرباح إضافية بقيمة  ADPوإعادة التنظيم، ستقوم شر

كة المخطط لها  ي من العام المدفوعة اىل ادنوك وبوريالس باإلضافة اىل أرباح الشر
ي والنصف الثات 

ي الربــع الثات 
 
 2022للمساهمي   ف

 كما هو مبي   ادناه. 

ي ذلك توافر االحتياطيات القابلة للتوزيــــع، وخطط اإلنفاق 
 
كة عل دفع أرباح األسهم عل عدد من العوامل، بما ف تعتمد قدرة الشر
ي والمتطلبات النقدية

كة، واعتبارات التصنيف االئتمات  ات المستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن  الرأسماىلي للشر ي الفت 
 
األخرى ف

كة ستدفع توزيعات األرباح أو، إذا تم دفع أرباح، ما مقدار هذه األرباح المخاطر المتعلقة بالطرح  -عوامل المخاطرة "راجع .  الشر
كات -واألسهم  كة قابضة ويتم إجراء جميع عملياتنا بشكل كبت  من خالل الشر التابعة لنا، فإن قدرتنا عل دفع  نظًرا ألننا شر



 

163 

 

توزيعات األرباح عل األسهم تعتمد عل قدرتنا عل الحصول عل توزيعات أرباح نقدية أو مدفوعات نقدية أخرى أو الحصول 
 لذلك، فقد ال تحصل عل.  ال يجوز لنا دفع أي توزيعات أرباح نقدية عل األسهم"-و  -"عل قروض من هذه الكيانات

ً
 ونتيجة

اء يعتمد أي مستوى أو دفع ألرباح األسهم، من بي   ". أي عائد عل استثمارك ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعل من سعر الشر
ا لتقدير مجلس اإلدارة، ويخضع لموافقة الجمعية 

ً
كة، وفق أمور أخرى، عل ظروف السوق واألرباح المستقبلية وخطة عمل الشر

 . العامة

ي سبتمت  مع مراعاة ما تقدم، تع
 
ي كل سنة مالية، مع سداد دفعة أولية لنتائج النصف األول ف

 
كة دفع توزيعات أرباح مرتي   ف م الشر ت  

ي كل حالة تخضع لموافقة 
 
ي مارس من التاىلي السنة الميالدية، ف

 
ي يتم دفعها ف

من ذلك العام، ودفعة ثانية بعد نتائج النصف الثات 
كة دفع أرباح ثابتة قدرها الجمعية العمومية. مع مراعاة ما تقدم، ت ي والنصف  975توقع الشر

مليون دوالر أمريكي عن الربــع الثات 
ي من عام 

ي من عام  325، ومن المتوقع دفع 2022الثات 
ي سبتمت  2022مليون دوالر أمريكي للربــع الثات 

 
، ومن المتوقع 2022. ف

ي البالغ 
ي م 650دفع المبلغ المتبق 

ي مارس  2022ن عام مليون دوالر أمريكي للنصف الثات 
 
، 2023. عن السنة المالية 2023ف

كة دفع توزيعات أرباح ال تقل عن  م الشر كة دفع توزيعات أرباح نقدية 1،300تعت   م الشر . تعت    . مليون دوالر أمريكي

كة الحفاظ عل سياسة توزيــــع أرباح قوية مصممة إلرجاع جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيــــ م الشر ع إىل تعت  
ي بدرجة االستثمار 

، مع الحفاظ عل ملف ائتمات   . المساهمي  

ي تعمل 
ي األسواق الب 

 
ي ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية ف

 
ا ف

ً
كة أن ينظر مجلس اإلدارة أيض باإلضافة إىل ذلك، تتوقع الشر

كة، و   . توقعات ألعمال المجموعةالفيها الشر

ي أبرمتها ا .4
ي ذلك اتفاقيات األطراف ذات الصلة)لمجموعة األحداث الجوهرية والعقود الب 

 
 (بما ف

وط العقود الجوهرية للمجموعة واتفاقيات األطراف ذات العالقة ال تهدف الملخصات التالية إىل . فيما يلي ملخص لبعض شر
ي مجملها بالرجوع إىل االتفاقيات الفعلية

 
وط السارية لهذه العقود وهي مؤهلة ف  . وصف جميع البنود والشر

 معاملت مع طرف ذي علقة

ي تضم أدنوك 
تيبات األخرى مع األطراف ذات الصلة الب  ي العديد من االتفاقيات والت 

 
ا ف

ً
أعضاء المجموعة كانوا وال يزالون طرف

كات التابعة األخرى كات التابعة األخرى و بورياليس وبعض الشر للحصول .  يتم وصف أهم هذه المعامالت أدناه. وبعض الشر
ي عل تفا

 
ي وللسنوات المنتهية ف

 
 31صيل حول تأثت  المعامالت مع األطراف ذات الصلة عل مركزنا الماىلي والنتائج المالية كما ف

ة2021و  2020و  2019ديسمت   ي هذه النشر
 
ي مكان آخر ف

 
ي البيانات المالية المدرجة ف

 
.  ، يرج  الرجوع إىل المالحظات الواردة ف

ي ولألشهر الثالثة للحصول عل تفاصيل حول تأثت  
 
المعامالت مع األطراف ذات الصلة عل مركزنا الماىلي ونتائجنا المالية كما ف

ي 
 
ي ، يرج  الرجوع إىل 2022و  2021مارس  31المنتهية ف

 
البيانات المالية الدورية ربــع السنوية، المدرجة  المالحظات الموجودة ف

ي 
 
ي مكان آخر ف

 
ةف  . هذه النشر

كة –األعمال "و أدناه " اقيات الماديةاالتف "يرج  الرجوع إىل  اتفاقيات األطراف ذات لبعض للحصول عل وصف " هيكلية الشر
 : باإلضافة إىل ذلك.  الصلة

ي أدنوك
 

يبة القيمة المضافة ف  سند إدارة مخاطر مجموعة ض 

ي 
 
كة 2021سبتمت   23ف ي للتنمية وشر كة أبوظب 

ي أدنوك مع  PTE، أبرمت شر
 
يبة القيمة المضافة ف عقد إدارة مخاطر مجموعة رص 

ي أدنوك" العضو الممثل"بصفتها )أدنوك 
 
يبة القيمة المضافة ف يبة القيمة ( لمجموعة رص  ي مجموعة أدنوك لرص 

 
وأعضاء آخرين ف

يبة القيمة المضافة . المضافة عل النحو المنصوص عليه فيه ي أدنوك لتسجيل بعض أبرمنا عقد إدارة مخاطر مجموعة رص 
 
ف

ي أدنوك
 
يبة القيمة المضافة ف كة والمتعددة لمجموعة رص  ا لصك إدارة مخاطر مجموعة . األمور المتعلقة بالمسؤولية المشت 

ً
وفق

يبة القيمة المضافة، لن يتم اعتبار التوريدات  ام برص  ي أدنوك، عند تحديد االلت  
 
يبة القيمة المضافة ف قد ( كما هو محدد أدناه)رص 

يبة القيمة المضافة ذي الصلة  تم  من ذلك إىل عضو مجموعة رص 
ً
نسب بدال

ُ
إجراؤها تلقائًيا من قبل العضو الممثل أو إليه، بل ست

ي هذا العرض
 
ا ف

ً
ي أدنوك، فإننا، مع أعضاء مجموعة . الذي كانت طرف

 
يبة القيمة المضافة ف بموجب سند إدارة مخاطر مجموعة رص 
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يبة القيمة المضافة اآلخرين ك)الموقعي   عل هذا السند، نتفق ونقر بأننا سنكون مسؤولي   بشكل فردي  رص  ( وليس بشكل مشت 
، أي حذف من، أو أي مستند متأخر أو غت  مكتمل،  ي

 
يبة القيمة المضافة المفروضة، أو فيما يتعلق بأي أخطاء ُمدرج ف عن أي رص 

ي كل حالة إىل الحد الذ
 
، ف ي يب 

ي تقديم، أي إقرار رص 
 
ي االمتثال أو أي فشل ف

 
ي يرتبط فيه هذا الخطأ أو اإلغفال أو أي إخفاق آخر ف
يبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة  ه بموجب قانون رص  " التوريد)"بتوريد البضائع أو توريد الخدمات كما تم تفست 

ا فيه"( التوريدات"أو 
ً
يبة القيمة المضافة ذات الصلة طرف ي كان عضو مجموعة رص 

نتفق  . ا أو ناتًجا عن سلوك ذلك العضو الب 
 عن أي 

ً
ا عل أن العضو الممثل لن يكون مسؤوال

ً
يبة القيمة المضافة الموقعي   عل هذا السند أيض نحن وأعضاء مجموعة رص 

يبة ال يبة قيمة مضافة مفروضة عل أو فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو أو أي امتثال آخر يفشل فيما يتعلق بأي عودة لرص  قيمة رص 
ا عل تعويض العضو الممثل وإبراء ذمته من أي . المضافة

ً
يبة القيمة المضافة اآلخرين، نتفق أيض نحن، مع أعضاء مجموعة رص 

يبة القيمة المضافة أو أي  ار والتكاليف والمرصوفات والمسؤوليات الناشئة فيما يتعلق برص  وجميع المطالبات والخسائر واألرص 
يبة القيمة المضافة يبة القيمة المضافة لمجموعة  عائد رص  أو فيما يتعلق بها، و دور العضو الممثل كعضو ممثل ألغراض قانون رص 

يبة القيمة المضافة  . أدنوك لرص 

اك والتحويل  اتفاقية االشت 

ة االكتتاب هذه كة، دخلت قبل تاريــــخ نشر نشر ي اتفاقية االكتتاب والتحويل الشر
 
 يرج  االطالع عل وصف هذه االتفاقية.  ف

ها ضمن  كة –األعمال "وتأثت   ". هيكلة الشر

، ي العالمي ي سوق أبوظب 
 
كات ف ا للوائح الشر

ً
ي ذلك البنود  وفق

 
العديد  استكمالكان من المطلوب   من هذه اللوائح، 559-555بما ف

( من اإلجراءات الشكلية ي اتفاقية االكتتاب والتحويل )مثل عملية التقييم وانفاذ قرار المساهمي  
 
 . قبل الدخول ف

   معينةسند تعهد خاص بموافقات 

ة االكتتاب هذه كة، أبرمقبل تاريــــخ نشر نشر ي ام أي اتشسند تعهد مع  ت الشر كةوبموجب ذلك قدم ت  ا بعدم اتخاذ  ت الشر
ً
تعهد

ي ظل ظروف معينة، دون موافقة رصيحة من 
 
ي إم إي إتشإجراءات معينة، ف عل )من تاريــــخ الغروب حب  تاريــــخ التخليص  ت 

ي النظام األساسي 
 
 (. النحو المحدد ف

ي   التعهدات اإلضافية لبورياليس ايه ج 

 من التعهدات العرفية 
ً
ي بعضا ي إم إي اتشالقدمت بورياليس ايه ج  امات ت 

تيبات المشار لها ، متصلة بإلت   فيما يتعلق باإلدراج والت 
ة االكتتاب هذه.  ي نشر

 
 ف

كة  كة  ADPاتفاقيات اإلنهاء المتعلقة باتفاقيات مساهمي   شر  PTEوشر

ي اتفاق
 
كة ية االكتتاب والنقل، قبل اإلدراجفيما يتعلق بالمعامالت المنصوص عليها ف كة تابعة مملوكة  ADP، ستصبح شر شر

كة، وسيصبح  كة 84.75بالكامل من الشر كة )يرج  االطال  PTE٪ من رأس مال شر  من الشر
ً
هيكلية  –ع عل "األعمال مملوكا

 بي   
ً
ة االكتتاب هذه، سيتم إنهاء اتفاقيات المساهمي   السارية حاليا كة" للحصول عل تفاصيل إضافية(. من تاريــــخ نشر الشر

كة  كة  ADPأدنوك وبورياليس وشر كة ADP)فيما يتعلق بشر كة  PTE( ، وبي   أدنوك وبورياليس وشر (. وسيتم PTE)فيما يتعلق بـشر
كة إبرام ا كة  PTEتفاقية مساهمي   جديدة فيما يتعلق بشر ي إم إي اتش وشر كة و ت 

 ألن  PTEبي   الشر
ً
)كما هو موضح أدناه(. نظرا

كة  كة، فلن يتم إبرام اتفاقية مساهمي   جديدة فيما يتعلق بهذه  ADPشر كة تابعة مملوكة بالكامل من الشر كةستصبح شر  . الشر

كة   الجديدة PTEاتفاقية مساهمي   شر

كة  م كل من شر ي اتفاقية االكتتاب والنقل، قبل اإلدراج ، ستت 
 
ي إم إي  PTEفيما يتعلق بالمعامالت المنصوص عليها ف كة وت 

والشر
كة   من بدأ اإلدراج.  PTEاتش اتفاقية مساهمي   لتنظيم حوكمة معينة ومسائل أخرى تتعلق بـشر

ً
 اعتبارا
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 تتعلق بتمويل شر 
ً
انية PTEكة تتضمن اتفاقية المساهمي   أحكاما ي المت  

 
ي يتم تحديدها ف

ي ذلك عن طريق طلب األموال الب 
 
، بما ف

السنوية المعتمدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كأموال يقدمها المساهمون. كما تحدد اتفاقية المساهمي   نظام الحوكمة، الذي 
كة وواحد منهم ي إم إي اتش )مع تحديد  ينص عل وجود ثمانية أعضاء، سبعة منهم يتم تعينهم من قبل الشر  من قبل ت 

معي  
كة كمساهم  كة وكيفية ممارسة حقوق الشر كة كيفية اختيار وتعيي   األعضاء من قبل الشر ي الشر

 
سياسة إدارة وحوكمة المجموعة ف

كة  ي شر
 
 (. PTEف

ي الجتماع مجلس اإلدارة عل ما إذ قد شارفة 
ة  ملكية ، أو ما إذا كانت تاريــــخ االنتهاءيعتمد النصاب القانوت  ي إم إي اتش المباشر ت 

كة  ي شر
 
ة ف كة  تاري    خ االنتهاء٪ )"25قد انخفضت إىل ما هو أقل من  PTEوغت  المباشر ي PTEلشر

"(. يكون النصاب القانوت 
كة  تاريــــخ االنتهاء و  تاريــــخ االنتهاءخمسة أعضاء عل األقل حب   ي أربعة أعضاء عل األقل بعد PTEلشر

، ويكون النصاب القانوت 
كة  تاريــــخ االنتهاءولكن قبل  تاريــــخ االنتهاء ي ذلك واحد عل األقل من كل مساهم يحق له تعيي   عضو،  ويكون PTEلشر

 
، بما ف

ي أربعة أعضاء عل األقل بعد 
كة  تاريــــخ االنتهاءالنصاب القانوت  ي الجتماع المساهمي   قبل PTEلشر

تاريــــخ .  يكون النصاب القانوت 
كة  االنتهاء كة  ٪ منPTE 90لشر كة تاريــــخ االنتهاء، أما بعد PTEرأس المال الُمصدر لشر ي   PTEلشر

الجتماع  يكون النصاب القانوت 
كة  المساهمي    كة PTEغالبية رأس المال الُمصدر لشر انية السنوية  PTE. يتم إجراء أعمال شر  للمت  

ً
و رصف النفقات المتكبدة، وفقا

انية وخطة العمل هي أجزاء   من قبل مجلس اإلدارة. المت  
ً
ي يتم اعتمادها سنويا

وخطة العمل المتجددة لمدة خمس سنوات، والب 
كة  ي تنطبق عل شر

كة والب  انية المعتمدة من قبل الشر ة فيما يتعلق طلب ، مع إضافة تفاصيل إضافيPTEمن خطة العمل والمت  
 .  األموال من المساهمي  

كة  ي يتخذها أعضاء مجلس إدارة شر
كة  تاريــــخ االنتهاءقبل  PTEتتطلب القرارات الب  موافقة خمسة من أعضاء مجلس إدارة شر

PTE  كة  ولكن تتطلب تاريــــخ االنتهاءالثمانية، بعد ي يتخذها أعضاء مجلس إدارة شر
ين أغلبية األعضاء ا PTEالقرارات الب  لحارص 

ي إم إي اتش قبل  كة وت 
ي ذلك عضو واحد عل األقل يرشحه كل من الشر

 
كة  تاريــــخ االنتهاءبما ف ، وتتطلب أغلبية من PTEلشر

ين بعد  كة  تاريــــخ االنتهاءأعضاء مجلس اإلدارة الحارص  ي ذلك قرارات PTEلشر
 
. هناك أمور محدودة مخصصة لمجلس اإلدارة بما ف

ي القيام بأعمال جديدة، والم
وافقة عل البيانات المالية السنوية وتفويض صالحيات المجلس إىل لجنة. تتطلب القرارات الب 

كة  كة  تاريــــخ االنتهاءقبل  PTEيتخذها مساهمو شر ي يتخذها مساهمو  موافقة المساهمي   باإلجماع، وتتطلب PTEلشر
القرارات الب 

كة  كة  PTEشر ي شر
 
كة  تاريــــخ االنتهاءد بع PTEأغلبية األصوات المرتبطة باألسهم ف . هناك أمور محدودة مخصصة PTEلشر

كة  ي ذلك تعديل النظام األساسي لشر
 
، بما ف وتقليل أو زيادة رأس المال. باإلضافة إىل مراعاة أحكام الحوكمة  PTEللمساهمي  

كة  ، تنص أحكام االتفاقية عل أن شر يجب أن تمتثل لقرارات مجلس  PTEالمتعلقة بقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمي  
ي تم تحديدها عل أنها مسائل تتطلب "موافقة مجلس اإلدارة بأغلبية عظم" أو "قرار األغلبية 

كة والب  ي الشر
 
اإلدارة والمساهمي   ف

كة.  كة والنظام األساسي للشر ي الشر
 
ي سياسة إدارة وحوكمة المجموعة ف

 
" ف  العظم للمساهمي  

ي إم أي اتش نقل أسهم تحتوي اتفاقية المساهمي   أي كة وال لـ ت 
ي ذلك أنه ال يجوز للشر

 
 عل قيود مختلفة لنقل األسهم، بما ف

ً
ضا

كة  ي مطلوبة  PTEشر ي تكون فيها موافقة حكومة أبوظب 
ي الحاالت الب 

 
 بنود تنص عل أنه ف

ً
دون موافقة الطرف اآلخر. هناك أيضا

ي إم إي اتش ولم يتم الحصول علي ي غضون لنقل األسهم من قبل ت 
 
ي إم  180ها ف كة االستحواذ عل أسهم ت 

، يجب عل الشر
ً
يوما

كة  ي شر
 
 بالقيمة العادلة.  PTEإي اتش ف

ي اتفاقية الرعاة للطرح العام. 
 
 كما وتحتوي اتفاقية المساهمي   عل إقرار واتفاق عل مبدأ إعادة التوازن ف

 االتفاقيات األساسية

 اتفاقيات توريد المواد األولية 

كة  تتعاقد  وبيلي    ADPشر وبان والبيوتان والت  كة أدنوك لتوريد اإليثان الخام والت  "( المواد األولية"ُيشار إليهم مًعا بـ )مع شر

كة  PP5و  3وبروج  2وبروج  1لتشغيل بروج  مة بي   شر ا التفاقية توريد المواد الخام المت 
ً
ي  ADPوفق

 
كة أدنوك ف أكتوبر  28وشر

ي 1998
 
ا ف

ً
يتم "(. اتفاقية توريد المواد األولية)" 2019يوليو  23و  2017يونيو  13، بصيغتها المعدلة والمعاد ذكرها الحق

كة  ي يتم توريدها إىل شر
كات أدنوك ADPإنتاج المواد األولية الب  كة أدنوك أو مجموعة شر  . من خالل أصول شر
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ا 
ً
وبيلي   وفق وبان  يتم احتساب أسعار اإليثان الخام والت  ي اتفاقية توريد المواد األولية بينما يتم بيع الت 

 
للصيغ المنصوص عليها ف

ي الوقت المناسب 
 
كة أدنوك ف ي الرويس)والبيوتان بأسعار البيع الرسمية لشر

 
تعتمد (. عل أساس التسليم عل ظهر الباخرة ف

، مع  والبوىلي بروبيلي  
وبيلي   إىل أسعار  صيغة سعر اإليثان الخام عل أسعار البوىلي إيثيلي   أرضية وسقف، وتستند أسعار الت 

ي تقدر بنحو 
ي االرتداد المحلي الب 

 
ق آسيا )أقل من معيار السوق  %25صاف ا لـ ( ) CFRشمال شر

ً
 (. IHSوفق

ي 
 
كة 2027نوفمت   29حيث إنه من المقرر أن تنتهي اتفاقية توريد المواد األولية ف كة أدنوك وشر  ADP، فقد أبرمت كل من شر

"(. اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة)" 2027نوفمت   30اتفاقية توريد مواد أولية جديدة لتدخل حت   التنفيذ اعتباًرا من 

كة  وط مماثلة التفاقية  2057حب  عام  ADPتنص اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة عل توريد المواد األولية إىل شر بشر

ي 
 
ي اتفاقية توريد المواد األولية. ف

 
ا لصيغة مماثلة لتلك الواردة ف

ً
 اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة، يتم تسعت  اإليثان وفق

ي هذه الصيغة. عالوة عل ذلك، تنص 
 
 والبوىلي بروبلي   ف

توريد المواد األولية؛ ومع ذلك، سيتم زيادة سقف سعر البوىلي إيثيلي  

وبيلي   المعدلة والموافقة عليها. سوف  اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة عل أن يقوم األطراف بمراجعة أسعار اإليثان والت 

كة  وبيلي   الذي يتم توريده إىل بروج  ADPتبدأ أدنوك وشر بحلول  3وبروج  2وبروج  1مناقشات بشأن سعر اإليثان الخام والت 

. إذا لم يتمكن الطرفان، عل الرغم من 2045يونيو  30، عل أن يشي أي سعر بديل متفق عليه اعتباًرا من 2043يونيو  30

وبيلي   المنقحة بحلول  ، فسيتم 2046يونيو  30المناقشات والتصعيد إىل اإلدارة العليا، من االتفاق عل أسعار اإليثان و / أو الت 

ي هذا التاريــــخ
 
 . إنهاء اتفاقية توريد المواد األولية الجديدة ف

 اتفاقيات توريد المرافق 

كة  ب  ADPتعاقدت شر يد والمياه المحالة ومياه الشر كة أدنوك لتوريد غاز الوقود والكهرباء ومياه التت  ُيشار إليها مجتمعة )مع شر

ي "( مرفق"وُيشار إىل كل منها بـ " المرافق"بـ 
 
كة أدنوك ف مة مع شر ، كما تم 1998أكتوبر  28 بموجب اتفاقية توريد المرافق المت 

ي 
 
ا ف

ً
كة "(. اتفاقية توريد المرافق"ُيشار إليها بـ ) 2021نوفمت   14( من بي   تواريــــخ أخرى)تعديله وإعادة بيانه الحق م شر تلت  

ويد المرافق بالكميات اليومية القصوى المحددة دوالًرا أمريكًيا  2.60، 2017يناير  1يكون سعر كل مرفق، اعتباًرا من . أدنوك بت  

 1,000 / دوالًرا أمريكًيا  18.92ميجاوات ساعة للكهرباء،  / دوالًرا أمريكًيا  63.98وحدة حرارية بريطانية لغاز الوقود، مليون  / 

يد،  ب 3م / دوالًرا أمريكًيا  2.92مت  مكعب للمياه المحالة و / دوالًرا أمريكًيا  2.37مت  مكعب لمياه التت  تخضع . لمياه الشر

ي المائة أسعار جميع المرافق، باستث
 
، ويخضع سعر غاز الوقود (%1.5)ناء غاز الوقود، لزيادة سنوية قدرها واحد ونصف ف

ي المائة 
 
ي كل حالة، بدًءا من (%3)لزيادة سنوية قدرها ثالثة ف

 
 . 2018يناير  1، ف

كة 2024يوليو  17اعتباًرا من  اء المرافق من أطراف ثالثة و  ، باالتفاق مع أدنوك،ADP، يمكن أن تختار شر اء كل أو  / شر أو شر

يطة أن يتم تزويد أدنوك بإخطار خطي ال تقل مدته عن جزء من المرافق الخاصة بها  من المقرر أن تنتهي اتفاقية . سنوات 3، شر

ي 
 
كة . 2027نوفمت   29توريد المرافق ف كة أدنوك وشر وط ملزمة، تنص عل بورياليسأبرمت كل من شر أمور من  صحيفة شر

وط )""(. بينها توريد المرافق بعد هذا التاريــــخ  كة ( باستثناء غاز الوقود)عل توريد المرافق  FIDتنص صحيفة شر  ADPإىل شر

ة أولية مدتها خمسة عشر  تجديدات سنوية يتم االتفاق عليها بشكل متبادل، ( 5)عاًما من بدء التوريد، مع خمسة ( 15)لفت 

ا التفاقية توريد ا
ً
كة وفق كة أدنوك للتكرير و شر وط لم يتم االتفاق عليها بعد  ADPلمرافق المزمع إبرامها بي   شر ومع ذلك،  . بشر

وط فإن  أساس تتضمن األسعار المتفق عليها بشان تلك المرافق واالتفاق عل أن تزويد الطاقة سوف يكون  FIDصحيفة شر

كة  2027يتم توفت  غاز الوقود بعد عام  االستالم أو الدفع.  كة أدنوك وشر ا التفاقية منفصلة لتوريد غاز الوقود بي   شر
ً
 ADPوفق

كة أدنوك"(اتفاقية توريد غاز الوقود"ُيشار إليها بـ ) وط واألحكام العامة القياسية لشر ا للشر
ً
ي تم إبرامها وفق

انظر أدناه . ، والب 

وط اتفاقية توريد غاز الوقود   . للحصول عل ملخص لشر
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 لوقود اتفاقية توريد غاز ا

كة  كة أدنوك الستالم غاز الوقود بموجب اتفاقية توريد غاز الوقود اعتباًرا من  ADPتعاقدت شر وحب   2027نوفمت   30مع شر

كة . 2057نوفمت   29 ة التوريد لمدة خمس  ADPتنص اتفاقية توريد غاز الوقود عل أنه يحق لشر سنوات ( 5)طلب تمديد فت 

كة أدنوك قبل عامي    وط واألحكام نفسها من خالل تقديم طلب التجديد إىل شر ا للشر
ً
ة ( 2)إضافية وفق عل األقل من انتهاء فت 

ة مجددة)التوريد  ة التوريد األصلية أو فت  كة (. سواء كانت فت  ي تحصلت عليها، وتخضع  ADPتدفع شر
عن الكميات الب 

ي يتم أخذها محددة، ألي كميات تخستثناءات ال 
ط االستالم أو الدفع والب  دوالًرا  3.49يبلغ سعر العقد لغاز الوقود . ضع لشر

ي ( %2) %2ويخضع لزيادة سنوية بنسبة  2027يناير  1مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباًرا من  / أمريكًيا 
 
يناير من  1مطبقة ف

 . كل سنة عقد تالية

وجي   الغازي 
 اتفاقيات توريد النيت 

كة تم ا وجي   الغازي توريد الستالم  ADPلتعاقد مع شر
وج "( GAN)"النيت  وجي    2وبروج  1لت 

بموجب اتفاقية توريد النيت 

"(B1 / 2 GNSA )" كة مة بي   شر كة أدنوك ليندي للغازات الصناعية المحدودة  ADPالمت  ي تمارس أعمالها )ال( إليكست  )و شر
ب 

ي «( إليكست  )» (الصناعيةللغازات التجارية حالًيا باسم أدنوك 
 
تاري    خ انتهاء شيان )" 2032سبتمت   25 وحب   2008يونيو  3ف

وجي   
وط  2032سبتمت   25بعد ( 2)تلقائًيا لمدة عامي    B1 / 2 GNSAيتم تجديد "(. اتفاقية توريد النيت  ا لنفس الشر

ً
وفق

كة  B1 / 2 GNSAبموجب  . واألحكام اء متطلبات  ADPتتعهد شر وجي   الغازي الخاصة بها حرصًيا من إليكست  بشر
النيت 

ويدها بـ ي /  3ن م 400،10 لت  
 
وجي   الغازي، باإلضافة إىل معدالت الطلب القصوى المحددة ف

، GNSA 2/  1Bس من النيت 

كة تطلب وي وجي   الغازي من ساعة /  3ن م 9000ما ال يقل عن  ADPأن تدفع شر
ي عام 8600لمدة النيت 

 
يجب عل . ساعة ف

كة  وجي   الغازي بسعر وحدة منتج فعال  3أن تدفع إليكست  لكل ن م ADPشر
ي من النيت 

 
 . GNSA 2/  1Bحسب المذكور ف

كة  وجي   الغازي إىل بروج توريد الستالم  ADPتم التعاقد مع شر
نيابة عن أدنوك بموجب  أدنوك لمعالجة الغاز من  3النيت 

وجي   الغازي الم
ي اتفاقية توريد النيت 

 
مة ف "(. B3 GNSA)"متضمنة ذلك التاريــــخ  2032 سبتمت   25حب   2013سبتمت   18ت 

ا حب  تاريــــخ انتهاء الصالحية
ً
يحق ألدنوك ممارسة خيار مراجعة سعر . يجب أن يكون سعر التوريد الذي يتم تحصيله ثابت

ي أي وقت بناًء عل إشعار اعتباًرا من 
 
كة . 2032سبتمت   26التوريد ف ليست ملزمة باستالم ودفع أي كمية دنيا من  ADPشر

وجي   الغازي
كة  B3 GNSAبموجب . النيت  كة أدنوك لشر وجي   الغازي  ADPيجب أن تتيح شر

سعار باأل بالكميات و النيت 

ي 
 
كة حب  الحد األقىص للتدفق المحدد ل B3 GNSAالمنصوص عليها ف ي  3بروج شر

 
 . B3 GNSAف

ي 
 
كة 2021نوفمت   16ف كة أدنوك لمعالجة الغاز وشر كة أدنوك وشر كة  ADP، أبرمت شر ويد شر وجي    ADPاتفاقية لت  

بشبكة النيت 

ي بروج 
 
ي عام  4من بدء بروج "( B4 GNSA)" 4الغازي الستخدامها ف

 
وجي    2025ف

 حب  تاريــــخ انتهاء شيان اتفاقية توريد النيت 

وط  وفقهي إىل حد كبت   B4 GNSA. الغازي ي نفس الشر
 
تنص عل  B4 GNSA؛ ومع ذلك، فإن B3 GNSAالمنصوص عليها ف

وجي    B3 NSAلزوم أطرافها إنهاء 
ي تاريــــخ انتهاء اتفاقية توريد النيت 

 
ا مع انتهاء )ف

ً
امن  B4و  B1/2 GNSAوالذي يكون مت  

GNSA ي نفس التاريــــخ
 
م شر ( ف ، سوف تت  وجي  

كة أي أنه، قبل تاريــــخ انتهاء شيان اتفاقية توريد النيت  ي  ADPكة أدنوك وشر
 
ف

كة  وجي   الغازي إىل جميع مرافق شر
ي تغطي توريد النيت 

وجي   الغازي والب 
 GNSA)"بعد ذلك  ADPاتفاقية واحدة لتوريد النيت 

وجي   الغازي المقدم بموجب "(. موحدة
وط الموحدة  GNSAسعر العقد للنيت  ي صحيفة شر

 
يجب أن  . FIDمنصوص عليه ف

ي ( %2) %2يزيد سعر العقد سنوًيا بنسبة 
 
ي  1ف

 
يناير  1يناير من كل سنة تقويمية، مع تطبيق أول زيادات من هذا القبيل ف

2033 . 
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كة )اتفاقية التسويق   (ADPمنتجات شر

كة  كة  ADPأبرمت شر ي  PTE وشر
 
ي بموجبها تم تعيي   "( االتفاقية األصلية"ُيشار إليها بـ ) 1998أكتوبر  28اتفاقية توزيــــع ف

 والب 

PTE  ي جميع أنحاء العالم من أجل
 
اتيجية التسويقية والتجارية فيما يتعلق بمختلف ( 1: )كموزع حرصي ف تنسيق وتوجيه اإلست 

كة  ي تنتجها شر
 والبوىلي بروبلي   والمنتجات األخرى الب 

بيع هذه المنتجات سواء بشكل ( 2)؛ و ADPمنتجات البوىلي إيثيلي  

ي جميع مباشر أو ع
 
ي تضم العديد من الواليات القضائية ف

ن طريق الموزعي   من الباطن أو الوكالء داخل المنطقة المحددة، والب 

اليا وشبه القارة الهندية ق األوسط وشمال آسيا وجنوب آسيا وأست  وط معينة من . أنحاء إفريقيا والشر قام الطرفان بتعديل شر

كة  . 4و بروج  PP5االتفاقية األصلية ووسعوا نطاق المنتجات المغطاة لتشمل المنتجات المنتجة من  مسؤولة  PTEستكون شر

كة  مطروًحا منها  ADPحرصًيا عن فواتت  العمالء وتحصيل المدفوعات من العمالء، وسيتم تحويل عائدات المبيعات إىل شر

كة . ةالعمول وط اتفاقية تسويق منفصلة  بورياليسإعادة بيع المنتجات إىل  PTEخارج المناطق المحددة، يجب عل شر ا لشر
ً
وفق

 . مذكورة أدناه

كة  ي  بورياليسو  PTE أبرمت شر
 
"( األصلية بورياليساتفاقية توزي    ع "ُيشار إليها فيما يلي بـ ) 1998أكتوبر  28اتفاقية توزيــــع ف

ي بموجبها عي
كة والب  كة  PTE نت شر  والبوىلي بروبيلي    بورياليسشر

باعتبارها الموزع الحرصي للعديد من منتجات البوىلي إيثيلي  

كة  ي تصنعها شر
كة ADPالب  اتفق . خارج المنطقة المحددة المشار إليها أعاله بورياليس، بحيث يكون هذا التوزيــــع من قبل شر

ي تحكم تعيي    بورياليسالطرفان عل تعديل اتفاقية توزيــــع 
وط الب  ي الشر

 
ات ف ي   بورياليساألصلية لتعكس التغيت 

 
كموزع، بما ف

تظل االتفاقية . 4، وبروج PP5، 3، بروج 2ذلك تعديل االتفاقية لتوسيع نطاق التوزيــــع ليشمل المنتجات المنتجة من بروج 

ة التشغيل ( 1: )سارية حب  ما قبل ي و )اليوم األخت  من السنة التقويمية من فت 
 
ة تبدأ ف ي  1هي كل فت 

 
ديسمت   31يناير وتنتهي ف

كة بروج ( خالل مدة االتفاقية ي تنتهي بعد مرور عشر سنوات منذ بدء العمليات التجارية لشر
، 2034ديسمت   31( 2)؛ و 4الب 

ي م
 
وعد ال يتجاوز وبعد ذلك يجب أن تستمر عل أساس سنوي ما لم يقدم أي من الطرفي   إشعار اإلنهاء، والذي يجب تقديمه ف

ة التشغيل كة . ستة وثالثي   شهًرا قبل اليوم األخت  من فت  العمالء الموجودين خارج المنطقة المحددة  بورياليستستحث شر

ي تعيي   وكالء أو موزعي   من الباطن
 
كة . عل العمل لديها ويكون لها الحرية ف قناة مبيعات، يجوز  بورياليسإذا لم تنسر  شر

ي 
 
كة للطرفي   الدخول ف ي الجزء ذي الصلة  PTE مناقشات حيث يتفق الطرفان عل السماح لشر

 
بالقيام بأنشطة تجارية مؤقتة ف

 . من المنطقة خارج المنطقة المحددة

كة)اتفاقية التسويق   (بورياليسلبعض منتجات  PTE التوزي    ع بواسطة شر

كة كة  PTE أبرمت شر ي  بورياليسوشر
 
 بورياليساتفاقية منتجات "ُيشار إليها بـ ) 1998أكتوبر  28إيه إس اتفاقية توزيــــع ف

كة "( األصلية ي عينت بموجبها عينت شر
كة  بورياليسوالب  ي المنطقة المحددة  PTE إيه إس شر

 
باعتبارها الموزع الحرصي لها ف

كة  كة ( 1)من أجل  بورياليسلمنتجات معينة من إنتاج شر اتيجية التجارية لشر فيما  بورياليستنسيق وتوجيه التسويق واالست 

كة . بيع هذه المنتجات( 2)يتعلق بهذه المنتجات؛ و  ي اتفاقية تعديل الحقة، استبدلت شر
 
كة  بورياليسف إيه إس،  بورياليسشر

كة  كة بورياليسووافقت شر كة  PTE وشر ي تحكم تعيي   شر
وط واألحكام الب  ي تم إجراؤها عل الشر

ات الب   PTE عل عكس التغيت 

ك ي اتفاقية منتجات  بورياليسة كموزع نيابة عن شر
 
ي تم تغطيها ف

وط الخاصة ببعض المنتجات الب  باإلضافة إىل بعض الشر

ة التشغيل( 1: )تظل االتفاقية سارية حب  ما قبل. األصلية بورياليس ة تبدأ ) اليوم األخت  من السنة التقويمية من فت  وهي كل فت 

ي 
 
ي  1ف

 
كة ( يةديسمت  خالل مدة االتفاق 31يناير وتنتهي ف ي تنتهي بعد مرور عشر سنوات منذ بدء العمليات التجارية لشر

الب 

، وبعد ذلك يجب أن تستمر عل أساس سنوي ما لم يقدم أي من الطرفي   إشعار اإلنهاء، 2034ديسمت   31( 2)؛ و 4بروج 

ة التشغي ي موعد ال يتجاوز ستة وثالثي   شهًرا قبل اليوم األخت  من فت 
 
كة . لوالذي يجب تقديمه ف العمالء  PTEتستحث شر

ي تعيي   وكالء أو موزعي   من الباطن
 
كة . الموجودين داخل المنطقة المحددة عل العمل لديها ويكون لها الحرية ف إذا لم تنسر  شر
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كة  ي مناقشات حيث يتفق الطرفان عل السماح لشر
 
كة بروج برايفت قناة مبيعات، يجوز للطرفي   الدخول ف بالقيام  بورياليسشر

ي الجزء ذي الصلة من المنطقة خارج المنطقة المحددة
 
 . بأنشطة تجارية مؤقتة ف

 اتفاقية عملية وتصميم عملية بورستار الموحدة لتصنيع البوىلي إيثيلي   وبعض مركبات البوىلي إيثيلي   المتخصصة

كة  بورياليسو  بورياليسدخلت كل من  ي ترخيص التصنيع واتفاقية تصميم التصنيع فيما يتعلق بتصنيع البوىلي  ADPإيه إس وشر
 
ف

ي 
 
كة . 2017يونيو  13إيثيلي   وبعض مركبات البوىلي إيثيلي   المتخصصة ف وط هذه االتفاقية، تم منح شر ا لشر

ً
ا  ADPوفق

ً
حقوق

كة  اع فيما يتعلق بمص بورياليسمن شر ُيشار ) 3وبروج  2وبروج  1انع بروج الستخدام المعلومات الفنية وحقوق براءات االخت 

من أجل التصميم والتشييد والتشغيل، وصيانة وتشغيل المصانع لغرض تصنيع بعض الراتنجات غت  الملونة "( المصانع"إليها بـ 

 "(. المنتجات"ُيشار إليها بـ )والمنتجات النهائية المصنوعة من هذه الراتنجات 

وج بالنظر إىل الحقوق الممنوحة فيما يتع كة 3وبروج  2لق بت  خيص عل أقساط باألسعار  ADP، يتعي   عل شر دفع رسوم الت 

كة . 3وبروج  2المتفق عليها تعاقدًيا فيما يتعلق بكل من بروج  خيص، يتعي   عل شر ا أن تدفع  ADPباإلضافة إىل رسوم الت 
ً
أيض

كة  كة بورياليسلشر كة تابعة ترشحها شر ، رسوم حقوق ملكية فيما يتعلق بتوريد منتجات معينة حب  هذا بورياليس، أو أي شر

كة  كة  ADPالتاريــــخ الذي قامت فيه شر ويد شر كات التابعة لها، أو ألي  PTE بت   بكمية معينة من المنتجات من المصانع، أو للشر

كة   "(. انتهاء مدة حقوق الملكيةتاري    خ )" بورياليسطرف ثالث كما هو مسموح به بموجب االتفاقية أو حسب ما توافق عليه شر

 التاريــــخ الالحق مما يلي 
ا لبنود االتفاقية، تظل االتفاقية سارية حب 

ً
ي وقت سابق وفق

 
تاريــــخ انتهاء مدة ( 1: )مع مراعاة اإلنهاء ف

 . أي تاريــــخ تاىلي يتفق عليه الطرفان كتابة( 2)حقوق الملكية؛ أو 

 صنيع البوىلي بروبلي   اتفاقية عملية وتصميم عملية بورستار الموحدة لت

كة  كة  بورياليسدخلت كل من شر ي  ADPوشر
 
ي ترخيص التصنيع واتفاقية تصميم التصنيع فيما يتعلق بتصنيع البوىلي بروبلي   ف

 
ف

كة . 2017يونيو  13 وط هذه االتفاقية، تم منح شر ا لشر
ً
كة  ADPوفق ا من شر

ً
الستخدام المعلومات الفنية  بورياليسحقوق

اع فيما يتعلق بمصانع بروج  من أجل التصميم والتشييد "( المصانع"ُيشار إليها بـ ) 3وبروج  2وبروج  1وحقوق براءات االخت 

كة من )والتشغيل، وصيانة وتشغيل المصانع لغرض تصنيع بوليمرات معينة  وبيلي   والبوليمرات المشت  ي ذلك بوليمرات الت 
 
بما ف

وبيلي   واإليثيلي   ا  "(. راتنجات البوىلي بروبلي   ( )"لت 

كة  خيص عل أقساط باألسعار المتفق  ADPبالنظر إىل الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بالمصانع، يتعي   عل شر دفع رسوم الت 

كة . 3وبروج  2عليها تعاقدًيا فيما يتعلق بكل من بروج  خيص، يتعي   عل شر كة أ ADPباإلضافة إىل رسوم الت  ا أن تدفع لشر
ً
يض

كة بورياليس كة تابعة ترشحها شر ، رسوم حقوق ملكية فيما يتعلق بتوريد راتنجات البوىلي بروبلي   محددة حب  بورياليس، أو أي شر

كة  كة  ADPهذا التاريــــخ الذي قامت فيه شر ويد شر كات  PTE بت   بكمية معينة من راتنجات البوىلي بروبلي   من المصانع، أو للشر

كة  تاري    خ انتهاء مدة )" بورياليسالتابعة لها، أو ألي طرف ثالث كما هو مسموح به بموجب االتفاقية أو حسب ما توافق عليه شر

 "(. حقوق الملكية

ا لبنود االتفاقية، تظل االتف
ً
ي وقت سابق وفق

 
 التاريــــخ الالحق مما يلي مع مراعاة اإلنهاء ف

تاريــــخ انتهاء مدة ( 1: )اقية سارية حب 

 . أي تاريــــخ تاىلي يتفق عليه الطرفان كتابة( 2)حقوق الملكية؛ أو 
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 لتصنيع البوىلي بروبلي    PP5اتفاقية عملية وتصميم عملية بورستار 

كة  كة  بورياليسدخلت كل من شر ي ترخيص التصنيع واتفاقية تصميم التصنيع ADPوشر
 
فيما يتعلق بتصنيع البوىلي بروبلي    PP5 ف

ي 
 
كة . 2019أغسطس  5ف وط هذه االتفاقية، تم منح شر ا لشر

ً
كة  ADPوفق ا من شر

ً
الستخدام المعلومات الفنية  بورياليسحقوق

اع فيما يتعلق بـ  من أجل التصميم والتشييد والتشغيل، وصيانة وتشغيل المصانع لغرض تصنيع  PP5وحقوق براءات االخت 

وبيلي     "(. PP5راتنجات البوىلي بروبلي   )"بوليمرات معينة من الت 

كة PP5بالنظر إىل الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بـ  دفع رسوم ترخيص عل أقساط بالسعر المتفق عليه  ADP، يتعي   عل شر

كة باإلضاف. تعاقدًيا  خيص، يتعي   عل شر كة  ADPة إىل رسوم الت  ا أن تدفع لشر
ً
كة بورياليسأيض كة تابعة ترشحها شر ، أو أي شر

كة  PP5، رسوم حقوق ملكية فيما يتعلق بتوريد راتنجات البوىلي بروبلي   بورياليس  ADPحب  هذا التاريــــخ الذي قامت فيه شر

كة ويد شر كات التابعة لها، أو ألي طرف ثالث كما هو  PP5وبلي   بكمية معينة من راتنجات البوىلي بر  PTE بت   من المصانع، أو للشر

كة   . بورياليسمسموح به بموجب االتفاقية أو حسب ما توافق عليه شر

 اتفاقية توريد المحفز

كة  كة  ADPتتعاقد شر  ومحفز البوىلي بروبيلي    بورياليسمع شر
"( POمحفز "ُيشار إليهما مًعا بـ )لتوريد محفز البوىلي إيثيلي  

كة )ومحفز جديد  ي ليست بالفعل  بورياليسأي محفز تجلبه شر
ي مصانع بلمرة بورستار الخاصة بها والب 

 
لالستخدام التجاري ف

كة ( POمحفز  ي عملية بورستار المملوكة لشر
 
والمرخصة بموجب اتفاقيات ترخيص بورستار  بورياليسمن أجل االستخدام ف

ي (الموضحة أعاله)
 
ا ف

ً
خالل مدة اتفاقية توريد المحفز، يتعي   "(. اتفاقية توريد محفز)" 2019أغسطس  5، كما تم تعديلها الحق

كة  كة  ADPعل شر اء حرصًيا من شر كة بورياليسالشر كة  بورياليس، ويجب عل شر كة، ADPأن تزود شر ، بناًء عل طلب الشر

كة  POبمحفز  ي لخطوط مفاعل  ADPوفق ما قد تحتاجه شر
 
ي مجمع اإلنتاج ف

 
 وخطوط مفاعل البوىلي بروبلي   ف

البوىلي إيثيلي  

ي . مبنية عل المعادلة المتفق عليها  POيجب أن تكون أسعار محفز . الرويس
 
تم تفصيل مبادئ حساب تكاليف تطوير المنتج ف

كة  POسيتم تحديث أسعار محفز . اتفاقية توريد المحفز   POيتم شحن محفز . يناير  1كل عام اعتباًرا من   ADPالموردة إىل شر

كة  كة ADPإىل شر ي الوقت المحدد من قبل شر
 
وط التسليم عل أساس شمول ثمن  بورياليس، بواسطة ADP، ف بموجب شر

 عليها وأجرة السفينة والشحن إىل ميناء زايد أو ميناء خليفة أو جبل علي 
ة حسب االقتضاء عل الشحن)البضاعة قيمة التأمي  

كة  POيتم تحرير فواتت  محفز (. ذات الصلة ي تاريــــخ بوليصة الشحن ذي الصلة، ويجب أن يتم  ADPالمقدمة إىل شر
 
باليورو ف

كة  ي غضون  ADPالدفع من قبل شر
 
 . يوًما من ذلك التاريــــخ 75ف

ي مجال البحث والتطوير
 

خيص والتعاون ف  اتفاقية الت 

كة  كة  بورياليسأبرمت كل من شر كة  PTE وشر ي مجال البحث والتطوير  ADPوشر
 
خيص ف ُيشار إليها بـ )اتفاقية التعاون والت 

ي "( اتفاقية البحث والتطوير"
 
كة 2021ديسمت   31ف كة  بورياليس، حيث وافقت شر كة  PTE عل منح شر ترخيًصا  ADPوشر

كة ( 1)مجانًيا الستخدام  ي تم الكشف عنها  بورياليسالمعرفة الفنية الخاصة بشر
كة  الب  كة  PTE إىل شر ا التفاقية  ADPوشر

ً
وفق

كة  كة  بورياليسالبحث والتطوير أو أي تراخيص تقنية ترخص بموجبها شر كة  PTE حقوق ملكيتها الفكرية إىل شر  ADPأو شر

ي تراخيص ( 2)و "( تراخيص التكنولوجيا"ُيشار إليها بـ )
 
اع المدرجة ف اع وطلبات براءات االخت  التكنولوجيا، للقيام براءات االخت 

 . بأي نشاط للبحث والتطوير فيما يتعلق بتطوير وتخصيص وتنقية جودة وخصائص البوليمرات
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كة   ومركز توزي    ع الرويس ADPاتفاقية إيجار أرض لمحطات شر

ي للتطوير اتفاقية الستئجار قطعة أرض تشمل موقع مصنع بروج  كة أبوظب 
، وموقع 2، وموقع مصنع بروج 1أبرمت أدنوك وشر

يجب أن يكون عقد اإليجار ساري "(.  األرض"ُيشار إليهم مًعا بـ ) 5، وموقع مصنع بروج 4، وموقع مصنع بروج 3مصنع بروج 

ي  2018يناير  1وداخل حت   التنفيذ اعتباًرا من 
 
ات 2022يناير  1وينتهي ف وط لفت  ، وبعد ذلك يتم تجديده تلقائًيا بنفس الشر

كة .  2057نوفمت   29ات، حب  متتالية مدتها أربــع سنو   ADPيجب أن يكون استخدام األرض لألغراض المطلوبة لعمليات شر

خيصها الصناعي  ا لت 
ً
خالل المدة، ال يكون اإليجار مستحق الدفع فيما يتعلق باألرض، باستثناء ما يتعلق بموقع مصنع بروج .  وفق

ي التاريــــخ الذي يقع بعد ثالث سنوات من التاريــــخ الذي  4
 
كة ف كة أدنوك وشر ي الخاص بهما  FID بورياليستقدم فيه شر اإليجات 

للزيادة  4يخضع اإليجار المستحق الدفع لموقع مصنع بروج .  2022يناير  1، والذي كان تاريخه 4فيما يتعلق بتطوير بروج 

ي ( %2) %2بنسبة 
 
 . 2026يناير  1سنوًيا، مع تطبيق الزيادة األوىل ف

كة 4من أجل تسهيل اقتطاع بروج  كة  4بتأجت  جزء من األرض يتكون من موقع مصنع بروج  ADP، قامت شر  B4 LLCلشر

ي موقع بروج B4 LLCومنحت 
 
وط. الحق غت  الحرصي لدخول جميع المناطق األخرى ف هذا اإليجار من الباطن هي إىل حد  شر

وط عقد إيجار األرض الموصوف أعاله  . كبت  وفقا لشر

 فاقية إيجار األرض فيما يتعلق بمركز االبتكارات

كة  كة أدنوك وشر يجب أن يكون عقد "(.  الموقع)"اتفاقية الستئجار قطعة أرض تتألف من موقع مركز االبتكار  ADPأبرمت شر

ي  2018يناير  1اإليجار ساري وداخل حت   التنفيذ اعتباًرا من 
 
، وبعد ذلك يتم تجديده تلقائًيا بنفس 2022يناير  1وينتهي ف

ات متتالية مدتها أربــع سنوات، حب   وط لفت  يجب أن يكون استخدام الموقع لألغراض المطلوبة لعمليات .  2057نوفمت   29الشر

كة  خيصها الصناعي  ADPشر ا لت 
ً
ق بموقع خالل المدة، ال يكون اإليجار مستحق الدفع فيما يتعلق بالموقع، بخالف ما يتعل.  وفق

يخضع اإليجار المستحق الدفع لموقع مركز االبتكار للزيادة بمقدار ستة فاصل ستة .  2022يناير  1مركز االبتكار اعتباًرا من 

ي ( %6.63)وثالثة بالمائة 
 
 . 2023يناير  1سنوًيا، مع تطبيق الزيادة األوىل ف

 خدمات مؤسسيةاتفاقية 

طة  ي اتفاقية خدمات مؤسسية مع أدنوك ADPبعد اإلدراج ، يجوز لشر
 
، ومن المتوقع حدوث ذلك خالل أول ربــع من الدخول ف

وط واألحكام واألسعار الخاصة بأدنوك لتقديم خدمات مؤسسية معينة إىل2023سنة  كة . يجب أن تحدد االتفاقية الشر  شر

ADP ، إىل األخرى بعض الخدمات اإلضافية باإلضافة إىلADP كة إذا طلبت : خدمات المؤسسيةخدمات ال. تشمل ذلك ADP شر

ها ، وخدمات تكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت، وخدمات الصحة والسالمة والبيئة، والخدمات القانونية، وخدمات التأمي    ، وغت 

كاتخدمات . وتشمل الخدمات اإلضافيةمن الخدمات يبة؛والوالمحاسبة ؛  والخزينةالمالية ؛ و : حوكمة الشر ية؛  رص  الموارد البشر

ها من الخدمات. لوجستية؛ تحصيل؛ واإلدارة العامة والخدمات اإلدارية  ؛ وغت 

 ترتيبات تمويل المجموعة 

 اتفاقية التسهيل التجاري

 نظرة عامة

كة  كما هو )دوالر أمريكي من المقرضي    3،650،000،000 بمبلغ ADPتوفر اتفاقية التسهيل التجاري تسهيل قرض ألجل إىل شر

ي هذه االتفاقية
 
ي (. محدد ف

 
 . 2021ديسمت   19تم إبرام االتفاقية ف



 

172 

 

 الغرض

كة  ي يجب أن تشمل، عل )يجب أن يكون الغرض من المبالغ المستخدمة بموجب هذا القرض هو األغراض العامة للشر
والب 

ف المعامالت المرتبطة بهذه سبيل المثال ال الحرص، نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية ودفع أرباح األسهم ودفع تكالي

 (. التسهيالت

ضي   
 المقت 

كة   . ADPشر

 مبلغ القروض وسدادها

كة  كة  3،650،000،000  بموجب هذا التسهيل هو  ADPالمبلغ اإلجماىلي المتاح لشر تقديم طلب  ADPدوالر أمريكي ويجوز لشر

ط كة ( أ: )استخدام بموجب هذا التسهيل بشر قروض مستحقة من  10أكت  من  ADPعند القيام بذلك، ال يكون لدى شر

؛  ح؛ و ( ب)المقرضي   تظل بعض اإلقرارات صحيحة من ( ج)عدم استمرار أي حدث تقصت  أو حدث ينتج عن االستخدام المقت 

كة  ي يجب أن تتضمن ضمانات تتعلق بوضع شر
وسلطتها وامتثالها لقواني   وأنظمة مكافحة  ADPجميع النواجي الجوهرية والب 

ح بناًء عل طلب االستفادة. غسيل األموال ما لم )دوالر أمريكي  5،000،000 يجب أن يكون الحد األدت  لمبلغ أي قرض مقت 

 (. تكن التسهيالت المتبقية المتاحة أقل من هذا المبلغ

كة  ي التاريــــخ الحال بعد خمس سنوات من تاريــــخ إبرام االتفاقية  ADPيجب سداد جميع القروض المستخدمة من قبل شر
 
و وه)ف

 "(. تاري    خ اإلنهاء"ُيشار إليه بـ ( )2026ديسمت   19

 الدفع المسبق اإللزامي 

كة  عل النحو ) ADPباإلضافة إىل احتمالية استحقاق قروض معينة عل الفور وأن تكون قابلة للسداد عند تغيت  السيطرة عل شر

والذي يكون مستمًرا، يجوز ( من التفصيل أدناه الذي يتم توضيحه بمزيد )، فعند وقوع حدث التخلف عن السداد (المبي   أدناه

اماتهم اإلجمالية أكت  من   الذين يبلغ إجماىلي الت  
لوكيل التسهيالت، ويجب عليه، إذا تم توجيهه بشأن ذلك من قبل المقرضي  

كة  66% امات المستحقة، تقديم إشعار إىل شر مع الفائدة )كل القروض أو جزء منها (  1)يعلن فيه أن إما أن  ADPمن إجماىلي االلت  

ا عل الفور وواجب السداد؛ أو ( المستحقة
ً
تكون القروض كلها أو جزء منها واجبة السداد عند ( 2)يجب أن تكون عل مستحق

 . الطلب

 اسعار الفائدة

تدفع . وليبور ( سنوًيا %0.9)معدل الفائدة عل القرض هو النسبة المئوية للمعدل السنوي المحسوب بإجماىلي الهامش المطبق 

كة  ة فائدة  ADPشر ي اليوم األخت  من كل فت 
 
ط )فائدة عل القرض ف ي عشر شهًرا، بشر

ي قد تكون شهر أو ثالثة أو ستة أو اثب 
والب 

ة الفائدة إىل ما بعد تاريــــخ اإلنهاء  (. أال تمتد فت 

ي السيطرة
 التغت  ف 

ة أو غ ي عن امتالك ملكية مباشر ة ألكت  من إذا توقفت حكومة أبوظب  كة من رأس ال %50ت  مباشر ، تكون ADPمال المصدر لشر

كة  ا إلغاء  ADPشر
ً
م الُمقرض بتمويل أي طلب استخدام ويجوز للُمقرض أيض ملزمة بإخطار وكيل التسهيالت عل الفور، وال يلت  

اماته وإعالن أن جميع القروض غت  المسددة إليه مستحقة الدفع وواجبة السداد عل الف  . ور الت  
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 أحداث التقصت  

ي تشمل عل سبيل المثال ال الحرص الحاالت التالية
ي السداد، والب 

 
 : تحدد اتفاقية التسهيل العديد من أحداث التقصت  ف

  كة ا للتسهيل أو خطاب رسوم أو أي مستند آخر تم تحديده عل أنه  ADPعدم دفع شر
ً
أي مبلغ مستحق الدفع وفق

كة " مستند تمويل" ي غضون "( مستند التمويل"ُيشار إليه بـ ) ADPمن قبل وكيل التسهيالت وشر
 
ما لم يتم السداد ف

 . خمسة أيام عمل من تاريــــخ استحقاقه

  كة ي مستندات التمويل غت  صحيح أو مضلل من الناحية المادية  ADPإذا ثبت أن أي تعهد أو بيان مكتوب مقدم من شر
 
ف

ي غضون عند إجرائه ما لم يتم معالجة ا
 
ي أدت إىل هذا الخطأ ف

تاريــــخ تقديم ( 1: )يوم عمل من أي مما يلي  20لظروف الب 

كة  كة ( 2)بشأن هذا الخطأ أو  ADPوكيل التسهيالت إشعار إىل شر ي يجب . بالخطأ  ADPعلم شر
أي مديونية مالية )والب 

( : ضة؛ )( األموا1أن تشمل ، عل سبيل المثال ال الحرص ، أي مديونية تتعلق بما يلي ( أي قبول بموجب أي 2ل المقت 

ي قبول أو معادل غت  مادي؛ أو 
ا أل3) تسهيل ائتمات 

ً
اء سندات أو إصدار سندات ( أي مبلغ يتم جمعه وفق ي تسهيالت شر

كة أو سندات أو أسهم قروض أو أي أداة مماثلة( من  تكون:  ADP شر

o ة سماح هذا  عند االستحقاق )يخضع ها دفع لم يتم  (؛ و/أوالنتهاء أي إشعار معمول به أو فت 

o  النتهاء أي  يخضع هذا )لالستحقاق المحدد  التاريــــخاستحقاقها للدفع قبل تحقق تم اإلعالن عن استحقاقها أو

ا لحدث التقصت  )مهما كان وصفه(
ً
ة سماح سارية( وفق  ،إشعار أو فت 

المذكورة أعاله حيث يكون  بالبنود لتسهيل التجاري فيما يتعلق يطة أال يكون هناك أي حالة تقصت  بموجب اتفاقية اشر 

 (. دوالر أمريكي )أو ما يعادله بعمالت أخرى 250.000.000المبلغ اإلجماىلي لهذه المديونية المالية أقل من 

  كة  . ADPإفالس شر

 "(RCFاتفاقية التسهيالت المتجددة )"

 نظرة عامة

كة تسهيالت قتوفر اتفاقية التسهيالت المتجددة  دوالر أمريكي من المقرضي   )كما  500،000،000بمبلغ  ADPرض دوار إىل شر

ي 
 
ي هذه االتفاقية(. تم إبرام االتفاقية ف

 
 . 2019ديسمت   19هو محدد ف

 الغرض

ي يجب أن تشمل، عل 
كة )والب  يجب أن يكون الغرض من المبالغ المستخدمة بموجب هذا القرض هو األغراض العامة للشر

ل المثال ال الحرص، نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية ودفع أرباح األسهم ودفع تكاليف المعامالت المرتبطة بهذه سبي

 التسهيالت(. 

ضي   
 المقت 

كة   . ADPشر
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 مبلغ القروض وسدادها

كة  كة  500،000،000بموجب هذا التسهيل هو  ADPالمبلغ اإلجماىلي المتاح لشر ديم طلب تق ADPدوالر أمريكي ويجوز لشر

كة  ط أنه: )أ( عند القيام بذلك، ال يكون لدى شر قروض مستحقة من  10أكت  من  ADPاستخدام بموجب هذا التسهيل بشر

ي هذه االتفاقية(، ال يستمر أي حدث تقصت  أدى إىل 
 
ل )كما هو محدد ف ؛ )ب( عندما يتعلق االستخدام بقرض مرح  المقرضي  

ا  )تقديم إشعار من قبل وكيل التسهيالت؛ 
ً
ا متجدد

ً
( عدم استمرار أي حدث 1و )ج( إذا كان االستخدام يتعلق بقرض ليس قرض

ح؛ و ) ي يجب أن 2تقصت  أو حدث ينتج عن االستخدام المقت 
( تظل بعض اإلقرارات صحيحة من جميع النواجي الجوهرية والب 

كة  ة غسيل األموال. يجب أن يكون الحد األدت  وسلطتها وامتثالها لقواني   وأنظمة مكافح ADPتتضمن ضمانات تتعلق بوضع شر

ح بناًء عل طلب االستفادة  دوالر أمريكي )ما لم تكن التسهيالت المتبقية المتاحة أقل من هذا  5،000،000لمبلغ أي قرض مقت 

 المبلغ(. 

كة  ي قد تكون شهر واحد أو ث  ADPيجب أن تسدد شر
ة فائدة القرض )والب  ي اليوم األخت  من فت 

 
ي كل قرض ف

الثة أو ستة أو اثب 

كة  ة  ADPعشر شهًرا )أو أي وقت آخر يتفق عليه من قبل شر ط أال تمتد فت  ((، بشر ووكيل التسهيالت )بالنيابة عن المقرضي  

 الفائدة إىل ما بعد تاريــــخ اإلنهاء(. 

 الدفع المسبق اإللزامي 

كة  )عل النحو  ADPباإلضافة إىل احتمالية استحقاق قروض معينة عل الفور وأن تكون قابلة للسداد عند تغيت  السيطرة عل شر

المبي   أدناه(، فعند وقوع حدث التخلف عن السداد )الذي يتم توضيحه بمزيد من التفصيل أدناه( والذي يكون مستمًرا، يجوز 

اماتهم اإلجمالية أكت  من لوكيل التسهيالت، ويجب عليه، إ  الذين يبلغ إجماىلي الت  
ذا تم توجيهه بشأن ذلك من قبل المقرضي  

كة  66% امات المستحقة، تقديم إشعار إىل شر ( كل القروض أو جزء منها )مع الفائدة 1يعلن فيه أن إما أن ) ADPمن إجماىلي االلت  

ا عل الفور وواجب السد
ً
( تكون القروض كلها أو جزء منها واجبة السداد عند 2اد؛ أو )المستحقة( يجب أن تكون عل مستحق

 الطلب. 

 اسعار الفائدة

سنوًيا( وليبور. يجب  %0.8معدل الفائدة عل القرض هو النسبة المئوية للمعدل السنوي المحسوب بإجماىلي الهامش المطبق )

كة  ة فائدة ) ADPأن تدفع شر ي اليوم األخت  من كل فت 
 
دفع فائدة عل القرض ف

ُ
ة الفائدة أطول من ستة أشهر، ت وإذا كانت فت 

ة الفائدة(.  ات ستة أشهر بعد اليوم األول من فت  ي تقع عل فت 
ي التواريــــخ الب 

 
 الفائدة ف

ي السيطرة
 التغت  ف 

ة ألكت  من  ة أو غت  مباشر كة أدنوك تمتلك ملكية مباشر كة  %50إذا لم تعد شر كة ADPمن رأس المال المصدر لشر  ADP، تكون شر

اماته  ا إلغاء الت  
ً
م الُمقرض بتمويل أي طلب استخدام ويجوز للُمقرض أيض ملزمة بإخطار وكيل التسهيالت عل الفور، وال يلت  

 وإعالن أن جميع القروض غت  المسددة إليه مستحقة الدفع وواجبة السداد عل الفور. 

 أحداث التقصت  

ي 
 
ي تشمل عل سبيل المثال ال الحرص الحاالت التالية: تحدد اتفاقية التسهيل العديد من أحداث التقصت  ف

  السداد، والب 
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  كة ا للتسهيل أو خطاب رسوم أو أي مستند آخر تم تحديده عل أنه  ADPعدم دفع شر
ً
أي مبلغ مستحق الدفع وفق

كة  ي غضون )ُيشار إليه بـ "مستند التمويل"( ما لم يتم السداد  ADP"مستند تمويل" من قبل وكيل التسهيالت وشر
 
ف

 خمسة أيام عمل من تاريــــخ استحقاقه. 

  كة ي مستندات التمويل غت  صحيح أو مضلل من الناحية المادية  ADPإذا ثبت أن أي تعهد أو بيان مكتوب مقدم من شر
 
ف

ي غضون 
 
ي أدت إىل هذا الخطأ ف

: ) 20عند إجرائه ما لم يتم معالجة الظروف الب  ( تاريــــخ تقديم 1يوم عمل من أي مما يلي

كة وك كة 2بشأن هذا الخطأ أو ) ADPيل التسهيالت إشعار إىل شر  بالخطأ.  ADP( علم شر

 ( : ي يجب أن تشمل ، عل سبيل المثال ال الحرص ، أي مديونية تتعلق بما يلي
ضة؛ 1أي مديونية مالية )والب  ( األموال المقت 

ي قبول أو معادل غت  مادي؛ أو )2)
ا أل ( أي3( أي قبول بموجب أي تسهيل ائتمات 

ً
اء مبلغ يتم جمعه وفق ي تسهيالت شر

كة سندات أو إصدار سندات أو سندات أو أسهم قروض أو أي أداة مماثلة( من  تكون:  ADP شر

o ة سماح هذا  عند االستحقاق )يخضع ها دفع لم يتم  (؛ و/أوالنتهاء أي إشعار معمول به أو فت 

o  النتهاء أي  يخضع هذا )لالستحقاق المحدد  التاريــــخاستحقاقها للدفع قبل تحقق تم اإلعالن عن استحقاقها أو

ا لحدث التقصت  )مهما كان وصفه(
ً
ة سماح سارية( وفق  ،إشعار أو فت 

المذكورة أعاله حيث يكون  بالبنود يطة أال يكون هناك أي حالة تقصت  بموجب اتفاقية التسهيل التجاري فيما يتعلق شر 

 (. دوالر أمريكي )أو ما يعادله بعمالت أخرى 250.000.000ل من المبلغ اإلجماىلي لهذه المديونية المالية أق

  كة  . ADPإفالس شر

 اتفاقية المرابحة

 نظرة عامة

كة  ي اإلسالمي  350،000،000بمبلغ  ADPتقدم اتفاقية المرابحة تسهيالت مرابحة ألجل إىل شر دوالر أمريكي من بنك أبوظب 

ي 
 
 . 2021ديسمت   19ش.م.ع. تم إبرام االتفاقية ف

 الغرض

ي يجب أن تشمل، عل 
كة )والب  يجب أن يكون الغرض من المبالغ المستخدمة بموجب هذا القرض هو األغراض العامة للشر

سبيل المثال ال الحرص، نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية ودفع أرباح األسهم ودفع تكاليف المعامالت المرتبطة بهذه 

 التسهيالت(. 

ضي   
 المقت 

كة   . ADPشر
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 القروض وسدادها مبلغ

كة  كة  350،000،000بموجب هذا التسهيل هو  ADPالمبلغ اإلجماىلي المتاح لشر إرسال إشعار  ADPدوالر أمريكي ويجوز لشر

يطة: )أ( عدن القيام بذلك، ال يكون ثمة ما ال يزيد عن  اء"( بموجب هذه التسهيالت شر اء )ُيشار إليه بـ "إشعار الشر بطلب الشر

ة عقود تسهيل  ي أي وقت؛ )ب( عدم استمرار أي حدث تقصت  أو حدث ينتج عن عشر
 
ي هذه االتفاقية( ف

 
سارية )كما هو محدد ف

ح؛ و ) ي يجب أن تتضمن ضمانات 2عقد التسهيالت المقت 
( تظل بعض الضمانات صحيحة من جميع النواجي الجوهرية والب 

كة  سل األموال. يجب أال يقل الحد األدت  للمبلغ المطلوب وسلطتها وامتثالها لقواني   وأنظمة مكافحة غ ADPتتعلق بوضع شر

اء عن   دوالر أمريكي )ما لم تكن التسهيالت المتبقية المتاحة أقل من هذا المبلغ(.  5،000،000بموجب إشعار الشر

 الدفع المسبق اإللزامي 

كة  مبي   أدناه(، عند وقوع حدث التخلف )عل النحو ال ADPباإلضافة إىل احتمالية السداد المبكر عند تغيت  السيطرة عل شر

ا 
ً
عن السداد )الذي يتم توضيحه بمزيد من التفصيل أدناه( والذي يكون مستمًرا، يجوز لوكيل االستثمار ويجب عليه، وفق

كة  ي هذه االتفاقية(، أن يقدم إشعاًرا إىل شر
 
جزء  ( كل أو 1يعلن فيه إما أن ) ADPلتوجيهات المشاركي   األغلبية )كما هو محدد ف

ي بموجب عقد التسهيالت( وجميع المبالغ األخرى غت  المسددة 
اء ومبلغ الربــح الهامسر من أسعار الدفع المؤجل )سعر الشر

( أن تكون جميع أسعار الدفع المؤجل أو جزء منها واجبة 2بموجب وثائق التمويل تكون مستحقة وواجبة السداد عل الفور؛ أو )

 الدفع عند الطلب. 

 دفع الربــح

كة يج ي آخر يوم  ADPب عل شر
 
وط اتفاقية المرابحة( عن كل عقد تسهيل ف ا لشر

ً
دفع مبلغ قسط هامش الربــح )محسوب وفق

كة  ة نجاح مدتها ثالثة أشهر أو، إذا تم إخطار وكيل االستثمار من قبل شر ي تكون لفت 
ة معاملة المرابحة )والب   ADPعمل من فت 

ي عشر شهًرا(. بما ال يقل عن يومي عمل قبل اليوم األو 
ة معاملة المرابحة، أي مدة شهر أو ثالثة أو ستة أو اثب   ل من فت 

ي السيطرة
 التغت  ف 

ة ألكت  من  ة أو غت  مباشر ي تمتلك ملكية مباشر كة  %50إذا لم تعد حكومة أبوظب  كة ADPمن رأس المال المصدر لشر ، فإن شر

ADP يل االستثمار ملزًما بإبرام عقد مرابحة بخالف العقد الدوري )كما ملزمة بإخطار وكيل االستثمار عل الفور، وال يكون وك

اماته ويطلب بالدفع المبكر بموجب كل عقد مرابحة مستحق.  ي الت  
 هو محدد فيه( ويجوز للمشارك )كما هو محدد فيه( أن يلع 

 أحداث التقصت  

ي تشمل عل
ي السداد، والب 

 
 سبيل المثال ال الحرص الحاالت التالية:  تحدد اتفاقية التسهيل العديد من أحداث التقصت  ف

  كة ا لـ )عل سبيل المثال ال الحرص( التسهيل أو خطاب رسوم أو أي  ADPعدم دفع شر
ً
أي مبلغ مستحق الدفع وفق

كة  )ُيشار إليه بـ "مستند التمويل"(  ADPمستند آخر تم تحديده عل أنه "مستند تمويل" من قبل وكيل التسهيالت وشر

ي غضون خمسة أيام عمل من تاريــــخ استحقاقه. ما لم يتم ا
 
 لسداد ف

  كة ي مستندات التمويل غت  صحيح أو مضلل من الناحية المادية  ADPإذا ثبت أن أي تعهد أو بيان مكتوب مقدم من شر
 
ف

ي غضون 
 
ي أدت إىل هذا الخطأ ف

: ) 20عند إجرائه ما لم يتم معالجة الظروف الب  ( تاريــــخ تقديم 1يوم عمل من أي مما يلي

كة  كة 2بشأن هذا الخطأ أو ) ADPوكيل االستثمار إشعار إىل شر  بالخطأ.  ADP( علم شر
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 ( : ي يجب أن تشمل ، عل سبيل المثال ال الحرص ، أي مديونية تتعلق بما يلي
ضة؛ 1أي مديونية مالية )والب  ( األموال المقت 

ي قبول أو معادل غت  مادي؛ أو )2)
اء 3( أي قبول بموجب أي تسهيل ائتمات  ا ألي تسهيالت شر

ً
( أي مبلغ يتم جمعه وفق

كة  سندات أو إصدار سندات أو سندات أو أسهم  تكون:  ADPقروض أو أي أداة مماثلة( من شر

o ة سماح(؛ و/أو  لم يتم دفعها عند االستحقاق )يخضع هذا النتهاء أي إشعار معمول به أو فت 

o  تم اإلعالن عن استحقاقها أو تحقق استحقاقها للدفع قبل التاريــــخ المحدد لالستحقاق )يخضع هذا النتهاء أي

ا 
ً
ة سماح سارية( وفق  لحدث التقصت  )مهما كان وصفه(،إشعار أو فت 

يطة أال يكون هناك أي حالة تقصت  بموجب اتفاقية التسهيل التجاري فيما يتعلق بالبنود المذكورة أعاله حيث يكون  شر

 دوالر أمريكي )أو ما يعادله بعمالت أخرى(.  250.000.000المبلغ اإلجماىلي لهذه المديونية المالية أقل من 

  كة  . ADPإفالس شر
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  : تفاصيل أخرىبعالراالقسم 

ي  / آلية اعتماد  .1
كة تبب  ي الشر

 
 نظام الحوكمة ف

ي تتماسر مع أفضل الممارسات الدولية.  
كات الب  م مجلس اإلدارة بمعايت  حوكمة الشر ي  كما يلت  

 
ة  ف تمتثل و هذه،  االكتتابتاريــــخ نشر

م االمتثالبروج ة كشر  كات وتعت     لمتطلبات حوكمة الشر
ً
ي لألوراق المالية.  وفقا ي سوق أبوظب 

 
 لقواعد اإلدراج ف

كات  ي هذا الصدد عل دليل حوكمة الشر
 
ي لألوراق المالية ف ي سوق أبوظب 

 
ي تنص قواعد اإلدراج ف

 
كات المدرجة ف ي للشر سوق أبوظب 

كات مثل الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع. ومع ذلك، فلألوراق المالية  ي حالة شر
ي المناطق  بروجق 

 
ي تم تأسيسها ف

الب 

ي لألوراق دولة اإلماراتالحرة ب ي قد يوافق عليها سوق أبوظب 
، فإن تطبيق دليل حوكمة الهيئة يخضع لإلعفاءات والتعديالت الب 

م   المالية.  كة بتقي  ي سروج شر
ي قد تتطلب استثناءات وتعديالت، والب 

ي الوقت الحاىلي الحاالت الب 
 
ي الوقت المناسب ف

 
ق ف تطب 

ي قواعد اإلدراج. 
 
ي سيتم منحها عل النحو المتوج  ف

ي لألوراق المالية للحصول عل اإلعفاءات المطلوبة الب  كما   عل سوق أبوظب 

ي  حوكمة وسياسة تشكيل مجلس اإلدارةأن مجلس اإلدارة قد تبب  سياسة 
عند  واجبة التطبيق مبادئ مختلفة تتضمنوالب 

ي  ستشكيل المجل
 
ي   األقلأنب  واحدة عل  وجود  إلزاميةلك ذبما ف

 
ة االكتتاب   . دارةاإل مجلس  أعضاء كعضو ف ي نشر

 
، ُيشار هذهوف

كات المطبقة عل كة إىل قواعد حوكمة الشر  الحوكمة وسياسةوسياسة  )مع مراعاة االستثناءات الُمشار إليها أعاله(بروج  شر

 باسم "تشكيل مجلس اإلدارة 
ً
  "(. الحوكمةقواعد مجتمعة

ح اإلداري هيكل ال .2 كةالمقت   للشر

كة هيكل مجلس إدارة  الشر

 . نو مستقلمديرون منهم  7، ونو تنفيذي غت  ن و مدير وجميعهم  11 يتكون مجلس اإلدارة من

 

 سنة التعيي    المنصب تاري    خ الميلد االسم

 2022 )عضو مستقل( رئيس مجلس اإلدارة 1973 *الجابر احمد  سلطان. د معاىلي 
 2022 نائب رئيس مجلس اإلدارة 1971 اس جانجل توم

 2022 )عضو مستقل( عضو مجلس إدارة 1973 *خالد سالمي   
 2022 )عضو مستقل( عضو مجلس إدارة 1963 *عبدالعزيز الهاجري
ي   2022 )عضو مستقل( عضو مجلس إدارة 1985 *خالد الزعات 
 2022 )عضو مستقل( عضو مجلس إدارة 1984 *عمر الفارسي 

 2022 )عضو مستقل( عضو مجلس إدارة 1987 *نيش حتسنيم أ
 2022 عضو مجلس إدارة  1962 مارك جيه إس تونكيت   

 2022 عضو مجلس إدارة  1963 رودهوفت . فيليب رينيه إم
 2022 عضو مجلس إدارة  1968 توماس مايكل بوسن
 2022 )عضو مستقل(عضو مجلس إدارة  1962 روجر ويليام براون*

 رة أن العضو يعتت  مستقال بموجب قواعد الحوكمة. *توضح هذه اإلشا
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ة والتجربة اإلدارية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة أدناه  : تم تحديد الخت 

  -الجابر  احمد  معاىلي الدكتور سلطان
ً
 رئيسا

كة  كةمنذ تأسيسها  ADPوسيظل معاىلي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيًسا لشر الدكتور اىلي معشغل . ، وسيتم تعيينه رئيًسا للشر
اير  كة أدنوك منذ فت  قبل توليه المنصب . 2016سلطان أحمد الجابر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشر

ي أدنوك، شغل 
 
كة مبادلة للتنميةمعاىلي القيادي ف ي شر

 
. الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب الرئيس التنفيذي لمنصة الطاقة ف

ي مجلس الوزراء االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمبعوث الخاص الدكتور سلطان أحممعاىلي 
 
د الجابر هو عضو ف

معاىلي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب  شغل، 2020حب  يوليو  2013من عام . لدولة اإلمارات العربية المتحدة لتغت  المناخ
ي يوليو وزي

 
 للصناعة والتكنولوجيا  معاىلي  عي   ، 2020ر دولة اإلمارات العربية المتحدة، وف

ً
الدكتور سلطان أحمد الجابر وزيرا

كما يشغل العديد من األدوار القيادية اإلضافية والمناصب االستشارية والمستشارين بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة .  المتقدمة
اتيجية والتنمية المستدامة ي يوليو . واالقتصاد واالتصاالت االست 

 
الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيًسا معاىلي  ، تم تعيي   2020ف

ي تقديم الخدمات المالية من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 
يك رئيسي ف لمجلس إدارة بنك اإلمارات للتنمية، وهو شر

ي نوفمت   . المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 
ا خاًص 2020ف

ً
اإلمارات ا لدولة ، تم تعيي   الدكتور سلطان أحمد الجابر مبعوث

ا من عام  قد شغله، وهو المنصب الذي كان العربية المتحدة للمناخ
ً
ي ديسمت  . 2016إىل عام  2010سابق

 
، تم تعيي   2020ف

ي معاىلي  ي أبوظب 
 
ي مجلس إدارة المجلس األعل للشؤون المالية واالقتصادية ف

 
 . الدكتور سلطان أحمد الجابر عضًوا ف

ي مجلس أمناء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، ورئيس مجلس أمناء جامعة الدكتور سلطان أحممعاىلي 
 
د الجابر عضو نشط ف

ي وحاصل عل درجة الدكتوراه
ي، المملكة المتحدة، ماجستت  . محمد بن زايد للذكاء الفب 

ي األعمال واالقتصاد من جامعة كوفنت 
 
ف

ي إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا، الواليات ال
 
ولية من جامعة ف ي الهندسة الكيميائية والبت 

 
متحدة األمريكية، وبكالوريوس ف

كات الدكتور سلطان احمد الجابر يحمل عضوية مجالس ادارة معاىلي  . جنوب كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية عدة شر
ي الدولة

 
 . مساهمة عامة ف

 نائب الرئيس  -توماس جانجل السيد 

كة تم تعيي   السيد توماس ي منصب الرئيس . جانجل نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة اعتباًرا من تأسيس الشر
 
تم تعيي   السيد جانجل ف

ي أبريل 
 
ي ف كة بورياليس إيه ج  ي 2021التنفيذي لشر اف لدى بورياليس إي ج  ا منصب عضو من هيئة اإلشر

ً
من . ، وقد شغل سابق

كة ، شغل السيد جانجل منصب عضو مج2021إىل أبريل  2019عام   عن عمليات OMVلس اإلدارة التنفيذي لشر
ً
، وكان مسؤوال

ي 
 
وكيماويات ف ي  20مع أكت  من . OMVالتكرير والبت 

 
ة ف ي تشكيل أعمال OMVعاًما من الخت 

 
، لم يلعب توماس جانجل دوًرا مهًما ف

OMV  ا عن إنشاء إعادة التدوير
ً
 أيض

ً
وكيماويات فحسب، بل كان مسؤوال ي مجال التكرير والبت 

 
ي وبالتاىلي وضع األساس  ف

الكيميات 
كة  اتيجية االقتصاد الدائري لشر ي . OMVالست 

 
ي عام  OMVبدأ السيد جانجل حياته المهنية ف

 
ي مصفاة   1998ف

 
كمهندس عمليات ف

Schwechat . ي عام
 
كة 2011ف ي مدينة  OMV Deutschland GmbH، أصبح السيد جانجل المدير العام لشر

 
ومدير الموقع ف

ي عام . ألمانيا بورغاوزن ب
 
ي 2014ف

 
توىل منصب نائب الرئيس األول  2016و  Schwechat، تم تعيي   السيد جانجل مديًرا للموقع ف

ي 
 
وكيماويات مع مسئولية جميع مصاف  . الثالث OMVلوحدة أعمال التكرير والبت 

ي فيينا، النمسا، والهن
 
ي جامعة فيينا للتكنولوجيا ف

 
ي درس السيد جانجل هندسة العمليات ف

 
ي جامعة سالفورد ف

 
دسة الميكانيكية ف

، المملكة المتحدة  . مانشست 

 عضو مجلس إدارة  –السيد خالد سالمي   

كة سيظل السيد خالد سالمي   رئيًسا ل كةPTE مجلس إدارة شر ي مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر
 
السيد . ، وقد تم تعيينه كعضو ف

ي أدنوكسالمي   هو المدير التنفيذي للصناعات التحويلية و 
 
ومن خالل هذا المنصب، يقود وظائف التجارة . التسويق والتجارة ف

 عن عمليات التكرير والتسويق وعمليات الصناعة
ً
ي أدنوك، فضال

 
ي مجال إعادة . والتوريد ف

 
ويشمل ذلك نمو أعمالها الحالية ف

ي ا
 
ي صناعي تنافسي عالمًيا ف

وكيماويات، وتطوير تعزيز، وهو نظام بيب  لرويس من شأنه أن يدعم طموحات النمو الشحن والبت 
ي مجال الهيدروجي   

 
ي واإلمارات، وتقييم أدنوك لفرص األعمال الجديدة ف ي أبوظب 

 
كما يتوىل السيد سالمي   مسؤولية .  الصناعي ف

كة أدنوك للتسويق الدوىلي 
كة من خالل شر ي الخارج وتعزيز التواجد العالمي للشر

 
ي ألدنوك ف اتيي  ا شغل س. التخزين االست 

ً
ابق
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يد  كة تت  ي شر
 
، ورئيس العمليات ف ي  أبوظب 

، ورئيس مراف   ي ي أبوظب 
 
كة )منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية ف الشر

يد المركزي امج من (.  الوطنية للتت  ي أدنوك بصفته مدير مكتب إدارة الت 
 
ة 2017إىل  2016كما قاد جهود التحول ف ، خالل فت 

 . تحول هام لمجموعة أدنوك

كة با ي أدنوك، يشغل السيد سالمي   منصب عضو مجلس إدارة شر
 
إلضافة إىل دوره كمدير تنفيذي للصناعة والتسويق والتجارة ف

، أدنوك اللوجستية والخدمات، أدنوك ريفينينغ، أدنوك لتجهت   الغاز، أدنوك لمعالجة الغاز، أدنوك للغاز  ي إل سي تيجلوب ت  فت 
ي إي، . م. لتجارة العالمية، أدنوك للتوزيــــع ش، أدنوك لADPالطبيعي المسال، بروج 

ي ت  كة بروج ت 
ا رئيس مجلس إدارة شر

ً
وهو أيض

ي لتوزيــــع الغاز، ومجلس إدارة إنجسكو  كة أبوظب 
ي الهندسة . وأدنوك للتجارة، وتعزيز، وشر

 
وهو حاصل عل بكالوريوس العلوم ف

ي الواليات المتحدة وماجستت  إدارة ا
 
 . ألعمال التنفيذية من إنسياد من كلية كولورادو للمناجم ف

 إدارة عضو مجلس  -السيد عبدالعزيز عبدهللا الهاجري 

كة.   عبد العزيز عبد هللا الهاجريتم تعيي   السيد  ي مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر
 
الهاجري منصب المدير  السيد شغل  كعضو ف
ي أدنوك من مايو 

 
ي  2016التنفيذي لقطاع التكرير والتسويق ف

 
، شغل 2016إىل عام  2007من عام . 2021 أبريل حب  تقاعده ف

كة ي . ADP السيد الهاجري منصب الرئيس التنفيذي لشر كة أبوظب 
يشغل السيد الهاجري حالًيا منصب عضو مجلس إدارة شر

كة(أدنوك للتكرير)لتكرير النفط  كة أركان لمواد البناء شADP ، وشر ي السيد الهاجري حاصل عل درجة البكالو . ع. م. ، وشر
 
ريوس ف

ي الواليات المتحدة
 
ي الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس ف

 
 . العلوم ف

ي   مجلس إدارة  عضو  –السيد خالد محمد عبدهللا الكيم الزعاب 

ي   السيد  تم تعيي     ي خالد محمد عبدهللا الكيم الزعات 
 
كة كعضو ف ي هو القائم بأعمال  . مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر السيد الزعات 

ا منصب نائب الرئيس األول لوظيفة التخطيط الماىلي وإعداد التقارير . ماىلي لمجموعة أدنوكالمدير ال
ً
ي سابق شغل السيد الزعات 

اير  ي أدنوك من فت 
 
، وكنائب أول للرئيس لوظيفة التخطيط الماىلي والموازنة 2021إىل ديسمت   2021وإدارة أداء المجموعة ف

ي أدنوك اعتباًرا من ي
 
ي مجلس إدارة مجموعة أدنوك لخدمات الخزينة .  2021إىل يناير  2020ناير وإعداد التقارير ف

 
كما أنه عضو ف

ي لتكرير النفط  كة أبوظب 
، وأدنوك للتجارة (تكرير)المحدودة، وأدنوك ألنابيب النفط، وأصول خط أنابيب الغاز أدنوك، وشر

كات التابعة ألدنوك ي العديد من الشر
 
ي المالية من السيد ال. المحدودة، وعضو لجنة ف

 
ي حاصل عل درجة البكالوريوس ف زعات 

اليا  ، فيكتوريا، أست   . جامعة ديكي  

 عضو مجلس إدارة – السيد عمر الفارسي 

ي تم تعيي   السيد عمر الفارسي  
 
كة كعضو ف يشغل السيد الفارسي حاليا منصب نائب رئيس اول  . مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر

اتيجية والتقرير  ي ادنوك. قبل ذلك، كان السيد الفارسي نائب رئيس اول للسياسات المالية واألنظمة للمحاسبة واالست 
 
يبة ف والرص 

ي ادنوك من مايو 
 
اير  2020ف كة  2021اىل فت  اير  االمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع. والرئيس التنفيذي الماىلي لشر من فت 

ىلي ومدير التوريد ضمن مجموعة مبادلة. يحمل السيد الفارسي . قبل ذلك كان السيد الفارسي المدير الما2020اىل ابريل  2015
فة من جامعة سياتل. كما ان  ي المحاسبة المحت 

 
ي علوم الحاسوب )بتخصص اعمال( ودرجة الماجستت  ف

 
درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة االمريكية. 
 
 السيد الفارسي محاسب عام مرخص من والية واشنطن ف

 عضو مجلس إدارة  –شيالسيدة تسنيم أحن

ي   نيشحأتسنيم  ةتم تعيي   السيد
 
كة كعضو ف تشغل اآلنسة أحناش منصب نائب رئيس قسم  . مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر

ي أدنوك
 
ا كمدير لوظيفة التحليالت وتحسي   سالسل القيمة . تحسي   سالسل القيمة والتحليالت ف

ً
عملت السيدة أحناش سابق

ي أدنوك من يناير 
 
ي قسم المعايت  والتكنولوجيا، 2020يونيو  إىل 2019ف

 
، باإلضافة إىل أدوار مختلفة مثل محققة أبحاث رئيسية ف

ي قسم المعايت  والتكنولوجيا، البيئة
 
ي أدنوك لمعالجة الغاز من نوفمت  . ومهندسة البحث والتطوير والبيئة ف

 
وإدارة كفاءة الطاقة ف

ي تضمنت انتداًبا  2017إىل ديسمت   2012
ي عام  TotalEnergiesلمدة ثالثة أشهر إىل والب 

 
باإلضافة إىل ذلك، عملت بي   . 2016ف

ي الرويس ومصنع حبشان، وكانت مسؤولة عن قيادة   2014و  2012عامي 
 
ي أدنوك لمعالجة الغاز ف

 
كمهندسة عمليات وبيئية ف

ي ا. وتنفيذ نطاق عمل أدنوك للرقمنة
 
لهندسة الكيميائية من الجامعة األمريكية السيدة أحناش حاصلة عل بكالوريوس العلوم ف
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ي القانون الدوىلي والتنمية المستدامة من جامعة السوربون، 
 
ي القانون ف

 
ي الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ودرجة الماجستت  ف

 
ف

يدج، المملكة المتحدة ي إدارة األعمال من جامعة كامت 
 
 . اإلمارات العربية المتحدة، وماجستت  تنفيذي ف

ي إس تونكيت   لسيد ا  عضو مجلس إدارة  –مارك ج 

ي مجلس اإلدارة 
 
ي إس تونكيت   كعضو ف كة منتم تعيي   السيد مارك ج  كة بورياليس إيه . تأسيس الشر انضم السيد تونكيت   إىل شر

ي عام 
 
ي ف لرئيس  قبل ذلك، شغل السيد تونكيت   منصب النائب األول. 2014ويشغل منصب المدير الماىلي منذ نوفمت   2009ج 

ي مجموعة . مراقبة المجموعة
 
ا من المناصب اإلدارية العليا ف

ً
، Royal Philipsقبل انضمامه إىل بورياليس، شغل السيد تونكيت   عدد

ى أو المنظمات القطرية الموجودة  ي ذلك منصب المدير الماىلي ونائب الرئيس األول للعديد من وحدات األعمال العالمية الكت 
 
بما ف

ي هولندا وا
 
ي آسيا ف

 
ي أوروبا إىل تايوان وهونغ كونغ ف

 
 . ليونان ف

ي المحاسبة القانونية 
 
ي اقتصاديات األعمال ودرجة الدراسات العليا ف

 
ي العلوم ف

 
  حاصل عل درجة الماجستت  ف

السيد تونكيت 
ي هولندا ( محاسب مسجل)

 
 . من جامعة جرونينجن ف

 عضو مجلس إدارة  –رودهوفت . فيليب رينيه مالسيد 

ي فيليب رودهوفت   السيد  يي   تم تع
 
كة منذ مجلس اإلدارة  كعضو ف رودهوفت نائب الرئيس التنفيذي  السيد تم تعيي   . تأسيس الشر

ي 
 
ي ف كة بورياليس إيه ج  كة ومشاريــــع النمو لشر ، شغل السيد رودهوفت 2017إىل  2013من عام . 2018يناير للمشاريــــع المشت 

ي 
 
، شغل السيد رودهوفت العديد من المناصب اإلدارية 2013و  2007 عامي بي   . ADPمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات ف

ي أوروبا الوسط، والنائب األول لرئيس العمليات 
 
ي ذلك منصب المدير العام لمواقع اإلنتاج ف

 
كة بورياليس، بما ف ي شر

 
العليا ف

ي 
 
كات بورياليس ونائب الرئيس األول لسلسلة التوريد وإدارة المنتجات ف  . البوىلي أوليفينات لمجموعة شر

ي العلوم التطبيقية من 
 
ف ف ، "Katholieke Universiteit Leuven"السيد رودهوفت حاصل عل درجة الماجستت  مع مرتبة الشر
ي إدارة اإلنتاج والهندسة الميكانيكية الكهربائية

 
 . بلجيكا، مع تخصص ف

 عضو مجلس إدارة  –توماس مايكل بوزين السيد 

ي ماس بوزين  تم تعيي   السيد تو 
 
كة منذ مجلس اإلدارة  كعضو ف ق . تأسيس الشر تم تعيي   السيد بوزين نائًبا لرئيس منطقة الشر

ي مايو 
 
ي ف كة بورياليس إيه ج  قبل هذا المنصب، شغل السيد بوزين منصب المدير الماىلي وكبت  . 2018األوسط وآسيا لشر

ي برو . المسؤولي   الماليي   
 
اتيجية ف ي عام . جمستشار مسؤول عن االست 

 
وتقلد  1994انضم السيد بوزين ألول مرة إىل بورياليس ف

ي االبتكار 
 
ي ذلك مدير تخطيط األعمال والتحليل، ومدير دعم القرار، ومدير تطوير األعمال ف

 
منذ ذلك الحي   عدة مناصب بما ف

ونية، ومراقب وحدة األعمال للتطبيقا وع األعمال اإللكت  ق األوسط وآسيا، ومدير مشر تم إعارة السيد بوزين . ت الهندسيةوالشر
 . 2018إىل  2011ومرة أخرى من  2008إىل  2005من قبل بورياليس إىل بروج من 

ي 
 
ي االقتصاد وإدارة األعمال من كلية كوبنهاغن لألعمال، الدنمارك مع تخصص ف

 
السيد بوزين حاصل عل درجة الماجستت  ف

  . المالية والمحاسبة واألعمال الدولية

 عضو مجلس إدارة  – ر براونجرو السيد 

كة روجر براونتم تعيي   السيد  ي مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشر
 
يشغل السيد براون حالًيا منصب نائب الرئيس  . كعضو ف

ي أدنوك. قبل
 
ي مارس  التنفيذي إلدارة التكرير والتسويق واألصول ف

 
، شغل السيد براون منصب 2022انضمامه إىل أدنوك ف

كة الرئيس التنفي ي ذي لشر ج  ي  (Varo Energy) فارو إينت 
كب  ي شر

 
وليوم. قبل ذلك ، شغل السيد براون مناصب عليا ف  بريتش بت 

(BP)  وليوم كليشو ي تجاوزت  (Klesch Petroleum) بت 
عاًما ، عمل السيد براون عت  سلسلة القيمة  35. خالل حياته المهنية الب 

ي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا 
 
ق األوسط.  النهائية ف  والشر

ي العلوم الهندس
 
ا ية والتكنولوجيا من جامعة لوبورو السيد براون حاصل عل درجة ف  . ، إنجلت 
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 اإلدارة العليا

كة  يتوىل اإلدارة اليومية لعمليات أعضاء مجلس اإلدارة،إىل ضافة باإل   : عل النحو التاىلي وهم  فريق اإلدارة العليا الشر

 االسم
تاري    خ 
 ي    خ التعيي   تار  المنصب الميلد

 مايو  10 الرئيس التنفيذي 1975 سلطان السويدي  هزيم
2022 

ة 1974 سعيد سلطان الظاهري  ؤون المالي 
 
 مايو  10 المدير العام  للش

2022 

 مايو  10 للعمليات الرئيس التنفيذي 1960 ديسال . لويس روالند ر 
2022 

 مايو  10 مسؤوىلي التسويق مدير  1965 رايت  هوفلينج 
2022 

ة والتجربة اإلدارية لكل من فريق اإلدارة العليا أدناه  . تم تحديد الخت 

 الرئيس التنفيذي -هزيم سلطان السويدي 

 السويدي سلطان السيد هزيم  تم تعيي   
ً
 تنفيذيا

ً
كة رئيسا ي  ADP بروج لشر

 
السويدي  السيد  ومنذ ذلك الحي   يساهم، 2020يناير  ف

ي قيادة األنشطة اإلنتاجية وتعزيز م
 
ي دولة ف

 
وكيماويات ف ي تطوير قطاع صناعة البت 

 
 عن دوره ف

ً
شاريــــع بروج التنموية، فضال

ة كة 2020عام إىل  2017من عام  اإلمارات. وخالل الفت  األسمدة  صناعات، شغل السيد السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشر
ي األ 

 
ي نمو وتعزيز أعمال أدنوك ف

 
 ف
ً
 محوريا

ً
، كما قام بنجاح بنقل أعمال بالرويس )فرتيل( حيث لعب دورا

ً
 وعالميا

ً
سمدة إقليميا

كة كة فرتيل إىل  الشر ية. قبل انتقاله إىل شر كت   أكت  عل األسواق وتعزيز أداء الكوادر البشر
عام مستوى جديد من األداء العاىلي بت 

قللرئيس التنفيذي للمبيعات اإلقليمية األول  النائبمنصب يتوىل السيد السويدي  كان،  2017 ي الشر
 
كة األوسط  ف ي شر

 
وأفريقيا ف

ق األوسط وأفريقيا  ي منطقة الشر
 
كة السوقية وتسويق منتجات بروج ف ي تعزيز مكانة الشر

 
بروج برايفت ليمتد حيث ساهم بنجاح ف

كة مع تشغيل مصنع بروج  ة النمو المزدهر بالشر  . كةوزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للشر  3عت  أداء تجاري قوي خالل فت 

ي إدارة األعمال تخصص تسويق من جامعة والية كاليفورنيا  شهادةالسويدي حاصل عل  والسيد  
 
ف ف البكالوريوس مع مرتبة الشر

ي سان 
 
ناردينو بالوالياتف ي  انكما   المتحدة األمريكية.  بت  ي مجلس إدارة االتحاد الخليي 

 
 عضو ف

ً
السيد السويدي حاليا

وكيماويات والكيماويات )جي  . بكا(للبت 

 المدير الماىلي  -سعيد سلطان الظاهري 

كة  يتمتع . ، وقد تم تعيينه رئيسا ماليا لها 2018منذ أبريل  ADPيشغل السيد سعيد سلطان الظاهري منصب المدير الماىلي لشر
ا الرئيس  22السيد الظاهري بأكت  من 

ً
ي صناعة النفط والغاز، وكان سابق

 
ة ف كا الماىلي عاًما من الخت  ت مجموعة أدنوك، لعدد من شر

ي ذلك أدنوك لمعالجة الغاز، وأدنوك للحفر ش
 
يشغل السيد الظاهري حالًيا منصب عضو . ع، وأدنوك للغازات الصناعية. م. بما ف

ي أدنوك 
 
ي لجان التدقيق ف

 
ا عضًوا ف

ً
ي أدنوك لمعالجة الغاز، وكان سابق

 
ي لجنة التدقيق ف

 
ي L&Sف كة أبوظب 

، وأدنوك البحرية، وشر
 . رباء للماء والكه

ي دراسات األعمال من جامعة كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية وماجستت  
 
السيد الظاهري حاصل عل بكالوريوس العلوم ف

من جمعية ( CGMA)وهو محاسب إداري عالمي معتمد . إدارة األعمال التنفيذية بامتياز من جامعة زايد، اإلمارات العربية المتحدة
في   المعتمدينالمحاسبي   المهنيي   

 . المعتمدين الدوليي   ومدير معتمد من معهد المديرين المحت 
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 الرئيس التنفيذي للعمليات -لويس روالند آر ديسال 

ي . يشغل السيد لويس روالند آر 
 
وقد تم تعيينه رئيسا ، 2017منذ نوفمت   ADPديسال منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ف

ي العمليات مع بورياليس 27، أمىص  السيد ديسال أكت  من ADPىل قبل انضمامه إ. لعملياتها تنفيديا 
 
ي . عاًما ف

ة الب  خالل الفت 
ي ذلك مدير 

 
ي بورياليس، شغل السيد ديسال مناصب مختلفة بما ف

 
المسؤول عن مواقع اإلنتاج البلجيكية، ورئيس  HSEقضاها ف

ونائب الرئيس األول للعمليات الكيميائية األساسية حيث فريق قيادة سالمة العمليات للمواقع األوروبية لمجموعة بورياليس، 
ي أوروبا 

 
ي مواقع مختلفة ف

 
 لوحدات إنتاج الهيدروكربون واألسمدة ف

ً
 . كان مسؤوال

ي الهندسة الكيميائية من بلجيكا عام 
 
ي إدارة  1982السيد ديسال حاصل عل درجة الماجستت  ف

 
ودرجة الماجستت  التنفيذي ف

 . 2010لنمسا عام من ا( MBA)األعمال 

 مدير التسويق -رايت  هوفلينج 

كة  انضم . لها  تسويقيا وقد تم تعيينه رئيسا ، 2021منذ نوفمت   PTEيشغل السيد رايت  هوفلينج منصب الرئيس التنفيذي لشر
ي عام 

 
كة بورياليس ف يس التنفيذي شغل السيد هوفلينج منصب الرئ. كمدير لوحدة أعمال الميالمي     2007السيد هوفلينج إىل شر

ي من أكتوبر 
وجي   التقب 

ا  2021إىل نوفمت   2018ألعمال بورياليس لألسمدة والميالمي   والنيت 
ً
وتم تعيينه نائًبا تنفيذًيا مؤقت

ي أبريل 
 
 . 2018للرئيس البوىلي أوليفينات واالبتكار والتكنولوجيا ف

ي الهندسة البال 
 
ي العلوم ف

 
ي فورتسبورغ، السيد هوفلينج حاصل عل درجة الماجستت  ف

 
ستيكية من جامعة العلوم التطبيقية ف

ي إدارة األعمال من جامعة تورنتو، كندا 
 
 . ألمانيا، وماجستت  ف

كة التنظيمي هيكل ال  : للشر

 . 5الملحق ىل يرج  الرجوع إ

كة المراكز الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  ي للشر
 
كات التابعة  أي من ف كة و الشر ها م/ للشر كات أو غت  المساهمة ن الشر

ي  العامة
 
 : دولة اإلماراتف

كة هزيمالسيد  . السيد سعيد سلطان الظاهري هو الرئيس التنفيذي الماىلي ADP بروج سلطان السويدي هو الرئيس التنفيذي لشر

كة   . ADPلشر

كة   . ADPالسيد لويس روالند ديسال هو الرئيس التنفيذي للعمليات لشر

كة السيد رايت  هوفلينغ هو الرئ  . PTEيس التنفيذي لشر

ي يشغلها المراكز الوظيفية 
ي الب 

 
كات التابعة أي من أعضاء مجلس اإلدارة ف كة و الشر ها/ للشر كاتمن  أو غت  المساهمة  الشر

ي دولة اإلمارات العامة
 
 : ف

كة ادنوك.  احمد  سعادة الدكتور سلطان  الجابر هو المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشر

كة ادنوك. السيد خالد سالمي    ي شر
 
  هو المدير التنفيذي للصناعات والتسويق والتجارة ف

كة ادنوك.  ي هو الرئيس التنفيذي الماىلي باإلنابة الحاىلي لشر  السيد خالد محمد الزعات 

ي السيد عمر الفارسي هو 
 
يبة ف اتيجية والتقرير والرص  كة  نائب رئيس اول للمحاسبة واالست   . ادنوكشر
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كة ادنوك. هي ن نيشحأتسنيم السيدة  ي شر
 
 ائب رئيس لسلسة القيم والتحسي   والتحليل ف

وط  دارة: اإل مجلس األهلية وانتخاب  شر

ي اجتماع جمعية عمومية عن طريقمن قبل المساهمي   سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 
اكمي  ف ي  التصويت الت 

 
 الموضح ف

كةال ي القسم تعيي   مجلس اإلدارة  تم. نظام األساسي للشر
 
  البائَعي ْ  من قبل أعاله  2-4المدرج ف

ْ
سنوات تبدأ  3لمدة  المساهَمي 

ي تاريــــخ 
 
ات الي عدد من ألخدمة اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة  اإلدراج. ف  . متتاليةالفت 

ي مجلس اإلدارة إذا أصبح أحد المناصب
 
بديل عضو مجلس إدارة ، فيجوز للمجلس تعيي   اإلدارة مجلس مدةشاغًرا خالل  ف

كة. ويشغل أي  لنظامبموجب ا ة المتبقية لعضو مجلس إدارة األساسي للشر الذي  عضو مجلس اإلدارةبديل المنصب لمدة الفت 

 منصبه.  أخل

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة: 

ي توىلي القيادة اال 
 
كتتمثل المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة ف كة وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشر اتيجية للشر ة ومراقبة ست 

كة، سواءً  ي تهم الشر
ي جميع الشؤون الب 

 
كة. ويمثل مجلس اإلدارة الجهة األساسية التخاذ القرار ف فيما يتعلق  أداء أعمال الشر

اتيجية أو بآثارها المالية أو اال  كةست  ي اتخاذ القرارات اآلثار األخرى المتعلقة بسمعة الشر
 
. ويتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة النهائية ف

ي 
 
كةف ا للجمعية العمومية للمساهمي   بموجب القانون أو النظام األساسي للشر

ً
 . جميع الشؤون فيما عدا تلك المخصصة تحديد

  :   وتتضمن المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة ما يلي

  انيتها وهيكلها كة ومت   اتيجية الشر   ؛تحديد است 

 كة   ؛اعتماد السياسات األساسية للشر

 اف تنفيذ إجراءات إعدا ها من الضوابط الداخلية والمالية واإلشر د التقارير المالية المناسبة وسياسات إدارة المخاطر وغت 

  ؛عليها 

 كة اح إصدار أسهم عادية جديدة وأي إعادة هيكلة للشر   ؛اقت 

 ؛تعيي   اإلدارة التنفيذية  

 كة وضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلد والتعامل مع أي تضارب محتمل ارة تحديد سياسات المكافآت المتبعة لدى الشر

  و للمصالح؛

  .الدعوة لعقد اجتماعات المساهمي   وضمان التواصل المناسب معهم  

، 28، الطابق 28قسم من الطابق عنوان العمل لكل من المديرين هو  ي ، جزيرة المارية، أبوظب  ي العالمي ، برج الشاب، سوق أبوظب 

 . اإلمارات العربية المتحدة
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 دارةاإل  لجان مجلس .3

: لجنة تدقيق ولجنة  ل مجلس اإلدارة ثالث لجان دائمة، هي
ّ
شيحاتسيشك )تخضع كل منها لمتطلبات قواعد  مكافآتالو  الت 

ام بأحكام النظام األساسي الحوكمة( ولجنة تنفيذية. وإذا دعت الحاجة إىل ذلك،  يجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان ، مع االلت  

ا ل
ً
ي  واعد قإضافية حسب االقتضاء. وفق

 
لجنة التدقيق أو لجنة  أي من الحوكمة، ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضًوا ف

شيحات والمكافآت.   الت 

شيحات والمكافآت سشكيل نص نظامنا األساسي عل أن تي ي يعتمدها وف لجنة التدقيق ولجنة الت 
ي االختصاصات الب 

 
يحدد ف

، تمثيل وف التنفيذية سوأن عضوية السلطة  ،مجلس اإلدارة من وقت آلخر  ي تعكس، بأكت  قدر ممكن وكذلك عل أساس تناسب 

كة  . األكت  حجًما  إدارتنا فئات أعضاء مجلس  ا للنظام األساسي لشر
ً
د فئة أعضاء مجلس اإلدارة وفق

َّ
حد

ُ
، وعل نطاق واسع، بروجوت

ي كل فئة بناًء عل المساهم الذي أدىل بأكت  
 
عدد من األصوات لهذا العضو عندما تم انتخابه. يتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة ف

ا من التفاصيل بهذا الخصوص
ً
ن النظام األساسي مزيد  . ويتضم 

ي كل لجنة من لجان مجلس اإلدارة اعتباًرا من تاريــــخ 
 
 اإلدراج. يوضح الجدول أدناه العضوية ف

 
 

 
ي تاريــــخ اإلدراج: وفيما يلي نظرة عامة مخترصة حول مهام كل لجنة من هذه اللجا

 
 ن، كما ف

 لجنة التدقيق

ي تنفيذ مسؤولياتسوف 
 
المتعلقة بإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق والرقابة  هتساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة ف

ي ذلك مراجعة 
 
غت  المتعلق  المالية ومراقبتها، ومراجعة ومراقبة مدى العمل نا بيانات نزاهةسالمة و الداخلية والخارجية، بما ف

 إىل تقديم بالتدقيق الذي يضطلع به مدققون خارجيون، 
ً
اف عل العالقة المدققي   الالمشورة بشأن تعيي   إضافة ، واإلشر خارجيي  

، ومراجعة فعالية وظيفة مراجعة الرقابة الداخلية ي ، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارج  بق  . وتلدينا  مع المدققي   الخارجيي  

ة المطلقة عن مراجعة التقارير السنوية والحسابات واعتمادها عل عاتق مجلس اإلدارة. وتوىلي لجنة التدقيق المراعاة المسؤولي

ي 
 
، وهيئة األوراق المالية والسلدولة اإلماراتالواجبة للقواني   واللوائح المعمول بها ف ي العالمي ي ، وسوق أبوظب  ع، وسوق أبوظب 

 لألوراق المالية. 

شيحات والمكافآت التدقيقلجنة  اللجنةعضو   اللجنة التنفيذية لجنة الت 

   × سالمي    خالد 
ي    ×  خالد الزعات 

  × × ونروجر برا
 × ×  نيشحتسنيم أ
 × ×  مطر أبوجراد. أحمد ك

 × × × عمر الفارسي 
 ×  × عائشة الحمادي
    توماس بوسن

    فيليب رودهوفت
 × ×  مارك تونكيت   
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ي سوف تعتمد قبل اإلدراج ات لجنة التدقيقتتطلب اختصاص
. يجب ان يكون عل أعضاء  6أن تتكون لجنة التدقيق من  الب 

باإلضافة إىل ذلك، يتعي   . (مستقلي    هميجب أن يكون اثنان عل األقل من) غت  التنفيذيي    أعضاء من لجنة التدقيق من 3األقل 

ة عملية  ي التدقيق أو التمويل أو المحاسبةعل عضو واحد عل األقل أن يكون لديه خت 
 
ويرأس لجنة التدقيق أحد األعضاء . ف

ا . المستقلي   وتضم أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس اإلدارة من وقت آلخر 
ً
لالختصاصات ذات يتم تعيي   أعضاء لجنة التدقيق وفق

ي السنة. الصلة
 
وتوكول  سُيطلب من جميع أعضاء. تجتمع لجنة التدقيق ما ال يقل عن أربــع مرات ف لجنة التدقيق االمتثال لت 

 الجوهريةمشاركة المعلومات الخاص بالمجموعة والذي يحدد المبادئ التوجيهية بشأن المسائل المتعلقة بمشاركة المعلومات 

 . غت  العامة والتداول من الداخل

ي سوف و 
كة  تتخذ لجنة التدقيق الخطوات المناسبة للتأكد من استقاللية مدقق  كة عل النحو المطلوب الخارجيي   الشر  عن الشر

 . القانون المعمول بهبموجب 

شيحات والمكافآت  لجنة الت 

ي سوف 
 
شيحات والمكافآت مجلس اإلدارة ف اف علوضع تساعد لجنة الت  شيح والمكافآت  واإلشر فيما يتعلق سياسات الت 

مسؤولة إن هذه اللجنة تعتت  ، فوبــهذه الصفة .علياالاإلدارة باإلضافة إىل مجلس اإلدارة  المنبثقة عن لجانالو ، بمجلس اإلدارة

كة بعض األمور المتعلقة ب تقييمعن  ة ، و بروجاإلدارة التنفيذية لشر مجلس اإلدارة عضاء أل تقييم توازن المهارات والمعرفة والخت 

ام بأحكام امع االو . باإلضافة إىل ذلك، المستقلي   أعضاء مجلس اإلدارة  استقالليةولجانه، وعل وجه الخصوص، مراقبة  لنظام لت  

 ، ي ذلك سوف األساسي
 
ي تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما ف

 
شيحات والمكافآت مجلس اإلدارة ف رفع تساعد لجنة الت 

كة   سياسات بعض والقرارات بشأن أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيي   بشأن مكافآت التوصيات إىل المجلس بشأن سياسة الشر

يةا المجموعة اف علووضع المبادئ الشاملة والمعايت  وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا و ، لمتعلقة بالموارد البشر  االشر

 . المكافآت والمزايا 

شيحات والمكافآت فيما يتعلق بتعيي   وعزل واستبدال الموظفي   الذين  سوف يقوم
مجلس اإلدارة بتفويض قرارات لجنة الت 

ة الرئيس ال ي اإلدارة األعليتبعون مباشر
كة، ونواب الرئيس األول للمجموعة وموظق   . نواب الرئيس للمجموعة تحت تنفيذي للشر

شيحات والمكافآتاختصاصات تطلب ت ي سيتم اعتمادها قبل اإلدراج لجنة الت 
شيحات والمكافآت أن تكون  الب  مكونة لجنة الت 

ش 3أعضاء. يجب ان يكون عل األقل  4من  يجب أن يكون اثنان منهم ) تنفيذيي   الغت   يحات والمكافات منأعضاء من لجنة الت 

شيحات (عل األقل مستقلي    ي قواعد الحوكمة. يجب اختيار رئيس لجنة الت 
 
وط ف ي هذه الشر

 
ي كل حالة بالمعب  المقصود ف

 
، ف

شيحات والمكافآت ، والمكافآت من بي   أعضاء اللجنة المستقلي    ي لجنة الت 
 
. يتم تعيينهم األعضاء ف ا للنظام األساسي

ً
تجتمع وفق

شيحات والمكافآت  كة 4لجنة الت  ي السنة، ومن وقت آلخر بناًء عل متطلبات الشر
 
سُيطلب من جميع أعضاء لجنة  . عل األقل ف

وتوكول مشاركة المعلومات الخاص بالمجموعة والذي يحدد المبادئ التوجيهية بشأن  شيحات والمكافآت االمتثال لت 
الت 

 . غت  العامة والتداول من الداخل جوهريةعلقة بمشاركة المعلومات المتالمسائل ال

  اللجنة التنفيذية

كة ي ذلك ما يتعلق باألداء التجاري للشر
 
ي االضطالع بمسؤولياته، بما ف

 
لقد فوض مجلس . تساعد اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة ف

راف ذات الصلة، إال أن بعض المعامالت مع األطراف ذات الصلة ال اإلدارة اللجنة التنفيذية بالموافقة عل المعامالت مع األط
ي )تتطلب مثل هذه الموافقة 

 
ا التفاقيات األطراف ذات الصلة القائمة بالفعل ف

ً
ي تم الدخول فيها وفق

ي ذلك المعامالت الب 
 
بما ف

ةتاريــــخ  ي  هذه النشر
 
ات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف يتم اتخاذ القرار "(. "المعامالت مع األطراف ذات الصلةوالموضحة ف

ي ظروف معينة، يحق لجميع 
 
، عل الرغم من أنه ف ذات الصلة بشكل عام عن طريق تصويت أعضاء اللجنة غت  المتضاربي  

ي تم عل (( ودون حرص)تتضمن هذه االمول )أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت 
 ابرامها المعامالت مع األطراف ذات الصلة الب 
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ي رأس مال  بأيتعلق فيما ي
 
ح عل أي أسهم ف ح عل األعمال أو األصول، أو أي استحواذ مقت  اء B4 LLCاستحواذ مقت  ، وشر
، وبعض مسائل البحث والتطوير ومعامالت الدورة العادية األخرى إىل جانب المعامالت مع . تراخيص تقنية البوىلي أوليفي  

ي ذلك الموافقة عل سياسات المجموعة أو  األطراف ذات الصلة، تم حجز العديد من القرارات
 
األخرى للجنة التنفيذية، بما ف

يات واالستثمار واستمرارية األعمال انية وتخطيط األعمال والمشت  ستتلق  اللجنة .  تعديلها أو إنهاؤها المتعلقة بالتمويل والمت  
ا المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال المجموعة وعمليات

ً
سُيطلب من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية االمتثال . ها التنفيذية أيض

وتوكول تبادل المعلومات الخاص بالمجموعة والذي يحدد المبادئ التوجيهية بشأن األمور المتعلقة بمشاركة المعلومات  لت 
 .   الشية غت  العامة والتداول من الداخل

ي . أعضاء  5ذية من تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية أن تتألف اللجنة التنفي
 
سوف تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة ف

 . الشهر 

 النظام األساسي  .4

ةمرفق طي  كة.  نشر  االكتتاب هذه النص الكامل للنظام األساسي للشر

 القانونيةاألمور  .5

كة بعد إدراجها  ي سوف تنطبق عل الشر
ي ضو أة جالمدر ة ياألمور القانون قراءةويجب  فيما يلي ملخص باألمور القانونية الب 

 
ء دناه ف

كة ي نصوص عليها الم) أحكام وبنود النظام األساسي للشر
 
ةمن  2الملحق ف  . (هذه النشر

  النظام األساسي 

كة بعد   ي ستطبق عل الشر
كات والقواعد واللوائح الب  فيما يلي ملخص للحقوق المختارة بموجب مقاالتنا ولوائح الشر

 . اإلدراج

ة اإلصدار هذه، يكون ل  ي نشر
 
كة«  تاري    خ االنتهاء »ـ ف ي النظام األساسي للشر

 
 المعب  الوارد ف

 رأس المال المساهم 

ي 
 
، الشخص المسجل ف ي كلتا الحالتي  

 
ي الوصف التاىلي للحقوق المرتبطة باألسهم، يكون حامل األسهم والمساهم، ف

 
ف

كة للمساهمي   بصفته صاحب األسهم ذات الصلة  . سجل الشر

ي ذلك مسائل األغلبية العظم )ة بأي أسهم قائمة، ومع مراعاة األحكام األخرى للمواد دون اإلخالل بأي حقوق مرتبط
 
بما ف

كة إصدار أسهم بهذه الحقوق أو القيود عل النحو الذي (لمجلس اإلدارة والمساهمي   المشار إليها أدناه ، يجوز للشر
كة بتمرير قرار بتفوي كة بشكل عادي قرار أو، إذا قامت الشر مع مراعاة األحكام األخرى . ض ذلك، مجلس اإلدارةتحدده الشر

كة أو المالك ويجوز  ا لخيار الشر
ً
داد وفق ا إصدار أسهم يتم استبدالها أو تكون عرضة لالست 

ً
كة أيض للمواد، يجوز للشر

داد أي من هذه األسهم وط وأحكام وطريقة است   . لمجلس اإلدارة تحديد شر

 األسهم سجل 

ي 
 
ي سوق عقب اإلدراج ف ، يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها المادية واالحتفا  بسجل األسهم لألوراق المالية أبوظب 

ي لألوراق الماليةلدى   . سوق أبوظب 

اء والمقاصة  األسهم بيعيجوز  ا ألحكام المواد واللوائح المعمول بها للبيع والشر
ً
أو نقلها أو التخلص منها بطريقة أخرى وفق

 . والتسوية والتسجيل
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 ون المتوفونالمساهم 

، يحق لألشخاص الذين يحق لهم الحصول عل أسهم المساهمي   أن يختاروا أن يصبحوا  ي حالة وفاة أحد المساهمي  
 
ف

، يجب أن يكون لهم نفس  ا للنظام األساسي
ً
حائزين لألسهم أو نقلها إليهم إىل شخص آخر، وبعد تسجيلهم كمساهم وفق

 فيما يتعلق بهذه األسهمالحقوق مثل المساهم كما كان المساهم المت
 
تخضع لنظام التأسيس وبانتظار أي نقل , وف

ام مستحق يتعلق بأي حصة كان يملكها وقت . لألسهم إىل شخص آخر   من أي الت  
 
ال يجوز إعفاء تركة المساهم المتوف

 . الوفاة

ي األسهم نتيجة وفاة أو إفالس أي مساهم، أو و 
 
ا ألمر مرفق صادر يجب عل أي شخص يحق له الحصول عل حقوق ف

ً
فق

 : عن أي محكمة قانونية مختصة، ما يلي 

o تقديم أدلة عل هذا الحق إىل مجلس اإلدارة؛ 

o  ي األسهم
 
شيح شخص آخر ليتم تسجيله كمساهم ف  كمساهم أو لت 

ً
ذات ( األسهم)االختيار إما أن تكون مسجال

 . الصلة

 ي رأس المال
 
ات ف  التغيت 

 -المديرين »و « مسائل األغلبية العظم من المساهمي    -جتماعات العمومية اال »باستثناء ما هو موضح أدناه تحت 
كة بموجبها تغيت  «اإلدارة مسائل األغلبية العظم لمجلس ي يجوز للشر

وط الب  ي تحكم الشر
، فإن أحكام النظام األساسي الب 
كات ي تفرضها لوائح الشر

وط الب   . رأس مالها ليست أكت  رصامة من الشر

  عىل اإلصدارات الجديدة من األسهم ولويةحقوق اال 

 تقديم أي إصدار أسهم جديدة للنقد للمساهمي   الحاليي   لالكتتاب، بما يتناسب مع أسهمهم الحالية، قبل 
ً
يجب أوال

مسائل األغلبية العظم  -االجتماعات العمومية »كما هو مذكور أدناه تحت عنوان .  عرضها عل أي طرف ثالث
كة موافقة المساهمي   الذين يمثلون  االنتهاء تاريــــخ، قبل «للمساهمي    ي رأس مال الشر

 
ات ف ٪ عل 75، تتطلب أي تغيت 

كة من أجل الموافقة عليها  ا أي حد أعل قد ُيطبق بموجب )األقل من إجماىلي رأس المال الصادر للشر
ً
وال يتجاوز هذا أيض

كات ي يمنح فيها المساهمون سلطة عامة (. لوائح الشر
ي الظروف الب 

 
لمجلس اإلدارة لتخصيص األسهم، ( وليس محددة)ف

تتطلب قرارات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بأي من هذه المخصصات موافقة األغلبية العظم من مجلس اإلدارة 
 . عل النحو المشار إليه أدناه

  األرباح توزي    ع 

ي النظام االساسي 
 
ي تتطلب اال )رهنا بالمواد االخرى ف

ي ذلك االمور الب 
 
، (غلبية العظم للمساهمي   ولمجلس االدارةبما ف

كة ومع ذلك، ال يجوز اإلعالن عن توزيعات أرباح ما لم يتم التوصية . أن تعلن عن دفع أرباح األسهم لمساهميها  يجوز للشر
تاريــــخ أي توزيــــع سوف يتطلب، قبل . بها من قبل مجلس اإلدارة وال تتجاوز المبلغ الموص به من قبل مجلس اإلدارة

   . قبل أن يتم تنفيذه المساهمي   ، موافقة األغلبية العظم من  النتهاءا

 نقل ملكية الحصص 

ي سجل المساهمي   الذي تحتفظ به  
 
ي شكل غت  مادي ف

 
ة اإلصدار هذه ف ا لنشر

ً
يتم االحتفا  باألسهم المعروضة وفق

ك ي لألوراق المالية وتخضع التحويالت للوائح المعمول بها عل الشر ي لألوراق سوق أبوظب  ي سوق أبوظب 
 
ات المدرجة ف

ا للنظام األساسي . المالية ويجب أن تمتثل لها 
ً
. يجوز بيع األسهم أو نقلها أو التعهد بها أو التخلص منها بطريقة أخرى وفق

ي تتم بخالف النظام األساسي باطلة
 . تكون عمليات النقل الب 
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  العمومية االجتماعات 

 االجتماع العام السنوي 

ة من يعقد اال   ي كل فت 
 
ي هذا المكان  6جتماع العام السنوي ف

 
كة، ف ي للشر أشهر تبدأ من اليوم التاىلي للتاريــــخ المرجعي المحاسب 

ونية)أو األماكن  ي ذلك المنصات اإللكت 
 
 . ، والتاريــــخ والوقت الذي قد يقرره أعضاء مجلس اإلدارة(بما ف

 عقد االجتماعات العمومية 

ما رأوا ذلك مناسًبا، الدعوة إىل عقد اجتماع جمعية عمومية. ويتعي   عليهم عقد اجتماع يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة، كل

ا 
ً
كة طلبات من أعضائها للقيام بذلك وفق كاتوائح اللبمجرد أن تتلق  الشر . وعليهم تحديد ما إذا كان االجتماع سُيعقد لشر

. اجتماع أم  باعتباره اجتماع جمعية عمومية فعلي  ي
وت   إلكت 

ها اإلخطار   بالجمعبة العمومية، وغت 

ي  المتعلق يتضمن اإلخطار
 
كات الوائح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية جميع المعلومات المطلوب تضمينها ف لشر

كة بموجب  قبلمثل هذه اإلخطارات من استالم ويتم تسليمه إىل جميع األعضاء بخالف األعضاء الذين ال يحق لهم  الشر

 .  أحكام النظام األساسي

ي ا
 لنصاب القانوت 

ي وقت بدء االجتماع. 
 
ي لألعضاء ف

ي أي اجتماع جمعية عمومية ما لم يكتمل النصاب القانوت 
 
 وال يجوز تنفيذ أي عمل ف

  : تاريــــخ االنتهاء حب  

o  ي وجود
أعضاء يمثلون أغلبية بسيطة من إجماىلي رأس المال الصادر وغت  المسدد ( 1)يتطلب النصاب القانوت 

كة، و  كة؛ و %25و يمتلك كل عض(  2)للشر  عل األقل من إجماىلي رأس المال الصادر للشر

o  ي ثم انعقادها من جديد وفقا للنظام األساسي
ي حالة رفع الجلسة العامة بسبب عدم وجود النصاب القانوت 

 
, ف

ي 
ط النصاب القانوت  ومع ذلك، إذا تم تأجيل االجتماع مرة أخرى .  يخضع االجتماع العام المستأنف لنفس شر

ي المستأنف  لعدم
ي ذلك االجتماع الثات 

 
ي ف

ي وإعادة االنعقاد مرة أخرى، يكون النصاب القانوت 
وجود النصاب القانوت 

يطة أن يكون األعضاء الذين يمثلون أغلبية بسيطة عل األقل من إجماىلي رأس المال الصادر والمستحق 
ا شر
ً
متحقق

كة موجودين   (. شخصًيا أو بالوكالة)للشر

 العظم للمساهمي   مسائل األغلبية  

٪ عل األقل من إجماىلي رأس المال الصادر 75موافقة المساهمي   الذين يمثلون عدة أمور  قبل تاريــــخ الغروب، تتطلب 
كة من أجل الموافقة عليها  من النظام األساسي  1. نبي   ادناه ملخص لهذه األمور، ولكن يرج  النظر اىل الجدول للشر

 للتفاصيل الكاملة: 

o كةوزيــــع األر ت  ؛باح من قبل الشر

o كة اىل مساهميها؛  اية اعادة لرأس المال الفائض من قبل الشر

o ؛  التعديالت عل النظام االساسي

o كة؛  تخفيض او زيادة رأس مال الشر
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o  كة او دمجها كة اخرى؛ او انماجها او توحيدها  تصفية الشر  و مع شر

o لح. اية عدم تطبيق لبعض مواد النظام األساسي المتعلقة بتعارض المصا 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة

كة، ولهذا الغرض يمكنهم ممارسة جميع   عن إدارة أعمال الشر
ً
، يكون مجلس اإلدارة مسؤوال ا للنظام األساسي

ً
وفق

كة اكمي . صالحيات الشر ا لعملية التصويت الت 
ً
ي االجتماع العام وفق

 
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمي   ف

ي النظام األساسي  المنصوص
 
ة اإلصدار هذه من قبل المساهمي   . عليها ف ي تاريــــخ نشر

 
تم تعيي   رئيس مجلس اإلدارة ف

 . المباعي   لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريــــخ اإلدراج

ي 
ة عضوية مجلس اإلدارة، فإن المساهم المعب  إذا كان هذا )إذا أصبح المنصب شاغًرا قبل تاريــــخ الغروب خالل فت 

ي أنه يمتلك « الرئيسي  المساهم» المساهم هو 
بأكت  عدد من األصوات الذي يدىلي ( من أسهمنا ٪25 ما ال يقل عنمما يعب 

، وإال فإن االستبدال سيتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة كمسألة األغلبية العظم لمجلس  عضو لذلك ال
ً
قد يعي   بديال

ي البديل المدة المتبق. اإلدارة
، يقىص  ي كلتا الحالتي  

 
 . ية للمدير الذي أخل منصبه أو منصبهوف

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو تقليله بناًء عل تصويت , تاريــــخ االنتهاءبعد . عضو  11ن يتكون مجلس اإلدارة م
 . بأغلبية بسيطة من مجلس اإلدارة

 اجتماعات مجلس اإلدارة

ي ا
 
ي أي مكان آخر يتفق عليه مجلس اإلدارة. مع مراعاة يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته ف

 
كة، أو ف لمكتب الرئيسي للشر

ي 
 
ي الالزم لمعامالت أعمال مجلس اإلدارة هو النظام األساسي بعض االستثناءات المنصوص عليها ف

، فإن النصاب القانوت 
( : لبية بسيطة من إجماىلي عدد أعضاء ( أغ1التواجد ، إما شخصًيا أو عن طريق مدير بديل معي   حسب األصول ، لما يلي

ي 2مجلس اإلدارة و )
 
ة )كما هو محدد ف ( ما ال يقل عن اثني   من االعضاء غت  المتنازعي   من كل مجموعة اعضاء كبت 
ة تحتوي فقط عل عضو واحد غت  متضارب ، فيجب أن  يطة أنه إذا كانت مجموعة االعضاء الكبت  ( ، شر النظام األساسي

ا أنه إذا كانت مجموعة اعضاء يكون هذا العضو غ
ً
يطة أيض ا ) شخصًيا أو يمثله عضو بديل( ، وشر ً ت  المتضارب حارص 

ة تتألف فقط من أعضاء مجلس إدارة متضاربي   ، فال يكون وجودهم مطلوًبا   . كبت 

ا للنظام األساسي 
ً
ي ثم أعيد عقده وفق

، يخضع إذا تم تأجيل اجتماع مجلس اإلدارة بسبب عدم وجود النصاب القانوت 
ي 
ومع ذلك، إذا تم تأجيل اجتماع مجلس اإلدارة مرة .  اجتماع مجلس اإلدارة المستأنف لنفس متطلبات النصاب القانوت 

ي المستأنف 
ي ذلك االجتماع الثات 

 
ي ف

ي وإعادة االنعقاد مرة أخرى، فيكون النصاب القانوت 
أخرى لعدم وجود النصاب القانوت 
يطة أن تكون أغلبية بس ا شر

ً
ين أو يمثلهم بديل عنهم االعضاءيطة من متحقق  . حارص 

ي 
 
ي مختًصا بممارسة جميع الصالحيات واالختصاصات ف

يكون اجتماع مجلس اإلدارة الذي يوجد فيه النصاب القانوت 
, مع مراعاة مسائل األغلبية العظم لمجلس اإلدارة ومسائل األغلبية العظم للمساهمي   . الوقت الذي يمارسه المجلس

ين أو الممثلي   يتم اعت ي حالة التعادل, ماد القرارات بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحارص 
 
ال يجوز للرئيس , وف

 . التصويت باإلدالء 

 لمجلس اإلدارة مسائل األغلبية العظم 

غت   ( اعضاء2( أغلبية بسيطة من إجماىلي عدد االعضاء و )1األمور الموافقة عل: ) بعض ، تتطلبتاريــــخ الغروبقبل 
ط أنه إذا كانت مجموعة  (، بشر ي النظام األساسي

 
ة من االعضاء )كما هو محدد ف متنازعي   عل األقل من كل مجموعة كبت 
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ة تحتوي فقط عل عضو واحد غت  متضارب، فيجب أن يوافق ذلك العضو غت  المتضارب عل األمر  االعضاء الكبت 
ا أنه إذا كانت مجموعة االعض

ً
ط أيض ي ، وبشر

ة تتألف من اعضاء متضاربي   فقط ، فلن تكون موافقتهم المعب  اء الكبت 
 : من النظام األساسي للتفاصيل الكاملة 2نبي   ادناه ملخص لهذه األمور، ولكن يرج  النظر اىل الجدول . مطلوبة

o تعديل سياسة االرباح للمجموعة؛ 

o ي تحتوي عل بند يتطلب األغ تعديل سياسة ادارة وحوكمة المجموعة
ات عل لبية المطلقة )والب  لإلجراء تغيت 

 ؛نطاق عمل المجموعة(

o ات عليها؛ اتيجية المجموعة وأي تغيت 
 الموافقة عل است 

o ي حينه بما يزيد لتحديث السنوي لخطة عمل المجموعةالموافقة عل ا
 
، او الموافقة عل خطة العمل المطبقة ف

 ة ألي سنة مالية؛من مجموع تكاليف رأس المال او المصاريف التشغيلي %5عل 

o  ،انية سنوية جديدة للمجموعة ي حينه بما يزيد عل الموافقة عل اية مت  
 
اينة المطبقة ف  %5او الموافقة عل المت  

 من مجموع تكاليف رأس المال او المصاريف التشغيلية ألي سنة مالية؛

o  كة عدا عن البيانات المالية االمالية العضاء المجموعة الموافقة عل البيانات ي تخضع ، PTEلخاصة بشر
والب 

 ؛لموافقة مجلس ادارتها 

o ات عل المعايت  المحاسبية )عدا عن ما هو متطلب بموجب القانون(؛  التغيت 

o ؛  تعيي   المدققي   الخارجيي  

o  ام بالمتطلبات الموافقة عل توصيات لجنة التدقيق قبل تطبيقها )اال اذا كان االمر واجب التطبيق من اجل االلت  
 ية(؛القانون

o كة لتخصيص اسهم جديدة؛ ي منح فيها المساهمون السلطة العامة للشر
ي الحاالت الب 

 
 اصدار اسهم جديدة ف

o كة؛  التعديالت عل الوثائق التأسيسية العضاء المجموعة، باستثناء الشر

o وكيماوية؛ اكات والتحالفات مع األطراف األخرى فيما يتعلق بالمشاريــــع البت   الموافقة عل معظم الشر

o كة؛ت  فويض الصالحيات للرئيس التنفيذي ومدير التسويق للشر

o  ،كة الموافقة عل او تعديل او الغاء سياسة التعويض المطبقة عل اإلدارة التنفيذية )وهم الرئيس التنفيذي للشر
، ومدير العمليات، ومدير التسويق(؛  والمدير الماىلي

o ان مجلس إدارة جديدة )او تصفية لجان مجلس إدارة تغيت  القواعد الحاكمة للجان مجلس اإلدارة، وتشكيل لج
؛ ي النظام األساسي

 
 حالية(، وتعيي   وإزالة أعضاء لجان مجلس اإلدارة خارج الطريقة المذكورة ف

o  وكيماويات وتعليق أي اعمال بناء وتطوير تؤثر عل المصنع بشكل تعليق العمليات المخطط لها ألي مصنع بت 
 جوهري؛

o  ؛ 50,000,000بقيمة تزيد عل  الموافقة عل العقود  دوالر امريكي

o  دوالر امريكي  50,000,000الموافقة عل ابرام الرهون واية ضمانات أخرى عل أصول المجموعة بقيمة تزيد عل
ي اية سنة مالية؛

 
 ف
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o  ي أي سنة مالية تزيد عل
 
ية ف بيع أي عقار او أصول )باستثناء منتجات معينة( بقيمة تقديرية مجمعة دفت 

؛ 50,000,000  دوالر امريكي

o ؛ ي النظام األساسي
 
 تخصيص منتجات إضافية ف

o  ي أي سنة مالية عن
 
ي تزيد بمجموع تكاليفها ف

دوالر  50,000,000الموافقة عل مشاريــــع التوسعة والتكبت  الب 
؛  امريكي

o  كة اء وبناء مص1، الموافقة عل مصاريف رأس المال )PTEفيما يتعلق بشر انع تجميع ( المتعلقة بتصميم وشر
؛ و) 30,000,000محددة والمرافق ذات العالقة بقيمة تزيد عل  ي كافة الحاالت األخرى، بقيمة 2دوالر امريكي

 
( ف

 ؛دوالر امريكي  50,000,000زيد عل ت

o  ي المجموعة بقيمة تزيد عل
 
؛ 50,000,000ابرام تمويل مع اطراف أخرى من قبل عضو ف  دوالر امريكي

o  ي ظروف معينة؛تعيي   أعضاء مجلس إدار
 
 ة بدالء ف

o  كات التابعة تقرير بوجوب ان يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولي   عن تعويض معي   يدفع لهم فيما يتعلق بالشر
كة مصلحة فيها؛ و كة او أي كيانات أخرى لدى الشر  للشر

o ي تتطلب موافقة األغلبية العظم
كة( والب   من المساهمي   بعض األمور المتعلقة بأعضاء المجموعة )عدا عن الشر

كة ذاتها.  حت بخصوص الشر  اذا ما اقت 

 مصالح أعضاء مجلس االدارة 

كات، يتمتع  165ألغراض القسم  إىل بسلطة تفويض أي مسألة من شأنها أو قد تشكل أو تؤدي  االعضاءمن الئحة الشر
ة أو غت  مب عضو خرق لواجب ال ة تتعارض، أو ربما لتجنب موقف يكون فيه، أو يمكن أن يكون له، مصلحة مباشر اشر

كة  : لن يكون أي تفويض من هذا القبيل ساري المفعول إال إذا . تتعارض، مع مصالح الشر

o  ي المسألة دون احتساب
 
ي االجتماع الذي يتم فيه النظر ف

 
ي ف

ط يتعلق بالنصاب القانوت   العضو تم استيفاء أي شر
ي أو أي 

 آخر مهتم؛ عضو المعب 

o المهتمي    عضاء، بخالف اال عضاء ماعي من جانب اال ر بتصويت إجتم االتفاق عل األم . 

ي المصالح قد ينشأ عن األمر المرصح  عضاءيجوز لال 
 
تمديد أي تفويض من هذا القبيل إىل أي تضارب فعلي أو محتمل ف

ا)به ويجوز له 
ً
ي وقت إعطاء التفويض أو الحق

 
وط يفرضونها ( سواء ف إخضاع أي تفويض من هذا القبيل ألي حدود أو شر

، و لكن هذا اإلذن يمنح بطريقة أخرى إىل أقىص حد مسموح بهرص 
ً
ا إنهاء أي تفويض من هذا عضاء يجوز لال . احة

ً
أيض

ي أي وقت
 
ي النظام األساسي . القبيل ف

 
 . يتم عرض مزيد من التفاصيل ف

 مسؤولية مجلس اإلدارة  

ا لتجاه الم أعضاء مجلس اإلدارة بواجبات عامة ت   يل
ً
كة وفق كاتلنظام القانوشر ي للشر

ي ذلك ممارسة العناية  ت 
 
)بما ف

كة رفع دعوى قضائية ضد أي عضو من  كة(. يجوز للشر المعقولة والمهارة واالجتهاد والعمل من أجل تعزيز نجاح الشر

ا عل شدة االنتهاك كعضو مجلس إدارةأعضاء مجلس اإلدارة ينتهك واجباته  
ً
، مع اختالف سبل االنتصاف المتاحة اعتماد

ها من التعويضات القانونيةولكن قد   .تشمل التعويضات واألوامر القضائية وغت 
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، يجوز للمساهم المؤهل رفع دعوى بشكل مستقل ضد  أخذ  مع مراعاة ي العالمي اإلذن المسبق من محكمة سوق أبوظب 

كة بذلك فيما يتعلق بدعوى ناشئة عن فعل قد حدث أو  ح عل فأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إذا لم تقم الشر مقت 

 .أو إغفال ينطوي عل إهمال أو تقصت  أو خرق الواجب أو خيانة األمانة من قبل عضو مجلس اإلدارة

مدير أول أو  مسؤول أو أي  أو دارة اإل مجلس من أعضاء ، يجوز تعويض كل عضو كاتلشر لوائح اسمح به ت الذيقدر الب

ي  (بديلعضو أول أو  ضو عسابق أو مسؤول أو عضو بديل )أو عضو 
 
كة ف كة أو شر )عل النحو المنصوص ذات صلة الشر

ي القسم 
 
كاتمن  278عليه ف كة ( من ألوائح الشر ضد أي مسؤولية يتكبدها فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصت  أو صول الشر

ي سبيل تنفيذ واجباته أو ممارسة سلطاته أو 
 
 خرق للواجب أو خيانة األمانة من جانبه أو أي مسؤولية أخرى يتكبدها ف

   بخالف ذلك فيما يتعلق بواجباته أو صالحياته أو مناصبه. 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 . يتم تحديد طريقة حساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة

 حقوق التصفية 

ا للقانون واللو 
ً
كة الفائضة وفق كة، يحق لكل مساهم الحصول عل جزء من أصول الشر ي حالة تصفية الشر

 
ائح المعمول ف

ي العالمي  ي سوق أبوظب 
 
 . بها ف

  شكل اإلشعارات واالتصاالت 

ط النظام األساسي خالف ذلك رصاحة، يمكن إرسال أو تقديم أي إشعار أو وثيقة أو معلومات يتم إرسالها أو  ما لم تشت 

كة للمساهمي    ها من قبل الشر ي ذلك أشكال تعيي   وكيل ونسخ من الحسابات السنوية)توفت 
 
كة بما ف ي شكل ( للشر

 
أو ف

ي 
وت  ي شكل إلكت 

 
ي أو بالفاكس)نسخة ورقية، ف

وت  يد اإللكت  كة ( عل سبيل المثال، عن طريق الت  أو عن طريق موقع الشر

 . أو موقع آخر 

اف والتنظيم .6    اإلشر

كة  كة عامة محدودة  بروجإن شر ي العالمي  باألسهمهي شر ي سوق أبوظب 
 
ي العالمي و ، تأسست ف حرة مالية  منطقةو ه سوق أبوظب 

ي القانون االتحادي ل
 
قانون المناطق الحرة )ُيشار إليه فيما يلي باسم " 2004لعام  8رقم  دولة اإلماراتبالمعب  المقصود ف

نسر  بموجب المرسوم االتحادي لالمالية
ُ
ي 2013لعام  15رقم  دولة اإلمارات"( وقد أ

 
كة تأسست ف ي . وباعتبارها شر سوق أبوظب 

ا لقاالعالمي 
ً
كة نون المناطق الحرة المالية، ال تخضع ، ووفق . وعل دولة اإلماراتللقواني   المدنية والتجارية االتحادية ل بروجشر

 ول وجه الخصوص،
ً
كة ال تخضع ،يس حرصا كات  2021لعام  32رقم لدولة اإلمارات ، ألحكام القانون االتحادي بروج شر بشأن الشر

ي  قانونالتجارية )ُيشار إليه فيما يلي باسم "
 
كات التجارية اإلماراب كات لل تخضع"( وال الشر ي تنطبق عل الشر

يعات األخرى الب  تشر
سة "عل  ي المحليةالمؤس 

ي األراص 
 
 من ذلك، تخضع دولة اإلمارات" ف

ً
كة . وبدال ي  بروجشر

 
سوق للقواني   واللوائح المعمول بها ف

ي العالمي  ي ذلك أبوظب 
 
كاتلوائح ابما ف  . لشر

 
ا لإلطار القانو

ً
ي لوفق

ي العالمي ت  كة  سوق أبوظب  كات العامة مثل شر ق عل الشر  تتمثل المستندات التأسيسية، فإن بروجالمطب 
. وبرصف النظر عن مختلف المسائل الخاضعة ألحكام ب كات لوائح انظامها األساسي يعات لشر ي العالمي وتشر األخرى،  سوق أبوظب 

كات  كة اوقواعد اإلفصاح والشفافية فإن قواعد حوكمة الشر قة عل شر ي  بروجلرئيسية المطب 
 
كاتمنصوص عليها ف ، لوائح الشر

ي شأن  2000( لسنة 3رار مجلس إدارة الهيئة رقم )قبنود عض بنود دليل حوكمة الهيئة، و وب
 
ي  اإلفصاح والشفافيةلوائح ف

 
وف

ي يعتمدها مج
يرج  لس إدارتها من وقت آلخر(. النظام األساسي والوثائق ذات الصلة )مثل المواثيق والسياسات واإلجراءات الب 

كة"القسم االطالع عل  ي الشر
ي نظام الحوكمة ف 

ي العالمي . ويتمتع مجلس إدارة "آلية اعتماد/ تبب  ، وسلطة التسجيل سوق أبوظب 
ي 
 
ي العالمي ف ي انتهاكات سوق أبوظب 

 
ي ظروف معينة، بالسلطة والصالحية للتحقيق ف

 
كات، ف دو بما يشمل ما إذا كان يب لوائح الشر
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ي  وجود  مله
 
لة ف كة الُمسج  ي العالمي ظروف تشت  إىل أن شؤون الشر قيد التنفيذ أم تم تنفيذها بطريقة ترص   عل نحٍو سوق أبوظب 

ي بعض الحاالت إحالة هذه االنتهاكات إىل محاكم ببعض غت  عادل 
 
ي العالمي أعضائها، وف ي سوق أبوظب 

 
. ويمكن للمساهمي   ف

ي 
 
لة ف كات الُمسج  ي العالمي سوق أبالشر  إىل إصدار أوامر قضائية من محاكم وظب 

ً
ة ا أن يسَعوا مباشر

ً
ي العالمي أيض ضد سوق أبوظب 

ي تنتهك 
كاتاإلجراءات الب  ، ويمكنهم السعي إىل الحصول عل تعويضات عن هذه االنتهاكات المستندات التأسيسيةأو  لوائح الشر

ي 
 
لة ف كات الُمسج  ي العالمي من الشر  جلس إدارتها. وأعضاء مسوق أبوظب 

ي لألوراق المالية، يتمتع  ا لقواعد اإلدراج لسوق أبوظب 
ً
ي لألوراق المالية وفق اف عل قواعد سوق أبوظب  بسلطة الموافقة واإلشر

كات المنطقة الحرة مثل  كة الحوكمة المطبقة عل شر ي تدرج أوراقبروج شر
ي  ها الب 

 
ي لألوراق الماليةالمالية ف . تمت سوق أبوظب 

ي لألوراق المالية. الموافقة عل   قواعد الحوكمة الخاصة بنا من قبل سوق أبوظب 
 

كة  ق عل شر كات المطب  كات التجارية بروج يختلف نظام حوكمة الشر سة بموجب قانون الشر ق عل الكيانات المؤس  عن ذلك المطب 
ي 
ي والب 

ف تخضع لتنظيماإلمارات  ي العالمي عل قواني    هيئة األوراق المالية والسلع. وعل المستثمرين التعر  ولوائحه سوق أبوظب 
 إىل النظام المعمول بها، 

ً
ة. بالمرفق األساسي إضافة ا  هذه النشر

ً
ق عل  األخذ باالعتبار وعليهم أيض كات المطب   نظام حوكمة الشر

 
أن

كة  مه أو تطب   بروجشر
ّ
 قه هيئة األوراق المالية والسلع. ال تنظ

 

ي العالمي  .7  عدم ممانعة سوق أبو ظب 

ي العالمي  ت سلطةر أصد ا للمادة  للقيد والتسجيلسوق أبوظب 
ً
 بعدم الممانعة لإلدراج والطرح وفق

ً
الئحة الطرح من  33شهادة

لة بموجب قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم  ا )بصيغته
 
 (. 2020/  ر.م/ 25المعد

 مدققوا الحسابات المستقلون .8

كة  ADP شر

ي   ADPكة تم تدقيق البيانات المالية السنوية لشر 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
، مدققون ارنست ويونغمن قبل  2021ديسمت   31كما ف

ا للمعايت  الدولية للتدقيق )
ً
 (، الذين أصدروا تقريًرا غت  متحفظ بشأنها. ISAsمستقلون، وفق

كة  ي ذلك الوقت، 2020و  2019اعتباًرا من  ADPتم تدقيق البيانات المالية لشر
 
ي ، وللسنوات المنتهية ف

 
ةالمدرجة ف ، هذه النشر

ي تقريرهم الظاهر هنا. KPMGمن قبل 
 
، كما هو مذكور ف ي حسابات مستقلي  

 ، مدقق 

كة  ي  ADPتمت مراجعة البيانات المالية المؤقتة الموجزة غت  المدققة لشر
 
من  2022مارس  31حب  األشهر الثالثة المنتهية ف

ا للمعيار الدوىلي بشأن
ً
كة إرنست آند يونغ وفق امات المراجعة  قبل شر ي يقوم 2410الت  

، "مراجعة المعلومات المالية المؤقتة الب 

 بها مدقق الحسابات المستقل للكيان"، والذين أصدروا تقريًرا بشأنها غت  مشفوع بتحفظات. 

ي 
 
ة المنتهية ف ي ه2022مارس  31فيما يتعلق بالبيانات المالية المرحلية المخترصة غت  المدققة للفت 

 
ذا المستند، ، المدرجة ف

ا للمعايت  المهنية لمراجعة هذه المعلومات. ومع ذلك، فإن تقريرهم  ارنست ويونغأفادت 
ً
أنها طبقت إجراءات محدودة وفق

ي 
 
ة ينص عل أنهم لم يقوموا بالتدقيق، ولم يبدوا رأًيا بشأن هذه المعلومات المالية المؤقتة. هذه الالمنفصل المتضمن ف نشر

ي ضوء الطبيعة المحدودة إلجراءات المراجعة وبناًء عليه، يجب تق
 
ييد درجة االعتماد عل تقريرهم عل هذه المعلومات ف

 المطبقة. 

كة  PTE شر

كة  ي  PTEتم تدقيق البيانات المالية الموحدة السنوية لشر
 
كات التابعة لها اعتباًرا من وللسنة المنتهية ف  2021ديسمت   31والشر

ا لمعايت  التدقيق السنغافورية، الذين أصدروا تقريًرا سنغافورة،  ارنست ويونغمن قبل 
ً
غت  متحفظ  مدققون مستقلون، وفق
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ي ، بشأنها 
 
تم تدقيقها من  2020ديسمت   31والذي يحتوي فقرة "أمور األخرى" تنص عل أن البيانات المالية للسنة المنتهية ف

 قبل مكتب تدقيق آخر. 

كة تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة والم كات التابعة لها حب  األشهر الثالثة  PTEؤقتة والموجزة وغت  المدققة لشر والشر

ي 
 
امات المراجعة  2022مارس  31المنتهية ف ا لمعيار سنغافورة بشأن الت  

ً
كة إرنست آند يونغ سنغافورة وفق ، 2410من قبل شر

ي يقوم بها مدقق الحسابات المست
والذي  ،قريًرا بشأنها قل للكيان"، والذين أصدروا ت"مراجعة المعلومات المالية المؤقتة الب 

ي  المكثفة يحتوي فقرة "أمور األخرى" تنص عل أن البيانات المالية المرحلية المجمعة
 
ة الثالثة اشهر المنتهية ف مارس  31لفت 

 . لم تتم مراجعتها  2022

ي فيما يتعلق بالبيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة غت  المدققة لل
 
ة المنتهية ف ي هذا 2022مارس  31فت 

 
، المدرجة ف

كة  ا للمعايت  المهنية لمراجعة هذه المعلومات.  ارنست ويونغالمستند، أفادت شر
ً
سنغافورة بأنها طبقت إجراءات محدودة وفق

ي 
 
ة ينص عل أنهم لم يقوموا بالتدقيق، ولم يبدوا رأيً ال هذه ومع ذلك، فإن تقريرهم المنفصل المتضمن ف ا بشأن هذه نشر

ي ضوء الطبيعة المحدودة 
 
المعلومات المالية المؤقتة. وبناًء عليه، يجب تقييد درجة االعتماد عل تقريرهم عل هذه المعلومات ف

  . المطبقة إلجراءات المراجعة
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شركة أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدودة (بروج) ذ.م.م 

إیضاحات حول البیانات المالیة  
٢٠٢١دیسمبر ٣١

-٤٩-

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٢٥

مخاطر العملة (تتمة) ) ١(

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

تأثیر على الربح أو الخسارة–زیادة في معدالت صرف العمالت ٪٥
)٢() ١٠(الین الیاباني 

٤٤٩٩٠الیوان الرینمنبي الصیني 
٨٢٢)٢٩٩(الیورو

)١() ٩(الدوالر السنغافوري 
٣-الجنیھ االسترلیني 

١٣١٩١٢

إدارة مخاطر رأس المال ) ٢(

رأسمالیة جیدة من أجل دعم أعمالھا ونسبیتمثل الھدف الرئیسي من إدارة رأس مال الشركة في تحقیق مقاییس ائتمانیة قویة  
بإدارة ھیكلھا الرأسمالي وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. الشركةتقوم  .وزیادة قیمة المساھمین

تستوفھا   لم  المال  مستوى رأس  مفروضة على  تنظیمیة  متطلبات  توجد  نسبة  .الشركةال  باستخدام  المال  الشركة رأس  تراقب 
في الدین. المدیونیة، وھي صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس المال زائدًا صا 

،  والذمم الدائنة األخرى، والمحتجزات الدائنة، والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقةالدائنةتقوم الشركة بإدراج الذمم التجاریة  
الملكیة.. یتضمن رأس المال إجمالي حقوق  ضمن صافي الدینوالتزام عقد اإلیجار وضریبة الدخل الدائنة ناقصاً النقد وما یعادلھ

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

٤٤٩٫٤٥٣٤٩٧٫٧٩٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٢٥٧٫٦٢٣٦٫٦٢٣المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

٣٫٩٨٠٫٠٠٠٣٢٠٫٠٠٠قرض بنكي 
-١٣٨٫٤٣٧التزام عقد اإلیجار 

١٠٫٨٠٢٦١٫٢٥٩المستحقة ضریبة الدخل 
) ٤٥٧٫٤٧١()٥٥٩٫٨٤٣(: النقد وما یعادلھناقصاً 

٤٫٢٧٦٫٦٧٢٤٢٨٫٢٠٥إجمالي الدین صافي من النقد وما یعادلھ 

٤٫٨٤٤٫٢٩٩٨٫٧٦٣٫٤٨١إجمالي حقوق الملكیة

٩٫٩٢٠٫٧٧١٩٫١٩١٫٦٨٦حقوق الملكیة وإجمالي الدین صافي من النقد وما یعادلھ 

٠٫٤٧٠٫٠٤٦نسبة المدیونیة























































































































 

 

 H 199801755رقم تسجيل الشركة
 

 شركة بروج بي تي إي ليمتد وشركاتها التابعة
 

(غير مدققة) 2022مارس  31القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 



 

 

 شركة بروج بي تي إي ليمتد وشركاتها التابعة
 

 مؤشر
 
 
 

 1  تقرير عن مراجعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 

 2   القائمة األولية الموحدة الموجزة للدخل الشامل
 

 3    بيان المركز المالي األولي الموحد الموجز
 

 4  للتغيرات في حقوق الملكية القائمة األولية الموحدة الموجزة
 

 6   القائمة األولية الموحدة الموجزة للتدفقات النقدية
 

7   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة



 

 

ي 
 
ي ب كة بروج ب 

كاتها التابعةشر  إي ليمتد وشر
 

ي 
 
ة المالية البالغة ثالثة أشهر والمنتهية ف مارس  31تقرير عن مراجعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفت 

2022 

 
ي إي ليمتد

 
ي ب كة بروج ب 

 تقرير عن مراجعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المقدمة إىل أعضاء شر
 

 مقدمة
 

ي إي ليمتد 
ي ب  كة بروج ب 

كة)"قمنا بمراجعة بيان المركز المالي األولي الموحد الموجز المرفق لشر كات التابعة "( الشر والشر
والقائمة األولية الموحدة الموجزة للدخل  2022مارس  31حت  تاريــــخ "( المجموعة"ُيشار إليها فيما يلي مجتمعة بـ )لها 

ا ة الثالثة أشهر المنتهية الشامل، والقائمة الموحدة للتغير ي حقوق الملكية، والقائمة الموحدة للتدفقات النقدية لفي 
 
ت ف

ي ذلك التاريــــخ
 
ية أخرى, ف اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض . وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسير

ا لمعيار سنغافورة للتقارير 
ً
إلعداد التقارير المالية األولية  34المالية رقم هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفق

"(FRS 34 .)" ي التعبير عن استنتاج بشأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء عل
 
تنحرص مسؤوليتنا ف

 . مراجعتنا 
 

 نطاق المراجعة
 

امات المراجعة  ا لمعيار سنغافورة بشأن الي  
ً
ي قام بها ، مراجعة 2410أجرينا مراجعتنا وفق

المعلومات المالية األولية الت 
 من األشخاص المسؤولير  . مدقق الحسابات المستقل للكيان

ً
تتكون مراجعة المعلومات المالية األولية من االستعالم أوال
ا بكثير . عن المسائل المالية والمحاسبية، وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى

ً
 المراجعة أقل نطاق

ا لمعايير سنغافورة للتدقيق، وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول عل تأكيد بأننا سوف نكون 
ً
ي تتم وفق

من المراجعة الت 
ي المراجعة

 
ي قد يتم تحديدها ف

 . وبناًء عليه، فإننا ال نعي  عن رأي مراجعة مالية. عل دراية بجميع األمور المهمة الت 
 

 الخالصة
 

تلفت انتباهنا أي مسألة تؤدي إل اعتقادنا أن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم  بناًء عل مراجعتنا، لم
ا لمعيار سنغافورة للتقارير المالية رقم 

ً
 . 34يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفق

 
 مسألة أخرى

 
ي  لم تتم مراجعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة

 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  . 2021مارس  31لفي 

 
ي   إرنست آند يونغ إل إل ب 

ي سنغافورة
 
 محاسبون قانونيون ومحاسبون قانونيون ف

  2022أبريل ] [ 



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31القائمة األولية الموحدة الموجزة للدخل الشامل لفت 

 
  2022مارس  31 مالحظات

 دوالر أمريكي 
 2021مارس  31

  دوالر أمريكي 
 
غتر  / غتر مدققة)  

 (غتر مدققة)  (مراجعة

 
 اإليرادات

 تكلفة المبيعات
4 1,584,292,891 

(1,511,227,887) 
1,538,144,750 

(1,468,035,212) 

 إجماىلي الرب  ح
 

73,065,004 70,109,538 

 دخل آخرمصدر 
 

181,706 1,903,648 
 (32,139,430) (32,639,002)  مصاريف البيع والتوزيــــع
 (11,506,131) (12,235,493)  مصاريف عامة وإدارية

 األرباح التشغيلية
 

28,372,215 28,367,625 

 دخل التمويل
 

258,640 335,709 
 (617,665) (673,288)  تكلفة التمويل

ي تكلفة التمويل
 
 صاف

 

(414,648) (281,956) 

ائب  الرب  ح قبل احتساب الض 
 

27,957,567 28,085,669 
ائب  (3,056,702) (2,060,481) 5 مصاريف الرص 

ة  رب  ح الفت 
 

25,897,086 25,028,967 

 (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر 
ا كربــح أو خسارة

ً
ي تم إعادة تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها الحق

 البنود الت 
 الرصف عل تحويل العمليات األجنبيةفروق 

 

 ______ 148,469 (836,731) 

ة( الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر   للفت 
 

 ______ 148,469 (836,731) 

ة  إجماىلي الدخل الشامل للفت 

 

26,045,555 24,192,236 

 
ية المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموحدة  تشكل السياسات المحاسبية والمالحظات التفسير

  . الموجزة



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي 
 
 2022مارس  31بيان المركز الماىلي األوىلي الموحد الموجز ف

 
 

 مالحظات

 2022مارس  31
غتر )بالدوالر األمريكي 

 (مدقق

 ديسمت   31
دوالر أمريكي  2021
 (مدقق)

 األصول
   

    األصول غتر المتداولة

 41,083,280 40,138,088  الممتلكات والمنشآت والمعدات
 536,639 507,637  األصول غير المادية
 27,452,277 26,236,904  أصول حق االنتفاع

 1,809,453 1,727,757  الذمم المدينة األخرى
يبية المؤجلة  5,393,342 5,535,280  األصول الرص 

  

74,145,666 76,274,991 

 األصول المتداولة

   

 948,751,570 957,228,044 4 الذمم المدينة التجارية
 45,526,825 44,304,309  المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

 12,624,862 14,565,997  المخزون
 110,418,238 137,145,331 6 النقد وما يعادله

  

1,153,243,681 1,117,321,495 

 إجماىلي األصول

 

1,227,389,347 1,193,596,486 

 الملكية

   

 3,201,780 3,201,780  رأس المال المساهم
 14,737,791 14,737,791  احتياطي رأس المال

 6,761,325 6,761,325  احتياطي آخر
جمة  4,633,557 4,782,026  احتياطي الي 
 93,595,328 39,492,414  األرباح المحتجزة

 مجموع حقوق الملكية

 

68,975,336 122,929,781 

 المطلوبات

   

    مطلوبات غتر متداولة

 23,682,882 22,379,023  مطلوبات اإليجار
 10,128,071 9,734,520  مطلوبات مزايا الموظف

 20,416,853 20,416,853  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

  

52,530,396 54,227,806 

 المطلوبات المتداولة

   

 4,550,982 4,678,910  مطلوبات اإليجار
 1,007,707 968,550  مطلوبات مزايا الموظف
 815,175,268 941,926,742  الذمم الدائنة التجارية

 147,208,803 92,253,161 7 المستحقات والذمم الدائنة األخرى
 42,107,948 58,286,846 4 مطلوبات العقد

يبية الحالية امات الرص   6,388,191 7,769,406  االلي  
  

1,105,883,615 1,016,438,899 

 إجماىلي المطلوبات

 

1,158,414,011 1,070,666,705 

 إجماىلي حقوق الملكية والمطلوبات

 

1,227,389,347 1,193,596,486 

 
ية المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة . تشكل السياسات المحاسبية والمالحظات التفسير



 

 

 
كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر

 
ي ب كة بروج ب 

 شر

 
ة  ي حقوق الملكية عن فت 

 
ات ف ي القائمة األولية الموحدة الموجزة للتغتر

 
 2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية ف

 

 (غتر مدققة)مجموعة 

 مالحظة
بالدوالر  رأس المال

 األمريكي 
 احتياطي رأس المال
 الدوالر األمريكي 

 احتياطي آخر
 الدوالر األمريكي 

احتياطي التحويل 
 بالدوالر األمريكي 

 األرباح المحتجزة
 بالدوالر األمريكي 

 مجموع حقوق الملكية
 بالدوالر األمريكي 

 2022يناير  1حت  
 

3,201,780 14,737,791 6,761,325 4,633,557 93,595,328 122,929,781 

 : إجماىلي الدخل الشامل للسنة

       

 أرباح السنة
 : الدخل الشامل اآلخر 

 فروق الرصف عل تحويل العمليات األجنبية

 

- - - - 25,897,086 25,897,086 

 

- - - 148,469 - 148,469 

 إجماىلي الدخل الشامل للسنة

       

 

- - - 148,469 25,897,086 26,045,555 

ي حقوق 
 
ة ف ف بها مباشر ، المعت  المعامالت مع المالكير 

 : الملكية

       

 المساهمات والتوزيعات عىل المالكير  

       

 (80,000,000) (80,000,000) - - - - 10 توزيعات األرباح المعلنة

 إجماىلي المساهمات والتوزيعات عىل المالكير  

       

 

- - - - (80,000,000) (80,000,000) 

 2022مارس  31حت  
 

3,201,780 14,737,791 6,761,325 4,782,026 39,492,414 68,975,336 

 
 
 
 



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي  القائمة
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف ي حقوق الملكية عن فت 

 
ات ف  2022مارس  31األولية الموحدة الموجزة للتغتر

 

 (غتر مراجعة / غتر مدققة)مجموعة 

 مالحظة
 رأس المال المساهم
 الدوالر األمريكي 

 احتياطي رأس المال
 الدوالر األمريكي 

 احتياطي آخر
 الدوالر األمريكي 

 احتياطي التحويل 
 الدوالر األمريكي 

 األرباح المحتجزة
 الدوالر األمريكي 

 مجموع حقوق الملكية 
 الدوالر األمريكي 

 2021يناير  1اعتباًرا من 
 : إجماىلي الدخل الشامل للسنة

 

3,201,780 14,737,791 5,128,116 2,243,157 186,750,081 212,060,925 

 أرباح السنة
 : الدخل الشامل اآلخر 
 تحويل العمليات األجنبيةفروق الرصف عل 

 

- - - - 25,028,967 25,028,967 

 - - - (836,731) - (836,731) 

 
 

  إجماىلي الدخل الشامل للسنة

- - - (836,731) 25,028,967 24,192,236 

ي حقوق 
 
ة ف ف بها مباشر ، المعت  المعامالت مع المالكير 

 : الملكية

       

 المساهمات والتوزيعات عىل المالكير  
       

 (100,000,000) (100,000,000) - - - - 10 توزيعات األرباح المعلنة

  إجماىلي المساهمات والتوزيعات عىل المالكير  

- - - - (100,000,000) (100,000,000) 

 2021مارس  31حت  
 

3,201,780 14,737,791 5,128,116 1,406,426 111,779,048 136,253,161 

 
ية المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة . تشكل السياسات المحاسبية والمالحظات التفسير



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي القائمة األولية الموحدة الموجزة للتدفقات 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31النقدية لفت 

 

 مالحظات
 2022مارس  31

 بالدوالر األمريكي 
 (غتر مدققة)

 2021مارس  31
غتر )بالدوالر األمريكي 

 (غتر ُمراجعة/ مدققة
   أنشطة التشغيل

ة ائب للفي   28,085,669 27,957,567 الربــح قبل احتساب الرص 
   : تعديالت عل

 1,407,492 1,204,392 الممتلكات والمنشآت والمعداتاستهالك 
 1,407,702 1,255,330 انخفاض قيمة أصول حق االستخدام

 80,514 43,879 اإلطفاء وخسارة انخفاض قيمة األصول غير الملموسة
ي تحصيلها

 
 10,926 2,199 مخصص الديون المشكوك ف

 (2,616) — الربــح المتحصل من بيع اآلالت والمعدات
 (335,709) (258,640) إيرادات الفوائد
 321,504 279,119 تكلفة التمويل

ي 
 
 354,534 12,013 _  فروق رصف العمالت األجنبية غير المحققة، صاف

 30,495,859 31,330,016 
ي 
 
ات ف  : التغيير
 المخزون

 
(2,035,713) 

 
(2,016,041) 

 (146,749,913) (8,969,504) ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة وأخرى
 149,917,586 132,984,241 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 17,510,013 16,244,576 مطلوبات العقد
 49,991,661 168,719,459 النقد المتولد من األنشطة التشغيلية

 335,709 258,640 إيرادات الفوائد المستلمة
يبة الدخل المدفوعة  (2,510,087) (810,925) رص 

ي النقد من األنشطة التشغيلية
 
 47,817,283 168,167,174 صاف

   أنشطة االستثمار

اء الممتلكات واآلليات والمعدات  (46,000) (154,376) شر
اء األصول غير الملموسة  (56,000) (27,058) شر

 — 81,696 _  قرض لآلخرين
ي األنشطة االستثمارية

 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
 (102,000) (99,738) _  صاف

   أنشطة التمويل

 (321,504) (279,119) مصاريف التمويل
امات اإليجار  (1,594,238) (1,216,850) دفع الي  

 (100,000,000) (140,000,000) _  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمير  
ي األنشطة التمويلية

 
 (101,915,742) (141,495,969) النقد المستخدم ف

ي 
 
ي النقدية و( النقصان) / الزيادةصاف

 
 ف
 المبالغ النقدية المعادلة

ة ي بداية الفي 
 
 النقد والنقد المعادل ف

ات أسعار الرصف عل رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية  آثار تغير

  

26,571,467 (54,200,459) 
110,418,238 
155,626 

186,559,732 
(298,352) 

ي نهايةالنقد والنقد المعادل 
 
 ف

 6 المدة

  

137,145,331 132,060,921 

 
ية المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  . تشكل السياسات المحاسبية والمالحظات التفسير

  



 

 

 شركة بروج بي تي إي ليمتد وشركاتها التابعة
 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مالحظات على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 

 الوضع القانوني واألنشطة األساسية .1
 

مركز  01- 18طريق شينتون، رقم  2في سنغافورة ويقع مقرها المسجل في ( الشركة)تأسست شركة بروج بي تي إي ليمتد 
SGX 049145، سنغافورة 01- 18شارع جورج، رقم  1يقع مقر العمل الرئيسي للشركة في . 068804، سنغافورة .

 .تمتلك الشركة فرًعا أجنبًيا في أبو ظبي ومكاتب تمثيلية في اليابان وفيتنام وتايالند وإندونيسيا
 

، وهي شركات تأسست "بورياليس إيه جي"و شركة "( أدنوك)"الشركة هي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية 
 .والنمسا، على الترتيبفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 .يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في تداول منتجات البولي أوليفين

 
  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 أساس اإلعداد .2

 
وفًقا لمعيار سنغافورة للتقارير  2022مارس  31الثالثة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لألشهر 

ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة . بشأن الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية في سنغافورة 34المالية األولية رقم 
تران مع القوائم المالية السنوية الموحدة جميع المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية، ويجب قراءتها باالق

ومع ذلك، يتم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح . 2021ديسمبر  31للمجموعة اعتباًرا من وحتى السنة المنتهية في 
نة األحداث والمعامالت المهمة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر قوائم مالية سنوية للس

 .2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة مع السياسات الخاصة بالسنة المالية السابقة والتي تم إعدادها وفًقا لمعايير سنغافورة 
 .3-2للتقارير المالية، باستثناء اعتماد معايير جديدة ومعدلة على النحو المبين في اإليضاح 

 
 أساس القياس 2.1

 
اد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة في تم إعد

 .2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة اعتباًرا من وللسنة المنتهية في 
 



 

 

 العملة المستخدمة وعملة عرض البيانات 2.2
 

العملة الوظيفية وعملة العرض ( USD)الموحدة الموجزة، تم اعتبار الدوالر األمريكي  لغرض هذه القوائم المالية األولية
 .للشركة

 
بأسعار الصرف السائدة في تواريخ ( العمالت األجنبية)يتم تسجيل المعامالت بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي 

المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك  في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية. المعامالت
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المرحلة بالقيمة العادلة المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في التاريخ . التاريخ

اسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قي. الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
 .أجنبية

 
 .تلك الفروق للدخل الشامل الذي تظهر فيه يتم إقرار فروق الصرف في البيان األولي الموحد الموجز 

  



 

 

 شركة بروج بي تي إي ليمتد وشركاتها التابعة
 

 2022مارس  31المنتهية في مالحظات على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر 
 

 (تابع)أساس اإلعداد  .2
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي اعتمدتها المجموعة 2.3
 

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم 
، باستثناء اعتماد معايير جديدة سارية اعتباًرا من 2021ديسمبر  31المنتهية في  المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة

 .لم تعتمد المجموعة في وقت مبكر أي معيار، أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يبدأ سريانه بعد. 2022يناير  1
 

ى القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ، ولكنها ليس ذات تأثير عل2022ُتطبق العديد من التعديالت ألول مرة في عام 
 .للشركة

 
 استخدام األحكام والتقديرات 2.4

 
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، أصدرت اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه . صروفاتالسياسات المحاسبية والمبالغ الموضحة لألصول والخصوم واإليرادات والم
 .التقديرات

 
كانت األحكام المهمة التي أصدرتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير 

 .2021ديسمبر  31المؤكدة هي نفس األحكام التي ُطبقت على القوائم المالية حتى السنة المنتهية في 
 

 المعلومات القطاعية .3
 

ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة كوحدة أعمال واحدة بناًء على المنتجات والخدمات ولديها قطاع واحد فقط يمكن إعداد 
تتم إدارة المجموعة كوحدة أعمال واحدة ويتم اإلفصاح عن األداء المالي في التقارير الداخلية المقدمة إلى . تقارير بشأنه
بصفته المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم "( BOD)"حدد مجلس اإلدارة "(. CODM)"ر التشغيلي الرئيسي صانع القرا

تستند المعلومات . أداء قطاعات التشغيل، أن صانع القرار التشغيلي الرئيسي هو المنوط به اتخاذ القرارات االستراتيجية
يراقب صانع القرار . الرئيسي إلى المعلومات المالية للمجموعة المالية التي تمت مراجعتها من قبل صانع القرار التشغيلي

التشغيلي الرئيسي نتائج التشغيل لوحدة األعمال الخاصة به بشكل منفصل لغرض اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد 
 .وتقييم األداء

 



 

 

تتمثل مهمة . ت الدخل الشامل األخرى يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بانتظام بمراجعة بيان الربح أو الخسارة وبيانا
 .صانع القرار التشغيلي الرئيسي في تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية للمجموعة

 
يتطلب هذا . ال توجد خصائص اقتصادية أخرى داخل المجموعة من شأنها أن تؤدي إلى تحديد قطاعات تشغيل أخرى 

 .بظروف المجموعةالتحليل إصدار أحكام مهمة فيما يتعلق 
 

وقد أخذ صانع القرار التشغيلي الرئيسي في االعتبار المعايير التالية في . ليس لدى المجموعة أي قطاعات تشغيل مجمعة
 :تحديد قطاعات التشغيل للمجموعة

 
 طبيعة المنتجات والخدمات؛ •
 طبيعة عمليات اإلنتاج؛ •
 نوع أو فئة العميل لمنتجاته وخدماته؛ و •
 المستخدمة لتوزيع منتجاته أو تقديم خدماته؛األساليب  •

 
بناًء على المعايير والتقييم أعاله، حدد صانع القرار التشغيلي الرئيسي أن المجموعة لديها قطاع تشغيلي واحد فقط، وهو ما 

.يتوافق مع التقارير الداخلية وقياس األداء



 

 

ي إي ليمتد 
 
ي ب كة بروج ب 

كاتها التابعةشر  وشر

 
ي 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31مالحظات عىل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفت 

 
 اإليرادات .4

 
مة مع العمالء  تصنيف اإليرادات من العقود المت 

 
مة مع العمالء حسب  ، يتم تصنيف إيرادات المجموعة من العقود المي  ي الجدول التالي

 
 . المنتجاتف

 
ي  

 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  فت 

 
 

 2022مارس  31
 دوالر أمريكي 

 (غتر مدققة)

 2021مارس  31
 دوالر أمريكي 

غتر  / غتر مدققة)
 (مراجعة

   اإليرادات حسب المنتجات

ي العموالت والحسومات)بيع البضائع 
 

   (: صاف

 852,098,624 903,682,962 بولي ايثيلير  
 632,157,668 652,249,497 البولي بروبلير  

 53,888,458 28,360,432 اإليثيلير  ومنتجات أخرى
 1,584,292,891 1,538,144,750 

   توقيت اإلقرار باإليرادات

ي وقت معير  
 
 1,538,144,750 1,584,292,891 تم نقل السيطرة ف

 
 أرصدة العقود

 
امات  مة مع العمالء يوفر الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينة والي    . العقود من العقود المي 

 
 2022مارس  31 

غتر )بالدوالر األمريكي 
 (مدقق

 

 2021ديسمت   31
بالدوالر األمريكي 

 (مدققة)
 

بالدوالر  2021يناير  1
 (مدققة)األمريكي 
 

 814,281,667 948,751,570 957,228,044 الذمم المدينة التجارية
 (41,616,109) (42,107,948) (58,286,846) مطلوبات العقد

 

امات العقد بالمقابل المسبق المستلم من العميل لبيع منتجات البولي أوليفير   ي الحسبان أي عنرص . تتعلق الي  
 
ولم تأخذ المجموعة ف
ي غضون 

 
امات األداء ذات الصلة سوف يتم إنجازها ف ئ عن هذه الدفعات المسبقة نظًرا ألن الي    . شهرا  12تمويلي مهم ناشر

 

  



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31مالحظات عىل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفت 

 
 (تابع)اإليرادات  .4

 
 (تابع)أرصدة العقود 

 
ة هي كما يلي  ي أرصدة الخصوم التعاقدية خالل الفي 

 
ات المهمة ف  . التغيير

 
 المجموعة  

 

 

ة الثالثة أشهر  فت 
ي 
 
مارس  31المنتهية ف

2022 
 دوالر أمريكي 

 (غتر مدققة)
 

ة الثالثة أشهر  فت 
ي 
 
مارس  31المنتهية ف

2021 
 دوالر أمريكي 

غتر  / غتر مدققة)
 (مراجعة

ي بداية السنة
 
امات العقد ف ي رصيد الي  

 
ي تم تضمينها ف

ف بها والت   اإليرادات المعي 
ف بها كإيرادات خالل الزيادات  المستحقة للنقد المستلم، باستثناء المبالغ المعي 
 السنة

(42,107,948) (41,616,109) 

58,286,846 59,028,232 

 
ي الفقرة 

 
وال تفصح عن معلومات عن  115من معيار سنغافورة للتقارير المالية رقم  121تطبق المجموعة المنفعة العملية الواردة ف

امات   : األداء المتبقية إذا كانالي  
 

ام األداء هو جزء من عقد له مدة أصلية متوقعة •  الي  
 قدرها سنة واحدة أو أقل؛ أو

ة مع • ي إصدار فاتورة للعميل بمبلغ يتوافق مباشر
 
 للمجموعة الحق ف

 . أدائها حت  تاريخه، ثم تقر باإليرادات بهذا المبلغ
 

يبة الدخل .5  مضوف ض 
 

ة الثالثة أشهر   ي فت 
 
 المنتهية ف

 

 2022مارس  31
 دوالر أمريكي 

 (غتر مدققة)
 

 2021مارس  31
 دوالر أمريكي 

غتر  / غتر مدققة)
 (مراجعة

يبية الحالية  المضوفات الض 
 السنة الحالية

ات السابقة( / فوق) ائب فيما يتعلق بالفي   تحت تسويات مخصصات الرص 

2,312,996 3,078,737 

(115,329) 132 
 2,197,667 3,078,869 

ائب المؤجلة  مضوفات الض 
ي االختالفات المؤقتة

 
 (22,167) (137,186) الحركة ف

ائب  3,056,702 2,060,481 مصاريف الرص 

 
كة عل وضع برنامج التاجر العالمي  ي "( GTP)"حصلت الشر

 
ي سنغافورة ف

 
ي  2015يناير  1من المؤسسة الدولية ف

 
وينتهي وضعها ف

ي عمليات سنغافورة بموجب . 2024ديسمي   31
 
يبة عل الدخل الناتج عن المعامالت التجارية المؤهلة ف الحافز، سوف يتم فرض رص 

وط وأحكام أخرى. %5بمعدل امتياز قدره  ا بتحقيق حجم أعمال معير  ووفق شر
ً
يبة عل الدخل . يتم منح الحافز رهن يتم فرض رص 

ي   . %17بة القياشي البالغ الناتج عن المعامالت التجارية غير المؤهلة بمعدل الرص 



 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر
 

ي 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022مارس  31مالحظات عىل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفت 

 
 النقد والنقد المعادل .6

 
 المجموعة 

 2022مارس  31
غتر )بالدوالر األمريكي 

 (مدقق
 

 ديسمت   31
دوالر أمريكي  2021
 (مدقق)

 
 65,453,528 86,152,596 النقد واألرصدة المرصفية

ة األجل  44,964,710 50,992,735 الودائع قصير
 137,145,331 110,418,238 

 
 المستحقات والذمم الدائنة األخرى .7

ي 
 
المستحقة للمساهمير  بقيمة ، قامت المجموعة بتسوية توزيعات األرباح 2022مارس  31خالل األشهر الثالثة المنتهية ف

ي " المستحقات والذمم الدائنة األخرى"تم استحقاق توزيعات األرباح المستحقة كجزء من . دوالر أمريكي  60,000,000
 
ديسمي   31ف

2021 . 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات الصلة .8
ي الوطنية  ول أبوظت 

كة بي  ك بير  شر وع مشي  كة هي مشر كة بوريال"( أدنوك)"الشر ي و شر ي القوائم . يس إيه ح 
 
تشير األطراف ذات الصلة ف

كات المساهمير   وط متفق عليها بير  . المالية إل أعضاء مجموعة شر تمت المعامالت المهمة التالية مع األطراف ذات الصلة بشر
ة  : األطراف خالل الفي 

 
المعامالت مع طرف ذي صلة

ي   
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  فت 

 2022مارس  31  
 دوالر أمريكي 

 (غتر مدققة)

 2021مارس  31
 دوالر أمريكي 

غتر  / غتر مدققة)
 (مراجعة

    المساهمير  

 211,571,516 137,851,821  بيع البضائع
اء البضائع  (79,494,543) (109,044,588)  شر

 (962,329) —  تكاليف المعارين المعاد قيدها

 
 األطراف ذات الصلة

   

اء البضائع  (1,373,322,935) (1,389,955,457)  شر
 1,432,393 -  دخل العمولة

 21,419 -  إيرادات الفوائد عل ذمم اإليجار المدينة
 (1,494,081) (2,064,422)  إعادة قيد خدمات تكنولوجيا المعلومات

 (2,892,537) (2,995,614)  إعادة قيد تكلفة سلسلة التوريد
وع  4,921,295 5,654,167  إعادة قيد تكلفة مركز االبتكار والمشر

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

كاتها التابعة ي إي ليمتد وشر
 
ي ب كة بروج ب 

 شر

 
ة الثالثة أشهر  ي مالحظات عىل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفت 

 
2022مارس  31المنتهية ف

 
 (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات الصلة  .8

 
 أرصدة األطراف ذات الصلة

 
 2022مارس  31 

 دوالر أمريكي 
 (غتر مدققة)

 2021ديسمت   31
 دوالر أمريكي 

 (مدققة)

 المساهمير  
  

 140,705,651 129,034,492 الذمم المدينة التجارية
 980,759 - األخرىالذمم المدينة والمدفوعات 

 (64,099,065) (72,982,264) الذمم الدائنة التجارية

 (36,012,268) (36,557,456) المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 األطراف ذات الصلة

  

 34,396,049 33,041,893 الذمم المدينة والمدفوعات األخرى
ي ذمم مدينة أخرى)ذمم اإليجار المدينة 

 
 1,809,453 1,813,003 (متضمنة ف

 (747,712,709) (867,017,854) الذمم الدائنة التجارية
 (4,490,415) (1,043,363) المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 
امات .9  الطوارئ وااللت  

 
 الطوارئ

ي 
 
ة2022مارس  31ف  . ، لم يكن لدى المجموعة أي طوارئ كبير

امات  االلت  
ي 
 
ة، لم يكن لدى 2022مارس  31ف امات رأسمالية كبير  . المجموعة الي  

 
 حصص األرباح .10

 
ي  

 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  فت 

بالدوالر  2022مارس  31
 األمريكي 

 (غتر مدققة)

بالدوالر  2021مارس  31
غتر / غتر مدققة)األمريكي 

 (ُمراجعة

ي سنغافورة من فئة واحدة 
 
ائب ف توزيعات أرباح نهائية معفاة من الرص 

ي  18.18بقيمة 
 
 31دوالًرا أمريكًيا للسهم العادي عن السنة المنتهية ف

 — 2020ديسمي  
100,000,000 

ي سنغافورة من فئة واحدة 
 
ائب ف توزيعات أرباح نهائية معفاة من الرص 

ي  14.55بقيمة 
 
 31دوالًرا أمريكًيا للسهم العادي عن السنة المنتهية ف

 — 80,000,000 2021ديسمي  

 
 أحداث الحقة .11

 
 . توجد أحداث الحقة معروفة أدت إل تعديالت عل مجموعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هذهال 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 

 

 199801755Hرقم تسجيل الشركة: 

 

  التابعةبـــروج الخاصة املحدودة وشركاتها شركة  

 

 البيانات املالية السنوية 

  2021ديسمبر  31

 

 

 

 

 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  التابعةبروج الخاصة املحدودة وشركاتها شركة 

 

 فهرس

 

 

 الصفحة 

 

 

 1 بيان أعضــاء مجلس اإلدارة

 

ق الحسابات املستقل
ّ
 3 تقريــر مدقـ

 

 6 والدخل الشامل اآلخراملوحد لربح والخسارة ابيان 

 

 7 بيان املركز املالي

 

 9 بيان التغييرات في حقوق امللكيــة

 

 13 املوحد ةالنقدي اتتدفقلابيان 

 

 14 على البيانات املاليــة اإليضاحات

 

 

 

  



 تصنيف بروج: داخلي

 

 التابعةبروج الخاصة املحدودة وشركاتها شركة 
 

 ـس اإلدارة بيــان أعضــــاء مجل

 

يسّر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم بيانهم إلى األعضاء إلى جانب البيانات املاليـة املوحدة واملدققـــة لشركة بروج 

)يشار لهم مجتمعين بـــ "املجموعة"( وبيان املركز املالي وبيان  التابعةالخاصة املحدودة )"الشركة"( وشركاتها 

 . 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهيــة في شركة التغييرات في حقوق امللكية في ال

 

 رأي أعضاء مجلس اإلدارة 

 في رأي أعضاء مجلس اإلدارة، 
 

لشركة ليرات في حقوق ملكية يوبيان التغ ،وبيان املركز املالي ،تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة  (1) 

 ،واألداء املالي 2021ديسمبر  31 حتى تاريخموعة وللشركة صورة حقيقية وعادلة للمركز املالي للمج لكي تعطي

والتدفقات النقدية للمجموعة والتغيرات في حقوق ملكية الشركة للسنة املالية  ،يرات في حقوق امللكيةيوالتغ

 املنتهية في ذلك التاريخ؛ و
 

 حينديونها  تسديدرة على العتقاد بأن الشركة ستكون قادتدعو ل، في تاريخ هذا البيان ،أسباب معقولة ثّمة (2) 

 استحقاقها.
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يشغلون مناصبهم فيها في تاريخ هذا البيان هم: 
 

 حمد خلفان سالم مفتاح املنصوريأ

 حمد عمر عبدهللا بالفقيهأ

 كاتيا تاوتشر

 لوكريس جوزيفا إيرما دي ريدر

 فيليب رينيه إم رودهوفت

 سعود راشد الشامس ي راشد

 بويسين توماس مايكل 

 جيك هوانغ ساندراا سي

 جيه موينس جان  غوي 

 خالد ساملين عنبر ساملين

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 أعضاء مجلس اإلدارة مصالح 

 

 ليس)"القانون"(،  50من قانون الشركات، الفصل  164 بندلسجل الذي تحتفظ به الشركة ألغراض الا بحسب

 منصب ن يشغلكا أّي عضو مجلس إدارة، ممنهناك 
 
أزواجهم  حازهافي نهاية السنة املالية )بما في ذلك تلك التي  ا

شركة أو الشركات في الأو الضمانات أو خيارات األسهم  ،أو السندات ،أطفالهم( لديه حصص في األسهمصغاُر و 

 .ا في بداية السنة املالية أو في نهايتهاذات الصلة، إّم 
 

 طرف ،وال في أي وقت خالل السنة املالية ،اليةلم تكن الشركة في نهاية السنة امل
 
، أو تكون أغراضهترتيب  في أّي  ا

أو  أسهمالشركة من الحصول على منافع عن طريق االستحواذ على  أعضاء مجلس إدارة، تمكين غراضهأحد أ

 ة هيئة اعتبارية أخرى. الشركة أو أيفي سندات 
 

 خيارات األسهم 

 ناك: هلم يكن خالل السنة املالية، 

لالستحواذ على أسهٍم غير ُمصدرة في إلى أي شخص  التابعةخيارات ممنوحة من قبل الشركة أو شركاتها  (1) 

 ؛ والتابعةالشركة أو في شركاتها 

صِدرتأسهٍم  (2) 
ُ
 . التابعةلخيار االستحواذ على أسهم في الشركة أو في شركاتها بموجب أية ممارسة  أ

 . التابعةغير ُمصدرة في الشركة أو في شركاتها  ك أسهم  وحتى نهاية السنة املالية، لم يكن هنا

 

 مدقق الحسابات 

 لقبول إعادة التعيين كمدقق حسابات. أبدت شركة إرنست ويونغ ال ال بي استعدادهم 

 

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة، 

 [يوجد توقيع]

 

 أحمد عمر عبد هللا بالفقيـه 

 عضو مجلس إدارة 

 

 [OC340461629348E] اس بويسين  وثيقة موقعة من قبل: توم]

 ن  يتوماس مايكل بويس

 عضو مجلس إدارة 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 سنغافورة

 2022مارس  15

  التابعةدودة وشركاتها حبروج الخاصة املشركة 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 2021ديسمبر  31ة املالية املنتهية في نعن الس

  التابعةالخاصة املحدودة وشركاتها تقرير مدقق الحسابات املستقل إلى أعضاء شركة بروج 

 

 تقرير  حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 

 

 الرأي 

)يشار لهم التابعة املصاحبة لشركة بروج الخاصة املحدودة )"الشركة"( وشركاتها املالية البيانات  دققنالقد 

، 2021ديسمبر  31ركة حتى تاريخ مجتمعين بـــ "املجموعة"(، التي تضم بيانات املركز املالي للمجموعة والش

والدخل الشامل اآلخر املوحد لربح والخسارة اوبيانات التغييرات في حقوق امللكية للمجموعة والشركة وبيان 

عن السنة املنتهية بذلك التاريخ، واملالحظات على البيانات املالية، بما  للمجموعةاملوحد لتدفقات النقدية اوبيان 

 اسات املحاسبية الهامة. في ذلك ملخص عن السي

 

، إن البيانات املالية املوحدة املصاحبة للمجموعة، وبيان املركز املالي وبيان التغييرات في حقوق امللكية في رأينا في

 ألحكام قانون الشركات
 
)القانون( ومعايير إبالغ التقارير املالية  1967 الشركة قد تم وضعها بشكل صحيح وفقا

بحيث تعطي صورة حقيقية وعادلة للمركز املالي املوحد للمجموعة واملركز املالي للشركة  "(FRSsفي سنغافورة )"

والتغيرات املوحدة في حقوق امللكية والتدفقات النقدية  ،واألداء املالي املوحد 2021ديسمبر  31حتى تاريخ 

 لتاريخ.املوحدة للمجموعة والتغيرات في حقوق ملكية الشركة للسنة املنتهية في ذلك ا

 

 الرأي إبداء أساس 

 لقد أجرينا تدقيقنا وفق
 
 تلكف مسؤولياتنا بموجب يوصت ونورد(. SSAsالحسابات ) ملعايير سنغافورة لتدقيق ا

 املعايير 
 
تقريرنا. نحن مستقلون عن  منفي قسم مسؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية  بشكٍل أكثر تفصيال

قواعد السلوك املنهي واألخالقيات للمحاسبين ( لACRA) اتنظيم املحاسبة والشرك هيئة تنة مدوّ  املجموعة وفق

للبيانات  تدقيقنـاإلى جانب املتطلبات األخالقية ذات الصلة ب (ACRA Code) العموميين والكيانات املحاسبية



 تصنيف بروج: داخلي

 

 املالية في سنغافورة، وقد أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق
 
مدّونة هيئة تنظيم املحاسبة ت و لهذه املتطلبا ا

 (. و ACRAوالشركات )
ّ
 .لرأينا ة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساٍس نعتقد أن أدل

 مسائل أخرى 

شركة  من قبل 2020ديسمبر  31سنة املنتهية في عن الالبيانات املالية للمجموعة والشركة  لقد جرى تدقيق

 ر والذي أبدى  مدقق حسابات أخر
 
 .2021مارس  16 في حول تلك البيانات املالية في تقريرهم املؤرخمتحفظ غير أيا

 

 معلومات أخرى 

 .املعلومات األخرى بيان أعضاء مجلس اإلدارة وتضماإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى. تعتبر 

 

 .كال االستنتاج التأكيدي بشأنهااألخرى وال نعبر عن أي شكل من أش البيانات املالية املعلومات  حول رأينا  ال يشمل

 

ما ننظر فيبذلك،  نابتدقيقنا للبيانات املالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى، وعند قيام يتعلقفيما 

من التي حصلنا عليها  تناعرفأن مأو  ،إذا كانت املعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات املالية

، أن بأدائهإذا استنتجنا، بناء  على العمل الذي قمنا ف .ماديةيتضح على أنه أخطاء أو غير ذلك،  خالل التدقيق،

 نفصحليس لدينا ما و في هذه املعلومات األخرى، فنحن مطالبون باإلبالغ عن هذه الحقيقة. أخطاء مادية هناك 

 الشأن. عنه في هذا 

 

 ت املالية املوّحدة مسؤولية اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة عن البيانا

 اإلدارة مســـــــــؤولة عـــــــــن إعــــــــــداد هـــــــــذه البيانـــــــــات املاليــــــــــة املوحـــــــــدة وعرضـــــــــها بشــــــــــكل عـــــــــادل وفقـــــــــ تعتبـــــــــر
 
لمعــــــــــايير ل ا

اإلدارة أنهــــــــــــا  حســـــــــــبما تقـــــــــــرر الرقابـــــــــــة الداخليـــــــــــة مثــــــــــــل تلـــــــــــك ، وعـــــــــــن (IFRSs) التقـــــــــــارير املاليـــــــــــة بـــــــــــالغإل الدوليـــــــــــة 

كانــــــــــت أخاليــــــــــة مــــــــــن األخطــــــــــاء الجوهريــــــــــة، ســــــــــواء ضــــــــــرورية للتمكــــــــــين مــــــــــن إعــــــــــداد البيانــــــــــات املاليــــــــــة املوحــــــــــدة ال

 . ناتجة عن االحتيال أو الخطأ
 

وفقـــــــا ملبـــــــدأ عنـــــــد إعـــــــداد البيانـــــــات املاليـــــــة، تكـــــــون اإلدارة مســـــــؤولة عـــــــن تقيـــــــيم قـــــــدرة املجموعـــــــة علـــــــى االســـــــتمرار 

مبــــــــدأ واســــــــت دام  ،بمبــــــــدأ االســــــــتمراريةالتــــــــي تتعلــــــــق ، عــــــــن األمــــــــور كمــــــــا هــــــــو مناســــــــب، واإلفصــــــــاح، االســــــــتمرارية

ــــــــة اإلدارة مــــــــا لــــــــم  ،الســــــــتمرارية كأســــــــاس محاســــــــ يا ، أو إيقــــــــاا العمليــــــــاتا تصــــــــفية املجموعــــــــة أو إّمــــــــيكــــــــن فــــــــي نّي

 .ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك

 

 .التقارير املالية للمجموعةمراقبة عملية إعداد تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 
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 الية املوحدةعن تدقيق البيانات امل مدقق الحساباتمسؤوليات 

 

معقــــــــــول حــــــــــول مــــــــــا إذا كانــــــــــت البيانــــــــــات املاليــــــــــة املوحــــــــــدة ككــــــــــل خاليــــــــــة مــــــــــن تأكيــــــــــد الحصــــــــــول علــــــــــى  إن هــــــــــدفنا

الــــــــذي حســـــــابات الكانـــــــت ناتجـــــــة عــــــــن االحتيـــــــال أو الخطــــــــأ، و صـــــــدار تقريـــــــر مــــــــدقق أاألخطـــــــاء الجوهريـــــــة، ســــــــواء 

  مســـــــتوى عـــــــاٍل مـــــــن وهـــــــ املعقـــــــول التأكيـــــــد و . حـــــــول البيانـــــــات املاليـــــــة يتضـــــــمن رأينـــــــا
 
التأكيـــــــد، لكنـــــــه لـــــــيس ضـــــــمانا

 التـــــــدقيق الـــــــذي بـــــــأن 
 
 تـــــــدقيق سيكشـــــــف دائمــــــــللالدوليـــــــة لمعـــــــايير ل ُيجـــــــرى وفقــــــــا

 
عـــــــن األخطـــــــاء الجوهريـــــــة عنــــــــد  ا

بشــــــــــكل منهــــــــــا تنشــــــــــأ عــــــــــن االحتيــــــــــال أو الخطــــــــــأ وتعتبــــــــــر جوهريــــــــــة إذا ـكـــــــــان مــــــــــن املتوقــــــــــع قــــــــــد األخطــــــــــاء وجودهــــــــــا. 

 كانــــــــــــــــت أم مجتمعــــــــــــــــة،معقــــــــــــــــول 
 
رارات االقتصــــــــــــــــادية التــــــــــــــــي يت ــــــــــــــــذها أن تــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــى القــــــــــــــــ ، ســــــــــــــــواء منفــــــــــــــــردة

 .املست دمون على أساس هذه البيانات املالية املوحدة

 

ـــــــــا  نقـــــــــوم بممارســـــــــة االجتهـــــــــاد املنهـــــــــي ، الحســـــــــابات ملعـــــــــايير ســـــــــنغافورة لتـــــــــدقيقكجـــــــــزء مـــــــــن عمليـــــــــة التـــــــــدقيق وفق 

 : بما يلينقوم كما . واملحافظة على الشك املنهي خالل عملية التدقيق
 

 االحتيــــــــال أو  بفعــــــــلكانــــــــت أاألخطــــــــاء الجوهريــــــــة فــــــــي البيانــــــــات املاليــــــــة، ســــــــواء  تحديــــــــد وتقيــــــــيم م ــــــــاطرب

 دليــــــــــلتلــــــــــك املخــــــــــاطر، والحصــــــــــول علــــــــــى تتجــــــــــاوب مــــــــــع الخطــــــــــأ، وتصــــــــــميم وتنفيــــــــــذ إجــــــــــراءات تــــــــــدقيق 

 األخطــــــــــــاء. إن م ــــــــــــاطر عـــــــــــدم اكتشــــــــــــاا نبنــــــــــــي عليــــــــــــه رأينــــــــــــالتــــــــــــوفير أســـــــــــاس  ومناســـــــــــٍب  تـــــــــــدقيق ـكـــــــــــاٍا 

قــــــــد ينطــــــــوي االحتيــــــــال  إذ إنك الناتجــــــــة عــــــــن خطــــــــأ، أعلــــــــى مــــــــن تلــــــــتكــــــــون عــــــــن احتيــــــــال جــــــــوهري نــــــــاتٍ  

 .لرقابة الداخلية لأو تجاوزٍ  اتأو تحريف ةٍ دمتعّم  إغفاالٍت أو  ،أو تزويرٍ  ،على تواطؤٍ 
 

 إجـــــــــراءات تـــــــــدقيق  وضـــــــــعللرقابـــــــــة الداخليـــــــــة ذات الصـــــــــلة بالتـــــــــدقيق مـــــــــن أجـــــــــل  الحصـــــــــول علـــــــــى فهـــــــــٍم ب

 .رقابة الداخلية للمجموعةمناسبة للظروا، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية ال
 

 ومعقوليــــــــــــــة التقــــــــــــــديرات املحاســــــــــــــبية  املســــــــــــــت دمةتقيــــــــــــــيم مــــــــــــــدى مالءمــــــــــــــة السياســــــــــــــات املحاســــــــــــــبية ب

 .ة من قبل اإلدارةواإلفصاحات ذات الصلة املعّد 

 

  ــــــــــان، ، و ملبـــــــــــدأ االســـــــــــتمراريةاملحاســـــــــــ ي  لألســـــــــــاساســـــــــــتنتاج مـــــــــــدى مالءمـــــــــــة اســـــــــــت دام اإلدارة مـــــــــــا إذا ـك

 لحـــــــاالتبا متعلـــــــٍق  يقـــــــين ملمـــــــوسق التـــــــي تـــــــم الحصـــــــول عليهـــــــا، هنـــــــاك عـــــــدم إلـــــــى أدلـــــــة التـــــــدقي باالســـــــتناد

 أو الظــــــــروا التــــــــي قــــــــد 
 
 بالغــــــــا

 
ا
ّ
صــــــــنا ذا و قــــــــدرة املجموعــــــــة علــــــــى االســــــــتمرار.  يــــــــالح تثيــــــــر شــــــــك

ُ
أن إلــــــــى  خل

، فــــــــــنحن مطــــــــــالبون بلفــــــــــت االنتبــــــــــاه فــــــــــي تقريــــــــــر مــــــــــدقق الحســــــــــابات إلــــــــــى لمــــــــــوسعــــــــــدم يقــــــــــين م هنالــــــــــك
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هــــــــــــذه فــــــــــــي حــــــــــــال كانــــــــــــت مثــــــــــــل  ،رأينــــــــــــا أن نعــــــــــــّدل املاليــــــــــــة، أو اإلفصــــــــــــاحات ذات الصــــــــــــلة فــــــــــــي البيانــــــــــــات

 تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى و اإلفصاحات غير كافية. 

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات املالية )تابع( 

ســـــــــــتقبلية فـــــــــــي الحســـــــــــابات. ومـــــــــــع ذلـــــــــــك، قـــــــــــد تتســـــــــــبب األحـــــــــــدا  أو الظـــــــــــروا امل مـــــــــــدققتـــــــــــاريخ تقريـــــــــــر 

 
ّ
 . وفقا ملبدأ االستمراريةاملجموعة عن االستمرار ف توق

 

 

  بتقيـــــــــيم العـــــــــرض ككــــــــــل للبيانـــــــــات املاليـــــــــة، وهيكلهــــــــــا ومحتواهـــــــــا، بمـــــــــا فــــــــــي ذلـــــــــك اإلفصـــــــــاحات، ومــــــــــا إذا

 كانت البيانات املالية تمثل املعامالت األساسية والحاالت بطريقة تحقق التقديم العادل. 
 

 ــــــــة تــــــــدقي
ّ
نشــــــــطة األأو  للمنشــــــــ تق مناســــــــبة وافيــــــــة بمــــــــا يتعلــــــــق باملعلومــــــــات املاليــــــــة بالحصــــــــول علــــــــى أدل

ضـــــــــــمن املجموعـــــــــــة إلبـــــــــــداء الـــــــــــرأي حـــــــــــول البيانــــــــــات املاليـــــــــــة املوحـــــــــــدة. إننـــــــــــا مســـــــــــؤولون  عـــــــــــن التجاريــــــــــة 

التوجيـــــــــــه، واإلشـــــــــــراا واألداء لعمليـــــــــــة تـــــــــــدقيق حســـــــــــابات املجموعـــــــــــة. ونظـــــــــــل املســـــــــــؤولين وحـــــــــــدنا عـــــــــــن 

 في التدقيق.  رأينا

 

 ،للتــــــــــــدقيق قــــــــــــرر عضــــــــــــاء مجلــــــــــــس اإلدارة فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق، مــــــــــــن بــــــــــــين أمــــــــــــور أخــــــــــــرى، بالنطــــــــــــاق املنتواصــــــــــــل مــــــــــــع أ

ه قصـــــــور كبيــــــــرة فـــــــي الرقابــــــــة الداخليــــــــة التـــــــي نحــــــــددها أثنــــــــاء أوُجــــــــ ةالهامـــــــة، بمــــــــا فــــــــي ذلـــــــك أيــــــــ هونتائجــــــــ ،وتوقيتـــــــه

 .تدقيقنا

 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 

القــــــــــــانون شـــــــــــ ر  التـــــــــــي ي ،ســـــــــــجالت املحاســـــــــــبية وغيرهـــــــــــا مــــــــــــن الســـــــــــجالتتـــــــــــم االحتفــــــــــــا  باللقـــــــــــد  ،فيمـــــــــــا نـــــــــــراه

 ،والتــــــــي نحــــــــن املــــــــدققون فيهــــــــا ،املؤسســــــــة فــــــــي ســــــــنغافورة التابعــــــــةاالحتفــــــــا  بهــــــــا مــــــــن قبــــــــل الشــــــــركة والشــــــــركات 

 وفق
 
 ألحكام القانون. ا

 

 إرنست ويونغ ال ال بي 

 محاسبون عامون ومحاسبون قانونيون 

 سنغافورة 
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 التابعةدودة وشركاتها حالخاصة املبروج شركة 

 

 والدخل الشامل اآلخر املوحد لربح والخسارة ابيانات 

  2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 

 املجموعة   

 2021 مالحظة 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 4,715,189,942 6,199,824,151 4 اإليرادات

 (4,488,556,181) (5,915,047,860)  تكلفة املبيعات 

 226,633,761 284,776,291  الربح اإلجمالي 

 8,913,359 3,479,555 5 الدخل اآلخر 

 (127,931,413) (125,944,913)  نفقات املبيعات والتوزيع 

 (44,611,409) (47,832,397)  النفقات العامة واإلدارية 

 - (34,444,840) 7 إعادة تحميل تكلفة املعاشات

 63,004,298 80,033,696  لربح من العمليات ا

 

 دخل التمويل

 

6 

 

1,211,117 

 

2,269,431 

 (1,849,762) (2,620,477) 6 تكلفة التمويل 

 419,669 (1,409,360)  صافي التمويل )النفقات( / الدخل 

 

 الربح قبل الضرائب 

 

7 

 

78,624,336 

 

63,423,967 

 (7,125,176) (9,825,214) 8 نفقات ضريبية 

 56,298,791 68,799,122   للسنةالربح 
 

 الدخل الشامل اآلخر:

  إلىالبنود التي أو يجوز يعاد تصنيفها 

   

 في الفترات الالحقةالربح أو الخسارة 

 املحددة  املزاياإعادة قياس خطة 

 

19 

 

(320,666) 

 

(1,893,788) 

 

 فروقات الصرا في التحويل للعمليات األجنبية

  

2,390,400 

 

7,014,314 

 61,419,317 70,868,856  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 

 ال تجزأ من البيانات املالية املصاحبة تشكل السياسات املحاسبية 
 
 واملالحظات التوضيحية جزءا
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 التابعةبروج الخاصة املحدودة وشركاتها شركة 

 املالي  املركز بيانات 

 2021ديسمبر  31حتى تاريخ 

 

 الشركة  ملجموعة ا  

 2020 2021 2020 2021 الحظةم 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

 األصول 

 أصول غير متداولة 

     

 78,142,652 78,142,652 - - 9  التابعةاالستثمارات في الشركات 

 1,714,518 728,324 44,231,532 41,083,280 10 املمتلكات واآلالت واملعدات  

 16,217,833 13,772,483 31,342,626 27,452,277 11 األصول ذات حق االست دام 

 253,297 148,516 429,900 536,639 12 األصول غير امللموسة 

 2,196,109 1,809,453 2,196,109 1,809,453 15 مستحقات قبض أخرى 

 1,706,579 3,326,945 3,494,098 5,393,342 13 ؤجلةاملأصول الضرائب 

  76,274,991 81,694,265 97,928,373 100,230,988 

      أصول متداولة  

 779,743,501 928,734,905 814,281,667 948,751,570 14 مستحقات قبض تجارية  

 41,709,315 43,758,247 41,919,029 45,526,825 15 مستحقات قبض أخرى ومدفوعات مسبقة

 - - 12,370,852 12,624,862 16 موجودات 

 117,640,147 50,427,121 186,559,732 110,418,238 17 النقد واملعادالت النقدية 

  1,117,321,495 1,055,131,280 1,022,920,273 939,092,963 

 

 إجمالي األصول 

  

1,193,596,486 

 

1,136,825,545 

 

1,120,848,646 

 

1,039,323,951 

 

 واملطلوباتحقوق امللكية 

     

 الجارية  املطلوبات

 مسؤوليات عقود اإليجار 

 

18 

 

4,550,982 

 

4,987,619 

 

2,539,641 

 

2,877,963 

 

 املوظفين  مزاياال زامات 

 

19 

 

1,007,707 

 

957,758 

 

1,003,530 

 

957,758 

 743,045,161 810,963,405 764,849,545 815,175,268 20 مستحقات الدفع التجارية 

 59,524,484 138,988,757 69,172,636 147,208,803 21 رها من مستحقات الدفعاملتأخرات وغي

 27,063,177 28,390,601 41,616,109 42,107,948 4 مسؤوليات العقود

 6,338,137 5,621,271 6,907,584 6,388,191  االل زامات الضريبية الحالية 
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  1,016,438,899 888,491,251 987,507,205 839,806,680 

 الشركة املجموعة الحظةم 

  2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

 )يتبع( واملطلوباتحقوق امللكية 

 غير املتداولة  املطلوبات

     

  عقود اإليجار  مطلوبات

18 

 

23,682,882 

 

27,184,305 

 

13,852,554 

 

16,388,970 

  املوظفين  ال زامات مزايا

19 

 

10,128,071 

 

9,050,942 

 

9,871,423 

 

8,927,735 

  املتأخرات وغيرها من مستحقات الدفع

21 

 

20,416,853 

 

— 

 

20,416,853 

  

— 

 — — 38,122 - 13 املسؤوليات الضريبية املؤجلة   

  54,227,806 36,273,369 44,140,830 25,316,705 

 

  االلتزاماتإجمالي  

  

1,070,666,705 

 

924,764,620 

 

1,031,648,035 

 

865,123,385 

حقوق امللكية املنسوبة ملالك 

 الشركة 

     

 3,201,780 3,201,780 3,201,780 3,201,780 22 رأس املال  

 - - 14,737,791 14,737,791 23 االحتياطي الرأسمالي 

 - - 5,128,116 6,761,325 24 االحتياطيات األخرى 

 - 32,155 2,243,157 4,633,557 24 حويل احتاطي الت

 األرباح املحتجزة 

 

 93,595,328 186,750,081 85,966,676 170,998,786 

 174,200,566 89,200,611 212,060,925 122,929,781  إجمالي حقوق امللكية 

 

 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات 

  

1,193,596,486 

 

1,136,825,545 

 

1,120,848,646 

 

1,039,323,951 

 

 ال تجزأ من البيانات املالية املصاحبة تشكل السياسات املحاسبية 
 
 واملالحظات التوضيحية جزءا
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  شركاتها التابعةالخاصة املحدودة و  شركة بروج

 بيانات التغيرات في حقوق امللكيـــة 

  2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 

 حقوق امللكيةإجمالي  أرباح محتجزة احتياطي تحويل  احتياطيات أخرى  مالياحتاطي رأس رأس املال م 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  املجموعة 

 212,060,925 186,750,081 2,243,157 5,128,116 14,737,791 3,201,780  2021يناير  1حتى تاريخ 

        الدخل الشامل للسنة  إجمالي

 68,799,122 68,799,122 - - - -  الربح للسنة 

        الدخل الشامل اآلخر 

 (320,666) (320,666) - - - - 19 املحددة املزاياقياس خطة 

في التحويل للعمليات فروقات الصرا 

 األجنبية
 - - - 2,390,400 - 2,390,400 

 70,868,856 68,478,456 2,390,400 - - -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

ك، املعترف بها بحق 
ّ

املعامالت مع املال

 امللكية مباشرة 
       

ك والتوزيعات لهم
ّ

        مساهمات املال

 (160,000,000) (160,000,000) - - - - 25 حصص األرباح املعلنة

 - (1,633,209) - 1,633,209 - -  التحويل إلى االحتياطي القانوني

ك والتوزيعات لهم
ّ

 (160,000,000) (161,633,209) - 1,633,209 - -  إجمالي مساهمات املال

 122,929,781 93,595,328 4,633,557 6,761,325 14,737,791 3,201,780  2021ديسمبر  31حتى 
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  شركاتها التابعةالخاصة املحدودة و  شركة بروج

 ـة بيانات التغيرات في حقوق امللكيــ

  2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 

 ال تجزأ من البيانات املالية 
 
تشكل السياسات املحاسبية املصاحبة واملالحظات التوضيحية جزءا

 إجمالي حقوق امللكية أرباح محتجزة احتياطي تحويل  احتياطيات أخرى  احتاطي رأسمالي رأس املال م 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  املجموعة 

 185,641,608 169,363,462 (4,771,157) 3,109,732 14,737,791 3,201,780  2020يناير  1حتى تاريخ 

        إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 56,298,791 56,298,791 - - - -  الربح للسنة 

        الدخل الشامل اآلخر 

 (1,893,788) (1,893,788) - - - - 19 املحددة املزاياقياس خطة 

 7,014,314 - 7,014,314 - - -  يل للعمليات األجنبيةفروقات الصرا في التحو 

 61,419,317 54,405,003 7,014,314 - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

ك، املعترف بها بحق امللكية 
ّ

املعامالت مع املال

 مباشرة 
       

ك والتوزيعات لهم
ّ

        مساهمات املال

 (35,000,000) (35,000,000) - - - - 25 حصص األرباح املعلنة

 - (2,018,384) - 2,018,384 - -  التحويل إلى االحتياطي القانوني

ك والتوزيعات لهم
ّ

 (35,000,000) (37,018,384) - 2,018,384 - -  إجمالي مساهمات املال

  2020ديسمبر  31حتى 
 

3,201,780 
 

14,737,791 
 

5,128,116 
 

2,243,157 
 

186,750,081 
 

212,060,925 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  شركاتها التابعةالخاصة املحدودة و  شركة بروج

 بيانات التغيرات في حقوق امللكيـــة 

  2021  ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 

 رأس املال م 
احتياطي 

 تحويل 
 أرباح محتجزة

إجمالي حقوق 

 امللكية

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي   الشركة

 174,200,566 170,998,786 - 3,201,780  2021يناير  1حتى تاريخ 

      إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 75,164,858 75,164,858 - -  الربح للسنة 

      الدخل الشامل اآلخر 

 (196,968) (196,968) - - 19 وقوفة امل زايااملقياس خطة 

فروقات الصرا في التحويل 

 للعمليات األجنبية
 - 32,155 - 32,155 

 75,000,045 74,967,890 32,155 -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

ك، املعترف بها 
ّ

املعامالت مع املال

 بحق امللكية مباشرة 
     

ك والتوزيعات لهم
ّ

      مساهمات املال

 - - 25 حصص األرباح املعلنة
(160,000,000

) 
(160,000,000) 

 - - - -  التحويل إلى االحتياطي القانوني

ك 
ّ

إجمالي مساهمات املال

 والتوزيعات لهم
 - - 

(160,000,000

) 
(160,000,000) 

 89,200,611 85,966,676 32,155 3,201,780  2021ديسمبر  31حتى 

 

 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  شركاتها التابعةة املحدودة و الخاص شركة بروج

 بيانات التغيرات في حقوق امللكيـــة 

  2021  ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 

 أرباح محتجزة رأس املال م 
إجمالي حقوق 

 امللكية

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي   الشركة

 163,737,269 160,535,489 3,201,780  2020يناير  1حتى تاريخ 

     :إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 47,360,985 47,360,985 -  الربح للسنة 

     الدخل الشامل اآلخر 

 (1,897,688) (1,897,688) - 19 وقوفة امل املزاياقياس خطة 

     

 45,463,297 45,463,297 -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

ك، املعترف بها 
ّ

بحق املعامالت مع املال

 امللكية مباشرة 
    

ك والتوزيعات لهم
ّ

     مساهمات املال

 (35,000,000) (35,000,000) - 25 حصص األرباح املعلنة

     

ك والتوزيعات لهم
ّ

 (35,000,000) (35,000,000) -  إجمالي مساهمات املال

 174,200,566 170,998,786 3,201,780  2020ديسمبر  31حتى 

 

 ال يتجزأ من البيانات املالية  تشكل السياسات
 
 املحاسبية املصاحبة واملالحظات التوضيحية جزءا

 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  شركاتها التابعةالخاصة املحدودة و  شركة بروج

 البيان املوّحد للتدفقات النقدية 

 2021ديسمبر   31عن السنة املنتهية في 

 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

   شطة التشغيل التدفقات النقدية من أن

 63,423,967 78,624,336 الربح فبل الضرائب 

  التعديالت عن:  

 إطفاء األصول غير امللموسة 

 

314,298 

 

470,080 

 5,303,319 5,506,015 استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات 

 5,664,625 5,337,311 استهالك أصول حق االست دام 

 (1,788,479) (1,211,117) دخل التمويل

 1,849,762 1,225,473 تكلفة التمويل 

 35,705 12,439 الخسارة في التصّرا في املمتلكات، واآلالت واملعدات

 1,793,901 2,248 الخسارة في أصول حق االست دام عند تعديل ترتيبات عقود اإليجار 

 72,670 40,302 خسائر ان فاض القيمة في مستحقات القبض التجارية 

 (3,119,159) 1,074,914 / )خسارة( صرا العمالت األجنبية غير املحققة صافي ربح

 73,706,391 90,926,219 التدفقات النقدية قبل التغييرات في رأس املال العامل

 (156,402,346) (134,510,205) مستحقات القبض التجارية 

 (7,364,459) (3,221,140) مستحقات القبض األخرى واملدفوعات املسبقة 

 1,097,370 (254,010) املوجودات 

 876,272 491,838 مسؤوليات العقود 

 (30,513) 806,414 املوظفين  مزاياال زامات 

 223,152,076 50,325,723 مستحقات الدفع التجارية 

 2,971,512 38,453,019 املتأخرات ومستحقات الدفع األخرى 

د من العمليات 
ّ
 138,006,303 43,017,858 النقد املول

 1,788,479 1,211,117 دخل الفوائد 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 (11,912,077) (12,281,973) الضرائب املدفوعة

 127,882,705 31,947,002 صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 

 التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية  

 شراء املمتلكات واآلالت واملعدات  

 

(1,603,492) 

 

(2,188,389) 

 (180,557) (294,710) أصول غير ملموسة  شراء

 (2,368,946) (1,898,202) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة استثمارية 

 

 التدفقات النقدية من أنشطة تمويل 

 حصص األرباح املدفوعة 

 

 

(100,000,000) 

 

 

(35,000,000) 

 (22,000,000) — القرض من شركة مرتبطة 

 — (33,281) )أخرى( نفقات الفائدة 

 (431,578) - نفقات الفائدة املدفوعة إلى شركة مرتبطة 

 (1,418,184) (1,192,192) الفائدة على مسؤوليات عقود اإليجار 

 (5,691,116) (4,229,882) تسديد مسؤوليات عقود اإليجار 

 (64,540,878) (105,455,355) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة تمويل 

 60,972,881 (75,406,555) صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد واملعادالت النقدية

 119,137,767 186,559,732 النقد واملعادالت النقدية في بداية السنة املالية 

املحتفظ به بعمالت ثار تغيرات سعر الصرا على الرصيد النقدي آ 

 أجنبية. 

(734,939) 6,449,084 

 186,559,732 110,418,238 واملعادالت النقدية في نهاية العام النقد  

 

 ال يتجزأ من البيانات املالية 
 
 تشكل السياسات املحاسبية املصاحبة واملالحظات التوضيحية جزءا

 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  شركاتها التابعةالخاصة املحدودة و  شركة بروج

 البيانات املالية مالحظات على 

 2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 

 معلومات الشركة  .1

شينتون  2في الكائن )الشركة( في سنغافورة ولها مكتبها املسجل  بروج الخاصة املحدودة شركة تم تأسيس

شارع  1قع املقر الرئيس ي لعمل الشركة في . وي068804مركز اس جي اكس، سنغافورة  01-18واي، رقم 

 ،وفيتنام ،في اليابان تمثيلأجن ي في أبوظ ي ومكاتب  فرع  للشركة . و 049145، سنغافورة 01-18جورج، رقم 

 .و ندونيسيا ،وتايالند

 

عبارة عن مشروع مش رك بين شركة ب رول أبوظ ي الوطنية )"أدنوك"( وشركة بورياليس إيه جي، هي الشركة 

 .في اإلمارات العربية املتحدة والنمسا على التوالي مؤسستانوهما شركتان 

 

 شركاتها التابعةو الشركة  2021ديسمبر  31لسنة املالية املنتهية في عن املالية للمجموعة في و البيانات ا تضم

 .(املجموعة كياناتباسم وبشكل فردي  املجموعة)يشار إليها مجتمعة باسم 

 

 التابعةاألنشطة الرئيسة للشركات  أّمايتمثل النشا  الرئيس ي للمجموعة في تجارة منتجات البولي أوليفين. 

 .البيانات املالية في 4املالحظة في  قد تم توضيحهاف

 

 أهم السياسات املحاسبيةعن ملخص . 2

 

 أساس اإلعداد 1.2

عّدت
ُ
لشركة في اوبيان التغيرات في حقوق امللكية  ،وامليزانية العمومية ،البيانات املالية املوحدة للمجموعة أ

 ."(FRSs)" التقارير املالية في سنغافورةإبالغ وفق معايير 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

في السياسات  فصح  عنهتم إعداد البيانات املالية على أساس التكلفة التاري ية باستثناء ما هو ُم لقد 

 .املحاسبية أدناه

 

عرض البيانات املالية بالدوالر األمريكي 
ُ
 عدا حين يشار إليه خالا ذلك. ت

 التغييرات في السياسات املحاسبية 2.2

 

عدا أنه في السنة املالية  ،مع تلك الخاصة بالسنة املالية السابقة مدةعتتتفق السياسات املحاسبية امل

للف رات املالية السنوية التي تبدأ األثر لة السارية الحالية، اعتمدت املجموعة جميع املعايير الجديدة واملعّد 

على األداء املالي أو  هذه املعايير والتفسيرات أي تأثير ولم يكن العتماد. أو بعد هذا التاريخ 2021يناير  1في 

 املركز املالي للمجموعة والشركة.

 بعد  تدخل حيز التنفيذاملعايير الصادرة ولكن لم  3.2

التي تنطبق على املجموعة والتي تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز د املعايير التالية اعتمقم املجموعة بالم ت

 التنفيذ بعد: 

 

يسري أثرها على  الوصف

التي الف رات السنوية 

 تبدأ في، أو بعد

 19 -كوفيد –من نظام إبالغ التقارير املالية  116التعديل على املعيار 

 2021يونيو  30امتيازات اإليجار ملا بعد ب املتعلق

 2021أبريل  1

اإلشارة إلى  –من نظام إبالغ التقارير املالية  103التعديالت على املعيار 

 اإلطار املفاهيمي 

 2022يناير  1

إيرادات  –من نظام إبالغ التقارير املالية  16تعديالت على املعيار ال

 قبل االست دام املع زم املمتلكات واآلالت واملعدات

 2022يناير  1

العقود الباهظة  –من نظام إبالغ التقارير املالية  37التعديالت على املعيار 

 تكلفة إنجاز العقد.  –الثمن 

 2022يناير  1

 2022يناير  1 2020 – 2018وية ملعايير نظام إبالغ التقارير املالية التحسينات السن



 تصنيف بروج: داخلي

 

 املطلوباتتصنيف  –من نظام إبالغ التقارير املالية  1التعديالت على املعيار 

 متداولة بين متداولة أو غير 

 2023يناير  1

 ومعيار بيان املمارسة من نظام إبالغ التقارير املالية 1التعديالت على املعيار 

 اإلفصاح عن السياسات املحاسبية  – 2

 2023يناير  1

تعريف التقديرات  –من نظام إبالغ التقارير املالية  8التعديالت على املعيار 

 املحاسبية 

 2023يناير  1

الضريبة املؤجلة  –من نظام إبالغ التقارير املالية  12التعديالت على املعيار 

 ئة عن معاملة واحدةوالناش املطلوباتاملتعلقة باألصول و 

 2023يناير  1

بيع  – من نظام إبالغ التقارير املالية 28واملعيار  110التعديالت على املعيار 

 أو مساهمة األصول بين مستثمر ومشارك له أو مشروع مش رك

 سيتم إقراره 

 

في ف رة ت املالية يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تبني املعايير أعاله لن يكون له أثر جوهري على البيانا

 التقديم األولّي. 

 

 أساس التوحيــد  4.2

 انضمام الشركات )أ( 

بّرر عمليات انضمام الشركات
ُ
 .السيطرة إلى املجموعة نقلباست دام طريقة االستحواذ عندما يتم  ت

 

 :تقيس املجموعة الشهرة في تاريخ االستحواذ على النحو التالي

 لها ؛نقول القيمة العادلة للمقابل امل 
 
 مضافا

 له املستحوذ عليها؛رة في الشركة حصة غير مسيِط  ةاملبلغ املع را به ألي 
 
 مضافا

 القيمة العادلة لحصة حقوق امللكية املوجودة مسبق 
 
تم في حال  املستحوذ عليها،في الشركة  ا

 .على مراحل انضمام الشركةتحقيق 

 املطلوباتو  املستحوذ عليهاالقابلة للتحديد  صول ( لأل عام وجٍه على صافي املبلغ املع را به )القيمة العادلة ب

 يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويو املف رضة. 
 
 لتحديد االن فاض في قيمتها. ا

 حين
 
 .على الفور في الربح أو الخسارة الصفقةيتم االع راا بمكسب شراء  ،ما يكون الفائض سلبيا



 تصنيف بروج: داخلي

 

 قات القائمة مسبقبتسوية العال تتعلقمبالغ  نقول ال يشمل املقابل امل
 
هذه املبالغ مثل يتم االع راا بو . ا

 .بشكل عام في الربح أو الخسارة

 

في املقابل  تضمينهويتم  االستحواذمستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ  طارئ  مقابٍل  أّي ب االع راايتم 

حق ملكية، ال يتم إعادة تعريف األداة املالية ك يوافقالذي  الطارئ تم تصنيف املقابل وفي حال . املنقول 

اآلخر  الطارئ التسوية ضمن حقوق امللكية. خالا ذلك، يعاد قياس املقابل أخذ حساب قياسه ويتم 

في  الطارئ ، ويتم االع راا بالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل إبالغبالقيمة العادلة في تاريخ كل 

 .الربح أو الخسارة

 

تلك املرتبطة بإصدار الديون أو استثمارات حقوق امللكية، غير علقة باالستحواذ، التكاليف املتيتم إدراج 

 تكبدها. حسب، كمصروفات بضّم شركةوالتي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق 

 

  الشركات التابعة)ب( 

تـــــــــــــــــتحكم املجموعـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الكيـــــــــــــــــان و تســـــــــــــــــيطر عليهـــــــــــــــــا املجموعـــــــــــــــــة.  هـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــركات   الشـــــــــــــــــركات التابعـــــــــــــــــة

 امـــــــــــــع الكيـــــــــــــان ولـــــــــــــديه احقـــــــــــــوق فـــــــــــــي عائـــــــــــــدات متغيـــــــــــــرة مـــــــــــــن مشـــــــــــــاركته ن لهـــــــــــــايكـــــــــــــو تعـــــــــــــرض، أو تعنـــــــــــــدما 

يــــــــــــــــتم تضــــــــــــــــمين و علــــــــــــــــى الكيــــــــــــــــان.  اتلــــــــــــــــك العوائــــــــــــــــد مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل ســــــــــــــــيطرته فــــــــــــــــيالقــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى التــــــــــــــــأثير 

البيانـــــــــــــــات املاليـــــــــــــــة للشـــــــــــــــركات التابعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي البيانـــــــــــــــات املاليـــــــــــــــة املوحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن تـــــــــــــــاريخ بـــــــــــــــدء الســـــــــــــــيطرة 

 .السيطرةتلك  زوالحتى تاريخ 

 

 رة )ج( فقدان السيط

 

بأصــــــــــــــــــــول ، فإنهــــــــــــــــــــا تل ـــــــــــــــــــي االع ــــــــــــــــــــراا تابعـــــــــــــــــــةعنـــــــــــــــــــدما تفقــــــــــــــــــــد املجموعـــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيطرة علـــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــركة 

 ربــــــــــــــــحيــــــــــــــــتم االع ــــــــــــــــراا بــــــــــــــــأي و األخــــــــــــــــرى. ق امللكيــــــــــــــــة و حقــــــــــــــــومكونــــــــــــــــات  التابعــــــــــــــــةالشــــــــــــــــركة  ومســــــــــــــــؤوليات

بهـــــــــــــــا فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــركة  محــــــــــــــــتفٍظ  يــــــــــــــــتم قيــــــــــــــــاس أي حصـــــــــــــــٍة و أو خســـــــــــــــارة ناتجــــــــــــــــة فـــــــــــــــي الــــــــــــــــربح أو الخســـــــــــــــارة. 

 .ة عند فقدان السيطرةالسابقة بالقيمة العادل التابعة
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 )د( املعامالت املحذوفة عند التوحيد

 

وأي دخل أو مصروفات غير محققة ناتجة عن املعامالت  ،يتم حذا األرصدة واملعامالت داخل املجموعة

 .داخل املجموعة عند إعداد البيانات املالية املوحدة

 

 في البيانات املالية املنفصلة الشركات التابعة)هـ( 

 منهافي بيان املركز املالي للشركة بالتكلفة  الشركات التابعةاالستثمارات في  انيتم تبي
 
خسائر  م صوما

 ان فاض القيمة امل راكم.

 

 العمالت األجنبية  5.2

 املعامالت بالعمالت األجنبية (أ)

بأسعار  الخاصة بكيانات املجموعة الوظيفيةعمالت الإلى يتم تحويل املعامالت بالعملة األجنبية 

بالعمالت األجنبية في تاريخ  املسّماة النقدية املطلوباتاألصول و لصرا في تواريخ املعامالت. يتم تحويل ا

الخسارة بالعمالت أو  ويعتبر الكسببسعر الصرا السائد في ذلك التاريخ.  الوظيفيةإلى العملة  اإلبالغ

 املعّدلةالوظيفية في بداية السنة،  الفرق بين التكلفة املطفأة بالعملة والبنود النقدية ه فياألجنبية 

بسعر الصرا  املحّولةبالفائدة الفعلية واملدفوعات خالل السنة، والتكلفة املطفأة بالعملة األجنبية 

 .في نهاية السنة

 

واملقاسة بالقيمة العادلة إلى املسّماة بالعمالت األجنبية غير النقدية  املطلوباتيتم تحويل األصول و 

البنود غير ويتم تحويل ة بسعر الصرا في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. العملة الوظيفي

من حيث التكلفة التاري ية باست دام سعر الصرا في تاريخ املعاملة.  واملقاسةالنقدية بعملة أجنبية 

 .ةيتم االع راا بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بشكل عام في الربح أو الخسار و 

 

 العمليات الخارجية (ب)

حول أصول 
ُ
لعمليات األجنبية إلى الدوالر األمريكي )"الدوالر األمريكي"( بأسعار الصرا ومسؤوليات ت

العمليات األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار الصرا  دخل ونفقاتحول يُ السائدة في تاريخ اإلبالغ. و 
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ويتم ، ("OCI")  مالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخرالع اتيتم االع راا بفروقفي تواريخ املعامالت. 

 .( في حقوق امللكيةالتحويلعرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية )احتياطي 

 

 املمتلكات واآلالت واملعدات  6.2

 االعتراف والقياس  (أ)

 منهااملمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة يتم قياس بنود 
 
كم وخسائر االستهالك امل را م صوما

 . ان فاض القيمة امل راكمة

إنشاؤها تشمل تكلفة األصول التي يتم و التكلفة املصروفات املنسوبة مباشرة إلى شراء األصل. تتضمن 

 
 
 ما يلي:  ذاتيا

 ؛تكلفة املواد والعمالة املباشرة 

  أية 
ُ
دامها مباشرة إلى وضع األصول في حالة صالحة لالست دام من أجل است  نسُب تكاليف أخرى ت

 املع زم؛ 

  عندما يكون لدى املجموعة ال زام إلزالة األصل أو استعادة املوقع، تقدير 
 
تكاليف تفكيك و زالة ل ا

 العناصر واستعادة املوقع الذي توجد فيه؛ و

 تكاليف االق راض املرسملة. 

 التي تعد جزء ،املش راة البرمجياتتتم رسملة 
 
كجزء  ،ات الصلةعدات ذاألداء الوظيفي للمال يتجزأ من  ا

 من تلك املعدات.

  املمتلكات واآلالت واملعدات أعمار   أحد بنودمن  مهمٍة  إذا كان ألجزاٍء 
 
أخذها في م تلفة، يتم  إنتاجية

 .متلكات واآلالت واملعداتمن املمنفصلة )مكونات رئيسية(  كبنوٍد  الحساب

 

ود املمتلكات واآلالت واملعدات في الربح أو أحد بن الت لص منالناتجة عن  بالربح أو الخسارةيتم االع راا 

 .الخسارة

 

 التكاليف الالحقـــة  (ب)

بنود املمتلكات واآلالت واملعدات في القيمة الدف رية أحد من ما مكّوٍن يتم االع راا بتكلفة استبدال 

 
ُ
إلى  ضمن املكّون نة ضّم تللبند إذا كان من املحتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية امل
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يتم و . للمكّون املستبدليتم استبعاد القيمة الدف رية . املجموعة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق 

 .تكبدها حسباالع راا بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات واآلالت واملعدات في الربح أو الخسارة 

 

 االستهالك  (ج)

 منهاتكلفة األصل  إلىاالستهالك يستند 
 
 صول يتم تقييم املكونات الهامة لأل و ة. قيمته املتبقي م صوما

ن بشكل و ذا كان للمكون عمر إنتاجي ي تلف عن باقي ذلك األصل، يتم استهالك هذا املكوّ  ،الفردية

 .منفصل

 

على مدى  ان فاض القيمة املنتظمفي الربح أو الخسارة على أساس  اتيتم االع راا باالستهالك كمصروف

املمتلكات واآلالت واملعدات، ما لم يتم تضمينه في القيمة  مكّون لبنٍد من بنود األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل

 .آخر الدف رية ألصٍل 

 

ُب فيهتاريخ اليتم االع راا باالستهالك من 
ّ
رك

ُ
جاهزة لالست دام، تكون املمتلكات واآلالت واملعدات و  الذي ت

 املنشأة داخلي باألصول أو فيما يتعلق 
 
 صل و من تاريخ اكمال األ ف، ا

 
 .لالست دام كونه جاهزا

 

 رة للسنوات الحالية واملقارنة هي كما يلي:األعمار اإلنتاجية املقّد 

  40 – 15 مبنى املكاتب 
 
 عاما

 أعوام  3 تجديد املكاتب 

 أعوام 3 تجهيزات املكاتب 

 أعوام  3 الحواسيب 

 أعوام  3 األثا  واملفروشات 

  20 – 8 اآلالت واملعدات  
 
 عاما

  20 – 8 معدات املختبرات 
 
 عاما

 

تتم مراجعة طرق االستهالك، واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقّيــة في نهاية كل ف رة إبالغ ويتم تعديلها حسبما 

 يالئم. 
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 األصول غير امللموســـة  7.2

 )أ( االعتراف والقياس 

 منها بالتكلفة  ،دو ر إنتاجي محداملجموعة ولها عم تحوزهاالتي  ،غير امللموسة األصول يتم قياس 
 
م صوما

 .اإلطفاء امل راكم وخسائر ان فاض القيمة امل راكمة

 

 )ب( النفقات الالحقة

نة في األصل املحدد الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املضّم  النفقاتتتم رسملة 

 .تكبدها حسبفي الربح أو الخسارة  األخرى  النفقاتيتم االع راا بجميع و الذي يتعلق به. 

 

 )ج( اإلطفاء

 منهااالستهالك على أساس تكلفة األصل  حسابيتم 
 
 . قيمته املتبقية م صوما

 

على مدى األعمار  االن فاض املنتظم في القيمةيتم االع راا باإلطفاء في الربح أو الخسارة على أساس 

رة للسنوات األعمار اإلنتاجية املقّد و  .لالست دام إتاحتهـاخ غير امللموسة من تاري صول اإلنتاجية املقدرة لأل 

 :الحالية واملقارنة هي كما يلي

  أعوام 3البرمجيات الحاسوبية 

  أعوام 10حق ال رخيص 

 

إذا كان ، واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقّيــة في نهاية كل ف رة إبالغ ويتم تعديلها اإلطفاءتتم مراجعة طرق 

. ذلك 
 
 مالئما

 

 عقود اإليجار  8.2

عقـــــــــــــــد  إيجـــــــــــــــار، أو يتضـــــــــــــــمنه.  عنـــــــــــــــد بدايـــــــــــــــة العقـــــــــــــــد، تقـــــــــــــــوم املجموعـــــــــــــــة بتقيـــــــــــــــيم مـــــــــــــــا إذا ـكــــــــــــــان العقـــــــــــــــد

 إيجـــــــــــــــار إذا ـكــــــــــــــان العقـــــــــــــــد ينقـــــــــــــــل الحـــــــــــــــق فـــــــــــــــي الـــــــــــــــتحكم فـــــــــــــــي اســـــــــــــــت دام أصـــــــــــــــٍل  العقـــــــــــــــد عقـــــــــــــــد   ويعتبـــــــــــــــر

 لقاء مقابل. محدد لف رة زمنية 
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 كمستأجر

كون عقد اإليجار، ت صص املجموعة املقابل في العقد عند البدء أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على م

لكل مكون من مكونات عقد اإليجار على أساس أسعارها املستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار 

وغير  يةكونات اإليجار امل وأخذ اإليجاريةاختارت املجموعة عدم فصل املكونات غير فقد املمتلكات، 

 .إيجار واحد لى أنها عقدفي الحسبان عاإليجارية 

 

يتم قياس أصل و عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار.  مسؤوليةتع را املجموعة بأصل حق االست دام و 

 حق االست دام مبدئي
 
مدفوعات  ةاإليجار املعدل ألي ملسؤولية عقدبالتكلفة، والتي تشتمل على املبلغ األولي  ا

جريت يةإيجار 
ُ
ة مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تكاليف أوليّ  ة، باإلضافة إلى أيهلأو قبفي تاريخ البدء  أ

 منهأو املوقع الذي يوجد فيه،  املتضمنأو الستعادة األصل  املتضمنتفكيك و زالة األصل 
 
 ةأي م صوما

 مستلمة. يةحوافز إيجار 

 

 يتم الحق
 
من تاريخ البدء  مةاالن فاض املنتظم في القياستهالك أصل حق االست دام باست دام طريقة  ا

تضمناإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية األصل عقد  إلى نهاية مدة 
ُ
عقد إلى املجموعة بنهاية مدة  امل

في هذه الحال، سيتم وتكلفة أصل حق االست دام أن املجموعة ستمارس خيار الشراء. تعكس أو  ،اإليجار

تضمنجي لألصل استهالك أصل حق االست دام على مدار العمر اإلنتا
ُ
، والذي يتم تحديده على نفس امل

املمتلكات واملعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم ت فيض حق االست دام لألصل بشكل دوري  كتلكاألساس 

 ملسؤولية عقدقياس  ألجل عمليات إعادةويتم تعديله  ،عن طريق خسائر ان فاض القيمة، إن وجدت

 .اإليجار

 

 الحقأصل حق االست دام  يتم تبيان
 
 منهبالتكلفة  ا

 
 .االستهالك امل راكم وخسائر ان فاض القيمة م صوما

 

قاُس 
ُ
 عقد اإليجار مبدئي مسؤولية ت

 
في تاريخ  تسديدهاالتي لم يتم  يةمدفوعات اإليجار لبالقيمة الحالية ل ا

 البدء، 
 
 تحدفي عقد اإليجار أو،  الضمنيباست دام سعر الفائدة  م ّفضة

 
 ذلك يدفي حال لم يكن ممكنا

االق راض  سعربشكل عام، تست دم املجموعة و االق راض امل زايد للمجموعة.  سعربسهولة،  السعر

 .خصم معّدلكالخاص بها امل زايد 
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نة يةدفوعات اإليجار املتتكون  تضم 
ُ
 :اإليجار مما يلي مسؤولية عقدفي قياس  امل

 و ؛ثابتةالدفوعات امل 

 يارية إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة في ف رة تجديد اخت يةدفوعات اإليجار امل

 .خيار التمديد

 

 
ُ
قياسها إذا ويعاد عقد اإليجار بالتكلفة املطفأة باست دام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  مسؤوليةقاس ت

س وحين ُيعاد قيانهاء. اإل تمديد أو الأو  ،شراءالغيرت املجموعة تقييمها ملا إذا كانت ستمارس خيار 

على القيمة الدف رية ألصل حق االست دام،  توافقبهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل ممسؤولية عقد اإليجار 

 . أو يتم تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم ت فيض القيمة الدف رية ألصل حق االست دام إلى الصفر

 

 للممتلكات منخفضة القيمة عقود اإليجار اإليجار قصيرة األجل و عقود 

 

اإليجار لعقود إيجار األصول  مسؤوليات عقدحق االست دام و  أصول اختارت املجموعة عدم االع راا ب

تع را املجموعة بمدفوعات اإليجار املرتبطة بهذه و من فضة القيمة وعقود اإليجار قصيرة األجل. 

 . على مدى ف رة اإليجار االن فاض املنتظم في القيمةاإليجارات كمصروفات على أساس 

 

  
ّ
 ــــــــر كمؤجـ

عند البدء أو التعديل على عقد يتضمن مكون عقد إيجار، ت صص املجموعة املقابل في العقد لكل مكّوٍن 

 إيجاري على أساس أسعارها املستقلة النسبية. 

 

، تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار هو عقد إيجار عندما يكون دور املجموعة كمؤّجر

 أو عقد إيجار تشغيلي. تمويلي 

 ملا إذا كان عقد اإليجار ينقل إلى حٍد كبير جميع 
 
 شامال

 
جري املجموعة تقييمـا

ُ
لكي تصنف كل عقد إيجار، ت

تضّمن
ُ
فإن عقد اإليجار هو  . فإذا كان الحال كذلك، املخاطر والتعويضات العرضية على ملكية األصل امل

و عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تأخذ املجموعة  ذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تمويلي؛ 

 .في االعتبار بعض املؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار لجزء كبير من العمر االقتصادي لألصل
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 عندما تكون املجموعة مؤجر 
 
 وسيط ا

 
حصصها في عقد اإليجار الرئيس ي وعقد  تأخذ في الحساب، فإنها ا

أصل قوم بتقييم تصنيف اإليجار لعقد إيجار من الباطن بالرجوع إلى وتمنفصل. اإليجار من الباطن بشكل 

ضّمن، وليس بالرجوع إلى األصل يست دام الناش ئ عن عقد اإليجار الرئيس اال حق 
ُ
  ذا كان عقد إيجاٍر و . امل

ف عقد تصن حينهاف ،أعاله صواق عليه املجموعة اإلعفاء املو تطبّ و هو عقد إيجار قصير األجل   مارئيس يٍ 

 .اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي

 

على صافي  109تطبق املجموعة متطلبات االستبعاد وان فاض القيمة في معيار املحاسبة الدولي رقم 

 .(8.3 املالحظةاالستثمار في عقد اإليجار )انظر 

 

 اتاملخزون  9.2

قاس
ُ
على طريقة  اتتعتمد تكلفة املخزونو  .تحقيقها صافي القيمة املمكنو تكلفة قّل من الباأل اتاملخزون ت

 األخرى  والتكاليف واإلنتاج اتاملخزون شراء في املتكبدة املصروفات وتتضمن للتكلفة املرجحاملتوسط 

 الحالي وحالتها.  موقعها إلى إيصالها في املتكبدة

 

 التكاليف  ،ألعماللاالعتيادي سياق الفي  التقديري صافي القيمة املمكن تحقيقها هو سعر البيع 
 
ناقصا

 .الالزمة إلجراء البيع التقديريةلإلكمال والتكاليف التقديرية 

 

 انخفاض قيمة األصول غير املالية 10.2

في حالة وقد ان فضت قيمته.  أحد األصول على أن  ما إذا كان هناك مؤشر   إبالغاريخ كل في تاملجموعة  تقّيم

 وجود مثل هذا املؤشر أو عند الحاجة إ
ُ
 املجموعة  جري لى اختبار ان فاض القيمة السنوي لألصل، ت

 
 تقديرا

 .القابل لالس رداد لألصل للمبلغ

 

 القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد، ناقصاألعلى من القيمة القابلة لالس رداد لألصل هي 
 
تكاليف  ا

 فردي، ما لم يكن  املست دمة ، ويتم تحديدها ألصٍل  تهاالتصرا وقيم
ّ
 واردةد تدفقات نقدية األصل ال يول

تتجاوز  وحيثمستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة عن األصول األخرى األصول أو مجموعة أصول. تكون 
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ّ
القيمة  دة للنقد قيمته القابلة لالس رداد، يعتبر األصل من فض  القيمة الدف رية لألصل أو الوحدة املول

 س رداد.ويتم ت فيضه إلى قيمته القابلة لال 

 

 أعيدالتي  األصول يتم االع راا ب سائر ان فاض قيمة العمليات املستمرة في الربح أو الخسارة، باستثناء 

 تقييمها سابق
 
 االع راافي هذه الحالة، يتم وحيث تم نقل إعادة التقييم إلى الدخل الشامل اآلخر.  ا

 االن فاض في القيمة أيضب
 
  في الدخل الشامل اآلخر  ا

 
 .لى مبلغ أي إعادة تقييم سابقةإوصوال

 

 يتم عكس خسارة االن فاض في القيمة املع را به سابق
 
فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات  ا

املست دمة لتحديد املبلغ القابل لالس رداد لألصل منذ أن تم االع راا ب خر خسارة ان فاض في القيمة. 

ف رية لألصل إلى قيمته القابلة لالس رداد. ال يمكن أن تتجاوز ، تتم زيادة القيمة الدو ذا كانت الحالة كذلك

تم يكن قد الزيادة القيمة الدف رية التي كان من املمكن تحديدها، بالصافي بعد االستهالك، إذا لم  تلك

 تسجيل خسارة ان فاض في القيمة 
 
هذا العكس في الربح أو الخسارة ما لم يتم مثل . يتم االع راا بسابقا

 .زيادة في إعادة التقييمعلى أنه هذا العكس  معاملة تتمألصل باملبلغ املعاد تقييمه، وفي هذه الحالة قياس ا

 

 األدوات املالية 11.2

 

 )أ( األصول املالية

 

  والقياس األولّي االع راا 

 تصبح املجموعة طرف حيناملالية عندما، وفقط  باألصول يتم االع راا 
 
 .واتفي األحكام التعاقدية لألد ا

 

 عند االع راا املبدئي، تقيس املجموعة األصل املالي بقيمته العادلة 
 
األصل املالي لم يكن ، في حال لهامضافا

األصل  االستحواذ علىبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى 

 املالي لألصول يتم إدراج تكاليف املعامالت و املالي. 
ُ
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ة امل

 .كمصروا في الربح أو الخسارة
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التجارية على أساس مبلغ املقابل الذي تتوقع املجموعة أن تستحقه مقابل  مستحقات القبضيتم قياس 

را ثالث، إذا كانت لة نيابة عن ط، باستثناء املبالغ املحصّ  ماالبضائع أو الخدمات املتعهد بها إلى عميٍل  نقل

  تضمنالتجارية ال تمستحقات القبض 
 
 هاما

 
 تمويليا

 
 .في االع راا األوليّ  مكّونا

 

 القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال املجموعة إلدارة األصل وخصائص التدفقات 

والقيمة  ،دين هي التكلفة املطفأةفئات القياس الثال  لتصنيف أدوات الو النقدية التعاقدية لألصل. 

لدى املجموعة و والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  ،العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .أدوات دين بالتكلفة املطفأة فقط

 

املالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية  األصول 

قاُس فقط  املبلغ األصليمدفوعات 
ُ
 الفائدة بالتكلفة املطفأة. يتم قياس األصول املالية بالتكلفة املطفأة  وت

 باست دام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقص
 
 ان فاض القيمة.  ا

ُ
والخسائر في الربح أو  املكاسبب وُيع را

 ء.الخسارة عند استبعاد األصول أو ان فاض قيمتها، ومن خالل عملية اإلطفا

 

 االستبعاد 

عند استبعاد و يتم استبعاد األصل املالي عند انتهاء الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من األصل. 

املقابل املستلم وأي مكسب أو خسارة مبلغ بالكامل، يتم االع راا بالفرق بين القيمة الدف رية و  ماليٍ  أصٍل 

 .امل اآلخر ألدوات الدين في الربح أو الخسارةتم االع راا بها في الدخل الشكان قد م راكمة 

 

 املسؤوليات املاليــة )ب( 

 

 والقياس األولي االع راا 

 املالية عندما، وفقط عندما تصبح املجموعة طرف املطلوباتبيتم االع راا 
 
في األحكام التعاقدية لألداة  ا

 األولّي.  االع راااملالية عند  مسؤولياتهاتحدد املجموعة تصنيف و املالية. 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 املالية مبدئي املطلوبات بجميعيتم االع راا 
 
 لها،بالقيمة العادلة  ا

 
املالية غير  املطلوباتفي حالة  مضافا

 .املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، التكاليف املنسوبة مباشرة للمعاملة

 

 القياس الالحق

 

 املالية، غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، املطلوباتاالع راا األولّي، يتم قياس بعد 

 الحق
 
والخسائر في الربح أو  باملكاسب وُيع رابالتكلفة املطفأة باست دام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ا

 .الخسارة عند استبعاد املطلوبات، ومن خالل عملية اإلطفاء

 

قاس 
ُ
يتم االع راا بأية و من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. املالية بالقيمة العادلة  املطلوباتت

 .املالية في الربح أو الخسارة للمسؤولياتفي القيمة العادلة  عن تغيراٍت  تنشأأو خسائر  مكاسب

 

 االستبعاد 

صالحيته.  قضاءأو إلغاؤه أو ان املسؤوليةمن االل زام بموجب  براءعندما يتم اإل  استبعاد مسؤوليٍة ماليٍة يتم 

قرِ  ى خر أب ةحالي مسؤولية ماليةعندما يتم استبدال 
ُ
ض بشرو  م تلفة إلى حد كبير، أو يتم من نفس امل

بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه  ةقائم مسؤوليةتعديل شرو  

راا بالفرق في القيم الدف رية ذات ، ويتم االع بمسؤولية جديدةواالع راا  للمسؤولية األصليةاستبعاد 

 الصلة في الربح أو الخسارة.

 

 انخفاض قيمة األصول املاليـــة 12.2

بالتكاليف  مقاسٍة  ماليٍة  أصوٍل خسائر االئتمان املتوقعة على عن تع را املجموعة بم صصات الخسائر 

 .املطفأة

 

قاس
ُ
 :م صصات الخسائر للمجموعة على أي من األسس التالية ت
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 شهر  12سائر االئتمانية املتوقعة ملدة الخ 
 
الت لف  حاالتهذه خسائر ائتمانية متوقعة تنت  عن و : ا

 شهر  12عن السداد املحتملة خالل 
 
بعد تاريخ التقرير )أو لف رة أقصر إذا كان العمر املتوقع لألداة  ا

 شهر  12أقل من 
 
 (؛ أوا

 حاالتئتمانية متوقعة تنت  عن جميع هذه خسائر او : حياةالخسائر االئتمانية املتوقعة مدى ال 

 .لألداة املالية ةاملتوقع حياةالت لف عن السداد املحتملة مدى ال

 

بّســـط الطريقة
ُ
  ةامل

 مستحقات القبضالخسائر االئتمانية املتوقعة لجميع  للتحّو  إزاء ةاملبسط الطريقةتطبق املجموعة 

 صص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية قياس مأن يتم ط يتطلب األسلوب املبّس و التجارية. 

 الحياة،املتوقعة على مدى 

 

 الطريقة العامــة 

الخسائر االئتمانية املتوقعة على جميع األدوات املالية  للتحّو  إزاء الطريقة العامةتطبق املجموعة 

الئتمانية املتوقعة ، يتم قياس م صص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر اةالعام الطريقةبموجب و األخرى. 

 شهر  12ملدة 
 
 .عند االع راا األوليا

 

قد زادت بشكل   ماماليٍة  ، بتقييم ما إذا كانت م اطر االئتمان ألداةٍ إبالغفي تاريخ كل  ،تقوم املجموعة

م اطر االئتمان بشكل كبير منذ االع راا األولي، يتم قياس  ازديادعند االع راا األولي. و ملحو  منذ 

 الحياة. ارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى م صص الخس

 

 ،قد زادت بشكل كبير منذ االع راا األولي  ماماليٍ  عند تحديد ما إذا كانت م اطر االئتمان الخاصة بأصٍل 

ة ذات صلتكون املجموعة في املعلومات املعقولة والداعمة تنظر وعند تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة، 

  وتحليالٍت ية ونوعية كّم  علوماٍت ميتضمن ذلك و تاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروري. مو 
 
، بناء  على معا

درج فيهالئتمان و لاملستنير تقييم الالخبرة التاري ية للمجموعة و 
ُ
 .استشرافية معلوماٍت  ت
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سنت جودة االئتمان لألدوات أو إذا تح ،م اطر االئتمان بشكل كبير منذ االع راا األولي في حال عدم ازدياد

املالية بحيث لم تعد هناك زيادة كبيرة في م اطر االئتمان منذ االع راا األولي، يتم قياس م صص 

. شهر   12الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
 
 ا

 

 : في الحاالت التاليــة لف عن السداد في حالة تتعتبر املجموعة أن األصل املالي 

  املدين ال زاماته االئتمانية  يسددمن غير املحتمل أن عندما يكون 
 
دون لجوء  ،للمجموعةكاملة

 الضمان )إن وجد(؛ أو تنفيذاملجموعة إلى إجراءات مثل 

  مع األخذ املنقض يألكثر من النطاق املعقول لتاريخ االستحقاق  غير مسدٍد يظل األصل املالي عندما ،

وحالة االقتصاد الكلي الحالية باإلضافة إلى االتجاه العام  ،التاريخي في االعتبار سجل السداد

 للقطاع. 

 

أقص ى ف رة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة هي أقص ى ف رة تعاقدية تكون 

 .تتعرض خاللها املجموعة ملخاطر االئتمان

 

 خسائر االئتمان املتوقعة   قياس

لخســـــــــــــــــــــــائر االئتمــــــــــــــــــــــــان.  تمانيـــــــــــــــــــــــة املتوقعــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــي تقـــــــــــــــــــــــديرات مرجحــــــــــــــــــــــــة باحتماليـــــــــــــــــــــــٍة الخســـــــــــــــــــــــائر االئ

قـــــــــــــــــــــاس
ُ
 بمعنـــــــــــــــــــــى،خســـــــــــــــــــــائر االئتمـــــــــــــــــــــان بالقيمـــــــــــــــــــــة الحاليـــــــــــــــــــــة لجميـــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــاالت ال جـــــــــــــــــــــز النقـــــــــــــــــــــدي ) وت

 وفقــــــــــــــــ للكيــــــــــــــــانالفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين التــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــة املســــــــــــــــتحقة 
 
للعقــــــــــــــــد والتــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــة التــــــــــــــــي  ا

ئتمانيـــــــــــــــــة املتوقعـــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــدل الفائـــــــــــــــــدة يـــــــــــــــــتم خصـــــــــــــــــم الخســـــــــــــــــائر اال و تتوقـــــــــــــــــع املجموعـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتالمها(. 

 .الفعلي لألصل املالي

 

 ذات القيمة االئتمانية املنخفضة املالية  ألصول ا

املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ذات قيمة  األصول بتقييم ما إذا كانت  إبالغ،في تاريخ كل  ،تقوم املجموعة

أو أكثر من  حدو  حالة واحدةئتمانية " عند اال قيمة ال من فضيعتبر األصل املالي "و ائتمانية من فضة. 

 .التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي الحاالت

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 :التاليةامللحوظة القيمة االئتمانية البيانات  من فضالدليل على أن األصل املالي يتضمن 

 ؛كبيرة للمدين أو املصدرالالية املصعوبة ال 

 ألكثر من النطاق املعقول أليام  بقاء الدفع دون سدادقد مثل الت لف عن السداد أو خرق الع

 االستحقاق املتأخرة؛

  ؛املجموعة ب الا ذلك تنظر فيهامن قبل املجموعة بشرو  ال  سلفةقرض أو  هيكلةإعادة 

  نشط  إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو اختفاء سوٍق  حالةمن املحتمل أن يدخل املدين في

 مالية.  لألوراق املالية بسبب صعوباٍت 

 

 بيان املركز املالي الخسارة االئتمانية املتوقعة في  مخصصعرض 

املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدف رية لهذه  لألصول يتم خصم م صص الخسارة 

 .األصول 

 

 الشطب 

 )إمــــــــــــــــا جزئيــــــــــــــــيــــــــــــــــتم شــــــــــــــــطب إجمــــــــــــــــالي القيمــــــــــــــــة الدف ريــــــــــــــــة لألصــــــــــــــــل املــــــــــــــــالي 
 
 أو كليــــــــــــــــ ا

 
الــــــــــــــــذي ال  بالقــــــــــــــــدر( ا

بشـــــــــــــــــــكل عـــــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــــدما تقـــــــــــــــــــرر  ةالحالـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــ ههـــــــــــــــــــذو يوجـــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــه احتمـــــــــــــــــــال واقعـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــ رداده. 

أصـــــــــــــــــــول أو مصـــــــــــــــــــادر دخـــــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــــن أن تولـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــدفقات  اأو لـــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــديه ،املجموعـــــــــــــــــــة أن الـــــــــــــــــــدين

املاليـــــــــــــة التـــــــــــــي  األصـــــــــــــول نقديـــــــــــــة كافيـــــــــــــة لســـــــــــــداد املبـــــــــــــالغ الخاضـــــــــــــعة للشـــــــــــــطب. ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك، قـــــــــــــد تظـــــــــــــل 

املتعلقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل االمتثــــــــــــــــال إلجـــــــــــــــــراءات املجموعــــــــــــــــة  ملمارســــــــــــــــات فــــــــــــــــرضشــــــــــــــــطبها خاضـــــــــــــــــعة تم يــــــــــــــــ

 اس رداد املبالغ املستحقة.ب

 

الت النقديـــــــة النقد  13.2  واملعاد 

وودائــــــــــــــــع قصــــــــــــــــيرة األجــــــــــــــــل ذات آجــــــــــــــــال  ،مــــــــــــــــن أرصــــــــــــــــدة نقديــــــــــــــــة واملعــــــــــــــــاِدالت النقديــــــــــــــــةيتكــــــــــــــــون النقــــــــــــــــد 

اذ والتـــــــــــــــــي ت ضـــــــــــــــــع ملخـــــــــــــــــاطر غيـــــــــــــــــر ثالثـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــهر أو أقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــتحو  مـــــــــــــــــناســـــــــــــــــتحقاق 

جوهريـــــــــــــــــــــــة تتمثـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــي التغيـــــــــــــــــــــــرات فـــــــــــــــــــــــي قيمتهـــــــــــــــــــــــا العادلـــــــــــــــــــــــة، وتســـــــــــــــــــــــت دمها املجموعـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي إدارة 

 األجل. قصيرة  ال زاماتها
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 املخصصات  14.2

 الٍة يتم االع راا باملخصصات عندما يكون لدى املجموعة ال زام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لح

 ن التدفق الخارج للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية مطلوب، فمن املحتمل أن يكو ةسابق
 
لتسوية  ا

 بشكل موثوق. االل زام ويمكن تقدير مبلغ االل زام 

 

 ذا لم يعد من و ويتم تعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي.  إبالغتتم مراجعة املخصصات في نهاية كل ف رة 

د االقتصادية لتسوية االل زام، يتم عكس املخصص. املحتمل أن يكون هناك حاجة إلى تدفق خارج للموار 

 إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهري
 
حالي  يما قبل ضري  ، يتم خصم املخصصات باست دام معدٍل ا

 يعكس، 
 
الل زام. عند است دام الخصم، يتم االع راا بالزيادة في الخاصة با، املخاطر حين يكون مناسبا

 .تكلفة تمويلعلى أنها ت املخصص بسبب مرور الوق

 

 إصدار األسهم نفقاترأس املال و   15.2

 

يتم خصم التكاليف و إصدار األسهم العادية كحصة رأس مال في حقوق امللكية.  االع راا بإيراداتيتم 

يتم احتساب و أي أثر ضري ي.  من ، صافيةاملنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية مقابل رأس املال الزائدة

 عاملة حقوق ملكية وفقمالدخل املتعلقة بتكاليف  ضريبة
 
 من معايير اإلبالغ املالي.   12 لمعيار ل ا

 

 املوظفين مزايا 16.2

 

 )أ( خطط املساهمة املحددة

املحـــــــــــــــدد هـــــــــــــــو نظـــــــــــــــام مزايـــــــــــــــا ملـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد انتهـــــــــــــــاء الخدمـــــــــــــــة تقـــــــــــــــوم املنشـــــــــــــــأة بموجبـــــــــــــــه  املســـــــــــــــاهمةنظـــــــــــــــام 

عليهـــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــزام قـــــــــــــــــانوني أو ضـــــــــــــــــمني ثابتـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي منشـــــــــــــــــأة منفصـــــــــــــــــلة ولـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون  مســـــــــــــــــاهماتبـــــــــــــــــدفع 

يــــــــــــــــــــــتم االع ــــــــــــــــــــــراا باالل زامـــــــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــــــــة باملســـــــــــــــــــــاهمات فــــــــــــــــــــــي خطــــــــــــــــــــــط و بـــــــــــــــــــــدفع مبــــــــــــــــــــــالغ إضـــــــــــــــــــــافية. 

معاشــــــــــــــــــــات املســــــــــــــــــــاهمات املحــــــــــــــــــــددة كمصــــــــــــــــــــروفات مزايــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــوظفين فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــربح أو الخســــــــــــــــــــارة فــــــــــــــــــــي 

 .الف رات التي يتم خاللها تقديم الخدمات ذات الصلة من قبل املوظفين

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 ويلة األجل)ب( مزايا املوظفين ط

 تمنح املجموعة مزايا موظفين طويلة األجل لبعض املوظفين وفق
 
ملتطلبات التوظيف املحلية في دولة  ا

ال زام املجموعة  حساباإلمارات العربية املتحدة. هذه االل زامات هي خطة مزايا بعد انتهاء الخدمة. يتم 

من خالل تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي كان  ا بعد انتهاء الخدمةملطويلة األجل فيما يتعلق ب طة مزايا 

سيحصل عليها املوظفون مقابل خدمتهم في الف رات الحالية والسابقة؛ يتم خصم هذه امليزة لتحديد قيمتها 

 الحالية على ال زامات مزايا املوظفين للف رة من خالل تطبيق معدل خصم مناسب.

 

 يـــــــــــــــــــتم إجـــــــــــــــــــراء الحســـــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــنوي
 
مؤهـــــــــــــــــــل )خبيـــــــــــــــــــر أكتـــــــــــــــــــواري( ابات تـــــــــــــــــــأمين حســـــــــــــــــــبواســـــــــــــــــــطة خبيـــــــــــــــــــر  ا

وحـــــــــــــــــــــدة املتوقعـــــــــــــــــــــة. تشـــــــــــــــــــــتمل إعـــــــــــــــــــــادة قيـــــــــــــــــــــاس ال زامـــــــــــــــــــــات مزايـــــــــــــــــــــا ائتمـــــــــــــــــــــان الباســـــــــــــــــــــت دام طريقـــــــــــــــــــــة 

الــــــــــــــــــدخل الشــــــــــــــــــامل تع ــــــــــــــــــرا املجموعــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــم و . األكتواريــــــــــــــــــةاملــــــــــــــــــوظفين علــــــــــــــــــى املكاســــــــــــــــــب والخســــــــــــــــــائر 

ف ــــــــــــــرة مــــــــــــــن عــــــــــــــن الال زامــــــــــــــات مزايــــــــــــــا املــــــــــــــوظفين  فــــــــــــــياملجموعــــــــــــــة مصــــــــــــــروفات الفائــــــــــــــدة  اآلخــــــــــــــر. وتحــــــــــــــدد

الل تطبيــــــــــــــــق معــــــــــــــــدل الخصــــــــــــــــم فــــــــــــــــي بدايــــــــــــــــة الف ــــــــــــــــرة الســــــــــــــــنوية علــــــــــــــــى ال زامــــــــــــــــات مزايــــــــــــــــا املــــــــــــــــوظفين خــــــــــــــــ

تغييـــــــــــــــرات فـــــــــــــــي ال زامـــــــــــــــات مزايـــــــــــــــا املـــــــــــــــوظفين خـــــــــــــــالل الف ـــــــــــــــرة  ةأيـــــــــــــــ الحســـــــــــــــبانآنـــــــــــــــذاك، مـــــــــــــــع األخـــــــــــــــذ فـــــــــــــــي 

ومــــــــــــــــــــدفوعات املزايــــــــــــــــــــا. يــــــــــــــــــــتم االع ــــــــــــــــــــراا بمصــــــــــــــــــــروفات الفوائــــــــــــــــــــد واملصــــــــــــــــــــروفات  ملســــــــــــــــــــاهماتنتيجــــــــــــــــــــة 

 .يلة األجل ملا بعد انتهاء الخدمة في الربح أو الخسارةاألخرى املتعلقة ب طة املزايا طو 

 

جزء من املزايا املتغيرة املتعلقة العندما يتم تغيير مزايا خطة ما، أو عند تقليص الخطة، يتم االع راا ب

بالخدمة السابقة للموظفين، أو املكاسب أو الخسائر الناتجة عن التقليص، على الفور في الربح أو الخسارة 

  تعديل النظام أو تقليصه. دو  حعند 

 

تسوية خطة مزايا ما بعد انتهاء الخدمة طويلة األجل عند حدو   فيتع را املجموعة باملكاسب والخسائر 

الفرق بين القيمة الحالية الل زامات مزايا املوظفين  يالتسوية ه في ئرأو الخسا املكاسبكون تو التسوية. 

 تتمالتي 

مدفوعات  ةأصول خطة محولة وأي ةالتسوية، بما في ذلك أيثمن تاريخ التسوية و في  كما هو محددتسويتها  

 . مباشرة من قبل املجموعة فيما يتعلق بالتسويةتتم 
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 )ج( مزايا العاملين قصيرة األجل

يتم قياس ال زامات مزايا املوظفين قصيرة األجل على أساس غير م صوم ويتم دفعها كمصروفات عند 

عن املبلغ املتوقع دفعه إذا كان لدى املجموعة ال زام  باملسؤوليةالصلة. يتم االع راا  تقديم الخدمة ذات

خدمة السابقة التي قدمها املوظف، ويمكن تقدير االل زام للنتيجة كقانوني أو ضمني حالي بدفع هذا املبلغ 

 .بشكل موثوق 

 

نح الحكوميــة  17.2  امل 

"كدخٍل املجموعة عن املصاريف املتكبدة في الربح أو الخسارة  املنح الحكومية التي تعوضيتم االع راا ب

 .في نفس الف رات التي يتم فيها االع راا باملصروفات منهجيعلى أساس  آخر"

 

 اإليرادات 18.2

عندما تفي املجموعة بال زام  االعتيادييتم االع راا باإليرادات من بيع السلع والخدمات في سياق األعمال 

مبلغ اإليرادات املع را يكون و  بها إلى العميل.  متعهٍد  خدمةأو  بضاعةق تحويل السيطرة على األداء عن طري

 الل زام األداء املستوفى. املعاملة املخصص  ثمنبه هو مبلغ 

 

أو  للبضائعفي العقد على أساس أسعار البيع املستقلة النسبية  ال زام أداءاملعاملة لكل  ثمنيتم ت صيص 

أو خدمة لم يتم بيعها من قبل على  بضاعةيتم تحديد سعر البيع الفردي املستقل لو د بها. الخدمات املتعه

املعاملة بعد ت صيص سعر  ثمن، بناء  على الجزء املتبقي من شديد التغّيرأساس مستقل، أو لها سعر بيع 

متغير لواحد  بٍل أو مقايتم ت صيص خصم ٍو . ملحوظةبأسعار بيع مستقلة  و / أو خدماٍت  بضائع  املعاملة ل

 بال زامات األداء تلك. إذا كان يتعلق على وجه التحديد  ال زام أداءأو أكثر، ولكن ليس كل، 

 

مقابل تحويل البضائع أو  أن تستحقهسعر املعاملة هو مبلغ املقابل في العقد الذي تتوقع املجموعة 

 قد يكون سعر املعاملة و الخدمات املتعهد بها. 
 
 أو متغيرا

 
 ويتم تعديله وفق ثابتا

 
إذا كان  للمالللقيمة الزمنية  ا

 العقد يتضمن مكون
 
 تمويلي ا

 
 هام ا

 
املعاملة إذا لم تحصل  ثمن. يتم خصم املقابل املستحق الدفع للعميل من ا

 عندما يكون املقابل متغير و املجموعة على منفعة منفصلة يمكن تحديدها من العميل. 
 
، يتم تضمين املبلغ ا
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يحد  انعكاس كبير لإليرادات  نه لنأاحتمال كبير بالذي يكون فيه  بالقدراملعاملة  منثفي  التقديري 

 .ال راكمية عند حل حالة عدم اليقين املرتبطة باملقابل املتغير

 

وفي حال الوفاء . الوفاء بال زام األداءما أو بمرور الوقت بعد توقيت  في وقٍت  اتيمكن االع راا باإليراد

على أساس النسبة املئوية لإلنجاز الذي يعكس التقدم  ات، يتم االع راا باإليرادالوقتور بمر  بال زام أداء

   الوفاء الكامل بال زام األداء.  نحو 

 

 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل 19.2

 :تشمل إيرادات التمويل وتكاليف التمويل للمجموعة ما يلي

 إيرادات الفوائد؛ 

 مصروفات الفوائد؛ و 

 املالية املطلوباتو  األصول املاليةو خسائر العمالت األجنبية من مكاسب أ. 

 

 ة.يتم االع راا بإيرادات أو مصروفات الفوائد باست دام طريقة الفائدة الفعلي

 

أو  التقديرية صم بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية الذي يُ  السعرالفائدة الفعلي" هو  سعر"

 :إلىلألداة املالية  املقبوضات خالل العمر املتوقع

 أو ؛إجمالي القيمة الدف رية لألصل املالي 

 املالية مسؤوليةالتكلفة املطفأة لل. 

 

الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدف رية  سعرومصروفات الفوائد، يتم تطبيق  دخل حساب من خالل

ملطفأة لالل زام. ومع ذلك، لألصل )عندما ال يكون األصل من فض القيمة االئتمانية( أو على التكلفة ا

دخل  حساب، يتم االع راا األوليّ االئتمانية بعد  القيمةاملالية التي أصبحت من فضة  صول بالنسبة لأل 

من فض القيمة  ذا لم يعد األصل و الفائدة الفعلي على التكلفة املطفأة لألصل املالي.  سعرتطبيق وائد بالف

 .وائد إلى األساس اإلجمالي، فعندئٍذ يعود حساب دخل الفاالئتمانية
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في  مؤهٍل  أو إنتاج أصٍل  ،أو إنشاء االستحواذ،يتم االع راا بتكاليف االق راض التي ال تنسب مباشرة إلى 

 الفائدة الفعلي.سعر الربح أو الخسارة باست دام طريقة 

 

 ضرائبال 20.2

 

 )أ( ضريبة الدخل الحالية

 

الية للف رات الحالية والسابقة باملبلغ املتوقع اس رداده ضريبة الدخل الح أصول ومسؤولياتيتم قياس 

معدالت الضرائب والقوانين الضريبية املست دمة لحساب املبلغ هي و الضريبية.  الهيئاتأو دفعه إلى من، 

 إبالغ التقارير. في نهاية ف رة  إلى حد كبير تم سّنهاها أو تلك التي تم سنّ 

 

الحد الذي تتعلق فيه ما هو إلى  ة في الربح أو الخسارة باستثناء يتم االع راا بضرائب الدخل الحالي

الضريبة ببنود مع را بها خارج الربح أو الخسارة، إما في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق امللكية. 

ت التي تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم املواقف التي تم ات اذها في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاال و 

. ت ضع فيها اللوائح الضريبية املعمول بها للتفسير وتضع املخصصات 
 
 حيث يكون مالئما

 

 )ب( الضرائب املؤجلة

بين  اإلبالغالفروق املؤقتة في نهاية ف رة على  املسؤوليةلضريبة املؤجلة باست دام طريقة ا التحّو  إزاءيتم 

 .التقارير املالية إبالغ رية ألغراض وقيمها الدف املطلوباتو األسس الضريبية لألصول 

 

 :الضرائب املؤجلة لجميع الفروق املؤقتة، باستثناء سؤولياتيتم االع راا بم

  في معاملة  مسؤوليةأصل أو بمن االع راا األولي بشهرة أو  تنشأ املسؤولية الضريبية املؤجلةعندما

الربح أو الخسارة على ح املحاس ي وال في وقت املعاملة، على الرب ،ال تؤثرو ، انضمام شركةال تمثل 

 الخاضع للضريبة؛ و
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  وشركات  ،تابعةاملرتبطة باستثمارات في شركات  الخاضعة للضريبةاملؤقتة فيما يتعلق بالفروق

زميلة وحصص في مشاريع مش ركة، حيث يمكن التحكم في توقيت عكس الفروق املؤقتة ومن 

 
ّ
 .ستقبل املنظور تنعكس الفروق املؤقتة في امل املحتمل أال

 

 االئتماناتالضريبة املؤجلة لجميع الفروق املؤقتة القابلة للخصم، وترحيل  األصول يتم االع راا ب

الربح فيه الذي يحتمل أن يكون  بالقدروالخسائر الضريبية غير املست دمة،  ،الضريبية غير املست دمة

 الخاضع للضريبة متاح
 
الفروق املؤقتة القابلة للخصم، وترحيل   والذي يمكن في مقابله االستفادة من ا

 :باستثناء ،والخسائر الضريبية غير املست دمة ،ة غير املست دمةيالضريباالئتمانات 

  للخصم من االع راا األولي  ةالقابل ةق املؤقتو املؤجل املتعلق بالفر  يصل الضري األ عندما ينشأ

في وقت املعاملة، على الربح تؤثر،  ال، و انضمام شركةفي معاملة ال تمثل  مسؤوليةبأصل أو 

 الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛ وعلى املحاس ي وال 

 

  وشركات  ،تابعةفيما يتعلق بالفروق املؤقتة القابلة للخصم املرتبطة باالستثمارات في شركات

لذي ا بالقدرفقط  باألصول الضريبية املؤجلة وحصص في مشاريع مش ركة، يتم االع راا  ،زميلة

الذي الفروق املؤقتة في املستقبل املنظور ويتوفر الربح الخاضع للضريبة فيه يحتمل أن تنعكس 

 الفروق املؤقتة. االستفادة منمقابله يمكن في 

 

وت فيضها إلى الحد  إبالغفي نهاية كل ف رة  لألصول الضريبية املؤجلةالقيمة الدف رية تتم مراجعة 

صل األ توفر ربح ضري ي كاٍا للسماح باست دام كل أو جزء من فيه د من املحتمل و يع الالذي 

ويتم  إبالغة املؤجلة غير املع را بها في نهاية كل ف رة يصول الضريباأل يعاد تقييم و املؤجل.  يالضري 

الذي يصبح فيه من املحتمل أن الربح املستقبلي الخاضع للضريبة سيسمح  بالقدراالع راا بها 

 املؤجل.  ي صل الضرياأل باس رداد 

 

ق في املؤجلة بمعدالت الضرائب التي من املتوقع أن تطبّ  يبيةالضر  املطلوباتيتم قياس األصول و 

)والقوانين الضريبية(  الضرائبق األصل أو تسوية االل زام، بناء  على معدالت يتحق حين يتمالسنة 

 ير. إبالغ التقار في نهاية ف رة  إلى حد كبير تم سّنهاها أو التي تم سنّ 
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خارج الربح أو  ،ع را بها خارج الربح أو الخسارةُم املتعلقة ببنود  ،املؤجلة يبةاالع راا بالضر يتم 

ضّمنةباملعاملة  يرتبطيتم االع راا ببنود الضريبة املؤجلة فيما و الخسارة. 
ُ
إما في الدخل الشامل  امل

 انضمام الشركاتلناتجة عن املؤجلة ا يبةويتم تعديل الضر  ،اآلخر أو مباشرة في حقوق امللكية

 .مقابل الشهرة عند االستحواذ

 

 )ج( ضريبة املبيعات

 

 :بعد ضريبة املبيعات باستثناء صافية واألصول واملصروفات  ،يتم االع راا باإليرادات

  هيئةعندما تكون ضريبة املبيعات املتكبدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالس رداد من 

األصل أو كجزء  حيازةالحالة يتم االع راا بضريبة املبيعات كجزء من تكلفة الضرائب، وفي هذه 

 حسبما ينطبق؛ ومن بند املصاريف 

 تضّمنة. بيانها مع مبلغ ضريبة املبيعات تالتي يتم  مستحقات القبض ومستحقات الدفع
ُ
 امل

 

 الحاالت الطارئة  21.2

 هي:  املسؤولية الطارئة

 

  الحدا  ماضية و )أ( ال زام محتمل ينشأ عن أ
ّ
 حدو أو عدم  حدو من خالل   فقطيتم تأكيد وجوده إال

 املستقبلية غير املؤكدة التي ال ت ضع بالكامل لسيطرة املجموعة؛ أو الحاالتأو أكثر من  حالة واحدة

 

 :نشأ عن أحدا  ماضية ولكن لم يتم االع راا به لألسباب التاليةي ي)ب( ال زام حال

 مطلوبسيكون  كون التدفق الخارج للموارد املتضمنة ملنافع اقتصادية ليس من املحتمل أن ي (1) 
 
 ا

 لتسوية االل زام؛ أو

 بما يكفي من املوثوقية. ال يمكن قياس مبلغ االل زام   (2) 
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  محتمل   هو أصل   الطارئ األصل 
ّ
 حدو من خالل فقط   ينشأ عن أحدا  ماضية ولن يتم تأكيد وجوده إال

املستقبلية غير املؤكدة التي ال ت ضع بالكامل لسيطرة  الحاالتأكثر من أو  حالة واحدة حدو أو عدم 

 .املجموعة

 

التي الطارئة  املطلوباتما عد الطارئة في امليزانية العمومية للمجموعة،  واألصول  املطلوباتبال يتم االع راا 

 بشكل موثوق.لها يمكن تحديد القيم العادلة و ال زامات حالية  وتكون  انضمام شركاتفي  يتم توليها

 

 األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة .3

واف راضات تؤثر  ،وتقديرات ،أحكاٍم  إصداريتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة من اإلدارة 

غ عنهاعلى املبالغ 
ّ
بل

ُ
في  الطارئة املطلوباتواإلفصاح عن  ،املطلوباتو  واألصول  ،واملصروفات ،لإليرادات امل

  حيالقد يؤدي عدم اليقين و . إبالغاية كل ف رة نه
 
هذه االف راضات والتقديرات إلى نتائ  تتطلب تعديال

 جوهري
 
 .في الف رات املستقبلية ةاملتأثر  املسؤوليةعلى القيمة الدف رية لألصل أو  ا

 

 األحكام الصادرة في تطبيق السياسات املحاسبية

على  األثر األهّم اإلدارة األحكام التالية التي لها  أصدرتموعة، في عملية تطبيق السياسات املحاسبية للمج

 :املبالغ املع را بها في البيانات املالية املوحدة

 

  الوضع الرئيس يتحديد 

 بعينتقيس املجموعة إيراداتها بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق، 
 
االعتبار شرو  الدفع  آخذة

 املحددة تعاقدي
 
 مستثنيو  ا

 
  في املعامالت الرئيسبصفة قررت املجموعة أنها تعمل  إذالضرائب أو الرسوم،  ة

 أو ما إذا كانت املجموعة والبتُّ في
 
 و رئيسا

 
 يتطلب حكما

 
املجموعة  ّيمات اذ هذا الحكم، تقومن خالل . كيال

 .لعميلأو الخدمة إلى ا البضاعةأو خدمة محددة قبل نقل تلك  بضاعةكل  تتحكم فيما إذا كانت 

 

  الشركات التابعةتقييم االستثمارات في 

قد  الشركات التابعةاستثماراتها في قيمة تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن 

وجد، تحدد مبلغ خسارة ان فاض القيمة بناء  على املبالغ القابلة لالس رداد للشركات  نان فضت، و 
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بما  ،التابعةاألعمال على املدى القريب للشركات  ومنظور  العافية املالية العتبارويتم األخذ بعين ا. التابعة

من قبل هذه  توليدهاوالتدفقات النقدية التشغيلية التي سيتم  ،في ذلك عوامل مثل أداء الصناعة

س رداد بالغ القابلة لال املفي بيئة األعمال وتقديرات  كبيرةتغييرات  ةيومن املمكن أل . الشركات التابعة

تعرضت لخسارة ان فاض في القيمة، أن تؤثر على القيمة الدف رية للشركات في حال ، التابعةللشركات 

 .قررت الشركة أنه ال توجد مؤشرات على ان فاض القيمة في نهاية العاموقد . التابعة

 

 اإليرادات .4

ع راا بها عند استيفاء جميع معايير ويتم اال  ،للبضائع املسلمة إلى العميل املفوترةقيمة ال اتمثل اإليرادت

 .القبول 

 

يوفر الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت الوفاء بال زامات األداء في عقود اإليرادات مع العمالء، 

 اإليرادات ذات الصلة:ب االع راا، وسياسات الهاّمةبما في ذلك شرو  الدفع 

د املجموعة إيرا طبيعة البضائع أو الخدمات
ّ
 مبيعات البولي أوليفين واملواد املركبة دات من تول

األداء الخاصة به، أي؛ مبيعات البضائع  تيتم ت صيص املقابل الل زاما متى يتم االعتراف باإليرادات 

والتأمين وخدمة الشحن، بناء على سعر بيعها املستقل. فيما يتعلق باملعامالت 

تأمين والشحن و التكلفة التكلفة وال)أي؛  CFRو  CIFذات شرو  التسليم 

، لدى الشركة ال زام إضافي في ترتيب أمر التأمين وخدمات الشحن (والشحن

 بعد نقل البضائع إلى العميل. 

 

 قّيمت اإلدارة أن ال زامات األداء للمجموعة هي كاآلتي: 

 نقل اوقت يتم فيهمرحلة من الفي  اتيتم االع راا باإليراد -( بيع البضائع 1)

جميع ب الوفاءلى البضائع إلى العمالء بناء  على شرو  التجارة ويتم السيطرة ع

 .معايير القبول 

الخدمة التي  يتم االع راا باإليرادات على مدار دورة -الشحن والتأمين  (2)

 ت زامن مع ف رة تسليم الشحنة.
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 تقدم املجموعة شروطو يتم إصدار الفواتير عند تسليم البضائع.  شروط الدفع الهامة 
 
ائتمانية  ا

 يوم 90إلى  30ت راوح بين 
 
مش ركة في السوق. في  يةوهي شرو  ائتمان ،لعمالئها ا

 فيها املجموعة مبالغ نقدية مدفوعة مقدم تستلمالتي  ،حاالتال
 
البضائع  عن ا

تاريخ التقرير، تؤجل  حتىو لى الحد الذي تظل فيه غير مسلمة  ،املسلمة

هذه املبالغ في بيان املركز املالي على مثل  را باملجموعة االع راا باإليرادات وتع

 د".و عق مسؤولياتأنها "

التزامات اإلرجاع واسترداد 

 املبالغ، إن وجدت 

 مرتجعات املبيعات: 

،يوم 14 خالل يحق للعمالء إعادة البضائع إلى املجموعة 
 
إذا تبين أن املنتجات  ا

التي تسمح للعميل بإعادة  معيبة أو ال تتوافق مع املتطلبات. بالنسبة للعقود

الذي ال يتم فيه عكس  بالقدرإلى  اتأحد البنود، يتم االع راا باإليراد

 .اإليرادات املع را بها

 

يــــــــــــــــــــتم تعــــــــــــــــــــديل مبلــــــــــــــــــــغ اإليــــــــــــــــــــرادات املع ــــــــــــــــــــرا بهــــــــــــــــــــا للعائــــــــــــــــــــدات املتوقعــــــــــــــــــــة،  

املبيعــــــــــــــــــــــــات  مرتجعــــــــــــــــــــــــاتوالتــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــتم تقــــــــــــــــــــــــديرها بنــــــــــــــــــــــــاء  علــــــــــــــــــــــــى بيانــــــــــــــــــــــــات 

 ســـــــــــــــــــــــــــتع را املجموعـــــــــــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــــــابقة. 
 
ذات الصـــــــــــــــــــــــــــلة  باألصـــــــــــــــــــــــــــول  ا

بنــــــــــــــاء  علــــــــــــــى القــــــــــــــيم  اتللحقــــــــــــــوق فــــــــــــــي اســــــــــــــ رداد البضــــــــــــــائع املعــــــــــــــادة كم زونــــــــــــــ

الدف ريــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــابقة للبضــــــــــــــــــــــائع باإلضــــــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــــــى تكــــــــــــــــــــــاليف االســــــــــــــــــــــ رداد 

 .املتوقعة

 خصم الحجم

 
ُ
منح خصومات الحجم لعمالء معينين بناء  على تحقيق أهداا املبيعات املتفق ت

 عليها تعاقدي
 
هذه الخصومات كمقابل مثل يتم احتساب و نية. على مدار ف رة زم ا

 .متغير ويتم تعديلها مقابل اإليرادات

 

يــــــــــــــــــــتم تقــــــــــــــــــــدير مبلــــــــــــــــــــغ الخصــــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــاء  علــــــــــــــــــــى طريقــــــــــــــــــــة النتيجــــــــــــــــــــة األكثــــــــــــــــــــر 

 
 
ويـــــــــــــــــــــــــتم االع ــــــــــــــــــــــــراا بهـــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــدما يكــــــــــــــــــــــــون احتمـــــــــــــــــــــــــال دفـــــــــــــــــــــــــع  ،احتمــــــــــــــــــــــــاال

 خصـــــــــــــــــــومات املبيعـــــــــــــــــــات للعمـــــــــــــــــــالء مرتفعـــــــــــــــــــ
 
. تقـــــــــــــــــــوم املجموعـــــــــــــــــــة بمراجعـــــــــــــــــــة ا



 تصنيف بروج: داخلي

 

علـــــــــــــى أســـــــــــــاس املبيعـــــــــــــات  إبـــــــــــــالغفـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ كـــــــــــــل  تقـــــــــــــديرها للخصـــــــــــــم املتوقـــــــــــــع

للعمـــــــــــــــالء، بشـــــــــــــــر  وقـــــــــــــــوع حـــــــــــــــد  مســـــــــــــــتقبلي أو عـــــــــــــــدم حدوثـــــــــــــــه، وتع ـــــــــــــــرا 

 بالخصم على أنه ت فيض في اإليرادات.

 

 تفصيل اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء 

افية الرئيسية حسب األسواق الجغر  في الجدول التالي، يتم تفصيل اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء

 وتوقيت االع راا باإليرادات. 

 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

افية األساسية     األسواق الجغر

 302,848,196 586,371,202 النمســا 

 109,342,780 145,139,592 بنغالديش 

 263,202,426 525,824,489 مصر

 421,414,714 628,575,818 الهند

 217,823,832 264,950,048 باكستان 

 1,696,388,790 1,916,354,957 جمهورية الصين الشعبية 

 153,325,868 148,907,078 اململكة العربية السعودية 

 61,808,697 94,755,211 سنغافورة 

 542,323,642 681,547,810 اإلمارات العربية املتحدة 

 119,508,665 141,035,841 فيتنام 

 827,202,332 1,066,362,105 بلدان أخرى 

 6,199,824,151 4,715,189,942 

   توقيت االعتراف باإليرادات 

 4,715,189,942 6,199,824,151 السيطرة املنقولة في مرحلة من الوقت 

 

 أرصدة العقود 

 يوفر الجدول التالي معلومات حول مستحقات القبض ومسؤوليات العقود من عقود مبرمة مع العمالء

 

   الشركة  جموعة امل 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 2021ديسمبر  31 

 دوالر أمريكي

 2021ديسمبر 31

 دوالر أمريكي

 2020يناير  01

 دوالر أمريكي

 2021ديسمبر 31

 دوالر أمريكي

 2020ديسمبر 31

 دوالر أمريكي

 2020يناير  01

 دوالر أمريكي

 624,051,068 779,743,501 928,734,905 657,951,991 814,281,667 946,856,165 مستحقات قبض تجارية 

 (27,063,177) (28,390,601) (40,739,837) (41,616,109) (42,107,948) مسؤوليات عقود
(25,320,274) 

 

لـــــــــــــــــم و باملقابـــــــــــــــــل املقـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن العميـــــــــــــــــل لبيـــــــــــــــــع منتجـــــــــــــــــات البـــــــــــــــــولي أوليفـــــــــــــــــين.  مســـــــــــــــــؤوليات العقـــــــــــــــــودتتعلـــــــــــــــــق 

حيـــــــــــــث تـــــــــــــم  دفعات املقدمـــــــــــــةالـــــــــــــتمـــــــــــــويلي هـــــــــــــام نـــــــــــــات  عـــــــــــــن هـــــــــــــذه  مكـــــــــــــّون  أّي فـــــــــــــي االعتبـــــــــــــار املجموعـــــــــــــة  تأخـــــــــــــذ

. شهر  12أقل من  خاللاستكمال ال زامات األداء ذات الصلة 
 
 ا

 

 التغيرات الهامة في أرصدة مسؤوليات العقود خالل السنة هي كاآلتي: 

 

 2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

اإليرادات املع را بها 

ا في التي تم تضمينه

رصيد مسؤولية العقد 

 في بداية السنة 

 

(41,616,109) 

 

(40,739,837) 

 

(27,063,177) 

 

(25,320,274) 

الزيادات بفعل النقد 

املستلم/ باستثناء 

املبالغ املع را بها 

 كإيرادات خال السنة

 

42,107,948 

 

41,616,109 

 

28,390,601 

 

27,063,177 

 

 115 إبـــــــــــــــالغ التقـــــــــــــــارير املاليــــــــــــــــةمــــــــــــــــن معيـــــــــــــــار  121فـــــــــــــــي الفقـــــــــــــــرة  الئـــــــــــــــمالتـــــــــــــــدبير العملــــــــــــــــي املق املجموعـــــــــــــــة تطّبـــــــــــــــ

 :وال تفصح عن معلومات حول ال زامات األداء املتبقية إذا

  أو أقــــــــــــل؛  قوامهــــــــــــا عــــــــــــام  واحــــــــــــدأصــــــــــــلية متوقعــــــــــــة  ةلــــــــــــه مــــــــــــد ال ــــــــــــزام األداء هــــــــــــو جــــــــــــزء مــــــــــــن عقــــــــــــٍد ـكـــــــــــان

 أو

  مباشـــــــــــــر مـــــــــــــع بمبلـــــــــــــغ يتوافـــــــــــــق بشـــــــــــــكل  ألحـــــــــــــد العمـــــــــــــالءللمجموعـــــــــــــة الحـــــــــــــق فـــــــــــــي إصـــــــــــــدار فـــــــــــــاتورة ـكــــــــــــان

 أدائها حتى تاري ه، ثم تع را باإليرادات بهذا املبلغ.
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 . الدخل اآلخر 5

 

 املجموعة  

 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 4,826,909 2,038,592 عموالت من الشركات ذات الصلة 

 2,359,082 764,216 امِلنح الحكومية 

 775,237 - إرجاع الغرامة على التأخر في السداد 

 294,981 371,981 أخرى 

 3,479,555 8,913,359 

 

 . دخل التمويل وتكلفة التمويل 6

 

 املجموعة  

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 1,205,248 1,130,459 دخل الفائدة على الودائع    

 62,687 80,658 دخل الفائدة على مستحقا قبض عقود اإليجار 

 520,544 —   إرجاع الغرامة على السداد املتأخر  –دخل فائدة 

 480,952 — صافي الربح من الصرا األجن ي 

 2,269,431 1,211,117 دخل التمويل 

 431,578 — نفقات الفائدة على القرض من شركة مرتبطة 

 1,418,184 1,192,192 الفائدة على مسؤوليات عقود اإليجار 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 — 33,281 نفقات الفائدة )أخرى( 

 — 1,395,004 صافي الخسار من الصرا األجن ي 

 1,849,762 2,620,477 تكلفة التمويل 

 

 

 . الربح قبل الضرائب 7

 تم تضمين البنود التالية في الوصول إلى الربح قبل الضرائب : 

 

 املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 4,477,996,461 5,898,381,307 صنع واألعمال الجارية التغيرات في م زونات البضائع املكتملة ال

 470,080 314,298 املواد الخام واملواد االستهالكية املستهلكة

 5,303,319 5,506,015 إطفاء األصول غير امللموسة 

 5,664,625 5,337,311 استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات 

 72,670 40,303 استهالك أصول حق االست دام 

 
 
 33,326 21,743 الرسوم املدفوعة إلى شركٍة يكون فيها عضو مجلس اإلدارة عضوا

 3,341,118 3,440,477 نفقات عقود اإليجار 

 35,705 12,438 واآلالت واملعدات  تالتصرا باملمتلكا فيالخسارة 

 1,793,901 - الخسارة في أصول حق االست دام عند تعديل ترتيبات عقود اإليجار 

 قات األبحا  نف

 

1,832,204 2,656,091 

   مصاريف مزايا املوظفين 

 130,846,026 138,718,544 الرواتب واملكاف ت والتكاليف األخرى 

نة في الرواتب، واملكاف ت  م  تكاليف خطة املساهمة املحددة املتض 

 والتكاليف األخرى 

 إعادة شحن تكلفة التقاعد 

5,418,006 

 

34,444,840 

3,270,339 

 

- 

 843,556 1,298,058 تكلفة الخدمة والفائدة لالل زامات مزايا املوظفين 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

على تقديمها إلى الشريك، ترتبط إعادة شحن تكلفة التقاعد باملدفوعات التي اتفقت الشركة، خالل السنة، 

فية. وتكون ( القادمة عن حصة املجموعة من املساهمات التقاعدية اإلضا4أدنوك، على مدى السنوات األربع )

 لالتفاقية بين أدنوك 
 
وصندوق أبوظ ي للتقاعد فيما يتعلق بالخدمات املساهمات التقاعدية اإلضافية وفقا

 التاري ية ملوظفي املجموعة من اإلماراتيين. 

 

 . النفقات الضريبية 8

 

 املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 النفقات الضريبية الحالية 

 لحالية السنة ا

 

11,271,4710 

 

7,618,108 

 (632,205) (746,556) تحت / )فوق( م صص التعديالت الضريبية فيما يتعلق  بف رات سابقة  

 10,524,914 6,985,903 

   ( 13النفقات الضريبية املؤجلة )املالحظة 

 (398,768) (1,895,834) الحركة في الفروق املؤقتــة 

 538,041 1,196,134 الضريبة املقتطعة 

 7,125,176 9,825,214 النفقات الضريبية 

   تسوية معدل الضريبة الفعلي 

 63,423,967 78,624,336 الربح قبل الضريبة 

 10,782,074 13,366,137 في سنغافورة  %17الضريبة باست دام املعدل الضري ي البالغ 

 (4,337,719) (6,765,743) الحوافز الضريبية 

 2,030,330 1,799,523 دالت الضريبية املختلفة في الواليات القضائية املختلفة أثر املع

 (674,785) (462,306) الدخل غير الخاضع للضريبة 

 256,728 564,610 املصروفات غير القابلة للخصم 

 (632,205) (746,556) تحت / )فوق( م صص التعديالت الضريبية فيما يتعلق  بف رات سابقة   

 538,041 1,196,134 رائب املقتطعة الض

 (837,288) 873,415 بنود أخرى 

 7,125,176 9,825,214 النفقات الضريبية 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 1في  قبل املجلس القانوني للمؤسسات الدولية في سنغافورة من( GTPوضع برنام  التاجر العاملي )الشركة  ُمِنحت

بموجب الحافز، سيتم فرض ضريبة على الدخل النات  و  .2024ديسمبر  31في  صالحية وضعهاتهي تنو  2015يناير 

 ب، ويتم منح الحافز %5معدل امتياز بنسبة بعن معامالت التداول املؤهلة في عمليات سنغافورة 
 
تحقيق حجم رهنا

أعمال معين وشرو  وأحكام أخرى، ويتم فرض ضريبة على الدخل النات  عن املعامالت التجارية غير املؤهلة 

 . %17يبة القياس ي البالغ بمعدل الضر 

 الشركات التابعة. االستثمارات في 9



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 املجموعة  

 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

درجة باألسعار، بالتكلفة 
ُ
 78,142,652 78,142,652 حصص امللكية غير امل

  ات التابعةالشرك الستثماراتها في  القيمة الدف ريةحتى تاريخ اإلبالغ، قامت اإلدارة بتقييم 
ُ
صت إلى أنه ال يوجد مؤشر على وخل

 ان فاض في القيمة. 

 هي على النحو التالي:  الشركات التابعةتفاصيل 

مقر األعمال الرئيس ي / بلد  األنشطة الرئيسية   التابعةاسم الشركة 

 التأسيس 

فائدة حقوق امللكية الفعلية 

 املحتفظ بها لدى الشركة 

   2021 2020 

   % % 

)الهند( الخاصة  شركة بروج

 املحدودة 

 100 100 الهند تسويق وخدمات دعم

كومباوندينغ  شركة بروج

 برايفت ليمتد

 100 100 سنغافورة  استثمارات قابضة 

شركة بروج للمبيعات 

والتسويق )شنغهاي( 

 املحدودة 

 100 100 جمهورية الصين الشعبية  تجارة منتجات البولي أوليفين 

 جمهورية مصر العربية التسويق وخدمات الدعم مصر ذ. م. م.  شركة بروج

 

100 100 

 كومباوندنغ برايفت ليمتد  شركة بروجاململوكة من خالل 

شركة بروج كومباوندنغ 

 )شنغهاي( املحدودة 

تصنيع البالستيك الهندس ي 

بة 
ّ
 وبيع املنتجات املرك

 100 100 جمهورية الصين الشعبية 
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 املمتلكات واآلالت واملعدات. 10
 

 

 املجموعة

 تجديد املكاتب مبنى املكاتب 

 

تجهيزات 

 املكاتب

األثاث  الحواسيب

 واملفروشات

معدات  اآلالت واملعدات

 املختبرات

األصول قيد 

 اإلنشاء

 اإلجمالي 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي يكيدوالر أمر  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي التكلفة 

 

 89,120,904 3,229,733 6,060,539 33,203,626 3,071,324 13,510,190 1,264,328 8,034,807 20,746,357 2020يناير  1في 

 2,188,389 429,782 303,720 333,411 − 1,089,472 13,284 18,720 − اإلضافات

 (1,367,096) − (73,953) (21,129) (52,165) (1,024,235) (39,720) (155,894) − عمليات التصرف

 − (655,235) 150,381 111,679 6,474 358,164 28,537 − − التحويل

 5,054,698 286,596 420,361 2,295,557 85,613 308,282 33,186 351,061 1,274,042 فروق الصرف

 
 

 1و  2020ديسمبر  31في 

 2021يناير 

22,020,399 8,248,694 1,299,615 14,241,873 3,111,246 35,923,144 6,861,048 3,290,876 94,996,895 

 1,603,492 958,377 − 67,246 168,576 192,826 50,301 166,166 − اإلضافات

 (2,463,093) − (7,575) (26,162) (225,699) (1,589,724) (117,670) (496,263) − عمليات التصرف

 − (285,060) 14,349 − − 190,173 26,629 53,909 − التحويل

التحويل إلى أصول غير 

 ملموسة 

− − − − − − − (113,345) (113,345) 

 1,800,083 59,925 159,791 827,182 36,731 152,151 1,336 113,805 449,162 فوق الصرف

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 95,824,032 3,910,773 7,027,613 36,791,410 3,090,854 13,187,299 1,260,211 8,086,311 22,469,561 2021ديسمبر  31في 

 
 

 االستهالك املتراكم 

 44,370,861 − 2,238,738 14,005,104 3,041,460 10,207,839 1,058,919 7,766,038 6,052,763 2020يناير  1في 

 5,303,319 − 477,613 2,075,996 22,862 1,771,916 79,915 166,063 708,954  اإلهالك 

 (1,331,391) − (49,271) (10,105) (52,166) (1,024,235) (39,720) (155,894) − ليات التصّرفعم

 

 2,422,574 − 181,345 1,069,296 85,372 293,491 39,980 345,193 407,897 فروق الصرف

 1و  2020ديسمبر  31في 

 2021يناير 

7,169,614 8,121,400 1,139,094 11,249,011 3,097,528 17,140,291 2,848,425 − 50,765,363 

 5,506,015 − 544,745 2,160,989 10,397 1,832,644 92,197 113,095 751,948 اإلهالك

 (2,450,655) − − (26,162) (225,293) (1,585,772) (117,670) (495,758) - عمليات التصرف

 920,029 − 73,219 425,571 35,097 111,185 11,176 109,766 154,015 فروق الصرف

 
 

 − 3,466,389 19,700,689 2,917,729 11,607,068 1,124,797 7,848,503 8,075,577 2021ديسمبر  31في 

 

54,740,752 

 

 صافي القيمة الدفترية 
 

 41,083,280 3,910,773 3,561,224 17,090,721 173,125 1,580,231 135,414 237,808 14,393,984 2021ديسمبر  31في 
 

 44,231,532 3,290,876 4,012,623 18,782,853 13,718 2,992,862 160,521 127,294 14,850,785 2020ديسمبر  31في 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 املمتلكات واآلالت واملعدات )تابع( 

 اإلجمالي ألصول قيد اإلنشاءا اآلالت واملعدات األثاث واملفروشات الحواسيب تجهيزات املكاتب تجديد املكاتب  املجموعة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي فة التكل

 12,909,230 − 33,424 1,743,241 8,358,718 177,975 2,595,872 2020يناير  1في 

 517,831 64,787 − − 438,265 11,565 3,214 اإلضافات

 (885,982) − − − (884,201) (1,781) − عمليات التصرف

 12,541,079 64,787 33,424 1,743,241 7,912,782 187,759 2,599,086 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

 188,841 5,264 − − 149,960 33,617 − اإلضافات

 (863,092) − (26,162) (47,457) (379,008) (61,475) (348,990) عمليات التصرف

 − (70,355) − − 70,355 − − التحويالت

 5,567 5,567 − − − − − تحويالت من األصول غير امللموسة 

 (1,477) (2) − 132 (1,402) (105) (100) فرق الصرف

 11,870,918 5,261 7,262 1,695,916 7,752,687 159,796 2,249,996 2021ديسمبر  31في 

        االستهالك املتراكم 

 10,383,520 − 33,424 1,722,660 5,947,821 163,002 2,516,613  2020يناير  1في 

 1,329,023 − − 13,435 1,243,639 12,152 59,797 اإلهالك

 (885,982) − − − (884,201) (1,781) − عمليات التصرف 

 10,826,561 − 33,424 1,736,095 6,307,259 173,373 2,576,410 2021يناير  1و  2020ديسمبر   31في 

 1,179,784 − − 7,065 1,143,817 10,994 17,908 اإلهالك

 (863,033) − (26,162) (47,437) (378,985) (61,475) (348,974) عمليات التصرف 

 (718) − − 134 (766) 14 (100) فروق الصرف 

 11,142,594 − 7,262 1,695,857 7,071,325 122,906 2,245,244 2021ديسمبر  31في 

        صافي القيمة الدفترية 

 728,324 5,261 − 59 681,362 36,890 4,752 2021ديسمبر  31في 

 1,714,518 64,787 − 7,146 1,605,523 14,386 22,676 2020ديسمبر  31في 



 تصنيف بروج: داخلي

 

: 2020دوالر أمريكي )في عام  2,403,297 دوالر أمريكي و 3,102,718تحميالت اإلهالك التي تصل ملبلغ يتم إدراج 

دوالر أمريكي( تحت بند "تكلفة املبيعات" وبند "النفقات اإلدارية والعامة"  2,395,626مريكي و دوالر أ 2,907,693

 على التوالي. 

 . أصول حق االستخدام 11

 

حقوق استخدام  املجموعة

 األرض

عقود تأجير اآلالت  عقود تأجير املباني

 واملعدات

 اإلجمالي

 دوالر أمريكي كيدوالر أمري دوالر أمريكي دوالر أمريكي التكلفة 

 34,542,937 160,418 31,003,498 3,379,021 2020يناير  1في 

 11,572,909 140,136 11,432,773 − اإلضافات

 (4,819,984) (1,933) (4,818,051) − مسؤولية تعديل العقود

 1,465,450 11,012 1,220,725 233,713 فروق الصرا 

يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

2021 

3,612,734 38,838,945 309,633 42,761,312 

 291,821 196,150 95,671 − اإلضافات

 (1,243,102) (157,202) (1,085,900) − مسؤولية تعديل العقود

 1,349,513 (3,937) 1,269,398 84,052 فروق الصرا 

 43,159,544 344,644 39,118,114 3,696,786 2021ديسمبر  31في 

  االستهالك املتراكم

 6,445,034 56,487 5,700,059 688,488 2020يناير  1في 

 5,664,625 89,214 5,507,297 68,114 اإلهالك 

 (1,113,957) (411) (1,113,546) − مسؤولية تعديل العقود

 422,984 8,756 362,807 51,421 فروق الصرا 

يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

2021 

808,023 10,456,617 154,046 11,418,686 

 5,337,311 104,364 5,160,285 72,662 اإلهالك 

 (1,243,102) (157,202) (1,085,900) − مسؤولية تعديل العقود

 192,125 (7,516) 182,161 19,727 فروق الصرا 

 15,707,267 93,692 14,713,163 900,412 2021ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 

 27,452,277 250,952 24,404,951 2,796,374 2021ديسمبر  31في 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 31,342,626 155,587 28,382,328 2,804,711 2020ديسمبر  31في 

 

 لبع السابقةخالل السنة أبرمت الشركة 
 
كتعديل لإليجار مع  وقد احتسبت ،املباني املؤجرةعقود  ضإنهاء  مبكرا

 حق االست دام. أصول  استبعاد

 

 دام . )تابع( أصول حق االستخ11

 

عقود إيجار اآلالت  عقود إيجار املباني  الشركة

 واملعدات

 اإلجمالي 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  التكلفة 

 13,218,450 5,499 13,212,951 2020يناير  1

 8,483,587 43,709 8,439,878 اإلضافات 

 (259,132) − (259,132) مسؤولية تعديل عقود اإليجار 

 

 21,442,905 49,208 21,393,697 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31ي ف

 101,407 1,163 100,244 اإلضافات 

 (91,717) − (91,717) مسؤولية تعديل عقود اإليجار 

 4,228 (259) 4,487 فروق الصرا 

 21,456,823 50,112 21,406,711 2021ديسمبر  31في 

 

 االستهالك املتراكم

 2,784,340 153 2,784,187 2020يناير  1في 

 2,596,211 10,511 2,585,700 اإلهالك

 (155,479) − (155,479) مسؤولية تعديل عقود اإليجار

 

 5,225,072 10,664 5,214,408 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

 2,508,329 16,669 2,491,660 اإلهالك

 (91,717) − (91,717) مسؤولية تعديل عقود اإليجار

 42,656 (293) 42,949 فروق الصرا

 

 7,684,340 27,040 7,657,300 2021ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 

 13,772,483 23,072 13,749,411 2021ديسمبر  31في 

 16,217,833 38,544 16,179,289 2020ديسمبر  31في 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 . األصول غير امللموسة 12

 

 اإلجمالي  األصول قيد اإلنشاء  حق الترخيص بية البرمجيات الحاسو  املجموعة 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  التكلفة 

 2,612,178 8,945 1,052,632 1,550,601 2020يناير  1في 

 180,557 121,695 − 58,862 اإلضافات

 − (73,481) − 73,481 التحويالت

 69,599 − − 69,599 فروق الصرا

 2,862,334 57,159 1,052,632 1,752,543 2021يناير  1و  2020يسمبر د 31في 

 294,710 273,466 − 21,244 اإلضافات

 (4,590) − − (4,590) عمليات التصرا

 − (170,504) − 170,504 التحويالت

التحويالت من املمتلكات واآلالت 

 واملعدات 

− − 113,345 113,345 

 37,456 − − 37,456 فروق الصرا

 3,303,255 273,466 1,052,632 1,977,157 2021ديسمبر  31في 

 االستهالك املتراكم

 1,902,554 − 1,052,632 849,922 2020يناير  1في 

 470,080 − − 470,080 اإلطفاء 

 59,800 − − 59,800 فروق الصرا

 2,432,434 − 1,052,632 1,379,802 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

 314,298 − − 314,298 طفاءاإل 

 (4,590) − − (4,590) عمليات التصرا

 24,474 − − 24,474 فروق الصرا

 2,766,616 − 1,052,632 1,713,984 2021ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 

 536,639 273,466 − 263,173 2021ديسمبر  31في 

 429,900 57,159 − 372,741 2020ديسمبر  31في 

     

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

البرمجيات  .  )تابع( األصول غير امللموسة 12 

 الحاسوبية 

حق 

 الترخيص

األصول قيد 

 اإلنشاء 

 اإلجمالي 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الشركة 

     التكلفة 

 1,608,809 8,945 1,052,632 547,232 2020يناير  1في 

 111,032 52,170 - 58,862 اإلضافات

 - (8,945) - 8,945 تحويالتال

 1,719,841 52,170 1,052,632 615,039 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

 36,085 35,880 — 205 اإلضافات

 (4,590) — — (4,590) عمليات التصرا

 — (46,603) — 46,603 التحويالت

 (5,567) (5,567) — — التحويالت من املمتلكات واآلالت واملعدات 

 21,922 — — 21,922 وق الصرافر 

 1,767,691 35,880 1,052,632 679,179 2021 مارس 31في 

     االستهالك املتراكم

 1,211,328 - 1,052,632 158,696 2020يناير  1في 

 255,216 - - 255,216 اإلطفاء 

     

 1,466,544 — 1,052,632 413,912 2021يناير  1و  2020ديسمبر  31في 

 157,221  — 157,221 اءاإلطف

 (4,590) — — (4,590) عمليات التصرا

     

 1,619,175 — 1,052,632 566,543 2021ديسمبر  31في 

     صافي القيمة الدف رية 

 148,516 35,880 — 112,636 2021ديسمبر  31في 

 253,297 52,170 — 201,127 2020ديسمبر  31في 

 

 مللموسة في بند "النفقات العامة و اإلدارية ". تم تضمين إطفاء األصول غير ا

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 ( املطلوبات. األصول الضريبية املؤجلة / )13

 املؤجلة املعترف بها  املطلوباتاألصول الضريبية و 

نسُب األصول الضريبية و 
ُ
 املؤجلة إلى اآلتي:  املطلوباتت

 

  املطلوبات صول األ  

 املجموعة 

 

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 أمريكي دوالر 

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

 دوالر أمريكي 

 (130,421) — — 10,396 املمتلكات واآلالت واملعدات 

 — — 430,195 346,788 أصول حق االست دام 

 — — 301,817 336,922 م صص اإلجازات غير املأخوذة

 — — 2,854,385 4,607,020 املخصصات األخرى 

 5,301,126 3,586,397 — (130,421) 

 مقاصة ضريبية 

 تحويل )ترجمة( 

— 

92,216 

(92,299) 

— 

— 

— 

92,299 

— 

صافي األصول الضريبية املؤجلة / 

 )املسؤوليات( 

5,393,342 3,494,098 — (38,122) 

     الشركة

 (92,299) (40,919) — — متلكات واآلالت واملعدات امل  

 — — 284,168 123,065 أصول حق االست دام 

 — — 125,282 113,062 إلجازات غير املأخوذة م صص ا

 — — 1,389,428 3,131,737 املخصصات األخرى 

 3,367,864 1,798,878 (40,919) (92,299) 

   (92,299) (40,919) مقاصة ضريبية 

   1,706,579 3,326,945 صافي األصول الضريبية املؤجلة 

 

 

 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 ات( طلوب. األصول الضريبية املؤجلة / )امل13

 التحركات في الفروقات املؤقتة خالل السنة 

 

يناير  1في  

2020 

اعترفت 

بالربح أو 

 الخسارة *

ديسمبر  31في 

2020 

اعترفت بالربح 

 أو الخسارة *

ديسمبر  31في 

2021 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي املجموعة 

      أصول ضريبية مؤجلة 

 359,526 (70,669) 430,195 351,498 78,697 أصول حق االست دام 

 10,920 10,920 — — — املمتلكات واآلالت واملعدات

 347,246 45,429 301,817 81,542 220,275 اإلجازات غير املأخوذةم صص 

 4,634,118 1,779,733 2,854,385 (268,473) 3,122,858 املخصصات األخرى 

 3,421,830 164,567 3,586,397 1,765,413 5,351,810 

 — — (92,299)  (304,040) مقاصة ضريبية 

 5,351,810 — 3,494,098  3,117,790 صافي األصول الضريبية املؤجلة 

      املسؤوليات الضريبية املؤجلة

 — 130,421 (130,421) 65,466 (195,887) املمتلكات واآلالت واملعدات 

 — — — 168,735 (168,735)  أصول حق االست دام

 (364,622) 234,201 (130,421) 130,421 — 

 —  92,299  304,040 مقاصة ضريبية 

صافي املسؤوليات الضريبية 

 املؤجلة

(60,582)  (38,122)  — 

 41,532  —  — التحويل )ال رجمة( 

( الضريبية / املطلوباتصافي )

 األصول 

3,057,208  3,455,976  5,393,342 

 

  8* انظر املالحظة 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 التحركات في الفروقات املؤقتة خالل السنة )تابع( 

 

اعترفت بالربح أو  2020يناير  1في  الشركة

 الخسارة 

ديسمبر  31في 

2020 

اعترفت بالربح أو 

 الخسارة 

ديسمبر  31في 

2021 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ول ضريبية مؤجلة أص

 123,065 (161,103) 284,168 284,168 – أصول حق االست دام 

م صص اإلجازات غير 

 املأخوذة

85,958 39,324 125,282 (12,220) 113,062 

 3,131,737 1,742,309 1,389,428 103,992 1,285,436 م صصات أخرى 

 1,371,394 427,484 1,798,878 1,568,986 3,367,864 

وليات ضريبية مسؤ 

 مؤجلة 

     

املمتلكات واآلالت 

 واملعدات

(135,306) 43,007 (92,299) 51,380 (40,919) 

 – – – 168,735 (168,735) أصول حق االست دام

 (304,041) 211,742 (92,299) 51,380 (40,919) 

 3,326,945  1,706,579  1,067,353 صافي األصول املؤجلة

 

 

 التجارية  . مستحقات القبض14

 الشركة  املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

دوالر 

 أمريكي

 659,140,991 778,300,146 693,679,157 808,150,928 أطراا ثالثة 

 120,675,180 150,539,768 120,675,180 140,705,651 املساهمين 

 948,856,579 814,354,337 928,839,914 779,816,171 

 : بدل خسائر 
 
 (72,670) (105,009) (72,670) (105,009) ناقصا

 948,751,570 814,281,667 928,734,905 779,743,501 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

يتوافق مع االع راا  "محتفظ به للتحصيل"التجارية ضمن نموذج أعمال  بمستحقات القبضيتم االحتفا  

 .  هذهلقبض التجارية مستحقات ااملستمر للمجموعة والشركة ب

مستحقات وخسائر ان فاض قيمة  ،والسوق  االئتمانعن تعرضات املجموعة والشركة ملخاطر  اإلفصاحتم ي

 .29 املالحظةالتجارية في  القبض
 

يتوافق مع االع راا  "محتفظ به للتحصيل"ضمن نموذج أعمال  األخرى  بمستحقات القبضيتم االحتفا  

 .هذهاألخرى  مستحقات القبضاملستمر للمجموعة والشركة ب
 

مبالغ املجموعة والشركة املستحقة من الشركات ذات الصلة هي مستحقات عقود إيجار تصل  شمولة فيامل بالغامل

دوالر أمريكي )في عام  1,591,103دوالر أمريكي( منها  2,256,815 :2020)في عام دوالر أمريكي  1,885,407إلى 

  ( 18لى أنها غير متداولة في نهاية السنة )املالحظة دوالر أمريكي( تم تصنيفها ع 1,967,561: 2020
 

 عات املسبقة و دف. مستحقات القبض األخرى وامل15

 الشركة املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 ريكيدوالر أم

2020 

 دوالر أمريكي

 2,127,558 980,759 2,127,558 980,759 مساهمين 

 2,609,825 2,085,851 - -  تابعةشركات 

 29,099,904 36,204,494 29,422,879 36,205,502 شركات ذات صلة 

 3,066,262 1,342,100 3,094,675 2,796,832 مقبوضات أخرى 

 3,109,108 1,410,097 3,109,108 1,410,097 مس رجعات ضريبية

 1,015,011 1,044,730 1,986,314 2,084,507 ودائع 

 43,477,697 39,740,534 43,068,031 41,027,668 

 2,877,756 2,499,669 4,374,604 3,858,581 مدفوعات مسبقة 

 47,336,278 44,115,138 45,567,700 43,905,424 

 

 متداولة 

 

45,526,825 

 

41,919,029 

 

43,758,247 

 

41,709,315 

 2,196,109 1,809,453 2,196,109 1,809,453 غير متداولة 
  

47,336,278 

 

44,115,138 

 

45,567,700 

 

43,905,424 



 تصنيف بروج: داخلي

 

وغير  ،غير تجارية بطبيعتهاهي والشركات ذات الصلة  ،الشركات التابعةو  ،املبالغ املستحقة من املساهمين

 .الطلب حين تسديدهاوخالية من الفوائد ويتم  ،مضمونة

 املالحظةفي  عن مستحقات القبض األخرى  لسوق وا االئتمانعن تعرضات املجموعة والشركة ملخاطر  اإلفصاحتم ي

29. 



 تصنيف بروج: داخلي

 

  خزونات. امل16

 

، وصلت املخزونات املع را بها كتكلفة مبيعات إلى 2021مبر ديس 31خالل السنة املالية املنتهية في 

  (.4,477,996,461: 2020دوالر أمريكي )عام  5,898,381,307

 

 

 . النقد واملعادالت النقديــة 17

 

 دوالر  50,456,507 يبلغالنقد والنقد املعادل للمجموعة  هناك نقد وأرصدة بنكية متضمنة في
 
 أمريكي ا

 
عام ) ا

 دوالر  54,829,785 :2020
 
 أمريكي ا

 
الرنمين ي ليس عملة قابلة للتحويل و الصيني )"الرنمين ي"(. بالرينمين ي  مسّماة( ا

"( لقيود الصرا التي تفرضها حكومة PRC)" خارج جمهورية الصين الشعبيةتحويل األموال ي ضع بحرية و 

 .جمهورية الصين الشعبية

 

.  (%1.62: 2020عام ) %1.62عائم قدره  الودائع قصيرة األجل فائدة بمعدل كسبت
 
 سنويا

 

 . 29واملعادالت النقدية في املالحظة والسوق للنقد  االئتمانعن تعرضات املجموعة والشركة ملخاطر  اإلفصاحتم 

 

 املجموعة   

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 6,777,272 5,646,686 املواد الخام  

 5,593,580 6,978,176 البضاع املكتملة الصنع  

  12,624,862 12,370,852 

 

 الشركة املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 117,640,147 50,427,121 135,797,334 65,453,528 نكية النقد واألرصدة الب

 — — 50,762,398 44,964,710 الودائع قصيرة األجل 

 110,418,238 186,559,732 50,427,121 117,640,147 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 . عقود اإليجار 18

 عقود اإليجار كمستأجر 

 عام 50إلى  (2عامين )اإليجار من  ت راوح مدة عقدو املكاتب ومعدات أخرى. مباني و  ،تستأجر املجموعة األرض
 
وقد  ا

 تشمل خيار 
 
 .تجديد عند انتهاء عقود اإليجارلل ا

 

ينتهي عقد اإليجار الرئيس ي والتأجير و قامت املجموعة بتأجير جزء من عقار مؤجر من الباطن لشركة ذات صلة. 

 .، مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ2024في عام  من الباطن

 

. وقد 116رقم  إبالغ التقارير املاليةاملجموعة معدات بمدة إيجار تقل عن سنة واحدة بموجب معيار ر تستأج

 .عقود اإليجار لهذه اإليجارات سؤولياتحق االست دام وم بأصول اختارت املجموعة عدم االع راا 

 

.املجموعة تكون فيها عرض املعلومات حول عقود اإليجار التي أدناه يتم 
 
   مستأِجرا

 

 االستخدام أصول حق 

 . 11 املالحظةملجموعة والشركة في با حق االست دام الخاصحركة أصول تم اإلفصاح عن 

 

 

 مسؤوليات عقود اإليجار 

 الشركة  املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

التدفقات  –تحليل االستحقاق 

 التعاقدية غير املخصومة  النقدية

    

 3,268,712 3,115,924 5,849,212 5,484,892 أقل من سنة واحدة

 12,592,248 12,350,734 20,385,573 20,514,532 سنة واحدة إلى خمس سنوات

 5,593,504 2,606,348 8,742,031 4,217,238 أكثر من خمس سنوات 

إجمالي مسؤوليات عقود اإليجار 

 املخصومة 

30,216,662 34,976,816 18,073,006 21,454,464 

مسؤوليات عقود اإليجار املتضمنة في 

 بيانات املركز املالي

    

 2,877,963 2,539,641 4,987,619 4,550,982 الجارية 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 املبالغ املع را بها في الربح والخسارة 

 

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

 دوالر أمريكي

 

 الفائدة على مسؤوليات عقود اإليجار  

 

1,192,192 

 

1,418,184 

 إهالك أصول حق االست دام

 النفقات املتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل. 

5,337,311 

3,440,477 

5,664,625 

1183,341, 

 

 املبالغ املع را بها في بيان التدفقات النقدية املوّحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخيارات للتجديد 

مارستها قبل نهاية ف رة العقد غير على خيارات تمديد يمكن للمجموعة م متلكاتتحتوي بعض عقود إيجار امل

 ذلك ممكن يكون حيث و القابلة لإللغاء. 
 
، تسعى املجموعة إلى تضمين خيارات تمديد في عقود اإليجار الجديدة ا

ال يمكن ممارسة خيارات التمديد املحتفظ بها إال من قبل املجموعة وليس من قبل و لتوفير املرونة التشغيلية. 

عقول ممارسة خيارات املشكل الة عند تاريخ بدء عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان من املؤكد باملؤجرين. تقوم املجموع

شكل الالقياس الالحق الل زامات اإليجار، تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان ال يزال من املؤكد ببالتمديد. 

ا التي تؤدي إلى عدم ممارسة خيارات أو الظرو  لحاالتعقول ممارسة خيار التجديد مع األخذ في االعتبار اامل

 .التجديد

 

 16,388,970 13,852,554 27,184,305 23,682,882 غير الجارية 

 19,266,933 16,392,195 32,171,924 28,233,864 اإلجمالي 

 الشركة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي 

 7,109,300 5,422,074 إجمالي التدفقات النقدية لعقود اإليجار



 تصنيف بروج: داخلي

 

وعلى هذا النحو يتم احتساب هذه الف رات  ،قامت املجموعة بتقييم أن خيارات تمديد اإليجار ستتم ممارستها

 .كجزء من أصول حق االست دام وال زامات اإليجار ددةاملم

 

 كمؤجر  عقود اإليجار 

حق است دام، إلى الشركة ذات صلة أصل بكجزء من بناء  عرضهتم  كتبمن الباطن مل تأجير القامت املجموعة ب

لوبال غأدنوك ، استحوذت شركة 2021من نوفمبر و . الخاصة املحدودة، أدنوك للتسويق الدولي )سنغافورة( بها

 .  على عقد اإليجار  برايفت ليمتدآسيا  تريدن 

 

دوالر  80,658بمبلغ  مستحقات قبض عقود اإليجارى خالل السنة املالية، اع رفت املجموعة بإيرادات الفوائد عل

 دوالر أمريكي(.  62,687: 2020)عام  أمريكي

 

 

 

 مدفوعات عقود اإليجار غير 
 
يوضح الجدول التالي تحليل االستحقاق ملستحقات قبض عقود اإليجار، موضحا

 املخصومة التي ستستلم بعد تاريخ اإلبالغ.

  

 الشركة واملجموعة 

 2021 2020 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 371,128 363,155 أقل من سنة واحدة 

 371,128 363,155 سنة واحدة إلى سنتين 

 371,128 364,971 سنتان إلى ثال  سنوات 

 372,984 374,049 ثال  سنوات إلى أربع سنوات

 1,083,078 645,875 أكثر من أربع سنوات 

 

 2,569,446 2,111,205 غير املخصومة إجمالي مستحقات قبض عقود اإليجار 

 (312,631) (225,798) دخل تمويل غير مكتسب 

 2,256,815 1,885,407 صافي االستثمار في عقود اإليجار 

 

 أنشطة تمويلية.  عنتسوية حركة مسؤوليات عقود اإليجار  مع التدفقات النقدية الناشئة 

 

 املجموعة  



 تصنيف بروج: داخلي

 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 مريكي دوالر أ

 27,007,744 32,171,924 يناير  1الرصيد في 

 التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية 

 الفائدة املدفوعة 

 

(1,192,192) 

 

(1,418,184) 

 سداد مسؤوليات عقود اإليجار

 إجمالي التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية 

(4,229,882) 

(5,422,074) 

(5,691,116) 

(7,109,300) 

   التغيرات األخرى 

 1,418,184 1,192,192 مصروفات فائدة 

 12,767,422 291,822 مسؤوليات عقود إيجار جديدة 

 (1,912,126) - تعديالت مسؤولية عقود اإليجار 

 12,273,480 1,484,014 إجمالي التغيرات األخرى 

 32,171,924 28,233,864 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 زايا املوظفين . التزامات م19

خطـــــــــــــــــط مزايـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــاء الخدمـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي منحتهـــــــــــــــــا املجموعـــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــوظفين فـــــــــــــــــي اإلمـــــــــــــــــارات هنـــــــــــــــــاك 

"ال زامــــــــــــــــــات مزايــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــوظفين" للمجموعــــــــــــــــــة. وبموجــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذه مشــــــــــــــــــمولة فــــــــــــــــــي العربيــــــــــــــــــة املتحــــــــــــــــــدة والهنــــــــــــــــــد 

عنـــــــــــــــد تـــــــــــــــركهم الخدمـــــــــــــــة. نهايـــــــــــــــة خدمـــــــــــــــة الخطـــــــــــــــط، سيحصـــــــــــــــل املوظفـــــــــــــــون املؤهلـــــــــــــــون علـــــــــــــــى مزايـــــــــــــــا مكافـــــــــــــــأة 

بنــــــــــــــــــاء  علــــــــــــــــــى رواتــــــــــــــــــبهم  مكافــــــــــــــــــ ت بمبلــــــــــــــــــغ مقطــــــــــــــــــوعلمــــــــــــــــــوظفين الحصــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى الحصــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى يحــــــــــــــــــق لو 

 .املسحوبة األخيرة مع األخذ في االعتبار عدد سنوات خدمتهم في املجموعة

 

عنـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدير ال زامـــــــــــــــــات مزايـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــوظفين، قامـــــــــــــــــت و خطـــــــــــــــــة مزايـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد التوظيـــــــــــــــــف غيـــــــــــــــــر ممولـــــــــــــــــة. 

مســــــــــــــتقل لتقيــــــــــــــيم ال ــــــــــــــزام خطــــــــــــــة مزايــــــــــــــا مــــــــــــــا بعــــــــــــــد  حســــــــــــــابات تــــــــــــــأمين )أكتــــــــــــــواري(املجموعــــــــــــــة بتعيــــــــــــــين خبيــــــــــــــر 

كتواريــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل أخطــــــــــــــــة مزايــــــــــــــــا مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــاء الخدمــــــــــــــــة املجموعــــــــــــــــة ملخــــــــــــــــاطر  ُض انتهــــــــــــــــاء الخدمــــــــــــــــة. تعــــــــــــــــرّ 

 .ومعدالت التقاعد و نهاء الخدمة املتوقعة ،ومعدالت الفائدة ،معدالت الوفيات

 

 الحركة في املسؤولية

 احية إلى األرصدة الختامية لالل زام ومكوناته.يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتت



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 املجموعة                                                        الشركة                                                                                               

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 الر أمريكيدو 

2020 

 دوالر أمريكي

 

 يناير  1الرصيد في 

 

10,008,700 

 

8,145,425 

 

9,885,493 

 

8,035,675 

 مشمول في الربح أو الخسارة 

 تكلفة الخدمات الحالية 

 

1,127,097 

 

643,213 

 

1,079,091 

 

625,856 

 200,343 164,583 200,343 170,961 فائدة التكلفة 

 1,298,058 843,556 1,243,674 826,199 

 

 مشمول في الدخل الشامل اآلخر 

 إعادة قياس الخسائر الناشئة عن: 

    

  8,759  8,759 اف راضات ديموغرافية  -

 726,665 (421,299) 722,765 (270,681) اف راضات مالية  -

 1,171,023 609,508 1,171,023 581,756 تعديل الخبرة  -

  —  832 العائد على األصول 

 320,666 1,893,788 196,968 1,897,688 

 

 األخرى 

 املزايا املدفوعة 

 

(488,834) 

 

(874,069) 

 

(448,748) 

 

(874,069) 

 - (2,434)  (2,812) إعادة موازنة الصرا األجن ي 

 

 ديسمبر  31الرصيد في 

 

11,135,778 

 

10,008,700 

 

10,874,953 

 

9,885,493 

 املتداولة 

 غير املتداولة

 1,007,707 

10,128,071 

957,758 

9,050,942 

1,003,530 

9,871,423 

957,758 

8,927,735 

 11,135,778 10,008,700 10,874,953 9,885,493 
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 االفتراضات األكتواريــة 

 اآلتي هي االف راضات األكتوارية الرئيسية في تاريخ اإلبالغ: 

 

 الشركةاملجموعة و  

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 %1.75 %7.12 إلى   %2.25 معدل الخصم 

 %4.00 %11 إلى   %4.8 معدل زيادة الراتب 

 %30.00 إلى   %5.00 %30.00 إلى   %5.00 (59إلى  16معدل انهاء الخدمة الطوعي )من 

 60 65 إلى   60 سّن التقاعد 

 

 

 9.0: 2020عام سنة ) 15.92إلى  9.3املوظفين من  مزايال زامات الاملتوسط املرجح مدة ن ، كا2021ديسمبر  31في 

 .سنوات(

 

 تحليل الحساسية 

على  اإلبقاء، مع األكتواريةعلى أحد االف راضات  2021ديسمبر  31تغييرات ممكنة معقولة في لكان من املمكن 

 ملوظفين باملبالغ املوضحة أدناه:اف راضات أخرى ثابتة، أن تؤثر على ال زامات مزايا ا

 

 

 

 

 املجموعة والشركة 

 2021 2020 

 زيادة 

 دوالر أمريكي

 انخفاض

 دوالر أمريكي

 زيادة

 دوالر أمريكي

 انخفاض

 دوالر أمريكي

 826,528 (726,654) 944,481 (829,250) حركة (  %1معدل الخصم )

 (743,047) 826,814 (851,800) 953,070 حركة  %1معدل زيادة الرواتب 

 %5معدل ال رك الطوعي قبل التقاعد )

 حركة(

(364,477) 574,917 (434,999) 693,792 
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ولة الخاصة بمستحقات الدفع التجارية في املالحظة ملخاطر السوق والسيوعة والشركة جمتم تبيان تعرضات امل

29 . 
 

 ومستحقات الدفع األخرى  تأخرات. امل21

 الشركة  املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

 دوالر أمريكي 

 – 18,691 4,583,746 3,363,494 أطراا ثالثة

 43,284,500 64,099,065 43,284,500 64,099,065 مساهمين

 34,782 41,819 – –  تابعةشركات 

 699,725,879 746,803,830 716,981,299 747,712,709 شركات ذات صلة 

 815,175,268 764,849,545 810,963,405 743,045,161 

 الشركة املجموعة 

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

 دوالر أمريكي 

2021 

 دوالر أمريكي      

2020 

 دوالر أمريكي 

 

 املساهمين 

 

36,012,268 

 

1,279,718 

 

36,012,268 

 

1,279,718 

 4,785,921 4,490,557    التابعةالشركات 

 4,199,323 5,092,199 4,203,580 4,490,415 الشركات ذات الصلة 

 7,476,005 10,317,212 12,878,404 11,307,005 الدائنين اآلخرين 

 - 60,000,000 - 60,000,000 مستحقات دفع حصص األرباح 

 22,196,282 26,139,659 24,004,285 31,118,692 اقتطاع املبيعات امل راكمة

 14,102,068 13,658,264 19,668,682 19,940,461 املستحقات األخرى 

  العموالت الواجبة الدفع 

 املتأخرات إلجازات املوظفين غير املأخوذة

__________________________________ 

  

1,434,599 

3,322,216 

____________ 

167,625,656 

2,979,529 

3,303,069 

_____________ 

68,317,267 

 

1,434,599 

2,260,852 

_______________ 

159,405,610 

2,979,529 

2,505,638 

________________ 

59,524,484 
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املبالغ املستحقة للمساهمين، والشركات التابعة والشركات ذات الصلة غير تجارية بطبيعتها، وغير مضمونة، 

 وخالية من الضرائب، وواجبة السداد حين الطلب. 

 

م ا)عأمريكي دوالر  34,444,840املبالغ املستحقة للمساهمين تتضمن إعادة شحن تكلفة التقاعد التي تصل إلى 

 (7دوالر أمريكي( مستحقة ملساهم )املالحظة : صفر 2020

 

تم اإلفصاح عن انكشافات املجموعة والشركة على السوق وم اطر السيولة ملستحقات الدفع األخرى في املالحظة 

29 . 

 

 . رأس املال22

 املجموعة والشركة 

 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

   ون قيمة إسمية الصادرة واملدفوعة بالكامل، بد

 3,201,780 3,201,780 سهم عادي في بداية السنة ونهايتها 5,500,000

 

يحق لحامل األسهم العادية الحصول على و املجموعة املتبقية.  أصول جميع األسهم مرتبة بالتساوي فيما يتعلق ب 

صوت واحد لكل سهم في آلخر، ويحق لحامل األسهم العادية الحصول على  حسب إعالنها من حينأرباح  حصص

 اجتماعات املجموعة.

 

 

 . االحتياطي الرأسمالي 23

 

 يتعلق االحتياطي الرأسمالي بما يلي: 

 

لطرا ذي عالقة مستحق لشركة أبوظ ي للبوليمرات املحدودة  مستحق الدفعتنازل عن رصيد ال (1) 

"(ADP وهي شركة ،)"أمريكي  دوالر 14,801,053لشركة ب رول أبوظ ي الوطنية )"أدنوك"(، بمبلغ  تابعة

 في السنوات السابقة.

 59,524,484 138,988,757 69,172,636 147,208,803 املتداولة

 - 20,416,853 - 20,416,853 غير املتداولة

 167,625,656 68,317,267 159,405,610 59,524,484 
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 وفق (2) 
 
 63,262جمهورية الصين الشعبية، تم خصم األرباح املحتجزة واالحتياطيات األخرى البالغة  ألنظمة ا

( غوانغزهوعند إلغاء تسجيل شركة بروج للمبيعات والتسويق ) يرأسمالالحتياطي اال دوالر أمريكي من 

 .2018املحدودة في عام 

 

 االحتياطيات األخرى واحتياطي التحويل )الترجمة( .  24

 االحتياطيات األخرى 

 وفق
 
تأسست  تابعةللقوانين واللوائح ذات الصلة في جمهورية الصين الشعبية، يلزم تحويل جزء من أرباح شركة  ا

 د االست دام.في جمهورية الصين الشعبية إلى صندوق احتياطي قانوني مقيّ 

 

 رجمة( احتياطي التحويل )الت

العمالت األجنبية الناشئة عن تحويل البيانات املالية للعمليات األجنبية إلى  يتكون احتياطي التحويل من فروقات

 عملة التقديم للمجموعة. 
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 املجموعة 

 2021 

 دوالر أمريكي

2020  

 دوالر أمريكي

في معفاة من الضرائب أرباح  من حصص ةشريحة واحد

دوالر  6.36 :2020عام دوالر أمريكي ) 18.18رة بقيمة سنغافو 

ديسمبر  31أمريكي( لكل سهم عادي فيما يتعلق بالسنة املنتهية في 

 (2019ديسمبر  31: 2020عام ) 2020

100,000,000 35,000,000 

شريحة واحدة من حصص أرباح معفاة من الضرائب في 

دوالر  : صفر 2020عام ) دوالر أمريكي  10.91بقيمة  سنغافورة

ديسمبر  31أمريكي( لكل سهم عادي فيما يتعلق بالسنة املنتهية في 

 (صفر دوالر أمريكي :2020عام ) 2021

 

60,000,000 – 
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 وموظفي إدارة رئيسيين آخرين أعضاء مجلس اإلدارةاملعامالت مع 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 ،واملسؤولية لت طيط يمتلكون الصالحيةص الذين األشخاأولئك للمجموعة هم  ون اإلدارة الرئيسي موظفو

عضاء األ وبعض  الشركات التابعةيعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرو و ومراقبة أنشطة املجموعة.  ،وتوجيه

 .فريق اإلدارة بمثابة اإلدارة الرئيسية للمجموعةمن 

 

 تتألف تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين من:

 املجموعة 

 2021 

 ر أمريكيدوال 

2020 

 دوالر أمريكي 

 6,502,817 7,090,217 مزايا املوظفين قصير األجل 

ـــــاهمــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاملـــة تكـــاليف خطـــة املسـ ــ ــ ــ ــ ــ مزايـــا مـــا بعـــد انتهـــاء الخـــدمـــة )شــ

 املحددة(

508,640 505,876 

 1,080,078 550,969 املزايا األخرى للعمل 

 8,149,826 8,088,771 

 

  معامالت األطراف األخرى ذات العالقة

الخدمات بما أن م صصات  ةأي اعتمادلم يتم و . أصحاب األسهمموظفون لدى  أعضاء مجلس إدارة الشركة هم 

 أصحاب األسهم. للمجموعة هي عرضية ملسؤولياتهم تجاه  التي يقمها أعضاء مجلس اإلدارة هؤالء 
 

تعود و ة بورياليس إيه جي. الشركة عبارة عن مشروع مش رك بين شركة ب رول أبوظ ي الوطنية )"أدنوك"( وشرك

 أصحاب األسهم. في البيانات املالية إلى أعضاء مجموعة شركات  الصلةاألطراا ذات 
 

باإلضافة إلى معلومات األطراا ذات الصلة التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر في البيانات املالية، تمت املعامالت 

 وفق الصلةالهامة التالية مع األطراا ذات 
 
 متفق عليها بين األطراا خالل السنة املالية: لشروٍ   ا

 

 2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 املساهمين 

 بيع البضائع 

 

699,736,038 

 

424,982,219 

 

699,736,038 

 

424,982,219 

 (341,248,471) (348,468,997) ( 341,248,471) (348,468,997) شراء البضائع

 - (34,444,840) - (34,444,840) تكاليف التقاعد املعاد تحميلها

 (3,566,467) (2,640,073) (3,615,716) (2,662,361) تكاليف املنتدبين املعاد  تحميلها 

     

     األطراف ذات الصلة 
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 (3,846,447,336) (5,380,113,966) (4,079,828,849) (5,506,798,710) شراء الضائع 

 4,826,909 2,038,551 4,826,909 2,038,551 دخل العموالت 

دخل الفائدة على مستحقات القبض من 

 عقود اإليجار 

68,135 62,687 80,658 62,687 

 – – (431,578) – نفقات الفائدة على القروض 

 (5,762,807) (5,976,323) (5,762,807) (5,976,323) خدمات تقنية املعلومات املعاد تحميلها 

 (12,091,551) (12,539,189) (12,091,551) (12,539,189) تكلفة سلسلة التوريد املعاد تحميلها 

 26,050,494 22,718,769 26,050,494 22,718,769 تكاليف مركز اإلبداع واملشروعإعادة تحميل 

 

  املطلوبات. القيمة العادلة لألصول و 27

 املطلوباتاألصول و جموعة املحاسبية واإلفصاحات قياس القيم العادلة لكل من امليتطلب عدد من سياسات 

  .املالية وغير املالية
 

يتم و قدر اإلمكان.  امللحوظة، تست دم املجموعة بيانات السوق مسؤوليةعند قياس القيمة العادلة ألصل أو 

دلة بناء  على املدخالت املست دمة في قيمة العاهرمي للتسلسل  ضمنمستويات م تلفة  فيتصنيف القيم العادلة 

 :أساليب التقييم على النحو التالي
 

 مماثلة ألصول أو مسؤولياتاألسعار املدرجة )غير املعدلة( في أسواق نشطة  : 1املستوى 

والتي يمكن مالحظتها بالنسبة لألصل أو  1في املستوى املتضمنة األسعار املدرجة  غيراملدخالت  : 2املستوى 

 .مشتقة من األسعار( ؛األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي أي؛، إما بشكل مباشر )وليةاملسؤ 

 .)مدخالت غير قابلة للرصد( امللحوظةتستند إلى بيانات السوق ال  املسؤوليةمدخالت لألصل أو  : 3املستوى 
 

في مستويات م تلفة  ةمسؤوليأو  إذا كان من املمكن تصنيف املدخالت املست دمة لقياس القيمة العادلة ألصٍل 

في نفس املستوى من  بمجملهتصنيف قياس القيمة العادلة حينئٍذ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فسيتم 

 هو األدنى(. 3)املستوى  بمجملهللقياس  هامةدخالت مالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى 
 

 قياس القيم العادلة

مستحقات القبض التجارية وغيرها من مستحقات القبض،  عادالت النقدية،واملإن القيم الدف رية للنقد 

تقارب قيمتها العادلة بسبب االستحقاق قصير األجل  ومستحقات الدفع التجارية وغيرها من مستحقات الدفع،

 .لهذه األدوات املالية
 

القيمة  بناء علىب القيمة العادلة يتم احتساو  طويلة األجل تقريبية لقيمها العادلة. للمسؤولياتالقيم الدف رية 

، باست دام مدخالت اإلبالغالحالية للتدفقات النقدية املستقبلية، م صومة بسعر السوق للفائدة في تاريخ 

 .2التقييم من املستوى 
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 التصنيفات املحاسبية

ضمن معلومات قيمة عادلة ال تتو املالية هي كما يلي.  املطلوباتو املالية  لألصول القيم الدف رية والقيم العادلة 

املالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدف رية هي تقريب معقول  املطلوباتاملالية و  لألصول 

 للقيمة العادلة.
 

 

 

 

 

 

 تستبعد الدفعات املسبقة واملس رجعات الضريبية * 

 الشركة املجموعة 

 2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي املطلوبات املالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 743,045,161 810,963,405 764,849,545 815,175,268 مستحقات تجارية 

 57,018,846 157,144,758 65,014,198 164,303,440 م راكمات ومستحقات دفع أخرى +

 979,478,708 829,863,743 968,108,163 800,064,007 

 

 + تستبعد املستحقات عن إجازات املوظفين غير املأخوذة 

 

 

 

 الشركة املجموعة 

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

 بالتكلفة املطفأة األصول املالي
 
     ة مقاسة

 779,743,501 928,734,905 814,281,667 948,751,570 مستحقات قبص تجارية 

 37,918,560 41,657,934 36,631,426 42,067,600 مستحقات قبض أخرى*

 117,640,147 50,427,121 186,559,732 110,418,238 النقد واملعادالت النقدية 

 1,102,237,408 1,037,472,825 1,020,819,960 938,302,208 
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  . األدوات املاليــــة28

 ية إدارة املخاطر املال

 

 نظرة عامة 

 :تتعرض املجموعة للم اطر التالية الناتجة عن است دامها لألدوات املالية

 م اطر االئتمان؛ 

 م اطر السيولة؛ و 

  م اطر السوق. 

 

 ،وأهداا املجموعة ،حول تعرض املجموعة لكل من املخاطر املذكورة أعاله معلوماٍت  تعرض هذه املالحظة

 .ة املخاطر و دارة املجموعة لرأس املاللقياس و دار  عملياتهاوسياساتها و 

 

 إطار إدارة املخاطر

 

 تعــــــــــــــــــــد إدارة املخــــــــــــــــــــاطر جــــــــــــــــــــزء
 
تراقــــــــــــــــــــب اإلدارة باســــــــــــــــــــتمرار و أعمــــــــــــــــــــال املجموعــــــــــــــــــــة. مجمــــــــــــــــــــل ال يتجــــــــــــــــــــزأ مــــــــــــــــــــن  ا

املجموعـــــــــــــــــة لضـــــــــــــــــمان تحقيـــــــــــــــــق التـــــــــــــــــوازن املناســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــين املخـــــــــــــــــاطر والرقابـــــــــــــــــة. فـــــــــــــــــي عمليـــــــــــــــــة إدارة املخـــــــــــــــــاطر 

خـــــــــــــــــاطر بانتظـــــــــــــــــام لـــــــــــــــــتعكس التغيـــــــــــــــــرات فـــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــروا الســـــــــــــــــوق تـــــــــــــــــتم مراجعـــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــات وأنظمـــــــــــــــــة إدارة املو 

متثــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــى كيفيــــــــــــــــــــــــــة مراقبــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة لال باإلشــــــــــــــــــــــــــراا املجموعــــــــــــــــــــــــــة  وتقــــــــــــــــــــــــــوموأنشــــــــــــــــــــــــــطة املجموعــــــــــــــــــــــــــة. 

سياســــــــــــــــــــــــات و جــــــــــــــــــــــــراءات إدارة املخــــــــــــــــــــــــاطر للمجموعــــــــــــــــــــــــة ومراجعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــدى كفايــــــــــــــــــــــــة إطــــــــــــــــــــــــار عمــــــــــــــــــــــــل إدارة ل

 املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة.

 

  ن مخاطر االئتما

 فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــال ت لــــــــــــــــــفالخســــــــــــــــــارة املاليــــــــــــــــــة للمجموعــــــــــــــــــة أو الشــــــــــــــــــركة  فــــــــــــــــــي خطــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــاطر االئتمــــــــــــــــــان تتمثــــــــــــــــــل 

  عميــــــــــــــــــــل  
 

املخــــــــــــــــــــاطر الوفــــــــــــــــــــاء بال زاماتــــــــــــــــــــه التعاقديــــــــــــــــــــة، و عــــــــــــــــــــن اليــــــــــــــــــــة إلحــــــــــــــــــــدى األدوات املمقابــــــــــــــــــــل  أو طــــــــــــــــــــرا

 .للمجموعة والشركة من العمالء مستحقات القبضتنشأ بشكل أساس ي من 
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جموعــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــركة ملخــــــــــــــــــاطر للم حــــــــــــــــــاالت التعــــــــــــــــــرضأقصـــــــــــــــــ ى  ليــــــــــــــــــةلألصــــــــــــــــــول املاتمثـــــــــــــــــل القــــــــــــــــــيم الدف ريــــــــــــــــــة 

ال تمتلــــــــــــــــك املجموعــــــــــــــــة والشــــــــــــــــركة و ضــــــــــــــــمانات محــــــــــــــــتفظ بهــــــــــــــــا.  ةأيــــــــــــــــ الحســــــــــــــــباناالئتمــــــــــــــــان، قبــــــــــــــــل األخــــــــــــــــذ فــــــــــــــــي 

 بأصولها املالية. ضمانات فيما يتعلق  ةأي

 

 املالية املع را بها في الربح أو الخسارة كما يلي: ألصول كانت خسائر ان فاض قيمة ا

  

 

 

 وعةاملجم 

 2021 

 دوالر أمريكي 

2020  

 دوالر أمريكي 

خسارة ان فاض القيمة على مستحقات القبض التجارية من 

 عقود مع العمالء

(40,302) (72,670) 

 

 مستحقات القبض التجارية 

 

ض املجموعــــــــــــــــة ملخــــــــــــــــاطر االئتمــــــــــــــــان بشــــــــــــــــكل رئيســــــــــــــــ ي بالســــــــــــــــمات الفرديــــــــــــــــة لكــــــــــــــــل عميــــــــــــــــل. ومــــــــــــــــع يتــــــــــــــــأثر تعــــــــــــــــرّ 

 أيضــــــــــــــــتبارهــــــــــــــــا باعاإلدارة  تأخــــــــــــــــذذلــــــــــــــــك، 
 
  ا

 
لقاعــــــــــــــــدة عمــــــــــــــــالء املجموعــــــــــــــــة، بمــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي  الديموغرافيــــــــــــــــة ال ركيبــــــــــــــــة

قـــــــــــــد يكــــــــــــــون  إذوالدولـــــــــــــة التـــــــــــــي يعمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا العمـــــــــــــالء،  فـــــــــــــي القطـــــــــــــاعذلـــــــــــــك م ـــــــــــــاطر الت لـــــــــــــف عـــــــــــــن الســـــــــــــداد 

 .  4املالحظةعلى م اطر االئتمان. تم تضمين تفاصيل تركز اإليرادات في  أثرهالهذه العوامل 

 

لبيـــــــــــــــــة معـــــــــــــــــايير الجـــــــــــــــــدارة االئتمانيـــــــــــــــــة للمجموعـــــــــــــــــة، فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــؤالء العمـــــــــــــــــالء ت فـــــــــــــــــيالعمـــــــــــــــــالء  ي فـــــــــــــــــقعنـــــــــــــــــدما 

 مــــــــــــــــــع املجموعـــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــاس النقـــــــــــــــــد مقــــــــــــــــــدم ُيجـــــــــــــــــرون املعــــــــــــــــــامالت
 
مــــــــــــــــــع تجارتهــــــــــــــــــا املجموعـــــــــــــــــة  تمــــــــــــــــــارس. ا

 و ن مــــــــــــــــــــــن سياســــــــــــــــــــــةأطــــــــــــــــــــــراا أخــــــــــــــــــــــرى مع ــــــــــــــــــــــرا بهــــــــــــــــــــــا وذات جــــــــــــــــــــــدارة ائتمانيــــــــــــــــــــــة وأطــــــــــــــــــــــراا ذات عالقــــــــــــــــــــــة. 

ل بشــــــــــــــــــــــــرو  االئتمــــــــــــــــــــــــان ي ضــــــــــــــــــــــــعون املجموعـــــــــــــــــــــــة أن جميــــــــــــــــــــــــع العمــــــــــــــــــــــــالء الــــــــــــــــــــــــذين يرغبــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــداو 

البيئــــــــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــــــــادية اســــــــــــــــــــــتجابة برصــــــــــــــــــــــد املجموعــــــــــــــــــــــة  وتقــــــــــــــــــــــومإلجــــــــــــــــــــــراءات التحقــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــن االئتمــــــــــــــــــــــان. 

 .تأثروا بشدة وتت ذ إجراءات للحد من تعرضها لعمالٍء  ( 19-جائحة كورونا )كوفيدل

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

لـــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــدى و التجاريـــــــــــــــــــــــة.  بمســـــــــــــــــــــــتحقات القـــــــــــــــــــــــبضال تطلـــــــــــــــــــــــب املجموعـــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــمانات فيمـــــــــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــــــــق 

م صــــــــــــــــــــــص خســــــــــــــــــــــارة لهــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــبب ب االع ــــــــــــــــــــــرااتجاريــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــتم  تحقات قــــــــــــــــــــــبضمســــــــــــــــــــــاملجموعــــــــــــــــــــــة 

 الضمانات.

 

 التعرض ملخاطر االئتمان 

كان التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة بمستحقات القبض التجارية في تاريخ اإلبالغ حسب املنطقة الجغرافية على 

 النحو التالي: 

 

 الشركة   املجموعة  

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

 ر أمريكي دوال 

2021 

 دوالر أمريكي 

2020 

دوالر 

 أمريكي 

 

 النمسا

 

150,539,768 

 

80,897,611 

 

150,539,768 

 

80,897,611 

 72,783,846 166,289,752 72,783,846 166,289,752 مصر

 95,834,951 99,906,895 95,834,951 99,906,895 الهنــد

 177,872,413 186,217,155 212,410,579 206,233,820 جمهورية الصين الشعبية 

 5,876,871 6,537,563 5,876,871 6,537,563 سنغافورة

 113,442,814 103,137,100 113,442,814 103,137,100 اإلمارات العربية املتحدة 

 233,034,995 214,211,267 233,034,995 214,211,267 أخرى 

 946,856,165 814,281,667 926,839,500 779,743,501 

 

 تقييم خسارة االئتمان املتوقعة للعمالء

 

ملســـــــــــــــــــــــتحقات لقيـــــــــــــــــــــــاس الخســـــــــــــــــــــــائر االئتمانيـــــــــــــــــــــــة املتوقعـــــــــــــــــــــــة  م صصـــــــــــــــــــــــاٍت املجموعـــــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــفوفة  لـــــــــــــــــــــــدى

 .من العمالء القبض التجارية

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

على مدى السنوات الثال  املاضية  يةخسارة االئتمانللالفعلية التجربة معدالت الخسارة على أساس حساب يتم 

 ملستحقات القبضام مراجعة املجموعة للظروا الحالية واالقتصادية على مدى العمر املتوقع وتعديلها الست د

 فقط إذا كان لهذه العوامل تأثير كبير على خسارة االئتمان.

 

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعّرض ملخاطر االئتمان وخسائر االئتمان املتوقعة ملستحقات القبض 

 التجارية للعمالء. 

 

  

املتوسط املرجح 

ملعدل الخسارة 

)%( 

القيمة الدفترية 

 اإلجمالية

 دوالر أمريكي

مخصص خسارة 

 االئتمان املتوقعة

 دوالر أمريكي 

انخفاض  مبالغ 

 االئتمانقيمة 

 دوالر أمريكي 

إجمالي مخصص 

خسارة انخفاض 

 القيمة

      املجموعة

2021      

الحالية )ليس بعد 

 االستحقاق( 

0.0001 923,717,292 (1,024) — (1,024) 

 بعد االستحقاق  30إلى  1
 
 (27) — (27) 17,549,713 0.0002 يوما

 بعد االستحقاق 90إلى  31
 
 (424) — (424) 2,848,068 0.0149 يوما

 بعد  90أكثر من 
 
يوما

 االستحقاق 

2.1836 4,741,506 — (103,534) (103,534) 

 948,856,579 (1,475) (103,534) (105,009) 

                 2020   

 الحالية )ليس بعد االستحقاق  

  

0.0001 

 

775,823,948 

 

(892) 

 

— 

 

(892) 

 بعد االستحقاق  30إلى  1
 
 (22) — (22) 21,150,821 0.0001 يوما

 بعد االستحقاق 90إلى  31
 
 (285) — (285) 14,838,575 0.0019 يوما

 بعد  90أكثر من 
 
يوما

  االستحقاق

2.8127 2,540,993 — (71,471) (71,471) 

 814,354,337 (1,199) (71,471) (72,670) 

 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 

 

 

 

  

املتوسط املرجح 

ملعدل الخسارة 

)%( 

القيمة الدفترية 

 اإلجمالية

مخصص خسارة 

 االئتمان املتوقعة

مبالغ  انخفاض 

 قيمة االئتمان

إجمالي مخصص 

خسارة انخفاض 

 القيمة

      الشركة 

2021      

الحالية )ليس بعد 

 االستحقاق( 

0.0001 903,700,626 (1,024) — (1,024) 

 بعد االستحقاق  30إلى  1
 
 (27) — (27) 17,549,713 0.0002 يوما

 بعد االستحقاق 90إلى  31
 
 (424) — (424) 2,848,068 0.0149 يوما

 بعد  90أكثر من 
 
يوما

 االستحقاق 

2.1836 4,741,507 — (103,534) (103,534) 

  928,839,914 (1,475) (103,534) (105,009) 

                 2020   

 الحالية )ليس بعد االستحقاق  

  

0.0001 

 

741,250,207 

 

(892) 

 

— 

 

(892) 

 بعد االستحقاق  30إلى  1
 
 (22) — (22) 21,120,230 0.0001 يوما

 بعد االستحقاق 90إلى  31
 
 (285) — (285) 14,904,741 0.0019 يوما

 بعد  90أكثر من 
 
يوما

 االستحقاق 

2.8127 2,540,993 — (71,471) (71,471) 

 779,816,171 (1,199) (71,471) (72,670) 

 

 

: 2020عـــــــــــــــــــــــام مليـــــــــــــــــــــــون دوالر أمريكـــــــــــــــــــــــي ) 864.2تجاريـــــــــــــــــــــــة تبلـــــــــــــــــــــــغ مســـــــــــــــــــــــتحقات قـــــــــــــــــــــــبض لـــــــــــــــــــــــدى املجموعـــــــــــــــــــــــة 

ائر ائتمانيــــــــــــــــــــــة متوقعــــــــــــــــــــــة بم صــــــــــــــــــــــص خســــــــــــــــــــــلهــــــــــــــــــــــا مليــــــــــــــــــــــون دوالر أمريكــــــــــــــــــــــي( لــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــتم االع ــــــــــــــــــــــراا  730.2



 تصنيف بروج: داخلي

 

باملجموعـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق  صـــــــــــــــلةوهـــــــــــــــم أطـــــــــــــــراا ذات  ،بســـــــــــــــبب ضـــــــــــــــمان االئتمـــــــــــــــان املســـــــــــــــتلم مـــــــــــــــن مورديهـــــــــــــــا

الـــــــــــــــدفع هــــــــــــــا باملجموعــــــــــــــة مـــــــــــــــن ال زامات إبـــــــــــــــراء. ســــــــــــــيتم تــــــــــــــم إجـــــــــــــــراء معامالتهــــــــــــــا بالتتـــــــــــــــاليبتلــــــــــــــك املبيعــــــــــــــات التـــــــــــــــي 

ع إجـــــــــــــــــــراء الـــــــــــــــــــدفع غيـــــــــــــــــــر قابلـــــــــــــــــــة لالســـــــــــــــــــ رداد بشـــــــــــــــــــكل معقـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــبالعميـــــــــــــــــــل إذا تـــــــــــــــــــم اعتبـــــــــــــــــــار ال زامـــــــــــــــــــات 

جــــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــــن الالخســــــــــــــــــــائر االئتمانيــــــــــــــــــــة املتوقعــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى  حســــــــــــــــــــابيــــــــــــــــــــتم و الواجــــــــــــــــــــب املناســــــــــــــــــــبة.  التــــــــــــــــــــدقيق

 2021ديســــــــــــــــــمبر  31 وحتــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــاريخال يغطيهــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــمان االئتمــــــــــــــــــان.  تــــــــــــــــــيالتجاريــــــــــــــــــة ال مســــــــــــــــــتحقات القــــــــــــــــــبض

 84.2: 2020عــــــــــــــــــــــــام مليـــــــــــــــــــــــون دوالر أمريكـــــــــــــــــــــــي ) 82.8 مســــــــــــــــــــــــتحقات القـــــــــــــــــــــــبض، بلـــــــــــــــــــــــغ هـــــــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــــــن 

 .مليون دوالر أمريكي(

 

وتعديل ضوابطها االئتمانية ( 19-لجائحة كورونا )كوفيدتواصل املجموعة مراقبة البيئة االقتصادية استجابة 

 حاالت تعرضها. للحد من 

 

 التحركات في م صص ان فاض القيمة فيما يتعلق بمستحقات القبض التجارية 

 ارية خالل السنة على النحو اآلتي: كانت الحركة في م صص ان فاض القيمة فيما يتعلق بمستحقات القبض التج

 

 الشركة املجموعة 

 2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 87,265 72,670 87,265 72,670 يناير  1الرصيد في 

 72,670 105,009 72,670 105,009 خسارة ان فاض القيمة املع را بها

 (76,090) (64,707) (76,090) (64,707) القيمة املعكوسة  خسارة ان فاض

 (11,175) (7,963) (11,175) (7,963) مبالغ غير ُمدرجة بقوائم 

 72,670 105,009 72,670 105,009 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 / شركات ذات صلة( تابعةاملبالغ غير التجارية املستحقة من شركات ذات صلة )مساهمين / شركات 

 

 ،بهــــــــــــــــا ذات الصــــــــــــــــلةغيــــــــــــــــر تجاريــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــركات  بمســــــــــــــــتحقات قــــــــــــــــبضاملجموعــــــــــــــــة والشــــــــــــــــركة احتفظــــــــــــــــت 

األرصــــــــــــــدة عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن تمويــــــــــــــل قصــــــــــــــير األجــــــــــــــل أو ائتمــــــــــــــان مقــــــــــــــدم إلــــــــــــــى الشــــــــــــــركات ذات الصــــــــــــــلة. هــــــــــــــي وهــــــــــــــذه 

 يقــــــــــــــــــومتســــــــــــــــــت دم املجموعــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــركة و 
 
ــــــــــــــــــةعوامــــــــــــــــــل النوعيــــــــــــــــــة والكميــــــــــــــــــة لل علــــــــــــــــــى تقيــــــــــــــــــيٍم  أســــــــــــــــــلوبا

ّ
 الدال



 تصنيف بروج: داخلي

 

ال الحصــــــــــــــــر تصــــــــــــــــنيفات خارجيــــــــــــــــة  الــــــــــــــــذكرعلــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل  تشــــــــــــــــمللســــــــــــــــداد )علــــــــــــــــى م ــــــــــــــــاطر الت لــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ا

وبيانـــــــــــــــــــــــــات ماليـــــــــــــــــــــــــة مدققـــــــــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــــــــابات إدارة وتوقعـــــــــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــــــدفقات نقديـــــــــــــــــــــــــة ومعلومـــــــــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــــــــحفية 

 ، إذا ـكــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك متاحـــــــــــــــــمتـــــــــــــــــوفرة
 
فـــــــــــــــــي كبيـــــــــــــــــرة زيـــــــــــــــــادة  لـــــــــــــــــيس هنـــــــــــــــــاك(. خبيـــــــــــــــــر ائتمـــــــــــــــــانيٍ  ، وتطبيـــــــــــــــــق حكـــــــــــــــــٍم ا

هــــــــــــــذه لقيمــــــــــــــة الاس ان فــــــــــــــاض تــــــــــــــم قيــــــــــــــفقــــــــــــــد ، وعليــــــــــــــه. حيــــــــــــــال حــــــــــــــاالت التعــــــــــــــّرض هــــــــــــــذهم ــــــــــــــاطر االئتمــــــــــــــان 

 شهر  12األرصدة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
 
 املخصص ضئيل. ؛ ومبلغ ا

 األصول املالية األخرى بالتكلفة املطفأة

 

لغـــــــــــــــرض تقيـــــــــــــــيم ان فـــــــــــــــاض القيمـــــــــــــــة، تعتبـــــــــــــــر األصـــــــــــــــول املاليـــــــــــــــة األخـــــــــــــــرى بالتكلفـــــــــــــــة املطفـــــــــــــــأة، مثـــــــــــــــل الودائـــــــــــــــع 

غيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتحقة  بمــــــــــــــــــا أنهــــــــــــــــــات م ــــــــــــــــــاطر ائتمانيــــــــــــــــــة من فضــــــــــــــــــة ذابأنهــــــــــــــــــا األخــــــــــــــــــرى،  مســــــــــــــــــتحقات القــــــــــــــــــبض

ولــــــــــــم تكــــــــــــن هنــــــــــــاك زيــــــــــــادة كبيــــــــــــرة فــــــــــــي م ــــــــــــاطر الت لــــــــــــف عــــــــــــن الســــــــــــداد علــــــــــــى  اإلبــــــــــــالغالــــــــــــدفع فــــــــــــي نهايــــــــــــة ف ــــــــــــرة 

 .منذ االع راا األولي مستحقات القبض

 

ة التاري يــــــــــــــــــة التجربــــــــــــــــــخســــــــــــــــــائر االئتمانيــــــــــــــــــة املتوقعــــــــــــــــــة، أخــــــــــــــــــذت اإلدارة فــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــبان لل هاعنــــــــــــــــــد تحديــــــــــــــــــد

عــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــداد واملركــــــــــــــــــز املــــــــــــــــــالي لألطـــــــــــــــــراا املقابلــــــــــــــــــة، بعــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــديلها بالعوامــــــــــــــــــل الخاصــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الت لــــــــــــــــــف 

يعمـــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــدينون، عنـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدير  ذيالـــــــــــــــــــ قطـــــــــــــــــــاعباملـــــــــــــــــــدينين والظـــــــــــــــــــروا االقتصـــــــــــــــــــادية العامـــــــــــــــــــة لل

الزمنـــــــــــــــي املـــــــــــــــدى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه األصـــــــــــــــول املاليـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تحـــــــــــــــد  خـــــــــــــــالل واحـــــــــــــــد كـــــــــــــــل  قصـــــــــــــــير فـــــــــــــــياحتماليـــــــــــــــة الت

مبلـــــــــــــغ و فـــــــــــــي كـــــــــــــل حالـــــــــــــة.  التقصـــــــــــــيرا، باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى الخســـــــــــــارة عنـــــــــــــد لتقيـــــــــــــيم الخســـــــــــــارة الخاصـــــــــــــة بكـــــــــــــل منهـــــــــــــ

 ضئيل. األصول املالية األخرى بالتكلفة املطفأة  بشأناملخصص 

 

 ت النقديةالنقد واملعادال 

 

 إلى -AA ما بين ؤسسات مالية مصنفة مقابلة من مأطراا و بنوك لدى  واملعادالت النقديةيتم االحتفا  بالنقد 

AA +  تصنيفات وكالة فيتش، بناء  على. 

 

علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــاس الخســـــــــــــــــائر االئتمانيـــــــــــــــــة  واملعـــــــــــــــــادالت النقديـــــــــــــــــةتـــــــــــــــــم قيـــــــــــــــــاس االن فـــــــــــــــــاض فـــــــــــــــــي قيمـــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــد 

 شــــــــــــــــــــــهر   12املتوقعــــــــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــــــدة 
 
تعتبــــــــــــــــــــــر و . لحــــــــــــــــــــــاالت التعــــــــــــــــــــــّرضويعكــــــــــــــــــــــس ف ــــــــــــــــــــــرات االســــــــــــــــــــــتحقاق القصــــــــــــــــــــــيرة ا

م ــــــــــــــــــــــــاطر ائتمانيــــــــــــــــــــــــة من فضــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــاء  علــــــــــــــــــــــــى  الــــــــــــــــــــــــديه واملعــــــــــــــــــــــــادالت النقديــــــــــــــــــــــــةاملجموعــــــــــــــــــــــــة أن النقــــــــــــــــــــــــد 



 تصنيف بروج: داخلي

 

املعــــــــــــــــــادالت النقـــــــــــــــــد و  بشـــــــــــــــــأنمبلـــــــــــــــــغ املخصـــــــــــــــــص و يفات االئتمانيـــــــــــــــــة الخارجيـــــــــــــــــة لألطـــــــــــــــــراا املقابلـــــــــــــــــة. التصـــــــــــــــــن

   النقدية ضئيل. 

 

 

 

 

 مخاطر السيولة

 

بمسؤولياتها في أن املجموعة ستواجه صعوبة في الوفاء باالل زامات املرتبطة  الخطر املتمثلم اطر السيولة هي 

 .أو أصل مالي آخر بالغ نقديمعن طريق تسليم  تسديدهااملالية التي يتم 

 

 واملعــــــــــــــــــادالت النقديــــــــــــــــــةتراقــــــــــــــــــب املجموعــــــــــــــــــة م ــــــــــــــــــاطر الســــــــــــــــــيولة لــــــــــــــــــديها وتحــــــــــــــــــافظ علــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــتوى النقــــــــــــــــــد 

 لتمويــــــــــــــــــــل عمليــــــــــــــــــــات املجموعـــــــــــــــــــــة وللت فيــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــار التقلبــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــي 
 
الــــــــــــــــــــذي تعتبــــــــــــــــــــره اإلدارة كافيــــــــــــــــــــا

 التــــــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــــــة. 
 
ا كافيــــــــــــــــــــوعمليــــــــــــــــــــا  ، تضــــــــــــــــــــمن املجموعــــــــــــــــــــة أن لــــــــــــــــــــديها نقــــــــــــــــــــد 

 
لتلبيــــــــــــــــــــة  عنــــــــــــــــــــد الطلــــــــــــــــــــب ا

هـــــــــــــــــذا يســـــــــــــــــتثني التـــــــــــــــــأثير و املتوقعـــــــــــــــــة، بمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك خدمـــــــــــــــــة االل زامـــــــــــــــــات املاليـــــــــــــــــة؛  النفقـــــــــــــــــات التشـــــــــــــــــغيلية

 .التي ال يمكن توقعها بشكل معقول، مثل الكوار  الطبيعية الصعبةاملحتمل للظروا 

 

 من املساهمين لالحتفا  باحتياطيات نقدية كافية ملو  ،قد تطلب املجموعة
 

حاالت اجهة عند الضرورة، تمويال

 .السيولة الطارئة

 

العديــــــــــــــد مــــــــــــــن البلــــــــــــــدان فــــــــــــــي عــــــــــــــام  تهالــــــــــــــذي شــــــــــــــهد (19-العــــــــــــــام فــــــــــــــي جائحــــــــــــــة كورونــــــــــــــا )كوفيــــــــــــــدأدى اإلغــــــــــــــالق 

ات ــــــــــــــــــذت املجموعــــــــــــــــــة وال تــــــــــــــــــزال تت ــــــــــــــــــذ إجــــــــــــــــــراءات و إلــــــــــــــــــى تقييــــــــــــــــــد األنشــــــــــــــــــطة التجاريــــــــــــــــــة للمجموعــــــــــــــــــة.  2020

بـــــــــــة علـــــــــــى النفقـــــــــــات هـــــــــــذه القيـــــــــــود بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك تشـــــــــــديد الرقامثـــــــــــل آثـــــــــــار ناجمـــــــــــة عـــــــــــن  ةللت فيـــــــــــف مـــــــــــن أيـــــــــــ

فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــالي، النفقـــــــــــــــــات وكانـــــــــــــــــت املجموعـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد خفضـــــــــــــــــت، الرأســـــــــــــــــمالية ومصـــــــــــــــــاريف التشـــــــــــــــــغيل. 

التقديريــــــــــــــــة وحافظــــــــــــــــت علــــــــــــــــى احتيــــــــــــــــاطي نقــــــــــــــــدي أعلــــــــــــــــى. علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك، ستواصــــــــــــــــل املجموعــــــــــــــــة 

 مراقبـــــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــــع الوبـــــــــــــــــــائي الـــــــــــــــــــذي ال يـــــــــــــــــــزال مائعـــــــــــــــــــ
 
، و جـــــــــــــــــــراء التعـــــــــــــــــــديالت الالزمـــــــــــــــــــة إلدارة دوغيـــــــــــــــــــر مؤكـــــــــــــــــــ ا

 السيولة.م اطر 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 التعّرض ملخاطر السيولة 

وغير م صومة، وتشمل  إجماليةهي املبالغ و . ملسؤوليات ماليةتاريخ االستحقاق التعاقدي املتبقي  في اآلتي

 مدفوعات الفائدة التعاقدية:

 

 

 

تدفقات نقدية  القيمة الدفترية 

 تعاقدية 

سنة واحدة أو 

 أقل 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  املجموعة 

2021 

 مسؤوليات عقود اإليجار

 

28,233,864 

 

30,216,662 

 

5,484,892 

 

20,514,532 

 

4,217,238 

 — — 815,175,268 815,175,268 815,175,268  مستحقات دفع تجارية

متأخرات ومستحقات دفع 

 أخرى *

164,303,440 164,303,440 141,940,279 22,363,161 — 

 

 

1,007,712,572 1,009,695,370 962,600,439 42,877,693 4,217,238 

2020      

 8,742,031 20,385,573 5,849,212 34,976,816 32,171,924 مسؤوليات عقود اإليجار

 — — 764,849,545 764,849,545 764,849,545  مستحقات دفع تجارية

متأخرات ومستحقات دفع 

 أخرى 

65,014,545 65,014,198 65,014,198 — — 

 862,035,667 865,840,559 835,712,955 20,385,573 8,742,031 

      الشركة

2021      

 2,606,348 12,350,734 3,115,924 18,073,006 16,392,195 مسؤوليات عقود اإليجار

 – – 810,963,405 810,963,405 810,963,405  مستحقات دفع تجارية

متأخرات ومستحقات دفع 

   * أخرى 

157,144,758 157,144,758 135,802,333 21,342,425 – 

 984,500,358 986,181,169 949,881,662 33,693,159 2,606,348 

2020      



 تصنيف بروج: داخلي

 

 

 تستبعد املتأخرات إلجازات املوظفين غير املأخوذة * 

 

 يولة )تابع( مخاطر الس

املاليــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــؤولياتُيظهــــــــــــــــــر تحليــــــــــــــــــل االســــــــــــــــــتحقاق التــــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــــة التعاقديــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــر املخصــــــــــــــــــومة للم

مــــــــــــــــن املتوقــــــــــــــــع و للمجموعــــــــــــــــة والشــــــــــــــــركة علــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس االســــــــــــــــتحقاق التعاقــــــــــــــــدي فــــــــــــــــي أقــــــــــــــــرب وقــــــــــــــــت ممكــــــــــــــــن. 

ةأن التـــــــــــــــدفقات النقديـــــــــــــــة  ن  فـــــــــــــــي  كبيـــــــــــــــرفـــــــــــــــي تحليـــــــــــــــل االســـــــــــــــتحقاق أعـــــــــــــــاله يمكـــــــــــــــن أن تحـــــــــــــــد  بشـــــــــــــــكل  املتضـــــــــــــــم 

 .بمبالغ م تلفة بشكل كبير وقت سابق، أو

 

 مخاطر السوق 

التغيــــــــــــــــرات فــــــــــــــــي أســــــــــــــــعار الســــــــــــــــوق، مثــــــــــــــــل أســــــــــــــــعار صــــــــــــــــرا العمــــــــــــــــالت  فــــــــــــــــي خطــــــــــــــــرم ــــــــــــــــاطر الســــــــــــــــوق تتمثــــــــــــــــل 

األجنبيـــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــعار الفائـــــــــــــــــدة التـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــتؤثر علـــــــــــــــــى دخـــــــــــــــــل املجموعـــــــــــــــــة أو قيمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تمتلكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أدوات 

الســـــــــــــــــوق ضـــــــــــــــــمن الهـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن إدارة م ـــــــــــــــــاطر الســـــــــــــــــوق هـــــــــــــــــو إدارة ومراقبـــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــرض ملخـــــــــــــــــاطر و ماليـــــــــــــــــة. 

 .معايير مقبولة، مع تحسين العائد على املخاطر

 

 مخاطر العملة

ملخاطر املعامالت بالعمالت األجنبية إلى الحد الذي يوجد فيه عدم تطابق بين العمالت معّرضة املجموعة  عتبرت

شركات واملش ريات واالق راض، بما في ذلك املبيعات بين ال مستحقات القبضاملبيعات واملش ريات و فيها تم تالتي 

 و لكيانات املجموعة.  املعنّيةالعمالت الوظيفية  غيربعملة  سّماةواألرصدة بين الشركات، امل
ُ
بها  سمىالعمالت التي ت

،  ("EUR")، واليورو ("SGD") ري، والدوالر السنغافو ("AED") هذه املعامالت بشكل أساس ي هي الدرهم اإلماراتي

ن الدرهم اإلماراتي مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن م اطر العملة املرتبطة بالدرهم أل "(. و USD) والدوالر األمريكي

 .اإلماراتي تعتبر ضئيلة

 

 التعرض ملخاطر العملة

 5,593,504 12,592,248 3,268,712 21,454,464 19,266,933 مسؤوليات عقود اإليجار

 – – 743,045,161 743,045,161 743,045,161  مستحقات دفع تجارية

متأخرات ومستحقات دفع 

 *أخرى  

57,018,846 57,018,846 57,018,846 – – 

 819,330,940 821,518,471 803,332,719 12,592,248 5,593,504 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 ، هو كاآلتي: إدارة املجموعة ه إلىكما تم إبالغ ،بيانات الكمية حول التعرض ملخاطر العملةالملخص 

 

 يورو دوالر سنغافوري 

 دوالر أمريكي  مريكيدوالر أ  املجموعة

2021   

 6,074,065 - مستحقات قبض تجارية 

 77,270 1,408,110 مستحقات قبض أخرى 

 1,925,845 3,219,115 نقد ومعادالت نقدية 

 — (16,212,726) مسؤوليات عقود إيجار 

 )7,963,869( — مستحقات دفع تجارية 

 )32,685( (3,893) متأخرات ومستحقات دفع أخرى 

 80,626 (11,589,394) التعّرض التالي 

 

 يورو دوالر سنغافوري 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  املجموعة 

2020   

 20,181,523 — مستحقات قبض تجارية 

 695,525 3,684,408 مستحقات قبض أخرى 

 3,377,814 487,755 نقد ومعادالت نقدية 

 — (19,009,705) مسؤوليات عقود إيجار 

 (7,557,009) — تحقات دفع تجارية مس

 (396,768) (9,290,439) متأخرات ومستحقات دفع أخرى 

 16,301,085 (24,127,981) التعّرض التالي 

 

 يورو دوالر سنغافوري 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الشركة 

2021   

 6,074,065 - مستحقات قبض تجارية 



 تصنيف بروج: داخلي

 

 51,250 1,408,110 مستحقات قبض أخرى 

 1,925,845 3,219,115 نقد ومعادالت نقدية 

 — (16,212,726) مسؤوليات عقود إيجار 

 (7,963,869) — مستحقات دفع تجارية 

 — — متأخرات ومستحقات دفع أخرى 

 87,291 (11,585,501) التعّرض التالي 

 

 يورو دوالر سنغافوري 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الشركة 

2020   

  — ستحقات قبض تجارية م

20,181,523 

 33,690 3,620,639 مستحقات قبض أخرى 

 3,377,814 487,755 نقد ومعادالت نقدية 

 — (19,009,705) مسؤوليات عقود إيجار 

 (7,322,502) — مستحقات دفع تجارية 

 (1,758,791) (9,250,429) متأخرات ومستحقات دفع أخرى 

 14,511,734 (24,151,740)  الصافي التعّرض 

 

 تحليل الحساسية 

ديسمبر  31مقابل العمالت الوظيفية لشركات املجموعة في  %10( العمالت التالية بنسبة ان فاضإن ارتفاع / )

يف رض هذا التحليل أن جميع املتغيرات و من شأنه أن يزيد / )ينقص( الربح أو الخسارة باملبالغ املوضحة أدناه. 

 ثابتة. بقىسعار الفائدة، تاألخرى، وال سيما أ

 

 الشركة املجموعة 

 2021 2020 2021 2020 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 (2,415,174) (1,158,877) (2,412,798) ),158,9391( دوالر سنغافوري



 تصنيف بروج: داخلي

 

 1,451,173 8,729 1,630,109 8,063 يورو

 

 مخاطر سعر الفائدة 

أو التدفقات النقدية املستقبلية ستتقلب بفعل  عر الفائدة في أنها الخطر في أن القيمة العادلةتتمثل م اطر س

التغيرات في سعر الفائدة بالسوق. وينشأ تعرض املجموعة  ملخاطر سعر الفائدة بشكل أساس ي من ودائعها قصيرة 

 األجل. 

 التعّرض ملخاطر سعر الفائدة 

 ر الفائدة لألدوات املالية التي تحمل فائدة، كما تم إبالغ اإلدارة به، على النحو التالي:، كان بيان أسعااإلبالغفي تاريخ 

 

 الشركة  املجموعة 

 املبلغ االسمي  املبلغ االسمي  

 2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي

    متغير بسعر أدوات 

  أصول مالية 

 — — 50,762,398 44,964,710 صيرة األجل ودائع ق -

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة ألدوات الفائدة الثابتة 

 

ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك،  سعرمالية ذات  أصول  ةأي في الحساباملجموعة  تأخذال 

لن يؤثر على الربح أو  اإلبالغلفائدة في تاريخ ثابت، فإن التغيير في أسعار اال سعرذات الفيما يتعلق باألدوات 

 .الخسارة

 

 إدارة رأس املال

 

 رفعمع  كمنشأة عاملةتدير املجموعة رأسمالها للتأكد من أن الكيانات في املجموعة ستكون قادرة على االستمرار 

 .للمساهمين من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق امللكيةللحد األقص ى العائد 

 



 تصنيف بروج: داخلي

 

ملال املست دم من قبل املجموعة من الديون وحقوق امللكية املنسوبة إلى مالكي الشركة، والتي تشمل يتكون رأس ا

 املستبقاة. واالحتياطيات واألرباح  ،رأس املال

 .املجموعة إلدارة رأس املال خالل السنة أسلوبلم تكن هناك تغييرات في 

 

 .أس املال املفروضة من الخارجملتطلبات ر  شركاتها التابعةال ت ضع الشركة وال أي من 

 

 معلومات القطاعات .29

مة كوحدة أعمال واحدة ترتكز على املنتجات والخدمات ولديها قطاع أعمال 
ّ
لغرض اإلدارة، فإن املجموعة منظ

دار هذه املجموعة على أنها وحدة أعمال واحدة ويتم اإلبالغ عن األداء املالي في إبالغ 
ُ
واحد يمكن اإلبالغ عنه. ت

التقارير الداخلية إلى كبير صانعي القرارات التشغيلية. وقد تم تحديد مجلس اإلدارة، وهو املسؤول عن ت صيص 

. املوارد وتقييم أداء الشرائح العاملة، على أنه كبير صانعي القرارات التشغيلية الذي يت ذ القرارات االس راتيجية

بل كبير صانعي القرارات التشغيلية على املعلومات املالية وتستند املعلومات املالية التي يتم مراجعتها من ق

للمجموعة. ويقوم كبير صانعي القرارات التشغيلية بمراقبة نتائ  العمليات التشغيلية لوحدة أعماله بشكل 

 منفصل لغرض ات اذ القرارات بشأن ت صيص املوارد وتقييم األداء.

 

ظم بمراجعة بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يقوم كبير صانعي القرارات التشغيلية بشكل منت

ووظيفة كبير صانعي القرارات التشغيلية تتمثل في ت صيص املوارد وتقييم أداء الشرائح العاملة في املجموعة. 

 وتقييمه، فإن للشركة قطاع تشغيلي واحد.  وبناء على مراجعته

 

عة ستؤدي إلى إقرار قطاعات تشغيل أخرى. ويتطلب هذا ال يوجد هناك خصائص اقتصادية أخرى ضمن املجمو 

 من حيث ظروا املجموعة. 
 
 هاما

 
 التحليل حكما

 

ليس للمجموعة أية قطاعات تشغيلية مجتمعة. وقد أخذ كبير صانعي القرارات التشغيلية باالعتبار املعايير التالية 

 في إقرار القطاعات التشغيلية في املجموعة: 

  الخدمات؛طبيعة املنتجات و 

 طبيعة  عمليات اإلنتاج؛ 

  ملنتجاتها وخدماتها؛ ونوع أو فئة العمالء 

 الطرائق املست دمة لتوزيع منتجاتها وتوفير خدماتها 



 تصنيف بروج: داخلي

 

وبناء على املعايير والتقييم الوارد أعاله، أقّر كبير صانعي القرارات التشغيلية أن املجموعة لديها قطاع تشغيلي 

 إبالغ التقارير الداخلية وقياس األداء. واحد، وهو  متوافق مع عملية 
 

 إعادة تصنيف الحسابات . 30
 

لتتوافق مع عرض بيان   2020ديسمبر  31 حتىتم إعادة تصنيف بعض الحسابات في بيان املركز املالي املوحد 

 فيما يلي ملخص لهذه الحسابات:و . 2021ديسمبر  31املركز املالي املوحد في 
 

كركما  
ُ
  ذ

 
 الصياغةإعادة  ة التصنيفإعاد سابقا

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

    املجموعة

 2,196,109 2,196,109 – مستحقات قبض أخرى )غير جارية( 

 41,919,129 (2,196,109) 44,115,138 مستحقات قبض أخرى )جارية(

    الشركة

 2,196,109 2,196,109 – مستحقات قبض أخرى )غير جارية( 

 41,709,315 (2,196,109) 43,905,424 مستحقات قبض أخرى )جارية(

 

 . األرقام املقارنة 31

على يد مدقق حسابات آخر، والذي يعّبر  2020ديسمبر  31تم تدقيق البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في 

 عن رأي غير مؤهل عن تلك البيانات املالية.  2021مارس  16تقريره بتاريخ 
 

 لبيانات املالية بإصدار ا. التصريح 32

 لقرار ، 2021ديسمبر  31تم التصريح بإصدار البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في 
 
من أعضاء مجلس وفقا

 . 2022مارس  15اإلدارة في 
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  النظام األساسي  - 2 رقم ملحق

 

 

 النظام األساسي

 لشركة

  .م.ع.بروج ش

 

 

 

 

هي شركة عامة محدودة باألسهم ومدرجة في "( الشركة"ُيشار إليها فيما يلي بـــــــــــ )بروج بي إل سي شركة 
 32ال يخضــــــن للااتظا االلحادة لدولة ا ماراب ال رمية المقحدة ر م "(.  ADGM)"ســــــظب  بظعاي ال المي 

هيئة األوراب  ال لقحمل(. حســـــق ما  د يقم ل ديلو م  و     ر)بشـــــشا الشـــــركاب الق ار ة  2021لســـــنة 
المالية والســـــلن في دولة ا ماراب ال رمية المقحدة  ة مســـــ ولية بشـــــشا محقظس هيا النظام األســـــاســـــي  و 

)والقي  د يقم  2020لخضن الشركة للظائح الشركاب في سظب  بظعاي ال المي لسنة . الم لظماب الظاردة فيو
وغيرها م  الاظاتي  واللظائح الم مظل بها "( لشركابلظائح ا"ُيشار إليها فيما يلي بـــــــ ( )ل ديلها م  و     ر

إا ســـلسة ســـظب  بظعاي ال المي للايد والقســـ يل هي المســـ ولة ع  ا شـــرا  . في ســـظب  بظعاي ال المي
والقنظيم على جمين الشــــركاب ال امة المدرجة في ســــظب  بظعاي ال المي  بما في كل، الشــــركة  فيما يق ل  

 .باالمقثال للظائح الشركاب
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 لفسار وقا   ال سؤولاة - 1ال زء

 ل ر ف ال صس وا  .1

 :في هذا النظام األساسي، ما لم يقتضي السياق خالف ذلك (1)

يعني التاريخ الذي يتم فيه قبول تداول األسههههههههرم ألول مق  في سههههههههوق   و بي " لاإ خ االمت ا "

 لألوراق المالية؛

 المتحد ؛تعني إمار    و  بي في دولة اإلمارات العقبية " عب  ميي"

تعني، فيما يتعلق بأي شهههههههههههههه ي،  ي شهههههههههههههه ي  خق ي و ،  ت  الوق  ذو  "ال  ة التاأل ة"

الصلة، متح ًما بش ل مباشق  و غيق مباشق،  و متح ًما فيه،  و ي ضع لسيطق  مشتقكة مع 

 :ذلك الش ي؛ شقيطة   
فيما يتعلق بأي شخخخخخض يخشخخخخع برخخخخغي  ماشخخخخر أب  ير  ماشخخخخر  ر اب   ي    (أ)

 :ظمي أب اإل ارات ا عربي  ا متحدة، فقط حغو ي  في أبو

 توب و ذات الصلة؛ و  .1

 األش اص التابعو  له توب و ذات الصلة، .2

 تعتبق من الجرات التابعة؛ 

 و ال يجوز اعتبار  ي عضو في المجموعة تابًعا ألي مساهم رئيسي؛ (ب)

 و  ي من )في تاريخ االعتماد رئيسههههههههههي ال ُيعتبق  ي مسههههههههههاهم كا  مسههههههههههاهم  (ج)

ي مسهههههههاهم  خق الذي كا  مسهههههههاهم  نه شهههههههقكة تابعة أل( التابعة لهالشهههههههقكات 

 ؛( و  ي من الشقكات التابعة له) رئيسي في تاريخ االعتماد

يعني جميع القوانين المحليههة والههدوليههة المعمول  رهها، بمهها في ذلههك  ي " ألررن الحرراد   ال    س"

ت  و تشهههههههههقيعات  و قوانين سهههههههههارية للققابة عل  الصهههههههههادرات  و لعقه عقوبات  و  ي معاهدا

مقاسهههيم  و قوانين  و  وامق  و    ام  و قواعد  و ققارات  و لوائح محلية  و  لدية  و إقليمية  و 
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اتحادية  و وطنية  و  ي سههلطة   ومية  خقم منشههأ   سههل األ ههول  و  ي وكالة تابعة ألي 

 سلطة   ومية؛

 يعني النظام األساسي للشقكة؛" النظام األساسي"

 ؛( ( )3) 82لرا المعن  الموضح لرا في الماد   "شركة شقاحة"

 تعني لجنة التدقيق في الشقكة؛" ل نة التدقاق"

 يعني مجلس إدار  الشقكة؛"    س ا  اإب"

 ؛(1) 21تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " ا  اإبفترب ل ااق    س "

 ؛( )( 1) 8تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " ل نة    س ا  اإب"

 ؛(1) 17يعني المعن  الموضح له في الماد   "سكرلار    س ا  اإب"

 ؛(4) 12تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " ال ظ ش ل   س ا  اإب  افحة األغ ياة "

 ؛(ز( )4) 21يعني المعن  الموضح له في الماد  " إق  ال مافة الشاغرب في    س ا  اإب"

يعني كل يوم ليس من  يام السههههههههب   و األ د  و  يام عطلة القطاف العام في دولة " ي م ال  ل"

 اإلمارات العقبية المتحد ؛

 ؛(1) 50تعني المعن  الموضح لرا في الماد  "  م ب"

 ؛(1) 50يعني المعن  الموضح له في الماد  "  ش اإ الدم ب"

 ؛( ( )2) 53يعني المعن  الموضح له في الماد   "لاإ خ سدا  الدم ب"

 ؛ (ب( )1) 74يعني المعن  الموضح له في الماد  " ال ي غ ال رس ل"

 تعني شراد  ورقية تثب  ملكية الش ي ألسرم محدد   و  وراق مالية  خقم؛" الش ا ب"

 فيما يتعلق بأي سرم، يعني  نه ليس سرًما غيق معتمد؛"   ت د"

 ؛(1) 16يعني المعن  الموضح له في الماد  " الرلاس"
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 ؛(4) 28يعني المعن  الموضح له في الماد  " إلاس االجت اع"

 ؛(ج( )1) 2يعني المعن  الموضح له في الماد  " لاإ خ ا براء"

 ؛(2) 9تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " عمضاء ال  نة"

 ؛(والتي قد يتم تعديلرا من وق  آلخق) 2020تعني لوائح الشقكات لسنة " ل الش الشركا "

 تعني شقكة  قوج  ي إل سي؛" الشركة"

 و  /الذين يحق للشهههههههههقكة تعيينرم و  PTEمديقي " ال  ان    ق قيل الشررررررركة PTE ديرو "

 ؛( و غيق ذلك PTEسواء وفًقا لوثائق  وكمة ) و استبدالرم  /إقالترم و 

 ؛(1) 48يعني المعن  الموضح له في الماد  " ا تااز الشركة"

يعني، فيما يتعلق بمسههههههألة معينة، عضههههههو " مضرررر     س   اإب لدين لضرررراإب في ال صررررالش"

مجلس اإلدار  الذي ُيحظق عليه التصهههههههههوي  في اجتماف مجلس اإلدار ،  و الجلء ذي الصهههههههههلة 

 ؛18ه المسألة، وفًقا للماد  من اجتماف مجلس اإلدار ، فيما يتعلق  رذ

 :تعني، فيما يتعلق بش ي ما" الساسرب"

امتالك، بشهههه ل مباشههههق  و غيق مباشههههق،  ق التصههههوي   نسههههبة خمسههههين في  ( )

ب الف األسههرم ) و  كثق من األسههرم التي لرا  ق التصههوي  ( %50)المائة 

الحههد األدن  المؤهلههة ألعضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار   و غيقههها من اسههههههههههههههتحواذات 
بموجل القانو  المعمول به، والتي يجل    يحتعظ  را شهههههههههههههه ي المطلوبة 

  خقو  تابعو  لذلك الش ي؛  و(  ش اص)

 و  كثق ( %50)مائة ملكية، بشهههه ل مباشههههق  و غيق مباشههههق، ل مسههههين في ال (ب)

ب الف األسهههرم المؤهلة ألعضهههاء مجلس اإلدار  )من  صهههي  قوق الملكية 

المطلوبة بموجل القانو  المعمول به  الحد األدن  و غيقها من اسههههههههههتحواذات 
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 خقو  تابعو  لذلك الش ي؛ (  ش اص)والتي يجل    يحتعظ  را ش ي 

  و

و األمق  توجيه إدار  القدر ، بشهههههههههه ل مباشههههههههههق  و غيق مباشههههههههههق، عل  توجيه   (ج)

وسهههياسهههات ذلك الشههه ي، سهههواء من خالل ملكية األسهههرم  و بموجل عقد  و 

 غيق ذلك،

وفًقا " لو  الساسرب ال شتركة   "و " الساسرب"و " التي لساسر م ا ا"وُتعسههق المصههطلحات 

 لذلك؛

يعني عضههو مجلس إدار  الشههقكة، ويشههمل  ي شهه ي يشهه ل منصههل " مضرر     س ا  اإب"

 مجلس إدار  الشقكة،  ًيا كا  المسم  الو يعي له؛عضو 

 ؛(8) 21تعني المعن  الموضح لرا في الماد  "     مة عمضاء    س ا  اإب"

 ؛( ( )4) 21يعني المعن  الموضح له في الماد  " قراإ ادتخاب مض     س ا  اإب"

تعني سههههههياسههههههة المجموعة فيما يتعلق  توزيعات األربا ، عل  النحو " ل ز   األإباحسررررااسررررة "

ا لرههذا النظههام )المعتمههد من قبههل مجلس اإلدار    سههههههههههههههههل مهها يتم تعههديلرهها من وقهه  آلخق وفقههً

 ؛(األساسي

 ؛(2) 68يعني المعن  الموضح له في الماد  "  ست   الت ز  "

 تعني اللجنة التنعيذية للشقكة؛" ال  نة التنفاذية"

يعني القئيس التنعيهههذي والمهههديق المهههالي والقئيس التنعيهههذي للعمليهههات " فر ق ا  اإب التنفاررذيررة"

 ومديق التسويق في الشقكة؛

يتعلق بالمجموعة، السههههههههنة المالية للشههههههههقكة،  سههههههههل ما قد يحدده  تعني، فيما" السرررررنة ال الاة"

 مجلس اإلدار  من وق  آلخق؛
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 :تعني" الس سة الوك  اة"

بما في ذلك ) ي سههههههههههههههلطة   ومية في   و  بي  و اإلمارات العقبية المتحد   ( )

المجلس األعل  للشههؤو  المالية واالقتصههادية في   و  بي، و ي سههلطة  خقم 

 ؛ و(تقوم مقامرا

فيما يتعلق بأي شهههههههههه ي،  و سههههههههههلطة   ومية لرا والية قضههههههههههائية عل  ذلك  (ب)

 الش ي  و الش ي المسيطق النرائي ال اص به، 

بما في ذلك، في كل  الة،  ي تقسههههيم سههههياسههههي فقعي ألي مما سههههبق،  و  ي منظمة 

متعدد  الجنسهههههيات  و  ي جرة تتألو من وا د مما سهههههبق،  و  ي وكالة،  و إدار ،  و 

لجنة،  و مجلس إدار ،  و م تل،  و مح مة  و سهههههههههلطة  خقم تابعة لرا،  و  ي جرة 

ممارسهههههههة،  ي سهههههههلطات تنعيذية  و شهههههههبه   ومية  و هي ة خا هههههههة تمار ،  و تدعي 

تشههههقيأية  و قضههههائية  و إدارية  و شههههقطية  و تنظيمية  و ضههههقيبية  و سههههلطة من  ي 

نوف،  و  ي شههههههقكة  و  دا  مملوكة  و خاضههههههعة لسههههههيطق   ي سههههههلطة   ومية من هذا 

 القبيل، و ي  ور ة معتقف  را؛

مضررررررر  "و " ال    مةشرررررررركة "تعني الشههههههههههههقكة والشههههههههههههقكات التابعة لرا، وتعني " ال    مة"

  ًيا منرا؛" ال    مة

تعني سهههههياسهههههة الشهههههقكة فيما يتعلق  بع  مسهههههائل إدار  " سرررااسرررة   اإب ال    مة والو ك ة"

 سههههههههههل ما قد يتم )المجموعة و وكمة الشههههههههههقكات، عل  النحو المعتمد من قبل مجلس اإلدار  

 ؛(تعديله من وق  آلخق وفًقا لرذا النظام األساسي



 

6 

 

تعني المسهههتند المعين عل  هذا النحو والذي يني عل  اإلسهههتقاتيجية " ال    مة  سررترالا اة"

 سهههههههههل ما قد يتم تعديله )طويلة المدم للمجموعة، عل  النحو المعتمد من قبل مجلس اإلدار  

 ؛(من وق  آلخق وفًقا لرذا النظام األساسي

 عضهههههههههههاء ( 3)ثة تعني كل مجموعة م ونة من ثال"     مة عمضررررررراء    س ا  اإب الكيارب"

بمهها في ذلههك  ي  عضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  الههذين لههديرم تضهههههههههههههههارب في )مجلس إدار   و  كثق 

تم تشهه يلرا من  عضههاء مجلس اإلدار  المسههتقلين وفقا للماد  ، باسههتثناء  ي مجموعة (المصههالح

 ؛(د( )8) 21

 ؛49يعني المعن  الموضح له في الماد  "  ش اإ  دفاذ اال تااز"

في المائة  ني كثق من خمسة وعشق يعني المساهم الذي يمتلك  سرًما تمثل " ال ساه  الرلاسي"

 من إجمالي ر   المال المصدر للشقكة؛( 25%)

 تعني التقشيحات والم افآت في الشقكة؛" ل نة الترشاوا  وال كافآ "

يعني، فيما يتعلق بمسألة معينة، " مض     س ا  اإب الذإل لاس لدين لضاإب في ال صالش"

مجلس اإلدار  الذي ليس عضهههههو مجلس إدار  لديه تضهههههارب في المصهههههالح فيما يتعلق عضهههههو 

  رذا األمق؛

 ؛(ب( )1) 74يعني المعن  الموضح له في الماد  " األشخاص ال ستوح   "

 ؛2الملحق من  15يعني المعن  الموضح له في العقق  " ال صن "

 ؛( ( )8) 21يعني المعن  الموضح له في الماد  " ال ساه  األساسي"

تعني اإليثيلين، والبقوبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي  قوبيلين، والمنتجات المشههههتقة " ال نت ا "

منرا التي يتم إنتاجرا  و يعتلم إنتاجرا في المصههههههههههههههنع، و ي منتجات  خقم قد يحددها مجلس 
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الملحق من  20لنحو بموافقة األغلبية العظم  من مجلس اإلدار  وفًقا للعقق  اإلدار  عل  هذا ا

2. 

 ؛(1) 35يعني المعن  الموضح له في الماد  "  ش اإ ال كال"

 ؛ (1) 36يعني المعن  الموضح له في الماد  " من ا   ش اإ ال كال"

"PTE " تعني شهههههههههههههقكة  قوج  ي إل سهههههههههههههي ليمتد، وهي شهههههههههههههقكة منظمة وقائمة بموجل قوانين

 ؛سن افور 

" يعني الحق في تعيين وإقالة واسههتبدال جميع  عضههاء مجلس PTEحح ا الت ااق في شركة "

 المعينين من قبل الشقكة؛ PTEإدار  شقكة 

 :كاًل من تعني" PTE ستندا  ح ك ة شركة "

 ؛ وPTEالمستندات التأسيسية لشقكة  ( )

 ي اتعاق للمسهههههههاهمين  و مشهههههههقوف مشهههههههتقك  و اتعاق  و تقتيل مشهههههههابه يح م  (ب)

 ؛PTE قوق والتلامات المساهمين فيما يتعلق بشقكة 

 : يعني" السرم ذو الص ة"

  ي عضو مجلس إدار ؛ ( )

  ي عضو في فقيق اإلدار  التنعيذية؛ (ب)

من ( %15) ي شهههههههه ي يمتلك  سههههههههرًما ال تقل عن خمسههههههههة عشههههههههق بالمائة  (ج)

 إجمالي األسرم المصدر  والمستحقة؛ و

 و  /و  (ب)و  ( ) ي شههه ي ذو  هههلة بأي شههه ي مشهههار إليه في العققات  (د)

  عاله؛ (ج)
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الققارات ( 1)بما في ذلك )يعني  ي عقد  و معاملة    تعامل "   ا  ة    طرم ذإل صررررررررر ة"

بمهها في ذلههك التجههديههد )تعههديههل  و إنرههاء  و تجههديههد  و تمههديههد ( 2)المتعلقههة بههذنعههاذ الحقوق، و 

تنازل عن الحقوق بموجل اتعاق  و تقتيل  ين ( 3)التعاقية  و تقتيل، و ( التلقائي  و التمديد

 ي شههههقكة من شههههقكات المجموعة من جرة و ي طقف ذي  ههههلة من جرة  خقم؛ شههههقيطة  ال 

 :ُيعتبق ما يلي معامالت مع  طقاف ذات  لة

 ي معاملة  و تعامل بالقدر الذي يتم تنعيذه وفًقا لشهههههههههههقون، وبموجل  نود  ي  ( )

يتم تحديد  نه، لتجنل الشههههههههههك،  ي )د اتعاق سههههههههههاري في  و قبل تاريخ االعتما

تعههديههل  و تجههديههد  و إنرههاء  و تمههديههد ( 2)ققارات تتعلق بههذنعههاذ الحقوق، ( 1)

التنهههازل عن الحقوق ( 3)،  و (بمههها في ذلهههك التجهههديهههد التلقهههائي  و التمهههديهههد)

يجل، في كل  ( )بموجل،  ي اتعاق  و تقتيل مشهههههههههههههههار إليه في هذه العقق  

 ؛ و( الة،    ُيعتبق معاملة طقف ذي  لة

لألسهههههههرم التي يم ن لجميع المسهههههههاهمين فيرا ممارسهههههههة  قرم في  ي إ هههههههدار  (ب)

 الشععة  نعس الشقون؛

 :فيما يتعلق بأي ش ي، يعني" الشخص ذو الص ة"

 تابعة لذلك الش ي؛ و ي شقكة  ( )

 : يث ي و  هذا الش ي  و  ي شقكة تابعة له فقًدا (ب)

 ي  ب،  و  م،  و  خ،  و  خهه ،  و  والد،  و زوج،  و والههد زوج،  و  م  .1

زوج،  و ا ن  و  ن  عم  و خال  و عمة  و خالة،  و ا نة  خ  و  خ ، 

  و ا ن  خ  و  خ ،  و  والد للوج ذلك العقد؛
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 و شههقاكة  و وسههيلة  خقم للت طيع العقاري لصههالح   ي ائتما   و شههقكة .2

من هذا  (1)(ب)هذا العقد  و  ي من األشهههههههههههههه اص المذكورين في العقق  

 التعقيف؛

التقكة  و الو ههههي  و المسههههؤول  و اللجنة ال ا ههههة  ذلك العقد  و  ي من  .3

من هذا التعقيف  (2)(ب) و  (1)(ب)األشهههه اص المذكورين في العققات 

 ؛  و(المتصقف  رذه الصعة)

ص عليرم في  ي من الجرات التابعة ألي من األشهههههههههههههه اص المنصههههههههههههههو  .4

 من هذا التعقيف؛ (2) و  (1)(ب)العققات 

 ؛(ب( )2) 53يعني المعن  الموضح له في الماد  " الس ر ذو الص ة"

 ؛(1) 47تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " الح امد ذا  الص ة"

يعني الش ي الذي كا  المالك المباشق لكامل ر   المال المصدر لثاني " الكفال ذو الص ة"

 كبق مسههههههاهم رئيسههههههي، في كل  الة في الوق  الذي تم فيه قبول تداول األسههههههرم ألول مق  في 

 سوق   و بي لألوراق المالية؛

 يعني  ي شقكة تابعة مملوكة بالكامل للكعيل ذو الصلة؛" الشركة التاأل ة ل كفال ذو الص ة"

 :يعني" كاا  الكفال ذو الص ة"

الكعيل ذو الصهههلة إذا كا  ذلك الكعيل ذو الصهههلة يمتلك  ي  سهههرم، وذلك قبل  ( )

 معاملة الت فيف المعنية مباشق ؛  و

الت فيف المعنية مباشق ، يمتلك  ي إذا لم ي ن الكعيل ذو الصلة، قبل معاملة  (ب)

 سههرم، فذنه يعني الشههقكة التابعة للكعيل ذو الصههلة والتي تمتلك  كبق عدد من 

 األسرم مباشق  قبل  دوث معاملة الت فيف هذه؛
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يعني النظام واإلجقاءات المعتمد  عل  الحاسهههوب، والتي تتيح إثبات ملكية " ذو الصرر ة النظام"

راد  ملكية  و  ي سههههههههند نقل ملكية خطي وفًقا لقواعد األوراق المالية ورقة مالية ونقلرا دو  شهههههههه

 غيق المصدق عليرا؛

 :تعني الشقكة القابضة التي" ل بك  ذا  الص ة"

 ت ضع لققابة هي ة   ومية في   و  بي  و اإلمارات العقبية المتحد ؛ و ( )

 ليس  في  د ذاترا شقكة تابعة لشقكة قابضة  خقم؛ (ب)

 ؛(6) 21الماد   يعني المعن  الموضح له في" اليديلمض     س ا  اإب "

 تعني األسرم في الشقكة؛" األس  "

 يعني الش ي الذي يحمل سرًما؛" ال ساه "

يعني ققار المسههههاهمين الذي تم ات اذه بأ ههههوات مؤيد  ال " قراإ األغ ياة ال ظ ش ل  سرراه اق"

من العدد اإلجمالي لحقوق التصوي  المقتبطة ب امل ( %75)سبعين بالمائة خمسة و تقل عن 

 و فيما يتعلق بققار يت ذ  قفع األيدي في اجتماف للمساهمين، هو )ر   مال الشقكة الُمصدر 

الققار الذي يت ذ من قبل المسهههههاهمين الذين يمثلو  عل  األقل تلك النسهههههبة من إجمالي  قوق 

 ؛ (لشقكةالتصوي  المقتبطة ب امل ر   المال المصدر ل

 ؛(ب( )4) 21تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " عص ا  ال ساه اق"

الحقوق الممنو ة  (،2) 10، مع مقاعا     ام الماد  تعني" ال ود ب PTEحح ا شرررررررررركة "

 (:عل  سبيل المثال ال الحصق)، بما في ذلك PTEللشقكة بصعترا مساهًما في شقكة 

الحق في تلقي إشههههههههههههههعار والحضههههههههههههههور والتحدث والتصههههههههههههههوي  في اجتماعات  ( )

ا التصههههههوي  بأي طقيقة  خقم عل  ققارات المسههههههاهمين)المسههههههاهمين  ( و يضههههههً

 ؛ PTEلشقكة 
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 PTEمجلس إدار  شههههههههههقكة لجا  الحق في تعيين وإقالة واسههههههههههتبدال  عضههههههههههاء  (ب)

 ؛ وPTEبموجل  ي مستندات  وكمة خا ة بشقكة 

بموجل مسههههههتندات  وكمة  PTEالحق في تسههههههمية رئيس مجلس إدار  شههههههقكة  (ج)

PTE؛ 

 ؛PTE قوق التعيين في شقكة باستثناء 

 ؛(د( )8) 21يعني المعن  الموضح له في الماد  " مض     س   اإب  ستحل"

 ؛(ب( )1) 2يعني المعن  الموضح في الماد  " ال ساه  ال  ني"

 ؛( ( )1) 2يعني المعن  الموضح له في الماد  " لاإ خ االدت اء"

 ؛( ( )2) 2تعني المعن  الموضح لرا في الماد  "      ا  لاإ خ االدت اء"

 ؛(4) 81يعني المعن  الموضح له في الماد "  ش اإ لوديد لاإ خ االدت اء"

 ؛(2) 9تعني المعن  الموضح لرا في الماد  " االختصاصا "

يعني الشهههههه ي الذي يحق له الحصههههههول عل  سههههههرم بسههههههبل وفا   و إفال    د " ال نح س لن"

 المساهمين  و إعمااًل للقانو ؛ 

 .تعني دولة اإلمارات العقبية المتحد " الدولة"

يعني، فيما يتعلق بشههه ي محدد، الشههه ي الذي يسهههيطق عل  " الشررخص ال سرراسر الن الي"

ذلك الشهه ي المحدد وال ي ضههع هو نعسههه لسههيطق   ي شهه ي؛ شههقيطة  نه عندما ي و  هذا 

الشهه ي المحدد خاضههًعا لسههيطق  مباشههق   و غيق مباشههق  لري ة   ومية في   و  بي  و دولة 

لذلك الشههه ي المحدد والشهههقكات اإلمارات العقبية المتحد ، ي و  الشههه ي المسهههيطق النرائي 

 التابعة له هو توب و ذات الصلة؛
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يعني فيما يتعلق بالسههههههههههههههرم  نه، بموجل قواعد األوراق المالية غيق المعتمد  و ي " غار   ت د"

يسمح بذثبات ملكية األسرم ونقلرا  دو   (من لوائح الشقكات 715ب الف القسم )تشقيع  خق 

 شراد ، يتم إثبات ملكية ذلك السرم ويم ن نقلرا  دو  شراد ؛

 2021تعني قواعد األوراق المالية غيق المعتمد  لسههههههنة " ق امد األوإاا ال الاة غار ال  ت دب"

 ؛( سل ما قد يتم تعديلرا من وق  آلخق)

 يعني العملة القانونية للواليات المتحد  في ذلك الوق ؛ و " والإ ع ر كي" و  " والإ"

 .(2) 16يعني المعن  الموضح له في الماد  " دالا الرلاس"

الكلمات  و التعبيقات األخقم الوارد  في هذا ما لم يقتضي السياق خالف ذلك، تحمل  (2)

النظام األساسي نعس المعن  المنصوص عليه في لوائح الشقكات كما هو معمول به 

 .في تاريخ االعتماد

 :في هذا النظام األساسي (3)

 و  ي عبارات مماثلة متبوعة بأبار  " بما في ذلك" و " تشهههههمل"تعتبق الكلمات  ( )

سههههههههواء كان  متبوعة فعلًيا " المثال ال الحصههههههههقعل  سههههههههبيل " و " دو  التقييد"

 بمثل هذه الأبارات  و الكلمات  م ال؛

تشههههمل اإلشههههارات إل  فقيق اإلدار  التنعيذية، في كل  الة، شههههاغلي منا ههههل  (ب)

 متماثلة ب   النظق عن المسم  الو يعي المست دم لو و ذلك المنصل؛ 

عضهههو من  عضهههاء للشهههقكة  و المجموعة كل " مديق  ول"تشهههمل اإلشهههار  إل   (ج)

 فقيق اإلدار  التنعيذية؛

 إجقاءات اإلفال  العقدية في  ي والية قضائية؛ " المعلس" و " اإلفال "يشمل  (د)
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يعني الشههههه ي الذي تم تسهههههجيل اسهههههمه في سهههههجل  عضهههههاء "  امل األسهههههرم" (ه)

 الشقكة بصعته  امل تلك األسرم؛

في األقسام لرما المعاني المنصوص عليرا " الققار ال اص"و " الققار العادي" (و)

 ، عل  التقتيل، من لوائح الشقكات؛299و  298

 يعني مدفوف  و مقيد كمدفوف؛" مدفوف" (ز)

تعني، فيما يتعلق بالسههههرم،    سههههعق اإل ههههدار الذي يتعين " مدفوعة بالكامل" ( )

 دفعه للشقكة فيما يتعلق  رذا السرم قد تم دفعه إل  الشقكة؛

جلًءا من سهعق إ هدار ذلك السهرم تعني فيما يتعلق بالسهرم    " مدفوف جلئًيا" (ن)

 لم يتم دفعه إل  الشقكة؛

بما في ذلك  ي ائتما  )تعني فقًدا  و شههقاكة  و شههقكة " شهه ي"اإلشههار  إل   (ي)

،  و شههههقكة  و ائتما   و جمأية غيق مسههههجلة  و مشههههقوف مشههههتقك  و (تجاري 

 ي كيا   خق، سواء كا  ش ًصا اعتبارًيا  و جمأية غيق مسجلة ألش اص، 

 وفًقا لذلك؛" األفقاد"  ومية، وُتعّسق كلمة   و هي ة

ق كاًل من المصهههههههطلحين  (ك) وفًقا للماد  " شهههههههقكة فقعية"و " شهههههههقكة قابضهههههههة"ُيعسهههههههّ

 من لوائح الشقكات؛ 1015

يعني تمثيل  و إعاد  إنتاج الكلمات  و القموز  و المعلومات األخقم " خطًيا" (ل)

بأي طقيقة  و عد  طقق، سههههواء تم إرسههههالرا  و تقديمرا في  في  ههههي ة مقئية

وفًقا " خطي"ويجل تعسيق  ي إشار  إل  كلمة ) ي ة إلكتقونية  و غيق ذلك 

 ؛(لذلك

 :اإلشار  إل  (م)
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تشهههمل، ما لم ُيني عل  خالف ذلك،  ي مسهههتند يتم إرسهههاله  و " مسهههتند" .1

 تقديمة في  ي ة إلكتقونية؛

 نس ة ورقية؛ و يعني  ي مستند في  ي ة" سند" .2

 1023وفًقا للماد  " نسهههههه ة مطبوعة"و " نموذج إلكتقوني"ُيعسههههههق كل من  .3

 من لوائح الشقكات؛ و

ق اإلشهههههههههار  إل   جم مجموعة  ( ) ما لم يني  هههههههههقا ة عل  خالف ذلك، ُتعسهههههههههّ

 عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار   و عدد  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار  الذين تتكو  منرم 

عل   نرا إشهههههههههار  إل  ( تعبيق مماثل و  ي )مجموعة  عضهههههههههاء مجلس اإلدار  

عدد  عضهههاء مجلس اإلدار  الذين يشههه لو  جلًءا من مجموعة  عضهههاء مجلس 

فيرا  ي منصهههههههههههههههل وفي الحاالت التي يوجد  (8) 21اإلدار  هذه وفًقا للماد  

شهههههههههههههههاغق في مجلس اإلدار ، فذنرا تتضههههههههههههههمن عدد  عضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  

اإلضهههافيين الذين يشههه لو  جلًءا من مجموعة  عضهههاء مجلس اإلدار  هذه وفًقا 

 عضهههاء مجلس اإلدار  البدالء لشههه ل  /عند تعيين عضهههو (ز( )8) 21للماد  

 كبق مجموعة "وُتعّسق اإلشارات إل  )الو ائو الشاغق  ذات الصلة  /الو يعة 

 و  ي " ثاني  كبق مجموعة  عضههههههاء مجلس اإلدار " و "  عضههههههاء مجلس إدار 

 (.تعبيق مشابه وفًقا لذلك
 

 لاإ خ االدت اء ولاإ خ ا براء .2

 :النظام األساسيفي هذا  (1)
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التاريخ األول بعد تاريخ ( (5) 81مع مقاعا  الماد  )يعني " لاإ خ االدت اء" ( )

االعتماد الذي ال يعود فيه الكعيل ذو الصهههههلة ممتلًكا، بشههههه ل مباشهههههق  و غيق 

في  خمسهههههة وعشهههههقينمباشهههههق من خالل الشهههههقكات التابعة للكعيل ذو الصهههههلة، 

 من إجمالي ر   مال الشقكة الُمصدر بالكامل؛عل  األقل ( %25)المائة 

ة  و الشههههههههههقكة التابعة للكعيل ذي يعني الكعيل ذو الصههههههههههل" ال سرررررراه  ال  ني" (ب)

الصهههلة الذي يتسهههبل، من خالل  يع األسهههرم  و نقل ملكيترا بأي طقيق  خق، 

 إل   لول تاريخ االنتراء؛

 :يعني التاريخ الذي يأتي  واًل من" لاإ خ ا براء" (ج)

التاريخ األول في  و بعد تاريخ االنتراء الذي تلق  فيه مجلس اإلدار  من  .1

إشههعاًرا بعدم الحاجة إل  موافقة  و إشههعار  و ( 1)كل مسههاهم رئيسههي إما 

؛  و (ج( )2) 2اعتبار الموافقة  و اإلشههههههههعار المقدم مناسههههههههًبا، وفًقا للماد  

إشههههههعاًرا بأ  المسههههههاهم القئيسههههههي قد تلق  جميع الموافقات التي تعتبق ( 2)

ضههههههقورية  و مناسههههههبة وتقديم جميع اإلشههههههعارات التي تعتبق ضههههههقورية  و 

 ؛ و(و( )2) 2مناسبة، وفًقا للماد  

 . شرق من تاريخ االنتراء( 9)التاريخ الذي يحل بعد تسعة  .2

 :بعد  لول تاريخ االنتراء (2)

عن طقيق تقديم )يجل عل  المسهههههههههههههاهم المعني إخطار الشهههههههههههههقكة عل  العور  ( )

إذا ( 2) لول تاريخ االنتراء؛ ( 1: )بما يلي( إشعار كتا ي إل  مجلس اإلدار 

بمعن  معاملة من خالل )في السهههههوق   سهههههنة النيةتم  يع األسهههههرم في معاملة 

نظام التداول ال اص بالسههههههههههههههوق ذات الصههههههههههههههلة  يث يتم مطابقة  وامق البيع 
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، عدد التداوالت المنعصهههلة لألسهههرم التي (والشهههقاء وشهههطبرا بشههه ل غيق ُمعّقف

عني في نعس يوم المعاملة التي  دت إل  يتم إجقاؤها  واسههههههههههطة المسههههههههههاهم الم

إذا تم  يع األسهههههههههههههرم في معاملة خارج السهههههههههههههوق ( 3) لول تاريخ االنتراء؛ و 

بمعن  معاملة تم إجقاؤها  ين مشهههههههههههتقع محدد وبائع محدد والتي ) بحسهههههههههههن نية

ليسه  معاملة في السهوق، بما في ذلك  يع األسهرم التي تم التقتيل لرا مسهبًقا 

قبل ( بما في ذلك  ي طق  لتلك األسهههههرم)ائع لتلك األسهههههرم  ين المشهههههتقي والب

ا بما  الدخول في هذه الصهههعقة من خالل تسهههريالت السهههوق ذات الصهههلة و يضهههً

عل  النحو المشار إليه في قواعد الوسيع المعمول "  عقة كبيق "في ذلك  ي 

عدد األسهههههههههههههرم (  (: ) را وقواعد التداول في سهههههههههههههوق   و  بي لألوراق المالية

( ب)و ( عل   سهها  كل مشههتقع عل   د )تسههبة من قبل هؤالء المشههتقين الم 

دو   ي التلام بههذجقاء )في كههل  ههالههة إل  الحههد المعقوف للمسههههههههههههههههاهم المعني 

، ما إذا كا  هذا االسههههتحواذ عل  األسههههرم من قبل المشههههتقي ذي (اسههههتعالمات

 م الصلة سوف يؤدي إل   ي متطلبات إيداف لالندماج من قبل ذلك المشتقي 

ال،  يههث تكو   ي من هههذه اإليههداعههات مطلوبههة ومتطلبههات التوقيهه  ألي من 

 "(.االدت اء      ا  لاإ خ)"هذه اإليداعات 

بعد اسههتالم اإلشههعار بحلول تاريخ االنتراء من قبل الشههقكة  و، في  ي  الة،  (ب)

إذا علم  الشهههههههههقكة بطقيقة  خقم بحلول تاريخ االنتراء، يجل عل  الشهههههههههقكة 

إشههههههعار جميع المسههههههاهمين القئيسههههههيين اآلخقين بمعلومات تاريخ االنتراء التي 

ال للقانو  المعمول  و، مع مقاعا  االمتث)تلقترا الشهههههقكة من المسهههههاهم المعني 

 (. به، والمعقوف للشقكة
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يجل عل  كل مسهههههاهم رئيسهههههي تم إخطاره بحلول تاريخ االنتراء،    يقوم في  (ج)

يوًما من اسههههههتالم إشههههههعار من مجلس اإلدار ، ( 15)غضههههههو  خمسههههههة عشههههههق 

بما إذا ( عن طقيق تقديم إشهههههعار خطي إل  مجلس اإلدار )بذشهههههعار الشهههههقكة 

و  و  ي من الشههههههههههههههقكههات التههابعههة لههه  نههه من يتطلههل  و يعتبق ه( 1: )كهها 

من  ي سهههههههههههههلطة تنظيمية ( موافقات)المناسهههههههههههههل الحصهههههههههههههول عل   ي موافقة 

 و ُيعتبق  نه  ، فيما يتعلق ب،  و ي و  مطلوًبا(2) 2ألغقاه هذه الماد  )

، بحلول (2) 2ألغقاه هذه الماد  )من المناسههل إشههعار  ي سههلطة تنظيمية 

؛  و (3) 12تاريخ االنتراء و ي إنراء لحقوق الموافقة المشار إليرا في الماد  

إذا لم تكن هناك  اجة إل  تلك الموافقة  و اإلشههعار  و إذا اعتبقت غيق ( 2)

إذا لم يقم  ي من المسههههاهمين القئيسههههيين  تقديم اإلشههههعار خالل فتق  . مناسههههبة

يوًما، يتم اعتبار المسههههههاهم القئيسههههههي المعني قد  خطق ( 15)ال مسههههههة عشههههههق 

 .ارها غيق مناسبةالشقكة بعدم الحاجة إل  تلك الموافقة  و اإلشعار  و اعتب

يجل عل  كل مسهههههههههههههاهم رئيسهههههههههههههي مطلوب منه  و يعتبق  نه من المناسهههههههههههههل  (د)

 و يجل عل  الشهههههقكة التابعة ال ا هههههة به  و ُيعتبق  نه من )الحصهههههول عل  

 و تقديم  ي ( موافقات) ي موافقة ( المناسههههههههههل بالنسههههههههههبة لرا الحصههههههههههول عل 

   يبذل جروده المعقولة للحصههههههههههول عل  تلك الموافقة ( إشههههههههههعارات)إشههههههههههعار 

في  ققب وق  مم ن عملًيا، ( اإلشههعارات) و تقديم ذلك اإلشههعار ( الموافقات)

شههههههههقيطة  نه، لتجنل الشههههههههك، لن ُيطلل من  ي مسههههههههاهم رئيسههههههههي  و  ي من 

 :الشقكات التابعة له
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الت لي من  ي   ههههههههههههههول من  جل االمتثال ألي شههههههههههههههقون مقتبطة بأي  .1

 ؛ والموافقة

  .الدخول في  ي التلامات  و تعردات من  جل الحصول عل   ي موافقة .2

يجل عل  الشهههقكة    تقدم لكل مسهههاهم رئيسهههي قام بذشهههعار الشهههقكة بمتطلل  (ه)

 ي (  و الذي ُيطلل من الشهههههههقكة التابعة له الحصهههههههول عل )الحصهههههههول عل  

جميع المعلومات ذات ( إشهههههههعارات) و تقديم  ي إشهههههههعار (  و موافقات)موافقة 

الصهههههههلة التي يطلبرا ذلك المسهههههههاهم القئيسهههههههي بشههههههه ل معقول والتي هي تح  

 و تقديم ( الموافقات)تصههههههقف الشههههههقكة من  جل الحصههههههول عل  تلك الموافقة 

 (. اإلشعارات)ذلك اإِلشعار 

يجل عل  كل مسهههههههههههههاهم رئيسهههههههههههههي مطلوب منه  و يعتبق  نه من المناسهههههههههههههل  (و)

كة التابعة ال ا هههههة به  و ُيعتبق  نه من  و يجل عل  الشهههههق )الحصهههههول عل  

 و تقديم  ي ( موافقات) ي موافقة ( المناسههههههههههل بالنسههههههههههبة لرا الحصههههههههههول عل 

عن طقيق تقديم إشعار خطي إل  )   يقدم إشعاًرا للشقكة ( إشعارات)إشعار 

.  فور استالم جميع هذه الموافقات وتقديم جميع هذه اإلشعارات( مجلس اإلدار 

حصههول عل  هذه الموافقات  و إجقاء تلك اإلشههعارات،  و  ي  ي تأخيق في ال

رف  من قبل  ي سهههههلطة تنظيمية لمنح  ي موافقة ذات  هههههلة، ال يؤثق عل  

 .  حة  ي  يع  و نقل لملكية األسرم من قبل  ي مساهم

، يتعين عل  مجلس اإلدار  اإلفصهههههههههههههههها  عل  81مع عههدم اإلخالل بههالمههاد   (ز)

 .العور، وفًقا للقانو  المعمول به، عن  ي  دث لتاريخ االنتراء وتاريخ اإل قاء
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  سؤولاة ال ساه اق .3

رم المملوكة تقتصههق مسههؤولية المسههاهمين عل  المبلو، إ  وجد، غيق المسههدد عن األسهه (1)

 .لرم
 

 استب ا  ال  ا  الن  ذجاة .4

من لوائح  18عل  النحو المحدد في القسهههههههم )ال ُتطبق المواد النموذجية ذات الصهههههههلة  (1)

 .عل  الشقكة( الشقكات
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 صالحاا  و سؤولاا     س ا  اإب - 1ال زء 

 

 الصالحاا  ال ا ة ل   س ا  اإب .5

مع مقاعا  النظام األسهههههاسهههههي، ي و  مجلس اإلدار  مسهههههؤواًل عن اإلدار  العامة ألعمال  (1)

 .الشقكة، ويجوز له، لرذا ال قه، ممارسة جميع  ال يات الشقكة

يوًما تقويمًيا ( 45)يتعين عل  مجلس اإلدار ، في موعد ال يتجاوز خمسهههههههههههههههة و ربعين  (2)

ما إذا كا  ( مع مقاعا  النظام األسههههههههاسههههههههي)قبل نراية كل سههههههههنة مالية،    يعد ويققر 

  :سيوافق  م ال عل 

إجقاء تحديث سهههنوي ل طة عمل المجموعة، والتي يجل    تحدد إسهههتقاتيجية  ( )

الشهههههههقكة وخطة تطويق وتمويل وتشههههههه يل المجموعة لعتق  متجدد  قدرها خمس 

 سنوات مالية؛ و( 5)

عمل ميلانية سههههههههههههههنوية جديد  للمجموعة للسههههههههههههههنة المالية التالية، بما يتعق مع  (ب)

 التحديث السنوي المقتق  ل طة العمل،

شههههههههههههههقيطة  نه في  الة عدم موافقة مجلس اإلدار  عل  خطة العمل المحدثة  و هذه 

وفًقا لرذا النظام األسهههههههاسهههههههي اعتباًرا من (  سهههههههل ما قد تكو  الحالة)الميلانية الجديد  

ليوم األول من السهههههنة المالية ذات الصهههههلة، فيجل تطبيق  خق خطة عمل معتمد   و ا

وتظل (  سهههههل ما قد تكو  الحالة)االسهههههتمقار في تطبيق  خق ميلانية سهههههنوية معتمد  

مع مقاعا  التعديالت التي قد تللم وفًقا لسهههههههههياسهههههههههة إدار  )سهههههههههارية عل   سههههههههها  مؤق  

الموافقههة عل  التحههديههث ( 1)تي  واًل من  ت  التههاريخ الههذي يههأ( المجموعههة والحوكمههة
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 سهههل ما قد تكو  )السهههنوي ل طة العمل  و موافقة مجلس اإلدار  عل  ميلانية جديد  

 (.انتراء السنة المالية ذات الصلة( 2)وفًقا لرذا النظام األساسي،  و ( الحالة

التي يعتمدها مجلس اإلدار  من  تلتلم الشقكة بشقون سياسة إدار  المجموعة والحوكمة (3)

 .وق  آلخق وفًقا لرذا النظام األساسي، وتسّيق شؤونرا وفًقا لرذه السياسة
 

 الصالحاة االحتااطاة ل  ساه اق وقراإا  األغ ياة ال ظ ش ل  ساه اق .6

 :يجوز للمساهمين (1)

 قبل تاريخ االنتراء، بموجل ققار من المساهمين بأغلبية عظم ؛  و ( )

 تراء، بموجل ققار خاص،بعد تاريخ االن (ب)

ال . توجيه مجلس اإلدار  إل  ات اذ إجقاء محدد  و االمتناف عن القيام بذجقاء محدد

يجوز بموجل ذلك الققار المت ذ من األغلبية العظم  للمسهههههههههههاهمين  و الققار ال اص 

 .إل اء  ي  مق كا  قد قام به مجلس اإلدار  قبل إ دار الققار(  سل االقتضاء)

ومع عدم التقيد بأي   م  خق في هذا النظام األساسي،  (1) 6مع عدم التقيد بالماد   (2)

 :فذنه قبل تاريخ االنتراء

( في الحاالت المحدد   هههههقا ة)ال يجوز للشهههههقكة القيام، وال تلتلم بالقيام،  و  ( )

التسبل  و السما  ألي شقكة  خقم من شقكات المجموعة بالقيام  و االلتلام 

م األسهاسهي ما لم لرذا النظا 1الملحق بالقيام بأي من اإلجقاءات المدرجة في 

تتم الموافقههة عل  المسههههههههههههههههألههة ذات الصههههههههههههههلههة  واًل بققار من األغلبيههة العظم  

 للمساهمين؛ و



 

22 

 

فيما يتعلق بأي ققار مقتق  من األغلبية العظم  من المسهههههههههههههاهمين، يجل     (ب)

يتضهههمن إشهههعار االجتماف ني الققار وتحديد النية القتقا  الققار كققار مت ذ 

 .المساهمينباألغلبية العظم  من 
 

 ال  ا ال     طرم ذإل ص ة .7

مع عهههدم اإلخالل بهههأي شههههههههههههههقن من متطلبههههات القههههانو  المعمول بهههه، تتطلههههل جميع  (1)

، موافقة مسههههههههبقة من مجلس (3) 7المعامالت مع األطقاف ذات الصههههههههلة، وفًقا للماد  

 .اإلدار 

 :مع عدم اإلخالل بأي شقن من متطلبات القانو  المعمول به (2)

فيما يتعلق  دراسهههة  ي معاملة مع طقف ذي  هههلة، يعتبق  ي عضهههو مجلس  ( )

 و فيما يتعلق بالشهههههه ي الذين ي و  الطقف ذي )إدار  ي و  طقًفا ذا  ههههههلة 

،  و  ي عضو مجلس إدار  ي و  مساهمه األساسي طقف (الصلة مقتبًطا به

 و فيما يتعلق بالمسههههاهم األسههههاسههههي الذي ي و  الطقف ذو الصههههلة )ذو  ههههلة 

مرتًما بمعاملة الطقف ذي الصلة ما لم ُيطبق استثناًءا وفًقا للماد  ( مقتبًطا به

 ؛ و (4) 18

ال ُتطبق  (2( )ي( )4) 18و  (2( )1( )4) 18و  (2( ) ( )4) 18د الموا (ب)

 .فيما يتعلق بأي معاملة طقف ذي  لة

لمجلس اإلدار ، مع عدم التقيد بأي   م م الو منصههوص قبل تاريخ االنتراء، يجوز  (3)

عليه في هذا النظام األسهههههههاسهههههههي،    التعوي   صهههههههقًيا بسهههههههلطته للموافقة عل  جميع 

إل  اللجنة التنعيذية، وال  (1) 7معامالت األطقاف ذات الصههههههلة ورفضههههههرا وفًقا للماد  
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وبعد تاريخ االنتراء، قد )يجوز تعوي  تلك السهههههههلطة إل   ي شههههههه ي  و هي ة  خقم 

هذه السههههههههههههههلطة إل  (  و االسههههههههههههههتمقار في تعوي )يققر مجلس اإلدار  بالمثل تعوي  

في يتم تسههههههههههههههجيهههل  ي تعوي  من ذلهههك إل  اللجنهههة التنعيهههذيهههة (.  اللجنهههة التنعيهههذيهههة

 :اختصا ات اللجنة التنعيذية ولرذه األغقاه

ُيطّبق هذا التعوي  الحصقي طالما    هذا التعوي  مدرج في اختصا ات  ( )

 اللجنة التنعيذية؛

 ثناء سههههههههههههههقيا  هذا التعوي ، يجل النظق في جميع معامالت األطقاف ذات  (ب)

 اللجنة التنعيذية وفًقا الختصههههههها هههههههاترا(  و رف )الصهههههههلة ومع مقاعا  موافقة 

 ؛ دناه( و( )3) 7وفًقا للماد  )واستبعاد مجلس اإلدار  

ويم ن  يًضا    تتضمن اختصا ات اللجنة التنعيذية التي تحتوي عل  ذلك  (ج)

موافقة عل   ي معاملة معينة مع طقف ذي التعوي  اسههههتثناءات من شههههقن ال

 ؛(وقد تكو  هذه االستثناءات محدد   و عامة بطبيعترا) لة 

(  و غيق ذلههك)يعتبق  ي ققار تت ههذه اللجنههة التنعيههذيههة فيمهها يتعلق بههالموافقههة  (د)

.  عل  معاملة مع طقف ذي  ههههههههههههههلة ققاًرا نرائًيا، في  الة عدم وجود ا تيال

قد تكو  الموافقة عل  معاملة مع طقف ذي  ههههههههههههههلة من قبل اللجنة التنعيذية 

وفي  الة الموافقة العامة، ت ضههههههههههههههع هذه الموافقة )محدد   و عامة بطبيعترا 

 ؛((للنطاق والمعاييق و ي قيود منصوص عليرا في الموافقة ذات الصلة

 :اختصا ات اللجنة التنعيذية (ه)

اد  عضهههههههاء هذه اللجنة من عملية تحدد الظقوف التي سهههههههيتم فيرا اسهههههههتبع .1

 ات اذ الققار؛ و
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قد يني عل  الظقوف التي ال يلال بذم ا   عضههههاء اللجنة المتضههههاربو   .2

بما في ذلك تطبيق  و رف  )في  لرا المشههههاركة في عملية ات اذ الققار 

 ،(2( )ي( )4) 18 و  /و  (2( )1( )4) 18و  (2( ) ( )4) 18المواد

 في كل  الة فيما يتعلق بأي معاملة معينة نظقت فيرا اللجنة التنعيذية؛

في  الة وجود تضههههههههارب  ين جميع  عضههههههههاء اللجنة التنعيذية فيما يتعلق بأي  (و)

معاملة مع طقف ذي  هههلة، وما لم تني اختصههها هههات للجنة التنعيذية عل  

خالف ذلك، يتم ات اذ ققار بشأ  الموافقة عل   و رف  المعاملة مع الطقف 

 ذي الصههههلة عن طقيق التصههههوي  بأغلبية بسههههيطة من  عضههههاء مجلس اإلدار 

 18غيق المتضهههههههههههههههاربين في مجلس اإلدار ، وفي تلك الحالة، ال ُتطبق المواد 

فيمههها يتعلق  رهههذه  (2( )ي( )4) 18و  (2( )1( )4) 18و  (2( ) ( )4)

 المعاملة مع األطقاف ذات الصلة؛ و

ا  2الملحق ال تتطلل  ي مسهههههههههههألة منصهههههههههههوص عليرا في  (ز) والتي تعتبق  يضهههههههههههً

معاملة مع طقف ذي  هههلة موافقة منعصهههلة من األغلبية العظم  من مجلس 

اإلدار  إل  الحد الذي يتم فيه الموافقة عل  معاملة الطقف ذي الصههههههههههههههلة من 

 7المشههههار إليه في هذه الماد  قبل اللجنة التنعيذية عماًل بالتعوي  الحصههههقي 

(3). 
 

 ي  ز ل   س ا  اإب التف  ض .8

، يجوز لمجلس اإلدار  تعوي  (3) 7بما في ذلك الماد  )مع مقاعا  النظام األسههاسههي  (1)

 : ي من الصال يات الممنو ة له بموجل النظام األساسي
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 ؛"(ل نة    س ا  اإب)"لذلك الش ي  و اللجنة  ( )

 ؛(بما في ذلك الوكالة القانونية)بأي وسيلة كان   (ب)

 إل  ذلك الحد؛ (ج)

 يتعلق بأي مسائل  و مناطق؛ وفيما  (د)

 عل  هذه الشقون واأل  ام؛ (ه)

 . سل ما قد يققره

إذا  ههههدد مجلس اإلدار  ذلههههك، فيجوز ألي تعوي  من هههههذا القبيههههل منح مليههههد من  (2)

الصال يات إل  مجلس اإلدار  من قبل  ي ش ي ممن تم تعوي  تلك الصال يات 

 .إليه

يجوز لمجلس اإلدار  إل اء  ي تعوي  كلًيا  و  2الملحق و  (3) 7مع مقاعا  الماد   (3)

 .جلئًيا  و تعديل شقوطه و   امه
 

 ال  ا  .9

، يجل عل  لجا  (عل  النحو المحدد  دناه)مع مقاعا  االختصههههها هههههات ذات الصهههههلة  (1)

من  ههههال ياته اتباف اإلجقاءات المعمول  مجلس اإلدار  التي يعوه إليرا المجلس  ًيا

 را بقدر ما ُتطبق عل     ام النظام األسههههههههههاسههههههههههي الذي يح م ات اذ الققارات من قبل 

 . مجلس اإلدار 

مع مقاعا  النظام األسهههههاسهههههي، يجوز لمجلس اإلدار  وضهههههع قواعد إجقائية لجميع لجا   (2)

لتطبيق عل  القواعهههد مجلس اإلدار   و  ي منرههها، والتي يجهههل    ي و  لرههها  ولويهههة ا

المسههههههههتمد  من النظام األسههههههههاسههههههههي في  ال كان  تلك القواعد غيق متوافقة مع النظام 
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ُيشار إل  جميع هذه اإلجقاءات والصال يات واألدوار والمسؤوليات وغيقها )األساسي 

(.  تلك اللجنة" اختصاصا "من القواعد المتعلقة بذ دم لجا  مجلس اإلدار  عل   نرا 

في اختصها ههات لجنة "( عمضاء ال  نة)"عدد  عضهاء لجنة مجلس اإلدار   يتم تحديد

مع مقاعا  النظام األساسي والقانو  المعمول به، يجوز    تني .  مجلس اإلدار  تلك

اختصهههههههها ههههههههات  ي لجنة مجلس إدار  معينة عل  بع  المسههههههههائل التي يجل  جلها 

 .الت اذ ققار بشأنرا من قبل لجنة مجلس اإلدار 

تعلق ب ههل لجنههة من لجهها  مجلس اإلدار ، يجههل تحههديههد عضههههههههههههههويههة هههذه اللجنههة فيمهها ي (3)

في االختصهها ههات ذات الصههلة، ( وطقيقة تعيين هؤالء األعضههاء وإقالترم واسههتبدالرم)

 :شقيطة    يتم قبل تاريخ االنتراء

 :تحديد عضوية كل لجنة مجلس إدار  عل  النحو التالي ( )

اإلم ا ، عل   سا  نسبي، من خالل فيما يتعلق باللجنة التنعيذية، بقدر  .1

 :اإلشار  إل 

 جم كل مجموعة كبيق  من  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، وذلك  ( )

( 1)في  الة وجود مجموعة  عضهههههههههههههههاء مجلس إدار  وا د  

 كبيق  عل  األقل؛  و

  جام جميع مجموعات  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، وذلك في  (ب)

 ؛ الة عدم وجود مجموعات كبيق  من  عضاء مجلس اإلدار 

فيمهها يتعلق بههأي لجنههة  خقم من لجهها  مجلس اإلدار ، يجوز منح الحق  .2

 و  كثق ( 1)في تعيين  عضاء اللجنة وإقالترم واستبدالرم لمجموعة وا د  
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من مجموعهههههههات  عضهههههههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  عل  النحو المحهههههههدد في 

 ووفًقا أل  امرا، من لجنة مجلس اإلدار  هذه االختصا ات ذات الصلة

يتعين عل  كل مجموعة .  (3) 9طبًقا لرذا النظام األسهههههاسهههههي وفي كل  الة 

 عضهههاء مجلس إدار  والتي يحق لرا تعيين  عضهههاء هذه اللجنة    تحدد هوية 

وتعين العدد ذي الصههههههههههههلة من  عضههههههههههههاء اللجنة بققار من األغلبية البسههههههههههههيطة 

 ألعضاء مجلس اإلدار ؛

للجنة المعينين من قبل مجموعة  عضههههههههههههههاء مجلس ال يجوز علل  عضههههههههههههههاء ا (ب)

اإلدار  واسهتبدالرم من وق  آلخق إال بققار األغلبية البسهيطة ألعضهاء مجلس 

 ؛(3) 9اإلدار   و وفق المنصوص عليه في هذه الماد  

في  الة لم تكن عضههههههههههههوية  ي من لجا  مجلس اإلدار  تمثل االسههههههههههههتحقاقات  (ج)

وفًقا لالختصا ات  (3) 9الصحيحة لتعيين هؤالء األعضاء وفًقا لرذه الماد  

عل  سهههههههبيل المثال، عندما تت يق األ جام )ذات الصهههههههلة للجنة مجلس اإلدار  

النسهههههههههههبية لمجموعات  عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  فمن شهههههههههههأ  ذلك    ي يق عدد 

،  ي (ر  تعيينرم عضهههههههاء اللجنة الذين يحق ألي مجموعة  عضهههههههاء مجلس إدا

عضو مجلس إدار  يش ل جلًءا من مجموعة  عضاء مجلس اإلدار  التي يحق 

مجلس اإلدار  المعنية بجوز له طلل ( لجا )لرا تعيين  عضهههههههههههههههاء في لجنة 

عند تقديم هذا الطلل، .  إعاد  تشههههههههههههه يل عضهههههههههههههوية كل لجنة من تلك اللجا 

ن عل  العور يجل عل  كل مجموعة  عضههههاء مجلس إدار  ذات  ههههلة    تعي

العدد المناسهههههههل من  عضهههههههاء اللجنة ليع س اسهههههههتحقاقرا في التمثيل في لجنة 
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واالختصههههههههها هههههههههات ذات  (3) 9مجلس اإلدار  ذات الصهههههههههلة وفًقا لرذه الماد  

 ؛(ي قد تشمل إعاد  تعيين بع   و كل  عضاء اللجنة الحاليينالت)الصلة 

فيما يتعلق باسههتحقاق كل مجموعة  عضههاء مجلس إدار  ذات  ههلة في تعيين  (د)

 :( ( )3) 9 عضاء اللجنة وفًقا للماد  

يجل تققيل  ي اسههتحقاق كسههقي لتعيين  عضههاء اللجنة ألعل   و ألسههعل  .1

طبًقا للعقف الذي يقضهههههي )إل   ققب عدد  ههههههحيح (  سههههههل االقتضههههههاء)

بالضههههبع إل  األعل ، ما لم ½  تققيل االسههههتحقاق الكسههههقي الذي مقداره 

ينتج عن ذلك زياد  عدد األعضاء في اللجنة المعنية  تلك االختصا ات 

ذات الصهههههههههههلة، وفي هذه الحالة، ي و  لمجموعة  عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  

بالضههههبع الحق في ½ ذات الصههههلة التي تتمتع باسههههتحقاق كسههههقي بمقدار 

لة، ويت م تققيل تعيين  قل عدد من األعضهههههههههههههههاء في اللجنة ذات الصهههههههههههههه

اسههتحقاقرا لألعل   واًل، وبعد ذلك، إذا بقي   ي منا ههل عضههوية لم يتم 

شهههههههه لرا بعد، فيحق لمجموعة  عضههههههههاء مجلس اإلدار  ذات الصههههههههلة ذات 

بالضهههههبع في تعيين   ههههه ق عدد تالع من ½ االسهههههتحقاق الكسهههههقي البالو 

األعضهههههههههههاء في تلك اللجنة    تقّقب اسهههههههههههتحقاقرا إل  األعل  مق   خقم، 

 ؛ و (دواليك  ت  يتم ش ل جميع منا ل العضوية في تلك اللجنة وه ذا

من الواضههههههههههح    اسههههههههههتحقاق مجموعة  عضههههههههههاء مجلس اإلدار  في تعيين  .2

 عضاء اللجنة في  ي لجنة معينة من لجا  مجلس اإلدار  قد ي و   عًقا 

( 2)   ام اختصهها ههات لجنة مجلس اإلدار  تلك، ( 1)عل   سههل ( 0)
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لجنة المحدد في اختصهها ههات لجنة مجلس اإلدار  إجمالي عدد  عضههاء ال

 األ جام النسبية لكل مجموعة  عضاء مجلس إدار ؛ و( 3)و 

 :عل  سبيل المثال، نعتقه    (ه)

   عضهههههههاء ( 5)تتألو من خمسهههههههة "  "مجموعة  عضهههههههاء مجلس اإلدار 

 عضههههههههههههاء مجلس ( 4)من  ربعة " ب"مجلس إدار ، وتتألو المجموعة 

من  عضههههههههههههههاء ( 2)من عضههههههههههههههوين اثنين " ج"إدار  وتتألو المجموعة 

 مجلس اإلدار ؛

  عضهههههههاء، وفي ( 5)عدد  عضهههههههاء اللجنة في اللجنة التنعيذية خمسهههههههة 

 ؛ و (6)وفي لجنة التدقيق ( 4)  ربعةلجنة التقشيحات والم افآت 

   ا للمهههاد ، تني اختصهههههههههههههههها ههههههههههههههههات لجنهههة  عاله( 2( ) ( )3) 9وفقهههً

 من( 2)تين  كبق مجموع تعينالتقشههههههههههههههيحههههات والم ههههافههههآت عل     

لكل   عضهههههاء اللجنةمن ( 2) اثنيندار  اإل عضهههههاء مجلس  مجموعات

، وتني اختصههههههههههههههها هههههههههههههههات لجنههة التههدقيق عل     تعين  كبق منرمهها

( 3)من مجموعههات  عضههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  ثالثههة ( 2)مجموعتين 

  عضاء في اللجنة لكل منرما، 

ثم يتم تعيين  عضهههههههههههههاء اللجنة، في هذا المثال واسهههههههههههههتناًدا إل  االفتقاضهههههههههههههات 

 :المذكور   عاله، عل  النحو التالي
 

 :فيما يتعلق  لجنة المقاجعة .1
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من هؤالء األعضاء بأغلبية بسيطة من ( 3)يتم تعيين ثالثة  ( )

  وات  عضاء مجلس اإلدار  الذين تتألو منرم من  عضاء 

وهي  كبق مجموعة من " ) "مجموعة  عضهههههاء مجلس اإلدار  

 عضههههههههههاء مجلس اإلدار ، وبالتالي، في هذا المثال، يحق لرم 

 عضههههههههاء في اللجنة وفًقا لالختصهههههههها ههههههههات ( 3)تعيين ثالثة 

 ؛(ذات الصلة

من هؤالء األعضاء بأغلبية بسيطة من ( 3)ين ثالثة يتم تعي (ب)

  وات  عضاء مجلس اإلدار  الذين تتألو منرم من  عضاء 

وهي ثههههاني  كبق " )ب"مجموعههههة  عضههههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  

مجموعههة من  عضههههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، وبههالتههالي، في هههذا 

 عضههههههههههههههاء في اللجنة وفًقا ( 3)المثال، يحق لرم تعيين ثالثة 

 ؛ و(ات الصلةلالختصا ات ذ

ال يجوز تعيين  ي  عضههاء من قبل مجموعة  عضههاء مجلس  (ج)

ألنهههههههه، في ههههههههذا المثهههههههال، يحق فقع ألكبق " )ج"اإلدار  

من مجموعات  عضههههاء مجلس اإلدار  تعيين ( 2)مجموعتين 

 ؛ ( عضاء اللجنة في لجنة التدقيق

 :فيما يتعلق  لجنة التقشيحات والم افآت .2

من هؤالء األعضاء بأغلبية بسيطة من ( 2) اثنينيتم تعيين  ( )

  وات  عضاء مجلس اإلدار  الذين تتألو منرم من  عضاء 

وهي  كبق مجموعة من " ) "مجموعة  عضهههههاء مجلس اإلدار  
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 عضههههههههههاء مجلس اإلدار ، وبالتالي، في هذا المثال، يحق لرم 

 عضهههههههاء اللجنة وفًقا لالختصههههههها هههههههات من ( 2) اثنينتعيين 

 ؛(ذات الصلة

من هؤالء األعضهاء بأغلبية بسهيطة من ( 2)ين اثنا  يتم تعي (ب)

  وات  عضاء مجلس اإلدار  الذين تتألو منرم من  عضاء 

وهي ثههههاني  كبق " )ب"مجموعههههة  عضههههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  

مجموعههة من  عضههههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، وبههالتههالي، في هههذا 

من  عضهههاء في ( 2)المثال، يحق لرم تعيين عضهههوين اثنين 

 ؛ و(ختصا ات ذات الصلةاللجنة وفًقا لال

ال يجوز تعيين  ي  عضههاء من قبل مجموعة  عضههاء مجلس  (ج)

ألنهههههههه، في ههههههههذا المثهههههههال، يحق فقع ألكبق " )ج"اإلدار  

من مجموعات  عضههههاء مجلس اإلدار  تعيين ( 2)مجموعتين 

 ؛ و( عضاء اللجنة في لجنة التقشيحات والم افآت

 :فيما يتعلق باللجنة التنعيذية .3

ومجموعة  عضاء مجلس "  "مجموعة  عضاء مجلس اإلدار   ( )

كالهما مجموعتا  كبيقتا  من  عضهههههههههههاء مجلس " ب"اإلدار  

" ج"اإلدار ، في  ين    مجموعههة  عضههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  

عل  ( 1)نظًقا لوجود مجموعهههة كبيق  وا هههد  .  ليس كهههذلهههك

األقل من  عضاء مجلس اإلدار ، يجل تعيين  عضاء اللجنة 

ذية من قبل مجموعات  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار  الكبيق  التنعي
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عالو  عل  ذلك، نظًقا لوجود  كثق من مجموعة وا د  )فقع 

كبيق  من  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، فيجل    يتم عمل ( 1)

هذه التعيينات عل   سهههههههههههههها  نسههههههههههههههبي بالقجوف إل  األ جام 

 ؛ و(ال ا ة ب ل مجموعة كبيق  من  عضاء مجلس اإلدار 

 عضهههههههاء في اللجنة التنعيذية ( 3)، يتم تعيين ثالثة وفًقا لذلك (ب)

بأغلبية بسهههههههيطة من   هههههههوات  عضهههههههاء مجلس اإلدار  الذين 

، ويتم تعيين " "يشهههههههههههه لو  مجموعة  عضههههههههههههاء مجلس اإلدار  

من هؤالء األعضهههاء باألغلبية البسهههيطة أل هههوات ( 2)اثنين 

 عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  الذين يشههههههههههه لو  مجموعة  عضهههههههههههاء 

وال يحق لمجموعة  عضهههاء مجلس اإلدار  " ب"مجلس اإلدار  

 تعيين  ي  عضاء في هذه اللجنة،" ج"

توضههههيحية فقع وتعتمد عل   (هههههههههههههههههههه( )3) 9وتجنًبا للشههههك، تم توضههههيح    هذه الماد  

بما في ذلك االختصهههههههههها ههههههههههات ذات الصههههههههههلة وعدد )الحقائق والظقوف ذات الصههههههههههلة 

( 3) 9عل  النحو الوارد في الماد  )األعضاء و ي  قوق تعيين منصوص عليرا فيرا 

، وقهههد ت تلو االسههههههههههههههتحقهههاقهههات الععليهههة لتعيين  عضهههههههههههههههههاء اللجنهههة وعللرم (( عاله(  )

 .واستبدالرم

 

 ال ود ب PTEوحح ا شركة  PTEفي شركة ت ااق ال  اإسة حح ا  .10

، ولكن مع عهدم التقيهد بهأي   م  خق 10مع مقاعها  األ  هام األخقم من ههذه المهاد   (1)

من    ام هذا النظام األسههههههههاسههههههههي، يجل ات اذ جميع الققارات المتعلقة بممارسههههههههة  ي 
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وفًقا لآلليات المحدد  في  PTE و  ي  قوق تعيين في شهههههههههقكة المحدد   PTE قوق 

  سياسة إدار  المجموعة والحوكمة.

إخالاًل بأي   م معمول به يتطلل من الشقكة الحصول عل   (1) 10ال تمثل الماد   (2)

موافقة بأغلبية عظم  من مجلس اإلدار   و ققار بأغلبية عظم  من المسهههههههههاهمين في 

وبناًء عليه، إل  الحد الذي يوجد فيه  ي شههههههههههههههقن من هذا القبيل ) ي  قوف معينة 

بههأغلبيههة عظم  من  ققارللحصههههههههههههههول عل  موافقههة مجلس اإلدار  بههأغلبيههة عظم   و 

المسهههههاهمين فيما يتعلق بأي مسهههههألة معينة، يجل    يسهههههتمق تطبيق هذا الشهههههقن عل  

 PTEشههههقكة  قوق تعيين في  و PTEالقغم من    الممارسههههة الععلية لحقوق شههههقكة 

وفًقا لآلليات المنصههههوص عليرا  معينة  عضههههاء مجلس إدار  مجموعة الم ولة لدم  ي

 (.في سياسة إدار  المجموعة والحوكمة

في هذا النظام األسهههههاسهههههي، يجل    تتضهههههمن اإلشهههههار  إل  الققار الذي يتم ات اذه من  (3)

 ي  و ) PTEو قوق التعيين في شههههقكة المحدد   PTE قوق شههههقكة " ممارسههههة" جل 

 .اإلشار   يًضا إل  ققار بعدم ممارسة هذه الحقوق ( تعبيق مشابه

 ا  اإب .11

مع مقاعا  النظام األسهههههههاسهههههههي، يتعين عل  مجلس اإلدار  تعيين مو عي إدار  الشهههههههقكة  (1)

 .وإقالترم عل  النحو الذي يحدده المجلس

 11ومع مقاعا  الماد  )قبل تاريخ االنتراء .  يجل    ي و  للشههههههههههههههقكة رئيس تنعيذي (2)

 (: دناه( 4)

يحق فقع ألكبق مجموعة من  عضههههاء مجلس اإلدار  اقتقا  مقشههههحين للتعيين  ( )

في منصهههههههههههههل القئيس التنعيذي للشهههههههههههههقكة، وعل  مجلس اإلدار  تعيين القئيس 
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 و  كثق من المقشهههحين المقتق ين من قبل ( 1)لتنعيذي من  ين مقشهههح وا د ا

  كبق مجموعة من  عضاء مجلس اإلدار ؛

كمهها يحق ألكبق مجموعههة من  عضههههههههههههههههاء مجلس اإلدار  هههذه مطههالبههة مجلس  (ب)

 اإلدار  بذقالة القئيس التنعيذي واستبداله من وق  آلخق؛

 التعليمات عل  العور؛ ويتعين عل  مجلس اإلدار  تنعيذ  ي من هذه  (ج)

 و  /ال يجوز علل القئيس التنعيذي من منصههههههههههههههبه من قبل مجلس اإلدار  و  (د)

الشههههههههههههههقكة ما لم تتم الموافقة عل  هذا العلل  واًل من قبل  كبق مجموعة من 

 .  عضاء مجلس اإلدار 

ا مديق تسهههههويق (3) ومع مقاعا  الماد  )قبل تاريخ االنتراء .  يجل    ي و  للشهههههقكة  يضهههههً

 (: دناه( 4) 11

يحق فقع لثاني  كبق مجموعة من  عضههههههههههاء مجلس اإلدار  اقتقا  مقشههههههههههحين  ( )

للتعيين في منصهههل مديق التسهههويق للشهههقكة، وعل  مجلس اإلدار  تعيين مديق 

 و  كثق من المقشههحين المقتق ين من قبل ( 1)لتسههويق من  ين مقشههح وا د ا

 ثاني  كبق مجموعة من  عضاء مجلس اإلدار ؛

كما يحق لثاني  كبق مجموعة من  عضههههههاء مجلس اإلدار  هذه مطالبة مجلس  (ب)

 اإلدار  بذقالة مديق التسويق واستبداله من وق  آلخق؛

 هذه التعليمات عل  العور؛ ويتعين عل  مجلس اإلدار  تنعيذ  ي من  (ج)

 و  /ال يجوز علل مديق التسههههههههههههههويق من منصههههههههههههههبه من قبل مجلس اإلدار  و  (د)

الشههههههههههههههقكة ما لم تتم الموافقة عل  هذا العلل  واًل من قبل ثاني  كبق مجموعة 

 .من  عضاء مجلس اإلدار 
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 قد تحدد سهههههههههياسهههههههههة إدار  و وكمة المجموعة كيفية تنعيذ تعيين القئيس التنعيذي ومديق (4)

من  عضاء مجلس ( 1)التسويق للشقكة في  ال كا  يحق ألكثق من مجموعة وا د  

اإلدار  تقشيح وإقالة واستبدال الو يعة ذات الصلة وفًقا لأل  ام السابقة من هذه الماد  

11. 

باسهههههههههههههتثناء القئيس التنعيذي )يتم تعيين األعضهههههههههههههاء اآلخقين في فقيق اإلدار  التنعيذية  (5)

وعللرم واسهههههههتبدالرم وفًقا لسهههههههياسهههههههة إدار  و وكمة ( للشهههههههقكة ومديق التسهههههههويق للشهههههههقكة

 .المجموعة والتي تكو  سارية من وق  آلخق
 

 الخاذ الحراإ  ق قيل    س ا  اإب

 قراإا     س ا  اإب .12

و  18و  (2) 12و  11و  10و  6بما في ذلك المواد )مع مقاعا  النظام األسهههاسهههي  (1)

 :، يت ذ مجلس اإلدار  ققاراته بالوسائل التالية(5) 81

بققار من  عضاء مجلس اإلدار  الحاضقين في اجتماف مجلس اإلدار  المنعقد  ( )

 سههل األ ههول والذي  قق النصههاب، إذا تم  الموافقة عليه بأغلبية بسههيطة 

 يث ي و  لكل )اإلدار  الحاضههههقين في اجتماف المجلس من  عضههههاء مجلس 

يجل تدوين ((.  1)عضهههههههههههو يحضهههههههههههق اجتماف مجلس اإلدار   هههههههههههوت وا د 

محاضهههههههههههههق اجتماعات مجلس اإلدار  وتعميمرا عل   عضهههههههههههههاء مجلس اإلدار  

للموافقة عليرا بأغلبية بسهههيطة من  عضهههاء مجلس اإلدار  الحاضهههقين في ذلك 

ا  و بههالبقيههد )اف االجتمههاف بعههد انترههاء االجتمهه ويم ن إ ههداء هههذه الموافقههة خطيههً

اإللكتقوني، وإال فذنه يجوز    تكو  الموافقة عل  المحضهههههههق من  نود جدول 
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بعد موافقة  عضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار ، (.   عمال اجتماف مجلس اإلدار  التالي

القئيس  و نائل القئيس و ( 1)يجل التوقيع عل  محضهههق االجتماف من قبل 

مجلس اإلدار ، وبمجقد التوقيع عل  هذا النحو، فيجل    تكو   س قتيق( 2)

هذه المحاضهههههههق دلياًل عل  االجتماف وققارات  عضهههههههاء مجلس اإلدار  في هذا 

؛ شههههههههههههههقيطههة  نههه، قبههل تههاريخ االنترههاء، يجههل تههدوين الني الكههامههل .االجتمههاف

ا  لجميع الققارات التي تتطلههههل موافقههههة مجلس اإلدار  بههههأغلبيههههة عظم  خطيههههً

توقيع عليه من قبل  عضههههههاء مجلس اإلدار  بالموافقة عل  المسههههههألة المعنية وال

مع مقاعا     يتم دائًما تحقيق الحد )قبل    يتم اعتبار    الققار ذي الصهههههلة 

ويجوز )قهد تم إققاره ( األدن  المطلوب لموافقههة مجلس اإلدار  بهأغلبيههة عظم 

لك الققارات في  كثق لرذه األغقاه ألعضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  التوقيع عل  ت

 ؛  و(من نس ة وا د  وال يجل عليرم جميًعا التوقيع عل  نعس النس ة

بموجهههل ققار خطي  هههدو  اجتمهههاف، وي و   ي ققار خطي من ههههذا القبيهههل  (ب)

سههارًيا وفعااًل لجميع األغقاه مثل الققار الذي يصههدره  عضههاء مجلس اإلدار  

 :األ ول، شقيطة  نهفي اجتماف مجلس اإلدار  المنعقد والمش ل  سل 

يجوز ألعضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  التوقيع عل  ققارات خطية في  كثق من  .1

 نس ة وال يحتاجو  جميًعا إل  التوقيع عل  نعس نس ة الققار؛

يجل تعميمرا في نعس الوق  عل   ( ) :جميع الققارات ال طية المقتق ة .2

و   تكو  مصههههههحوبة بأي مسههههههتندات ذات  (ب) كل عضههههههو مجلس إدار ؛

 يام عمل بعد ( 5)تكو  مؤرخة  تاريخ ال يقل عن خمسهههة ( ج) لة؛ و ههه

 يام عمل إذا تم إشههههعار  عضههههاء مجلس ( 5) و  قل من خمسههههة )التداول 
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اإلدار  بعتق  إشهههههههههههههعار  قصهههههههههههههق وتم  الموافقة عليرا من قبل نعس  غلبية 

 عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  التي يشهههههههههههتقن موافقترا عل  عقد اجتماف مجلس 

ويجل بموجبرا ( (2) 13إشههههعار بمد  قصههههيق  وفًقا للماد   اإلدار  بموجل

عل  كل عضو مجلس إدار     يسلم إل  القئيس نس ة موقعة من الققار 

 ال طي إذا وافق عل  هذا الققار ال طي؛

 ي عضهههههههو مجلس إدار  ال يقد عل   ي ققار خطي مقتق  بحلول الموعد  .3

ا للمهههاد    (ج( )2( )ب( )1)12 النرهههائي المحهههدد في الققار ال طي وفقهههً

 ُيعتبق  نه قد رف  جميع الققارات المقتق ة الوارد  فيه؛

ُي طق القئيس كل عضههههههههههههههو مجلس إدار  بما إذا كان  الققارات المقتق ة  .4

الققار ال طي قد تم  الموافقة عليرا فور  لول ما يأتي  واًل الوارد  في 

 :مما يلي

 صههههههههول القئيس عل  العدد المطلوب من الموافقات الالزمة  ( )

المجلس ( ققارات)بموجل هذا النظام األسههههاسههههي لتمقيق ققار 

 ذات الصلة؛ و

 .( )ج(2( )ب( )1)12الموعد النرائي المحدد في الماد   (ب)

ومع عهههدم التقيهههد بهههأي   م  خق في ههههذا النظهههام  (1) 12مع عهههدم التقيهههد بهههالمهههاد   (2)

 :األساسي، فذنه قبل تاريخ االنتراء

ل المنصههههههههوص عليرا في الققارات التي ات ذها مجلس اإلدار  بشههههههههأ  المسههههههههائ ( )

 لرذا النظام األساسي تتطلل موافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم ؛ 2الملحق 
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 2الملحق ال تقوم الشههههههههههههههقكة وال تلتلم بالقيام بأي من اإلجقاءات المدرجة في  (ب)

من هذا النظام األسهاسهي ما لم تتم الموافقة عل  المسهألة ذات الصهلة من قبل 

 مجلس اإلدار  بأغلبية عظم ؛ و 

ة  خقم من شههقكات المجموعة ال يجوز للشههقكة اإليعاز  و السههما  ألي شههقك (ج)

بهههالقيهههام بهههأي من اإلجقاءات المحهههدد  عل   نرههها واجبهههة التطبيق فيمههها يتعلق 

المسههههههألة لرذا النظام األسههههههاسههههههي ما لم تكن  2الملحق بشههههههقكة المجموعة في 

 المعنية قد  صل   واًل عل  موافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم ،

والتي  2الملحق شههقيطة  نه، في كل  الة، ال تتطلل  ي مسههألة منصههوص عليرا في 

ا معاملة مع طقف ذي  ههههههههلة موافقة منعصههههههههلة من األغلبية العظم  من  تعتبق  يضههههههههً

مجلس اإلدار  إل  الحد الذي يتم فيه الموافقة عل  معاملة الطقف ذي الصههلة من قبل 

 .(3) 7المشار إليه في الماد  اللجنة التنعيذية عماًل بالتعوي  الحصقي 

، من تاريخ االنتراء  ت  تاريخ اإل قاء، فذ   ي ققار (1) 12مع عدم التقيد بالماد   (3)

في  4و 3 هههههههههادر عن المجلس فيما يتعلق بالمسهههههههههائل المنصهههههههههوص عليرا في البنود 

 :لرذا النظام األساسي، يجل    تتطلل 2الملحق 

 موافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم ؛ و ( )

 :إما (ب)

موافقة ذلك المسهههههههههههههههاهم المعني، وذلك في  ال  لول تاريخ االنتراء عن  .1

 طقيق  يع  و نقل ملكية األسرم من قبل المساهم المعني؛  و

موافقة الكيا  التابع للكعيل ذو الصههههههههههههلة، وذلك في  ال عدم  لول تاريخ  .2

بما )االنتراء عن طقيق  يع  و نقل ملكية األسهههرم من قبل مسهههاهم معني 
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في ذلك في الظقوف التي تصدر فيرا الشقكة، بعد  صولرا عل  جميع 

 الموافقات المطلوبة وفًقا للقانو  المعمول به ووفًقا للنظام األسههههههههههههههاسههههههههههههههي،

 سهههههههرًما جديد  تؤدي إل   ال يعود فيه الكعيل ذو الصهههههههلة ممتلًكا، بشههههههه ل 

مباشههههههق  و غيق مباشههههههق من خالل الشههههههقكات التابعة للكعيل ذو الصههههههلة، 

من إجمالي ر   مال عل  األقل ( %25)في المائة  خمسهههههههههههة وعشهههههههههههقين

 ،"(  ا  ة التخفاف( )"الشقكة الُمصدر بالكامل

 :موافقة"   افحة األغ ياة ال ظ ش ل   س ا  اإب"في هذا النظام األساسي، تعني  (4)

األغلبية البسههههههههههههيطة من إجمالي عدد  عضههههههههههههاء مجلس اإلدار  الذين هم، فيما  ( )

 يتعلق بالققار المعني،  عضاء مجلس إدار  ذوي مصالح متضاربة؛ و

 :كبيق  من  عضاء مجلس اإلدار ( مجموعات)إذا كا  هناك  ي مجموعة  (ب)

من  عضههههههههاء مجلس اإلدار  ذوي المصههههههههالح   و  كثق( 2)تتضههههههههمن اثنين  .1

عل  األقل من  عضهههههاء مجلس اإلدار  من ( 2)المتضهههههاربة، موافقة اثنين 

غيق ذوي المصالح المتضاربة من كل مجموعة كبيق  من  عضاء مجلس 

  و /اإلدار ؛ و 

من  عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  من غيق ذوي ( 1)تتضهههههههههههمن عضهههههههههههو وا د  .2

 و مجلس إدار ،المصالح المتضاربة، موافقة كل عض

في الحاالت التي تتضههههههههمن فيرا  ي مجموعة كبيق  من ( 1: )ولتجنل الشههههههههك

 عضهههههههاء مجلس اإلدار   عضهههههههاء مجلس إدار  ذوي مصهههههههالح متضهههههههاربة فقع، 

ال يللم الحصههههههههههههههول عل  موافقة ( ( ( )4) 12ودو  اإلخالل بالماد  )فعندئذع 

من  ي عضههههههههههو من  عضههههههههههاء مجموعة مجلس اإلدار  الكبيق  هذه فيما يتعلق 
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إذا لم تكن هناك مجموعات كبيق  من  عضههههههههههاء مجلس ( 2)بالققار المعني و 

غلبيهههههههة عظم  فقع الموافقهههههههة اإلدار ، فتتطلهههههههل موافقهههههههة مجلس اإلدار  بهههههههأ

 .( ( )4) 12المنصوص عليرا في الماد  

مع مقاعا  النظام األسههاسههي، إذا كا  أل د  عضههاء مجلس اإلدار  مصههلحة في معاملة  (5)

  :و مقتق  مع الشقكة و تقتيل فعلي  

ال يجوز لذلك العضههههههو  و العضههههههو باإلنابة التصههههههوي  عل   ي اقتقا  يتعلق  ( )

 به، ولكن

ال يمنع ذلك العضههههههههههههههو باإلنابة من التصههههههههههههههوي  فيما يتعلق  تلك المعاملة  و  (ب)

 .التقتيل بالنيابة عن عضو مجلس إدار   خق ليس لديه تلك المصلحة

 الدم ب الجت اع    س ا  اإب .13

للقئيس،  و نهههائهههل القئيس في  هههالهههة عيهههابهههه،    يهههدعو إل  كهههل اجتمهههاف من يجوز  (1)

 .اجتماعات المجلس، ويضع جدول األعمال ال اص  ذلك االجتماف ويتق سه

، يجل تقديم إشهههههههههعار خطي لكل عضهههههههههو مجلس إدار  ومن (4) 15مع مقاعا  الماد   (2)

باجتماف مجلس اإلدار  ذي الصههههههههلة في موعد ال يتجاوز عشههههههههق  ( إ  وجد)ينوب عنه 

 يام ( 10) و  قل من عشهههق  ) يام عمل قبل التاريخ المقتق  لعقد ذلك االجتماف ( 10)

قبل تاريخ ( 2)وافق   غلبية بسههههههههههههههيطة من  عضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  و ( 1)عمل إذا 

االنتراء، إذا وافق   غلبية بسهههههههيطة من  عضهههههههاء مجلس اإلدار  في كل مجموعة كبيق  

يجل    يشههههيق اإلشههههعار بأي (.  من  عضههههاء مجلس اإلدار  عل  فتق  إشههههعار  قصههههق

 :اجتماف لمجلس اإلدار  إل 

 التاريخ والوق  المقتق ين؛ ( )
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 م ا  انعقاده؛ و (ب)

جلس اإلدار  المشاركو  في االجتماف إذا كا  من المتوقع  ال ي و   عضاء م (ج)

في نعس الم ههها ، فكيف ُيقتق     يتوا ههههههههههههههلوا مع بعضههههههههههههههرم البع   ثنهههاء 

 .االجتماف

مقات ( 4)يجههل عقههد اجتمههاعههات مجلس اإلدار  عل  فتقات ال يقههل عههددههها عن  ربع  (3)

وفي  وقات  خقم بعد تقديم طلل خطي من عضههههههههههههههو مجلس إدار  إل  )في السههههههههههههههنة 

 (.القئيس

ضهههههههاء مجلس اإلدار     يقتق وا عل  القئيس البنود التي سهههههههيتم إدراجرا في يجوز ألع (4)

يجل إرسههههههههههال جدول األعمال إل  كل عضههههههههههو من  عضههههههههههاء مجلس . جدول األعمال

 يههام عمههل عل  األقههل من اجتمههاف مجلس اإلدار  المعني ( 5)اإلدار  قبههل خمسههههههههههههههههة 

 يام ( 6)ة تضههههههمين  ي  نود مقدمة من  ي عضههههههو مجلس إدار  قبل سههههههت( 1: )ويجل

ا بهههه  ي ( 2)عمهههل عل  األقهههل من تهههاريخ اجتمهههاف مجلس اإلدار  و     ي و  مقفقهههً

 .مستندات ذات  لة

يجوز ألي عضهههههههههههو مجلس إدار  في  ي وق     يتنازل عن شهههههههههههقن تقديم اإلشهههههههههههعار  (5)

يعتبق  ضهههههههور  ي عضهههههههو من  عضهههههههاء مجلس . الواجل باجتماف مجلس اإلدار  إليه

ار  تنازاًل تلقائًيا منه عن هذا المطلل فيما يتعلق  ذلك اإلدار  في اجتماف مجلس اإلد

 .االجتماف

عل   ههههههههههههههحههة  ي اجتمههاف لمجلس  13ال يؤثق اإلخالل بههأي من    ههام هههذه المههاد   (6)

اإلدار  يحضق فيه جميع  عضاء مجلس اإلدار  وال يؤثق عل   حة  ي ققارات خطية 

 .يتم ات اذها  سل األ ول من قبل  عضاء مجلس اإلدار  دو  عقد اجتماف
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 ا  اإباجت اما     س  ال شاإكة في .14

مع مقاعا  النظام األساسي، يشارك  عضاء مجلس اإلدار  في اجتماف مجلس اإلدار ،  (1)

 : و جلء من اجتماف مجلس اإلدار ، عندما

 تتم الدعو  لالجتماف ويعقد وفًقا للنظام األساسي، و ( )

 :   يقام إما (ب)

ا للمهههاد   .1  دنهههاه، عن طقيق الرهههاتو  و مؤتمقات العيهههديو  و  (2) 14وفقهههً

غيقها من الطقق المماثلة، والتي من خاللرا يم ن لجميع األشهههههههههههههه اص 

المشهههههههههههاركين في االجتماف في جميع األوقات سهههههههههههماف بعضهههههههههههرم البع  

بشهههههههقن  نه في  ال )االجتماف والتحدث إل  بعضهههههههرم البع  خالل هذا 

وجود  ي  عضههههههاء مجلس إدار  مشههههههاركين في اجتماف مجلس اإلدار  عن 

طقيق الرههاتو  و من خالل مؤتمق العيههديو  و  ي طقيقههة  خقم ممههاثلههة، 

   يعتتح االجتماف في   و  بي، وعل  هذا النحو يعتبق  نه قد عقد في 

  و (:   و  بي

 .ش صًيا .2

عن نصو  عضاء مجلس اإلدار  المشاركين في اجتماعات يجل    ي و  ما ال يقل  (2)

مجلس اإلدار   اضقين ش صًيا في   و بي لما ال يقل عن نصو اجتماعات مجلس 

اإلدار  في كل سهههههنة، بشهههههقن    ي و   ي إخعاق في االمتثال للمتطلبات المنصهههههوص 

غيق مبطل إلجقاءات  ي اجتماف لمجلس اإلدار  وغيق  (2) 14عليرا في هذه الماد  

 .مبطل ألي ققارات تم ات اذها  و  ي ققارات  ادر  عن المجلس
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يجوز ألعضهههاء مجلس اإلدار  دعو  مسهههتشهههارين  و  شههه اص  خقين لحضهههور اجتماف  (3)

والذي يللم  و ي و  من المقغوب ( كين ليس لرم  ق التصوي كمشار )مجلس اإلدار  

 .فيه الحصول عل   راء  ي من هؤالء المستشارين  و األش اص اآلخقين

قبل تاريخ االنتراء، يحق لكل عضههههههههههو في فقيق اإلدار  التنعيذية  ضههههههههههور اجتماعات  (4)

مجلس اإلدار  كمشهههههاركين ال يحق لرم التصهههههوي ، بشهههههقن  ال يحضهههههقوا ويشهههههاركوا في 

التي سهههوف تناقي فيرا المسهههائل (  و الجلء ذي الصهههلة من االجتماعات)االجتماعات 

 .المتعلقة بعملرم

      س ا  اإبالنصاب الحاد دي الجت اما .15

في اجتماف مجلس اإلدار ، ما لم ي تمل النصهههههاب، فال يتم تقديم  ي اقتقا  للتصهههههوي   (1)

 .عليه، باستثناء اقتقا  الدعو  لعقد اجتماف  خق

، يجل    يتحقق النصهههههههههههههههاب 18و  (4) 15قبل تاريخ االنتراء، ومع مقاعا  المواد  (2)

 :إذا(  و جلء من االجتماف)القانوني في  ي اجتماف لمجلس اإلدار  

 ضههقت  غلبية بسههيطة من إجمالي عدد  عضههاء مجلس اإلدار   و تم تمثيلرم  ( )

 من قبل عضو مجلس إدار  باإلنابة؛ و

 :  كبيق  من  عضاء مجلس اإلدار ( مجموعات)اك  ي مجموعة إذا كا  هن (ب)

 و  كثق من  عضههههههههاء مجلس اإلدار  ذوي المصههههههههالح ( 2)تتضههههههههمن اثنين  .1

عل  األقل من  عضهههههههاء مجلس اإلدار  من غيق ( 2)المتضهههههههاربة، واثنين 

ذوي المصهههههههههالح المتضهههههههههاربة من كل مجموعة كبيق  من  عضهههههههههاء مجلس 

  و /اإلدار   اضقين  و ممثلين من قبل عضو مجلس إدار  باإلنابة؛ و 
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فقع من  عضههههاء مجلس اإلدار  من غيق ذوي ( 1)تتضههههمن عضههههو وا د  .2

عل  هذا النحو  المصههههههههالح المتضههههههههاربة، وي و  كل عضههههههههو مجلس إدار 

  اضًقا  و ممثاًل من قبل عضو مجلس إدار  باإلنابة،

في الحاالت التي تتضههههههههمن فيرا  ي مجموعة كبيق  من ( 1: )ولتجنل الشههههههههك

 عضههههاء مجلس اإلدار   عضههههاء مجلس إدار  ذوي مصههههالح متضههههاربة فقع، ال 

في ( 2)يللم وجود  ي عضههههههو من  عضههههههاء مجموعة مجلس اإلدار  الكبيق  و 

عدم وجود مجموعات كبيق  من  عضهههههاء مجلس اإلدار ، ي و  النصهههههاب   الة

ا عل  النحو المنصههههههههههههههوص عليههه في  القههانوني الجتمههاف مجلس اإلدار  متحققههً

 (.( ( )2) 15الماد  

تاريخ االنتراء، يجل    ي و  النصههههههههههاب القانوني متحقًقا في  ي اجتماف لمجلس بعد  (3)

اإلدار  إذا كان   غلبية بسهههههيطة من  عضهههههاء مجلس اإلدار   اضهههههق   و ممثلة بعضهههههو 

 . مجلس إدار  باإلنابة

بعد ( 1)إذا لم ي تمل النصههههههاب في اجتماف مجلس اإلدار  في غضههههههو  سههههههاعة وا د   (4)

اإلشههههههههههههههعار، يجل تأجيل االجتماف وإعاد  عقده في وق  ال ق وق  البدء المحدد في 

يتم منح  عضههههههاء مجلس اإلدار  إشههههههعاًرا مدته ثمانية . لمناقشههههههة جدول األعمال نعسههههههه

سهههههههههههاعة عل  األقل لحضهههههههههههور االجتماف المؤجل ما لم يتعق  عضهههههههههههاء ( 48)و ربعو  

اده، يطبق في ذلههك االجتمههاف المعههاد انعقهه. مجلس اإلدار  بههاإلجمههاف عل  خالف ذلههك

ومع ذلك، إذا لم ي تمل النصههههههاب في ذلك االجتماف .  نعس شههههههقن النصههههههاب القانوني

من وق  البدء المققر، فيتم تأجيل ( 1)المعاد انعقاده في غضههههههههههههههو  سهههههههههههههههاعة وا د  

االجتماف مق   خقم وإعاد  عقده ال ًقا لمناقشة جدول األعمال نعسه ويتم منح  عضاء 
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ساعة قبل موعد االجتماف ( 48) تقل عن ثمانية و ربعين مجلس اإلدار  إشعاًرا بمد  ال

.  الثاني المعاد انعقاده ما لم يتعق  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار  باإلجماف عل  خالف ذلك

في ذلهك االجتمهاف الثهاني المعهاد انعقهاده، وإل  الحهد الهذي ينظق فيهه االجتمهاف الثهاني 

لقانوني متحقًقا إذا كان  المعاد انعقاده في نعس جدول األعمال، ي و  النصهههههههههههههههاب ا

سههههواء شهههه صههههًيا  و بأي طقيقة ) غلبية بسههههيطة من  عضههههاء مجلس اإلدار   اضههههقين 

.   و ممثلو  من  عضهههاء مجلس إدار  باإلنابة(  خقم يسهههمح  را هذا النظام األسهههاسهههي

ال يؤثق  ي ت في  في متطلبههات النصههههههههههههههههاب القههانوني عل  الحههد األدن  المطلوب 

بمهها في ذلههك، عنههد االقتضهههههههههههههههاء، موافقههة المجلس )لس اإلدار  الت ههاذ  ي ققار من مج

 (.بأغلبية عظم 

 إلاسة اجت اما     س ا  اإب .16

ي و  "(.  الرلاس)"وفًقا للنظام األسههاسههي، قد ي و  لمجلس اإلدار  رئيس مجلس إدار   (1)

 . القئيس من  عضاء مجلس اإلدار  ويق   اجتماعات مجلس اإلدار 

دالا )"وفًقا للنظام األسهههههههههههههههاسههههههههههههههي، قد ي و  لمجلس اإلدار  نائل رئيس مجلس إدار   (2)

( ب الف القئيس)يجل    ي و  نائل القئيس   د  عضههاء مجلس اإلدار  "(.  الرلاس

 . ويتول  رئاسة اجتماعات المجلس في  الة عياب القئيس

 :النحو التالي قبل تاريخ االنتراء، يتم تقشيح وتعيين القئيس ونائل القئيس عل  (3)

يتعين عل   كبق مجموعة من  عضههههههاء مجلس اإلدار  تقشههههههيح وتعيين القئيس  ( )

، شههههههههههههههقيطة    ي و  (ويجوز لرا إقالة القئيس واسههههههههههههههتبداله من وق  آلخق)

 الش ي المعني عضو مجلس إدار   ت  يقوم بمرام القئيس؛
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، يتعين عل  ثهههاني  كبق ( ( )3) 16بعهههد تقشههههههههههههههيح القئيس بموجهههل المهههاد   (ب)

ويجوز    )مجموعة من  عضهههههاء مجلس اإلدار  تقشهههههيح وتعيين نائل القئيس 

، شههههههقيطة    ي و  الشهههههه ي (تنحية نائل القئيس واسههههههتبداله من وق  آلخق

و ال ي و  القئيس )ئيس المعني عضهههههههههو مجلس إدار   تة يقوم بمرام نائل الق 

 ؛( يًضا

 (:1)في  الة استحقاق  كثق من عضو مجلس إدار  وا د  (ج)

القئيس، فذنه يحق لمجموعة  عضههههههههههههاء مجلس ( وإقالة واسههههههههههههتبدال)تعيين  .1

اإلدار  ذات الصلة والتي كان  المجموعة األكبق ألطول فتق  زمنية تعيين 

ا بهههالمهههاد  ( وإقهههالهههة واسههههههههههههههتبهههدال) ، يحق (2( )ج( )3) 16القئيس، ورهنهههً

 عضهههاء مجلس اإلدار  األخقم ذات الصهههلة تعيين ( مجموعات)لمجموعة 

 ؛ و(وعلله واستبداله)نائل القئيس 

بما في ذلك بعد تطبيق الماد  )نائل القئيس ( وتنحية واسههههههههههههههتبدال)تعيين  .2

، وتكو  مجموعة  عضههههههاء مجلس اإلدار  ذات الصههههههلة (1( )ج( )3) 16

نائل القئيس هي مجموعة  عضاء ( وعلل واستبدال)التي يحق لرا تعيين 

مجلس اإلدار  التي كههانهه  األكبق ألطول فتق  زمنيههة والههذي ال يحق لرهها 

 ؛(1( )ج( )3) 16تعيين القئيس وفًقا للماد  

ينتج عنه  كثق من مجموعة  (2)و  (1( )ج( )3) 16إذا كا  تطبيق المواد  (د)

المنصهههل ( وتنحية واسهههتبدال)يحق لرا تعيين ( 1) عضهههاء مجلس إدار  وا د  

( وتنحية واسههههههههههتبدال)ذي الصههههههههههلة، فذنه يتم تحديد الحق في تقشههههههههههيح وتعيين 
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لكل ( 1)ل ممثل وا د المنصههههههههههههههل ذي الصههههههههههههههلة عن طقيق االقتقاف من خال

 مجموعة  عضاء مجلس إدار ؛ و

المشههههههار إليرا في هذه ( و قوق التنحية واالسههههههتبدال) قوق التقشههههههيح والتعيين  (ه)

ققار يت ذ باألغلبية البسههههههههههههههيع من  تتم ممارسههههههههههههههترا بموجل (3) 16الماد  

مجموعة  عضهههاء مجلس اإلدار  ذات الصهههلة ويتم اإلخطار بشهههأنرا خطًيا إل  

 . عضاء مجلس اإلدار  اآلخقين وس قتيق مجلس اإلدار 

في  الة تسههههههههههههههاوي األ ههههههههههههههوات في اجتماف مجلس اإلدار ، ال يجوز للقئيس وال نائل  (4)

 .القئيس    ي و  لرما  وت ثا ع  و  وت مقجح

عندما ي ضهههههههع عضهههههههو مجلس اإلدار  الذي يشههههههه ل منصهههههههل القئيس  و نائل القئيس  (5)

إلعاد  انت ابه من قبل المسهههههههههههههههاهمين في نراية فتق  تعيين مجلس اإلدار ، يجل عل  

 سهههههل )هذا العضهههههو    يسهههههتأنو عل  العور شههههه ل منصهههههل القئيس  و نائل القئيس 

العام السههههنوي ذي الصههههلة، ما لم إذا  عيد انت ابه عل  العور في االجتماف ( االقتضههههاء

من قبل مجموعة  عضهههههههههههاء (  سهههههههههههل الحالة)يتم ت ييق هوية القئيس  و نائل القئيس 

مجلس اإلدار  ذات الصههههههلة التي يحق لرا تقشههههههيح وتعيين المنصههههههل المعني وفًقا لرذا 

 .النظام األساسي

به إذا لم يعد عضهههههههههههو مجلس اإلدار  المعين كقئيس  و نائل القئيس شهههههههههههاغاًل لمنصهههههههههه (6)

ب الف الحاالت التي يتم فيرا إعاد  انت ابه عل  العور عل  )كعضههههههههههههههو مجلس إدار  

، فذنه يجل عل  ذلك الش ي    يل ي تلقائًيا ((5) 16النحو المشار إليه في الماد  

 (. سل االقتضاء)تعيين نعسه كقئيس  و نائل القئيس 
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إذا لم يشهههههارك القئيس وال نائل القئيس في اجتماف مجلس اإلدار  في غضهههههو  عشهههههق  (7)

دقههائق بعههد الوقهه  الههذي كهها  من المققر    يبههد  فيههه االجتمههاف، فيجههل عل  ( 10)

 .ركين تعيين   دهم لقئاسة االجتماف عضاء مجلس اإلدار  المشا

 سكرلار    س ا  اإب .17

( 2) و ش صين "( )سكرلار    س ا  اإب)"يجل عل  مجلس اإلدار  تعيين س قتيق  (1)

للمد  وبالشقون التي قد يقاها المجلس مناسبة، (  و  كثق كأمناء مجلس إدار  مشتقكين

المعين عل  ( اإلدار  المشهههتقكين و  مناء مجلس )ويجوز علل سههه قتيق مجلس اإلدار  

 .هذا النحو من قبل مجلس اإلدار 

ي و  سهه قتيق مجلس اإلدار  هو سهه قتيق الشههقكة وي و  مسههؤواًل،  توجيه من القئيس،  (2)

عن تقديم اإلشعارات وإدار  وتوثيق  عمال مجلس اإلدار  واالجتماعات العامة والمسائل 

و عل  النحو الذي قد يحدده مجلس األخقم المنصهههوص عليرا في النظام األسهههاسهههي  

 .اإلدار  من وق  آلخق

يقوم سهههه قتيق مجلس اإلدار  بذعداد محاضههههق كل اجتماف لمجلس اإلدار ، بما في ذلك  (3)

 ي مسهههههههههائل يتم إققارها في ذلك االجتماف، وتعميم مسهههههههههود  تلك المحاضهههههههههق عل  كل 

ة عليرا من قبل بمجقد الموافق. عضهههو من  عضهههاء مجلس اإلدار  بعد انتراء االجتماف

التي تع س  ي ت ييقات تمهه  الموافقههة )مجلس اإلدار ، يتم توقيع هههذه المحههاضههههههههههههههق 

وذلك .  سهههههههههههههه قتيق مجلس اإلدار ( 2)القئيس  و نائل القئيس و ( 1)من قبل ( عليرا

 .( ( )1) 12مع عدم اإلخالل بأ  ام الماد  

يجل    يعمل  ي سهههههههههه قتيق لمجلس اإلدار  بصههههههههههعة سهههههههههه قتيق الشههههههههههقكة وفق المعن   (4)

 .من لوائح الشقكات 12من الجلء  1المقصود في العصل 
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 لضاإب ال صالش .18

من الئحة الشههههههههههههههقكات، يجل عل  كل  10من الجلء  3مع عدم اإلخالل بالعصههههههههههههههل  (1)

إدار     يعلن لمجلس اإلدار  عن طبيعة ومدم مصلحته في  ي معاملة عضو مجلس 

 . و تقتيل مقتق  والذي يشمل  ي شقكة من شقكات المجموعة

جتمههههاف مجلس اإلدار ،  و جلء من اجتمههههاف ، إذا كهههها  ا(3) 18مع مقاعهههها  المههههاد   (2)

مجلس اإلدار ، معنًيا بمعاملة  و تقتيل فعلي  و مقتق  مع الشقكة والتي ي و  لعضو 

مجلس اإلدار  مصههههههههههههههلحة فيرا، فذنه ُيحظق عل  هذا العضههههههههههههههو المشههههههههههههههاركة في ذلك 

تيل االجتماف،  و ذلك الجلء من االجتماف، والذي يتم فيه النظق في المعاملة  و التق 

المقتق  ذي الصلة، وُيحظق عليه المشاركة في  ي عملية  نع ققار  و تصوي  فيما 

مع عدم اإلخالل بالجملة السههههههابقة، ال يتم ا تسههههههاب  ي عضههههههو مجلس .  يتعلق  ذلك

إدار  عل  هذا النحو عل   نه مشارك في ذلك االجتماف،  و ذلك الجلء من االجتماف، 

 . وي ألغقاه النصاب القانوني  و التص

، يجوز لعضهههههو مجلس اإلدار  المرتم بمعاملة  و (4) 18ولكن في  ال تطبيق الماد   (3)

من تقتيل فعلي  و مقتق  مع الشههههههههقكة المشههههههههاركة في اجتماف مجلس اإلدار ،  و جلء 

اجتمهههاف مجلس اإلدار ، والهههذي يتم فيهههه النظق في المعهههاملهههة  و التقتيهههل المقتق  ذي 

يحق .  الصهههلة ويم نه المشهههاركة في  ي عملية  هههنع ققار والتصهههوي  فيما يتعلق  را

ألي عضهههههههو مجلس إدار  عل  هذا النحو    يتم ا تسهههههههابه عل   نه مشهههههههارك في ذلك 

 .ألغقاه النصاب القانوني والتصوي االجتماف،  و ذلك الجلء من االجتماف، 

 :عندما (4) 18، تطبق هذه الماد  (2) 7مع مقاعا  الماد   (4)
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مجلس (  عضههاء)باسههتثناء  ي عضههو )يققر باإلجماف  عضههاء مجلس اإلدار   ( )

، بعد النظق في الحقائق والظقوف ال ا ة (إدار  لديرم تضارب في المصالح

بأي من هذه المصهههههالح  نه يجوز ألي عضهههههو مجلس إدار  لديه  ي مصهههههلحة 

من هذا القبيل التصههههههههههههههوي  عل  المعاملة  و التقتيل ذي الصههههههههههههههلة، عل     

باسههتثناء  ي عضههو وا د  و  كثق من  عضههاء مجلس ) عضههاء مجلس اإلدار  

 (:رم تضارب في المصالحاإلدار  الذين يحتمل    ي و  لدي

يجوز لرم، من خالل التصههههههههوي  باإلجماف، تمديد  ي تصههههههههقيح من ذلك  .1

ليشهههمل  ي تضهههارب فعلي  و محتمل في المصهههالح قد ينشهههأ عن المسهههألة 

 المصق   را عل  هذا النحو؛ و

 :يحق لرم  يًضا، بموجل ققار بأغلبية بسيطة، ما يلي .2

عقضونرا إخضاف  ي تعوي  من ذلك ألي  دود  و شقون ي ( )

 ؛ و(سواء في وق  منح التعوي   و بعد ذلك) قا ة 

 إنراء هذا التعوي  في  ي وق ؛ (ب)

قبههههل تههههاريخ االنترههههاء، ال تطبق الشههههههههههههههقكههههة بموجههههل ققار األغلبيههههة العظم   (ب)

للمسههههههاهمين    ام المواد التي من شههههههأنرا    تمنع عضههههههًوا من المشههههههاركة  و 

 ؛1الملحق من  5التصوي  في اجتماف مجلس اإلدار  وفًقا للعقق  

الشهههههههههههههقكة بموجل ققار عادي    ام المواد التي بعد تاريخ االنتراء، ال تطبق  (ج)

من شههههههأنرا    تمنع عضههههههًوا من المشههههههاركة  و التصههههههوي  في اجتماف مجلس 

 إدار ؛
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ال يم ن اعتبار مصههههههلحة عضههههههو مجلس اإلدار  بشهههههه ل معقول عل   نرا من  (د)

 المحتمل    تؤدي إل  تضارب في المصالح؛ 

  لم ي ن عضو مجلس اإلدار  عل  علم  تضارب المصالح؛ (ه)

نشهههأ تضهههارب مصهههالح  عضهههاء مجلس اإلدار  عن سهههبل مسهههمو  عل  النحو  (و)

 ؛(5) 18المشار إليه في الماد  

 و  2الملحق يقتصهههههههق تضهههههههارب المصهههههههالح عل  المسهههههههائل المشهههههههار إليرا في  (ز)

 و  10ممارسههههههة الحقوق من قبل مجموعة  عضههههههاء مجلس اإلدار  وفًقا للمواد 

 ؛11

يقتصهههق تضهههارب المصهههالح عل  العضهههو الذي يشههه ل منصهههل عضهههو مجلس  ( )

 : إدار  في،  و  ي منصل  و و يعة  خقم في

  ي شقكة من شقكات المجموعة؛  و .1

 ؛ ( و الشقكة التابعة للمساهم األساسي)المساهم األساسي لذلك العضو  .2

إذا كان  هذه المصهههههههههههلحة  و الواجل مقتصهههههههههههق  عل     ي و  هذا العضهههههههههههو  (ن)

مشههههههارًكا في  ي م طع  و معاملة  و تقتيل لصههههههالح المو عين  و المو عين 

 :السابقين في

  ي شقكة من شقكات المجموعة؛  و  .1

 ؛ ( و الشقكة التابعة للمساهم األساسي)المساهم األساسي لذلك العضو  .2

و الواجل مقتصق  عل     ي و  هذا العضو مرتًما إذا كان  هذه المصلحة   (ي)

 :بأي  سرم  و  وراق مالية  خقم في

  ي شقكة من شقكات المجموعة؛  و  .1
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 ؛( و الشقكة التابعة للمساهم األساسي)المساهم األساسي لذلك العضو  .2

 و  ي شقكة )يقتصق تضارب المصالح عل  المساهم األساسي لرذا العضو  (ك)

باعتباره مسهههاهًما في شهههقكة ( األسهههاسهههي لعضهههو مجلس اإلدار تابعة للمسهههاهم 

 مجموعة  خقم؛  و

ينشأ تضارب مصالح عضو مجلس اإلدار  من    الطقف ذو الصلة   (ل)

المساهم األساسي لرذا المديق  و ( 1)لهههههههههههههههه ( ولكن ليس شقكة تابعة)مساهًما 

 شقكة تابعة للمساهم األساسي لرذا المديق( 2)

 :وألغقاه هذه الماد ، ُيسمح بما يلي (2) 7مع مقاعا  الماد   (5)

ضما  ممنو ،  و يتم منحه، من قبل  و إل  عضو مجلس اإلدار  فيما يتعلق  ( )
ابعة لرا  و تم دفعه بالنيابة بالتلام تكبدته الشهههههههههههههقكة  و  ي من الشهههههههههههههقكات الت

 و: عنرا
التقتيبات التي بموجبرا يتم توفيق الملايا للمو عين و عضههههاء مجلس اإلدار   و  (ب)

المو عين و عضاء مجلس اإلدار  السابقين للشقكة  و  ي من الشقكات التابعة 

 .لرا والتي ال تقدم ملايا خا ة ألعضاء مجلس اإلدار  الحاليين  و السابقين
 

 س ال  الحراإا  ال اجا حفظ ا .19

يجل عل  مجلس اإلدار  التأكد من    الشهههههههههقكة تحتعظ بسهههههههههجل م توب لمد  عشهههههههههق  (1)

لكل ققار يتم ات اذه باإلجماف  و  سهههههههنوات عل  األقل من تاريخ تسهههههههجيل الققار( 10)

 .باألغلبية من قبل مجلس اإلدار 
 

 قراإ    س ا  اإب ب ض  ق امد عخرى  .20
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األسههههههاسههههههي، يجوز لمجلس اإلدار  وضههههههع  ي قاعد  يعتقدو   نرا مناسههههههبة وفًقا للنظام  (1)

 ول كيفية ات اذهم للققارات، و ول كيفية تسجيل تلك القواعد  و إ الغرا إل   عضاء 

 .مجلس اإلدار 

 ل ااق عمضاء    س ا  اإب

 ل ااق وإد اء ل ااق عمضاء    س ا  اإب .21

بعد . عضهههههههههههههًوا( 11)وًنا من   د عشهههههههههههههق قبل تاريخ االنتراء، ي و  مجلس اإلدار  م  (1)

تاريخ االنتراء، يم ن زياد   و تقليل عدد  عضههاء مجلس اإلدار  الذين يشهه لو  مجلس 

مع مقاعا  هذه الماد  . اإلدار   ناًء عل  تصههههوي  األغلبية البسههههيطة من مجلس اإلدار 

، يتم انت اب مجلس اإلدار  بأكمله في كل ثالث اجتماف عام سههههههههههههههنوي للشههههههههههههههقكة 21

تسم  كل فتق  واقعة  ين االجتماف العام السنوي الذي يتم فيه انت اب مجلس اإلدار  )

مع عدم التقيد "(.  اق    س ا  اإبفترب ل ا"واالجتماف العام السهههنوي الثالث بعد ذلك 

ا مرههامههه في تههاريخ  بههالجملههة السههههههههههههههههابقههة، فيمهها يتعلق بمجلس اإلدار  الههذي ي و  متوليههً

االعتماد، تنتري فتق  تعيين المجلس األول  في تاريخ االجتماف العام السههههههههههنوي الثالث 

 .  الذي يلي تاريخ االعتماد

إعهاد  تعيين  ي عضههههههههههههههو مجلس إدار  ال يوجهد  ي  هد لعههدد المقات التي يجوز فيرهها  (2)

وفي هذا النظام األسههههاسههههي، تتضههههمن اإلشههههارات إل  تعيين عضههههو مجلس إدار  )معين 

 (. اإلشار  إل  إعاد  تعيينه

من إجمالي عدد األسرم ( %5)يحق ألي مساهم يمتلك ما ال يقل عن خمسة بالمائة  (3)

تقشههيح ( األسههرم عل  األقل و المسههاهمين الذين يملكو  مًعا هذا العدد من )المصههدر  

يجل تقديم هذا .   و  كثق من المقشهههههحين النت ا رم كأعضهههههاء مجلس إدار ( 1)وا د 
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بموجل إشههههههعار خطي )من خالل تقديم إشههههههعار إل  الشههههههقكة ( التقشههههههيحات)التقشههههههيح 

موجه إل  مجلس اإلدار  ويحتوي عل   يا  موقع من المقشههههح المعني يؤكد اسههههتعداده 

 سا يع عل  األقل من تاريخ ( 4)يتم تسليمه إل  الشقكة قبل  ربعة ( للتقشح لالنت اب

االجتماف العام السنوي ذي الصلة النت اب مجلس اإلدار  في نراية فتق  تعيين مجلس 

 و  كثق من ( 1)يجوز ألي عضو مجلس إدار   الي  يًضا تقشيح  ي وا د .  اإلدار 

دراج  عضاء مجلس اإلدار  الحاليين يجل إ.  لالنت اب( بما في ذلك نعسه)المقشحين 

تلقائًيا في قائمة المقشحين لالنت اب ما لم ي طق عضو مجلس اإلدار  المعني مجلس 

ا المسههههههههاهم .  اإلدار  خطًيا  نه ال ينوي التقشههههههههح إلعاد  االنت اب يجل    يقدم  يضههههههههً

 و  عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  ذوو الصهههههههههههلة الذين يقتق و   ي مقشهههههههههههح ( المسهههههههههههاهمو  )

لالنت اب تعا ههههههيل عن ال بق  وتعا ههههههيل موجل  عن السههههههيق  الذاتية لذلك ( حينمقشهههههه)

، بشهههههقن  ال تكو  تلك التعا هههههيل مطلوبة فيما يتعلق بأعضهههههاء (المقشهههههحين)المقشهههههح 

في عملية ( 3) 21ُيدرج كل مقشهههح يتم تقشهههيحه وفًقا للماد  .  مجلس اإلدار  الحاليين

ب الف الحد الذي ال  (4) 21الماد   انت اب عضههههههو مجلس اإلدار  المشههههههار إليرا في

يحق فيه ألي مقشهههههههح من هذا القبيل    يعمل كعضهههههههو مجلس إدار  بموجل  ي قيود 

 . قيحة وارد  في القانو  المعمول به

التي ي و  من المققر فيرا    ينظق في االجتماف العام في شههههههههأ  تعيين في الحاالت  (4)

 : ي عضو مجلس إدار ، فيتم تطبيق اإلجقاءات التالية

ي ضهههههههع كل مقشهههههههح يتم تقشهههههههيحه  و اقتقا ه لالنت اب لققار تعيين منعصههههههل  ( )

تتم الموافقة "(.  قراإ ادتخاب مضر     س ا  اإب"ُيشههار إل  كل منرا  ههههههههههههههههه )
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عل  ققارات انت اب  عضاء مجلس اإلدار  وفًقا لإلجقاءات المنصوص عليرا 

 .وليس بأي طقيقة  خقم  21في هذه الماد  

، يحق لكههل (مجتمعههة)مجلس اإلدار   فيمهها يتعلق بققارات انت ههاب  عضههههههههههههههههاء (ب)

مساهم الحصول عل  عدد إجمالي من األ وات مساوع لعدد المقاعد الشاغق  

في مجلس اإلدار  مضهههقوًبا في عدد األ هههوات التي يحق ألسهههرم المسهههاهمين 

 "(.عص ا  ال ساه اق)"الحصول عليرا 

التصوي  بجميع   وات المساهم ال ا ة به ( 1: )يحق لكل مساهم ما يلي (ج)

توزيع   هههههههههوات المسهههههههههاهم ( 2)لصهههههههههالح ققار انت اب عضهههههههههو وا د فقع؛  و 

ال ا ههههههههههههههة به عل   كثق من ققار انت اب عضههههههههههههههو وا د بالطقيقة التي يقاها 

 .المساهم مناسبة

يجهههل عل  مجلس اإلدار  التهههأكهههد من    اإلجقاءات المعتمهههد  في االجتمهههاف  (د)

تم ن ( 1)ق بالنظق في ققارات انت اب  عضههههاء مجلس اإلدار  العام فيما يتعل

المساهمين من توزيع   وات المساهمين  وضو   ين ققارات انت اب  عضاء 

تني عل  ( 2)مجلس اإلدار  بأي طقيقة يسهههههمح  را هذا النظام األسهههههاسهههههي، 

عدد   ههههههوات المسههههههاهمين التي يدلي  را كل مسههههههاهم ليتم التحقق منرا للتأكد 

المسهههاهمين ال يدلو  بأ هههوات  كثق من اسهههتحقاقاترم وفًقا لرذا النظام من    

تم ن الشههقكة من تحديد مجموعات  عضههاء مجلس اإلدار  ( 3)األسههاسههي؛ و 

و عضهههاء مجس اإلدار  الذين يشههه لو  كل مجموعة  عضهههاء مجلس إدار  وفًقا 

ف قد تتضههههههمن هذه اإلجقاءات بطاقات اقتقا .  لذلك مع هذا النظام األسههههههاسههههههي

منعصلة تصدر لكل مساهم  اضق في االجتماف والتي تتضمن سقًدا لجميع 
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المقشههههحين لالنت اب كققارات منعصههههلة النت اب  عضههههاء مجلس اإلدار  والتي 

الم صههصههة لكل ( إ  وجدت)تم ن المسههاهم من اإلشههار  إل  عدد األ ههوات 

 .ققار انت اب منعصل لعضو مجلس اإلدار 

 توزيع عدد  كبق من   ههوات المسههاهمين عل  ققارات في  الة قيام المسههاهم  (ه)

انت اب  عضههههههههاء مجلس اإلدار   كثق مما يحق له اإلدالء به، فيتم تقليل عدد 

األ ههوات الم صههصههة لكل ققار انت اب عضههو من قبل ذلك المسههاهم بشهه ل 

 .متناسل ويتم تققيل  ي كسور متبقية إل   ققب عدد  حيح

في مجلس (  عضهههههاء)تعيينه عضهههههًوا  الذي يتم( األشههههه اص)ي و  الشههههه ي  (و)

اإلدار   واًل هو الشهههه ي الذي يحصههههل، مقارنًة  بقية ققارات انت اب  عضههههاء 

، ثم ثانًيا الشهههههه ي "لصههههههالحه"مجلس اإلدار ، عل   كبق عدد من األ ههههههوات 

الذي، يتلق  بالمقارنة مع باقي ققارات انت اب  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار  ثاني 

وه ذا  ت  يتسههههههاوم عدد  عضههههههاء مجلس " د المؤي" كبق عدد من األ ههههههوات 

عدد المنا هههههههل ( ولكن ال يتجاوز بأي  ال من األ وال)اإلدار  المعينين مع 

تعتبق ققارات (. وال يجوز تعيين  ي مقشههههههههحين متبقين)الشههههههههاغق  في المجلس 

انت اب  عضههههههههاء مجلس اإلدار  ذات الصههههههههلة قد تم ات اذها  و رفضههههههههرا وفًقا 

ت المدل   را ضههههههههههد ققار انت اب  عضههههههههههاء مجلس ال ي و  لأل ههههههههههوا.  لذلك

ال يجوز رفع األيدي عل  ققار .  اإلدار  واأل ههههههوات المحتجل   ي  ثق قانوني

 .انت اب عضو مجلس اإلدار 

يعني عدد " مد  ال حامد الشاغرب في    س ا  اإب"، 21ل قه هذه الماد   (ز)

 .(1) 21 عضاء مجلس اإلدار  الذين يش لو  المجلس بأكمله بموجل الماد  
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 :يتوقو اعتبار الش ي عضو مجلس اإلدار  بمجقد    (5)

يتوقو هذا الش ي عن ش ل منصل عضو مجلس اإلدار  بموجل  ي   م  ( )

من    ام الئحة الشههقكات  و ي و  ممنوًعا من شهه ل منصههل عضههو مجلس 

 إدار  بموجل القانو ؛

 ذا الش ي ُمعلًسا؛يصبح ه (ب)

يتم التو ل إل  تسوية مع دائني ذلك الش ي بش ل عام للوفاء  ديو  ذلك  (ج)

 الش ي؛

يصههههدر ممار  طبي مسههههجل والذي يباشههههق معالجة ذلك الشهههه ي ر ًيا خطًيا  (د)

للشههههههههههقكة يعيد بأ  هذا الشهههههههههه ي   ههههههههههبح غيق قادر جسههههههههههدًيا  و عقلًيا عل  

 ن ثالثة  شرق؛التصقف كعضو مجلس إدار  وقد يظل كذلك ألكثق م

تصهههههههههدر المح مة، بسهههههههههبل الصهههههههههحة العقلية لذلك الشههههههههه ي،  مًقا يمنع هذا  (ه)

الشهههه ي كلًيا  و جلئًيا من ممارسههههة  ي  ههههال يات  و  قوق كا  يم ن    

 يتمتع  را هذا الش ي بش ل ش صي؛  و 

تتلق  الشههههقكة إشههههعاًرا من عضههههو مجلس اإلدار  يعيد باسههههتقالة عضههههو مجلس  (و)

 .  تكو  هذه االستقالة سارية وفًقا لشقوطرااإلدار  من منصبه، و 

في  الة  رور شههههههاغق في مجلس اإلدار  خالل فتق  تعيين مجلس اإلدار ، يتم تطبيق  (6)

 : اإلجقاءات التالية

 :إذا نشأت الو يعة الشاغق  قبل تاريخ االنتراء و ( )

كا  العضو الذي تقك منصبه، مباشق  قبل إخالء هذا المنصل، عضًوا  .1

في مجموعة  عضههههههههههاء مجلس اإلدار  والتي كا  المسههههههههههاهم القئيسههههههههههي ذو 
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إذا كا  ال )الصههههلة مسههههاهًما  سههههاسههههًيا فيرا، يجل    يتمتع هذا المسههههاهم 

بالحق في تعيين عضهههو ( يلال مسهههاهًما  سهههاسهههًيا في وق   دوث الشههه ور

 ديل عن طقيق تقديم إشعار خطي ذلك إل  الشقكة؛  و مجلس إدار   

(  ( )6) 21في  قوف  خقم غيق تلك المنصههههههههههههههوص عليرا في الماد   .2

 عاله، يجل عل  مجلس اإلدار  تعيين عضو مجلس إدار   ديل وفًقا  (1)

 لموافقة األغلبية العظم  من مجلس اإلدار ؛

إذا نشههههههههههأ الشههههههههههاغق بعد تاريخ االنتراء، فيجوز لمجلس اإلدار  تعيين عضهههههههههو  (ب)

 مجلس إدار   ديل  ناًء عل  تصوي  األغلبية البسيطة من مجلس اإلدار ، 

ُيشههههار  21 ي عضههههو مجلس إدار   ديل فيرا وفًقا لرذه الماد  في كل  الة، يتم تعيين 

 ". مض     س ا  اإب اليديل"إليه في هذا النظام األساسي  ه 

المنصههههههههههههل للعتق   21يتول  عضههههههههههههو مجلس اإلدار  البديل المعين بموجل هذه الماد   (7)

وفًقا لذلك، يجل    يشههه ل  ي عضهههو مجلس .  المتبقية من فتق  تعيين مجلس اإلدار 

   ديل منصههههههههبه  ت  االجتماف العام السههههههههنوي التالي الذي يتم فيه انت اب مجلس إدار 

، وعندئذع تكو  جميع المنا ههههههههههل في مجلس اإلدار  (1) 21اإلدار  بأكمله وفًقا للماد  

 .اغق  وخاضعة لالنت اب في ذلك الوق ش

ألغقاه هذا النظام األسهههههههههههاسهههههههههههي، يتم توزيع  عضهههههههههههاء مجلس اإلدار  في مجموعات  (8)

يتم تحديدها وفًقا "(     مة عمضاء    س ا  اإب"ُيشار إل  كل منرا  ههههههههههههه )منعصلة 

 :لأل  ام التالية



 

59 

 

عند انت اب مجلس اإلدار ، يجل تقييم عدد األ وات المدل   را لكل عضو  ( )

من  جل تحديد المسهههههههاهم الذي  دل  بأكبق عدد من األ هههههههوات لصهههههههالح ذلك 

 ؛"(ال ساه  األساسي"والذي ي و ، فيما يتعلق  ذلك العضو، هو )العضو 

ية بعد ذلك، يتم تصهههنيف  عضهههاء مجلس اإلدار ، عل   سههها   ولي، وفًقا لرو  (ب)

 مساهميرم األساسيين؛

 :(د( )8) 21مع مقاعا  الماد   (ج)

يجل عل  جميع  عضهههههههههههههههاء مجلس اإلدار  الذين لديرم نعس المسهههههههههههههههاهم  .1

 اإلدار ؛ واألساسي    يش لوا مجموعة  عضاء مجلس 

( 1)عندما ي و  مساهًما هو المساهم األساسي لعضو مجلس إدار  وا د  .2

 فقع، يجوز لذلك العضو تش يل مجموعة  عضاء مجلس إدار  بمعقده؛

فقع، وكا  هذا ( 1)إذا كا  المسهههههاهم هو المسهههههاهم األسهههههاسهههههي لعضهههههو وا د  (د)

من ( %5)المسههههههههاهم األسههههههههاسههههههههي يمتلك، إجمااًل،  قل من خمسههههههههة في المائة 

إجمالي عدد األسهههههههههرم المصهههههههههدر ، يجل    يتم تعيين ذلك العضهههههههههو عل   نه 

ويتم ضمه مع  ي  عضاء مجلس إدار  مستقلين " مض     س   اإب  ستحل"

لتجنل الشهههههك، إذا كا  .   خقين في مجموعة  عضهههههاء مجلس إدار  منعصهههههلة

هناك عضو مجلس إدار  مستقل وا د، فيجل    يش ل ذلك العضو المستقل 

 وعة  عضاء مجلس إدار  بمعقده؛مجم

يحتعظ مجلس اإلدار  بسجل ألعضاء مجلس اإلدار  في كل مجموعة  عضاء  (ه)

مجلس إدار ، كما يجوز له، لألغقاه اإلدارية، القجوف إل  كل مجموعة من 

عل  ) عضهههههههاء مجلس اإلدار  من خالل التعيين  سهههههههل ما قد ي و  مناسهههههههًبا 
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مجموعة  عضاء مجلس اإلدار  "سبيل المثال ال الحصق، قد تشمل التعيينات 

مجموعة  عضههههههههههههههاء مجلس "، و "مجموعة  عضههههههههههههههاء مجلس اإلدار  ب"، و " 

 ؛(، وما إل  ذلك"اإلدار  ج

 :عل  سبيل المثال (و)

قد  دلي بأكبق عدد من األ ههههههوات التي  صههههههل "  "نعتقه    المسههههههاهم  .1

بأكبق عدد من " ب"، و دلي المساهم 3و  2و  1عليرا كل من األعضاء 

، 8و  7و  6و  5و  4األ هههوات التي  صهههل عليرا كل من األعضهههاء 

من %(  5)الذي يملك  كثق من خمسههههههة في المائة " )ج"و دل  المسههههههاهم 

بأكبق عدد من األ ههههههوات التي  صههههههل ( إجمالي عدد األسههههههرم المصههههههدر 

الذي يملك  قل من خمسههههههههة في " )د"، و دل  المسههههههههاهم 9عليرا العضههههههههو 

بأكبق عدد من ( من إجمالي عدد األسههههههههههههههرم المصهههههههههههههههدر %(  5)المائة 

الذي يملك  قل " )ههههههههههههه"و دل  المساهم  10األ وات  صل عليه العضو 

بأكبق عدد ( من إجمالي عدد األسرم المصدر %(  5)من خمسة بالمائة 

 ؛11من األ وات التي  صل عليرا العضو 

، ويش ل 3و  2و  1هو المساهم األساسي لألعضاء  " "في و  المساهم  .2

ي تار مجلس .  هؤالء األعضهههههههههههاء مجموعة  عضهههههههههههاء مجلس إدار  وا د 

 ؛"مجموعة  عضاء مجلس اإلدار   "اإلدار  تحديد هذه المجموعة باسم 

 7و  6و  5و  4هو المسههاهم األسههاسههي لألعضههاء " ب"وي و  المسههاهم  .3

.   عضهههههاء مجلس إدار  منعصهههههلة، ويشههههه ل هؤالء األعضهههههاء مجموعة 8و 
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مجموعة  عضاء مجلس "ي تار مجلس اإلدار  تحديد هذه المجموعة باسم 

 ؛"اإلدار  ب

ونظًقا أل  المساهم .  9هو المساهم األساسي للعضو " ج"ي و  المساهم  .4

من إجمالي عدد األسههههههههههههههرم ( %5)يمتلك  كثق من خمسهههههههههههههههة بالمائة " ج"

.   عضهههاء مجلس إدار  بمعقده المصهههدر ، فذ  هذا العضهههو يشههه ل مجموعة

مجموعة  عضاء مجلس "ي تار مجلس اإلدار  تحديد هذه المجموعة باسم 

 ؛"اإلدار  ج

ونظًقا أل  .  10هو المسهههههههاهم األسهههههههاسهههههههي للعضهههههههو " د"ي و  المسهههههههاهم  .5

من إجمالي عدد ( %5)يمتلك  قل من خمسههههههههههة في المائة " د"المسههههههههههاهم 

فقع، فتم تعيين ( 1)و وا د األسرم المصدر  وهو المساهم األساسي لعض

 هذا العضو كعضو مستقل؛

ونظًقا أل  .  11هو المسهههاهم األسهههاسهههي للعضهههو " ههههههههههههههههههه"ي و  المسهههاهم  .6

من إجمالي عدد ( %5)يمتلك  قل من خمسههة في المائة " ههههههههههههههههه"المسههاهم 

فقع، فتم تعيين ( 1)األسرم المصدر  وهو المساهم األساسي لعضو وا د 

 ل؛هذا العضو  يًضا كعضو مستق

.  مًعا مجموعة  عضهههههههاء مجلس إدار  11و 10وعليه، يشههههههه ل العضهههههههوا   .7

مجموعة  عضاء مجلس "ي تار مجلس اإلدار  تحديد هذه المجموعة باسم 

 ؛"اإلدار  د
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ُيعتبق جلًءا من  21 ي عضهههههههههو مجلس إدار   ديل يتم تعيينه وفًقا لرذه الماد   (ز)

نعس مجموعههههة مجلس اإلدار  التي ينتمي إليرهههها المههههديق المعني الههههذي  خل  

 منصبه ويتم استبداله؛

يجل إعاد  تشهه يل مجموعات  عضههاء مجلس اإلدار  بعد كل انت اب لمجلس  ( )

 اإلدار ؛ و

عات  عضاء مجلس اإلدار  كما في تاريخ االعتماد عل  يجل    تكو  مجمو  (ن)

إذا )النحو المحدد بموجل ققار مجلس اإلدار  الصادر في هذا التاريخ  و قبله 

 (.تم ات اذه في تاريخ االعتماد، بموافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم 

 عمضاء    س ا  اإب ألا داألة .22

تعيين  ي عضو ( اإلدار  البديلب الف عضو مجلس )يجوز ألي عضو مجلس إدار   (1)

 خق  و  ي شههههههههههه ي  خق لي و  هو عضهههههههههههو مجلس اإلدار  باإلنابة عنه، ويجوز له 

يتم تعيين  و علل عضههههههههو مجلس . علل  ي عضههههههههو معين باإلنابة عنه من منصههههههههبه

اإلدار  باإلنابة عن طقيق إشهههههعار خطي لمجلس اإلدار ، وي و  ذلك التعيين  و العلل 

يسههههههقي  ي تعيين  و علل لعضههههههو مجلس . القئيس لرذا اإلشههههههعارسههههههارًيا عند اسههههههتالم 

لتجنل الشك، . اإلدار  باإلنابة من قبل القئيس بمجقد استالم اإلشعار من قبل الشقكة

يجوز ألي شههههههه ي    يعمل كعضهههههههو مجلس إدار  باإلنابة ألكثق من عضهههههههو مجلس 

 .إدار  وا د في نعس الوق 

( وعنوا   قيد إلكتقوني)بذعطاء الشقكة عنواًنا يحق لعضو مجلس إدار  باإلنابة، رهًنا  (2)

يم ن إرسههال اإلشههعارات إليه من خالله، تلقي إشههعار بجميع اجتماعات مجلس اإلدار  

ال يحق لعضههههههههههههو مجلس إدار  . التي تم تعيينه عضههههههههههههو مجلس إدار  باإلنابة بشههههههههههههأنرا
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ا  هو  يًضا ولكن إذا ك)باإلنابة، بصعته هذه، تعيين عضو مجلس إدار  باإلنابة عنه 

 (.عضو مجلس إدار ، فيحق له تعيين عضو مجلس إدار  باإلنابة عنه  رذه الصعة

في  الة عدم وجود  ي عضههههههو مجلس إدار  قام  تعيينه، ي و  لعضههههههو مجلس اإلدار   (3)

نعس  قوق التصهههههههههههههوي ، ويحق له  داء جميع و ائو عضهههههههههههههو مجلس ( 1: )باإلنابة

   ُيحسههههههههل في ( 2)؛ و (إ  وجدت) يعته اإلدار  الذي ينوب عنه، باإلضههههههههافة إل  و 

النصههههاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدار  بصههههعته عضههههو مجلس إدار  باإلنابة عن 

ا عضهههو مجلس )عضهههو مجلس إدار  الذي يمثله  وُيحسهههل مق   خقم إذا كا  هو  يضهههً

عن كل عضهههههههههههو مجلس إدار  يمثله  و ينوب عن ( 1)وي و  له  هههههههههههوت وا د ( إدار 

 (.إ  وجد)عيابه باإلضافة إل   وته 

إذا توقو عضههههو مجلس إدار  عن شهههه ل منصههههل عضههههو مجلس إدار  ألي سههههبل من  (4)

األسهههههههههباب، فيتوقو عندئذع تلقائًيا تعيين  ي عضهههههههههو مجلس إدار  باإلنابة كا  قد عينه 

 .هو  ي عضو مجلس إدار   خق لينوب عنه

 ضاء    س ا  اإب كافآ  عم .23

 .يجوز ألعضاء مجلس اإلدار  القيام بأي خدمات يققرها المجلس لصالح الشقكة (1)

 :يحق ألعضاء مجلس اإلدار  الحصول عل  الم افآت التي يحددها مجلس اإلدار  (2)

 مقا ل خدماترم للشقكة كأعضاء مجلس إدار  الشقكة؛ و ( )

 .مقا ل  ي خدمة  خقم يقدمونرا للشقكة (ب)

 :األساسي، يجوز    تكو  م افآت عضو مجلس اإلدار وفًقا للنظام  (3)

 في  ي ش ل؛ و ( )
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تتضههههههههههههههمن  ي تقتيبات تتعلق  دفع معال تقاعدي  و  دل  و إكقامية  و  ي  (ب)

 .ملايا بشأ  الوفا   و المقه  و العجل إل  هذا العضو  و ما ي صه

مسههههتحقة ما لم يققر مجلس اإلدار  خالف ذلك، تكو  م افآت  عضههههاء مجلس اإلدار   (4)
 .من يوم آلخق

قبل تاريخ االنتراء، بموافقة األغلبية العظم  )ما لم يققر مجلس اإلدار  خالف ذلك  (5)
، فال ي و   عضههههههههههاء مجلس اإلدار  مسههههههههههؤولين  مام الشههههههههههقكة عن  ي (لمجلس اإلدار 

م افأ  يتلقونرا بصهههههههعترم  عضهههههههاء مجلس اإلدار   و مسهههههههؤولين  خقين  و مو عين في 
 .  للشقكة  و  ي ش صية اعتبارية  خقم تكو  للشقكة مصلحة فيراالشقكات التابعة 

ال ي و   عضاء مجلس اإلدار  مسؤولين  مام الشقكة عن  ي م افأ  يتلقونرا بصعترم  (6)
 و شقكة ) عضاء مجلس إدار   و مسؤولين  خقين  و مو عين لدم  ي مساهم رئيسي 

 (.تابعة ألي مساهم رئيسي
 دفحا  عمضاء    س ا  اإب .24

يجوز للشهههههقكة دفع  ي نعقات معقولة يتكبدها  عضهههههاء مجلس اإلدار  و عضهههههاء مجلس  (1)

 :اإلدار  باإلنابة بش ل  حيح فيما يتعلق بحضورهم في

 اجتماعات  عضاء مجلس اإلدار   و اللجا ؛ ( )

 الجمأيات العمومية؛  و (ب)

االجتماعات المنعصهههلة لحملة  ي ف ة من ف ات  سهههرم  و سهههندات الشهههقكة،  و  (ج)

ك فيما يتعلق بممارسههههههة سههههههلطاترم واالضههههههطالف بمسههههههؤولياترم فيما ب الف ذل

 .يتعلق بالشقكة
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 لنظا  ال  عاا  ال    اة

عمضررررراء    س ي كق ل  سررررراه اق الدم ب  لش اجت اع مام  ذا ل  يكق هناك مد  كاٍم  ق  .25

 ا  اإب

 :إذا (1)

  عضاء مجلس اإلدار ؛ و( 2)كا  لدم الشقكة  قل من اثنين  ( )

غيق قادر  و غيق راغل في تعيين عدد ( إ  وجد)كا  عضههههو مجلس اإلدار   (ب)

كافع من  عضههههههههاء مجلس اإلدار  لتشهههههههه يل النصههههههههاب القانوني  و الدعو  إل  

 اجتماف عام للقيام  ذلك،

 و توجيه تعليمات )ثم يجوز الثنين  و  كثق من المسهههههههاهمين الدعو  لعقد اجتماف عام 

ب قه تعيين وا د  و  كثق من  عضههههههههههههههاء ( إل  سهههههههههههههه قتيق مجلس اإلدار  للقيام  ذلك

 .مجلس اإلدار 

 الوض إ والتودث في ال  عاا  ال    اة .26

القئيس،  و نههائههل   نههاًء عل  ققار من مجلس اإلدار  بههالههدعو  إل  اجتمههاف عههام، يقوم (1)

القئيس، في  ال عيابه، بالدعو  إل  عقد كل اجتماف عام ووضههههههههههههههع جدول  عماله 

 :ورئاسته، والذي يتم عقده

، عن طقيق إشهههههعار كل (3) 27باسهههههتثناء ما هو منصهههههوص عليه في الماد   ( )

يوًما تقويمًيا قبل التاريخ ( 14) ربعة عشههههق ( 1)مسههههاهم في موعد ال يتجاوز 

يوًما تقويمًيا ( 21)وا د وعشقو  ( 2)المقتق  لالجتماف العام ذي الصلة؛  و 
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ام السنوي؛ شقيطة  نه، في كل  الة، يجوز قبل التاريخ المقتق  لالجتماف الع

( 1)الدعو  إل  االجتماف بمد   قل من مد  اإلشهعار ذات الصهلة المحدد  في 

 324إذا تم  الموافقة عل  ذلك من قبل المسهههههههاهمين وفًقا للقسهههههههمين ( 2) و 

 ؛( سل ما قد تكو  الحالة)من لوائح الشقكات ( 2) 356 و 

 في يوم عمل؛ و (ب)

 .األقل في السنةمق  وا د  عل   (ج)

ي و  سههههههههههههه قتيق مجلس اإلدار ،  و في  الة عيابه، وكياًل يقشهههههههههههههحه القئيس من وق   (2)

 .آلخق، مسؤواًل، من  ين  مور  خقم، عن إدار  وتوثيق  عمال االجتماف العام

 :تعقد االجتماعات العامة (3)

عن طقيق الراتو  و مؤتمقات العيديو  و غيق ذلك من الوسهههههههههههههههائل المماثلة،  ( )

 ن من خاللرا لجميع األشههه اص المشهههاركين في االجتماف في جميع والتي يم

األوقات  ثناء هذا االجتماف االسهههههههههههتماف إل  والتحدث مع بعضهههههههههههرم البع ، 

 وتش ل هذه المشاركة  ضوًرا ش صًيا في هذا االجتماف؛  و

 .ش صًيا (ب)

ي و  الشهههههههههههه ي قادًرا عل  ممارسههههههههههههة  ق التحدث في اجتماف عام عندما ي و  هذا  (4)

في وضهههههع يسهههههمح له بالتوا هههههل مع جميع الحاضهههههقين في االجتماف،  ثناء الشههههه ي 

انعقادها، وإيصههههههههههههال  ي معلومات  و  راء لدم هذا الشهههههههههههه ي  ول  عمال االجتماف 

 .إليرم

، ي و  الشهههه ي قادًرا عل  ممارسههههة  ق التصههههوي  في 21مع عدم اإلخالل بالماد   (5)

 :اجتماف عام عندما
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ي و  هذا الشهههههههههههههه ي قادًرا عل  التصههههههههههههههوي ،  ثناء االجتماف، عل  الققارات  ( )

 المطقو ة للتصوي  في االجتماف، و

االعتبار فيما ي ي التققيق بشههأ  يم ن    يؤخذ تصههوي  ذلك الشهه ي في  (ب)

ما إذا كا  سيتم ات اذ تلك الققارات في نعس الوق  الذي يتم فيه  خذ   وات 

 .جميع األش اص اآلخقين الحاضقين في االجتماف

يجوز لمجلس اإلدار  ات اذ التقتيبات التي يقاها مناسههههههههههههههبة لتم ين الذين يحضههههههههههههههقو   (6)

 . و التصوي  فيهاجتماف عام من ممارسة  قوقرم في التحدث 

 النصاب الحاد دي لالجت اما  ال ا ة .27

واإلشههههعار الواجل تقديمه ب صههههوص الدعو  الجتماف عام،  (3) 27مع مقاعا  الماد   (1)

كا  ( 1: )يجل    ي و  النصههههههههاب القانوني متحقًقا في  ي اجتماف عام للشههههههههقكة إذا

 المسهههههههههههههههاهمو  الذين يمتلكو   غلبية بسههههههههههههههيطة عل  األقل من العدد اإلجمالي لحقوق 

؛ (ش صًيا  و بالوكالة)التصوي  المقتبطة ب امل ر   مال الشقكة الُمصدر  اضقين 

، بشهههقن  ال ي و  هذا (شههه صهههًيا  و بالوكالة)كا  كل مسهههاهم رئيسهههي  اضهههًقا ( 2)و 

 .مطلوب الوفاء به اعتباًرا من تاريخ االنتراء وبعده( 2)الشقن 

في اجتمههاف عههام إذا كهها   ال يجوز إجقاء  ي عمههل  خق غيق تعيين رئيس االجتمههاف (2)

 .األش اص الذين يحضقونه ال يش لو  النصاب القانوني

بعد وق  ( 1)إذا لم ي تمل النصاب في اجتماف عام للشقكة في غضو  ساعة وا د   (3)

البدء المحدد في اإلشعار، يجل تأجيل االجتماف وإعاد  عقده في وق  ال ق لمناقشة 

سههههههاعة عل  األقل ( 48)ه ثما  و ربعو  يتم منح إشههههههعار مدت. جدول األعمال نعسههههههه

في ذلك . لالجتماف المعاد انعقاده ما لم يتعق المسههههههههاهمو  باإلجماف عل  خالف ذلك
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ومع ذلك، إذا لم ي تمل .  االجتماف المعاد انعقاده، يطبق نعس شقن النصاب القانوني

من وق  ( 1)النصههههههههاب في ذلك االجتماف المعاد انعقاده في غضههههههههو  سههههههههاعة وا د  

ا لمنههاقشهههههههههههههههة جههدول  البههدء المققر، فيتم تههأجيههل االجتمههاف مق   خقم وإعههاد  عقههده ال قههً

سهههههههههاعة قبل ( 48)األعمال نعسهههههههههه ويتم منح إشهههههههههعار بمد  ال تقل عن ثمانية و ربعين 

موعد االجتماف الثاني المعاد انعقاده ما لم يتعق المسههههههههههههههاهمو  باإلجماف عل  خالف 

في ذلك االجتماف الثاني المعاد انعقاده، وإل  الحد الذي ينظق فيه االجتماف .  ذلك

الثاني المعاد انعقاده في نعس جدول األعمال، يجل    يتحقق النصهههههههههههههههاب القانوني 

بشهههههههههههههقن    ي و  المسهههههههههههههاهمو  الذي يمتلكو   غلبية بسهههههههههههههيطة عل  األقل من العدد 

لمصهههدر بالكامل للشهههقكة  اضهههقين اإلجمالي لحقوق التصهههوي  المقتبطة  ق   المال ا

فيما يتعلق  (1) 27في الماد  ( 2)وبالتالي، ال ُيطبق الشههقن ( )شهه صههًيا  و بالوكالة)

 (.االنتراء  م ال بأي اجتماف ثا  معاد انعقاده، سواء  دث تاريخ

 إلاسة ال  عاا  ال    اة .28

يق   ذلهك القئيس االجتمهاعهات العهامهة إذا كها  ، فإذا قهام مجلس اإلدار   تعيين رئيس (1)

 . اضًقا وراعًبا في القيام  ذلك

إذا قههام مجلس اإلدار   تعيين نههائههل للقئيس، وكهها  القئيس غيق راغههل في رئههاسههههههههههههههههة  (2)

دقائق من الوق  الذي كا  من ( 10)االجتماف  و لم ي ن  اضههًقا في غضههو  عشههق 

المققر    يبد  فيه االجتماف، يتول  نائل القئيس رئاسهههههههههههههههة االجتماف العام إذا كا  

 .  اضًقا وراعًبا في القيام  ذلك
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يقم مجلس اإلدار   تعيين رئيس ونهههائهههل للقئيس،  و إذا كههها  كهههل من القئيس إذا لم  (3)

ونائل القئيس غيق راغبين في رئاسهههههههة االجتماف  و إذا لم ي ن كالهما  اضهههههههقين في 

 :دقائق من الوق  المققر    يبد  فيه االجتماف( 10)غضو  عشق 

  عضاء مجلس اإلدار  الحاضقو ؛  و ( )

 س إدار ، االجتماف، في  الة عدم وجود  عضاء مجل (ب)

يجل تعيين عضههههو مجلس إدار   و مسههههاهم لقئاسههههة االجتماف، ويجل    ي و  تعيين 

 .رئيس االجتماف  ول عمل في االجتماف

 ".إلاس االجت اع"ُيشار إل  الش ي الذي يق   اجتماًعا عاًما وفًقا لرذه الماد   ه  (4)

 غار ال ساه اقالوض إ والتودث  ق قيل عمضاء    س ا  اإب واألشخاص  .29

يجوز ألعضههاء مجلس اإلدار  الحضههور والتحدث في االجتماعات العامة، سههواء كانوا  (1)

 .مساهمين  م ال

 :يجوز لقئيس االجتماف    يسمح ألش اص  خقين ليسوا (2)

 مساهمين في الشقكة،  و ( )

 يحق لرم ممارسة  قوق المساهمين فيما يتعلق باالجتماعات العامة، (ب)

 .اجتماف عامللحضور والتحدث في 

 لاجال االجت اع .30

 : يجل عل  رئيس االجتماف رفع اجتماف عام إذا (1)

 ؛  و 27كا  هذا التأجيل مطلوًبا وفًقا للماد   ( )

 . تم التوجيه للقيام  ذلك من قبل االجتماف (ب)

 :يجوز لقئيس االجتماف    يؤجل اجتماًعا عاًما ي و  النصاب فيه  اضًقا إذا (2)
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 وافق الحضور عل  التأجيل،  و ( )

 جل  ماية سهههالمة  ي  دا لقئيس االجتماف    تأجيل االجتماف ضهههقوري من  (ب)

 .ش ي يحضق الجمأية  و لضما  سيق  عمال الجمأية بطقيقة منظمة

 :عند تأجيل اجتماف عام، يجل عل  رئيس االجتماف (3)

إمههها    يحهههدد الوقههه  والم ههها  اللهههذين يتم إعهههاد  االنعقهههاد فيرمههها  و يهههذكق     ( )

لس االنعقاد سوف يستمق في الوق  والم ا  اللذين يتم تحديدهما من قبل مج

 اإلدار ؛ و

مقاعا   ي توجيرات فيما يتعلق  وق  وم ا   ي انعقاد تالع يتم إ هههههدارها في  (ب)

 .االجتماف

يوًما ( 14)إذا كا  من المققر اسهههههههههتمقار تأجيل االجتماف بعد  كثق من  ربعة عشهههههههههق  (4)

 يام تقويمية كاملة ( 7)من تاريخ التأجيل، فيجل عل  الشقكة تقديم إشعار قبل سبعة 

 (: ي، باستثناء يوم االجتماف المؤجل الذي ُيمنح فيه اإلشعار)عل  األقل 

 إل  نعس األش اص المطلوب إشعارهم باالجتماف العام للشقكة؛ و ( )

 .يحتوي عل  نعس المعلومات التي يتطلل    يحتويرا ذلك اإلشعار (ب)

ال يجوز مباشههههههههههههههق   ي عمل في اجتماف عام مؤجل والذي لم ي ن من المم ن إجقاؤه  (5)

 .في االجتماف في  ال لم ي ن قد تم تأجيله بش ل  حيح

 

 التص    في ال  عاا  ال    اة

 مام: التص    .31
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، يجل ات اذ الققار المطقو  للتصههههههههههههههوي  في اجتماف عام  قفع 21مع مقاعا  الماد   (1)

 .األيدي ما لم ُيطلل اقتقاف  سل األ ول وفًقا للنظام األساسي

إذا كان  هناك مسهههههههههههههههألة محعو ة بموجل القانو  المعمول به  و بموجل هذا النظام  (2)

لمسهههههههاهمي الشهههههههقكة، فذ   ي مسهههههههألة من ذلك، ما لم تتطلل  غلبية  كبق األسهههههههاسهههههههي 

 :بموجل القانو  المعمول به، تتطلل الحصول عل  موافقة

،  غلبية بسههههيطة من المسههههاهمين الذين (ج)و  (ب( )2) 31مع مقاعا  المواد  ( )

اجتماًعا عاًما معتمًدا  سهههل األ هههول من ( شههه صهههًيا  و بالوكالة)يحضهههقو  

ألسههرم خالل تصههويترم، وي و  لكل مسههاهم عدد من األ ههوات يسههاوي عدد ا

 التي يمتلكرا ذلك المساهم؛  و 

من  1الملحق قبل تاريخ االنتراء، فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليرا في  (ب)

 هذا النظام األساسي، المساهمو  بأغلبية كبيق  من المساهمين؛  و

 .21فيما يتعلق  تعيين  عضاء مجلس اإلدار ، المساهمين وفًقا للماد   (ج)

في  الة تسهههههاوي األ هههههوات فيما يتعلق بققار المسهههههاهمين، ال يجوز ألي شههههه ي     (3)

 .ي و  له  وت ثا ع  و  وت مقجح

 األخساء والنزاما  .32

ال يجوز إ داء  ي اعتقاه عل   هلية  ي شههههههههه ي يصهههههههههوت في اجتماف عام إال في  (1)

المؤجل التي تم فيه اإلدالء بالصههههههوت المعتقه عليه، جلسههههههة االجتماف  و االجتماف 

 .وي و  كل  وت ليس مقفوه في االجتماف  حيًحا

 .ُيحال  ي اعتقاه من هذا القبيل إل  رئيس االجتماف، والذي ي و  ققاره نرائًيا (2)

 ال سالبة ألالتص    .33
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 :قد ُيطلل إجقاء تصوي  عل  ققار (1)

  وقبل االجتماف العام  يث يتم طق ه للتصوي ،  ( )

في اجتماف عام، إما قبل رفع األيدي عل  هذا الققار  و مباشهههق  بعد اإلعال   (ب)

 .عن نتيجة رفع األيدي عل  هذا الققار

 :قد ُيطلل التصوي  من قبل (2)

 رئيس االجتماف؛ ( )

  و  كثق من  عضاء مجلس اإلدار ؛( 2)اثنا   (ب)

  و  كثق ممن لرم  ق التصوي  عل  الققار؛  و (2) ش صا  (ج)

  قوق  مجموف( ⅒)شهههه اص يمثلو  ما ال يقل عن ُعشههههق شهههه ي وا د  و   (د)

 .الققار عل  التصوي   ق لرم الذين المساهمين لجميع التصوي 

 :يجوز سحل طلل التصوي  إذا (3)

 لم ي ن التصوي  قد تم إجقاؤه بعد، و ( )

 .وافق رئيس االجتماف عل  سحبه (ب)

 .21ال ت ل بأ  ام الماد   33هذه الماد   (4)
 

 ا جراء م ش التص    .34

في االجتماعات العامة في  ي وق  وفًقا للنظام األسهههههههاسهههههههي، يجل إجقاء التصهههههههوي   (1)

 .وفي  ي م ا  وبالطقيقة التي يوجه بشأنرا رئيس االجتماف

ويققر كيف ومت  ( ال يللم    ي ونوا مسههاهمين)يجوز لقئيس االجتماف تعيين مدققين  (2)

 .يتم اإلعال  عن نتيجة التصوي 
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بشههههأ  الققار مع مقاعا  النظام األسههههاسههههي، تكو  نتيجة التصههههوي  هي ققار االجتماف  (3)

 .الذي ُطلل التصوي  عليه

 :التصوي  عل  (4)

 انت اب رئيس االجتماف؛  و ( )

 مسألة التأجيل،  (ب)

 .يجل    يؤخذ عل  العور

 .يوًما من طلبه( 30)يجل إجقاء  ي تصوي   خق في غضو  ثالثين  (5)

ال يمنع طلل التصههههوي  من اسههههتمقار انعقاد االجتماف العام، إال فيما يتعلق بالمسههههألة  (6)

 .لل من  جلراالذي طُ 

ال يللم تقديم إشهههههههههههعار  تصهههههههههههوي  لم يتم إجقاؤه عل  العور إذا تم اإلعال  عن الوق   (7)

 .والم ا  الذي سيتم إجقاء التصوي  فيه في االجتماف الذي ُطلل فيه ذلك

 يام عل  األقل يحدد الوق  ( 7)في  ي  الة  خقم، يجل تقديم إشههههههههعار قبل سههههههههبعة  (8)

 .تصوي والم ا  الذي يتم فيه إجقاء ال

 .21ال ت ل بأ  ام الماد   34هذه الماد   (9)
 

  وت ى ا ش اإا  ألال كالة .35

"(  شررررر اإ ال كال)"ل تقديم إشههههههههعار خطي يجوز تعيين وكالء بشهههههههه ل قانوني من خال (1)

 :والذي

 يني عل  اسم وعنوا  المساهم الذي قام  تعين وكيل عنه؛ ( )
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يحدد الش ي الذي تم تعيينه لي و  وكياًل عن ذلك المساهم واالجتماف العام  (ب)

 التي تم تعيين هذا الش ي بشأنه؛

الوكيل يني تعوي  عل  وكيل المسهههاهم والمد  الذي يم ن اسهههت دام إشهههعار  (ج)

 لرا؛

يتم توقيعه من قبل  و نيابة عن المساهم الذي يعين الوكيل،  و يتم التصديق  (د)

 عليه بطقيقة  خقم  سل ما قد يحدده مجلس اإلدار ؛ و

يتم تسهههليمه إل  الشهههقكة وفًقا للنظام األسهههاسهههي و ي تعليمات وارد  في إشهههعار  (ه)

 .االجتماف العام ذو الصلة

ت  تعيين الوكيل في  هي ة محدد ، وقد تحدد  هيً ا قد تطلل الشهقكة تسهليم اإلشهعارا (2)

 .م تلعة ألغقاه م تلعة

 و امتناف الوكيل )قد تحدد إشههههههههعارات الوكيل كيفية تصههههههههوي  الوكيل المعين بموجبرا  (3)

 .عل  ققار وا د  و  كثق( عن التصوي 

 :ما لم يشيق إشعار الوكيل إل  خالف ذلك، يجل التعامل معه عل  النحو التالي (4)

للشهههه ي المعين بموجبه كوكيل بالتصههههقف وفق ما يقاه بشههههأ  كيفية  السههههما  ( )

 التصوي  عل   ي ققارات فقعية  و إجقائية ُتطق  في االجتماف، و

تعيين ذلك الشهههههههههههههه ي كوكيل فيما يتعلق بأي تأجيل لالجتماف العام المعني  (ب)

 .وكذلك االجتماف نعسه
 

 لس ا   ش اإا  ال كال .36
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من ا   شررررررررر اإ )"العام العنوا   و العناوين  يجل    يحدد  ي إشههههههههههههههعار باالجتماف (1)

الههذي تتلق  عليههه الشههههههههههههههقكههة  و وكالؤههها إشههههههههههههههعههارات الوكيههل المتعلقههة  ههذلههك "( ال كال

 .االجتماف،  و  ي تأجيل له، ويتم تسليمرا في نس ة ورقية  و إلكتقونية

إما  قفع األيدي  و )الشهههههههههههه ي الذي يحق له الحضههههههههههههور  و التحدث  و التصههههههههههههوي   (2)

في اجتماف عام يظل مؤهاًل لذلك فيما يتعلق  ذلك االجتماف (  و غيق ذلكباالقتقاف 

 و  ي تأجيل له، عل  القغم من وجود إشعار وكيل ساري يتم تسليمه للشقكة من قبل 

 .ذلك الش ي  و بالنيابة عنه

، يجل تسههههليم إشههههعار الوكيل إل  عنوا  إشههههعار (5) 36و  (4) 36مع مقاعا  المواد  (3)

اف العام  و االجتماف سههههههههههههاعة قبل االجتم( 48)الوكيل بما ال يقل عن ثمانية و ربعين 

 .المؤجل الذي يتعلق به

سههههههههههاعة من طلبه، يجل ( 48)في  الة إجقاء تصههههههههههوي  بعد  كثق من ثما  و ربعين  (4)

سهههاعة ( 24)تسهههليم اإلشهههعار إل  عنوا  إشهههعار الوكيل بما ال يقل عن  ربع وعشهههقين 

 .قبل الوق  المحدد إلجقاء التصوي 

في  الة عدم إجقاء تصههههههههههههههوي   ثناء االجتماف ولكن لم يمق  كثق من ثمانية و ربعين  (5)

 :ساعة من طلبه، فيجل تسليم إشعار الوكيل( 48)

 ؛  و(3) 36وفًقا للماد   ( )

ماف الذي ُطلل فيه التصوي  من القئيس  و الس قتيق  و  ي عضو في االجت (ب)

 . مجلس إدار 
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يجوز إل اء التعيين بموجل إشههههههعار الوكيل من خالل تسههههههليم إشههههههعار خطي مقدم من  (6)

قبل  و نيابة عن الشههه ي الذي تم تقديم إشهههعار الوكيل  واسهههطته  و بالنيابة عنه إل  

 .عنوا  إشعار الوكيل

 : إل اء تعيين الوكيل إال إذا تم تسليمه قبلال يسقي إشعار  (7)

  داية االجتماف  و االجتماف المؤجل الذي يتعلق به؛  و ( )

( في  الة عدم إجقاء تصههههههههههوي  في نعس يوم االجتماف  و االجتماف المؤجل) (ب)

 .الوق  المحدد إلجقاء التصوي  المتعلق به

عّين الوكيل، فيجل    إذا لم يتم التوقيع عل  إشههعار التوكيل من قبل الشهه ي الذي  (8)

ي و  اإلشعار مصحوًبا بذثبات خطي لسلطة الش ي الذي قام بالتوقيع عليه بالنيابة 

 .عن الُمعّين
 

 الت ديال  م ش الحراإا  .37

 :الققار العادي المققر اقتقا ه في اجتماف عام يجوز تعديله بققار عادي إذا (1)

اإلدار  من قبل  تم تقديم إشهههههههعار خطي بالتعديل المقتق  إل  سههههههه قتيق مجلس ( )

شهههههه ي يحق له التصههههههوي  في االجتماف العام الذي سههههههيتم اقتقا  الققار فيه 

 و في وق  )ساعة عل  األقل من انعقاد االجتماف ( 48)قبل ثمانية و ربعو  

 و(: ال ق  سبما قد يققر رئيس االجتماف

لم ي يق التعديل المقتق ،  سهههههههبما يقم رئيس االجتماف بشههههههه ل معقول، نطاق  (ب)

 .قار بش ل جوهقي الق
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يجوز تعديل  ي ققار خاص  و ققار  غلبية المسههاهمين  و ققار انت اب عضههو مجلس  (2)

 :اإلدار  الذي سيتم اقتقا ه في اجتماف عام بموجل ققار عادي، إذا

اقتق  رئيس االجتماف التعديل في االجتماف العام الذي من المققر    ُيعقه  ( )

 فيه الققار؛ و

هو ضهههههههههقوري لتصهههههههههحيح  ي خطأ نحوي  و خطأ  خق لم يتجاوز التعديل ما  (ب)

 .غيق جوهقي في الققار

إذا ققر رئيس االجتماف، المتصهههههههقف بحسهههههههن نية، خالًفا للصهههههههواب    تعديل ققار ما  (3)

 .ي قج عن النظام، فذ  خطأ القئيس ال يبطل التصوي  عل  ذلك الققار
 

   ث ي الشركة .38

مسههههههاهمة بموجل ققار من  من لوائح الشههههههقكات، يجوز ألي شههههههقكة 341وفًقا للقسههههههم  (1)

ا للعمل  ا  و  شه ا هً عضهو مجلس إدارترا  و  ي هي ة إدارية  خقم    تعوه شه صهً

 .كممثل لرا  و ممثلين لرا في  ي اجتماف عام للشقكة

ا عل  ممثل الشهههههههقكة  349يعتبق القسهههههههم  (2) بالمعن  )من لوائح الشهههههههقكات سهههههههارًيا  يضهههههههً

كان  اإلشهههههههارات الوارد  في ذلك  كما لو( من تلك اللوائح 341المقصهههههههود في القسهههههههم 

 .القسم إل  الوكيل تتعلق ب لع من الوكيل وممثل الشقكة
 

 ال ي جد لص    م ش األس   التي م ا ا ع  اس  ستوحة ل شركة .39

ال يجوز ممارسههههههة  ي  قوق تصههههههوي  مقتبطة بالسههههههرم المدفوف جلئًيا في  ي اجتماف  (1)

عو  إليه  و فيما يتعلق به، إذا عام،  و في  ي تأجيل له،  و في  ي تصهههههههههوي  يتم الد
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تم إجقاء مطالبة ب صهههههوص تلك الحصهههههة، وكان  تلك المطالبة غيق مدفوعة بالكامل 

 .عند استحقاقرا، وتظل تلك المطالبة معلقة في الوق  المناسل
 

 ط با  اجت اما  الفئة .40

تسهههههههههقي    ام المواد المتعلقة باالجتماعات العامة، مع  ي تعديالت ضهههههههههقورية، عل   (1)

 . اجتماعات  املي  ي ف ة من األسرم

 

 األسررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررر  والرررررررررررررررررتررررررررررررررررر ز ررررررررررررررررر رررررررررررررررررا  - 4الررررررررررررررررر رررررررررررررررررزء 

 

 األس  

 صالحاا   صداإ فئا   خت فة  ق األس   .41

 (2) 6وعل  وجه ال صوص، قبل تاريخ االنتراء، المواد )مع مقاعا  النظام األساسي  (1)

، ولكن مع عدم اإلخالل بالحقوق المقتبطة بأي 2الملحق و  1الملحق و  (2) 12و 

سهههههرم قائم، يجوز للشهههههقكة إ هههههدار  سهههههرم  رذه الحقوق  و القيود التي قد يتم تحديدها 

ل  بموجل ققار عادي،  و إذا لم يتم ات اذ ذلك الققار،  و بقدر ما ال يني الققار ع

 .  م خاص،  سل ما قد يققره المجلس وفًقا للنظام األساسي

 (2) 6وعل  وجه ال صوص، قبل تاريخ االنتراء، المواد )مع مقاعا  النظام األساسي  (2)

، يجوز للشههقكة إ ههدار  سههرم يتم اسههتقدادها،  و 2الملحق و  1الملحق و  (2) 12و 

تكو  عقضهههههههة لالسهههههههتقداد  ناًء عل  خيار الشهههههههقكة  و المالك، ويجوز لمجلس اإلدار  

 .تحديد الشقون واأل  ام وطقيقة استقداد  ي من تلك األسرم
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 تتاب في األس   ف  ال   ال  م ش االك .42

وفًقا للنظام األسههاسههي، يجوز للشههقكة    تدفع ألي شهه ي عمولة مقا ل    يقوم ذلك  (1)

 :الش ي

 ياالكتتاب  و الموافقة عل  االكتتاب في األسرم؛  و ( )

 .شقاء،  و الموافقة عل  شقاء، اكتتابات في األسرم (ب)

 :يم ن دفع  ي عمولة من هذا القبيل (2)

مالية  خقم مدفوعة بالكامل  و مدفوعة  نقًدا،  و في شهههههههههه ل  سههههههههههرم  و  وراق ( )

 جلئًيا، بطقيقة  و  خقم؛ و

 .فيما يتعلق بأي اكتتاب مشقون  و مطلق (ب)
 

 الشركة غار   ز ة ألاقل  ق ال صالش ال س حة .43

القانو ، ال يجوز    تعتقف الشههههقكة بأي شهههه ي عل   نه يمتلك  باسههههتثناء ما يتطلبه (1)

 ي سههههرم  ناًء عل  ائتما  من  ي نوف كا ، وباسههههتثناء ما يقتضههههيه القانو   و البنود، 

فذ  الشقكة ليس  بأي  ال من األ وال ملتلمة  هههههههههههههههه  و تعتقف بأي مصلحة في  ي 

 .قة بهسرم ب الف ملكية  ا به المطلقة له وجميع الحقوق المتعل
 

 

 ش ا ا  األس   .44

 و  كثق لكل ( 1)مع مقاعا  النظام األساسي، يجل عل  الشقكة إ دار شراد  وا د   (1)

 .مساهم فيما يتعلق باألسرم التي يمتلكرا ذلك المساهم

 : ال ُتطبق هذه الماد  عل  (2)
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 األسرم غيق المعتمد ؛  و  ( )

 .بشأنرااألسرم التي تسمح لوائح الشقكات للشقكة بعدم إ دار شراد   (ب)

 .باستثناء ما هو محدد في النظام األساسي، يجل إ دار جميع الشرادات مجاًنا (3)

 .ال يجوز إ دار  ي شراد  ب صوص األسرم التي تقع ضمن  كثق من ف ة وا د  (4)

 .إذا كا   كثق من ش ي يحمل سرًما، فال يجوز إ دار سوم شراد  وا د  بشأنه (5)

 :يجل    تحدد كل شراد  (6)

 األسرم، والع ة التي تم إ دارها فيرا؛ما يتعلق بعدد  ( )

 وسعق إ دار تلك األسرم؛ (ب)

 المبلو المدفوف عليرا؛ و (ج)

 . ي  رقام مميل  م صصة لرا (د)

 :يجل    تكو  الشرادات (7)

 م تومة بال تم العام للشقكة؛  و ( )

 .موقعة وفًقا لالئحة الشقكات (ب)
 

 

 

 ش ا ا  األس   ال  حدب .45

معينة، يجوز للشههههههههقكة    تصههههههههدر لرذا عندما تلداد  ياز  المسههههههههاهم ألسههههههههرم من ف ة  (1)

 :المساهم ما يلي

شهههههههراد  وا د  مو د  فيما يتعلق بجميع األسهههههههرم من ف ة معينة والتي يمتلكرا  ( )

 ذلك المساهم؛  و
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شههههههههراد  منعصههههههههلة فيما يتعلق فقع  تلك األسههههههههرم التي زادت من خاللرا  ياز   (ب)

 .المساهم

جل عل  الشهههههههقكة التأكد من عندما يتم ت في   ياز  المسهههههههاهم ألسهههههههرم ف ة معينة، ي (2)

 و  كثق فيما يتعلق بعدد األسههههههرم التي يمتلكرا ( 1)إ ههههههدار المسههههههاهم بشههههههراد  وا د  

في  الة عدم وجود طلل من )لكن ال تحتاج الشهههههههههقكة . المسهههههههههاهم بعد هذا الت في 

 :إل  إ دار  ي شراد  جديد  في  ال   ( المساهم

 جة الت في ؛ وجميع األسرم التي لم يعد المساهم يملكرا نتي ( )

  ًيا من األسرم التي يحتعظ  را المساهم بعد الت في ،  (ب)

 .كان ، قبل الت في  مباشق ، ممثلة  نعس الشراد 

 :يجوز للمساهم    يطلل من الشقكة خطًيا استبدال (3)

 الشرادات المنعصلة للمساهم بشراد  مو د ؛  و ( )

تمثل نسهبة األسهرم الشهراد  المو د  للمسهاهم مع شهرادتين منعصهلتين  و  كثق  (ب)

 .التي قد يحددها المساهم

عندما تمتثل الشقكة لذلك الطلل، فقد تعقه رسوًما معقولة عل  النحو الذي قد يققره  (4)

 .مجلس اإلدار  للقيام  ذلك

، يجل عدم إ ههههدار شههههراد  مو د  ما لم يتم إعاد   ي شههههرادات 46مع مقاعا  الماد   (5)

 .يتعين استبدالرا  واًل إل  الشقكة إلل ائرا
 

 ش ا ا  األس   اليدي ة .46

 :إذا كان  الشراد  الصادر  ب صوص  سرم المساهم (1)
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 تالعة  و مشوهة؛  و ( )

 مدع  بأنرا ضائعة  و مسقوقة  و تالعة،  (ب)

 .يتم إ دار شراد   ديلة فيما يتعلق  تلك األسرم يحق لذلك المساهم   

 :المساهم الذي يمار  الحق في إ دار مثل هذه الشراد  البديلة (2)

يجوز له في نعس الوق  ممارسهههههة الحق في الحصهههههول عل  شهههههراد  وا د   و  ( )

 شرادات منعصلة؛

يجل إعاد  الشراد  التي يتم استبدالرا إل  الشقكة إذا كان  تالعة  و مشوهة؛  (ب)

 و

يجل    يمتثل لشههههههقون مثل اإلثبات والتعوي  ودفع رسههههههوم معقولة  سههههههبما  (ج)

 .يققره مجلس اإلدار 
 

 األس   غار ال وتفظ ب ا في د  ذج   ت د

 األس   غار ال  ت دب .47

 ":الح امد ذا  الص ة"في هذه الماد ، تعني  (1)

 ي   م معمول به في لوائح الشههههههههههقكات وقواعد األوراق المالية غيق المعتمد   ( )

 بشأ  امتالك  و إثبات ملكية  و نقل األسرم ب الف النموذج المعتمد؛ و

 ي تشههههههههههقيع معمول به  و قواعد  و تقتيبات  خقم تم إجقاؤها بموجل  و وفًقا  (ب)

 .لرذا الح م

 .تسقي    ام هذه الماد  مع مقاعا  القواعد ذات الصلة (2)
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صلة، إل  الحد الذي ال يعتد بأي  ند في النظام األساسي يتعاره مع القواعد ذات ال (3)

 .ي و  فيه غيق متسق، عند تطبيق القواعد ذات الصلة

يجوز إ هههدار  ي سهههرم  و ف ة من األسهههرم  و اال تعاً  را وفًقا للشهههقون،  و الطقيقة  (4)

 :التي

 تكو  الملكية بموجبرا غيق مثبتة،  و يجل عدم إثباترا، بموجل شراد ؛  و ( )

 .  دو  شراد  و قد يتم  و يجل نقلرا كلًيا  و جلئًيا  (ب)

وفًقا للنظام األساسي، يتمتع  عضاء مجلس اإلدار  بسلطة ات اذ ال طوات التي يقو   (5)

 : نرا مناسبة فيما يتعلق بما يلي

بما في ذلك ما يتعلق بذ هههدار هذه )إثبات ونقل ملكية األسهههرم غيق المعتمد   ( )

 ؛(األسرم

  ي سجالت تتعلق بامتالك األسرم غيق المعتمد ؛ (ب)

 المعتمد  إل   سرم غيق معتمد ؛  و تحويل األسرم (ج)

 .تحويل األسرم غيق المعتمد  إل   سرم معتمد  (د)

وفًقا للنظام األسههاسههي، يجوز للشههقكة بموجل إشههعار إل  مالك السههرم    تطلل بشههأ   (6)

 :ذلك السرم

 إذا كا  غيق معتمد،    يتم تحويله إل  ش ل معتمد؛ و ( )

ُمعتمد، لتم ين التعامل معه إذا كا  معتمد،    يتم تحويله إل  شهههههههههههههه ل غيق  (ب)

 .وفًقا للبنود

 :إذا (7)
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يمنح النظام األسهههههههاسهههههههي  عضهههههههاء مجلس اإلدار  سهههههههلطة ات اذ اإلجقاءات  و  ( )

تطلل من  شههههههه اص  خقين ات اذ إجقاء لبيع األسهههههههرم  و نقلرا  و التصهههههههقف 

 فيرا بأي ش ل  خق؛ و

 ت ضهههههع األسهههههرم غيق المعتمد  لتلك السهههههلطة، ولكن يتم التعبيق عن السهههههلطة (ب)

 بأبارات تعتقه است دام شراد   و  ك خطي  خق،

يجوز ألعضههههههههههههاء مجلس اإلدار  ات اذ اإلجقاءات الالزمة  و المناسههههههههههههبة لتحقيق نعس 

عل  وجه ، و النتائج عند ممارسههههههههههة تلك السههههههههههلطة فيما يتعلق باألسههههههههههرم غيق المعتمد 

ال صهههههههههوص، يجوز ألعضهههههههههاء مجلس اإلدار  ات اذ اإلجقاءات التي يقونرا مناسهههههههههبة 

لتحقيق  يع،  و نقل،  و الت لي،  و مصهههههادر ،  و إعاد  ت صهههههيي،  و التنازل عن 

 . سرم غيق معتمد   و خالف ذلك فقه  ق الحجل عليرا

ما لم يققر  عضهههههاء مجلس اإلدار  خالف ذلك، يجل معاملة األسهههههرم التي يحتعظ  را  (8)

را المساهم المساهم في ش ل غيق معتمد عل   نرا ملكية منعصلة عن  ي  سرم يمتلك

 .في ش ل معتمد

لمجقد    بع  األسرم من ( 2)يجل  ال يتم التعامل مع ف ة األسرم عل   نرا ف تين  (9)

تلك الع ة يتم اال تعاً  را في شههه ل ُمعتمد والبع  اآلخق يتم اال تعاً به في شههه ل 

 .غيق ُمعتمد

 

 األس   ال دف مة جزلًاا

 ا تااز الشركة م ش األس   ال دف مة جزلًاا .48
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عل  كل سهههرم يتم دفعه جلئًيا مقا ل  ي جلء "( ا تااز الشررركة)"تمتلك الشهههقكة امتياًزا  (1)

من سههعق إ ههدار هذا السههرم الذي لم يتم دفعه للشههقكة، والذي يتم دفعه عل  العور  و 

 .في  ي وق  فيما بعد، سواء تم إرسال إشعار مطالبة بشأنه  م ال

 :امتياز الشقكة عل  األسرم (2)

 عل  مصلحة  ي طقف ثالث في تلك األسرم؛ وله األولوية  ( )

يمتههد إل   ي توزيعههات  ربهها   و  ي  موال  خقم مسههههههههههههههتحقههة الههدفع من قبههل  (ب)

إذا تم فقه االمتياز وبيع السرم من قبل )الشقكة فيما يتعلق  رذه األسرم و 

 .عائدات  يع تلك األسرم( الشقكة

 ضع  و سي و  خاضًعا يجوز لمجلس اإلدار  في  ي وق     يققر    السرم الذي ي (3)

 المتياز الشقكة ال ي ضع له، سواء كلًيا  و جلئًيا؛

  دفاذ ا تااز الشركة .49

 :مع مقاعا     ام هذه الماد ، إذا (1)

 تم تقديم إشعار إنعاذ االمتياز فيما يتعلق بسرم؛ و ( )

  خعق الش ي الذي تم إرسال اإلشعار إليه في االمتثال له،  (ب)

 .قيقة التي قد يققرها مجلس اإلدار يجوز للشقكة  يع ذلك السرم بالط

 :إشعار إنعاذ االمتياز (2)

ال يجوز منحه إال فيما يتعلق بسهههرم خاضهههع المتياز الشهههقكة، والذي ُيسهههتحق  ( )

 دفع مبلو بشأنه مع انقضاء تاريخ استحقاق دفع هذا المبلو؛

 يجل تحديد األسرم المعنية؛ (ب)
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وًما من ي( 14)يجل    يطلل دفع المبلو المسههههههههههههههتحق خالل  ربعة عشههههههههههههههق  (ج)

 اإلشعار؛ 

يجل    يتم توجيره إما إل   هههها ل السههههرم  و إل  الشهههه ي الذي يحق له  (د)

 الحصول عليرا بسبل وفا   ا ل السرم  و إفالسه  و غيق ذلك؛ و

 . يجل    يني عل  نية الشقكة في  يع السرم إذا لم يتم االمتثال لإلشعار (ه)

 : يث يتم  يع األسرم بموجل هذه الماد  (3)

اإلدار  تعوي   ي شههه ي  تنعيذ  هههك نقل ملكية األسهههرم إل  يجوز لمجلس  ( )

 المشتقي  و  ي ش ي يقشحه المشتقي؛ و

ا بضههههههههههههههمهها  تطبيق المقهها هل، وال يتههأثق  ق ملكيهة  (ب) ال ي و  المنقول إليههه مللمهً

 .المنقول إليه بأي م العة  و بطال  في العملية المؤدية إل  البيع

بعد دفع تكاليف البيع و ي تكاليف )يجل اسهههههههت دام  هههههههافي عائدات  ي  يع من ذلك  (4)

 (: خقم إلنعاذ االمتياز

 واًل، في دفع الجلء األكبق من المبلو الذي يعقه بسههههههههههههههببه االمتياز كما كا   ( )

 مستحق الدفع في تاريخ إشعار إنعاذ االمتياز؛ و

ثانًيا، للشههههه ي الذي يحق له الحصهههههول عل  األسهههههرم في تاريخ البيع، ولكن  (ب)

راد  األسههههههههههرم المباعة إل  الشههههههههههقكة لإلل اء  و منح فقع بعد التنازل عن شهههههههههه

تعوي  مناسههههل عن  ي شههههرادات معقود ، وي ضههههع لالمتياز بما يعادل رهن 

الشههههههههقكة عل  األسههههههههرم قبل البيع مقا ل  ي  موال مسههههههههتحقة الدفع فيما يتعلق 

 .باألسرم بعد تاريخ إشعار إنعاذ االمتياز
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س قتيق مجلس اإلدار  بأ  الُمصق  هو إققار قانوني من قبل عضو مجلس اإلدار   و  (5)

عضههههههههو مجلس إدار   و سهههههههه قتيق مجلس اإلدار  و نه قد تم  يع السههههههههرم للوفاء بامتياز 

 :الشقكة في تاريخ محدد

هو دليل قاطع عل  الحقائق الوارد  فيه ضههههد جميع األشهههه اص الذين يدعو   ( )

  نرم يستحقو  ملكية السرم؛ و

قههههل  خقم تتطلبرهههها المواد  و بموجههههل مع مقاعهههها  االمتثههههال ألي إجقاءات ن (ب)

 .القانو ، فذ  ذلك يمثل ملكية جيد  للسرم
 

  ش اإا  ال سالبة .50

وفًقا للنظام األسههههاسههههي والشههههقون التي يتم بموجبرا ت صههههيي األسههههرم، يجوز لمجلس  (1)

إل    د المسههاهمين يطلل من المسههاهم    "(  شرر اإ ال سالبة)"اإلدار  إرسههال إشههعار 

الذي ي و  مستحق الدفع فيما يتعلق "( ال سالبة)"محدًدا من المال يدفع للشقكة مبلً ا 

باألسرم التي يحتعظ  را ذلك المساهم في التاريخ الذي يققر فيه مجلس اإلدار  إرسال 

 .إشعار المطالبة

 :إشعار المطالبة (2)

ال يجوز    يطلل من   د المسهههههههههاهمين دفع مطالبة تتجاوز المبلو اإلجمالي  ( )

  سرم ذلك المساهم؛غيق المدفوف عل  

 يجل    يذكق مت  وكيف يتم دفع  ي مطالبة تتعلق  را؛ و (ب)

 .قد تسمح  و تطلل دفع المطالبة عل   قسان (ج)
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يجل عل  المساهم االمتثال لمتطلبات إشعار المطالبة، ولكن ال يللم  ي مساهم  دفع  (3)

 .يوًما منذ إرسال اإلشعار( 14) ي مطالبة قبل مقور  ربعة عشق 

تتلق  الشهههههههقكة  ي مطالبة مسهههههههتحقة بموجل إشهههههههعار المطالبة، يجوز لمجلس قبل     (4)

 :اإلدار 

 إبطالرا كلًيا  و جلئًيا،  و ( )

 تحديد وق  ال ق للدفع مما هو محدد في اإلشعار، (ب)

 .من خالل إشعار خطي  خق للمساهم فيما يتعلق بأسرمه التي تم  المطالبة بشأنرا

 ال سؤولاة مق  ف  ال سالبا  .51

مسهههؤولية عن سهههداد المطالبة  و يتم نقلرا عن طقيق نقل األسهههرم التي يللم ال تسهههقع ال (1)

 .دفعرا

ي و   املي األسهههرم المشهههتقكين مسهههؤولين بالتضهههامن والتكافل عن دفع جميع طلبات  (2)

 .السداد فيما يتعلق  ذلك تلك األسرم

مع مقاعا  الشهههههقون التي يتم بموجبرا ت صهههههيي األسهههههرم، يجوز لمجلس اإلدار ، عند  (3)

ار األسرم،    يني عل     إشعارات المطالبة المقسلة إل   املي تلك األسرم إ د

 :قد تتطلل منرم

 دفع المطالبة التي ليس  هي نعسرا،  و ( )

 .دفع المطالبة في  وقات م تلعة (ب)
 

 مند ا ال ي زم  صداإ  ش اإ ال سالبة .52
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التي تم ال يللم إ ههههههههدار إشههههههههعار المطالبة فيما يتعلق بالمبالو المحدد ، في الشههههههههقون  (1)

 :بموجبرا إ دار السرم، عل   نرا واجبة الدفع للشقكة فيما يتعلق  رذا السرم

 عند الت صيي ( )

 عند  دوث  دث معين؛  و (ب)

 .في تاريخ محدد من قبل  و وفًقا لشقون اإل دار (ج)

ولكن إذا مق تاريخ االسههههههههههههههتحقاق لسهههههههههههههههداد هذا المبلو ولم يتم دفعه، فيتم التعامل مع  (2)

ميع النوا ي عل   نه قد  خعق في االمتثال إلشههههههههعار  هههههههها ل السههههههههرم المعني من ج

المطالبة فيما يتعلق  ذلك المبلو، وي و  مسهههههؤواًل عن العواقل التي تتعلق  دفع العائد  

 .والمصادر 
 

 ال  اقا الت حالاة: مدم اال تثاس  ش اإ ال سالبة .53

تاريخ دفع إذا كا  الشهههه ي مسههههؤواًل عن سههههداد مطالبة وفشههههل في القيام  ذلك بحلول  (1)

 : المطالبة

 يجوز لمجلس اإلدار  إ دار إشعار بالمصادر  المقصود  لذلك الش ي؛ و ( )

 ت  يتم سهههههههههداد المطالبة، يجل    يدفع هذا الشههههههههه ي فائد  الشهههههههههقكة عل   (ب)

 .المطالبة من تاريخ دفع المطالبة بالسعق ذي الصلة

 :ألغقاه هذه الماد  (2)

فيه إشهههعار المطالبة عل     هو الوق  الذي يني "  لاإ خ سرردا  ال سالبة"  ( )

المطالبة واجبة الدفع، ما لم يقدم المجلس إشههههههههههههههعاًرا يحدد تاريً ا ال ًقا، وفي 

 هو ذلك التاريخ الال ق؛" تاريخ سداد المطالبة"هذه الحالة ي و  
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 :هو"  الس ر ال ناسا"  (ب)

 السعق المحدد بالشقون التي تم بموجبرا تحديد المطالبة المستحقة؛ .1

م تحديده في إشهههههههههههههعار المطالبة الذي يتطلل دفع قيمة  ي سهههههههههههههعق  خق ت .2

 المطالبة،  و تم تحديده من قبل المجلس؛

( ٪5)إذا لم يتم تحديد معدل بأي من هاتين الطقيقتين، خمسههههههههههههههة بالمائة  .3

 .سنوًيا

 .يجوز لمجلس اإلدار  التنازل عن  ي التلام  دفع فائد  عل  المطالبة كلًيا  و جلئًيا (3)
 

 ال حص  ب ش اإ ال صا إب  .54

 :إشعار النية بالمصادر  (1)

قد يتم إرسهههالرا فيما يتعلق بأي سهههرم لم يتم دفع مطالبة ب صهههو هههرا كما هو  ( )

 مطلوب بموجل إشعار استدعاء؛

يجل إرسهههالرا إل  مالك ذلك السهههرم  و إل  شههه ي يحق له الحصهههول عليرا  (ب)

 بسبل وفا   ا ل هذا السرم  و إفالسه  و غيق ذلك؛

المطالبة و ي فائد  مسههههههههههههههتحقة بحلول تاريخ ال يقل يجل    تطلل دفع قيمة  (ج)

 يوًما بعد تاريخ اإلشعار؛( 14)عن  ربعة عشق 

 يجل    يذكق كيف يتم الدفع؛ و (د)

يجل    يذكق  نه في  الة عدم االمتثال لإلشهعار، فذ  األسهرم التي يتم دفع  (ه)

 .المطالبة بشأنرا ستكو  عقضة للمصادر 

   س سة    س ا  اإب في  صا إب األس .55
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إذا لم يتم االمتثال إلشعار المصادر  المقصود في  و قبل التاريخ الذي ي و  فيه دفع  (1)

المطالبة مطلوًبا في إشههههههههههعار المصههههههههههادر  المقصههههههههههود، فيجوز لمجلس اإلدار     يققر 

مصهههادر   ي سهههرم تم منحه بشهههأنه، وتشهههمل المصهههادر  جميع  ربا  األسهههرم  و األموال 

تعلق باألسههههههههههههههرم المصههههههههههههههادر  والتي لم يتم دفعرا قبل األخقم المسههههههههههههههتحقة الدفع فيما ي

 .المصادر 
 

 عثر ال صا إب .56

 :مع مقاعا     ام النظام، فذ  مصادر  السرم تسقع (1)

جميع المصالح في هذا السرم، وجميع الدعاوم والمطالبات ضد الشقكة فيما  ( )

 يتعلق به؛ و

كان   جميع الحقوق وااللتلامات األخقم المتعلقة بالسهههههرم  ين الشههههه ي الذي (ب)

 . صته قبل المصادر  وبين الشقكة

 : ي سرم تم  مصادرته بموجل النظام األساسي (2)

 يعتبق قد تم  مصادرته عندما يققر المجلس مصادرته؛ ( )

 يعتبق ملًكا للشقكة؛ و (ب)

يجوز  يعه  و إعاد  ت صهههههيصهههههه  و الت لي منرا بأي طقيقة  خقم  سهههههبما  (ج)

 .يقاه المجلس مناسًبا

 :مافي  الة مصادر   سرم ش ي  (3)

يجل    تقسهههل الشهههقكة إل  ذلك الشههه ي إشهههعاًرا بحدوث مصهههادر  وتسهههجيله  ( )

 في سجل األعضاء؛
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 لم يعد هذا الش ي مساهمًا فيما يتعلق  تلك األسرم؛ (ب)

يجل عل  هذا الشهه ي تسههليم الشههراد  ال ا ههة باألسههرم التي تم مصههادرترا  (ج)

 للشقكة من  جل اإلل اء؛

ميع المبالو المستحقة الدفع من يظل هذا الش ي مسؤواًل  مام الشقكة عن ج (د)

قبل ذلك الشهههههههههههههه ي بموجل المواد في تاريخ المصهههههههههههههههادر  فيما يتعلق  رذه 

سهههواء كان  مسهههتحقة قبل تاريخ المصهههادر   و )األسهههرم، بما في ذلك  ي فائد  

 ؛ و(بعده

يجوز لمجلس اإلدار  التنازل عن دفع هذه المبالو كلًيا  و جلئًيا  و تنعيذ الدفع  (ه)

ات لقيمة األسرم في وق  المصادر   و مقا ل  ي مقا ل يتم دو   ي م صص

 .استالمه عند التصقف فيرا

في  ي وق  قبل    تتصههقف الشههقكة في األسههرم المصههادر ، يجوز لمجلس اإلدار      (4)

يققر إل اء المصههههههههادر  عند سههههههههداد جميع المطالبات والعائد  المسههههههههتحقة فيما يتعلق به 

 .وبشقون  خقم يقاها مناسبة
 

 جراء أل د ال صا إبا  .57

إذا كا  سههيتم الت لي من األسههرم المصههادر  عن طقيق التحويل، يجوز للشههقكة تلقي  (1)

 .مقا ل التحويل ويجوز لمجلس اإلدار  تعوي   ي ش ي  تنعيذ  دا  التحويل

إعال  قانوني من قبل عضهههههو مجلس اإلدار   و سههههه قتيق مجلس اإلدار  بأ  الُمقق هو  (2)

يق مجلس اإلدار  و   السههرم قد تم  مصههادرته في تاريخ عضههو مجلس إدار   و سهه قت

 :محدد
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هو دليل قاطع عل  الحقائق الوارد  فيه ضههههد جميع األشهههه اص الذين يدعو   ( )

  نرم يستحقو  ملكية السرم؛ و

مع مقاعهههها  االمتثههههال ألي إجقاءات نقههههل  خقم تتطلبرهههها المواد  و بموجههههل  (ب)

 .القانو ، فذ  ذلك يمثل ملكية جيد  للسرم

يلتلم الشهههههه ي الذي يتم تحويل األسههههههرم المصههههههادر  إليه بالنظق في تطبيق المقا ل ال  (3)

وال تتأثق ملكية هذا الشهه ي للسههرم بأي م العة  و بطال  في العملية التي ( إ  وجد)

 . دت إل  مصادر   و نقل الملكية السرم

  إذا باع  الشههقكة  سههرًما مصههادر ، يحق للشهه ي الذي ا تعظ  را قبل مصههادرترا   (4)

 :يتلق  من الشقكة عائدات هذا البيع، بعد خصم  ي عمولة، وباستثناء  ي مبلو

 كا   و كا  سيصبح مستحق الدفع؛ و ( )

لم يدفع، عند مصهههههادر  تلك األسهههههرم، من قبل ذلك الشههههه ي فيما يتعلق  تلك  (ب)

 األسرم، 

ولكن ال توجد فائد  مسههههههههههههههتحقة الدفع لمثل هذا الشهههههههههههههه ي فيما يتعلق  رذه العائدات 

 .والشقكة غيق مللمة بحساب  ي  موال م تسبة منرا
 

 التنازس مق األس   .58

 :يجوز للمساهم التنازل عن  ي سرم (1)

 التي يجوز لمجلس اإلدار  إ دار ِبشأنرا إشعار بالمصادر  المقصود ؛ ( )

 التي يجوز لمجلس اإلدار  التنازل عنرا؛  و (ب)

 .التي تم  مصادرترا (ج)
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 . ي من هذه األسرميجوز لمجلس اإلدار  قبول التنازل عن  (2)

 .إ  تأثيق التنازل عل  السرم هو نعس تأثيق المصادر  عل  ذلك السرم (3)

يم ن التعامل مع السههرم الذي تم التنازل عنه  نعس طقيقة التعامل مع السههرم الذي تم  (4)

 .التنازل عنه

 

 دحل   كاة األس  

 ما ة: التو  ال  .59

بأي شههههههه ل عادي  و  ي  يجوز نقل األسهههههههرم المصهههههههدق عليرا عن طقيق  دا  التحويل (1)

 :ش ل  خق معتمد من قبل مجلس اإلدار ، والذي يتم تنعيذه من قبل  و نيابة عن

 الناقل و ( )

 .إذا تم دفع جلء من األسرم، المنقول إليه (ب)

ال يجوز فقه  ي رسههوم مقا ل تسههجيل  ي  دا  تحويل  و مسههتند  خق يتعلق  و يؤثق  (2)

 .عل  ملكية  ي سرم

 . ك نقل مسجل يجوز للشقكة اال تعاً بأي (3)

يظل المحول  ههههههها ل السهههههههرم المعتمد  ت  يتم إدخال اسهههههههم المحول إليه في سهههههههجل  (4)

 .األعضاء بصعته مالًكا له

 :يجوز ألعضاء مجلس اإلدار  رف  تسجيل تحويل السرم المعتمد إذا (5)

 لم يتم دفع األسرم بالكامل؛ ( )

عّينه لم يتم إيداف التحويل في الم تل المسهههجل للشهههقكة  و في  ي م ا   خق  (ب)

  عضاء مجلس اإلدار ؛
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ال ي و  التحويل مصهههحوًبا بشهههراد  األسهههرم التي يتعلق  را،  و  ي دليل  خق  (ج)

قد يطلبه عضههههههههو مجلس اإلدار  بشهههههههه ل معقول إل رار  ق ناقل الملكية في 

إجقاء النقههل،  و دليههل عل   ق شهههههههههههههه ي  خق غيق النههاقههل في إجقاء نقههل 

 الملكية نيابة عن الناقل؛

 من األسرم؛  و( 1)إذا كا  نقل الملكية يتعلق بأكثق من ف ة وا د   (د)

 .متنازلين( 4)كا  نقل الملكية لصالح  كثق من  ربعة  (ه)

يجوز لمجلس اإلدار  رف  تسهههجيل نقل السهههرم إذا كا  ينترك هذا النظام األسهههاسهههي،  (6)

ما  وإذا  دث ذلك، فيجل إعاد   ك نقل الملكية إل  المحول إليه مع إشعار القف 

 .لم يشك المجلس في    نقل الملكية المقتق  قد ي و  ا تيالًيا
 

 لو  ل األس   غار ال  ت دب .60

يجل    تتم جميع عمليات نقل األسههههههرم التي تكو  في شهههههه ل غيق ُمعتمد عن طقيق  (1)

 .نظام ذي  لة ما لم تني قواعد األوراق المالية غيق المعتمد  عل  خالف ذلك

( 4)يجل عدم تسههجيل نقل ملكية السههرم غيق المعتمد إذا كا  لصههالح  كثق من  ربعة  (2)

 .منقول إليرم

 

 النحل

 دحل   كاة األس   .61

إذا انتقل  ملكية السهههههههرم إل  منقول إليه، فيجوز للشهههههههقكة فقع    تعتقف بأ  المنقول  (1)

 .إليه له  ي  ق في ذلك السرم
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تقكة المسهههههاهم المتوف  من  ي مسهههههؤولية ال يوجد في هذا النظام األسهههههاسهههههي ما ُيععي  (2)

 .فيما يتعلق بالسرم المملوك من قبل ذلك المساهم و ده  و بش ل مشتقك

المنقول إليه الذي يقدم مثل هذا الدليل عل  اسههههههههتحقاقه لألسههههههههرم كما قد يطلبه مجلس  (3)

 :اإلدار  بش ل  حيح

األسرم  و  يجوز له، وفًقا للنظام األساسي، اختيار إما    يصبح  اماًل لتلك ( )

    يتم نقلرا إل  ش ي  خق، و

مع مقاعا  النظام األسهههاسهههي، و ت  إتمام  ي نقل لألسهههرم إل  شههه ي  خق،  (ب)

 .ي و  له نعس الحقوق التي يتمتع  را  امل األسرم

ولكن ال يحق للمنقول إليه الحضههههههههههور  و التصههههههههههوي  في جمأية عمومية، فيما يتعلق  (4)

بسبل وفا   املرا  و إفالسه  و غيق ذلك، ما باألسرم التي يحق له الحصول عليرا، 

 .لم يصبح هو  امل تلك األسرم
 

   اإسة حح ا ال نح س ل   .62

يجل عل   عضاء مجلس اإلدار  الذين يقغبو  في    يصبحوا   حاب األسرم التي  (1)

 . صلوا عليرا    ي طقوا الشقكة كتا ًيا  رذه القعبة

الناقل في نقله إل  شههههههه ي  خق، إذا كان  الحصهههههههة عبار  عن سهههههههرم معتمد ويقغل  (2)

 .فيجل عل  الناقل التوقيع عل   ك نقل ملكية فيما يتعلق به

إذا كان  السههرم عبار  عن سههرم غيق معتمد ويقغل المنقول إليه في نقله إل  شهه ي  (3)

 : خق، فيجل عل  المنقول إليه

 الحصول عل  جميع التعليمات المناسبة لتنعيذ نقل الملكية؛  و ( )
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الحصههة غيق المعتمد  قد تم ت ييقها إل  شهه ل معتمد ومن  الحصههول عل     (ب)

 .ثم توقيع  ك النقل فيما يتعلق  را

يجهل التعهامل مع  ي نقهل تم إجقاؤه  و تنعيهذه بموجل هذا البنهد كمها لو تم إجقاؤه  و  (4)

تنعيذه من قبل الشهههههه ي الذي اسههههههتمد منه المنقول إليه الحقوق التي تتعلق باألسههههههرم، 

 .الذي  دم إل  ذلك النقل لم يحدثكما لو كا  الحدث 
 

 ال نح س ل   ال  تز    ألإش اإا   سبحة .63

إذا تم إرسهههههال إشهههههعار إل    د المسهههههاهمين فيما يتعلق باألسهههههرم وكا  المنقول إليه له  (1)

الحق في تلك األسههههرم، ي و  المنقول إليه مللًما باإلشههههعار إذا كا  قد تم تسههههليمه إل  

 .إليه في سجل األعضاءالمساهم قبل إدخال اسم المنقول 

 

 ل حاد األس  

  جراءا  التصرم في كس إ األس   .64

 :تنطبق هذه الماد  في الحاالت التالية (1)

 كا  هناك تو يد  و تقسيم لألسرم؛ و ( )

 .نتيجة لذلك، يحق للمساهمين الحصول عل  كسور من األسرم (ب)

 :يجوز للمجلس (2)

بأفضل سعق  يع األسرم التي تمثل الكسور ألي ش ي بما في ذلك الشقكة  ( )

 يم ن الحصول عليه بش ل معقول؛
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في  الة األسههههههههههرم المصههههههههههدق عليرا، تعوي   ي شهههههههههه ي  تنعيذ  دا  تحويل  (ب)

 األسرم إل  المشتقي  و ش ي يقشحه المشتقي؛ و

 .توزيع  افي  صيلة البيع بالنسل المستحقة  ين  املي األسرم (ج)

حد األدن  الذي عندما ي و  اسههههههههههههههتحقاق  ي مالك لجلء من عائدات البيع  قل من ال (3)

يحدده مجلس اإلدار ، يجوز توزيع جلء المسههههههاهم هذا عل  مؤسههههههسههههههة خيقية ألغقاه 

 . و سوق   و بي العالمي /قوانين   و  بي و 

الشههه ي الذي يتم نقل ملكية األسهههرم إليه غيق مللم بضهههما  اسهههتالم  ي  موال شهههقاء  (4)

 .من قبل الش ي الذي يحق له الحصول عل  الكسور ذات الصلة

تتأثق ملكية األسههههههههههههرم المحول إليه لرا بأي م العة  و بطال  في العملية التي  دت  ال (5)

  .إل   يعرا

 

  صداإا  األس   ال ديدب

 حح ا األول  ة في اللوة الشركا  .65

 (2) 6وعل  وجه ال صههوص، قبل تاريخ االنتراء، المواد)مع مقاعا  النظام األسههاسههي  (1)

بما )، دو  اإلخالل بأ  ام هذا النظام األساسي 2الجدول و  1الجدول و  (2) 12و 

، يجل تطبيق األ  ام الوارد  1الملحق من  3في ذلك، العقق  السههابقة لتاريخ االنتراء 

بما )في لوائح الشقكات فيما يتعلق بذ دار وت صيي األوراق المالية لحقوق الملكية 

من لوائح ( 3) 519و ( 2) 519تين في ذلك الت صهههههههههيي عن طقيق تشههههههههه يل الماد

الشهههههقكات بما في ذلك البيع  و إعاد  الت صهههههيي  و التصهههههقفات األخقم في األسهههههرم 

 (.(4) 58 و  (ج( )2) 56بموجل المواد 
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 (2) 6وعل  وجه ال صوص، قبل تاريخ االنتراء، المواد )مع مقاعا  النظام األساسي  (2)

من لوائح الشهههههههههههقكات،  510، ألغقاه القسهههههههههههم 2الملحق و  1الجدول و  (2) 12و 

من هذا النظام األساسي، يجوز ألعضاء  1الملحق من  3وقبل تاريخ االنتراء، العقق  

ا محدًدا  و عاًما إل ههدار وت صههيي  مجلس اإلدار     يطلبوا من المسههاهمين تعويضههً

قبل تاريخ (.  (1) 65بالمعن  المقصههههههههههههههود في الماد  )األوراق المالية بحقوق الملكية 

االنتراء، ال يجوز ت صيي األوراق المالية لحقوق الملكية وفًقا لتعوي  عام قائم من 

ا عل  موافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم  المسهههههههههههاهمين ما لم يتم الحصههههههههههه ول  يضهههههههههههً

ولتجنل الشههههههههههك، لن تكو  موافقة مجلس اإلدار  بأغلبية عظم  مطلوبة في الحاالت )

ا محدًدا وفًقا لما تقدم ال يجوز بأي (.  التي ي و  فيرا المسههههههههههاهمو  قد قدموا تعويضههههههههههً

الية  دو   ال من األ وال ألعضهههههاء مجلس اإلدار  إ هههههدار وت صهههههيي  ي  وراق م

 .تعوي  ساري 

 ل ز  ا  األإباح والت ز  ا  األخرى 

  جراءا   مال  ل ز  ا  األإباح .66

( 2) 6وعل  وجه ال صوص، قبل تاريخ االنتراء، المواد )مع مقاعا  النظام األساسي  (1)

، يجوز للشههههههههههههههقكههة بموجههل ققار عههادي إعال  توزيعههات األربهها ، (ب( )2) 31و  ( )

 .   يققر دفع توزيعات  ربا  مؤقتةويجوز لمجلس اإلدار  

يجل عدم اإلعال  عن توزيعات األربا  ما لم يصهههههدر مجلس اإلدار  تو هههههية بشهههههأ   (2)

 .يجل  ال يتجاوز توزيع األربا  المبلو المو   به من قبل مجلس اإلدار . مقدارها

ال يجوز اإلعال  عن  ي  ربا   و دفعرا إال إذا كا  ذلك وفًقا لحقوق المسهههههههههههههههاهمين  (3)

 .  ام هذا النظام األساسيو 
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ما لم يوجد في ققار المسهههههاهمين باإلعال   و ققار مجلس اإلدار   دفع  ربا  األسهههههرم،  (4)

 و الشههههقون التي تم بموجبرا إ ههههدار األسههههرم، ما يني عل  غيق ذلك، فيجل دفعرا 

من خالل القجوف إل  ملكية كل مسهههههاهم لألسهههههرم في تاريخ الققار  و ققار اإلعال   و 

 .الدفع

إذا تم تقسههههههههيم ر   مال الشههههههههقكة إل  ف ات م تلعة، فال يجوز دفع  ي توزيعات  ربا   (5)

مؤقتة عل  األسههههههههههههههرم التي تحمل  قوًقا مؤخق  األربا   و غيق ممتاز  إذا كان   ي 

 .توزيعات  ربا  تعضيلية متأخق  في وق  الدفع

دفع بسعق ثا   يجوز لمجلس اإلدار     يدفعوا عل  فتقات زمنية  ي  ربا  مستحقة ال (6)

 .إذا تبين لرم    األربا  المتا ة للتوزيع تبقر الدفع

إذا تصهههههقف  عضهههههاء مجلس اإلدار  بحسهههههن نية، فذنرم ال يتحملو   ي مسهههههؤولية تجاه  (7)

 املي األسههرم الممنو ين  قوًقا ممتاز  عن  ي خسههار  قد يتعقضههو  لرا بسههبل الدفع 

 .ت الحقوق المؤخق   و غيق الممتاز القانوني ألربا  األسرم المؤقتة عل  األسرم ذا
 

 حساب األإباح .67

باسههههههههههتثناء ما تني عليه المواد  و الحقوق المقتبطة باألسههههههههههرم، يجل    تكو  جميع  (1)

 : ربا  األسرم

المعلنة والمدفوعة وفًقا للمبالو المدفوعة عل  األسههههههههههههرم التي يتم دفع توزيعات  ( )

 األربا  عليرا؛ و

مع المبالو المدفوعة عل  األسهههههرم خالل يتم توزيعرا ودفعرا بشههههه ل متناسهههههل  (ب)

 . ي جلء  و  جلاء من العتق  التي تم دفع توزيعات األربا  بشأنرا
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إذا تم إ هههدار  ي سهههرم بشهههقون تني عل   نه يتم تصهههنيعرا لتوزيعات األربا  اعتباًرا  (2)

 .من تاريخ معين، يتم تصنيف هذه المشاركة لألربا  وفًقا لذلك

ربا ، لن يتم ا تسههههههاب  ي مبلو تم دفعه عل  السههههههرم ألغقاه ا تسههههههاب توزيعات األ (3)

 .مسبًقا لتاريخ االستحقاق لسداد هذا المبلو
 

  ف  عإباح األس   والت ز  ا  األخرى  .68

عندما يتم دفع  ربا   سهههههههرم  و  ي مبلو  خق يمثل توزيًعا يتعلق بأسهههههههرم، فيجل دفعه  (1)

 : وا د   و  كثق من الوسائل التالية

في يحدده مستلم التوزيع إما كتابًة  و وفًقا لما يققره التحويل إل   ساب مصق  ( )

 المجلس ب الف ذلك؛

بذرسال شيك مستحق الدفع لصالح مستلم التوزيع عن طقيق البقيد إل  مستلم  (ب)

إذا كا  مسهههههههههتلم التوزيع هو )التوزيع عل  العنوا  المسهههههههههجل لمسهههههههههتلم التوزيع 

دده مسهههههههههتلم إل   ي عنوا  يح( في  ي  الة  خقم )،  و ( ههههههههها ل الحصهههههههههة

 التوزيع إما خطًيا  و  سبما قد يققره  عضاء مجلس اإلدار  خالًفا لذلك،

بذرسههال شههيك مسههتحق الدفع لصههالح شهه ي محدد بالبقيد إل  ذلك الشهه ي  (ج)

عل  العنوا  الذي  دده مستلم التوزيع لذلك الش ي إما خطًيا  و  سبما قد 

 يققره  عضاء مجلس اإلدار  خالًفا لذلك،  و

ة دفع  خقم  سهههههبما يتعق عليه  عضهههههاء مجلس اإلدار  مع مسهههههتلم بأي وسهههههيل (د)

 .التوزيع إما خطًيا  و  وسائل  خقم  سبما قد يققره  عضاء مجلس اإلدار 
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، فيما يتعلق بالسرم الذي يستحق عنه توزيع "  ست   الت ز  " في المواد، ُيقصد  هههههههههههههه  (2)

 : ربا   و مبلو  خق

  امل األسرم،  و ( )

 و  كثق من الحاملين المتضهههههههههههههامنين، ي و  المذكور  إذا كا  لألسهههههههههههههرم اثنا  (ب)

 اسمه  واًل منرما في سجل األعضاء،  و

إذا لم يعد  امل األسرم مستحًقا لألسرم بسبل الوفا   و اإلفال ،  و بموجل  (ج)

 .القانو ، ي و  هو المنقول إليه

 .ال يحق ألي مساهم المطالبة بأي توزيع غيق نقدي (3)
 

 ما ا يت  ق ألال بالغ ال ستوحة ل شركةاالستحساما   ق الت ز  ا   .69

 :إذا (1)

 ي ضع السرم لقهن الشقكة؛ و ( )

 يحق لمجلس اإلدار  إ دار إشعار إنعاذ الحجل فيما يتعلق  ذلك، (ب)

يجوز لمجلس اإلدار ،  داًل من إ ههههههههههدار إشههههههههههعار إنعاذ االمتياز،    ي صههههههههههم من  ي 

مبلو من المال توزيعات  ربا   و مبلو  خق مسههههههههههههتحق الدفع فيما يتعلق بالسههههههههههههرم  ي 

مسهههههههتحق الدفع للشهههههههقكة فيما يتعلق  تلك األسهههههههرم إل  الحد الذي يحق لمجلس اإلدار  

 .المطالبة بالدفع بموجل إشعار إنعاذ االمتياز

يجل اسههههههههههت دام األموال المقتطعة لسههههههههههداد  ي مبالو مسههههههههههتحقة الدفع فيما يتعلق  تلك  (2)

 . السرم

 :بما يلييجل عل  الشقكة إخطار مستلم التوزيع كتا ًيا  (3)
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  قيقة ومقدار  ي خصم من هذا القبيل؛ ( )

 ي عدم دفع  ربا   و  ي مبلو  خق مستحق الدفع فيما يتعلق بسرم ناتج عن  (ب)

  ي خصم من هذا القبيل؛ و

 .كيف تم تطبيق األموال المقتطعة (ج)
 

 مدم وج   فالدب م ش الت ز  ا  .70

الدفع فيما يتعلق ال يجوز للشهههقكة دفع فائد  عل   ي  ربا   و  ي مبلو  خق مسهههتحق  (1)

 بالهسرم ما لم يني عل  خالف ذلك في

 الشقون التي تم بموجبرا إ دار السرم،  و ( )

 .   ام اتعاقية  خقم  ين  امل تلك األسرم والشقكة (ب)
 

 الت ز  ا  غار ال سالا ب ا .71

 :جميع  ربا  األسرم  و المبالو األخقم التي (1)

 مستحقة الدفع فيما يتعلق باألسرم، و ( )

المطالبة  را بعد اإلعال  عنرا  و اسههههههتحقاقرا للدفع، يجوز اسههههههتثمارها لم تتم  (ب)

 و اسهههههههههت دامرا بطقيقة  خقم من قبل مجلس اإلدار  لصهههههههههالح الشهههههههههقكة  ت  

 .المطالبة  را

إ  دفع  ي توزيعات  ربا   و  ي مبلو  خق في  سههههههههاب منعصههههههههل ال يجعل الشههههههههقكة  (2)

 .و ًيا فيما يتعلق  را

 :إذا (3)
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عاًما من التاريخ الذي   هههههههههههبح فيه توزيع ( 12)انقضههههههههههه  مد  اثني عشهههههههههههق  ( )

 األربا   و  ي مبلو  خق مستحًقا للدفع، و

 لم يطالل مستلم التوزيع  را،  (ب)

لم يعد مسههتلم التوزيع مسههتحًقا ألربا  األسههرم  و المبلو اآلخق ولم يعد مملوًكا من قبل 

 .الشقكة

 الت ز  ا  غار النحدية .72

وعل  وجه ال صوص، )مع مقاعا  شقون إ دار السرم المعني وهذا النظام األساسي  (1)

، يجوز للشهههههههههقكة، بموجل ققار (ب( )2) 31و  ( ( )2) 6قبل تاريخ االنتراء، المواد 

عادي  ناًء عل  تو ههههههههههية من  عضههههههههههاء مجلس اإلدار ،    تققر دفع كل  و جلء من 

توزيعات األربا   و التوزيعات األخقم المسههههتحقة الدفع فيما يتعلق بالسههههرم عن طقيق 

بما في ذلك، عل  سهههبيل المثال ال الحصهههق، )نقل األ هههول غيق النقدية بقيمة معادلة 

 (.األوراق المالية األخقم في  ي شقكة األسرم  و

إذا كان  األسههرم التي يتم دفع هذا التوزيع غيق النقدي بشههأنرا غيق معتمد ، يجل     (2)

تكو   ي  سرم في الشقكة تم إ دارها كتوزيع غيق نقدي فيما يتعلق  را غيق مصدق 

 .عليرا

ز ألعضههههاء مجلس وفًقا للنظام األسههههاسههههي، وألغقاه دفع التوزيعات غيق النقدية، يجو  (3)

اإلدار  ات اذ  ي تقتيبات يقو   نرا مناسههههههههههبة، بما في ذلك، عند  رور  ي  ههههههههههعوبة 

 :فيما يتعلق بالتوزيع

 تحديد قيمة  ي   ول، ( )
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الدفع النقدي ألي مستلم توزيع عل   سا  تلك القيمة من  جل معادلة  قوق  (ب)

 المستلمين، و

 .منح  ي   ول إل  األمناء (ج)
 

 

 التنازس مق الت ز  ا  .73

يجوز لمسهههههههتلمي التوزيع التنازل عن  قرم في توزيعات األربا   و  ي توزيعات  خقم  (1)

مسهتحقة الدفع فيما يتعلق بأي  سهرم عن طقيق إرسهال إشهعار خطي إل  الشهقكة  رذا 

 -المعن ، ولكن إذا 

 كا  لألسرم  كثق من مالك وا د،  و ( )

كا  يحق ألكثق من شههههه ي الحصهههههول عل  األسهههههرم، سهههههواء بسهههههبل وفا   و  (ب)

 إفال  وا د  و  كثق من الحاملين المتضامنين،  و غيق ذلك، 

ال ي و  اإلشهههههههعار سهههههههارًيا ما لم يتم تقديمه وتوقيعه من قبل جميع  املي األسهههههههرم  و 

 .األش اص ذوي االستحقاق في تلك األسرم

 

 إس  ة األإباح

 لخصاص ال بالغ ال رس  ةصالحاة إس  ة و  .74

مع مقاعا  النظام األسهههههههههههاسهههههههههههي، يجوز لمجلس اإلدار ، إذا تم تعويضهههههههههههه بموجل ققار  (1)

 :عادي
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غيق مطلوبة ( سواء كان  متا ة للتوزيع  م ال)تققر رسملة  ي  ربا  للشقكة  ( )

لدفع  ربا  األسهههههههرم التعضهههههههيلية،  و  ي مبلو قائم الئتما   ي من ا تياطيات 

، بما في ذلك عل  سهههههههههبيل المثال ال الحصهههههههههق، ا تياطي الشهههههههههقكة  و  موالرا

 االندماج  و ا تياطي إعاد  التقييم  و ا تياطي استقداد ر   مال الشقكة؛ و

"( ال ي غ ال رسرررر ل"ُيشههههههار إليه  ههههههههههههههههههههه )ت صههههههيي  ي مبلو يققرو  رسههههههملته  (ب)

لألشههه اص الذين ي ونو  مسهههتحقين له في  ال ما إذا كا  قد تم توزيعه عن 

وبنعس "( األشررخاص ال سررتوحاق"ُيشههههار إليرم  ههههههههههههههههههه )طقيق توزيعات األربا  

 .النسل

 :يجل تطبيق المبالو الكبيق  (2)

 نيابة عن األش اص المستحقين، و ( )

 . نعس النسل التي كا  سيتم توزيع األربا   را (ب)

مقسمل في دفع  سرم جديد  بسعق إ دار مساوع للمبلو المقسم  يجوز تطبيق  ي مبلو (3)

والذي يتم بعد ذلك ت صههيصههه عل   نه مدفوف بالكامل لألشهه اص المسههتحقين  و كما 

 .قد يوجرو  

قد يتم تطبيق مبلو مقسمل تم ت صيصه من األربا  المتا ة للتوزيع في سداد سندات  (4)

 نرا مدفوعة بالكامل لألشهههه اص  جديد  للشههههقكة والتي يتم ت صههههيصههههرا بعد ذلك عل 

 .المستحقين  و  سبما قد يصدرو  توجريراترم

 :مع مقاعا  النظام األساسي يجوز لمجلس اإلدار  (5)

جلئًيا بطقيقة وجلئًيا  (4) 74و  (3) 74تطبيق المبالو المقسههملة وفًقا للماد   ( )

 بطقيقة  خقم؛
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ات اذ التقتيبات التي قد تققر التعامل مع األسهههههههرم  و السهههههههندات التي تصهههههههبح  (ب)

بما في ذلك إ هههههههههدار الشهههههههههرادات )قا لة للتوزيع في  جلاء بموجل هذه الماد  

 ؛ و(ات نقديةالجلئية  و إجقاء مدفوع

تعوي   ي شهههههههههههههه ي بههالههدخول في اتعههاقيههة مع الشههههههههههههههقكههة نيههابههة عن جميع  (ج)

األشههه اص المسهههتحقين والتي تكو  مللمة لرم فيما يتعلق  ت صهههيي األسهههرم 

 .والسندات لرم بموجل هذا البند
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 لرلابا    اإ ة - 5ال زء 

 وسالل االلصاس ال ستخد ة .75

فذ   ي شهههههيء يتم إرسهههههاله  و تقديمه من قبل  و إل  الشهههههقكة  وفًقا للنظام األسهههههاسهههههي، (1)

بموجل النظام األسهههههههههههاسهههههههههههي يجوز إرسهههههههههههاله  و تقديمه بأي طقيقة تني عليرا الئحة 

الشهههههههقكات بشهههههههأ  تقديم المسهههههههتندات  و المعلومات التي تكو  مصهههههههق   را  و مطلوبة 

.  إل  الشهههقكةبموجل  ي   م من    ام الئحة الشهههقكات إلرسهههالرا  و تقديمرا من  و 

عل  وجه ال صههههههوص، ولكن عل  سههههههبيل المثال ال الحصههههههق، يجوز للشههههههقكة إرسههههههال 

 :المستندات  و المعلومات إل  المساهمين  و توفيقها

من الئحة  5من الجدول  3في شهههههههههههههه ل إلكتقوني، مع مقاعا  االمتثال للجلء  ( )

  و /الشقكات؛ و 

من الجدول  4للجلء  من خالل إتا ترا عل  موقع ويل، مع مقاعا  االمتثال (ب)

 (ب( )1) 75منه، هذه الماد   10وألغقاه العقق  )من لوائح الشهههههههههههههقكات  5

يشهه ل شههقًطا بأ  الشههقكة قد تقسههل  و توفق مسههتندات  و معلومات لألعضههاء 

 (.من خالل إتا ترا عل  موقع ويل

وفًقا للنظام األساسي، يجوز  يًضا إرسال  و تقديم  ي إشعار  و مستند يتم إرساله  و  (2)

تقديمه إل    د  عضهههههههههههههههاء المجلس فيما يتعلق بات اذ الققارات من قبل مجلس اإلدار  

الل الوسائل التي طلل بموجبرا ذلك العضو إرسال  و تقديم هذه اإلشعارات  و من خ

 .المستندات في ذلك الوق 
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يجوز لعضههههههههههههو مجلس اإلدار     يتعق مع الشههههههههههههقكة عل  اعتبار    اإلشههههههههههههعارات  و  (3)

المسههههتندات المقسههههلة إل  ذلك العضههههو بطقيقة معينة قد تم اسههههتالمرا خالل مد  زمنية 

 .ساعة( 48)وال تقل تلك المد  المحدد  عن ثمانية و ربعو  محدد  من إرسالرا، 
 

 مدم ا ش اإ بتفاصال االلصاس .76

 :إذا (1)

تقسههههههل الشههههههقكة وثيقتين متتاليتين إل    د المسههههههاهمين خالل فتق  ال تقل عن  ( )

 شرًقا؛ و( 12)اثني عشق 

يتم إرجاف كل من هذه المستندات دو  تسليمرا،  و تتلق  الشقكة إشعاًرا بعدم  (ب)

 تسليمرا، 

 .لم يعد للمساهم الحق في تلقي إخطارات من الشقكة

يحق للمسهههههاهم الذي لم يعد يحق له تلقي إخطارات من الشهههههقكة تلقي هذه اإلشهههههعارات  (2)

 :مق   خقم عن طقيق إرسال

 األعضاء؛  وعنوا  جديد يتم تسجيله في سجل  ( )

إذا وافق المساهم عل   نه يجل عل  الشقكة است دام وسيلة اتصال ب الف  (ب)

إرسهههال األشهههياء إل  هذا العنوا ، المعلومات التي تحتاجرا الشهههقكة السهههت دام 

 .وسائل االتصال هذه بش ل فعال
 

 

 

 عختام الشركة .77



 

110 

 

 .ال يجوز است دام  ي ختم مشتقك إال من قبل سلطة المجلس (1)

 .س    يققر بأي وسيلة وبأي ش ل يتم است دام  ي ختم مشتقكيجوز للمجل (2)

ما لم يققر المجلس خالف ذلك، إذا كا  لدم الشهههههههههههقكة ختم مشهههههههههههتقك وتم إلصهههههههههههاقه  (3)

ا توقيع المسههههههههتند من قبل شهههههههه ي م ول وا د عل  األقل في  بمسههههههههتند، يجل  يضههههههههً

 . ضور شاهد يصادق عل  التوقيع

 :ألغقاه هذه الماد ، الش ي الم ول هو (4)

 عضو مجلس إدار  للشقكة،  ي ( )

 س قتيق مجلس اإلدار ؛  و (ب)

 ي شهه ي م ول من قبل المجلس ل قه توقيع المسههتندات التي يتم تطبيق  (ج)

 .ال تم المشتقك عليرا

إذا كا  لدم الشقكة ختم رسمي لالست دام في ال ارج، فال يجوز إلصاقه عل  مستند  (5)

وثائق الع ة التي تنتمي إليرا، بققار إال إذا تم التصقيح باست دامه في تلك الوثيقة،  و 

 .من عضو مجلس اإلدار 
 

  لالم ال ثالق .78

 :يحق للشقكة إتالف (1)

جميع  دوات تحويل األسرم التي تم تسجيلرا، وجميع المستندات األخقم التي  ( )

سههنوات ( 6)عل   سههاسههرا يتم إدخال  ي قيود في سههجل األعضههاء، بعد سهه  

 من تاريخ التسجيل؛
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عههات األربهها ، واالختالفههات  و اإلل ههاءات لتوزيعههات جميع تعويضههههههههههههههههات توزي (ب)

 بعد تسجيلرا؛( 2)األربا ، وإخطارات ت ييق العنوا ، من عامين 

 بعد تاريخ اإلل اء؛( 1)جميع شرادات األسرم التي تم إل اؤها منذ عام وا د  (ج)

بعد ( 1)جميع  ذونات توزيعات األربا  المدفوعة والشههههههي ات من سههههههنة وا د   (د)

 الععلي؛ وتاريخ الدفع 

بعد نراية االجتماف الذي يتعلق به ( 1)جميع إشههههعارات الوكيل من عام وا د  (ه)

 .إشعار الوكيل

إذا دمقت الشهههقكة مسهههتنًدا بحسهههن نية، وفًقا للمواد، ودو  إشهههعار بأي مطالبة قد ي و   (2)

 :هذا المستند مناسًبا لرا، فمن المعتقه بش ل قاطع لصالح الشقكة ما يلي

لتي يلعم  نرا تم  عل   سههها   هههك نقل  و مسهههتند  خق القيود في السهههجل ا ( )

 :تم إتالفه عل  هذا النحو، قد تم إدخالرا عل  النحو الواجل والمالئم

 ي  ههههههك نقل تم تدميقه عل  هذا النحو كا  سههههههارًيا وفعااًل ومسههههههجل  سههههههل  (ب)

 األ ول وبش ل  حيح؛

عل    ي شهههههراد  مشهههههاركة تم إتالفرا كان  شهههههراد   هههههالحة وفعالة تم إل اؤها (ج)

 النحو الواجل؛ و

 ي مسههتند  خق تم إتالفه كا  مسههتنًدا  ههالًحا وفعااًل وفًقا لتعا ههيله المسههجلة  (د)

 .في دفاتق  و سجالت الشقكة

ال تعقه هذه الماد  عل  الشههههههههههقكة  ي مسههههههههههؤولية لن تتحملرا لوال ذلك إذا دمقت  ي  (3)

 .مستند قبل الوق  الذي تسمح فيه هذه الماد  لرا  ذلك
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الماد ، تتضهمن اإلشهارات إل  إتالف  ي مسهتند إشهار  إل  الت لي منرا بأي في هذه  (4)

 .ش ل من األش ال
 

 مدم عحقاة فوص الوساألا  والس ال  األخرى  .79

باسههههههههههتثناء ما يني عليه القانو   و يصههههههههههق  به مجلس اإلدار   و بموجل ققار عادي  (1)

سهههههبية للشهههههقكة، فال يحق ألي شههههه ي فحي  ي من السهههههجالت  و المسهههههتندات المحا

 .للشقكة  و غيقها من السجالت  و المستندات لمجقد كونه مساهًما
 

  خصصا  ال  مفاق مند ل قف ال  ل .80

يجوز لمجلس اإلدار     يققر توفيق م صهههههههصهههههههات لصهههههههالح األشههههههه اص العاملين  و  (1)

ب الف عضههههههههو )المو عين السههههههههابقين لدم الشههههههههقكة  و  ي من الشههههههههقكات التابعة لرا 

فيما يتعلق بالتوقو  و النقل إل  ( سههههها ق  و عضهههههو الظلمجلس اإلدار   و العضهههههو ال

 . ي ش ي كل  و جلء من تعرد الشقكة  و الشقكة التابعة
 

  خساإ الشركة  ق قيل أل ض ال ساه اق .81

قبل تاريخ االنتراء، وألغقاه تم ين الشهههههههقكة من مقاقبة ما إذا كا  تاريخ االنتراء قد  (1)

 :بع ذي  لة دث  م ال، فذ   ي كعيل ذي  لة  و كعيل تا

 يصبح مساهًما في الشقكة؛ ( )

 لم يعد مساهًما في الشقكة؛ (ب)

يصهههبح مسهههاهًما رئيسهههًيا،  و يسهههتحوذ عل  عدد من األسهههرم التي، مجمعة مع  (ج)

في  خمسههههههة وعشههههههقيناألسههههههرم المملوكة من قبل الشههههههقكات التابعة لرا، تمثل 
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يتم تحديدها ) و  كثق من إجمالي ر   المال المصههدر للشههقكة ( ٪25)المائة 

ا لرههذه المههاد   ا فقع عنههد  (ج( )1) 81 ي إخطههار وفقههً يجههل    ي و  مطلوبههً

 ؛((٪25)في المائة  خمسة وعشقينتجاوز الحد األدن   نسبة 

عن امتالك  سههرم ( مع الشههقكات التابعة له)لم يعد مسههاهًما رئيسههًيا،  و توقو  (د)

 و  كثق من إجمالي ر   المال ( ٪25)في المائة  خمسهههههههههههههة وعشهههههههههههههقينتمثل 

 المصدر للشقكة؛

مساهمًا في الشقكة في الوق  الذي تصبح فيه راعيًا ذا  لة  و شقي ًا راعيًا  (ه)

 ذا  لة؛  و

الذي تتوقو فيه عن كونرا كعياًل ذا  هههلة  و  مسهههاهمًا في الشهههقكة في الوق  (و)

 شقكة تابعة للكعيل ذي الصلة،

يوم عمل من وقوف الحدث ذي ( 20)يجل عل  العور، وعل   ي  ال خالل عشههقين 

عن طقيق إشههههعار )، قم بذخطار الشههههقكة (1) 81الصههههلة المشههههار إليه في هذه الماد  

بحههدوث مثههل هههذا الحههدث بمهها في ذلههك المعلومههات ( خطي موجههه إل  مجلس اإلدار 

لرذه األغقاه، قد يتم إرسهال إشهعار من قبل .  (2) 81المنصهوص عليرا في الماد  

نيابة عن هذا الكعيل ذي الصهلة  و ( سهواء كا  هو نعسهه مسهاهًما  م ال)شه ي  خق 

 . الشقكة التابعة للكعيل ذي الصلة

 :يلي ما( 1) 81يجل    يشمل اإلشعار المقسل بموجل الماد   (2)

االسم الكامل وعنوا  الش ي المعني وتاريخ وقوف الحدث ذي الصلة المشار  ( )

 ؛(1) 81إليه في الماد  
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عدد األسهههههههرم في الشهههههههقكة المملوكة للشههههههه ي المعني في التاريخ المحدد في  (ب)

 ؛ ( ( )2) 81الماد  

 للش ي المعني؛( إ  وجد)االسم الكامل وعنوا  الش ي المسيطق النرائي  (ج)

 (3) 81يتم إرسال اإلشعارات إليه وفًقا للماد  ( وعنوا   قيد إلكتقوني)عنوا   (د)

 يم ن إرسالرا؛ و

ينطبق،  (د) و  (ج( )1) 81في الظقوف التي ي و  فيرهها  ي من المههادتين  (ه)

هوية كل شهههههقكة تابعة يتم تجميع مسهههههاهمترا مع هوية الشههههه ي ذي الصهههههلة 

، وإل  الحد ( و الذي يتم إرسهههههههههههههههال اإلخطار نيابة عنه)باإلخطار الذي يقوم 

 81الذي يعقفه الشهههههه ي الُم طق، المعلومات المنصههههههوص عليرا في المواد 

 . فيما يتعلق ب ل شقكة تابعة (د)( ( )2)

إذا كا  تاريخ االنتراء قد قبل تاريخ االنتراء، وألغقاه تم ين الشهههههههقكة من مقاقبة ما  (3)

   ي و   81 دث  م ال، فذ   ي شهه ي مشههار إليه في األ  ام السههابقة لرذه الماد  

مسهههههاهًما في التاريخ ذي الصهههههلة،  ناًء عل  طلل الشهههههقكة المقدم بموجل إشهههههعار إل  

هذا (  و نيابًة عن)المقدم من ( وعنوا  البقيد اإللكتقوني)ذلك الشههههه ي عل  العنوا  

عن طقيق إخطار كتا ي موجه إل  )، إخطار الشههههههقكة (1) 81الشهههههه ي وفًقا للماد  

بعدد األسهههههههرم في الشهههههههقكة المملوكة لرذا الشههههههه ي اعتباًرا من التاريخ ( مجلس اإلدار 

تقديم  ي إشهههههعار من هذا القبيل من قبل  يجل. المحدد من قبل الشهههههقكة في إشهههههعارها

ولرذه )يوم عمل من استالم طلل الشقكة ( 20)الش ي المعني في غضو  عشقين 

سههواء كا  هو نعسههه مسههاهًما  م )األغقاه، يجوز تقديم إخطار من قبل شهه ي  خق 

 (.نيابة عن مثل هذا الش ي( ال



 

115 

 

 :في الظقوف التي (4)

لدم مجلس اإلدار   سههههههههباب معقولة لالعتقاد بأ  تاريخ االنتراء ربما ي و  قد  ( )

والذي قد يتضمن،  ناًء عل  الظقوف وعل  سبيل المثال ال الحصق، ) دث 

بما في ذلك، إل  الحد الذي )م ا  معلومات ملكية األسههههههرم المتا ة للشههههههقكة 

حتعظ  را سهههوق ي و  للشهههقكة الحق في الو هههول إليه نعس المعلومات التي ي

، عند النظق إليرا باالقتقا  مع اإلخطارات السههههههههههههههابقة (  و بي لألوراق المالية

، (1) 81سواء وفًقا للماد  )المقدمة إل  الشقكة فيما يتعلق بممتلكات األسرم 

، يشههههههههههههههيق إل     تاريخ االنتراء ربما ي و  قد ( و غيق ذلك (3) 81الماد  

 ؛ و( دث

 و ب الف ذلك، بذخطار الشههههههقكة  ( ( )2) 2لم يقم  ي شهههههه ي، وفقا للماد   (ب)

 يام عمل ( 10)كتا ًيا بأ  تاريخ االنتراء قد  دث بالععل خالل فتق  عشههههههههههههق  

بعد التاريخ الذي ي و  لدم مجلس اإلدار   سهههباب معقولة لالعتقاد بأنه تاريخ 

 االنتراء،

بالل تين )بعد ذلك، يجل عل  الشهههههههههههههقكة تقديم إخطار كتا ي إل  جميع المسهههههههههههههاهمين 
بأ  لديرا  سههههههههههههههباًبا معقولة لالعتقاد بحدوث تاريخ االنتراء و نرا ( اإلنجليلية والعقبية

 شررررررررر اإ لوديد ) " تسههههههههههههههع  إل  إثبات ما إذا كا  هذا التاريخ قد  دث بالععل  م ال 
يجل    يدعو إشههههههههههههعار تحديد تاريخ االنتراء  ي مسههههههههههههاهمين من "(.  لاإ خ االدت اء

عن طقيق )الكعالء ذوي الصههههلة  و الشههههقكة التابعة للكعيل ذي الصههههلة لتلويد الشههههقكة 
يوم عمل بعد تسليم ( 20)إشعار خطي موجه إل  مجلس اإلدار  في غضو  عشقين 

 (2) 81ي الماد  مع المعلومات المشهههههههههههار إليرا ف( إشهههههههههههعار تحديد تاريخ االنتراء هذا
يجههل تقههديم هههذه المعلومههات اعتبههاًرا من التههاريخ المحههدد في إشههههههههههههههعههار تحههديههد تههاريخ )
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ويجل    تني عل     عواقل عدم االسهههههتجابة يجل    تكو  عل  النحو ( االنتراء
يوم عمههل، ( 20)عنههد انترههاء فتق  عشههههههههههههههقين .  (4) 81المبين في بقيههة هههذه المههاد  

كا  تاريخ االنتراء قد  دث  م ال، لن ُيطلل من الشههههههههقكة    تأخذ بالنظق إل  ما إذا 
في االعتبار  ي  سههههههههرم مملوكة من قبل مسههههههههاهم في الظقوف التي يتم فيرا اسههههههههتيعاء 

 :جميع الشقون التالية فيما يتعلق  ذلك المساهم
ولم يستجل  ي مساهم )لم يستجل هذا المساهم إلشعار تحديد تاريخ االنتراء  .1

تحديد تاريخ االنتراء الذي يشههههيق إل   نه شههههقكة تابعة للمسههههاهم   خق إلشههههعار
 ؛(األول

، الماد  (1) 81سههواء وفًقا للماد  )لم يقم هذا المسههاهم بذخطار الشههقكة مسههبًقا  .2
 نه كعيل ذي  لة  و شقكة تابعة للكعيل ذو الصلة (  و خالف ذلك (3) 81

 النظام األساسي؛ وألغقاه هذا 
بذخطار الشهههههقكة مسهههههبًقا (  و مسهههههاهم سههههها ق)لم يقم  ي مسهههههاهم  خق (  : )إما .3

 نه كعيل ذي  ههلة (  و غيق ذلك (3) 81، الماد  (1) 81سههواء وفًقا للماد  )
 و شقكة تابعة للكعيل ذو الصلة ألغقاه هذا النظام األساسي وتعقيف نعسه 

(  و مسهههاهم سههها ق)قام مسهههاهم  خق ( ب)كشهههقكة تابعة للمسهههاهم المعني؛  و 
(  و غيق ذلك (3) 81، الماد  (1) 81  سواء بموجل الماد)بذخطار الشقكة 

يل ذي  ههههههههلة  و شههههههههقكة تابعة للكعيل ذو الصههههههههلة ألغقاه هذا النظام  نه كع
األسههاسههي وتعقيف نعسههه عل   نه شههقيك تابع للمسههاهم المعني، لكن المسههاهم 

كعياًل ذو  ههههلة  و شههههقكة تابعة للكعيل ذو ( في الوق  المناسههههل) المعني ليس
 الصلة،

ولرذه األغقاه، تتضهههههمن اإلشهههههارات إل  إخطار من قبل شههههه ي إشهههههعاًرا تم إرسهههههاله 
 .نيابة عن هذا الش ي( سواء كا  هو نعسه مساهًما  م ال) واسطة ش ي  خق 
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، يجوز للشهقكة،  تصهوي   غلبية بسهيطة من  عضهاء ( ( )1) 2عل  القغم من الماد   (5)
مجلس اإلدار  الذين ال ي و  مساهمرم األساسي كعيل ذو  لة  و شقكة تابعة للكعيل 
ذو الصهههههههههلة، تأجيل تاريخ االنتراء انتظارًا السهههههههههتكمال العملية المنصهههههههههوص عليرا في 

 .(4)81الماد  
،  ي فشههل من قبل المسههاهم في االمتثال لرذه الماد  (4) 81مع عدم اإلخالل بالماد   (6)

 :ال يجوز 81
 إبطال  ي معاملة  و التأثيق عليرا بطقيقة  خقم؛ وال ( )
 .ينتج عنه  ي مسؤولية من جانل ذلك المساهم (ب)

 ل   ضا  ولا اق عمضاء    س ا  اإب
 الت   ض .82

، عضو مجلس إدار   و مسؤول  و عضو مجلس إدار   ول  و (2) 82ت ضع للماد   (1)
عضو مجلس إدار  مناوب للشقكة  و شقكة زميلة قد يتم تعويضه من   ول الشقكة 

 :مقا ل
بدها هذا الش ي فيما يتعلق بأي إهمال  و تقصيق  و خقق  ي مسؤولية يتك ( )

للواجل  و خيانة األمانة من قبله  و  ي مسههههههههههههههؤولية  خقم يتكبدها في تنعيذ 
واجباته،  و ممارسهههههههههههههة سهههههههههههههلطاته  و فيما يتعلق  واجباته  و  هههههههههههههال ياته  و 

 منا به؛
 ي مسهههههؤولية يتحملرا هذا الشههههه ي فيما يتعلق بأنشهههههطة الشهههههقكة  و الشهههههقكة  (ب)

عل  النحو المحدد في )اللميلة بصههههههههههههعترا و ههههههههههههًيا عل  نظام التقاعد المرني 
 ؛  و(من لوائح الشقكات( 6) 222القسم 

 ي مسؤولية  خقم يتحملرا هذا الش ي بصعته مسؤواًل في الشقكة  و شقكة  (ج)
 .زميلة
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ال تجيل هذه الماد   ي تعوي  محظور  و باطل بموجل  ي   م من لوائح الشقكات  (2)
يجل    تعسههههههههههههههق  (1) 82 ي   م  خق من القانو  المعمول به، والماد   و بموجل 
 .وفقا لذلك

 :في هذه الماد  (3)
 تعني عضهههههههًوا في المجموعة من وق  آلخق"  شررررركة ز ا ة" اإلشهههههههارات إل   ( )

 ب الف الشقكة؛ و
مضررر     س   اإب عو  سرررؤوس عو مضررر     س   اإب " ُيقصههههد بمصههههطلح  (ب)

 ي عضههههههههو مجلس إدار   و مسههههههههؤول  و "  عوس عو مضررررر     س   اإب بديل
عضهههههههو مجلس إدار   ول  و عضهههههههو مجلس إدار   ديل  و  ي عضهههههههو مجلس 
إدار  سا ق  و مسؤول  و عضو مجلس إدار   ول  و عضو مجلس إدار   ديل 

  .لشقكة  و شقكة زميلةل
 التا اق .83

قد يققر مجلس اإلدار  شهههههههقاء التأمين والحعاً عليه، عل  نعقة الشهههههههقكة، لصهههههههالح  ي  (1)
عضو مجلس إدار   و مسؤول  و عضو مجلس إدار   ول  و عضو مجلس إدار   ديل 

 .ذي  لة فيما يتعلق بأي خسار  ذات  لة
 :في هذه الماد  (2)

 ؛( ( )3) 82لرا نعس المعن  الوارد في الماد  "  شركة شقاحة"  ( )
مضرررر     س   اإب عو  سررررؤوس عو مضرررر     س   اإب عوس عو مضرررر  "    (ب)

 ؛ و(ب( )3) 82له نعس المعن  الوارد في الماد  "     س   اإب بديل
  ي خسههههههار   و مسههههههؤولية تكبدها  و قد يتكبدها "الخسرررراإب ذا  الصرررر ة"تعني  (ج)

مديق  و مسههههههؤول  و مديق  ول  و مديق  ديل ذي  ههههههلة فيما يتعلق  واجبات 
 و سهههههههلطات ذلك الشههههههه ي فيما يتعلق بالشهههههههقكة  و  ي شهههههههقكة تابعة  و  ي 
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 ههههههندوق معاشههههههات تقاعدية  و نظام  صههههههة المو عين في شههههههقكة  و شههههههقكة 
 .مقتبطة
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 1ال  وق 

 

 غ ياة ال ظ ش  ق ال ساه اقال سالل التي لتس ا قراإ ألاأل

 :الموافقة عل   ي .1

 توزيع  ربا  الشقكة؛  و ( )

 .عود  فائ  ر   المال من قبل الشقكة لمساهميرا (ب)

 .تعديالت النظام األساسي للشقكة .2

 .ت في  ر   مال الشقكة  و زيادته .3

 . ي ش ي  خق(  و تو يدها  و اندماجرا مع)تصفية الشقكة  و  لرا  و اندماجرا  .4

إل اء الح م ذي الصلة من المواد والذي من شأنه    يمنع عضو مجلس اإلدار  من المشاركة  .5

( 4) 18 و التصههههههههههههوي  في اجتماف مجلس اإلدار ، عل  النحو المنصههههههههههههوص عليه في الماد  

 .(ب)

 ي مسهههألة  خقم يشهههار إليرا في هذا النظام األسهههاسهههي عل   نرا تتطلل ققاًرا بأغلبية كبيق  من  .6

 .المساهمين
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 2ال  وق 

 

 ال سالل التي لتس ا   افحة م ش األغ ياة ال ظ ش  ق    س ا  اإب

، باسهههههتثناء ما يقتضهههههيه ( و اعتماد سهههههياسهههههة توزيع  ربا  جديد )تعديل سهههههياسهههههة توزيع األربا   .1

 .القانو  المعمول به

، ( و اعتماد سهههههياسهههههة إدار  و وكمة جديد  للمجموعة)تعديل سهههههياسهههههة إدار  و وكمة المجموعة  .2

 .باستثناء الحد الذي يقتضيه القانو  المعمول به

 :الموافقة .3

 استقاتيجية المجموعة و ي تحديث لرا؛  ( )

 5النحو المشههههههههههار إليه في الماد  خطة عمل المجموعة والتحديث السههههههههههنوي لرا، عل   (ب)

 ؛  و ( ( )2)

 ي تعديل عل  خطة األعمال المطبقة  نذاك للمجموعة بما يليد عن خمسههههههههههههة بالمائة  (ج)

 .  مصاريف التش يل ألي سنة مالية من إجمالي تكاليف ر   المال  و( 5٪)

 :الموافقة عل   ي .4

؛ (ب( )2) 5الميلانية السهههنوية الجديد  للمجموعة، عل  النحو المشهههار إليه في الماد   ( )

  و 

( ٪5)تعديل الميلانية السهههههههنوية المطبقة  نذاك للمجموعة بما يليد عن خمسهههههههة بالمائة  (ب)

 .  من إجمالي تكاليف ر   المال  و مصاريف التش يل ألي سنة مالية

بما في ذلك  ي  يانات مالية )الموافقة عل  البيانات المالية السههنوية لكل عضههو في المجموعة  .5

 (.والشقكات التابعة لرا PTEمو د ، ولكن باستثناء البيانات المالية العقدية المستقلة لشقكة 
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الموافقة عل   ي ت ييقات عل  المعاييق المحاسههههههههههههههبية المسههههههههههههههت دمة من قبل  ي عضههههههههههههههو في  .6

 (.باستثناء ما يقتضيه القانو  المعمول به) المجموعة

 .تعيين المدققين ال ارجيين ألي عضو من  عضاء المجموعة .7

ب الف ما يتعلق  تنعيذ مثل )الموافقة، قبل التنعيذ، عل  التو هههههههيات المقدمة من لجنة التدقيق  .8

 (. هذه األمور من  جل االمتثال للقانو  المعمول به

المالية لحقوق الملكية،  و  ي  يع  و إعاد  ت صيي  و  ي  ي إ دار  و ت صيي لألوراق  .9

 :، في الحاالت التي(4) 58 و  (ج( )2) 56تصقف  خق في األسرم بموجل المواد 

منح  1الملحق من  3  ههههدر المسههههاهمو  ققاًرا مناسههههًبا بأغلبية المسههههاهمين وفًقا للعقق   ( )

ألعضاء مجلس (  داًل من سلطة محدد  بشقون محدد  لمعاملة معينة)السلطة العامة 

 اإلدار  للقيام  ذلك؛ و

 .ة لممارسترا وفًقا لشقوطراتظل هذه السلطة من المساهمين سارية وقا ل (ب)

 (.ب الف الشقكة)التعديالت عل  المستندات الدستورية ألي عضو في المجموعة  .10

 ي  ي )دخول  ي عضهههو في المجموعة في مشهههاريع مشهههتقكة  و شهههقاكات مع  ي طقف ثالث  .11

فيما يتعلق ( ش ي ب الف المساهم  و عضو في المجموعة  و  ي من الشقكات التابعة لرما

 .وف  تقوكيماوياتبأي مشق 

تعوي   ي  ههههال يات من مجلس اإلدار  إل  القئيس التنعيذي للشههههقكة  و إل  عضههههو مجلس  .12

 .إدار  التسويق للشقكة

بما )الموافقة عل  سهههههياسهههههة الم افآت  و تعديلرا  و إنراؤها المطبقة عل  فقيق اإلدار  التنعيذية  .13

ذه من قبل لجنة التقشههههههههيحات في ذلك الظقوف التي تم فيرا اعتماد سههههههههياسههههههههة التعويضههههههههات ه

 (.والم افآت
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 :فيما يتعلق  لجا  مجلس اإلدار  .14

بما في ذلك  ي ) ي ت ييق في الشههههههههههههههقون المقجأية ألي لجنة تابعة لمجلس اإلدار   ( )

 ؛(ت ييق في تعوي   ي  ال يات لمجلس اإلدار  إل  لجنة مجلس اإلدار 

تعيين  و فصهههههههههههل  عضهههههههههههاء  ي من لجا  مجلس اإلدار ، في كل  الة ب الف ما يتم  (ب)

 ؛(وعند االقتضاء، االختصا ات ذات الصلة) (3) 9تنعيذه وفًقا للماد  

 لمجلس اإلدار ؛  و ل  ي لجنة تابعة  (ج)

 .إنشاء  ي لجنة جديد  لمجلس اإلدار  (د)

"(  ال صرررن )" تعليق العمليات في  ي مصهههههنع للبتقوكيماويات يديقه  ي عضهههههو في المجموعة  .15

وتعليق  ي عقد إنشههههههههاء  و تطويق يؤثق مادًيا عل  المصههههههههنع، في كل  الة إل  الحد الذي يتم 

 (. نل الشك،  ي تعليق  و إغالق غيق م طع لهباستثناء، لتج)فيه الت طيع لتعليق العمليات 

ا فيههه  ي عضههههههههههههههو في (  و سههههههههههههههي و  )الموافقههة عل   و تعههديههل  و إنرههاء  ي عقههد ي و   .16 طقفههً

دوالر  50،000،000)المجموعة،  يث تتجاوز قيمة هذا العقد خمسههههين مليو  دوالر  مقي ي 

 (. مقي ي

ل    ههههههههههههههول المجموعههة التي يبلو الموافقههة عل  الههدخول في القهو  العقههاريههة  و القهونههات ع .17

 و  كثق في  ي سهههنة ( دوالر  مقي ي 50،000،000)مجموعرا خمسهههين مليو  دوالر  مقي ي 

ولتجنل الشههههههههههههههك، يجل    يتجاهل هذا المبلو  ي رهو  عقارية  و األعباء ( )1)مالية وا د  

 (.التي تم الدخول فيرا في  ي سنة مالية سابقة

التي تبلو قيمترا الدفتقية الصهههههافية ( باسهههههتثناء المنتجات)الت لي من الممتلكات  و األ هههههول  .18

 50،000،000)التقاكمية المقدر  في  ي سههههههههنة مالية تليد عن خمسههههههههين مليو  دوالر  مقي ي 

 (.دوالر  مقي ي
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في  ي بقيمة دفتقية  ههههههافية تقاكمية تقديقية ( باسههههههتثناء المنتجات)اقتناء ممتلكات  و   ههههههول  .19

 (.دوالر  مقي ي 50،000،000)سنة مالية تليد عن خمسين مليو  دوالر  مقي ي 

 .GMGP و  ألغقاه هذا النظام األساسي" منتجات"تعيين  ي منتجات إضافية عل   نرا  .20

إل  " إزالة االختناق" يث يشههههههيق مصههههههطلح )الموافقة عل  مشههههههاريع للتوسههههههع وإزالة االختناقات  .21

للمصنع الذي يتجاوز بش ل تقاكمي في  ي سنة مالية ( اإلنتاج القائمة  نذاكزياد  قدر  مقافق 

 .في التكاليف المقدر ( دوالر  مقي ي 50000000)خمسين مليو  دوالر  مقي ي ( 1)وا د  

  :PTEالموافقة عل   ي نعقات ر سمالية من قبل  .22

فيما يتعلق بالرندسهههههههة والمشهههههههتقيات والبناء لمقفق  و مقافق التقكيل والمقافق المقتبطة  ( )

 و إ دم الشههههقكات التابعة له  PTEالتي تم إنشههههاؤها  و التي سههههيتم إنشههههاؤها  واسههههطة 

PTE،  ؛ و(دوالر  مقي ي 30000000)بقيمة تليد عن ثالثين مليو  دوالر  مقي ي 

تليهههههههد عن خمسهههههههههههههههين مليو  دوالر  مقي ي في جميع الحهههههههاالت األخقم بقيمهههههههة  (ب)

 (.دوالر  مقي ي 50،000،000)

كونه ش ًصا ب الف المساهمين  و عضًوا في المجموعة )الموافقة عل  دخول  ي طقف ثالث  .23

بما في ذلك، )في التمويل من قبل  ي عضهههههو في المجموعة (  و  ي من الشهههههقكات التابعة لرا

سهههريالت االئتمانية والديو  معامالت  سهههواق ر   عل  سهههبيل المثال ال الحصهههق، الققوه والت

المال،  و اإليداعات ال ا ههههة ألدوات الدين،  و التسههههريالت االئتمانية المسههههتندية،  و التوريق، 

 / و المعامالت األخقم التي لرا طبيعة جمع األموال (  و الت صههههههههههههههيم،  و اإليجارات المالية

 (. دوالر  مقي ي 50،000،000) ي الديو  التي تتجاوز خمسين مليو  دوالر  مقي

 ي تسهههههههوية ألي دعوم قضهههههههائية  و إجقاءات تح يم جوهقية ألي عضهههههههو في المجموعة  يث  .24

 (.دوالر  مقي ي 50،000،000)يتجاوز مبلو التسوية خمسين مليو  دوالر  مقي ي 



 

125 

 

 .(2( ) ( )6) 21تعيين عضو مجلس إدار   ديل في الظقوف المنصوص عليرا في الماد   .25

 ي ققار يعيد بأ   عضهههاء مجلس اإلدار  سهههي ونو  مسهههؤولين  مام الشهههقكة عن  ي  جق يتلقونه  .26

في الشههقكات التابعة للشههقكة  و بصههعترم  عضههاء مجلس إدار   و مسههؤولين  و مو عين  خقين 

 . ي ش ي اعتباري  خق ترتم به الشقكة

فيما يتعلق بأي عضههههههههو في المجموعة ب الف الشههههههههقكة،  ي مسههههههههألة مشههههههههار إليرا في  ي من  .27

" الشههههههههههقكة"كما لو كان  اإلشههههههههههارات في تلك العققات إل  ) 1الجدول من  4و  3و  1العققات 

 "(. ي عضو في المجموعة ب الف الشقكة"تعني 

 ي مسههههألة  خقم يشههههار إليرا في هذا النظام األسههههاسههههي عل   نرا تتطلل موافقة مجلس اإلدار   .28

 . بأغلبية عظم 
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ي االكتتابو المشاركة لبنالفروع  3 رقم ملحق
 ك تلق 

ي األول ش.م.ع. بنك   أبوظب 

الر
 قم

 منطقة الفرع اسم الفرع
استقبال  قتو 

 الزبائن
ي 
 
وقت االكتتاب ف
 الطرح العام

 عنوان الفرع

1 
 -مجمع األعمال 
ي   أبو ظب 

ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

 6316خليفة بارك، القرم، ص.ب: 
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظه  راعشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

2 
ي  برج بنك أبو ظب 

 األول
ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 

 س(الخمي

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ي ياس،                  
تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بب 

 29932993ص.ب: 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 الساعة الثامنة 

ً
صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

 العي   الجديد 3
 -العي   
ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 

احدة بعد الو 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

، ص.ب:   18781العي  

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية وحب  
ة و النصف ظهرا  عشر
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يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  4 ي  بر دت   دت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ني    إىل اإلث
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

، شارع خالد بن الوليد، بر    ي
مبب  عبدهللا الرستمات 

، ص.ب:  ي  115689دت 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 الس

ً
اعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  شارع الشيخ زايد 5  دت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
 حب  الساعة
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

، ص.ب:  ي  52053القوز، بجوار الماس الذهب 
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 ا

ً
لساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ة 6 ي  فرع الجمت   دت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 

لواحدة بعد ا
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
ا  الخميس( بناية لينك  -ام  سقيم -شارع شاط  جمت 

ناشيونال  انت 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

الجمعة من  يوم 
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر
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يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  فرع ديرة  7  دت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا

 الساعة حب  
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

 ديرة -شارع أبوبكر الصديق
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
  الساعة

ً
الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  فرع جبل علي  8  دت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 

ة بعد الواحد
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

 قرب غرفة التجارة والصناعة -5بوابة رقم 
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 الساعة 

ً
الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

9 
 فرع رأس الخيمة
ي  )بنك أبو ظب 
ي سابقا(

 الوطب 
 رأس الخيمة

اعة من الس
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
قرب مستشق  ان ام سي  -شارع كورنيش القواسم الخميس(

 رويال , رأس الخيمة

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 

 وحب  صب
ً
احا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر
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يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ةا 10 ة لفجت   الفجت 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

مقابل مشح بالزا، شارع حمدان بن عبدهللا، ص.ب: 
79 

يوم الجمعة من  
الثامنة الساعة 

 وحب  
ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 ظهرال

 الشارقة الشارقة 11

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ة، الشارقة،  ، كورنيش البحت  ي
الريم بالزا، الطابق األرص 

 1109ص.ب: 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
 الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

 أم القيوين أم القيوين 12

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
ة الميدان، ، شارع الملك فيصل، منطق211مبب  رقم  الخميس(

 733أم القيوين، ص.ب: 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر
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يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

لسبت من الساعة يوم ا 
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

 عجمان عجمان 13

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

 , شارع االتحاد, عجمانمركز اللولو
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

ساعة يوم السبت من ال 
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ة 14 ي  الخبت   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ي  -ع الخالدية شار  -بجانب سبينيس   أبوظب 
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

عة يوم السبت من السا 
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

 عود التوبة 15
 -العي    

ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

 الرويس -مجمع أدنوك لالسكان  -مركزي السوق ال

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر



 

203 

 

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

وم السبت من الساعة ي 
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

 الرويس 16
ويس    -لت 
ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 

 ميس(الخ

ي  -شارع الكورنيش  -مكتب زادكو   أبوظب 
يوم الجمعة من  

الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الواحدة  
 هربعد الظ

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  البطي    17  أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

، بجوار محطة حافالت البطي   ومول 9شارع رقم 
، ص.ب:   7644البطي  

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

عة الواحدة  السا
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

18 
شارع الشيخ 

 راشد
ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

من الثانية بعد الظهر )
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ي  -شارع المطار ، أبوظب   بناية أوتيل رامي

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر
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يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
 صباحا

الساعة الواحدة  
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

ي  شارع السالم 19  أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

)من  الثانية بعد الظهر 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ي  -شارع السالم   أبوظب 

20 
المقر  -أدنوك 

 الرئيسي 
ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

الثانية بعد الظهر )من 
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

كة أدنوك  -المقر الرئيسي    -شارع الكورنيش  -شر
ي   أبوظب 

يوم الجمعة من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

الساعة الثانية 
ة ظهرا  عشر

يوم الجمعة من  
 
ً
الساعة الثامنة صباحا
وحب  الساعة الثانية 
ة و النصف ظهرا  عشر

يوم السبت من  
الساعة الثامنة 
 وحب  

ً
صباحا

اعة الواحدة  الس
 بعد الظهر

يوم السبت من الساعة  
 وحب  

ً
الثامنة صباحا

الساعة االثانية  بعد 
 الظهر

21 
 -فرع زادكو 

مجمع خليفة 
 للطاقة

ي   أبوظب 

من الساعة 
 
ً
الثامنة صباحا
حب  الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 
اإلثني    إىل 
 الخميس(

من الساعة الثامنة 
 حب  الساعة 

ً
صباحا

نية بعد الظهر )من الثا
يوم اإلثني    إىل 
 الخميس(

ي  -شارع الكورنيش  -مكتب زادكو   أبوظب 

ي اإلسلمي ش.م.ع.   بنك أبوظب 

 الرقم
اسم 
 الفرع

نوع 
 الفرع

منطقة 
 الفرع

 وقت
استقبال 
 الزبائن

   من االثني   )
     ( إىل االسبت

وقت استقبال 
 الزبائن

     ( الجمعة)

ي  وقت االكتتاب
 
ف
 الطرح العام

من اإلثني   إىل )
     (السبت

وقت 
ي 
 
االكتتاب ف
 الطرح العام
     ( الجمعة)

 عنوان الفرع

1 
فرع 

ي  فرع البطي     أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 

 الواحدة ظ
ً
 هرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

ي  البطي   شارع  -أبوظب 
الملك عبدهللا بن 

 -عبدالعزيز أل سعود 
 بجانب البنك المركزي

2 
فرع 

ي  فرع النجدة  أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 الت

ً
اسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

بجانب الماريه مول 
)تقاطع شارع النجدة و 

 شارع حمدان(
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3 

فرع 
القيادة 
العامة 
طة  لشر
ي  ي  فرع ابوظب   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 

انية عشر  إىل الث
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

فرع القيادة العامة 
ي )الفرع  طة ابوظب 

لشر
 ) شارع  -الرئيسي

السعادة مقابل جامعة 
 الشيخ خليفة

4 

فرع 
الشيخ 
زايد 

ي  فرع الرئيسي   أبوظب 

من الساعة 
صباحا الثامنة 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

شارع الشيخ راشد بن 
سعيد )شارع المطار 

 )
ً
مقابل فندق  -قديما

 جراند هيلتون كابيتل 

5 

ئرة فرع دا
القضاء 
ي  ي  فرع أبوظب   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

ي   -شارع الخليج العرت 
 -مبب  دائرة القضاء  
ي )

-GR-Aالطابق األرص 
051) 

6 

فرع 
مجمع 
الشيخ 
خليفة 
ي  فرع للطاقة   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثالثة 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

بب  مجمع الشيخ م
شارع  -خليفة للطاقة 

 الكورنيش

7 

فرع 
المارينا 
ي  مول مول   أبوظب 

من الساعة 
ة صباحا  العاشر

ة  إىل العاشر
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   

ه  إىل العاشر
 مساءا  

ة  من الساعة العاشر
صباحا إىل الثانية 

 ظهرا
من الساعة الرابعة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة التاسعة 
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   
إىل التاسعه 

 مساءا  

مارينا  -شارع الكورنيش 
الطابق األول  -مول 

 بجانب باس للعطور

8 

فرع 
النايشن 
ي  مول تاورز  أبوظب 

من الساعة 
ة صباحا  العاشر

ة  إىل العاشر
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   

ه  إىل العاشر
 مساءا  

ة  من الساعة العاشر
انية صباحا إىل الث

 ظهرا
من الساعة الرابعة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة التاسعة 
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   
إىل التاسعه 

 مساءا  

 -شارع الكورنيش 
 -نايشن تاورز مول 

 الدور األول 

9 
ي 
فرع بب 
ي  فرع ياس   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 

ة عشر  إىل الثاني
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

،  -شارع المفرق  ي دت 
مقابل مستشق  المفرق 

ي ياس -
 بب 

10 
فرع 

ي  فرع مصفح   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 

ثانية عشر  إىل ال
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

منطقة مصفح 
 9منطقة -الصناعية 

11 
فرع 

ي  فرع خليفة أ  أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 اظهر 

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

 -منطقة مدينة خليفة أ 
 21 / 16شارع رقم 

ي 
 
ف  الجنوب الشر

12 
فرع 

ي  فرع الشهامة   أبوظب 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 

ة عشر  إىل الثاني
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

منطقة الشهامة 
القديمة بجانب مركز 

طة  الشر

13 
فرع 
 فرع السلع

ي  أبوظب 
المنقط

ة 
 الغربية

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
 الثامنة صباحا 

إىل الثانية عشر  
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

منطقة السلع، مقابل 
 مدرسة األريــــج
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14 

فرع 
مدينة 
 فرع زايد

ي  أبوظب 
المنقط

ة 
 الغربية

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
نة صباحا الثام

إىل الثانية عشر  
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

مدينة زايد، المنطقة 
 الغربية

ي  15
 فرع فرع غيات 

ي  أبوظب 
المنقط

ة 
 الغربية

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
ة صباحا الثامن

إىل الثانية عشر  
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

، المنقطة  ي
منطقة غيات 

 الغربية

 فرع فرع المرفأ 16

ي  أبوظب 
المنقط

ة 
 الغربية

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
نة صباحا الثام

إىل الثانية عشر  
 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

منطقة المرفأ، المنطقة 
 الغربية

17 

فرع 
الرويس 

 مول مول

ي  أبوظب 
المنقط

ة 
 الغربية

من الساعة 
ة صباحا  العاشر

ة  إىل العاشر
 مساءً 

ة من الساع
الرابعه مساءا   

ه  إىل العاشر
 مساءا  

ة  من الساعة العاشر
صباحا إىل الثانية 

 ظهرا
من الساعة الرابعة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة التاسعة 
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   
إىل التاسعه 

 مساءا  

 -مركز الرويس التجاري 
الدور األول، منطقة 

 الرويس

18 

فرع 
البوادي 

 العي    مول مول

الساعة  من
ة صباحا  العاشر
إىل الثالثة و 
 النصف ظهرا
من الساعة 

 و 
ً
الرابعة عرصا
حب  الساعة 
 التاسعة مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   

ه  إىل العاشر
 مساءا  

ة  من الساعة العاشر
صباحا إىل الثانية 

 ظهرا
من الساعة الرابعة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة التاسعة 
 مساءً 

من الساعة 
اءا   الرابعه مس
إىل التاسعه 

 مساءا  

، منطقة  مدينة العي  
مركز البوادي  -مزيد 

ي 
 التجاري، الدور األرص 

19 
فرع العي   
 العي    فرع الرئيسي 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

، المنطقة  مدينة العي  
شارع الشيخ  -الوسط 

زايد بن سلطان بجانب 
 برج الساعة

20 
فرع 
 العي    فرع اليحر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
 التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

شارع  -مدينة العي   
 اليحر الرئيسي 

21 
فرع  

ي  فرع القصيص   دت 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
ة وحب  الساع
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

  -منطقة القصيص   
 بنايه الوصل 

22 

فرع  
ي من 

الثات 
ي  فرع ديسمت    دت 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 

 ا
ً
 لواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

ا    شارع   -منطقة الجمت 
ا  شاط  الجمت 

23 

فرع  
شارع 
الشيخ 
ي  فرع زايد   دت 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
 وحب  الساعة
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

 -شارع الشيخ زايد  
يوم  مبب  اإلمارات  أيتت 

24 

فرع  
ي  مدينة دت 
نت  لإلنت 

ي  فرع أرنكو  -  دت 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
  التاسعة

ً
صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

نت  ي لإلنت   -مدينة دت 
 مبب  أرنكو 
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25 
فرع 

ة  فرع الفجت 

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 التاسعة صب

ً
احا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

شارع الشيخ حمد بن 
 عبد هللا 

26 

فرع راس 
الخيمة 
 فرع الرئيسي 

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
  التاسعة

ً
صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

مقابل مركز المنار 
 التجاري، شارع المنترص

 فرع فرع دبا   27

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 التاس

ً
عة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

شارع الشيخ زايد مقابل 
طة دبا  ة -شر  الفجت 

 فرع فرع كلباء 28

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 ال

ً
تاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

بناية  -شارع الوحدة 
خميس خلفان الزحمي , 

  19بلوك  

 فرع فرع الذيد 29

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 الذيد أكسبو سنت    عشر صباحا 

30 
فرع 

 فرع خورفكان

الساح
ل 

ي 
 
ف  الشر

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 التاسعة 

ً
صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

شارع الكورنيش , 
 منطقة البنوك

31 

فرع أم 
القيوين 
 فرع الرئيسي 

الشارقة 
و 

اإلمارا
ت 

الشماىلي 
 ة 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

 -شارع الملك فيصل 
مقابل مركز أم القيوين 

 التجاري

32 

فرع 
الشارقة 
 فرع الرئيسي 

الشارقة 
و 

اإلمارا
ت 

الشماىلي 
 ة 

من الساعة 
الثامنة صباحا 

إىل الثانية 
 ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحب  الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  
 عشر صباحا 

مقابل  -منطقة المصل 
 مبب  االتصاالت 

33 

فرع 
الرحمانية 

 مول مول

الشارقة 
و 

اإلمارا
ت 

الشماىلي 
 ة 

من الساعة 
ة صباحا  العاشر

ة إىل ا لعاشر
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   

ه  إىل العاشر
 مساءا  

ة  من الساعة العاشر
صباحا إىل الثانية 

 ظهرا
من الساعة الرابعة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة التاسعة 
 مساءً 

من الساعة 
الرابعه مساءا   
إىل التاسعه 

 مساءا  
مركز الرحمانية التجاري 

 الطابق األول -

34 
فرع زوايا  

 عفر  ووك

الشارقة 
و 

اإلمارا
ت 

الشماىلي 
 ة 

من الساعة 
الثامنه  

صباحا إىل 
 االثامنه مساءا 

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الثانية عشر  

 ظهرا

من الساعة 
التاسعة صباحا إىل 

 الثانية ظهرا
من الساعة الثالثة 

 و حب  
ً
عرصا

الساعة السابعة 
 مساءً 

من الساعة 
الثامنة صباحا 
إىل الحاديه  

 منطقه زوايا ووك  باحا عشر ص
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ي التجاري ش.م.ع.   بنك أبوظب 

منطقة  اسم الفرع الرقم
 الفرع

استقبال  وقت
 الزبائن

ي 
 
وقت االكتتاب ف
 الطرح العام

 عنوان الفرع

1 
فرع برج 
 الخالدية

ي   أبوظب 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
 صباح 08:00من 

ً
ا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

،  يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

شارع الكورنيش مقابل فندق قرص اإلمارات، برج الخالدية 
ي  59919ص.ب:  1المبب    أبوظب 

2 

فرع 
منطقة 
مركز 

ي  أبوظب 
ي 
الوطب 

 -للمعارض 
 أدنيك

ي   أبوظب 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

ي ون ، الطابق  مركز العاصمة ، شارع الكرامة ، برج أبوظب 
ي ص.ب: 

ي  939األرص   أبوظب 

3 
فرع 

 الشهامة
ي   أبوظب 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا

 08:00ن الجمعة م
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

ي  -طريق الشيخ مكتوم بن راشد  ي  -طريق دت  مبب   -أبوظب 
ي التجاري ص.ب:  ي  76122بنك أبوظب   أبوظب 

4 
فرع استاد 
هزاع بن 

 زايد
ي   أبوظب 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 07:00صباحا

مساء، يوم الجمعة 
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

الطوية، شارع حمدان بن محمد، استاد هزاع بن زايد 
ي  87532ص.ب:  , أبوظب 

 العي  

5 
فرع دلما 

 مول
ي   أبوظب 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 10:00السبت من 
 اىل صبا

ً
 09:00حا

مساء، يوم الجمعة 
 إىل  03:00من 

ً
عرصا

 مساءً  09:00

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  10:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 03:00الجمعة من 

 إىل 
ً
 مساءً  08:00عرصا

، شارع الوزن، دلما مول، الطابق  طريق المصفح الرئيسي
ي  39260األول ص.ب:   أبوظب 

6 
 فرع مدينة

 زايد

الظفرة 
،أبو 

ي   ت 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

ي التجاري  -طريف  مدينة زايد، طريق  بنك أبوظب 
ليوا، مبب 

ي 50013ص.ب:   , أبوظب 

7 
فرع شارع 

 الرقة
ي   دت 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يو  01:00
ً
م ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

و  منطقة المرقبات، شارع الرقة، بالقرب من محطة مت 
ي التجاري   بنك أبوظب 

ي  5550الرقة، مبب   دت 
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8 
فرع 

الخليج 
 التجاري

ي   دت 

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

منطقة الخليج التجاري، تقاطع شارع السعادة وشارع 
ي  33040الخليج التجاري، برج بوابة الخليج ص.ب:   دت 

9 
فرع 

الزاهية 
ي سنت  

 سيب 
 الشارقة

 إىل من اإلثني   
الخميس ويوم 

 10:00السبت من 
 اىل 

ً
 09:00صباحا

مساء، يوم الجمعة 
 إىل  03:00من 

ً
عرصا

 مساءً  09:00

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  10:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 03:00الجمعة من 

 إىل 
ً
 مساءً  08:00عرصا

، بالقرب من  ي
شارع الشيخ محمد بن زايد، الطابق األرص 

 الشارقة 23657المدخل أ ص.ب: 

10 
فرع 

 عجمان
 عجمان

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

ي التجاري   بنك أبوظب 
منطقة الراشدية، شارع االتحاد، مبب 

 عجمان 1843ص.ب: 

11 
فرع أم 
 القيوين

أم 
 القوين

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

، شارع الملك فيصل ، مبب   2المقطع  -المنطقة الصناعية 
 أم القوين 214نستو هايت  ماركت ص.ب: 

12 
فرع رأس 
 الخيمة

رأس 
 الخيمة

من اإلثني   إىل 
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا
 
ً
، يوم الجمعة عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

منطقة دفن النخيل، شارع بن ضاهر، النعيم مول ص.ب:  
 رأس الخيمة 1633

13 
فرع 

ة  الفجت 
ة  الفجت 

ىل من اإلثني   إ
الخميس ويوم 

 08:00السبت من 
 اىل 

ً
 03:00صباحا

، يوم الجمعة 
ً
عرصا
  08:00من 

ً
صباحا

  12:00إىل 
ً
 ظهرا

من اإلثني   إىل الخميس 
ويوم السبت من 

 اىل  08:00
ً
صباحا

، يوم  01:00
ً
ظهرا
 08:00الجمعة من 
 إىل 

ً
 11:00صباحا

 
ً
 صباحا

شارع حمد بن عبد هللا، بالقرب من محطة أدنوك، مبب  
ي التجاري ص.ب:  ة 770بنك أبوظب   الفجت 

 

 بنك المارية المجتمغي 

الر
 قم

منطقة  اسم الفرع
 الفرع

وقت استقبال 
 الزبائن

ي الطرح العام
 
عنوان  وقت االكتتاب ف

 الفرع

1 
الفرع  -بنك المارية المحلي 
 الرئيسي 

ي   أبو ظب 

يوم االثني   اىل 
يوم السبت من 
الساعة الثامنة 
صباحا لغاية 

من يوم االثني   اىل يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية 
 الساعة الثانية بعد الظهر

بنك 
المارية 
 -المحلي 
الفرع 
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ة الساعة  العاشر
 مساء

الرئيسي 
شارع  -

شخبوط 
بن 

سلطان 
454 - 

ي  أبو ظب 
- 

االمارات 
العربية 
 المحتدة

  

2 
فرع  -بنك المارية المحلي 
 مول االمارات

ي   دت 

ني   اىل يوم االث
يوم السبت من 
ة  الساعة العاشر
صباحا لغاية 
ة  الساعة العاشر

 مساء

ة صباحا لغاية  من يوم االثني   اىل يوم السبت من الساعة العاشر
ة مساء   الساعة العاشر

بنك 
المارية 
 -المحلي 
فرع مول 
االمارات  

مول  -
االمارات 

مدخل  -
سكاي 
ي   -دت 

الطابق 
ي  - 1 دت 

- 
االمارات 
العربية 

 متحدةال
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 4 رقم ملحق

ي تفاصيل 
 
كة ف كات التابعةاستثمارات الشر  واالستثمارات األخرى لها  الشر

 

الملكية القانونية/  رأس المال المصدر

 المستفيد الحائز

كة التأسيسمكان    اسم الشر

360,000,000 

 دوالر أمريكي 

  -ADP 1 اإلمارات العربية المتحدة 100%

4,661,017 

 افوريدوالر سينغ

  -PTE 2 سنغافورة  84.75%

 20,482,680 

 روبية هندية

كة بروج الهند  الهند *99.95% شر

 المحدودة( الخاصة)

3-  

0.05%** 

65,570,000 

  دوالر امريكي 

كة بروج  سنغافورة  *100% شر

كومباوندنج القابضة 

 المحدودة

4-  

61,070,000 

 دوالر امريكي 

كة بروج المركبة  الصي    **100% شر

 المحدودة( هايشنغ)

5-  

10,600,000 

 دوالر امريكي 

كة بروج للمبيعات  الصي    *100% شر

( شنغهاي)والتسويق 

 المحدودة

6-  

جنيه  200,000 

 مرصي

كة بروج مرص  مرص *99% شر

 .م.م. ذ 

7-  

1%** 

ة من *   PTEتشت  إىل ملكية مباشر

ي اي ليمت
ي ت  ة من بروج كومباوندنج هولدنج ت 

 د** تشت  إىل ملكية مباشر
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 5 رقم قملح

كة التنظيمي هيكل ال  للشر

 

ة االكتتاب هذههيكل الملكية   بتاري    خ نشر

 
 

كة المتصور عند   اإلدراجهيكل ملكية الشر
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