
 

44474476.1 

[Classification] 
 

 بي إل سي بروج 

  مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي (شركة منطقة حرة) -شركة عامة محدودة باألسھم 

 ") الشركة(" 

 لمحة عن تأسیس الشركة   

 بي إل سي بروج  اسم الشركة: 

وھي شركة منطقة حرة عامة محدودة باألسھم ومدرجة في سوق أبوظبي  
 الشركات. العالمي وفقاً للوائح  

غرض الشركة ھو ان تكون شركة قابضة لشركاتھا التابعة التشغیلیة، والتي   أغراض الشركة األساسیة:
 :تشمل أنشطتھا من بین أمور أخرى ما یلي

امتالك وتركیب وصیانة وتشغیل مصانع إنتاج البتروكیماویات،   •
والبولي بروبیلین  والتي تشمل اإلیثیلین والبولي إیثیلین والبروبیلین 

 وأي مواد كیمیائیة أخرى حسب ما یقرره المساھمون؛ 

 تخزین ونقل وبیع منتجات الشركة؛ و   •

أي خطوط عمل جدیدة تدخل فیھا الشركة وفقًا للنظام األساسي   •
 . للشركة

الطابق   :المكتب الرئیسي الطابق  28قسم من  العالمي، 28،  ابوظبي  السراب، سوق  ، برج 
 الماریة، أبوظبي، االمارات العربیة المتحدةجزیرة 

 لیس لدى الشركة ایة فروع الفروع: 

التجاري   السجل  تفاصیل 
 وتاریخ مزاولة النشاط:  

 . 2022أبریل   28؛  000007602الرخصة رقم 

 طبق نغیر م مدة الشركة:

 دیسمبر 31ینایر إلى  1من  السنة المالیة:

تتعامل   التي  الرئیسیة  البنوك 
 الشركة: مع 

   .ع.م.بنك أبوظبي األول ش •
 بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود •

 قائمة الوكاالت التجاریة للشركة 

 نطبق. م غیر
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 قائمة الشر�ات التا�عة للشر�ة  

 PTEإلى ملكیة مباشرة من  تشیر* 
 ملكیة مباشرة من بروج كومباوندنج ھولدنج بي تي اي لیمتد  إلى ** تشیر 

  ً  األوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة سابقا

 ).ADXفي سوق أبوظبي لألوراق المالیة ( حصصھالم تصدر الشركة أیة أوراق مالیة قبل إدراج 

أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم من الدرجة األولى، مع بیان باألوراق المالیة التي یحتفظ بھا كل منھم وأقاربھم   
 من الدرجة األولى في الشركة أو شركائھا أو أي من الشركات التابعة لھا 

 سنة التعیین المنصب تاریخ المیالد  اإلسم 
سلطان احمد  . معالي د
 *الجابر

 رئیس مجلس اإلدارة 1973
 (عضو مستقل) 

2022 

 2022 نائب رئیس مجلس اإلدارة 1971 توماس جانجل  
 عضو مجلس إدارة  1973   *خالد سالمین

 (عضو مستقل) 
2022 

 عضو مجلس إدارة  1963 * عبدالعزیز الھاجري
 (عضو مستقل) 

2022 

 مجلس إدارة عضو  1985   *خالد الزعابي
 (عضو مستقل) 

2022 

 عضو مجلس إدارة  1984 * عمر الفارسي
 (عضو مستقل) 

2022 

 عضو مجلس إدارة  1987 *نیشحتسنیم أ
 (عضو مستقل) 

2022 

الملكیة القانونیة/  رأس المال المصدر
 المستفید الحائز 

 # اسم الشركة  التأسیس مكان 

360,000,000  
 دوالر أمریكي 

اإلمارات  % 100
 العربیة المتحدة

شركة أبو ظبي  للدائن  
 البالستیكیة المحدودة (بروج)

)ADP( 

1-  

4,661,017  
 سنغافوري دوالر 

 شركة بروج بي تي إي لیمتد سنغافورة  % 84.75
(PTE) 

2-  

20,482,680  
 روبیة ھندیة

)  الخاصة(شركة بروج الھند  الھند %* 99.95
 المحدودة

3-  

0.05 **% 
65,570,000  
 دوالر امریكي 

شركة بروج كومباوندنج   سنغافورة  %* 100
 القابضة المحدودة

4-  

61,070,000   
 دوالر امریكي 

)  شنغھاي(شركة بروج المركبة  الصین  %** 100
 المحدودة

5-  

10,600,000   
 دوالر امریكي 

شركة بروج للمبیعات والتسویق   الصین  %* 100
 (شنغھاي) المحدودة

6-  

200,000   
 جنیھ مصري

  -7 شركة بروج مصر ذ.م.م.  مصر %* 99
1 **% 
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 2022 عضو مجلس إدارة   1962 مارك جیھ إس تونكینز 
 2022 عضو مجلس إدارة   1963  فیلیب رینیھ إم رودھوفت

 2022 عضو مجلس إدارة   1968 توماس مایكل بوسن 
 عضو مجلس إدارة  1962 روجر ویلیام براون*

 (عضو مستقل) 
2022 

 *توضح ھذه اإلشارة أن العضو یعتبر مستقال بموجب قواعد الحوكمة. 

أعضاء اإلدارة العلیا مع بیان باألوراق المالیة التي یحتفظ بھا كل منھم وأقاربھم من الدرجة األولى في الشركة  
 أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لھا  

 األسھم المملوكة  المنصب االسم 
 منطبق غیر  الرئیس التنفیذي  ھزیم سلطان السویدي 
 منطبق غیر  المدیر العاّم للّشؤون المالیّة  سعید سلطان الظاھري 

 منطبق غیر  الرئیس التنفیذي للعملیات  دیسال. لویس روالند ر

 منطبق غیر  مدیر مسؤولي التسویق  راینر ھوفلینج

عضویة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في مجالس إدارة الشركات المساھمة العامة األخرى في دولة  
 العربیة المتحدةاإلمارات 

العضویة في مجالس إدارة الشركات المساھمة العامة األخرى  
 بالدولة

 االسم 

یشغل عدًدا من المناصب في مجالس إدارة العدید من الشركات 
المساھمة العامة في الدولة، بما في ذلك منصب العضو المنتدب  

 لشركة أدنوك. 

 معالي د. سلطان احمد الجابر 

   :إدارة في كل منعضو مجلس 
 ؛ .شركة ابوظبي لألعمال والخدمات البحریة ش.م.ع .1
 ؛شركة ابوظبي لتكریر النفط (تكریر) .2
 ؛ وادنوك للتوزیع .3
 . فیرتغلوب ش.م.ع .4

 خالد سالمین  

 خالد الزعابي   . عضو مجلس إدارة شركة ابوظبي لتكریر النفط (تكریر)
 عبدالعزیز الھاجري  . ش.م.ع.عضو مجلس إدارة شركة اركان لمواد البناء 

 ال یشغل أي من أعضاء اإلدارة العلیا عضویة أعضاء مجلس إدارة في أي شركة مساھمة عامة أخرى. 

عضویة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وأقاربھم من الدرجة األولى في مجالس إدارة شركات المنطقة  
 اإلمارات العربیة المتحدة  دولة شركات المساھمة) فيالحرة األخرى (والتي تأخذ شكًال معادالً لشكل ال

(رئیس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة على    خالد سالمینوالسید /    معالي د. سلطان احمد الجابرباستثناء  
ال یمتلك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا أو أقاربھم من  التوالي، في شركة فرتیغلوب بي ال سي)،  

لشكل  تأخذ شكًال معادالً  الحرة األخرى (والتي  المنطقة  إدارة شركات  األولى أي عضویة في مجالس  الدرجة 
 الشركات المساھمة) في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
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أو   منفردالذین یمتلكون بشكل    ،أطفالھم القصر أو أي كیان آخر (حسب االقتضاء)  باإلضافة إلىقائمة المالكین،   
 ٪ أو أكثر من أسھم الشركة 5  الشركات، إجمالي نسبة مشتركة تبلغ  لھم أو شركاتھم الفرعیة أو فروعمع أصو

إلى أطفالھم القصر أو أي كیان آخر (حسب    باإلضافة  یوضح المالكین،  الطرحسیتم تقدیم بیان محدث بعد انتھاء  
الفرعیة أو    الذین یمتلكون بشكل منفرد أو مع  ،االقتضاء) ، إجمالي نسبة  الشركات  فروعأصولھم أو شركاتھم 

 . ٪ أو أكثر من أسھم الشركة 5مشتركة تبلغ 

 قبل الطرح: 

القیمة اإلجمالیة   نسبة الملكیة 
لألسھم المملوكة  
 بالدوالر األمریكي

عدد األسھم 
 المملوكة 

نوع 
 األسھم 

 المساھمین الجنسیة

میدل   النمسا عادي  125,000 20,000 % 40 بوریالیس 
ایست ھولدنج جي  
إم بي اتش (بي إم  

 إي اتش)
اإلمارات  عادي  187,500 30,000 % 60

العربیة 
 المتحدة

بترول ش ركة 
الوطنیة   أبوظبي 

 )أدنوك(

 اإلماراتیین في رأس مال الشركة  غیر نسبة مساھمة المواطنین 

 ٪. 40في رأس مال الشركة  غیر اإلماراتیین المواطنین، بلغت نسبة مساھمة نشرة االكتتابتاریخ  كما في

 في رأس مال الشركة.   اإلماراتیین  غیر  لمواطنینلنسبة المساھمة  سیتم تقدیم بیان محدث بعد انتھاء الطرح یوضح  

 بیان األحداث الرئیسیة في تاریخ الشركة، بدًءا من تأسیسھا حتى تاریخ تقدیم طلب اإلدراج 

 استراتیجیات الشركة

االستمرار في تطویر استراتیجیتنا التجاریة العالمیة من خالل االستفادة من الوضع المناسب لتطویر مجموعة  
 منتجاتنا من خالل االبتكار وإضافة المنتجات والسوق االستراتیجي والتوسع الجغرافي 

مقًرا   12املون مباشرة من العمالء في  موظف یتع  200دولة، لدینا أكثر من    50نوزع منتجاتنا في أكثر من  
تمثل حلولنا العنصر األساسي في    حیث.  من حجم مبیعاتنا عبر قنوات البیع المباشرة  %85وننتج ما یقرب من  

تسھل بصمتنا المتقدمة والمفیدة جغرافیًا اتباع نھج عالمي  .   تلبیة المتطلبات العالمیة على منتجات البولي أولیفین
لتجاریة، مما یسمح لنا بمواءمة أنشطة المبیعات والتسویق لدینا لالستفادة من شبكة التوزیع العالمیة الستراتیجیتنا ا

قویة مالیة  نتائج  لتحقیق  المباشرة  العمالء  عالقات  وتطویر  بنا  للمبیعات .   الخاصة  المنسقة  العالمیة  منظمتنا 
إلى العمالء في جمیع أنحاء العالم مع السعي   والتسویق مدعومة بقدرات توزیع ولوجستیة قویة تسمح لنا بالوصول

نركز توسعنا على أسرع األسواق نموا عالمیا، وھو نھج یتم تمكینھ من خالل  .   لتحقیق أقصى قدر من العوائد
في  تتمركز  والتي  بنا  الخاصة  والتسلیم  والمبیعات  التسویق  ومنصة  األوسط  الشرق  في  لدینا  اإلنتاج  مجمع 

 . سنغافورة

ا أن  السكان،  نعتقد  متوسط سن  ارتفاع  زیادة  بسبب  الصحیة  الرعایة  احتیاجات  وزیادة  العالمي،  السكاني  لنمو 
في  أولیفین  البولي  تولد طلبًا مستداًما على  التي  العوامل  بین  االجتماعیة واالقتصادیة من  والعوامل  والتحضر 

التي یمكن إعادة تدویرھا بالكامل وتدعم   المستقبل المنظور.  نتوقع أیًضا إمكانات كبیرة لنمو الطلب على الحلول
متانة  وزیادة  المواد،  استخدام  من  للحد  جدیدة  تطویر طرق  على  نعمل  فإننا  لذلك،  الدائري.   االقتصاد  مبادئ 
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وزیادة  التدویر،  وإعادة  االستخدام  إعادة  من  تعزز  التي  الجدیدة  التصامیم  استخدام  على  والتشجیع  المنتجات، 
 عاد تدویرھا حیثما أمكن والراتنج المصدر من المواد المعاد تدویرھا عبر سلسلة القیمة لدینا.استخدام المواد الم

نعتزم االستمرار في تخصیص موارد    التوزیع واإلنتاج لدینا.  عالوة على ذلك، نستكشف بنشاط فرص تحسین
من اإلنفاق على وظائف كبیرة لتطویر منتجات جدیدة متطورة تقنیًا، ونتوقع أن نستمر في تخصیص قدر كبیر  

 البحث والتطویر ألعمالنا. 

تعدیل  أو  استراتیجیًا  جذابة  أسواق  في  الدخول  أو  الرئیسیة  أسواقنا  في  تواجدنا  لتعزیز  الفرص  تقییم  أجل  من 
المالیة قدراتنا، فإن لدینا سیاسة مالیة واضحة ونقوم بتقییم أي توسعات و / أو معامالت محتملة مقابل سیاساتنا  

 الصارمة ومتطلبات العائد.

تعظیم تولید التدفق النقدي عن طریق تقلیل التكالیف التي یمكن التحكم فیھا من خالل برنامج التمیز التشغیلي 
 الخاص بنا 

باإلضافة إلى تولید تدفقات نقدیة حرة قویة من خالل السعي لتحقیق أقصى قدر من الھوامش، فقد أطلقنا برنامج  
) كفاءة الطاقة،  2) سالمة العملیات وموثوقیة األصول، (1شغیلي الذي یركز على ثالث ركائز رئیسیة: (التمیز الت

التي تعتمد على 3( التحسین  العملیة وموثوقیة األصول اعتماد برامج  التكلفة. یشمل اھتمامنا بسالمة  ) تحسین 
ع)، وبرنامج الموثوقیة (مع التركیز على  الموقع (مما یعكس أولویات سالمة العملیة والموثوقیة الخاصة بالموق

تحدید المشكالت المتكررة والقضاء علیھا) ومراجعات جاھزیة المنظمة (لتحسین أوقات اإلنجاز، والقدرة التنافسیة  
والقدرة على التنبؤ).  یشتمل محور كفاءة الطاقة على تصمیمات موفرة للطاقة، والتركیز الفوري على التمیز 

م بدعم  اختیار التشغیلي  خالل  من  الكفاءات  من  المزید  ومتابعة  وتحدید  الصناعة،  في  رائدة  مراقبة  أدوات  ن 
استثمارات تراكمیة ذات قیمة. ویشمل االھتمام بتحسین التكالیف تحسین االستخدام األمثل لرأس المال (أي تحسین  

التحكم فیھا)، و للتكالیف التي یمكن  الرأسمالیة والمراجعة الدقیقة  استراتیجیة مشتریات مركزیة وتبادل النفقات 
 أفضل الممارسات.

یستفید البرنامج من الخبرة الموجودة عبر منصتنا في تبادل أفضل الممارسات، وتقدیم الدعم الفني الداخلي والتعاون  
المرتبطة  في اللجان لتنفیذ البرامج الوقائیة والتنبؤیة، بما في ذلك تقییم نھایة العمر االفتراضي للمعدات واألنظمة

تقلیل  الطاقة، وبالتالي  استھالك  باستمرار، والحد من  أعلى  استخدام  إلى تحقیق معدالت  البرنامج  بھا. ویھدف 
انبعاثات غازات الدفیئة على المدى المتوسط (بما یتوافق مع ھدفنا للحد من االنبعاثات).  یسعى البرنامج أیًضا 

من خالل تحدي خطط النفقات الرأسمالیة، بما في ذلك التحوالت   إلى تحسین الموارد الخارجیة وتكالیف الصیانة
 لتحسین الكفاءات والحفاظ على مستویات منخفضة من اإلنفاق الرأسمالي على الصیانة.

 الحفاظ على أداء الصحة والسالمة والبیئة 

تاج لدینا  نحن ملتزمون بتوفیر مكان عمل آمن وصحي من خالل تعزیز ثقافة عدم وجود ضرر في مجمع اإلن
وبما یخص جمیع أعمالنا وتنفیذ معاییر السالمة الدولیة لتقلیل المخاطر المحتملة على األشخاص أو المجتمعات  
أو األصول أو البیئة. نسعى إلى تدریب موظفینا بانتظام على تنفیذ أفضل الممارسات المستدامة ولدینا حالیًا أدنى  

إصابة لكل ملیون   0.22) في الصناعة، بمعدل حالي یبلغ  TRIRل (معدالت اإلصابة اإلجمالیة القابلة للتسجی
. نظام  2021إلى    2007من    0.06ساعة عمل. كما أن متوسط معدل الوقت الضائع بسبب اإلصابة لدینا یبلغ  

إدارة الصحة والسالمة في بروج نظام شامل، ویركز على التحسین المستمر من خالل اعتماد أطر عمل دولیة  
:  45001) رقم  OHSASارسات والتعلم. نحن معتمدون من أنظمة إدارة الصحة والسالمة المھنیة (ألفضل المم

، ولم توجد أي 2020، ویتم إجراء عملیات تدقیق مستقلة كل ثالث سنوات. تم إجراء آخر تدقیق في عام  2018
 مخالفات كبیرة. 

 مقارنة بخطة العمل المطورةزاتھا تقریر تقییم مجلس اإلدارة مدعوًما بأداء الشركة وإنجا 

 یتوافق األداء واإلنجازات الحالیة للشركة مع توقعات اإلدارة العلیا للشركة. 

 تتمتع الشركة بنقاط القوة التنافسیة والخصائص الممیزة التالیة. 
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 الطلب نحن شركة رائدة في حلول البولي أولیفین المتمیزة ونعمل في بیئة صناعیة قویة مع نمو قوي في 

كشركة رائدة في حلول البولي أولیفین المتمیزة، وصل حجم مبیعاتنا في حلول المستھلك وحلول البنیة التحتیة 
، على التوالي (أو ما یقارب 2021دیسمبر    31ملیون طن في السنة المنتھیة في    1.7ملیون طن و    2.5بمبلغ  

لقطاع  41% و  59 المبیعات  باستثناء  المبیعات،  إجمالي  للسنة  % من  التوالي)  النقل والرعایة الصحیة، على 
. خالل نفس الفترة، تم بیع منتجات البولیمر الخاصة بنا بشكل أساسي في جمیع  2021دیسمبر    31المنتھیة في  

% تقریبا من مبیعاتنا)  33% تقریبا من حجم مبیعاتنا) والشرق األوسط وأفریقیا (تمثل  59أنحاء آسیا (تمثل  
 %) من أحجام مبیعاتنا موزعة على باقي األسواق العالمیة.   9انت النسبة المتبقیة (")، وكأسواق بروج(" 

% من الطلب العالمي على البولي أولیفین  68، مثلت آسیا والشرق األوسط وأفریقیا مجتمعة  وفقًا لـآي اتش إس
%  86طن متري ومن المتوقع أن تمثل حوالي    200والتي بلغت    2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  

آي  ترة، توقعت  . خالل نفس الف2026و    2022من نمو الطلب العالمي على البولي أولیفینات خالل الفترة بین  
ضعف في الحلول االستھالكیة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في    1.2نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو    اتش إس

 ضعف.  1.4حلول البنیة التحتیة بنحو 
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 نمتلك وندیر مبنى إنتاج بولي أولیفین مشجع للغایة 

، من  2022إلى الربع األول من عام    2001لقد تمكنا من زیادة طاقتنا اإلنتاجیة بعشرات األضعاف من عام  
  1كیلو طن في بروج    450خالل التوسعات االستراتیجیة والمنھجیة، حیث تمكنا من زیادة طاقتنا اإلنتاجیة من  

") (والتي كانت مشروع تخفیف تخصص) Step IIكیلو طن كجزء من الخطوة الثانیة ("   600إلى    2001في عام  
ملیون طن    4.5و    2كجزء من التوسع إلى بروج    2010ملیون طن في عام    2تلیھا الزیادة إلى    2005في عام  
مالیین طن كجزء من توسع    5، وبطاقتنا اإلنتاجیة التي تصل إلى  3كجزء من توسعنا إلى بروج    2015في عام  

PP5   (كما ھو موضح أدناه): 2022في الربع األول من العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1نحتفظ بسجل تتبع ممتاز بتسلیم جمیع مشروعاتنا في الوقت المحدد وفي حدود المیزانیة، من توسعات بروج  
ملیون ساعة عمل آمنة خالل    24األحدث. (والتي تضمنت أكثر من    PP5و    3وبروج    2إلى إنشاءات بروج  

 مرحلة تنفیذ المشروع). 

وتتم صیانتھا جیًدا مع محدودیة متطلبات اإلنفاق الرأسمالي   باإلضافة إلى ذلك، نحتفظ بقاعدة أصول حدیثة العھد
، وصلنا إلى معدل تشغیل لموثوقیة األصول اإلجمالیة بنسبة 2021للصیانة مما یعزز قدراتنا اإلنتاجیة. في عام  

 %.  96% وقد حققنا معدل إنتاج صحیح للمرة األولى بنسبة 96

إمداد المواد األولیة طویلة األجل وتقنیة بورستار الخاصة بنا یجعلنا منصة باإلضافة إلى ما سبق فإن إبرامنا لعقود  
بولي أولیفین ذات قیمة رفیعة على مستوى العالم وتضعنا ضمن الربع األول ألفضل مراكز منحنى التكلفة في  

 العالم (حسب بیانات آي أتش إس).

وتعزیزه من خالل الوصول المباشر إلى األسواق    االبتكار والتعاون في سلسلة القیمة المدعوم بتقنیة بورستار®
 المستھدفة

یتیح لنا الوصول إلى التكنولوجیا المملوكة لشركة بوریالیس واستخدامھا الحصول على قدرات ابتكار رائدة في 
الماضیة،   عاًما  العشرین  مدار  المطلوبة. على  النھائي  االستخدام  لتطبیقات  حلول مخصصة  وتطویر  الصناعة 

من المزایا التنافسیة لعالقتنا مع شركة بوریالیس، بما في ذلك الوصول إلى تقنیة بورستار® والمعرفة    استفدنا
الفنیة وقدرات االبتكار وتبادل المعرفة المتعمقة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتمیز التجاري والتشغیلي. ساھمت 

 د حلول البولي أولیفین المبتكرة والممیزة. ھذه العوامل في نمونا وموقعنا المتمیز كشركة رائدة في تزوی
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تسمح تقنیة بورستار® بإنتاج منتج عالي الدرجة وحلول مصممة خصیًصا لتلبیة االحتیاجات المحددة لعمالئنا. 
ولتحسین قابلیة المعالجة والخصائص المیكانیكیة وأوقات دورات أقصر لعمالئنا وھذا یدعم تركیزنا على األسواق  

ملیون طن سنویًا من أحجام مبیعات حلول   1ألسعار الممتازة من خالل عرض منتج ممیز. نستھدف  النھائیة ذات ا
. باإلضافة إلى ذلك، توفر لنا تقنیة بورستار® 2030البنیة التحتیة اإلضافیة من التطبیقات المستدامة بحلول عام  

التطبیق)، ویمكن تشغیلھا على نطاق واسع    میزة تنافسیة (حیث أن نظامھا الثنائي ھو المفتاح لتصمیم المنتج وأداء
 وبنفقات تشغیل منخفضة، مما یساعد على تعزیز مركز التكلفة لدینا مقارنة بمنافسینا.  

نشارك مع مساھمنا، بوریالیس، في االبتكار وتطویر المنتجات الجدیدة بھدف إفادة جمیع المساھمین. لدینا فریق  
البحث والتطویر، منھم علماء وباحثین وفنیین في أبوظبي وشنغھاي. موظف یعملون في    100مكون من أكثر من  

% من حجم مبیعاتنا  20جھاز اختبار متقدم تم إنشاء أكثر من    240معمًال ألبحاث البولیمرات وأكثر من    25لدینا  
مشاریع   من خالل المنتجات الجدیدة التي تم تطویرھا خالل السنوات الخمس السابقة. لدینا حالیًا  2021في عام  

%.  20بحثیة جدیدة تغطي جمیع قطاعات السوق ونھدف إلى أن نكون قادرین على الحفاظ على ھذه النسبة فوق  
والحفاظ على   منتجاتنا  في مجموعة  استثماراتنا  الحفاظ على  إلى  والتطویر ونھدف  للبحث  میزانیات  خصصنا 

 میزتنا التنافسیة. 

أكبر مجمعات البولي أولیفین المتكاملة في العالم في منطقة الرویس، باإلضافة إلى ذلك، نمتلك وندیر واحًدا من  
اإلمارات المتحدة  بدولة  الشراكات  العربیة  ذلك  في  (بما  اللوجستیة  المراكز  من  متنوع  إقلیمي  ولدینا حضور   ،

لوجستي آخر في أسواقنا المستھدفة)، والمستودعات والبوابات   مركز  11والتشغیلیة مع میناء خلیفة في أبو ظبي  
عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وأوروبا وآسیا، والتي توفر لنا شبكة مبیعات مباشرة واسعة النطاق  

 % من أحجام مبیعاتنا.  85ومعلومات تغطي األسواق التي تمثل حوالي 

 ةلدینا منتجات عالیة الجودة بأسعار متمیز

لمنتجاتنا وتمایزھا. من خالل ھذه العملیة، نقوم ة منتجاتنا، بما في ذلك تقسیمات  في بروج، نراجع بانتظام مجموع
بتقییم مجموعة من العوامل بما في ذلك مستوى السعر بأعلى من مرجعیات السوق التي تم تحقیقھا، والفرص 

تلفة.  نحدد المنتجات المتمیزة على أنھا المنتجات السوقیة، والتعقید التقني، وحواجز الدخول وعوامل أخرى مخ
دوالر أمریكي للطن زیادة على    100التي تتمتع بأداء تقني عاٍل، وذات حواجز دخول، وسعر مرتفع (ال یقل عن  

 المعیار ذي الصلة) وفرص نمو عالیة في السوق.  

ا متمیزة. وقد تم تحقیق ذلك من خالل  % من منتجات البولي أولیفین لدین80بناًء على ما سبق، نقدر أن حوالي  
نھج االنتقال إلى سوقنا المتكامل الذي یقود القیمة المضافة للعمالء، واستخدامنا لتقنیة بورستار® (والتي تشمل 
قابلیة معالجة متقدمة وخصائص میكانیكیة بدرجة عالیة من إعادة التدویر) والسعي المستمر لالبتكار من خالل  

 یقات منتجات جدیدة.تطویر درجات وتطب

توضح الجداول أدناه األسعار المحققة للبولي أولیفین بالنسبة لمعاییر البولي إیثیلین والبولي بروبیلین لفترة الثالث 
 وعلى المدى المتوسط:  2022وسعرنا المستھدف لسنة   2021إلى    2019سنوات من 

مستھدف   2021 2020 2019 المعیار  المنتج
2022 

أمریكي  دوالر (  
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

بولي 
  ایثیلین 

السعر  متوسط 
للبولي    )2(المحقق

 إیثیلین من بروج 

1,103 981 1,421 - 

معیار سعر البولي  
  من   )1(إیثیلین

NEA 

963 859 1,087 - 
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الممتاز   السعر 
من   إیثیلین  للبولي 
مقارنة  بروج 

 بمعیار السعر

 200تقریبا  334 122 140

 
 2022مستھدف  2021 2020 2019 المعیار  المنتج 

دوالر أمریكي  (  
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

دوالر أمریكي  (
 ) للطن

البولي  
 بروبلین 

السعر   متوسط 
للبولي   )2(المحقق

 بروبلین من بروج 

1,130 1,004 1,313 - 

البولي  معیار   سعر 
  من    )1( بروبلین

NEA 

1,026 907 1,166 - 

الممتاز   السعر 
من   إیثیلین  للبولي 
مقارنة   بروج 

 بمعیار السعر

 140تقریبًا  147 97 104

 
 
 ___________  
والمقارنة بأحجام  )  آي إتش إسوفقًا لـ(في شمال شرق آسیا  )  حسب مقتضى الحال(ھذا ھو متوسط أسعار البولي إیثیلین والبولي بروبلین   )1(

 .  كل سنة)  حسب مقتضى الحال(للبولي إیثیلین والبولي بروبیلین  ADPمبیعات شركة  

متوسط السعر المحقق للبولي أولیفین من بروج محسوبًا كمتوسط مرجح لمتوسط األسعار  .  فقط  ADPھذه األرقام محسوبة وفق شركة  )2(
)  اإلیرادات مضافًا إلیھا العموالت(یتم احتساب األسعار المحققة على أنھا  .  ADPالمحققة ألسعار البولي إیثیلین والبولي بروبیلین في  

تعكس اإلیرادات إیرادات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،  .  ترتیب مقسومة على أحجام البولي إیثیلین والبولي بروبلین على ال 
   .والتي تخلو من الخصومات والعموالت بما في ذلك المبیعات إلى مصنع تصنیع مركبات

 ملف مالي قوي

والتمیز التشغیلي واالنضباط إن الجمع بین مركزنا الرائد في السوق وبصمتنا العالمیة المتنوعة وقدراتنا االبتكاریة  
أھلنا إلى تحقیق ربحیة تشغیلیة وتدفقات نقدیة تشغیلیة عالیة المستوى. للتكلفة قد  وقد أظھرنا باستمرار  القوي 

) إیراداتنا في السنة  1مستویات عالیة من الربحیة وتولید التدفقات النقدیة على مدى السنوات القلیلة الماضیة، مع (
ملیون دوالًرا   4,093ملیون دوالر أمریكي (بزیادة عن    5,477والتي بلغت    2021سمبر  دی  31المنتھیة في  

  31) النسبة المئویة للتحویل النقدي للسنة المنتھیة في  2)، ( 2020دیسمبر    31أمریكیًا في السنة المنتھیة في  
  2021دیسمبر    31) تشغیل تدفق نقدي حر في السنة المنتھیة في  3%، و (90بما یصل إلى    2021دیسمبر  

دیسمبر   31ملیون دوالر أمریكي في السنة المنتھیة في    1,394ملیون دوالر أمریكي (بزیادة عن    2,381بقیمة  
ملیون دوالر أمریكي    537، و 2020دیسمبر    31ملیون دوالر أمریكي في السنة المنتھیة    383)، من 2020

 فقط.  ADPشركة   وفي كل حالة فیما یخص 2019دیسمبر  31في السنة المنتھیة 

 المساواة في األسھم  

 أسھم الشركة من نفس الفئة ومتساویة من جمیع النواحي.

 القیود المفروضة على نقل الملكیة 

األسھم المملوكة من قبل المساھمین البائعین بعد انتھاء الطرح ستكون خاضعة لفترة حجز تعاقدیة (بموجب اتفاقیة 
لن یقوم المستثمرین الرئیسیین (كما ھم معرفین   .شھرا 12ادراج األسھم وتنتھي بعد التغطیة) والتي تبدأ بتاریخ 
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ادناه)، وخوضعا لبعض االستثناءات، خالل فترة ال تقل عن ستة اشھر بعد االدراج في السوق، بعرض او بیع او  
بموجب اتفاقیات التعاقد على بیع او التصرف او اإلعالن عن أي عرض بخصوص األسھم التي استحوذوا علیھا  

 المستثمرین الرئیسیین، سواء بشكل مباشر او غیر مباشر. 

 سیاسة توزیع األرباح 

تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح األسھم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر االحتیاطیات القابلة للتوزیع، 
والم االئتماني  التصنیف  واعتبارات  للشركة،  الرأسمالي  اإلنفاق  الفترات وخطط  في  األخرى  النقدیة  تطلبات 

 المستقبلیة، ولیس ھناك ما یضمن أن الشركة ستدفع توزیعات األرباح أو، إذا تم دفع أرباح، ما مقدار ھذه األرباح. 
یعتمد أي مستوى أو دفع ألرباح األسھم، من بین أمور أخرى، على ظروف السوق واألرباح المستقبلیة وخطة  

 یر مجلس اإلدارة، ویخضع لموافقة الجمعیة العامة.   عمل الشركة، وفقًا لتقد

مع مراعاة ما تقدم، تعتزم الشركة دفع توزیعات أرباح مرتین في كل سنة مالیة، مع سداد دفعة أولیة لنتائج النصف 
األول في سبتمبر من ذلك العام، ودفعة ثانیة بعد نتائج النصف الثاني یتم دفعھا في مارس من التالي السنة المیالدیة،  

  975مع مراعاة ما تقدم، تتوقع الشركة دفع أرباح ثابتة قدرھا    في كل حالة تخضع لموافقة الجمعیة العمومیة.
ملیون دوالر   325، ومن المتوقع دفع  2022ملیون دوالر أمریكي عن الربع الثاني والنصف الثاني من عام  

ملیون    650، ومن المتوقع دفع المبلغ المتبقي البالغ  2022. في سبتمبر  2022أمریكي للربع الثاني من عام  
، تعتزم الشركة دفع  2023. عن السنة المالیة  2023في مارس    2022أمریكي للنصف الثاني من عام  دوالر  

 ملیون دوالر أمریكي. تعتزم الشركة دفع توزیعات أرباح نقدیة.  1,300توزیعات أرباح ال تقل عن 

الحرة القابلة للتوزیع  تعتزم الشركة الحفاظ على سیاسة توزیع أرباح قویة مصممة إلرجاع جمیع التدفقات النقدیة 
 إلى المساھمین، مع الحفاظ على ملف ائتماني بدرجة االستثمار.  

باإلضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ینظر مجلس اإلدارة أیًضا في ظروف السوق، وبیئة التشغیل الحالیة في  
 األسواق التي تعمل فیھا الشركة، والتوقعات ألعمال المجموعة. 

 المالیة وبیانات التشغیل المختارة المعلومات  

شركة   من  لكل  الرئیسیة  المالیة  والمؤشرات  الرئیسیة  اإلیضاحات  وملخص  المالیة  البیانات   ADPملخص 
 PTEوشركة  

كما في    ADP) البیانات المالیة السنویة المدققة لشركة  1یجب قراءة المناقشة والتحلیل التالیین بالتزامن مع: (
) البیانات المالیة المرحلیة المكثفة غیر المدققة  2؛ ( 2019و    2020و    2021دیسمبر    31ي  السنوات المنتھیة ف

(بما في ذلك المعلومات المالیة المقارنة لفترة    2022مارس    31لفترة الثالثة األشھر المنتھیة في     ADPلشركة  
كما    PTEلشركة    الموحدةلمدققة  ) البیانات المالیة السنویة ا 3)؛ (2021مارس    31الثالثة األشھر المنتھیة في  

(بما في ذلك المعلومات المالیة المقارنة كما في وللسنة المنتھیة في   2021دیسمبر    31في وللسنة المنتھیة في  
(2020دیسمبر    31 المكثفة  4)؛  المرحلیة  المالیة  البیانات  لشركة    الموحدة)  المدققة  الثالثة   PTEغیر  لفترة 

ألشھر المنتھیة في مات المالیة المقارنة لفترة الثالثة ا(بما في ذلك المعلو  2022مارس    31األشھر المنتھیة في  
 ، والتي تكون كل منھا مشمولة في نشرة االكتتاب.)2021مارس  31

 المعلومات المالیة وبیانات التشغیل المختارة  -1

ویجب قراءتھا   الواردة في نشرة اإلكتتاب  المعلومات المالیة الواردة أدناه مستمدة من البیانات المالیة
 .قتران معھاباال

 ADPملخص بیان االرباح أو الخسائر واالیرادات الشاملة األخرى الخاصة بشركة  -2

  31لألشھر الثالثة المنتھیة في  
 مارس

 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
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 2022 2021 2021 2020 2019 
 باأللف دوالر أمریكي    

 4,164,894 4,092,955 5,476,742 1.367.765 1.371.765  اإلیرادات
 )2,628,186( )2,553,297( )2,778,532( ) 696.646( ) 727.651(  تكلفة المبیعات 

 1,536,708 1,539,658 2,698,210 670.932 644.114  إجمالي االرباح
 11,084 129,361 25,630 4.570 8.735 اإلیرادات األخرى 

المصروفات  
 ) 89,316( ) 108,876( ) 100,847( ) 29.652( ) 26.587( العمومیة واالداریة

إعادة قید تكلفة  
 - - ) 135,884( - - المعاش

مصروفات البیع 
 ) 244,597( ) 265,840( ) 356,902( ) 75.337( ) 141.362( والتوزیع 

نخفاض امخصص 
قیمة الممتلكات  

 الت والمعدات واآل
 )2.262( - )2,173 ( )55,734 ( - 

 1,213,879 1,238,569 2,128,034 570.513 482.638 األرباح التشغیلیة
 4,591 907 251 36 147 إیرادات الفائدة 

األرباح/الخسائر 
من صرف عمالت  

 اجنبیة
317 )977 ( )153 ( )3,162 ( )1,050 ( 

 )35( ) 1,102( ) 5,236( ) 192( ) 13.430( تكالیف التمویل 
صافي (خسائر)/  
 3,506 ) 3,357( ) 5,138( )1.133(  ) 12.966(  إیرادات التمویل

األرباح قبل 
 1,217,385 1,235,212 2,122,896 569.380 469.672 الضریبة

مصروف ضریبة  
 ) 174,686( ) 272,429( ) 664,174( ) 170.425( ) 133.244( الدخل 

 1,042,699 962,783 1,458,722 398.955 336.428 السنة /ربح الفترة 
اإلیرادات الشاملة  

  /االخرى للفترة 
 :السنة

     

البنود التي لن یتم  
إعادة تصنیفھا 

كربح أو خسارة في  
 الفترات الالحقة 

     

إعادة قیاس التزام  
 - ) 10,390( 2,096 - - التعویضات المحددة

إعادة تقییم ممتلكات  
واالت ومعدات  

وموجودات غیر 
 ملموسة

 
- 

 
- - )3,519 ( - 

اإلیرادات الشاملة  
)  الخسارة(االخرى/
  السنة /للفترة 

- - 2,096 )13,909 ( - 

إجمالي االیرادات  
 /الشاملة للفترة 

 السنة
336.428 398.955 1,460,818 948,874 1,042,699 

All parties consent to this document being signed electronically -LG&C/INT/2022/8115



 

44474476.1 

[Classification] 
 

ربحیة السھم 
 - 2.67 4.05 1.11 0.93  األساسیة 

ربحیة السھم 
 - 2.67 4.05 1.11 0.93  المخففة

 ADPملخص بیان المركز المالي لشركة  -3

 دیسمبر 31حتى  مارس 31حتى  
 2022 2021 2020 2019  

 ) باأللف دوالر أمریكي(
     الموجودات

     الموجودات غیر المتداولة
 7,974,179 7,803,388 7,513,569 7.289.751 الت والمعدات الممتلكات واآل 

 65,242 46,182 70,447 66.195 الموجودات غیر الملموسة 
 - - 133,125 5.643 حق االنتفاع باألصول 

 22,000 - - - قرض الى طرف ذي عالقة 
 56,308 31,435 - - موجودات الضریبة المؤجلة 

 7.361.589 7,717,141 7,881,005 8,117,729 
     الموجودات المتداولة

 655,631 617,007 707,561 704.359 المخزون 
المبالغ المستحقة من أطراف ذات 

 436,404 054, 722 745,651 858.389 عالقة 

المصروفات المدفوعة مقدما والذمم 
 58,112 62,924 50,971 56.142 المدینة األخرى 

 521,381 457,471 559,843 701.805 النقد وما یعادلھ
 2.320.695 2,064,026 1,859,456 1.671.582 

    785.749 المحتفظ بھا للبیع الموجودات 
 3.106.444 2.064.026 1,859,456 1,671,528 
     

 9,789,257 9,740,461 9,781,167 10.468.033 إجمالي الموجودات
     حقوق الملكیة والمطلوبات 

     حقوق الملكیة 
 360,000 360,000 360,000 360.000 رأس المال 

 180,000 180,000 180.000 180.000 االحتیاطي القانوني 
 - ) 10,390( ) 8,294( ) 8.294( احتیاطي الخسائر الشاملة األخرى

 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 اجمالي حقوق الملكیة 
     مطلوبات غیر متداولة 
نھایة الخدمة  مخصص تعویضات 

 78,266 91,304 95,043 98.277 للموظفین

 - - 138,300 137.121 مطلوبات اإلیجار
 - - 5,510 6.582 التزام ضریبي مؤجل

 - - 80,104 80.104 المبالغ المستحقة ألطراف ذات صلة 
 - - 3,980,000 3.980.999 قرض مصرفي 

 4.303.083 4,298,957 91,304 78,266 
     المطلوبات المتداولة 

 499,222 497,794 449,453 564.591 الذمم الدائنة التجاریة واالخرى 
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 دیسمبر 31حتى  مارس 31حتى  
 2022 2021 2020 2019  

 ) باأللف دوالر أمریكي(
 44,105 6,623 177,519 185.041 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
 - - - 606.154 دفعات مقَدمة من أطراف ذات عالقة 

 - - 137 137 مطلوبات اإلیجار
 13,057 61,259 10,802 7.084 الدفع ضریبة الدخل مستحقة 

 - 320,000 - - قرض مصرفي 
 1.363.007 637.911 885,676 556,384 

المطلوبات ذات العالقة المباشرة 
 - - - 51.216 بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 

 1.414.223 - 885,676 556,384 
 634,650 976,980 4,936,868 5.717.306 إجمالي المطلوبات 

 9,789,257 9,740,461 9,781,167 ,468,03310 إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 ADPملخص بیانات التدفقات النقدیة من شركة  -4

 
  31لألشھر الثالثة المنتھیة في 

 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في  مارس
 2022 2021 2021 2020 2019 

 ) باأللف دوالر أمریكي( 
السنة  /ارباح الفترة 

  336.428 398.955 1,458,722 962,783 1,042,699 

صافي النقد الناتج من  
 2,202,285   1,317,492 2,074,748 551.571 93.207 األنشطة التشغیلیة

صافي النقد الناتج من  
(المستخدم في) األنشطة 

  االستثماریة
478.755 )61.546 (  

)252,376 ( 
 

)361,402 ( 
 

)536,783 ( 

صافي النقد المستخدم  
في األنشطة التمویلیة

  
)430.000 ( )360.000 (  

)1,720,000( 
 

)1,020,000( 
 

)1,800,000( 

  /صافي الزیادة 
في النقد وما ) النقص(

  یعادلھ
141.962 130.025  

102.372 
 

)63,910 ( )134,498 ( 

النقد وما یعادلھ في نھایة  
  587.496 701.805  السنة  /الفترة 

 559.843 
 
457,471   521,381 

 PTEبیان الربح أو الخسارة الموحد وبیانات الدخل الشامل األخرى الخاصة بشركة  -5

 
  31لألشھر الثالثة المنتھیة في 

 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في  مارس
 2022 2021 2021 2020 
 ) باأللف دوالر أمریكي( 

 4,715,190 6,199,824 1.538.145 1.584.293  اإلیرادات
 )4,488,556( )5,915,048( )1.468.035( )1.511.228(  تكلفة المبیعات 
 226,634 284,776 70.110 73.065  إجمالي الربح
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 8,913 3,480 1.904 182  مصدر دخل آخر 
 ) 127,931( ) 125,945( ) 32.140( ) 32.639(  مصاریف البیع والتوزیع 
 ) 44,611( ) 47,832( ) 11.506( ) 12.235(  مصاریف عامة وإداریة 
 - ) 34,445( - -  إعادة قید تكلفة المعاش

 63,004 80,034 28.368 28.372  الربح من العملیات
 2,269 1,211 336 259  دخل التمویل

  )618 ( )2,620 ( )1,850 ( 
    ) 673( التمویل تكالیف 

 420 ) 1,409( ) 282( ) 415( الدخل ) / المصروفات(صافي التمویل 
 63,424 78,624 28.086 27.958  الربح قبل الضرائب 
 ) 7,125( ) 9,825( ) 3.057( ) 2.060(  مصاریف الضرائب 
 56,299 68,799 25.029 25.897   ربح الفترة/ السنة

     : الدخل الشامل اآلخر
البنود التي تم إعادة تصنیفھا أو یمكن 
     إعادة تصنیفھا الحقًا كربح أو خسارة

 ) 1,894( ) 321( - - إعادة قیاس خطة المزایا المحددة
فروق الصرف على تحویل العملیات 

 7,014 2,390 ) 837( 148 األجنبیة 

 61,419 70,869 24.192 26.046 الفترة  /إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 PTEبیان المركز المالي الموحد لبیانات شركة  -6

 دیسمبر 31حتى  مارس 31حتى  
 2022 2021 2020 
 ) باأللف دوالر أمریكي( 

 األصول
 

    
    

     األصول غیر المتداولة
 44,232 41,083 40.138  الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 31,343 27,452 26.237  حق االنتفاع باألصول 
 430 537 508  األصول غیر المادیة 
 2,196 1,809 1.728  الذمم المدینة األخرى 

 3,494 5,393 5.535  األصول الضریبیة المؤجلة 
 74.146 76,275 81,694 

    األصول المتداولة 
 814,282 948,752 957.228  الذمم المدینة التجاریة 

 41,919 45,527 44.304  الذمم المدینة والمدفوعات األخرى
 12,371 12,625 14.566  المخزون 

 186,560 110,418 137.145  النقد وما یعادلھ
 1.153.244 1,117,321 1,055,131 

 1,136,826 1,193,596 1.227.389  إجمالي األصول 
     

 حقوق الملكیة والمطلوبات 
 

    
    

     المطلوبات المتداولة 
 4,988 4,551 4.679  اإلیجارمطلوبات 

 958 1,008 969  مطلوبات مزایا الموظف 

All parties consent to this document being signed electronically -LG&C/INT/2022/8115



 

44474476.1 

[Classification] 
 

 دیسمبر 31حتى  مارس 31حتى  
 2022 2021 2020 

 764,850 815,175 941.927  الذمم الدائنة التجاریة 
 69,173 147,209 92.253  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 41,616 42,108 58.287  مطلوبات العقد 
 6,908 6,388 7.769  االلتزامات الضریبیة الحالیة 

  1.105.884 1,016,439 888,491 
     مطلوبات غیر متداولة 

 27,184 23,683 22.379  مطلوبات اإلیجار
 9,051 10,128 9.735  مطلوبات مزایا الموظف 

 - 20,417 20.417  المستحقات والذمم الدائنة األخرى
 38 - -  مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 52.530 54,228 36,273 
 924,765 1,070,667 1.158.414  إجمالي المطلوبات 

     
     حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة

 3,202 3,202 3.202 رأس المال المساھم 
 14,738 14,738 14.738  احتیاطي رأس المال 

 5,128 6,761 6.761  احتیاطي آخر
 2,243 4,634 4.782  احتیاطي الترجمة

 186,750 93,595 39.492  المحتجزة األرباح 
 212,061 122,930 68.975  مجموع حقوق الملكیة

 1,136,826 1,193,596 1.227.389  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 PTEكشف بیانات التدفقات النقدیة الموحدة الخاصة بـشركة  -7

 
  31لألشھر الثالثة المنتھیة في 

 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في  مارس
 2022 2021 2021 2020 
 ) باأللف دوالر أمریكي( 

 63,424 78,624 28.086 27.958  الربح قبل الضرائب
 138,006 43,018 49.992 168.719  النقد المتولد من العملیات

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة  
 127,883 31,947 47.817 168.167 التشغیلیة

النقدیة المستخدمة في  صافي التدفقات 
 ) 2,369( ) 1,898( ) 102( ) 100(  األنشطة االستثماریة

صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في  
 ) 64,541( ) 105,455( ) 101.916( ) 141.496(  األنشطة التمویلیة 

الزیادة في النقد وما ) / النقص(صافي 
 60,973 ) 75,407( ) 54.200( 26.571  یعادلھ

 186,560 110,418 132.061 137.145  السنة  / النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 
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 عملیات القیاس الواقعة خارج نطاق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة -8

  ADPیوضح الجدول التالي بعض التدابیر المالیة التي نستخدمھا كمؤشرات رئیسیة لألداء المالي لشركة  
و    2020و    2019دیسمبر    31، للسنوات المنتھیة في  2022مارس    31لألشھر الثالثة المنتھیة في  

2021 . 

 
 

 فعلي 

 
لمدة ثالثة أشھر 

 مارس 31في المنتھیة 
 للسنة المنتھیة في 

 دیسمبر  31
 2022 2021 2021 2020 2019 
 ) باستثناء النسب المئویة األمریكیة مالیین الدوالرات(   

األرباح المعدلة قبل خصم 
الفوائد والضرائب  

واالستھالك وإطفاء الدین  
)1( )2(  

611 701 2,633 1,777 1,906 

 ) 537( ) 383( ) 252( )62( ) 127( )3(  النفقات الرأسمالیة
التدفق النقدي الحر  

 1,369 1,394 2,381 639 484  )4(التشغیلي 
تكالیف التمویل المدفوعة  

  0 )13( ودخل الفائدة المتلقى، صافي 
)5( 

 
)0( 

 
3 

ضریبة الدخل المدفوعة 
  )136 ( )139 ( )678 ( )199 ( )173 ( 

التغییرات في صافي رأس  
 488 ) 291( 20 )15( 8  ) 5(المال العامل 

التدفق النقدي الحر المعزز  
)6 (  343 485 1.718 904 1,687 

 % 71.8 % 78.4 % 90.4 % 91.2 % 79.2 )7(التحویل النقدي 
توزیعات األرباح المدفوعة  

 ) 1,800( ) 1,340( ) 5,380( ) 360( ) 430(  لمساھمین 

 ___________  
المالیة، راجع   )1( التقاریر  الدولیة إلعداد  بالمعاییر  المتعلقة  التدابیر غیر  بشأن  المعلومات  المعلومات  " للحصول على مزید من  عرض 

 ". المعلومات غیر الواردة في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة -المالیة وغیرھا من المعلومات 
المعدلة قبل احتساب الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین إلى األرباح التي تعتبر أكثر    یوضح الجدول التالي مطابقة األرباح  )2( 

 : المقاییس التي یمكن مقارنتھا بشكل مباشر والتي یتم حسابھا وتقدیمھا وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
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 فعلي 

 
في  المنتھیة لمدة الثالثة أشھر 

 مارس  31
 للسنة المنتھیة في 

 دیسمبر  31
 2022 2021 2021 2020 2019 

 ) باأللف دوالر أمریكي(
 1,042,699 962,783 1,458,722 398.955 336.428 الربح للفترة/السنة 

 174,686 272,429 664,174 170.425 133.244 مصروف ضریبة الدخل 
،  )الدخل(صافي خسارة التمویل 

الصرف  بما في ذلك خسارة 
  األجنبي 

12.966 1.133 5,138 3,357 )3,506 ( 

الت  استھالك الممتلكات واآل
  124.833 123.337  والمعدات

479,928 515,302 666,909 

 – – 2,294 - ) 898(  اطفاء أصول حق االنتفاع 
إطفاء موجودات غیر الملموسة

  5.622 5.274 23,040 22,945 25,651 

خصم الفوائد األرباح المعدلة قبل 
والضرائب واالستھالك وإطفاء 

  الدین 
610.699 700.620 2,633,296 1,776,816 1,906,439 

 . الفترة/النفقات الرأسمالیة ھي اإلضافات إلى العقارات، والمصنع، والمعدات خالل السنة )3(

 . والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین مطروًحا منھ النفقات الرأسمالیةالتدفق النقدي الحر التشغیلي ھو األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد    )4(

یتم احتساب التغیرات في صافي رأس المال العامل على أنھا رأس المال العامل في نھایة السنة/الفترة مطروح منھ رأس المال العامل   )5(
 في بدایة السنة/الفترة كما ھو مبین أدناه:

یتم احتساب التدفق النقدي الحر المعزز على أنھ تدفقات نقدیة تشغیلیة حرة باإلضافة إلى دخل الفائدة المستلم مطروًحا منھ   ) 6(
 مطروح منھ التغییرات في صافي رأس المال العامل. تكلفة التمویل المدفوعة وضریبة الدخل المدفوعة مضاف إلیھ/ 

 السنة/الفترة نھایة 
 فعلي 

 
  31في  المنتھیة لمدة الثالثة أشھر 

 مارس
 للسنة المنتھیة في 

 دیسمبر  31 
 2022 2021 2021 2020 2019 

 ) باأللف دوالر أمریكي(
صافي رأس المال  

 607 898 877 912 869 التشغیلي

 بدایة السنة/الفترة
 فعلي 

 ینایر  1 ینایر  1 
 2022 2021 2021 2020 2019 

 ) باأللف دوالر أمریكي(
صافي رأس المال  

 1,095 607 898 898 877 التشغیلي
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التحویل النقدي ھو (األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك مطروح منھا النفقات الرأسمالیة)   )  7(
 مقسوًما على األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك.

 بیانات تشغیلیة أخرى  -9

 السعة اإلنتاجیة 

مارس   31یوضح الجدول التالي طاقتنا اإلنتاجیة لخطوط منتجاتنا في مجمع اإلنتاج لدینا، اعتباًرا من  
2022 . 

 PP5 3بروج  2بروج  1بروج  
البولي إیثیلین  السعة اإلنتاجیة 

1 
300  

 ألف طن 
البولي  
 3إیثیلین 

700  
 ألف طن 

البولي  
 4إیثیلین 

ألف    540
 طن

البولي  
بروبیلین  

5 

480  
 ألف طن 

البولي إیثیلین 
2 

320  
 ألف طن 

البولي  
بروبیلین  

1 

400  
 ألف طن 

البولي  
 5إیثیلین 

ألف    540
 طن

البولي  
بروبیلین  

2 

400  
 ألف طن 

البولي  
بروبیلین  

3 

ألف    480
 طن

البولي  
بروبیلین  

4 

ألف    470
 طن

LD 1 350    ألف
 طن

XLPE 
1 

 ألف طن  80

السعة اإلنتاجیة  
 اإلجمالیة

  620 البولي إیثیلین  
 ألف طن

البولي 
 إیثیلین 

700  
 ألف طن

البولي 
 إیثیلین 

ألف   1.430
 طن

 
البولي 

 بروبیلین 

 
480  

البولي  ألف طن
 بروبیلین 

800  
 ألف طن

البولي 
 بروبیلین 

ألف    950
 طن

لدینا خیار داخل مجمع اإلنتاج وھو توسیع وتقلیل السعة اإلنتاجیة لمنتج واحد مقارنة بمنتج آخر، مع  
) اإلجمالي لكل وحدة إنتاج عبر خطوط اإلنتاج لدینا، مما یوفر MPCمراعاة المیل الحدي لالستھالك (

 واتجاھات األسواق التي نعمل فیھا.لنا المرونة في االستجابة لمتطلبات 
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 حجم المبیعات 

  2022مارس  31یوضح الجدول التالي حجم مبیعاتنا حسب المنتج لألشھر الثالثة المنتھیة في 
وعلى أساس مجمع لكل من  2019و  2020و  2021دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2021و

ADP  وPTE   31والسنة المنتھیة في  2021و  2022مارس  31لألشھر الثالثة المنتھیة في  
 :2021دیسمبر 

شھر الثالثة لأل 
  31المنتھیة في 
 مارس

 
  31للسنة المنتھیة في 

 دیسمبر

 PTEو  ADPمجموع 

لألشھر الثالثة المنتھیة 
 مارس  31في 

للسنة 
المنتھیة  

  31في 
 دیسمبر

 2022 2021 2021 2020 2019 2022 2021 2021 
 )باأللف طن( 

 2,509 654 610 2,383 2,517 2,416 632 583  ...... بولي ایثیلین 
 1,772 455 458 1,397 1,671 1,645 420 427  .. البولي بروبلین

 141 71 32 197 248 141 71 32  ...... مواد أخرى 
 4,422 1,180 1,100 3,977 4,435 4,202 1,180 1,042  ......... المجموع

 

 مقسمة كما یلي: 2021دیسمبر   31كانت مبیعاتنا للسنة المنتھیة 
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  مالحظات:

 المستھلك المبیعات لقطاع الزراعة. تشمل حلول  )1
ملیون طن تقریبًا لقطاعي التنقل والرعایة الصحیة    By End Markets  "0.1تشتمل األنواع األخرى في " )2

 ملیون طن من اإلیثیلین ومنتجات أخرى.  0.1وحوالي 

 فیما یتعلق بأعمال الشركة األساسیةالدخول في االتفاقیات  

مع مستثمرین مؤسسیین مؤھلین   رئیسیةن والشركة اتفاقیات استثمار  ان البائعاالمساھم، أبرم  2022مایو    22في  
، على حدة (ولیس بشكل مشترك  الرئیسیین، والتي بموجبھا التزم كل من المستثمرین  ")المستثمرین الرئیسیین (" 

  على بیع ونقل أسھم الطرح ن ان البائعاوافق المساھم، وقد الطرحفردین) شراء أسھم الطرح في منوأو مجتمعین 
المستثمرین الرئیسیین النھائي. تبلغ االلتزامات اإلجمالیة لجمیع    الطرحبسعر  لمستثمرین الرئیسیین  ل  وتخصیصھا

 . )خمسمائة وسبعون ملیون دوالر أمریكي( أمریكيدوالر  570الرئیسیة وفقًا التفاقیات االستثمار 
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 :االسم تونكینز مارك جیھ إس  خالد الزعابي 

عضو مجلس إدارة (تم تعیینھ من قبل  
شركة بترول أبو ظبي الوطنیة)  

 ویمثل بروج بي إل سي

عضو مجلس إدارة (تم تعیینھ من قبل  
شركة بوریالیس میدل ایست ھولدنج 

) ویمثل بروج بي إل  جي إم بي اتش
 سي

 :المنصب

 :التوقیع

 :التاریخ

 :ختم الشركة
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 :االسم مارك جيه إس تونكينز خالد الزعابي

عضو مجلس إدارة )تم تعيينه من قبل 
شركة بترول أبو ظبي الوطنية( 

 ويمثل بروج بي إل سي

عضو مجلس إدارة )تم تعيينه من قبل 
شركة بورياليس ميدل ايست هولدنج 

( ويمثل بروج بي إل بي اتش جي إم
 سي

 :المنصب

 :التوقيع  

 :التاريخ  

 :ختم الشركة  
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