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دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
بروج بي ال سي شركة 

الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة

الرأي 
، والتي تتضمن بیان  وشركاتھا التابعة ("المجموعة")  ("بروج" أو "الشركة")بروج بي ال سي  لشركة    الموحدة  دققنا البیانات المالیةلقد  

المالي   في  الموحد  المركز  الخسارة وبیان    ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما  أو  اآلخر   الربح  الشامل  حقوق   الموحد  والدخل  في  التغیرات  وبیان 
، واإلیضاحات حول ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١(تاریخ التأسیس) إلى    ٢٠٢٢أبریل    ٢٨للفترة من    الموحد  وبیان التدفقات النقدیة  الموحد  المساھمین

، ویشمل ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.الموحدة البیانات المالیة

  ٣١كما في    للمجموعةرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن المركز المالي  المالموحدة  في رأینا، إن البیانات المالیة  
المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.  للفترة، وعن أدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة ٢٠٢٢دیسمبر 

أساس إبداء الرأي 
عاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا في فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق  لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً لم

وفقاً للقواعد الدولیة للسلوك المھني للمحاسبین القانونیین (بما في    المجموعةمن ھذا التقریر. نحن مستقلون عن    الموحدة   البیانات المالیة
یة الدولیة) (قواعد المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین) إلى جانب متطلبات السلوك المھني ذات الصلة  ذلك معاییر االستقالل
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا المھنیة وفقاً لھذه المتطلبات ومتطلبات السلوك   الموحدة  بتدقیقنا للبیانات المالیة

رة عن المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. وباعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر  المھني الصاد 
. الموحدة لنا األساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة

أمور التدقیق الھامة 
للفترة الحالیة. وقد الموحدة  إن أمور التدقیق الھامة ھي تلك األمور التي، في رأینا المھني، كان لھا أكبر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة  

 حول ھذه تم التعامل مع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة بشكٍل عام وعند تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیاً منفصالً 
وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكیفیة التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقیقنا موضح في ھذا األمور. 
السیاق. 

ذلك ما یتعلق الموحدة من تقریرنا، بما في    لقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
  لمالیة بھذه األمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن تدقیقنا تنفیذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البیانات ا

أدناه، أساسًا إلبداء الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة  
رأینا حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة المرفقة. 

دمج أعمال لشركات خاضعة لسیطرة مشتركة 
الیس") ملكیة مشتركة في كِل من شركة أبوظبي ی الیس أیھ جي ("بوریورب("أدنوك") وشركة    بترول أبوظبي الوطنیة  لدى شركة  كان 

لیمتد ("بي تي أي") من خالل اتفاقیة شراكة برأس المال  إي  للدائن البالستیكیة المحدودة (بروج) ("ایھ دي بي") وشركة بروج بي تي  
الیس  یقامت كٍل من أدنوك وبور حول البیانات المالیة الموحدة، خالل الفترة، ١. كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح ١٩٩٨أبریل  ٢٦بتاریخ 

بي شركة  ایھ دي بي وشركة  وإلدماج أعمال  إي  بإبرام اتفاقیة اكتتاب وتحویل إلعادة تنظیم الملكیة في شركة أیھ دي بي وشركة بي تي  
  ن ثم تم إدراجھامالتي  و، تم تحویل األعمال المدموجة إلى شركة بروج بي ال سي  ٢٠٢٢یونیو    ١بعد إعادة التنظیم ھذا. بتاریخ  إي  تي  

. ٢٠٢٢یونیو  ٣في سوق أبوظبي لألوراق المالیة بتاریخ 
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مشتركة (تتمة) دمج أعمال لشركات خاضعة لسیطرة 

بما أنھ یمثل دمج أعمال لشركات خاضعة لسیطرة مشتركة.   ٣تم استبعاد دمج األعمال من نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
لتدقیق التي قمنا بھا انتباھاً جوھریاً خالل عملیة ا  األمر  تطلبنظرًا للطبیعة المعقدة للمعاملة وأھمیتھا للبیانات المالیة الموحدة للمجموعة،  

وتم تحدیده على أنھ أمر تدقیق ھام یتعین ذكره في تقریرنا حول تدقیق الحسابات. 

 ٤٫٤قامت اإلدارة باحتساب دمج األعمال في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة تجمیع الحصص مما نتج عنھ احتیاطي دمج بقیمة  
ملیار دوالر أمریكي. 

أمر التدقیق الھام ھذا ما یلي: ةإجراءات التدقیق التي تم تنفیذھا لمعالج تضمنت 

مع إدارة المجموعة ومسؤولي الحوكمة لفھم تفاصیل وأھداف المعاملة.  بمناقشة عملیة الدمجقمنا .١
لمحاسبیة بموجب المعاییر  قمنا بمراجعة اتفاقیة االكتتاب والتحویل بھدف فھم شروط وأحكام المعاملة وتقییم مدى مالءمة المعالجة ا.٢

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة؛
قمنا بمراجعة ھیاكل الملكیة للشركات المعنیة قبل وبعد دمج األعمال وفحص المستندات الداعمة ذات الصلة؛.٣
الموجودات التي  .٤ صافي  قیمة  بمطابقة  شركةقمنا  قبل  من  مساھمتھا  و  تم  بي  دي  تي  شركة  ایھ  األعما إي  بي  دمج  مع إلى  ل، 

؛٢٠٢٢مایو  ٣١ كما في إيیھ دي بي وشركة بي تي أ لشركةالمعلومات المالیة المعنیة 
شركة ایھ دي بي وشركة  بقمنا بمطابقة احتیاطیات حقوق الملكیة المعروضة في البیانات المالیة الموحدة مع البیانات المالیة المعنیة  .٥

. ٢٠٢٢مایو  ٣١بي تي أي كما في 

واآلالت والمعداتالممتلكات 
في   ممتلكات  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما  بلغت  قیمتھ    واآلالت،  ما  المجموعة  تمثل    ٧ومعدات  أمریكي  دوالر  إجمالي   ٪٧٠ملیار  من 

 ٣٣٧ملیون دوالر أمریكي تمثل    ٣١٧موجودات المجموعة كما في ذلك التاریخ. یتضمن ھذا الرصید أعمال رأسمالیة قید التنفیذ بقیمة  
رأسما  بقیمة  مشروع  التنفیذ  قید  رأسمالیة  أعمال  تحویل  تم  السنة،  خالل  التنفیذ.  قید  المعنیة   ٨١لي  الفئة  إلى  أمریكي  دوالر  ملیون 

للممتلكات واآلالت والمعدات وتم استھالكھا وفقاً لسیاسة االستھالك الخاصة بالمجموعة.

قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات فیما یتعلق بتقییم مدى أھلیة ، واستھالك وانخفاض برسملةنظرًا إلى حجم المبلغ والمخاطر المحیطة 
التكالیف المرسملة خالل الفترة، وتوقیت الرسملة وتكلفة االستھالك/االنخفاض في القیمة ذات الصلة بالتوافق مع متطلبات المعاییر  

نھ في تقریر تدقیق الحسابات. الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تم تحدید ذلك كأمر تدقیق ھام لیتم اإلفصاح ع
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(تتمة)  الممتلكات واآلالت والمعدات
التالي: تشمل إجراءات التدقیق التي تم تنفیذھا لمعالجة أمر التدقیق الھام على 

وتقییم مدى توافقھا مع متطلبات المعاییر    المشاریعقمنا بمراجعة سیاسات وإجراءات المجموعة فیما یتعلق برسملة تكالیف  .١
الدولیة إلعداد التقاریر المالیة؛

؛المشاریع قمنا باختبار األنظمة الرقابیة المعنیة على رسملة تكالیف  .٢
تكالیف  .٣ من  عینة  على  تدقیق  إجراءات  بتنفیذ  المجموعة المشاریع  قمنا  وإجراءات  بسیاسات  التزامھا  من  للتأكد  المرسملة 

رة وأنظمتھا الرقابیة حول تعریف تكالیف  وامتثالھا لمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. یتضمن ذلك عملیات اإلدا
المؤھلة للرسملة، ورسملة تكالیف الموظفین وما شابھ؛ المشاریع 

قمنا بمراجعة تقییم اإلدارة لوجود مؤشرات انخفاض في القیمة فیما یتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات بما في ذلك األعمال  .٤
الرأسمالیة قید التنفیذ؛ 

مدراء المشروع واستفسرنا منھم حول وضعھا الحالي لتحدید ما إذا كان ھنالك مؤشرات   ع الجوھریة معالمشاری  بمناقشةقمنا  .٥
؛ و ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١لالنخفاض في القیمة كما في 

مقابل المستندات الداعمة، مثل شھادات اإلكمال المستلمة من  على عینة من المشاریع    قمنا بمراجعة تاریخ رسملة المشروع.٦
تحقق من أن االستھالك قد تم تحمیلھ منذ تاریخ الرسملة.المقاولین ل

المعلومات األخرى  
وتقریر مدقق   الموحدة  ، باستثناء البیانات المالیةوالتقریر السنوي  تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقریر مجلس اإلدارة

ونتوقع الحصول على التقریر السنوي بعد   التدقیق الخاص بنا لقد حصلنا على تقریر مجلس اإلدارة قبل تاریخ تقریر  .  حولھا   الحسابات
  تتحمل اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى. تاریخ تقریر مدقق الحسابات. 

تنتاج تدقیق حولھا. ال یشمل المعلومات األخرى ولم نبدي أي اس الموحدة إن رأینا حول البیانات المالیة

كانت الموحدة  وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة ، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، ومن خالل تلك القراءة، تقییم ما إذا 
مع البیانات المالیة كانت   الموحدة  المعلومات األخرى تتعارض بشكٍل جوھري  أو فیما إذا  خالل التدقیق  أو المعرفة التي حصلنا علیھا 

بھا، یشیر إلى وجود أخطاء  مادیةالمعلومات األخرى تتضمن أخطاًء   قمنا  أن توصلنا إلى استنتاج، بناًء على األعمال التي  . وفي حال 
نبلغ عنھ في ھذا الصدد. في تلك المعلومات األخرى، فإنھ یتطلب منا اإلبالغ عن ذلك. ولیس لدینا ما  جوھریة

الموحدة  مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة
لألحكام   الموحدة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقاً  وفقاً 

وعن نظام الرقابة ،  ٢٠٢٠ولوائح الشركات الصادرة عن سوق ابوظبي العالمي لعام  المعنیة من عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة  
خطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ. خالیة من األموحدة  الداخلیة التي تعتبره اإلدارة ضروریاً إلعداد بیانات مالیة 
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(تتمة) الموحدة مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة
على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن اإلفصاح،    المجموعة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة  الموحدة  إعداد البیانات المالیةعند  

كما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس محاسبي، إال إذا كانت نیة اإلدارة تصفیة 
أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى القیام بذلك.  المجموعة

.للمجموعةیتحمل مسؤولو الحكومة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة 

الموحدة مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
، ككل، خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو الموحدة  ات المالیةإن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیان 

. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن مستوى عالي من الموحدة  خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة
ؤه وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف یكتشف دائماً األخطاء المادیة عند وجودھا. قد تنشأ التأكید، لكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجرا

األخطاء نتیجة الحتیال أو خطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة 
.الموحدة انات المالیةللمستخدمین والتي تم اتخاذھا بناًء على تلك البی

لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني خالل عمل یة كجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً 
التدقیق. كما نقوم بما یلي: 

ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات ، سواًء كان  الموحدة   تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة
. الموحدة   التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة

خطاء، نظرًا ألن االحتیال قد یتضمن إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن األ 
التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

لتصمیم إجراءات تدقیق مناسبة للظروف، ولیس  الموحدة الحصول على فھم حول نظام الرقابة الداخلیة المعني بتدقیق البیانات المالیة
. للمجموعةنظم الرقابة الداخلیة بھدف إبداء رأي حول فعالیة 

 .تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة
 التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي وتقییم، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول

على   المجموعةعلیھا، ما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة حول قدرة  
ا إلى استنتاج أن ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات االستمرار. إذا توصلن 

أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على الموحدة  إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة  
ھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب أدلة التدقیق التي حصلنا علی

عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.  المجموعةفي توقف  
تمثل المعامالت وحدة الم، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تقییم العرض العام ومحتوى البیانات المالیة

. الموحدة واألحداث بشكٍل یحقق العرض العادل للبیانات المالیة
 الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بخصوص المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة بغرض إبداء

وإنجاز عملیة التدقیق للمجموعة. ونتحمل وحدنا المسؤولیة عن رأٍي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن توجیھ وإشراف  
.  رأینا حول البیانات المالیة الموحدة



تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
سي (تتمة) بروج بي ال شركة 

الموحدة (تتمة) تقریر حول تدقیق البیانات المالیة

الموحدة (تتمة) البیانات المالیةمسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق 
نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بین أموٍر أخرى، نطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق الھامة، والتي تتضمن 

نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الداخلیة التي نحددھا خالل عملیة التدقیق. 

بما یفید التزامنا بمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، ویتم إبالغھم بكافة العالقات واألمور   مسؤولي الحوكمةكما نقوم بتزوید  
  والضوابط المطبقة، حیثما األخرى التي تظھر أنھا قد تؤثر بشكل معقول على استقاللیتنا، واإلجراءات التي یتم اتخاذھا للحد من المخاطر

أمكن.

، نقوم بتحدید األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھمیة في تدقیق البیانات بشأنھا مع مسؤولي الحوكمةومن تلك األمور التي یتم التواصل  
القوانین  المالیة الموحدة للفترة الحالیة، والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال إذا كانت 

أو التشریعات تمنع اإلفصاح عن ھذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة جدًا، نرى أنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األمر في تقریرنا ألن  
العواقب السلبیة المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ.

تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

، إلى ما یلي: ٢٠٢٠للوائح الشركات الصادرة عن سوق ابوظبي العالمي لعام ، وفقاً نشیر كما 

تتضمن البیانات المالیة الموحدة، من كافة النواحي المادیة، المتطلبات المعمول بھا للوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي )١
و  ؛٢٠٢٠لعام 

المحاسبیة للمجموعة. السجالت والدفاتر ي تقریر مجلس اإلدارة مع الواردة ف المالیة تتوافق المعلومات)٢

لقرار رئیس جھاز أبوظبي للمحاسبة رقم ( ووفقاً  بشأن تدقیق البیانات المالیة للجھات الخاضعة   ٢٠٢١) لسنة  ٨٨وباإلضافة إلى ذلك، 
ترعي انتباھنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة لم تمتثل، من كافة لرقابة الجھاز، فإننا نشیر إلى أنھ بناًء على المعلومات المقدمة إلینا، لم یس

  النواحي الجوھریة، بقانون تأسیس الشركة واألحكام ذات الصلة من القوانین والقرارات والتعامیم المعمول بھا التي تنظم عملیات الشركة،
. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١للشركة كما في   الموحدة على وجھ قد یكون لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة

بتوقیع:
أحمد الدالي 

شریك
إرنست ویونـغ

٢٠٢٣فبرایر  ١
أبوظبي 





بروج بي ال سي 

من البیانات المالیة الموحدة.اَ جزء٣١إلى ١من اإلیضاحاتتمثل 

٨

بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
٢٠٢٢دیسمبر٣١(تاریخ التأسیس) إلى ٢٠٢٢ابریل  ٢٨للفترة من 

أبریل  ٢٨من  للفترة 
التأسیس) (تاریخ ٢٠٢٢

٢٠٢٢دیسمبر ٣١إلى 
ألف دوالر أمریكي إیضاحات 

١٨٣٬٩٩٧٬١٥١اإلیرادات 
) ٢٬٣٨٦٬٢٦٣(١٩تكلفة المبیعات 

١٬٦١٠٬٨٨٨إجمالي الربح 

٢١٢٦٬٧٠٧إیرادات أخرى
) ١١٢٬٥٨٣(٢٢مصاریف عمومیة وإداریة

) ٤١٤٬١٥٢(٢٣والتوزیعمصاریف البیع  
) ١٣٬٤٨٣(٥الممتلكات واآلالت والمعدات قیمةخسارة االنخفاض في 

١٬٠٩٧٬٣٧٧الربح التشغیلي 

١٩٬٧٤٤إیرادات التمویل 
) ٩٥٬٨٤١(التمویل لفةتك

) ٢٬٦٢٢(خسارة صرف العمالت األجنبیة  
) ٧٨٬٧١٩(صافي خسارة التمویل

١٬٠١٨٬٦٥٨قبل الضریبةللفترة الربح

) ٢٨٤٬٨٣٥((أ)١٢مصاریف ضریبة الدخل 
٧٣٣٬٨٢٣للفترة الربح 

الربح للفترة العائد إلى: 
٧٢٤٬٣٤٥الشركةمالكي

٩٬٤٧٨الحصص غیر المسیطرة
٧٣٣٬٨٢٣

للفترة الدخل الشامل اآلخر 
في الفترات الالحقة البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

١٩٬٥٨٦المكافآت المحددة خطةإعادة قیاس 

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة  
) ٤٬٤٢٢(فروقات صرف العمالت عند تحویل عملیة أجنبیة

١٥٬١٦٤للفترةالدخل الشامل اآلخر 
٧٤٨٬٩٨٧إجمالي الدخل الشامل للفترة 

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 
٧٣٩٬٨٦٥الشركةمالكي

٩٬١٢٢الحصص غیر المسیطرة
٧٤٨٬٩٨٧للفترة الربح 

عائدات السھم: 
٢٨٠٫٠٢األساسیة والمخفضة (دوالر أمریكي) 



بروج بي ال سي 

من البیانات المالیة الموحدة.اَ جزء٣١إلى ١من اإلیضاحاتتمثل 

٩

بیان التغیرات في حقوق المساھمین الموحد 
٢٠٢٢دیسمبر٣١(تاریخ التأسیس) إلى ٢٠٢٢ابریل  ٢٨للفترة من 

أرباح محتجزة احتیاطي تحویل احتیاطي اكتوارياحتیاطي رأس المالمقید احتیاطي دمج احتیاطي رأس المال

حقوق المساھمین  
مالكيالعائدة إلى 

الشركة
حصص غیر  ال
مسیطرة ال

إجمالي حقوق  
المساھمین

ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي دوالر أمریكي ألف ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

----------٢٠٢٢أبریل ٢٨الرصید في تاریخ التأسیس 
٥٠-٥٠------٥٠رأس مال إضافي 

إصدار رأس مال إضافي عند تحویل شركة 
وشركة للدائن البالستیكیة المحدودةأبوظبي 

٤٬٨٠٩٬١٨١-٤٬٨٠٩٬١٨١------٤٬٨٠٩٬١٨١)١بروج بي تي أي لیمتد (إیضاح  
حقوق ملیكة مساھم بھا عند تحویل الشركات 

)٣٦٣٬٦٩١(١٢٬٤٦٤)٣٧٦٬١٥٥(٣٬٨٨٠٬٦٢٠)٢٣٤()٨٬٢٩٤(١٨٥٬٧٣٠١٢٬٤٩٠)٤٬٤٤٦٬٤٦٧(-)٣التابعة (إیضاح  

٧٢٤٬٣٤٥٧٢٤٬٣٤٥٩٬٤٧٨٧٣٣٬٨٢٣------الربح للفترة 
١٥٬١٦٤)٣٥٦(١٥٬٥٢٠-)٣٬٧٤٨(١٩٬٢٦٨----الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٧٢٤٬٣٤٥٧٣٩٬٨٦٥٩٬١٢٢٧٤٨٬٩٨٧)٣٬٧٤٨(١٩٬٢٦٨----للفترة إجمالي الدخل الشامل 
---)٤٦٤(-)١٢٨(-٥٩٢--الحركة خالل الفترة 

)٣٢٤٬٩٢٧(-)٣٢٤٬٩٢٧()٣٢٤٬٩٢٧(------)١٤توزیعات أرباح معلن عنھا (إیضاح 

٤٬٢٧٩٬٥٧٤٤٬٨٤٨٬٠١٤٢١٬٥٨٦٤٬٨٦٩٬٦٠٠)٣٬٩٨٢(١٨٦٬٣٢٢١٢٬٤٩٠١٠٬٨٤٦)٤٬٤٤٦٬٤٦٧(٢٠٢٢٤٬٨٠٩٬٢٣١دیسمبر ٣١في الرصید 



بروج بي ال سي 

جزءَا من البیانات المالیة الموحدة.٣١إلى ١تمثل اإلیضاحات من 

١٠

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
٢٠٢٢دیسمبر٣١(تاریخ التأسیس) إلى ٢٠٢٢ابریل  ٢٨للفترة من 

٢٠٢٢أبریل ٢٨للفترة من 
(تاریخ التأسیس) إلى  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف دوالر أمریكي إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة: 
١٬٠١٨٬٦٥٨الضریبةللفترة قبل  الربح 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥٢٩٧٬١١٧استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات  

٥١٣٬٤٨٣انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
٢٬٨٦٥(أ) ٧موجودات حق االستخدام استھالك

٦١٠٬٦٠٨الملموسةغیرإطفاء الموجودات
) ١٬١٠٣(٨للمخزون بطيء الحركة والمخزون المتقادم مخصص عكس  

٩٢٬٢٤٦مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة 
عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على المصاریف المدفوعة مقدماً 

) ٦٦٨(والذمم المدینة األخرى 
٢٨خسارة من تعدیل التزام عقد إیجار 

١٥٥٬٧٠٧مكافآت نھایة خدمة الموظفین تكلفة
٩٥٬٨٤١تكالیف التمویل 

) ١٩٬٧٤٤(إیرادات التمویل 

١٬٤٢٥٬٠٣٨صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة قبل التغییرات في رأس المال العامل 

رأس المال العامل: تغییرات في
) ٥٥٬٧٨٣(زیادة في الذمم التجاریة المدینة

) ١٨٬٠٠٩(عالقة طرف ذومستحقة من  ال مبالغ زیادة في ال 
١٦٠٬٦٨٩نقص في المخزون 

٣١٬٠٣٦نقص في المصاریف المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى 
١٤٤٬٦١٣زیادة في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة 

) ٨٩٬٦٤٤(نقص في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٥٥٬٨٥٧زیادة في الذمم الدائنة األخرى 

) ٣٬٦٩٨(نقص في مطلوبات العقد 

١٬٦٥٠٬٠٩٩المولد من األنشطة التشغیلیة النقد 
) ٣٬٢١٨(٢١مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة  

) ٣٣٢٬٧٤٦(الضریبة المدفوعة 

١٬٣١٤٬١٣٥المولد من األنشطة التشغیلیة النقد صافي 

األنشطة االستثماریة 
) ١١٢٬٩٧٦(٥مدفوعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

١٩متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
) ٨٨٢(٦مدفوعات لشراء موجودات غیر ملموسة  

٣٤٧٬٥٦٤النقد وما یعادلھ المكتسب كجزء من دمج أعمال 
١٣٬٠٧١إیرادات الفائدة المستلمة 

٢٤٦٬٧٩٦األنشطة االستثماریة المولد من صافي النقد 

األنشطة التمویلیة 
) ٢٬٨٥٧((ج) ٧سداد التزام عقد إیجار 

٥٠إصدار رأس مال 
) ٣٢٤٬٩٢٧(١٤دفع توزیعات أرباح 

) ٨٧٬٠١٤(سداد فائدة على قرض بنكي 

) ٤١٤٬٧٤٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

) ٢٬٣٤٣(التغیرات في احتیاطي التحویل 

١٬١٤٣٬٨٤٠في النقد وما یعادلھ صافي الزیادة 
- الفترة النقد وما یعادلھ في بدایة  

١٠١٬١٤٣٬٨٤٠الفترة النقد وما یعادلھ في نھایة 

التدفقات النقدیة كما یلي: المعامالت غیر النقدیة الجوھریة التي تم استبعادھا من بیان 
) ٣٬٢٩٥((أ) ٧تحویل أصل حق استخدام إلى عقد إیجار من الباطن 



ال سي بروج بي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١١

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ١

، وفقًا  ٠٠٠٠٠٧٦٠٢:  بسجل رقمكشركة عامة محدودة باألسھم،  ٢٠٢٢أبریل  ٢٨تأسست بروج بي أل سي ("الشركة") بتاریخ  
). تأسست الشركة بغرض العمل كشركة قابضة لشركة ١(تعدیل رقم  ٢٠٢٠للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لسنة  

ائن البالستیكیة المحدودة وبروج بي تي إي لیمتد. أبوظبي للد 

إن الشركة مسیطر علیھا بشكل مشترك من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنیة ("أدنوك") وبورالیس الشرق األوسط القابضة جي  
أم بي أتش ("بي ام إي أتش، مع أدنوك، "المساھمین"). 

، اعتمد المساھمون إدراج أسھم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة حیث تم ٢٠٢٢مایو ١٠وفقاً لقرار المساھمین بتاریخ 
تمتلك  و،  ٪٥٤من أسھمھا في االكتتاب العام المبدئي ("آي بي أو"). كما في تاریخ التقاریر المالیة، تمتلك أدنوك  ٪١٠اكتتاب  

المتبقیة  ٪١٠من رأس المال الصادر للمجموعة، في حین تم طرح نسبة  ٪٣٦القابضة بي ام إي أتش  بورالیس الشرق األوسط  
لالكتتاب العام. 

، وبالتالي،  ٢٠٢٢دیسمبر٣١إلى ٢٠٢٢أبریل ٢٨ھذه البیانات المالیة الموحدة للشركة للفترة من تاریخ التأسیس في تم إعداد
ال توجد معلومات مقارنة معروضة. 

ھي كما یلي:  ٢٠٢٢دیسمبر٣١تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في إن

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس حصة الملكیةاسم الشركة 

شركة أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدودة (بروج)  
اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠ذ.م.م ("أیھ دي بي") 

إنتاج اإلیثیلین، والبروبیلین، والبولي إیثیلین،  
والبولي بروبلین  

بروج بي تي إي لیمتد وشركاتھا التابعة ("بي تي  
تجارة البولي فلین  سنغافورة ٪ ٨٤٫٧٤٦إي") 

الشركة مع شركاتھا التابعة "بالمجموعة".إلىیشار 

("اتفاقیة االكتتاب والتحویل") المبرمة بین الشركة والمساھمین، أدنوك  ٢٠٢٢مایو  ١٧وفقاً التفاقیة االكتتاب والتحویل بتاریخ  
في بي تي  تقریباً ٪٨٤٫٧٤٦وبي ام اي أتش، تم االتفاق على تحویل حصصھم المعنیة في أیھ دي بي باإلضافة الى حصة بنسبة  

كتتاب العام المبدئي من قبل الشركة. عند اإلدراج  إي إلى الشركة مقابل إصدار أسھم من قبل الشركة. إن ھذا التحویل قید اال
٪ ٨٤٫٧٤٦، أصبحت الشركة مالكة ألسھم رأس مال أیھ دي بي الصادرة بأكملھا و٢٠٢٢یونیو ٣الناجح ألسھم الشركة بتاریخ 

من أسھم رأس مال بي تي إي الصادرة ("إعادة التنظیم"). وبالتالي، فورًا عند التحویل وقبل اإلدراج: 

حولت أدنوك إلى الشركة:)أ

وھي  .١ دي بي،  في أیھ  بأكملھا  مال أیھ دي بي الصادرة  ٪٦٠حصصھا االنتفاعیة والقانونیة  أسھم رأس  من إجمالي 
والقائمة؛ و

وھي  .٢ إي،  تي  بي  في  بأكملھا  والقانونیة  االنتفاعیة  إي الصادرة  ٪٥٠حصصھا  تي  بي  مال  أسھم رأس  إجمالي  من 
والقائمة، و
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١٢

(تتمة) الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

حولت بي أم اي أتش إلى الشركة:) ب
وھي  .١ بي،  دي  أیھ  في  بأكملھا  القانونیة  االنتفاعیة  الصادرة  من  ٪٤٠حصصھا  بي  دي  أیھ  مال  أسھم رأس  إجمالي 

والقائمة؛ و
من إجمالي أسھم رأس مال بي تي إي الصادرة والقائمة.تقریباً ٪٢.٣٤٫٧٤٦

نظرًا لتحویل أدنوك ألسھمھا بالكامل في أیھ دي بي وبي تي إي، وتحویل بي أم اي أتش أسھمھا بالكامل في أیھ دي بي وحصة  
في كل حالة إلى الشركة، قامت الشركة بما یلي: في بي تي إي،  ٪٣٤٫٧٤٦بنسبة 

سھماً جدیدًا إلى أدنوك، مما نتج عن امتالك أدنوك فورًا قبل اإلدراج لحصة بنسبة ١٨٫٠٣٤٫٤٢٧٫٤٥٠إصدار وتخصیص  )أ
من إجمالي أسھم رأس مال الشركة الصادرة والقائمة؛ و٪٦٠

جدیدًا إلى بي أم ا١٢٫٠٢٢٫٩٥١٫٦٣٣إصدار وتخصیص  ) ب مما نتج عن امتالك بي أم اي أتش فورًا قبل سھماً  ي أتش، 
من إجمالي أسھم رأس مال الشركة الصادرة والقائمة. ٪٤٠اإلدراج لحصة بنسبة 

التفاقیة االكتتاب والتحویل، كان تاریخ سریان وإكمال المعاملة أعاله في   بناًء على التراضي والحالة السابقة لألطراف، ووفقاً 
بـ "أعمال  . عقب٢٠٢٢مایو  ٣١ إكمال إعادة التنظیم، حازت الشركة على سیطرة أیھ دي بي وبي تي إي (یشار إلیھما معاً 

بروج").

أساس اإلعداد ٢

بیان االلتزام ٢٫١
الصادرة من قبل المجلس الدولي  ")  IFRSوفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("الموحدةتم إعداد ھذه البیانات المالیة

. ٢٠٢٠واألحكام المعمول بھا للوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي لعام ") IASBللمعاییر المحاسبیة ("

أساس القیاس ٢٫٢

تعتمد التكلفة التاریخیة بشكل عام على القیمة العادلة لالعتبار  دأ التكلفة التاریخیة.وفقاً لمبالموحدةالبیانات المالیةھذهتم إعداد
المدفوع مقابل البضائع والخدمات. 

بیع أصل، أو دفعھ لتحویل التزام، في معاملة منظمة بین مساھمي السوق  عند  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ  
ما إذا كان السعر قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقدیره باستخدام أسلوب تقییم آخر.بغض النظربتاریخ القیاس

یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: 

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
 األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام. في ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر

یجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو  
صرف مساھمي السوق فیما یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة. االلتزام، بافتراض ت
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١٣

(تتمة) أساس اإلعداد٢

(تتمة) أساس القیاس٢٫٢

عند تقدیر القیمة العادلة ألصل أو التزام مالي، تأخذ المجموعة بعین االعتبار خصائص األصل أو االلتزام في حال وضع مساھمي 
الخصائص عند تسعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس. یتم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس  السوق في اعتبارھم تلك  

و/أو اإلفصاح في ھذه البیانات المالیة الموحدة على ھذا األساس.

بلیة مالحظة  بناًء على مدى قا٣و٢،  ١ألغراض إعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمن المستویات  
المدخالت لقیاسات القیمة العادلة وأھمیتھا لقیاس القیمة العادلة في مجملھا، كما ھو موضح أدناه: 

  (غیر معدلة) سائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة أسعار مدرجةوھي–١المستوى  مدخالت  ،
والتي تستطیع الشركة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛

  أعاله، قابلة للمالحظة لألصل  ١وھي مدخالت، بخالف األسعار المدرجة الموضحة في المستوى  –٢المستوى  مدخالت
كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (بمعنى، مستخرج من األسعار)؛ أو االلتزام، سواء بشكل مباشر (أي، 

 وھي مدخالت غیر ملحوظة لألصل أو االلتزام المستخرج من طرق التقییم. –٣مدخالت المستوى

. السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقةمدرج أدناه

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٢٫٣

وتم تقریب كافة  .  للمجموعةبالدوالر األمریكي ("دوالر أمریكي")، وھو العملة الوظیفیة  الموحدةالمالیةتم عرض ھذه البیانات  
القیم إلى أقرب ألف، ما لم ُیشار إلى خالف ذلك. 

استخدام القرارات والتقدیرات ٢٫٤

المالیة البیانات  إعداد  والتقدیرات  الموحدةیتطلب  القرارات  اتخاذ  اإلدارة  من  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  وفقاً 
والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. ،للموجوداتواالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة  

صلة، بما في ذلك توقعات اللتاریخیة والعوامل األخرى ذات  تعتمد القرارات والتقدیرات واالفتراضات المرتبطة على الخبرة ا 
قراراتھا وافتراضاتھا وتقدیراتھا على  المجموعةاالحداث المستقبلیة التي من المعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف. تبني  

ة الناتجة عن النتائج الفعلیة. تفرض  . مع ذلك، قد تختلف التقدیرات المحاسبیالموحدةالمعاییر المتاحة عند إعداد البیانات المالیة
.القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمةالتقدیرات واالفتراضات مخاطر إجراء تعدیل على 

یتم  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي
فیھا تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة. 

معلومات حول الجوانب الھامة للتقدیر وعدم الیقین والقرارات الھامة في تطبیق السیاسات  ٤مدرج في اإلیضاح  بشكل خاص،  
.الموحدةالمحاسبیة التي لھا األثر األكبر على المبالغ المدرجة في ھذه البیانات المالیة
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(تتمة) أساس اإلعداد٢

ولكن غیر فعالة  ،الصادرةالمعاییر ٢٫٥

والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة، ولكن غیر فعالة بعد، حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة موضحة  إن المعاییر  
أدناه. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، في حال إمكانیة التطبیق، عندما تصبح فعالة.

 ؛ عقود التأمین١٧المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر
 ؛: تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ ٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  اإلفصاح عن  ٢لتقاریر المالیة رقم  وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد ا ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :

؛السیاسات المحاسبیة
  الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة؛ ١٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
 ادة استئجار؛ : التزام عقد اإلیجار في بیع وإع١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة؛ و ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  بیع أو المساھمة بالموجودات ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم :

ف. بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو شركة االئتال 

على البیانات المالیة الموحدة. أي تأثیر ماديھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تطبیقینتج عنال تتوقع المجموعة أن 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس التوحید  
(شركاتھا  الشركة  قبل  من  علیھا  المسیطر  والشركات  للشركة  الموحدة  المالیة  البیانات  من  للمجموعة،  المالیة  البیانات  تتكون 
مع الجھة   مشاركتھا  تحقیق السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حقوق، على العوائد المتغیرة من  التابعة). یتم 

ثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا. وخصوصاً، تسیطر المجموعة المستثمر فیھا ولدیھا قدرة للتأ 
على شركة تابعة في حال، وفقط في حال، كان لدى المجموعة: 

 سیطرة على الجھة المستثمر فیھا (أي، الحقوق الحالیة التي تمنحھا قدرة حالیة على إدارة األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر
فیھا)

التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغیرة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا
استخدام السیطرة على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھاالمقدرة على

لتصویت  عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق اعموماً، ھناك افتراض أن غالبیة نتائج حقوق التصویت قید السیطرة.  
للشركة المستثمر فیھا، یكون لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنح قدرة عملیة على 
إدارة األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من طرف واحد. تقوم المجموعة باألخذ باالعتبار كافة الحقائق والظروف عند  

ا حقوق تصویت كافیة لمنح السیطرة في الجھة المستثمر فیھا أم ال، ویشمل ذلك:تقییم ما إذا كان لدیھ

حجم حقوق التصویت التي تحملھا المجموعة بحجم وفرق ملكیة حاملي حقوق التصویت اآلخرین؛
حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة؛
الحقوق الناتجة من االتفاقیات التعاقدیة األخرى؛ و
 لدیھا، أو لیس لدیھا، قدرة حالیة على إدارة األنشطة ذات الصلة المجموعةقائق أو ظروف إضافیة التي تشیر إلى أن  أیة ح

للشركة المستثمر فیھا في وقت اتخاذ القرارات، بما فیھا نماذج التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 
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(تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تتمة)التوحیدأساس 
تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أن الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغییرات 
في أحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله. یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سیطرة على 

وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تحدیدًا یتم إدراج موجودات ومطلوبات وإیرادات  الشركة التابعة
منذ التاریخ الذي تحصل فیھ  ةالموحدالبیانات المالیةومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في  

وقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تت

غیر المسیطرة.  والحصصینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة إلى مساھمي الشركة  
حتى لو كانت النتیجة في الحقوق ،المسیطرةغیر  والحصصیرجع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة  

غیر المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت للبیانات المالیة للشركات التابعة بھدف توافق  
ت سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادا

والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت داخل المجموعة بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

حصص  حقوق ملكیة المجموعة فیھا. یمكن قیاس  منفصل من  تحدید الحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة بشكل  یتم 
ة تمنح حاملیھا حصة متناسبة من صافي الموجودات عند التصفیة مبدئیًا المساھمین غیر المسیطرین التي تمثل حصص ملكیة حالی

بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة للحصص غیر المسیطرة في القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستثمر  
یة غیر المسیطرة األخرى مبدئیاً بالقیمة العادلة. فیھا. یتم اختیار القیاس على أساس كل استحواذ على حدة. یتم قیاس حقوق الملك

عقب االستحواذ، تكون القیمة الدفتریة للحقوق غیر المسیطرة ھي مبلغ تلك الحصص عند اإلدراج المبدئي باإلضافة إلى حصة 
الحقوق غیر المسیطرة في التغیرات الالحقة في حقوق الملكیة.

ركة تابعة دون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لحصص یتم المحاسبة عن التغییر في حصة ملكیة ش
المجموعة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة لتعكس التغیرات في حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین  

العادلة المسیطرة والقیمة  حقوق الملكیة غیر  حقوق الملكیة  المبلغ الذي یتم بھ تعدیل  مباشرة في  المدفوع أو المستلم  لالعتبار 
وینسب إلى مالكي الشركة. 

) إجمالي القیمة العادلة ١عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج الربح أو الخسارة ویحتسب كالفرق بین (
مطلوبات (بما في ذلك الشھرة)، ناقصاً  الدفتریة السابقة للموجودات  ) القیمة  ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي فائدة مستردة و (

في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك  حصصالتابعة وأیة  الشركة غیر مسیطرة. یتم احتساب جمیع المبالغ المدرجة سابقاً 
بالشركة التابعة (أي، تعید تصنیف الشركة التابعة كما لو أن المجموعة تخلصت مباشرة من الموجودات والمطلوبات ذات الصلة

الربح أو الخسارة أو تحولھا إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساھمین كما ورد /تسمح بھ المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
مة عادلة عند اإلدراج المطبقة). تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان السیطرة كقی

، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج المبدئي  ٩المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
لالستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف.



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

دمج األعمال 
یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة استحواذ على أساس إجمالي االعتبار المحول، والذي یتم  

لكل عملیة دمج بالنسبة  قیاسھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا.  
كانت ستقیس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة  أعمال، تختار المجموعة ما إذا

المتناسبة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ علیھا. یتم احتساب التكالیف المتعلقة باالستحواذ كمصاریف عند  
تكبدھا ویتم إدراجھا في المصاریف العمومیة واإلداریة.

المجموعة   مدخالت  بتحدد  علیھا  الحصول  تم  التي  والموجودات  األنشطة  مجموعة  تتضمن  عندما  شركة  على  استحوذت  أنھا 
بشكل كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا جوھریة إذا كانت  وعملیة جوھریة تساھمان معاً 

رجات، وتشمل المدخالت المكتسبة قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو المعرفة ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخ
أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو تساھم بشكل كبیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات ویعتبر فریدًا أو نادرًا 

على االستمرار في إنتاج المخرجات. أو ال یمكن استبدالھ دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة  

تاریخ   في  العادلة  بقیمتھا  المفترضة  والمطلوبات  علیھا  المستحوذ  للتحدید  القابلة  الموجودات  إدراج  یتم  االستحواذ،  تاریخ  في 
االستحواذ، باستثناء ما یلي: 

 با موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة  مكافآت الموظفین وقیاسھا  إدراج  تفاقیات 
على التوالي؛ ١٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٢وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

  المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة باتفاقیات المدفوعات على أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا أو اتفاقیات
مع المجموعة الستبدال اتفاقیات الدفع على أساس األسھم للشركة المستحوذة والتي  المدفوعات على أساس األسھم المبرمة  

في تاریخ االستحواذ؛ و٢یتم قیاسھا وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
٥لتقاریر المالیة رقم یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع وفقاً للمعیار الدولیة إلعداد ا

مع ذلك المعیار.

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، فإنھا تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة من أجل التصنیف والتخصیص  
ذلك  یتضمن  االستحواذ.  تاریخ  في  كما  الصلة  ذات  والشروط  االقتصادیة  والظروف  التعاقدیة  للشروط  وفقًا  فصل المناسبین 

المشتقات المتضمنة في العقود األصلیة من قبل الشركة المستحوذ علیھا. 

عندما یتضمن االعتبار المحول من قبل المجموعة في دمج األعمال على اتفاقیة اعتبار طارئ، یتم قیاس االعتبار الطارئ بالقیمة 
المحول في دمج األعمال. یتم تعدیل التغییرات في القیمة العادلة العادلة في تاریخ االستحواذ، ویتم إدراجھ كجزء من االعتبار  

لالعتبار الطارئ المؤھل لتعدیالت فترة القیاس بأثر رجعي، مع التعدیالت المصاحبة مقابل الشھرة. إن تعدیالت فترة القیاس ھي 
اس" (والتي ال یمكن أن تتجاوز سنة واحدة  التعدیالت التي تنشأ من المعلومات اإلضافیة التي تم الحصول علیھا خالل "فترة القی

من تاریخ االستحواذ) حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ االستحواذ. 

االعتبار   تصنیف  كیفیة  على  قیاس  كفترة  المؤھلة  غیر  الطارئ  لالعتبار  العادلة  القیمة  في  للتغیرات  الالحقة  المحاسبة  تعتمد 
قیا  إعادة  یتم  ال  تسویتھ الطارئ.  عن  المحاسبة  ویتم  الالحقة  التقاریر  تواریخ  في  ملكیة  كحقوق  المصنف  الطارئ  س االعتبار 

الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یعاد قیاس االعتبار الطارئ اآلخر بالقیمة العادلة في تواریخ التقاریر الالحقة مع إدراج التغیرات  
في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة.



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٧

یاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) الس٣

دمج األعمال (تتمة) 
عند تحقق دمج األعمال على مراحل، فإن حصص حقوق الملكیة المملوكة سابًقا للمجموعة (بما في ذلك العملیات المشتركة) في 

علیھا،الشركة   الذي  المستحوذ  التاریخ  (أي  االستحواذ  تاریخ  في  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  إعادة  على یتم  المجموعة  فیھ  تحصل 
تصنیف المبالغ الناتجة من  وجدت، یتم إدراجھا في الربح أو الخسارة. یتم إعادة  إن  أو الخسائر الناتجة،  السیطرة) واألرباح 
الحصص في الشركة المستحوذ علیھا قبل تاریخ االستحواذ والتي إدراجھا سابًقا في الدخل الشامل اآلخر، إلى الربح أو الخسارة  

ما تكون ھذه المعالجة مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة. عند

فیھا الدمج، تقوم المجموعة بإعداد  مكتملة بنھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم  كانت المحاسبة المبدئیة لدمج األعمال غیر  إذا 
المبالغ المؤقتة خالل فترة القیاس، أو یتم إدراج الموجودات تقاریر عن المبالغ المؤقتة للبنود التي لم تكتمل محاسبتھا یتم تعدیل ھذه  

أو المطلوبات اإلضافیة لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ  
االستحواذ، والتي إذا كانت معروفة، ستؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

رة القیاس بمجرد أن تستلم المجموعة المعلومات الضروریة حول الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاریخ االستحواذ تنتھي فت 
أو عندما تدرك أن المعلومات ال یمكن الحصول علیھا. وبالرغم من ذلك، ال یمكن أن تتجاوز فترة القیاس سنة واحدة من تاریخ 

االستحواذ.

الخاضعة لسیطرة مشتركةالمعامالت 
إن دمج األعمال الذي یشمل الشركات أو أعمال تحت سیطرة مشتركة ھو مجموعة أعمال یتم فیھا التحكم بشكل نھائي في جمیع  

الشركات أو األعمال المدمجة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل الدمج وبعده، وھذه السیطرة لیست انتقالیة.

التي تزید من تحویل الحصص في الشركات، والتي تخضع لسیطرة مشتركة للمساھمین، باستخدام طریقة یتم احتساب المعامالت  
على أساس القیم الدفتریة المدرجة  كتسبة  تجمیع الحصص دون إعادة بیان معلومات المقارنة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات الم

وق ملكیة الشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن حقوق ملكیة  سابقاً في دفاتر الشركة المحولة. تتم إضافة مكونات حق
. المدفوع ورأس مال الشركة المستحوذ علیھا مباشرة في حقوق الملكیةاالعتبارالمجموعة. یتم إدراج أي فرق بین 

تحویل أعمال بروج 
ركة، حیث استمر المساھمون في السیطرة على  ) على أنھ معاملة سیطرة مشت١تم تقییم تحویل الحصة في أعمال بروج (إیضاح 

أعمال بروج بشكل مشترك قبل إعادة التنظیم وبعده. وعلیھ، تم اعتبار إعادة التنظیم خارج نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر  
سبة بما یتماشى مع "دمج األعمال". عند االنتھاء من إعادة التنظیم، طبقت المجموعة طریقة تجمیع الحصص للمحا ٣المالیة رقم 

سیاساتھا المحاسبیة. وبناًء علیھ، ولغرض ھذه البیانات المالیة الموحدة:

  بقیمھا الدفتریة. لم یتم إجراء أیة تعدیالت لتعكس القیم العادلة، أو إدراج أیة  أعمال بروجتم عكس موجودات ومطلوبات
سیتم إدراجھ بطریقة أخرى بموجب طریقة االستحواذ. موجودات أو مطلوبات جدیدة، في تاریخ الدمج الذي كان 

  لم یتم إدراج أي شھرة نتیجة لعملیة الدمج. یتم عكس أي فرق بین االعتبار المحول وصافي الموجودات المستحوذ علیھا
ضمن حقوق الملكیة. 

تاریخ الدمج. ذیعكس بیان الربح أو الخسارة الموحد نتائج الشركات المدمجة من



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٨

سات المحاسبیة الھامة (تتمة) السیا٣

دمج األعمال (تتمة) 
(تتمة)تحویل أعمال بروج

یلخص الجدول التالي القیمة الدفتریة لموجودات ومطلوبات أیھ دي بي وبي تي إي كما في تاریخ الدمج:

اإلجمالي أیھ دي بي بي تي إي 
أمریكي ألف دوالر ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

الموجودات 
٣٧٫٨٣٢٧٫٢١٦٫٤٥٣٧٫٢٥٤٫٢٨٥الممتلكات واآلالت والمعدات 
٥٨٦٦٣٫٣٧٥٦٣٫٩٦١الموجودات غیر الملموسة
٢٤٫٧٩٥٥٫٦٧٨٣٠٫٤٧٣موجودات حق االستخدام 

١٢٨٫٣٧٩١٢٨٫٣٧٩-من الباطن عقد إیجار االستثمار في 
٩٠٨٫١٥٥٩٠٨٫١٥٥-العالقة المبالغ المستحقة من األطراف ذات 

١٢٫٦٧٧٨٠٢٫٦٠٨٨١٥٫٢٨٥المخزون
١٫٠٦١٫٣٠٩-١٫٠٦١٫٣٠٩الذمم التجاریة المدینة 

٩٣٫٦٢٨٢٥٣٫٩٣٦٣٤٧٫٥٦٤النقد وما یعادلھ 
٢١٫١٩٣٩٣٫٥٠٦١١٤٫٦٩٩الموجودات األخرى

١٫٢٥٢٫٠٢٠٩٫٤٧٢٫٠٩٠١٠٫٧٢٤٫١١٠إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٣٫٩٨١٫٦٦٦٣٫٩٨١٫٦٦٦-قروض بنكیة

١٫٠٠٧٫٩٨٨٣٢٣٫٥٣٥١٫٣٣١٫٥٢٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٧٫٦٢١١٠١٫٢٦٢١٠٨٫٨٨٣ذمم ضریبة الدخل الدائنة 

١٥٤٫٦٩٦٧٠١٫٨٥٢٨٥٦٫٥٤٨المطلوبات األخرى 

١٫١٧٠٫٣٠٥٥٫١٠٨٫٣١٥٦٫٢٧٨٫٦٢٠إجمالي المطلوبات 

صافي الموجودات كما في تاریخ االستحواذ العائدة 
٨١٫٧١٥٤٫٣٦٣٫٧٧٥٤٫٤٤٥٫٤٩٠لحاملي األسھم العادیة 

عند تحویل الشركات التابعة، تم ترحیل مكونات حقوق الملكیة التالیة من أیھ دي بي وبي تي إي: 

ألف دوالر أمریكي 

١٨٥٫٧٣٠مقید احتیاطي 
١٢٫٤٩٠رأس مال احتیاطي  

)٨٫٢٩٤(احتیاطي اكتواري 
)٢٣٤(احتیاطي تحویل 
٣٫٨٨٠٫٦٢٠أرباح محتجزة  

ألف دوالر أمریكي من الفرق بین القیمة الدفتریة لألسھم الصادرة في الشركة عند تبادل  ٤٫٤٤٦٫٤٦٧ینشأ احتیاطي الدمج بقیمة  
تي إي. أسھم رأس مال أیھ دي بي وبي 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

مبدأ االستمراریة 
سوف تواصل عملیاتھا   بأن المجموعة  مجلس اإلدارة توقع معقول  كان لدى أعضاء  ھذه البیانات المالیة الموحدة،  عند اعتماد 

المنظور حیث تمتلك شركاتھا التابعة تاریخ من العملیات المربحة كما أن المجموعة تمتلك موارد مالیة  التشغیلیة في المستقبل  
جلس اإلدارة بتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي في إعداد البیانات المالیة الموحدة. جاھزة. بالتالي، استمر أعضاء م

األدوات المالیة 
في   یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً 

األحكام التعاقدیة لألداة. 

ات المالیة والمطلوبات المالیة مبدئًیا بالقیمة العادلة. یتم إضافة أو خصم تكالیف المعاملة التي العائدة مباشرة  یتم قیاس الموجود
إلى استحواذ أو إصدار الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (بخالف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من  

، عند اإلدراج المبدئي. یتم إدراج تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى استحواذ الموجودات ھو مناسبكما خالل الربح أو الخسارة).  
المالیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالیة  
أو مبیعات الموجودات المالیة واستبعادھا على أساس تاریخ المتاجرة. إن الطرق  یتم إدراج جمیع الطرق االعتیادیة لمشتریات  

قانون أو ُعرف االعتیادیة لمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة ھي التي تتطلب تسلیم الموجودات ضمن إطار زمني بموجب  
في سوق العمل.

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یحتاج لزیادة التدفقات  من أجل تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو  
النقدیة التي ھي "مدفوعات بشكل حصري للمبلغ الرئیسي والفائدة" على المبلغ الرئیسي القائم.  یشار إلى ھذا التقدیر باختبار  

األداة. مستوى  على  إجراؤه  ویتم  والفائدة  الرئیسي  للمبلغ  حصري  بشكل  أعمال  المدفوعات  نموذج  إلدارة  المجموعةیشیر 
الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارة الموجودات المالیة من أجل تولید تدفقات نقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات 

النقدیة سوف تنشأً من تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، بیع الموجودات المالیة، أو كلیھما.  

یع الموجودات المالیة المدرجة الحقاً بأكملھا إما بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة، بحسب تصنیف الموجودات المالیة.  یتم قیاس جم

التكلفة المطفأة 
السداد الرئیسي،   إن التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ھي القیمة التي یتم بھا قیاس األصل المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً 

ائدًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، المعدل ألي مخصص ز
خسارة. 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
المدینة. التجاریة  الذمم  في  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  بإدراج  الشركة  من الباطن  تقوم  اإلیجار  عقود  في  واالستثمار 

والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم تحدیث قیمة خسائر االئتمان المتوقعة في كل تاریخ تقاریر مالیة لتعكس التغیرات  
في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي لألداة المالیة المعنیة.  
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(تتمة) الموجودات المالیة
(تتمة) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

تدرج المجموعة أعمار خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة، واالستثمار في عقود اإلیجار من الباطن، والذمم المدینة  
األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.  

االئتمان  خسارة  تجربة  بناًء على  مخصص  مصفوفة  باستخدام  المالیة  الموجودات  ھذه  المتوقعة في  االئتمان  خسائر  یتم تقدیر 
التاریخیة للمجموعة، المعدلة للعوامل المحددة للدائنین، والظروف االقتصادیة العامة وتقییم اتجاھات الظروف الحالیة والمتوقعة  

. حیثما كان ذلك مناسبا ة، بما فیھا القیمة الزمنیة لألموال  في تاریخ التقاریر المالی

في   كبیرة  زیادة  ھناك  تكون  عندما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  أعمار  المجموعة  تدرج  األخرى،  المالیة  األدوات  لجمیع  بالنسبة 
داة المالیة بشكل كبیر منذ اإلدراج مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي. ومع ذلك، في حالة عدم زیادة مخاطر االئتمان على األ

شھرًا. ١٢المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة لتلك األداة المالیة بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

حدوث عجز  یعتمد تقییم ما إذا كان یجب إدراج أعمار خسائر االئتمان المتوقعة على الزیادات الجوھریة في احتمالیة أو مخاطر 
منذ اإلدراج المبدئي بدًال من إثبات أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة في تاریخ التقاریر المالیة. 

تمثل أعمار خسائر االئتمان المتوقعة خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جمیع أحداث العجز عن السداد المحتملة على مدى  
المال  المتوقعة لمدة  العمر المتوقع لألداة  تمثل خسائر االئتمان  خسائر االئتمان المتوقع،  ١٢یة. في المقابل،  جزء أعمار  شھرًا 

شھرًا بعد تاریخ التقاریر المالیة. ١٢المتوقع أن ینتج عن أحداث العجز عن السداد على أداة مالیة والتي تكون ممكنة في غضون  

أ) الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان 

تقییم إذا ما كانت مخاطر االئتمان في أداة مالیة قید زادت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة عند 
مخاطر العجز في األداة المالیة كما في تاریخ التقاریر المالیة مع مخاطر العجز التي تحدث في األداة المالیة كما في تاریخ اإلدراج  

ھ المعلومات الكمیة والنوعیة المعقولة والداعمة، بما فیھا المبدئي. عند إجراء  االعتبار  تأخذ المجموعة في  التجربة  ذا التقییم، 
التاریخیة والمعلومات المتوقعة المتاحة دون تكلفة غیر مستحقة أو جھد.

ابل لإللغاء، ھو تاریخ اإلدراج  بالنسبة لعقود الضمان المالي، یعتبر التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفًا في التزام غیر ق 
المبدئي ألغراض تقییم األداة المالیة لالنخفاض في القیمة. عند تقییم إذا ما كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ  

عقد.  اإلدراج المبدئي لعقود الضمان المالي، تأخذ المجموعة في االعتبار التغیرات في المخاطر المحددة لعجز الدائن في ال

تقوم المجموعة بمراقبة فعالیة المعاییر المستخدمة في تحدید ما إذا كان ھنالك ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان وعكسھ بشكل 
مناسب لضمان قابلیة ھذه المعاییر على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان من قبل أن یصبح المبلغ مستحق السداد.

المجموعة عدم زیادة مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي في حال تم تحدید مخاطر االئتمان األداة المالیة تفترض  
على أنھا منخفضة في تاریخ التقاریر المالیة. یتم تحدید األداة المالیة على أن لھا مخاطر ائتمان منخفضة في حال: 

ضة؛ كان لدى األداة المالیة مخاطر عجز منخف)١
كان لدى المقترض قدرة قویة للوفاء بالتزامات التدفقات النقدیة التعاقدیة الخاصة بھ في المستقبل القریب؛ و)٢
أن تؤدي التغیرات السلبیة في الظروف االقتصادیة والتجاریة، ولكن لیس بالضرورة، إلى انخفاض قدرة المقترض في الوفاء  )٣

اصة بھ.بالتزامات التدفقات النقدیة التعاقدیة الخ
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ب) تعریف التعثر 

التحلیل  تطبق المجموعة نماذج لتحلیل البیانات التي تم تحصیلھا وتكوین تقدیرات احتمالیة العجز مع مرور الوقت. یشمل ھذا  
قتصاد الكلي الرئیسیة في مختلف المناطق الجغرافیة للمجموعة. تعریف أي تغیرات في معدالت العجز والتغیرات في عوامل اال 

ج) الموجودات المالیة المنخفضة القیمة االئتمانیة

األصل المالي "منخفض القیمة االئتمانیة" عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة یعتبر  
حول األحداث التالیة: الملحوظة لألصل المالي. تتضمن األدلة على االنخفاض في القیمة االئتمانیة البیانات 

صدر؛ مالیة كبیرة بالنسبة للمقترض أو المُ صعوبة
 للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد (انظر (ب) أعاله)؛خرق
  أن یمنح مقرض المقترض، ألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بالصعوبة المالیة التي یواجھھا المقترض، تنازًال للمقترض

لم یكن لیمنحھ المقرض في ظروف أخرى؛ 
 و تمل دخول المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة تنظیم مالي؛أن یصبح من المح
اختفاء السوق النشط لذلك األصل المالي نتیجة للصعوبات المالیة .

سیاسة الشطب 
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما یكون ھنالك معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبة مالیة حادة ولیس  

احتمال واقعي لالسترداد. ھنالك 

د) قیاس وإدراج خسائر االئتمان المتوقعة

حال   في  الخسارة  حجم  (أي بمعنى،  التعثر  وظیفة احتمالیة التعثر، الخسارة الناتجة عن  المتوقعة  االئتمان  خسائر  یعتبر قیاس 
الناتجة عن التع والخسارة  احتمالیة التعثر  خالل  التعثر) والتعرض للتعثر. یعتمد تقییم  على البیانات التاریخیة المعدلة بمن  ثر 

المعلومات المستقبلیة كما ھو موضح أعاله. أما فیما یتعلق بالتعرض عند التعثر، بالنسبة للموجودات المالیة، یتم تمثیل ذلك من  
المالي، الضمان  لعقود  وبالنسبة  المالیة؛  التقاریر  تاریخ  للموجودات في  الدفتریة  القیمة  إجمالي  التعرض المبلغ خالل  یتضمن 

المسحوب كما في تاریخ التقاریر المالیة، إلى جانب أي مبالغ إضافیة من المتوقع سحبھا في المستقبل في التاریخ االفتراضي  
لل المستقبلیة  التمویلیة  لالحتیاجات  المجموعة  وفھم  األحداث التاریخیة،  مجرى  بناًء على  تحدیده  یتم  والمعلومات الذي  مدینین، 

تقبلیة ذات الصلة.المس

ًا  بالنسبة للموجودات المالیة، یتم تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بین كافة التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة وفق
للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، مخصومة بمعدل سعر الفائدة األصلي. 
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(تتمة) د) قیاس وإدراج خسائر االئتمان المتوقعة
واألرصدة البنكیة،  لقیاس مخصص الخسارة للنقد  ٩اختارت المجموعة نھج مبسط في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

والذمم التجاریة المدینة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وبناًء 
مكون تمویل جوھري ضمن  على ذلك، یتم تصنیف الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة والتي ال تحتوي على  الغیر 

یتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.و٢المرحلة 

یتم عرض خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالنقد واألرصدة البنكیة، والذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ  
المستحقة من األطراف ذات العالقة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد. 

استبعاد الموجودات المالیة
تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عند انتھاء صالحیة الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل، أو عندما تقوم  
المجموعة بتحویل أألصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى شركة أخرى. في حال لم تقم المجموعة بتحویل أو 

حتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكیة واستمرت في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتھا المحتجزة في  اال
ومنافع ملكیة األصل   مخاطر  بكافة  للمبالغ التي قد یتوجب علیھا دفعھا. إذا احتفظت المجموعة  بھا  األصل وااللتزام المرتبط 

ل المالي وأیضاً إدراج قرض بضمان عیني للمتحصالت المستلمة. المحول، فإنھا تستمر في إدراج األص 

أصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل وإجمالي االعتبار المستلم والمستحق  استبعادعند 
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، استثمار في أداة دین مصنفة باستبعادضمن الربح أو الخسارة. باإلضافة لذلك، عند 

في احتیاطي إعادة تقییم االستثمار إلى الربح أو الخسارة. على   سابقاً  یتم إعادة تصنیف الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة 
حقوق ملكیة قامت المجموعة باختیارھا عند اإلدراج المبدئي لقیا استبعادالنقیض، عند   سھا بالقیمة العادلة من استثمار في أداة 

خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إعادة تصنیف الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة سابقاً في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات  
إلى الربح أو الخسارة، ولكن یتم تحویلھما إلى األرباح المحتجزة. 

المطلوبات المالیة 
المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والقروض یتم تصنیف المطلوبات  

. ، كما ھو مناسبأو كمشتقات مخصصة كأدوات حمایة في حمایة فعالةوالذمم الدائنةوالسلفیات،

العائدة مباشرة إلى المعاملة في حلة القروض والسلفیات  یتم إدراج جمیع المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، بصافي التكالیف  
اإلیجار،   عقود  ومطلوبات  األخرى،  الدائنة  والذمم  الدائنة  الذمم التجاریة  للمجموعة  المطلوبات المالیة  تتضمن  والذمم الدائنة. 

ائنة األخرى.  والقروض البنكیة، ومطلوبات العقود، والمبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة والذمم الد

سارة. یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخ 
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(تتمة) المطلوبات المالیة
الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

یتم إدراج المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، بجانب أي أرباح أو خسائر تنشأ  
الخسارة   ج أالبمدىمن التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في الربح أو  یدمج صافي  زءًا من عالقة التحوط المحددة.تمثل 

األرباح أو الخسائر المدرجة في الربح أو الخسارة إلى أي فوائد مدفوعة على االلتزام المالي. 

، یتم إدراج قیمة التغیر في  الربح أو الخسارةعلى الرغم من ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  
العادلة لاللتزام المالي العائدة إلى التغیرات في مخاطر االئتمان لذلك االئتمان في الدخل الشامل اآلخر، ما لم ینشأ عن  القیمة  

.  الربح أو الخسارة بیان  معإدراج تأثیرات التغیرات في المخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر عدم توافق محاسبي  
للتغیر في القیمة العادلة لاللتزام في الربح أو الخسارة. لم یتم الحقاً إعادة تصنیف التغیرات في القیمة  یتم إدراج المبلغ المتبقي  

بدًال عن ذلك، الربح أو الخسارة،الموحد إلى اآلخرالعادلة العائدة إلى مخاطر االئتمان لاللتزام المالي المدرجة في الدخل الشامل
عند إدراج االلتزام المالي. یتم تحویلھا إلى األرباح المحتجزة

المطلوبات المالیة المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة 
الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة  الربح أو الخسارةیتم قیاس المطلوبات المالیة غیر مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

الفعلیة. 

ب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي ولمصاریف الفائدة المخصصة خالل الفترة المعنیة.  إن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة احتسا 
یمثل معدل الفائدة الفعلیة المعدل الذي یخفض بالضبط المدفوعات النقدیة المقدرة المستقبلیة (بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط  

دة الفعلیة، وتكالیف المعاملة والعالوات والخصومات األخرى) المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزء ال یتجزأ من معدل الفائ
خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو (عندما یكون مناسبًا) فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. 

المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد إذا، وفقط إذا، كان  

ووجود   المدرجة  المبالغ  لمقاصة  حاًال  للتنفیذ  قابل  قانوني  حق  تحقیق  نیةھناك  في  أو  الصافي،  أساس  على  التسویة  في  إما 
بشكل متزامن.الموجودات وتسویة المطلوبات 

استبعاد المطلوبات المالیة  
عندما، یتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغاؤھا أو انتھاء مدتھا. یتم   تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالیة عندما، فقط 

. بح أو الخسارةضمن الرالقیمة الدفتریة لاللتزام المالي المستبعد واالعتبار المدفوع والمستحق بینإدراج الفرق 

النقد وما یعادلھ 
لدى البنوك، واستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة أخرى قصیرة األجل  یتضمن النقد وما یعادلھ النقد في الصندوق، وودائع  

ذات استحقاقات أصلیة لفترة ثالثة أشھر أو أقل. 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

٢٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ٣

إدراج اإلیرادات 
اإلیرادات من العقود مع العمالء ١٥تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
شامًال للشركات یتم استخدامھ في احتساب اإلیرادات الناتجة من ١٥یحدد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم   نموذجاً 

العمالء.   مع  لالعقود  الجوھري  المبدأ  رقم  یتمثل  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي  إدراج  ١٥لمعیار  الشركة  على  یجب  أنھ  في 
اإلیرادات لوصف تحویل البضائع أو الخدمات المتعھد بھا للعمالء بمبلغ یعكس االعتبار الذي تتوقع الشركة استحقاقھ مقابل ھذه  

البضائع أو الخدمات. على وجھ الخصوص، یقدم المعیار منھج من خمس خطوات إلدراج اإلیرادات: 

 العقود مع العمیل.: تحدید العقد / ١الخطوة
 تحدید التزامات األداء في العقد.٢الخطوة :
 تحدید سعر المعاملة.٣الخطوة :
 تخصیص سعر المعاملة لاللتزامات األداء في العقد.٤الخطوة :
 إدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء. ٥الخطوة :

، تقوم الشركة بإدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي التزام األداء، أي ١٥تقاریر المالیة رقم بموجب المعیار الدولي إلعداد ال
بمعني عندما یتم تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات الضمنیة اللتزام أداء محدد إلى العمیل. 

فین والمنتجات المركبة  ی منخفض الكثافة واإلثیلین والبولي أولالبولي ایثیلین عالي الكثافة وبولي إیثیلین  في بیع  المجموعةتعمل  
األخرى. 

أي معلومات صح عنوال تف١٥من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢١اإلجراء العملي في الفقرة  المجموعةتطبق 
حول التزامات أداءھا المتبقیة في حال:

فترتھ األصلیة المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو كان التزام األداء جزءًا من عقد )أ
كان لدى المجموعة الحق في إصدار فواتیر للعمیل بالمبلغ الذي یتوافق بشكل مباشر مع أدائھا حتى تاریخھ، ومن ثم تقوم ) ب

بإدراج اإلیرادات ضمن ذلك المبلغ.

بیعات البضائع وخدمات التأمین والشحن، بناًء على  یتم تخصیص اعتبار اإلیرادات إلى التزامات األداء ذات الصلة أي بمعنى، م
(أي، "التكلفة، التأمین والشحن" و CFRوCIFسعر بیعھا المستقل. بالنسبة إلى معامالت المبیعات ذات شروط تسلیم من نوع 

"التكلفة والشحن")، فإن لدى المجموعة التزام بترتیب خدمات تأمین وشحن بعد تحویل البضائع إلى العمیل. 

كما یلي:بالمجموعةقامت اإلدارة بتقییم التزامات األداء الخاصة 
یتم إدراج اإلیرادات في وقت محدد عند تحویل السیطرة على البضائع إلى العمالء بناًء على شروط –بیع البضائع  )أ(

التجارة واستیفاء كافة معاییر التسلیم. 
یتم إدراج اإلیرادات خالل مجرى سیر الخدمة التي تتزامن مع فترة تسلیم الشحنة. –الشحن والتأمین ) ب(
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(تتمة) إدراج اإلیرادات 
ل  یتم إدراج اإلیرادات من بیع البضائع والخدمات ضمن سیاق األعمال االعتیادیة عندما تستوفي المجموعة التزام األداء من خال 

تحویل السیطرة على البضاعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى العمیل. یمثل مبلغ اإلیرادات المدرج سعر المعاملة المخصص إلى التزام  
األداء المستوفي. 

یتم تخصیص سعر المعاملة إلى كل التزام أداء في العقد على أساس أسعار البیع المستقلة للبضائع أو الخدمات المتعھد بھا. یتم 
بشكل مستقل، أو التي لھا سعر بیع متغیر إلى حد   تحدید سعر البیع المستقل الفردي للبضاعة أو الخدمة التي لم یتم بیعھا سابقاً 

المتبقي لسعر المعاملة بعد تخصیص سعر المعاملة إلى البضائع و/أو الخدمات ذات أسعار البیع المستقلة  كبیر بناًء على الجزء
لیس جمیعھا) إذا كان یتعلق بشكل محدد  (القابلة للمالحظة. یتم تخصیص أي تخفیض أو اعتبار متغیر على التزام أداء أو أكثر  

بتلك التزامات األداء.

یمة االعتبار في العقد الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات المتعھد بھا. قد إن سعر المعاملة ھو ق
یتم خصم  مكون تمویل جوھري.  إذا احتوى العقد على  متغیرًا، ویتم تعدیلھ للقیمة الزمنیة للمال  ثابتًا أو  سعر المعاملة  یكون 

المعاملة في سعر  من  للعمیل  المستحق  یكون االعتبار  عندما  العمیل.  من  للتحدید  قابلة  منفصلة  فائدة  المجموعة  تستلم  لم  حال 
عكس جوھري  إلى حین یكون ھنالك احتمال كبیر بعدم حدوث  االعتبار متغیرًا، فأنھ یتم إدراج المبلغ المقدر ضمن سعر المعاملة 

ر. لمبلغ اإلیرادات المتراكمة عند معالجة الشكوك المرتبطة باالعتبار المتغی

قد یتم إدراج اإلیرادات في وقت محدد أو بمرور الوقت بعد استیفاء التزام األداء. في حال تم استیفاء التزام األداء بمرور الوقت، 
یتم إدراج اإلیرادات على أساس نسبة اإلنجاز لتعكس التقدم نحو الوفاء بالتزام األداء بالكامل. 

الصادر عنھا فواتیر والتي تم تسلیمھا للعمیل ویتم إدراجھا عند استیفاء كافة معاییر التسلیم.تمثل اإلیرادات قیمة البضائع 
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(تتمة) إدراج اإلیرادات 

ا في ذلك شروط  یوضح الجدول التالي معلومات حول طبیعة وتوقیت استیفاء التزامات األداء في عقود اإلیرادات مع العمالء، بم
السداد الجوھریة، وسیاسات إدراج اإلیرادات ذات الصلة:

والمنتجات المركبة.البولي أولیفینتقوم الشركة بتولید إیرادات من مبیعات طبیعة البضائع أو الخدمات 
مبیعات  توقیت إدراج اإلیرادات  بمعنى،  أي  الصلة  ذات  األداء  التزامات  إلى  اإلیرادات  اعتبار  تخصیص  یتم 

البضائع وخدمات التأمین والشحن، بناًء على سعر بیعھا المستقل. بالنسبة إلى معامالت 
(أي، "التكلفة، التأمین والشحن" و  CFRوCIFالمبیعات ذات شروط تسلیم من نوع  

مجموعة التزام بترتیب خدمات تأمین وشحن بعد تحویل  "التكلفة والشحن")، فإن لدى ال
البضائع إلى العمیل. 

كما یلي:بالمجموعةقامت اإلدارة بتقییم التزامات األداء الخاصة 
یتم إدراج اإلیرادات في وقت محدد عند تحویل السیطرة على –بیع البضائع  )أ(

البضائع إلى العمالء بناًء على شروط التجارة واستیفاء كافة معاییر التسلیم. 
یتم إدراج اإلیرادات خالل مجرى سیر الخدمة التي تتزامن  –الشحن والتأمین  ) ب(

مع فترة تسلیم الشحنة. 

٣٠یتم إصدار الفواتیر عند تسلیم البضائع. تمنح المجموعة فترات ائتمانیة تتراوح ما بین  شروط السداد الجوھریة 
وھي  ٩٠إلى   لعمالئھا  السوقیوم  في  المتداولة  االئتمانیة  استلمت الفترات  حال  في   .

المجموعة نقد مدفوع مقدماً للبضائع المستلمة ولم یتم تسلیھا كما في تاریخ التقاریر المالیة، 
لمجموعة بتأجیل إدراج اإلیرادات وإدراج ھذه المبالغ في بیان المركز المالي الموحد  تقوم ا

مطلوبات عقود". “كـ 
التزامات مقابل حاالت االسترجاع  

واسترداد األموال 
استرجاع المبیعات

خالل   یوم في حال وجود ١٤لدى العمالء الحق في استرجاع البضائع إلى المجموعة 
لم تتوافق مع المتطلبات. بالنسبة للعقود التي تسمح للعمیل باسترجاع  تلف في المنتجات أو  

بنٍد ما، یتم إدراج اإلیرادات إلى المدى الذي لن تنعكس فیھ اإلیرادات المدرجة. 

یتم تعدیل مبلغ اإلیرادات المدرجة للعائدات المتوقعة، والتي یتم تقدیرھا بناًء على بیانات  
كم الموجودات ذات الصلة لحقوق عائدات المبیعات السابقة.  ا ستدرج المجموعة أیضاً 

زائدًا  للبضائع  السابقة  الدفتریة  القیم  على  بناًء  كمخزون  المسترجعة  البضائع  استرداد 
تكالیف االسترداد المتوقعة.

خصومات الكمیة
یتم منح خصومات كمیة لعمالء محددین بناًء على استیفاء أھداف المبیعات المتفق علیھا  

خالل فترة من الزمن. یتم احتساب ھذه الخصومات كاعتبار متغیر ویتم تعدیلھا تعاقدیاً 
مقابل اإلیرادات. 

یتم تقدیر قیمة الخصومات بناًء على طریقة النتیجة األكثر احتماًال ویتم إدراجھا عندما  
بمراجعة تقدیرھا  تكون احتمالیة دفع خصومات المبیعات للعمالء عالیة. تقوم المجموعة  

للعمالء،   المقدمة  المبیعات  على  بناًء  مالیة  تقاریر  تاریخ  كل  في  المتوقعة  للخصومات 
والمطلوبات الطارئة من وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي، وتقوم بإدراج الخصومات 

كتخفیض لإلیرادات. 
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(تتمة) إدراج اإلیرادات 
إلیرادات األخرى ا

یتم إدراج اإلیرادات األخرى عندما یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة وإمكانیة قیاس قیمة اإلیرادات 
بشكل موثوق. 

الممتلكات واآلالت والمعدات 
االستھالك المتراكم   والمعدات بالتكلفة ناقصاً  حال یتم إدراج الممتلكات واآلالت  القیمة المتراكمة، في  وخسائر االنخفاض في 

وجدت. تتضمن التكلفة التاریخیة النفقات العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات.

یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو إدراجھا كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط عندما یكون من المحتمل 
افع االقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة وإمكانیة قیاس تكلفة األصل بشكل موثوق. یتم إدراج األعمال الرأسمالیة قید  تدفق المن

إلى فئة الممتلكات   قید اإلنجاز  الرأسمالیة  تحویل األعمال  یتم  أي خسائر انخفاض في القیمة مدرجة.  بالتكلفة، ناقصاً  اإلنجاز 
م استھالكھا وفقاً لسیاسات المجموعة.واآلالت والمعدات المناسبة ویت

األعمال   بخالف  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المتبقیة المقدرة  القیم  ناقصاً  شطب التكلفة  بھدف  االستھالك  تكالیف  تحمیل  یتم 
ي: الرأسمالیة قید اإلنجاز، على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، باستخدام طریقة القسط الثابت، بناًء على ما یل 

سنة٤٠–١٥المباني 
سنة ٣٠–٨اآلالت والماكینات 

سنوات ١٠–٤السیارات
سنوات ٤–٣األثاث المكتبي والتجھیزات والمعدات

یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك بنھایة كل فترة تقریر مالي، ویتم احتساب أي تغییرات  
التقدیرات على أساس مستقبلي. یقوم المصنع بإجراء تفتیش دوري رئیسي وإصالحات لآلالت، على سبیل المثال: التبدیالت. في 

عندما یتم إجراء أي تبدیل رئیسي، یتم إدراج تكلفتھ في القیمة المدرجة لبند الممتلكات واآلالت والمعدات، كاستبدال في حال  
دراج تكالیف تبدیل اآلالت األخرى عند تكبدھا. یتم تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد أو تقاعد استیفاء معاییر اإلدراج. یتم إ

متحصالت   بین  كالفرق  واآلالت  والمعدات  الممتلكات  من  في  المبیعاتبند  إدراجھما  ویتم  لألصل  الدفتریة  أو  والقیمة  الربح 
. الخسارة

تكالیف االقتراض 
تكالیف   إضافة  لإلعداد یتم  الوقت  لبعض  تحتاج  والتي  مؤھلة  موجودات  أي  وإنتاج  وبناء  بشراء  مباشرة  المتعلقة  االقتراض 

واالستخدام أو البیع، ضمن تكلفة تلك الموجودات، إلى الوقت الذي یكون فیھ األصل جاھزًا لالستخدام المقصود منھ أو البیع. 

ات المؤقتة لبعض القروض المعنیة حتى یتم صرفھا على الموجودات المؤھلة  یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار
من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. یتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي یتم  

تكبدھا فیھا.
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الموجودات غیر الملموسة
خالل أعمارھا اإلنتاجیة  بالتكلفة ویتم إطفاءھا على أساس القسط الثابت  یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا 

المقدرة على النحو التالي: 

سنوات ٥–٣برامج الحاسوب 
سنوات ١٠حقوق الكسارة 

سنوات ١٠الرخصة تكالیف  
سنوات٤أخرى 

تمثل تكالیف الترخیص الحقوق الحصریة وغیر الحصریة الغیر قابلة لإللغاء والتراخیص الممنوحة من قبل بوریالیس للمجموعة 
الستخدام حقوق تحفیز بوریالیس، وتصمیم العملیات وحقوق المحطات والمعلومات الفنیة بھدف تصمیم وإنشاء وصیانة مصنع  

في المصنع. ا ي یتم تصنیعھتالبولي إیثیلین الت الرویس باإلضافة الستخدام وبیع راتنجا 

المخزون 
یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة معدل المتوسط المرجع.  

ستھالكیة وقطع الغیار وتكالیف العمال المباشرة  وتتكون تكلفة البضائع الجاھزة واألعمال قید اإلنجاز من المواد الخام والمواد اال
قدرة  والمواد والنفقات النثریة ذات الصلة (یناًء على القدرة التشغیلیة االعتیادیة). تمثل صافي القیمة القابلة للتحقیق تكالیف البیع الم

یع. یتم تكوین مخصص للبنود المتقادمة ضمن سیاق األعمال االعتیادیة، ناقصاً تكالیف اإلنجاز والتكالیف الضروریة إلجراء الب
وبطیئة الحركة. 

انخفاض قیمة الموجودات الملموسة 
في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن ھذه 

خسائر انخفاض في القیمة. في   مؤشر من ھذا القبیل، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد  الموجودات قد تكبدت  حالة وجود أي 
خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). عندما یتعذر تقدیر المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي، تقوم  مدى  لألصل لتحدید 

األصل. عندما یكون باإلمكان تحدید أساس معقول  المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ینتمي إلیھا  
ألصغر  تخصیصھا  یتم  أو  الفردیة،  الوحدات المولدة للنقد  الشركات إلى  موجودات  تخصیص  كذلك  یتم  للتخصیص،  ومتوافق 

. مجموعة من الوحدات المولدة للنقد والتي یمكن تحدید أساس تخصیص معقول ومتوافق لھا 

ھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقدیر القیمة قید االستخدام،  القیمة القابلة لالستردادإن  
یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحالیة  

الذي لم یتم ألجلھ تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة. اطر المحددة لألصلللقیمة الزمنیة للنقود والمخ

إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) أقل من القیمة الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل (أو 
. الربح أو الخسارةد. یتم إدراج خسارة االنخفاض في القیمة مباشرًة ضمن  الوحدة المولدة للنقد) إلى القیمة القابلة لالستردا

عندما یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة الحقاً، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى المبلغ المقدر  
یتم  المعدل للمبلغ القابل لالسترداد، ولكن بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة الزائدة القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا فیما لو لم 

ج خسائر انخفاض في القیمة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة. یتم إدراج عكس خسارة االنخفاض في  إدرا
. الربح أو الخسارةالقیمة مباشرًة ضمن 
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عقود اإلیجار 
المجموعة كمستأجر 

مكون عقد إیجار، تقوم المجموعة بتخصیص االعتبار في العقد إلى كل مكون عقد إیجار على  عند بدء أو تعدیل عقد یحتوي على  
أساس أسعاره المستقلة ذات الصلة. على الرغم من ذلك، بالنسبة لعقود إیجار العقارات، اختارت المجموعة عدم فصل المكونات 

والخالیة من عقد إیجار كمون عقد إیجار واحد. التي ال تتضمن عقد إیجار واحتساب المكونات التي تتضمن عقد إیجار 

یتم إدراج عقود اإلیجار كأصل حق استخدام والتزام مقابل في التاریخ الذي یكون فیھ األصل المؤجر متاحاً لالستخدام من قبل  
رباح أو الخسائر خالل فترة  المجموعة. یتم توزیع كل دفعة إیجار ما بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل إلى األ

لخلق معدل فائدة منتظم وثابت على الرصید المتبقي لاللتزام لكل فترة. یتم استھالك أصل حق االستخدام خالل العمر  اإلیجار  
یلي:  اإلنتاجي لألصل وفترة اإلیجار، أیھما أسبق، على أساس القسط الثابت،. إن األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات، ھي كما  

سنة٣٥إیجار األرض 
سنوات٤النقل والتخزین والمحطات  

سنوات ٩إلى ٣المباني والبنیة التحتیة 
سنوات٣التجھیزات والتركیبات والمعدات المكتبیة  

اإلیجار صافي  یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقد اإلیجار مبدئیاً على أساس القیمة الحالیة. تشمل مطلوبات عقد  
القیمة الحالیة للمدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً)، ناقصاً أي حوافز إیجار مدینة.

یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار. في حال عدم إمكانیة تحدید ھذا المعدل، یتم استخدام  
االقتراض اإلضافي للمستأجر باعتباره المعدل الذي سوف یتوجب على المستأجر دفعھ من أجل اقتراض األموال الالزمة معدل  

للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مشابھة وبموجب شروط وأحكام مماثلة.

یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

اس المبدئي اللتزام عقد اإلیجار مبلغ القی-
أي مدفوعات إیجار تم سدادھا في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة؛ و -
تكالیف إصالح. -

اختارت المجموعة عدم إدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإلیجار بالنسبة للموجودات ذات القیمة المنخفضة وعقود 
قصیرة أساس القسط  اإلیجار  كمصاریف على  ھذه  بإدراج مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار  األجل. تقوم المجموعة 

الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
لي  عندما تكون المجموعة الطرف المؤجر، فأنھا تقوم في تاریخ بدء العقد بتحدید ما إذا كان كل عقد إیجار یمثل عقد إیجار تموی

أو عقد إیجار تشغیلي. 
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(تتمة) عقود اإلیجار
(تتمة) المجموعة كمؤجر

من أجل تصنیف كل عقد إیجار، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل ما إذا كان عقد اإلیجار یقوم بتحویل كافة المخاطر والمنافع 
الضمني. إذا كانت ھذه الحالة، عندھا یعتبر عقد اإلیجار عقد إیجار تمویلي، وإذا كان غیر ذلك، یعتبر  المرتبطة بملكیة األصل  

عقد إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ المجموعة بعین االعتبار بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإلیجار یمثل جزء  
كبیر من العمر االقتصادي لألصل. 

عندما تكون المجموعة مؤجر وسیط، فإنھا تحتسب حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقد اإلیجار من الباطن بشكل منفصل. 
تقوم المجموعة بتقییم تصنیف عقد اإلیجار لعقد اإلیجار من الباطن بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإلیجار  

. في حال كان العقد الرئیسي عقد قصیر األجل والذي بموجب تقوم المجموعة بتطبیق  الرئیسي، دون الرجوع إلى األصل الضمني
اإلعفاء الموضح أعاله، حینھا تقوم المجموعة بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن كعقد إیجار تشغیلي.  

أرض لطرف ذو عالقة، بروج ةإیجار قطعیتم إدراج االستثمار في عقد اإلیجار من الباطن في البیانات المالیة الموحدة لیعكس  
٤.

إیرادات الفائدة
یتم استحقاق إیرادات الفائدة على أساس الوقت، من خالل الرجوع إلى المبلغ الرئیسي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المعمول بھ.

الضریبة  
)VATضریبة القیمة المضافة (

: ضریبة القیمة المضافة، باستثناءیتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ 

 ال تكون ضریبة القیمة المضافة التي یتم تكبدھا عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة  عندما
الضریبیة، في ھذه الحالة، یتم إدراج ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند  

ما ھو مناسب؛ و/أو المصاریف، ك
إدراج الذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجعندما یتم.

كجزء من الذمم  یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من السلطة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھا 
الموحد.المدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي

ضریبة الدخل الحالیة 
تخضع المجموعة لضریبة الدخل في عدة دوائر اختصاص مختلفة. تعتبر التقدیرات ضروریة في تحدید المخصص على المستوى 
المجموعة فیما یتعلق بضرائب الدخل. ھنالك بعض المعامالت والحسابات التي یكون فیھا الموقف الضریبي النھائي غیر محدد  

االعمال االعتیادیة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لمسائل تدقیق الضرائب المحتملة بناًء على تقدیرات ما إذا خالل سیاق  
ستكون ھنالك ضرائب إضافیة مستحقة الدفع.

إن یتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل للفترة الحالیة بالقیمة المتوقع استردادھا من أو دفعھا إلى الھیئات الضریبیة.
معدالت الضریبة وقوانین الضریبة المستخدمة الحتساب القیمة ھي تلك الصادرة أو المتوقع إصدارھا بتاریخ التقاریر المالیة في  

الدول التي تقوم فیھا المجموعة بممارسة أعمالھا وتولید دخل خاضع للضریبة.
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(تتمة) الضریبة  
(تتمة)ضریبة الدخل الحالیة

تقوم المجموعة بإجراء تقییم دوري للمواقف التي تم اتخاذھا في العائدات الضریبیة فیما یتعلق باألوضاع التي تخضع فیھا قوانین  
الضریبة المعمول بھا إلى تفسیرات وتقوم بتكوین مخصصات كما ھو مناسب. 

الضریبة المؤجلة 
المؤجلة ھي الضریبة الدائنة المتوقعة أو القابلة لالسترداد على الفروقات بین القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات إن الضریبة 

في البیانات المالیة الموحدة واألسس الضریبیة المقابلة المستخدمة في احتساب األرباح الخاضعة للضریبة، ویتم احتسابھ باستخدام  
طریقة مطلوبات المیزانیة. 

للمدى ی المؤجلة  الضریبة  وموجودات  للضریبة  الخاضعة  المؤقتة  الفروقات  لكافة  المؤجلة  الضریبة  مطلوبات  إدراج  عادة  تم 
المحتمل لتوفر الربح الخاضع للضریبة مقابل الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع التي قد یتم استخدامھا.

لة بنھایة فترة كل تقاریر مالیة ویتم تخفیضھا للمدى الغیر محتمل أن یتوفر  یتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضریبة المؤج 
فیھ أرباح خاضعة للضریبة كافیة السترداد كافة أو بعض الموجودات.

یتم احتساب الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا على الفترة عندما یتم تسویة االلتزام أو تحقیق األصل. یتم تحمیل  
أو ائتمان الضریبة المؤجلة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد. 

یتم تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة ألھداف إعداد التقاریر المالیة عندما تتعلق بضریبة الدخل المفروضة من قبل  
الھیئات الضریبیة. 

مكافآت الموظفین  
االلتزام قصیر األجل ) ١(

یتم تكوین مخصص لاللتزام المقدر الستحقاقات الموظفین المتعلقة باإلجازة السنویة وتذاكر السفر كنتیجة للخدمات المقدمة من  
السفر   المتعلق باإلجازة السنویة وتذاكر  عن المخصص  نھایة فترة التقاریر المالیة. تم اإلفصاح  المؤھلین حتى  الموظفین  قبل 

ركز المالي الموحد. كالتزام متداول في بیان الم

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ) ٢(
یمثل االلتزام المدرج في بیان المركز المالي الموحد فیما یتعلق بخطة مكافآت نھایة الخدمة المحددة القیمة الحالیة اللتزام المكافآت 

من قبل خبیر اكتواري  نھایة الخدمة للموظفینالمحددة المتوقعة في نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم احتساب مخصص مكافآت  
مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة مع األخذ بعین االعتبار سیاسة المجموعة فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة حیث  

ة لفترة خدمتھم وحتى  تتطلب أن یكون المخصص مساویاً للمكافآت المستحقة وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحد
نھایة فترة التقاریر المالیة. 

تم اإلفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نھایة الخدمة للموظفین كالتزام غیر متداول. 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

٣٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

(تتمة) مكافآت الموظفین 
(تتمة)مكافآت نھایة الخدمة للموظفین) ٢(

یتم إدراج إعادة قیاس صافي التزام المكافآت المحددة، الذي یتكون من األرباح أو الخسائر االكتواریة مباشرًة في الدخل الشامل  
یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى بیان   في فترات الحقة. یتم احتساب االلتزام  الربح أو الخسارة الموحداآلخر. ال 

. تعتمد الموحدبیان المركز الماليآت المكتسبة التي یستحقھا الموظف، في حال مغادرة الموظف في تاریخ كالقیمة الحالیة للمكاف 
المدفوعات على الرواتب والبدالت النھائیة للموظفین وسنوات الخدمة المتراكمة وفق ما ینصھ قانون العمل اإلماراتي. 

مصاریف الفائدة والمصاریف األخرى الم بخطط المكافآت المحددة في بیان الربح أو الخسارة والدخل  یتم إدراج صافي  تعلقة 
الشامل اآلخر الموحد.

یتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المحددة.  
ضمن تكالیف الموظفین: الربح أو الخسارةآت المحددة في بیان  تقوم المجموعة بإدراج التغیرات التالیة في صافي التزام المكاف 

 .تكالیف الخدمة التي تشمل تكالیف الخدمة، وتكالیف الخدمة، واألرباح والخسائر على التخفیضات والتسویات غیر الروتینیة
 .صافي مصاریف وإیرادات الفائدة

مساھمات المعاشات ) ٣(
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تقوم المجموعة بدفع مساھمات المعاشات إلى صندوق أبوظبي فیما یتعلق بالموظفین من مواطني  

للمعاشات ومكافآت التقاعد وفقاً لقوانین صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد. بالنسبة للموظفین من مواطني دول مجلس 
و الوكاالت في دولھم المعنیة. یتم تحمیل ھذه المساھمات إلى الخلیج، تقوم المجموعة بتقدیم مساھمات إلى صنادیق المعاشات أ 

التكالیف التشغیلیة خالل فترة خدمة الموظفین.

المخصصات 
یتم تكوین المخصصات عندما یكون على المجموعة أي التزام حالي قانوني أو استنتاجي كنتیجة لحدث سابق ومن المحتمل أن  

وإمكانیة تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق.  یتطلب تدفق الموارد لتسویة االلتزام 

معامالت العمالت األجنبیة 
الصرف السائدة بتاریخ المعامالت. ویتم إعادة تحویل البنود النقدیة بالعمالت بأسعار یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى  

التاریخ. یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة السائدة بالعمالت األجنبیة في نھایة كل فترة إعداد تقاریر بأسعار الصرف السائدة بذلك
األجنبیة باألسعار السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة.  

تواریخ   في  أجنبیة باستخدام أسعار الصرف  بعملة  یتعلق بالتكلفة التاریخیة  قیاسھا فیما  التي یتم  یتم تحویل البنود غیر النقدیة 
ئیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي  المعامالت المبد

مع یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم معاملة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة توافقاً 
ارة عند تغیر القیمة العادلة للبند (أي، تحویل الفروقات من البنود التي یتم إدراج ربح أو خسارة القیمة العادلة إدراج الربح أو الخس

الخاصة بھا في الدخل الشامل اآلخر او األرباح أو الخسائر وأیضاً یتم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر، 
على التوالي).
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(تتمة) معامالت العمالت األجنبیة
عند تحدید سعر الصرف الفوري الستخدام عند اإلدراج المبدئي لألصل أو المصاریف أو اإلیرادات (أو جزء منھا) ذات الصلة  

فإن تاریخ المعاملة یمثل التاریخ الذي تقوم فیھ  عند استبعاد أصل غیر نقدي أو التزام غیر نقدي متعلق باالعتبار المدفوع مقدماً، 
كان ھنالك   مقدماً. في حال  عن االعتبار المدفوع  النقدي أو االلتزام غیر النقدي الناشئ  بإدراج األصل غیر  مبدئیاً  المجموعة 

بار المدفوع مقدماً.مدفوعات أو مقبوضات مضاعفة مدفوعة مقدماً، تحدد المجموعة تاریخ المعاملة لكل دفعة أو استالم لالعت

شركات المجموعة
عند التوحید، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة إلى الدوالر األمریكي بسعر الصرف السائد في تاریخ التقاریر  
المالیة. یتم تحویل بنود اإلیرادات والمصاریف بمتوسط أسعار الصرف للفترة، ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل جوھري خالل  

ھذه الحالة یتم استخ  وجدت، الفترة، في  العمالت، إن  دام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت. یتم تصنیف فروقات صرف 
الربح أو الخسارة كحقوق ملكیة ویتم تحویلھا إلى احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة. یتم إدراج فروقات صرف العمالت ھذه في 

في الفترة التي یتم فیھا استبعاد العملیة األجنبیة. 

شھرة ناتجة عن االستحواذ على عملیة أجنبیة وأي تعدیالت قیمة عادلة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات  یتم معاملة أي  
الناشئة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات العملیة األجنبیة ویتم تحویلھا إلى بسعر الصرف الفوري في تاریخ التقاریر المالیة. 

ر المتداول التصنیف المتداول مقابل التصنیف غی
بناًء على التصنیف المتداول / غیر المتداول. الموحدتقوم المجموعة بعرض موجوداتھا ومطلوباتھا في بیان المركز المالي

یتم تصنیف األصل كمتداول عند:

 توقع تحقیقھ أو النیة في بیعھ أو استخدامھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛
ي وھو المتاجرة؛ االحتفاظ بھ بھدف رئیس
 توقع تحقیقھ خالل فترة إثنى عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة، أو
  النقد أو ما یعادلھ باستثناء النقد المقید من التبادل أو المستخدم لتسویة التزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد فترة

التقاریر المالیة. 

األخرى كموجودات غیر متداولة.یتم تصنیف كافة الموجودات 

االلتزام كمتداول عند: یتم تصنیف

توقع تسویتھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛
 االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛
یتم تسویتھ خالل فترة اثنى عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة؛ أو
 االلتزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد فترة التقاریر المالیة. عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة

تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.  
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الضرائب على الشركات 
٢٠٢٢لسنة  ٤٧اإلمارات العربیة المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم  ، أصدرت وزارة المالیة في دولة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٩في  

بشأن الضرائب على الشركات واألعمال (قانون الضرائب على الشركات أو القانون) لتشریع نظام ضریبة الشركات االتحادي  
١اسبیة التي تبدأ في أو بعد  في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. سوف یسري مفعول نظام ضریبة الشركات على الفترات المح

. ٢٠٢٣یونیو 

٪. سوف یتم تطبیق معدل  ٩بشكل عام، سوف تخضع األعمال في دولة اإلمارات العربیة المتحدة لمعدل ضریبة الشركات بنسبة 
سوف یتم تحدیده بقرار من مجلس الوزراء (من المتوقع أن٠ یبلغ  ٪ على الدخل الخاضع للضریبة الذي ال یتجاوز حدًا معیناً 

درھم بناًء على المعلومات الصادرة عن وزارة المالیة). باإلضافة إلى ذلك، ھناك العدید من القرارات األخرى التي ٣٧٥٫٠٠٠
لم یتم االنتھاء من وضعھا بعد من قبل مجلس الوزراء والتي تعتبر ھامة من أجل قیام الشركات بتحدید وضعھا الضریبي والدخل  

، اعتبرت المجموعة ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١بانتظار صدور ھذه القرارات الھامة من مجلس الوزراء كما في  الخاضع للضریبة. لذلك،  
. سوف ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ضرائب الدخل كما في  -١٢أن القانون لم یتم سنھ موضوعیاً من منظور معیار المحاسبة الدولي رقم  
م عن  الھامة  القرارات  ھذه  إصدار  توقیت  مراقبة  المجموعة  معیار  تواصل  وتطبیق  الضریبي  وضعھا  لتحدید  الوزراء  جلس 

ضرائب الدخل. -١٢المحاسبة الدولي رقم 

تعمل المجموعة حالیاً على تقییم التأثیر المحتمل على البیانات المالیة الموحدة، من منظور كل من الضرائب الحالیة والمؤجلة،  
بمجرد صدور ھذ القرارات الھامة عن مجلس الوزراء.

حكام الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة األ٤

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع تقدیرات وافتراضات تؤثر   یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً 
والمطلوبات الطارئة. قد تقع أحداث مستقبلیة  على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات الطارئة  

من شأنھا أن تتسبب في تغییر االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقدیرات. یتم عرض تأثیرات أي تغییر في التقدیرات 
في البیانات المالیة الموحدة عندما تصبح قابلة للتحدید بشكل معقول.

مست بشكل  والتقدیرات  األحكام  تقییم  األحداث یتم  توقعات  ذلك  في  بما  أخرى،  وعوامل  التاریخیة  الخبرة  إلى  تستند  وھي  مر 
المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف. 

األحكام الھامة 
المعلومات القطاعیة

أن لدیھا قطاع  ألغراض إداریة، تم تنظیم المجموعة كوحدة عمل واحدة بناًء على المنتجات والخدمات وقد خلصت اإلدارة إلى  
واحدة ویتم اإلبالغ عن األداء المالي في التقاریر الداخلیة   كوحدة عمل  المجموعة  واحد فقط یتم إعداد تقاریر عنھ. تتم إدارة 
المقدمة إلى صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي. تم تحدید اللجنة التنفیذیة، التي تعتبر مسؤولة عن تخصیص الموارد وتقییم أداء  

المعلومات  القطاع تعتمد  القرارات اإلستراتیجیة.  باتخاذ  یقوم  الذي  التشغیلیة الرئیسي  القرارات  صانع  أنھا  على  التشغیلیة،  ات 
معاییر الدولیة  للمعلومات المجموعة المالیة الخاضعةصانع القرارات التشغیلیة الرئیسي على  المالیة التي تمت مراجعتھا من قبل

ی منفصل  راقبإلعداد التقاریر المالیة.  بشكل  بھ  الخاصة  األعمال  لوحدة  التشغیلیة  النتائج  الرئیسي  التشغیلیة  القرارات  صانع 
. لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء
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(تتمة) األحكام الھامة
األساسي تحدید الوضع 

تقوم المجموعة بقیاس إیراداتھا بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقدیًا  
كانت  ما إذا  تحدید  یتطلب  المعامالت.  رئیسي في  كطرف  تعمل  أنھا  المجموعة  حیث قررت  الرسوم،  أو  الضرائب  وتستثني 

ئیسي أو كوكیل أحكاماً. عند وضع ھذه األحكام، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت تسیطر على كل المجموعة تعمل كطرف ر
سلعة أو خدمة محددة قبل تحویل تلك السلعة أو الخدمة إلى العمیل.

التزام تقاعد الموجودات
استنتاجي إلزالة اآلالت والمعدات واستعادة تمارس المجموعة أحكامھا أثناء تقییم ما إذا كان الترتیب یحتوي على التزام قانوني أو

ومعدات المجموعة التي تم تشییدھا وتركیبھا على أرض   آلالت  األرض في نھایة الترتیب التعاقدي أو نھایة العمر اإلنتاجي 
بنشاط وقف  مستأجرة من الجھات الحكومیة ذات الصلة. خلصت اإلدارة إلى أنھ لیس لدیھا أي التزام قانوني أو استنتاجي یتعلق

التشغیل. 

العملة الوظیفیة 
تعتبر اإلدارة أن الدوالر األمریكي ھو العملة التي تمثل بأمانة التأثیر االقتصادي للمعامالت واألحداث واألوضاع األساسیة. إن 

الدوالر األمریكي ھو العملة التي تقیس بھا المجموعة أدائھا وتعلن بھا عن نتائجھا. 

الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة المصادر 

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة بناًء على  

التاریخي لألعمار اإلنتاجیة والمعاییر العامة في القطاع. یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة من قبل اإلدارة على  النمط 
أساس سنوي للتأكد من مدى معقولیتھا. 

األعمار اإلنتاجیة لموجودات حق االستخدام 
حق اال استھالك تكلفة تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات  الحتساب اإلطفاء. یتم  الخاصة بھا  ستخدام 

موجودات حق االستخدام على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات، والتي تعتمد على مدة عقد اإلیجار واألعمار اإلنتاجیة  
ت حق االستخدام في نھایة كل فترة  المقدرة للموجودات، أیھما أقصر. تقوم المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودا

تقاریر مالیة سنویة. یتم تعدیل أي تغییر في مدة اإلیجار أو نمط استھالك ھذه الموجودات بأثر مستقبلي.

الموجودات غیر المالیة مؤشرات االنخفاض في قیمةتقییم
موجوداتھا غیر المالیة.  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقاریر مالیة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي   على انخفاض قیمة 

تشتمل الموجودات غیر المالیة للمجموعة بشكل أساسي على الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات  
امل مثل  غیر الملموسة. بھدف تحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة، تأخذ المجموعة في االعتبار عو

الظروف االقتصادیة التشغیلیة وتطورات القطاع والعوامل األخرى التي یمكن أن تؤثر على القیمة الدفتریة لھذه الموجودات. 
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا  

خالل الفترة الحالیة، تم إدراج مصاریف انخفاض في القیمة قدره  تكالیف البیع وقیمتھا قید االستخدام، أیھما أعلى.العادلة ناقصاً 
ألف دوالر أمریكي فیما یتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات. ١٣٫٤٨٣
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٣٦

األحكام الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة)٤

الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) المصادر 

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي –عقود اإلیجار 
بسھولة استخدام معدل فائدة ضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، تستخدم معدل االقتراض اإلضافي الخاص بھا  للمجموعةال یمكن 

القتراض، في مدة مماثلة، المجموعةالفائدة الذي ستدفعھ لقیاس مطلوبات عقود اإلیجار. إن معدل االقتراض اإلضافي ھو معدل
وبنفس الضمان، األموال الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة إلى أصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. وبالتالي،  

دالت قابلة للمالحظة أو یعكس معدل االقتراض اإلضافي ما یتوجب على الشركة "دفعھ"، والذي یتطلب تقدیر عند عدم توفر مع
بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي باستخدام بیانات قابلة  المجموعةعند الحاجة لتعدیلھ لیعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار. تقوم  

خاصة   إلجراء تقدیرات محددة  ومطلوبة  السوق) عندما تكون متاحة  (مثل معدل  بالمجموعةللمالحظة (مثل معدل الفائدة في 
).  للشركةئتماني المنفصل التصنیف اال 

االلتزامات الطارئة 
الطارئة  وفقاً لطبیعتھا، یتم حل االلتزامات الطارئة فقط عند وقوع أو فشل وقوع حدث مستقبلي أو أكثر. یتضمن تقییم االلتزامات  

ممارسة القرارات والتقدیرات الجوھریة لنتائج األحداث المستقبلیة. تقوم  في مطالبات من  المجموعةاألصل  عمالئھاباستالم 
المستمرة، وتقوم بإدراج مخصص بناًء على تقییم ضمان واحتمالیة التدفق الصادر للموارد االقتصادیة  وموردیھا كجزء من أعمالھا 

).٢٤(اإلیضاح 

موجودات ضریبة الدخل والضریبة المؤجلة 
المنتھیة للفترةضریبة الدخل المستحقة لتعدیل قید الموافقة النھائیة على كافة بنود اإلیرادات والتكالیف والمصاریف قیمةتخضع 

وممثلي المجلس األعلى للشؤون المالیة واالقتصادیة. تعتقد اإلدارة بأن انتھاء المفاوضة المجموعةبین  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  
. الموحدةلن یكون لھ تأثیر مادي على البیانات المالیة

اسبي لتسجیل استھالك الممتلكات  یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة مقابل الفروقات بین األساس الضریبي واألساس المح 
ومكافآت نھایة الخدمة إلى مدى احتمالیة توفر  وإطفاء أصل حق استخدامواآلالت والمعدات، وإطفاء الموجودات غیر الملموسة

ة  الربح الخاضع للضریبة الذي یمكن استخدام الفروقات المؤقتة مقابلھ. یتطلب قرار إداري جوھري لتحدید مبلغ موجودات الضریب 
).١٢المؤجلة الذي یمكن إدراجھ، بناًء على التوقیت والمستوى المحتملین لألرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة (اإلیضاح  

األخرى التجاریة المدینة والذمم المدینةالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمممخصص خسائر االئتمان المتوقعة على 
تعتمد المجموعةتدرج   األخرى.  والذمم المدینة  عالقة  ذات  أطراف  من  المستحقة  للمبالغ  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  مخصص 

المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع  
یعتبر تقییم العالقة بین معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة والظروف  فائدة الفعلي أألصلي.  استالمھا، مخصومة بتقریب معدل ال

االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تقدیرًا جوھریاً. یعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساساً للتغیرات في الظروف  
تشیر تجربة   إلى  للمجموعةخسارة االئتمان السابقة  واألحداث االقتصادیة المتوقعة. قد ال  بالظروف االقتصادیة أیضاً  والتنبؤ 

التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل. في كل تاریخ تقاریر مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر الملحوظة التاریخیة وتحلیل التغیرات  
في التقدیرات المستقبلیة. 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

٣٧

دیرات غیر المؤكدة (تتمة)األحكام الھامة والمصادر الرئیسیة للتق٤

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 

األخرى التجاریة المدینة والذمم المدینةالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمممخصص خسائر االئتمان المتوقعة على 
(تتمة) 

عندما والذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى یتم تقدیر القیمة القابلة للتحصیل للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 
٣١كما في یكون تحصیل كامل المبلغ غیر محتمًال.  بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یتم إجراء تقدیر على أساس فردي.

إجمالي الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ما قیمتھ  ، بلغ  ٢٠٢٢دیسمبر  
ألف دوالر أمریكي إلى جانب مخصص خسائر  ١٩٦٫٣٦٨ألف دوالر أمریكي، و٤١٫٢٤٧ألف دوالر أمریكي، و٨٩٢٫٥٨٥

على التوالي. سیتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة  ألف درھم وال شيء، ٢٫٦٠٤ألف درھم، و٢٫٢٤٦ائتمان متوقعة قدره 
فعلیاً في فترات مستقبلیة والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان الدخل الشامل الموحد. 

انخفاض قیمة المخزون 
أو م تقادماً، یتم إجراء یتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون قدیماً 

بشكل فردي، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. یتم تقییم   بالنسبة للمبالغ الجوھریة  تقدیر لصافي قیمتھ القابلة للتحقیق. 
المبالغ غیر الجوھریة بشكل فردي ولكنھا قدیمة أو متقادمة بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة قدمھ 

ألف دوالر  ٦٩٨٫٩٨٩، بلغ إجمالي المخزون ما قیمتھ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  .  مھ بناًء على أسعار البیع التاریخیةأو تقاد
ألف دوالر أمریكي. سیتم إدراج أي فرق بین  ٤٤٫٣٥٠، تم إدراج مخصص مخزون بقیمة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١أمریكي. كما في 

).٨إیضاحالمبالغ المحققة فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع تحقیقھا في األرباح أو الخسائر (

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
نقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا العادلة یحدث انخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة لل

ن  ناقصاً تكالیف البیع وقیمتھا قید االستخدام، أیھما أعلى. یعتمد احتساب القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع على البیانات المتاحة م
أسعار السوق الملحوظة ن  الموجودات أو  معامالت تجاریة لنفس  التكالیف اإلضافیة الستبعاد  معامالت البیع الملزمة في  اقصاً 

األصل. یعتمد احتساب القیمة قید االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. یتم استخراج التدفقات النقدیة من الموازنة  
الجوھریة  بعد أو االستثمارات المستقبلیةالمجموعةللخمس سنوات القادمة وال تتضمن إعادة ھیكلة األنشطة غیر الملزمة على  

التي سوف تعزز من أداء األصل للوحدة المولدة التي یتم اختبارھا. 
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٣٨

الممتلكات واآلالت والمعدات ٥

السیارات المحطات والماكینات المباني 
األثاث والتركیبات 

والمعدات 
األعمال الرأسمالیة 

اإلجمالي قید التنفیذ
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

التكلفة 
------الرصید عند التأسیس 

٧٠٣٬٥١٥١٢٬٣٧٦٬٠١٩١٣٬٩١٢١٧٣٬٥٩٨٢٩٣٬٥٩٢١٣٬٥٦٠٬٦٣٦) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 
١٬١٧٩١١١٬١٨٤١١٢٬٩٧٦-٥٤٥٥٩إضافات 

)٢٬٦٥١(-)٢٬٥٨٦(-)٦٥(-استبعادات 
-)٨٠٬٩١٤(٥٬٩٦٦٧٢٬٥٨٧١٨١٢٬١٨٠تحویالت من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

)١٬٣٣٨()١٬٣٣٨(----) ٦تحویالت إلى موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
)٤٬٣٩٢() ٣٢٧() ٧٢٣(-)٢٬١٩٢()١٬١٥٠(فروقات صرف العمالت األجنبیة

٢٠٢٢٧٠٨٬٣٨٥١٢٬٤٤٦٬٩٠٨١٤٬٠٩٣١٧٣٬٦٤٨٣٢٢٬١٩٧١٣٬٦٦٥٬٢٣١دیسمبر  ٣١في 

االستھالك واإلطفاء المتراكمین 
------الرصید عند التأسیس 

٦٬٣٠٦٬٣٥١-٣٠٤٬٥٣٧٥٬٨٢١٬٨٨٩١٣٬٠٥٦١٦٦٬٨٦٩) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 
٥٬٤٤٦١٣٬٤٨٣--٨٬٠٣٧-االنخفاض في القیمة 

٢٩٧٬١١٧-١٤٬٩٢٠٢٧٩٬٧٥١١٢٣٢٬٣٢٣االستھالك 
)٢٬٦٣٢(-)٢٬٥٧٤(-)٥٨(-استبعادات 

)٢٬٢٨٤(-) ٦٥٥(-)١٬٢٠٠() ٤٢٩(فروقات صرف العمالت األجنبیة

٢٠٢٢٣١٩٬٠٢٨٦٬١٠٨٬٤١٩١٣٬١٧٩١٦٥٬٩٦٣٥٬٤٤٦٦٬٦١٢٬٠٣٥دیسمبر  ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة 
٢٠٢٢٣٨٩٬٣٥٧٦٬٣٣٨٬٤٨٩٩١٤٧٬٦٨٥٣١٦٬٧٥١٧٬٠٥٣٬١٩٦دیسمبر  ٣١في 
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٣٩

(تتمة) واآلالت والمعدات الممتلكات ٥

تم منح الحقوق والترخیص باستخدام األرض في الرویس، التي تم إنشاء المباني والمصانع والماكینات علیھا من قبل المجلس  
للخطاب الصادر بتاریخ   . ال تزال األرض في الرویس بدون تكلفة،  ١٩٩٨أكتوبر  ٢٨األعلى للبترول، بدون أي تكلفة، وفقاً 

م بروج  باستثناء  بتاریخ  ٤صنع  وأدنوك  المجموعة  الموقعة بین  االتفاقیة  وقعت ٢٠٢١نوفمبر  ١٦بموجب  نفس الیوم،  . في 
المجموعة على اتفاقیة مع أدنوك الستئجار منطقة ساس النخل التي سیكون إیجارھا مستحق الدفع على أرض لغرض موقع مركز 

االبتكار.

والمخزون كما یلي: الربح أو الخسارة الموحدیان تم تخصیص تكالیف االستھالك للفترة إلى ب

ابریل  ٢٨الفترة من 
٢٠٢٢

(تاریخ التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

ألف دوالر أمریكي 

٢٤٠٬٦٠٥) ١٩تكلفة المبیعات (إیضاح 
٥٥٬٠٣٣االستھالك المدرج في المخزون غیر المباع 

١٬٤٧٦)٢٢(إیضاح المصاریف العمومیة واإلداریة 
٣)٢٣مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 

٢٩٧٬١١٧
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٤٠

الموجودات الغیر ملموسة٦

تكالیف الرخصة حقوق الكسارة برامج حاسب آلي 
رأسمالیة أعمال 

اإلجمالي أخرى قید التنفیذ
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

التكلفة 
------الرصید عند التأسیس 

١١٣٬٢٩٩١١٬٣٠٥٢٩٬٥٩٦٣٠٩١٥٥٬١٩٠٣٠٩٬٦٩٩) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 
٨٨٢-٢٩--٨٥٣إضافات 

) ٢٨١(----) ٢٨١(استبعادات 
١٬٢٤٨١٬٣٣٨) ٢٣٨(--٣٢٨) ٥تحویالت من (إلى) ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

)١٨(-٧١--)٨٩(فروقات صرف العمالت األجنبیة

٢٠٢٢١١٤٬١١٠١١٬٣٠٥٢٩٬٥٩٦١٧١١٥٦٬٤٣٨٣١١٬٦٢٠دیسمبر  ٣١في 

اإلطفاء المتراكم 
------الرصید عند التأسیس 

١٣٦٬٩٩٣٢٤٥٬٧٣٨-٧٢٬٠٩٧١١٬٣٠٥٢٥٬٣٤٣) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 
٣٬٨٨١١٠٬٦٠٨-٥٨-٦٬٦٦٩المحمل للفترة 

) ٢٨١(----) ٢٨١(استبعادات 
)٦١(----)٦١(فروقات صرف العمالت األجنبیة

١٤٠٬٨٧٤٢٥٦٬٠٠٤-٢٠٢٢٧٨٬٤٢٤١١٬٣٠٥٢٥٬٤٠١دیسمبر  ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة 
٤٬١٩٥١٧١١٥٬٥٦٤٥٥٬٦١٦-٢٠٢٢٣٥٬٦٨٦دیسمبر  ٣١في 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤١

الموجودات غیر الملموسة (تتمة) ٦

توزیع تكلفة اإلطفاء للفترة إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد والمخزون كاآلتي: تم 
ابریل  ٢٨الفترة من  
(تاریخ التأسیس)  ٢٠٢٢

٢٠٢٢دیسمبر  ٣١إلى 
ألف دوالر أمریكي

٨٬٤٦١) ١٩تكلفة المبیعات (إیضاح 
١٬٩٤٦اإلطفاء المدرج في المخزون غیر المباع 
١٥٨)٢٢المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٤٣)٢٣مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 
١٠٬٦٠٨

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإلیجار ٧

المجلس  تم منح الحقوق والترخیص باستخدام األرض في الرویس، التي تم إنشاء المباني والمصانع والماكینات علیھا من قبل  
للخطاب الصادر بتاریخ   . ال تزال األرض في الرویس بدون تكلفة،  ١٩٩٨أكتوبر  ٢٨األعلى للبترول، بدون أي تكلفة، وفقاً 

بروج   مصنع  بتاریخ  ٤باستثناء  وأدنوك  المجموعة  الموقعة بین  االتفاقیة  وقعت ٢٠٢١نوفمبر  ١٦بموجب  نفس الیوم،  . في 
ستئجار منطقة ساس النخل التي سیكون إیجارھا مستحق الدفع على أرض لغرض موقع مركز المجموعة على اتفاقیة مع أدنوك ال

االبتكار.

موجودات حق االستخدام (أ) 
٢٠٢٢

ألف دوالر أمریكي 
التكلفة: 

-الرصید عند التأسیس 
٤٧٬٨٠٢) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 

٩٩إضافات
)٦٣٤(استبعادات

)١٬٦٩٢(تحویل إلى عقد إیجار من الباطن، صافي 
)١٬٢١٢(فروقات صرف العمالت األجنبیة 

٢٠٢٢٤٤٬٣٦٣دیسمبر ٣١في 
االستھالك المتراكم: 

-الرصید عند التأسیس 
١٧٬٣٢٩) ٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 

٢٬٨٦٥المحمل للفترة  
)٦٣٤(استبعادات

)٤٠٥(فروقات صرف العمالت األجنبیة 
٢٠٢٢١٩٬١٥٥دیسمبر ٣١في 

القیم الدفتریة:
٢٠٢٢٢٥٬٢٠٨دیسمبر ٣١في 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٢

ومطلوبات عقد اإلیجار (تتمة) موجودات حق االستخدام ٧

موجودات حق االستخدام (تتمة) (أ) 

تم تخصیص االستھالك للفترة إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد والمخزون كاآلتي: 

ابریل  ٢٨الفترة من 
(تاریخ  ٢٠٢٢

٣١التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر 

ألف دوالر أمریكي 

١٨١) ١٩تكلفة المبیعات (إیضاح 
٢اإلطفاء المدرج في المخزون غیر المباع 
٢٬٥٧٨)٢٢المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

١٠٤)٢٣مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 

٢٬٨٦٥

استثمار في عقد إیجار من الباطن (ب)

الموحدة لیعكس تأجیر قطعة أرض من الباطن لطرف ذو عالقة،  یتم إدراج االستثمار في عقد إیجار من الباطن في البیانات المالیة  
(د)).١١(إیضاح ٤بروج 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

-الرصید عند التأسیس 
١٢٨٬٣٧٩)٣الرصید الناتج عن دمج أعمال (إیضاح 

٦٬٦٧٣تراكم الفائدة 

٢٠٢٢١٣٥٬٠٥٢دیسمبر ٣١في 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٣

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإلیجار (تتمة) ٧

مطلوبات عقد اإلیجار (ج) 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

-الرصید عند التأسیس 
١٦٢٬٨٧٠الرصید الناتج عن دمج أعمال 

)٢٬٨٥٧(مدفوعات
٤٬١٦١مصاریف الفائدة 

)٧٩٦(فروقات صرف العمالت األجنبیة 
٢٠٢٢١٦٣٬٣٧٨دیسمبر ٣١في 

١٥٨٬٨٨٤غیر متداولة 
٤٬٤٩٤متداولة

١٦٣٬٣٧٨اإلجمالي 

فیما یلي المبلغ المدرج في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المتعلق بمطلوبات عقود اإلیجار: 

ابریل  ٢٨الفترة من 
(تاریخ  ٢٠٢٢

٣١التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر 

ألف دوالر أمریكي 

٢٬٨٦٥رسوم االستھالك  
٤٬١٦١مصاریف الفائدة 

٧٬٠٢٦



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٤

المخزون ٨

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٣٦٠٬٧٥٢البضائع الجاھزة  
١٥٩٬٢٠٩قطع الغیار  
١٧٣٬٢٩٠المواد الخام  

٣١٠بضاعة في الطریق 
٥٬٤٢٨أعمال قید التنفیذ  

٦٩٨٬٩٨٩
)٤٤٬٣٥٠(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم  

٦٥٤٬٦٣٩

ألف دوالر أمریكي. كانت الحركة في مخصص  ٥٦٫٩٨١تشمل البضائع الجاھزة تخصیص تكالیف االستھالك واإلطفاء البالغة 
والمتقادم خالل الفترة كما یلي: المخزون البطيء الحركة 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

-الرصید عند التأسیس 
٤٥٬٤٥٣الرصید الناتج عن دمج أعمال 
)١٬١٠٣(عكس المخصص خالل الفترة 

٢٠٢٢٤٤٬٣٥٠دیسمبر ٣١في 

الذمم المدینة  ٩

الذمم التجاریة المدینة (أ) 

٢٠٢٢
دوالر أمریكي ألف 

٨٩٢٬٥٨٥الذمم التجاریة المدینة  
)٢٬٢٤٦(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٨٩٠٬٣٣٩



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٥

الذمم المدینة (تتمة) ٩

الذمم التجاریة المدینة (تتمة) (أ) 

التجاریة المدینة:فیما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

-الرصید عند التأسیس  
٢٬٢٤٦المحمل مقابل خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٠٢٢٢٬٢٤٦دیسمبر ٣١في 

، كان تحلیل الذمم التجاریة المدینة ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي:٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي 
غیر متأخرة السداد  
وغیر مستحقة الدفع

مستحقة الدفع
یوم ١٨٠أكثر من یوم ١٨٠–٩١یوم٩٠–٦١یوم٦٠–٣١یوم ٣٠-١

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

٪ ٠٫٠٠٪ ٢٨٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠معدل خسارة االئتمان المتوقعة  
-٨٩٢٬٥٨٥٨٢٩٬١٣١٣٩٬٩٥٠٦٬٠٩٨٩٬٣٤٤٨٬٠٦٢إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر  

-١٦٢٬٢٣٧-٢٬٢٤٦٢خسائر االئتمان المتوقعة 

المصاریف المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى (ب)

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٣١٬٨٢٤الذمم المدینة األخرى  
٧٬٥٤٦الضریبة القابلة لالسترداد 

١٬٨٧٧ودیعة 
)٢٬٦٠٤(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٣٨٬٦٤٣
٨٬٤١٦مصاریف مدفوعة مقدماً 

٤٧٬٠٥٩



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٦

الذمم المدینة (تتمة) ٩

والذمم المدینة األخرى (تتمة) المصاریف المدفوعة مقدماً  (ب)

ال توجد فائدة محملة على األرصدة المدینة األخرى. یتم تكوین مخصص للذمم المدینة المتأخرة السداد بناًء على المبالغ الغیر  
عن السداد السابق؛ عند تحد إلى توقعات اإلدارة وتاریخ العجز  تحدیدھا بالرجوع  یتم  لالسترداد المقدرة، والتي  ید قابلیة  قابلة 

استرداد الرصید المدین. تقوم المجموعة باألخذ باالعتبار أي تغییر في جودة ائتمان األرصدة المدینة من التاریخ المبدئي لمنح  
االئتمان حتى تاریخ التقاریر المالیة. كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة كما یلي: 

٢٠٢٢
ي ألف دوالر أمریك

-الرصید عند التأسیس 
٣٬٢٧٢الرصید الناتج عن دمج أعمال 
)٦٦٨(عكس المخصص للفترة، صافي 

٢٠٢٢٢٬٦٠٤دیسمبر ٣١في 

النقد وما یعادلھ  ١٠

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٦٣٣٬٩٤٩الحسابات الجاریة -النقد لدى البنك 
٥٠٩٬٨٨٦ودائع قصیرة األجل 
٥النقد في الصندوق

١٬١٤٣٬٨٤٠النقد وما یعادلھ 

ألف دوالر أمریكي وھي سائدة بالرنمینبي  ٤٫٢٦٧مدرج ضمن النقد وما یعادلھ الخاص بالمجموعة نقد وأرصدة بنكیة بقیمة  
األموال من وإلى جمھوریة الصین الشعبیة الصیني. ال یعتبر الرنمینبي الصیني عملة یمكن تحویلھا دون قیود، ویخضع تحویل  

إلى قوانین رقابة صرف العمالت الصادرة عن حكومة جمھوریة الصین الشعبیة.

مع فترة استحقاق أصلیة  ٪١٫٦٣إن الودائع قصیرة األجل ھي في األساس بالدوالر األمریكي وتحقق فائدة بمعدل عائم   سنویاً 
أقبل من ثالثة أشھر. 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٧

واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعامالت ١١

األطراف ذات العالقة )أ (

الزمیلة  والشركات  المساھمین)  أغلبیة  (مالك  العالقة  ذات  والمؤسسات  والدوائر  أبوظبي  حكومة  العالقة  ذات  األطراف  تمثل 
وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة   وأعضاء مجلس اإلدارة  والمساھمین  والشركات المسیطرة علیھا أو  وشركات االئتالف 

ذات السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا ھؤالء األطراف نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات األسعار وشروط ھذه المعامالت  
روط من قبل إدارة المجموعة. خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت الجوھریة التالیة مع أطراف ذات عالقة وفقاً ألسعار وش

متفق علیھا بین األطراف ذات العالقة:

معامالت األطراف ذات العالقة (ب)

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي الطبیعة 

بیع البضائع
١٣٥٬٦٠٧مساھم شركة أدنوك 

٢١٩٬٩٨٧مساھم الیس أیھ جي یور ب
١٢٬٥٢٥شركة تابعة شركة أدنوك للتكریر

٣٦٨٬١١٩

تكلفة المبیعات 
٨٤٠٬٥٢٣مساھم شراء المواد الخام (أدنوك)  

٣٨٤٬٠٠٨مساھم شراء المواد الحفازة (بوریالیس أیھ جي) 
١٣٨٬٤٥٠مساھم إعادة تحمیل الكھرباء والمیاه (أدنوك) 
٣٬٤٧٢شركة تابعة الوقود والغاز والنفط (أدنوك للتوزیع) 

٢٥٬١٠٥مساھم ) ١٩إتاوات (بوریالیس) (إیضاح 
١٢٬٠٩٦شركة تابعة أدنوك لمعالجة الغاز –شراء المواد الخام  
٣٬٦٥٦شركة تابعة كسیر)لإ أدنوك للغازات الصناعیة (–شراء المواد الخام  

١٬٤٠٧٬٣١٠

تكالیف بیع وتوزیع 
١٠٦٬٧٩٣شركة تابعة (أدنوك لإلمداد والخدمات) 

تكالیف إداریة تشمل تكالیف انتداب
٩٬٦٤٨شركة تابعةمساھم / بوریالیس وبروج بي تي إي) (أدنوك، 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٨

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١١

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) (ب) 

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٢٬٩٦٦مكافآت قصیرة األجل  

٢٣٤مكافآت طویلة األجل  

معامالت أخرى 
الضریبة 

٣١ألف دوالر أمریكي إلى دائرة المالیة التابعة لحكومة أبوظبي بموجب االتفاقیة المالیة. في  ٣٢٤٫٩٤٦دفعت المجموعة مبلغ 
ألف دوالر أمریكي مستحق السداد لدائرة المالیة. ٣٤٫٧٦٣، كان مبلغ ٢٠٢٢دیسمبر 

حق االستخدام –األرض 
تم منح الحقوق والترخیص باستخدام األرض في الرویس، التي تم إنشاء المباني والمصنع والماكینات علیھا من قبل المجلس  

. ال تزال األرض في الرویس بدون تكلفة،  ١٩٩٨أكتوبر ٢٨األعلى للبترول، بدون أي تكالیف، ووفقاً للخطاب الصادر بتاریخ 
. في نفس الیوم، وقعت ٢٠٢١نوفمبر  ١٦وفقًا لالتفاقیة الموقعة بین المجموعة وأدنوك بتاریخ  ٤وج  باستثناء موقع مصنع بر

المجموعة على اتفاقیة مع أدنوك الستئجار منطقة ساس النخل التي سیكون إیجارھا مستحق الدفع على أرض موقع مركز االبتكار  
). ٧(إیضاح 

توزیعات األرباح 
ملیون دوالر أمریكي وفقاً لقرار  ٣٢٥، تم دفع واإلعالن عن توزیعات أرباح بقیمة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١خالل الفترة المنتھیة في 
).  ١٤مجلس اإلدارة (إیضاح 



بروج بي ال سي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٤٩

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة١١

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة  (ج) 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي الطبیعة  

٥٠٠٬٦٠٩مساھم أدنوك 
١٢٩٬٣٦٩مساھم  بوریالیس أیھ جي 

٥٤٨شركة تابعة  أدنوك للتوزیع 
٢٦٬٤٦٦شركة تابعة  أدنوك للخدمات اللوجستیة

٣٬٤٢٢شركة تابعة  أدنوك لمعالجة الغاز 
٥شركة تابعة  شركة أدنوك للتجارة العالمیة 

١٩شركة تابعة  أدنوك البریة
١٤٬٥٧٨شركة تابعة  للتكریر أدنوك 

٥٦٩شركة تابعة  أدنوك للغازات الصناعیة 
٥٬٤٧٧شركة تابعة  ٤بروج 

٦٨١٬٠٦٢

فیما یلي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة المفصح عنھا في بیان المركز المالي الموحد:

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٦٧٬٤٤١متداولة غیر 
٦١٣٬٦٢١متداولة

٦٨١٬٠٦٢اإلجمالي 

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (د) 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي الطبیعة  

٧٤٬٦١٣مساھم أدنوك 
١٠٠٬٠٧٣مساھم أیھ جيبوریالیس

١٤٬٢٠٦شركة تابعة٤بروج 
٣٬٨٠٨شركة تابعةأدنوك للتكریر 
٣٬٦٦٨شركة تابعةأدنوك العالمیة 

١٩٦٬٣٦٨شركة تابعة (ب))٧استثمار في عقد إیجار من الباطن (إیضاح –٤بروج 
١٣٥٬٠٥٢

٣٣١٬٤٢٠
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٥٠

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة١١

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (تتمة) (د) 

یوم وھي الفترات االئتمانیة المتداولة في السوق. ال یتم ٩٠إلى  ٣٠تقوم المجموعة بمنح عمالئھا فترة ائتمانیة تتراوح ما بین  
تحمیل فائدة على المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم تكوین مخصص للذمم المدینة المستحقة السداد بناًء على المبالغ  

ة. عند تحدید قابلیة استرداد الرصید  رداد المقدرة التي یتم تحدیدھا بالرجوع توقعات اإلدارة وتجربة التعثر السابقغیر القابلة لالست
من التاریخ المبدئي لمنح االئتمان حتى المدین، تأخذ المجموعة بعین االعتبار أي تغیرات في الجودة االئتمانیة لألرصدة المدینة  

د اإلدارة بأنھ لیست ھناك حاجة إلى تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة. فیما یلي تحلیل أعمار تاریخ التقاریر المالیة. تعتق
المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة: 

معدل المتوسط  
إجمالي الذمم المدینة المرجح للخسارة 

مخصص خسائر 
االئتمان المتوقعة

ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
-١٧٧٬٠٠٣٪٠یوم ٧٠أقل من 

-٢٢٬١١٢٪٠یوم ١٨٠إلى ٧١مستحقة السداد من 
-١٢٩٬٦٩٩٪٠یوم ٣٦٥إلى ١٨١مستحقة السداد من 

-٢٬٦٠٦٪٠یوم ٣٦٥مستحقة السداد ألكثر من 

٣٣١٬٤٢٠-

عالقة في بیان المركز المالي الموحد كاآلتي: تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من أطراف ذات 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

١٣٥٬٠٥٢غیر متداولة -استثمار في عقد إیجار من الباطن 
٢٬٦٠٦غیر متداولة-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٩٣٬٧٦٢متداولة-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٣٣١٬٤٢٠اإلجمالي 
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٥١

مصاریف ضریبة الدخل ١٢

المبالغ المدرجة في األرباح أو الخسائر أ) 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٢٦٤٬١٣٠مصاریف الضریبة الحالیة 

مصاریف الضریبة المؤجلة
٢٠٬٧٠٥نشوء وعكس الفروقات المؤقتة 

٢٨٤٬٨٣٥

تسویة معدل الضریبة الفعلي ب)

ابریل  ٢٨الفترة من 
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

ألف دوالر أمریكي 

١٬٠١٨٬٦٥٨الربح للفترة قبل الضریبة 

٪ ٢٩٫٠٣معدل الضریبة الفعلي 

٢٩٥٬٧١٦الضریبة على الربح المحاسبي بالمعدل المعمول بھ 

-التأثیر الضریبي للمصاریف غیر القابلة لالقتطاع 
-اإلعفاءات الضریبیة /التأثیر الضریبي للدخل المعفي

)٦٬٠٤٦(موجودات الضریبة المؤجلة االفتتاحیة المعاد قیاسھا 
موجودات الضریبة المؤجلة المعكوسة عند استبعاد موجودات خالل 

-الفترة الحالیة  
)٤٬٨٣٥(أخرى 

٢٨٤٬٨٣٥
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٥٢

مصاریف ضریبة الدخل (تتمة) ١٢

الحركة في أرصدة الضریبة المؤجلة ج)

األعمار اإلنتاجیة المستخدمة لألغراض المحاسبیة والمستخدمة  تمثل الضریبة المؤجلة الفروقات المؤقتة التي تنشأ نتیجًة للفرق في  
لألغراض المالیة لكافة الموجودات. كما تنشأ كذلك نتیجة لفروقات التوقیت التي تنتج فیما یتعلق بالمخصص والمدفوعات المتعلقة  

مدى احتمالیة توفیر رب  موجودات الضریبة المؤجلة إلى  نھایة الخدمة. یتم إدراج  ح خاضع للضریبة مقابل الفروقات بمكافآت 
المؤقتة القابلة للخصم. تتعلق موجودات الضریبة المؤجلة بما یلي: 

عند التأسیس 
مدرجة في الربح أو  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في الخسارة 
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي 

) ٦١٬٠٧٠(١٣٬٧٨٨) ٧٤٬٨٥٨(الممتلكات، اآلالت والمعدات 
٢٧٬٨٠٥) ٣٤٬٤٩٣(٦٢٬٢٩٨مخصص آخر 

) ٣٣٬٢٦٥() ٢٠٬٧٠٥() ١٢٬٥٦٠(الضریبة المؤجلة  التزام 

رأس المال ١٣

٥٠٫٠٠٠، أصدرت الشركة عند تأسیسھا  ٢٠٢٢أبریل  ٢٨وفقاً لقانون عقد تأسیس الشركة الذي أصبح ساري المفعول بتاریخ  
، قامت الشركة ٢٠٢٢مایو  ١٧درھم لكل سھم. بموجب اتفاقیة االكتتاب والتحویل المؤرخة بتاریخ  ١بقیمة  سھم عادي للمساھمین  

من   اعتبارًا  أخرى  أسھم  بقیمة  ١(إیضاح  ٢٠٢٢مایو  ٣١بإصدار  مالھا  رأس  زاد  وبذلك  على  ٤٫٨)  مقسمة  دوالر  ملیار 
ریكي. دوالر أم٠٫١٦ھم، وتبلغ قیمة السھم الواحد س٣٠٫٠٥٧٫٦٩١٫٥٨٣

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

المصرح والصادر والمدفوع بالكامل 
دوالر أمریكي للسھم  ٠٫١٦بقیمة سھم عادي ٣٠٫٠٥٧٫٦٩١٫٥٨٣

٤٬٨٠٩٬٢٣١الواحد 
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٥٣

االحتیاطیات ١٤

احتیاطي الدمج 
).٣(اإلیضاح رقم تم إدراج احتیاطي الدمج عند دمج أعمال بروج بموجب طریقة تجمیع الحصص 

االحتیاطي المقید 
بقانون رقم   المرسوم  أحكام  تسري  ال  العالمي،  سوق أبوظبي  لقوانین  ووفقاً  للشركة،  الشركات ٢٠٢١لسنة  ٣٢بالنسبة  على 

المؤسسة في المناطق الحرة إلمارة أبوظبي. 

لسنة ٣٢ن االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  بالنسبة للشركة التابعة أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدودة، وفقاً للقانو
٪ من األرباح إلى احتیاطي  ١٠والنظام األساسي للشركة التابعة، شركة أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدودة، یتم تحویل  ٢٠٢١

لـ   س المال المدفوع لشركة ٪ من رأ٥٠نظامي غیر قابل للتوزیع. یجب إجراء ھذه التحویالت حتى یصبح االحتیاطي مساویاً 
أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدودة. 

من أرباح   جزء  واللوائح ذات الصلة لجمھوریة الصین الشعبیة، یلزم تحویل  للقوانین  بالنسبة للشركة التابعة بي تي اي، وفقاً 
الشركة التابعة المنشأة في جمھوریة الصین الشعبیة إلى احتیاطي نظامي مقید االستخدام.

احتیاطي رأس المال 
مستحق بقیمة   ذو عالقة  عن رصید طرف  بالتنازل  الشركة  مالكي  ملیون دوالر ١٤٫٨یتعلق احتیاطي رأس المال العائد إلى 

أمریكي في السنوات السابقة لشركة بي تي أي، الشركة التابعة. 

االحتیاطي االكتواري 
تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة لمكافآت ما بعد انتھاء یتم إدراج أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن 

الخدمة في الفترة التي تحدث فیھا، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراجھا ضمن االحتیاطي االكتواري في بیان التغیرات 
في حقوق المساھمین الموحد وفي بیان المركز المالي الموحد.

یل العمالت احتیاطي تحو
یشتمل احتیاطي تحویل العمالت على فروقات العمالت األجنبیة الناشئة عن تحویل البیانات المالیة الموحد للعملیات األجنبیة إلى 

عملة عرض المجموعة. 

توزیعات األرباح 
ملیار درھم ١٫٢(بقیمة  ملیون دوالر أمریكي٣٢٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح مرحلیة بقیمة  ٢٠٢٢یولیو  ٢٧بتاریخ  

(ب)).  ١١(إیضاح ٢٠٢٢فلس للسھم)، وقد تم توزیعھا خالل الربع الرابع من سنة ٣٫٩٧أو 
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٥٤

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٥

لدى المجموعة خطة مكافآت ما بعد الخدمة یتم منحھا إلى الموظفین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. بموجب ھذه الخطة، 
دفعة إجمالیة من المكافآت بناًء على أخر  سوف یستلم الموظفین المؤھلین تعویض عند إنھاء خدمتھم. یستحق الموظفون استالم  

.المجموعةالعتبار عدد سنوات خدمتھم في  راتب تم استالمھ مع األخذ بعین ا

خطة المكافآت المحددة، تقوم   بتعیین مقیم اكتواري مستقل  المجموعة  إن خطة المكافآت المحددة غیر ممولة. عند تقدیر التزام 
یات، معدالت لمخاطر اكتواریة مثل معدالت الوفالمجموعة لتقییم التزام خطة المكافآت المحددة. تعرض خطة المكافآت المحددة 

الفائدة ومعدالت التقاعد وإنھاء الخدمة المتوقعة.

: ٢٠٢٢دیسمبر ٣١فیما یلي مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین كما في 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٩٣٬٩٢٦غیر متداولة–التزام المكافآت المحددة 

الحركة في التزام المكافآت المحددة
یوضح الجدول التالي التسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لصافي التزام المكافآت المحددة ومكوناتھا:

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

-الرصید عند التأسیس  
١١٠٬٢٣٤الرصید الناتج عن دمج أعمال 

الربح أو الخسارة الموحد المدرجة في بیان  
٥٬٣٣٧تكلفة الخدمة الحالیة 

٣٧٠تكلفة الفائدة 
٥٬٧٠٧

أخرى
)٣٬٢١٨(المكافآت المدفوعة 

- إعادة قیاس المخصص 
) ١٥(الناتجة عن الخبرة –األرباح االكتواریة 
)١٨٬٧٨٢(الناتجة عن االفتراضات المالیة-األرباح االكتواریة 

)١٨٬٧٩٧(

٩٣٬٩٢٦دیسمبر ٣١الرصید في 
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٥٥

(تتمة) مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین١٥

االفتراضات االكتواریة  
التقاریر المالیة (موضحة كمعدالت مرجحة).فیما یلي االفتراضات االكتواریة الرئیسیة في تاریخ 

٢٠٢٢

٪٥٫٠٠معدل الخصم 
٪٤٫٠٠زیادة الراتب سنویاً معدل 

تحلیل الحساسیة 
قد تؤثر التغیرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقاریر المالیة على االفتراضات االكتواریة ذات الصلة، مع بقاء االفتراضات 

ثابتة، على التزام المكافآت المحددة بالمبالغ الموضحة أدناه:األخرى 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

نقصزیادة 

٥٬٥٠٦)٦٬٤١٥() ٪١معدل الخصم (حركة بنسبة 
)٦٬٧٤٢(٥٬٧٧٦) ٪١معدل زیادة الراتب سنویاً (حركة بنسبة 

ة ض بنكیوقر١٦

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
أمریكي ألف دوالر 

٣٬٦٥٠٬٠٠٠تسھیل تجاري ألجل
٣٥٠٬٠٠٠إسالميتسھیل 

٤٬٠٠٠٬٠٠٠تكالیف معاملة غیر مطفأة 
)١٦٬٠٠١(

٣٬٩٨٣٬٩٩٩

، یتضمن  سنوات٥ملیون دوالر أمریكي بفترة استحقاق قدرھا  ٤٫٠٠٠تسھیالت خارجیة من اتحاد بنوك بقیمة  یتمثل ذلك في
بقیمة   ألجل  تجاري  بقیمة  ٣٫٦٥٠تسھیل  إسالمي  وتسھیل  أمریكي  دوالر  أمریكي٣٥٠ملیون  دوالر  التسھیل .  ملیون  یحمل 

التسھیل اإلسالمي مبلغ ھامش ربح. سیتم سداد التسھیل التجاري  ھامش سنویاً ویحمل ٪٠٫٩٠التجاري ألجل معدل فائدة لیبور +  
ألف دوالر أمریكي  ٩١٫٧٤١سنوات. خالل الفترة، بلغت الفائدة على ھذا القرض قیمة ٥ألجل والتسھیل اإلسالمي بالكامل بعد 
تكالیف المعاملة المطفأة قیمة   ھنالك سداد ل٢٫٣٣٣وبلغت  لقرض الرئیسي خالل الفترة،  رصید األف دوالر أمریكي. لم یكن 

باستثناء تسویة أرصدة الفائدة. ال توجد ھنالك تعھدات أو ضمانات بنكیة محتفظ بھا مقابل ھذه القروض.
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٥٦

(تتمة) ةض بنكیوقر١٦

ملیون  ٥٠٠تسھیل قرض متجدد غیر مسحوب لدى بنك أبوظبي األول بقیمة  المجموعة، كان لدى  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
بنسبة  سنوات.  ٥درھم، ساري لفترة تصل إلى   رسوم .٪٠٫٨یحمل القرض معدل فائدة لیبور زائد ھامش سنویاً  بلغ إجمالي 

ت بنكیة محتفظ بھا مقابل ھذا  ال توجد ھنالك تعھدات أو ضمانا ألف دوالر أمریكي.٥٩٤االلتزام المدرجة خالل الفترة قیمة  
. التسھیل

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف دوالر أمریكي 

-ةمتداولمطلوبات
٣٬٩٨٣٬٩٩٩ة متداولمطلوبات غیر 

٣٬٩٨٣٬٩٩٩

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٧

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

٨٧٬٦٦٦التجاریة الدائنةالذمم 
٢٣٨٬٥٩٧المصاریف المستحقة  

٣٣٬٠٤٤) ١٨مطلوبات العقود (إیضاح 
١٠٬٤٥٤الذمم الدائنة األخرى 

٣٦٩٬٧٦١

متوسط فترة ائتمان تبلغ   بتطبیق سیاسات تقوم المجموعة  ٣٠ال تحمل الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى فوائد ولھا 
إدارة مخاطر مالیة من أجل ضمان سداد جمیع الذمم الدائنة خالل اإلطار الزمني لالئتمان. 
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اإلیرادات ١٨

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

بیع البضائع (صافي العموالت والخصومات) 
٢٬٢٤٥٬٢٤١إیثلین البولي 

١٬٦٠٣٬٣٦٩البولي بروبلین 
١٤٨٬٥٤١أخرى ویثلین اإل

٣٬٩٩٧٬١٥١

توقیت إدراج اإلیرادات  
٣٬٩٩٧٬١٥١زمنیة محددة فترةفي 

٣٬٩٩٧٬١٥١اإلیرادات من العقود مع العمالء 

فیما یتعلق بتوقیت إدراج اإلیرادات، یتم إدراج اإلیرادات في نقطة زمنیة محددة، عند تحویل السیطرة على البضائع إلى العمیل. 
بتقدیم خدمات تركیب أو أي خدمات أخرى. ال تحتوي العقود مع العمالء ھذه على مكون تمویل. یتم استیفاء المجموعةال تقوم  

ا تسلیم  عند  األداء  خاللالتزام  عادًة  مستحق  ویكون السداد  حق  ٩٠لبضائع،  بیع البضائع  عقود  بعض  توفر  من التسلیم.  یوم 
حاالت  االسترجاع للعمالء. مع ذلك، فإن استرجاع المبیعات قابل للتفاوض بالمقارنًة مع إجمالي اإلیرادات لبیع البضائع. بناًء على  

تكون البضائع التي من المحتمل استرجاعھا قلیلة. نظرًا إلى أن حاالت استرجاع  ، فإنھ من المتوقع أن  ةوالمتوقعةاالسترجاع المقدر
المجموعة تقم  مبیعات  لم  جوھریة،  استرجاع  المجموعةغیر  حق  وأصل  استرداد  المتوقعة لحاالت االسترجاع  بإدراج التزام 

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في للمبیعات
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(تتمة) اإلیرادات ١٨

جغرافیة معلومات 
فیما یلي اإلیرادات حسب الموقع الجغرافي للعمالء:

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

٢٢٣٬٤٧٢استرالیا
٩٢٬٥٦٦بنغالدیش
٣١٦٬٤٥٧مصر
٥٦٤٬٣٨٥الھند

٦٥٬٨٩٣إسرائیل 
١٦٨٬٢٧٢باكستان 

١٬٢٧٢٬٨٨٠جمھوریة الصین الشعبیة 
٧٤٬٩٤٨المملكة العربیة السعودیة 
٤٦٤٬٨٩٩اإلمارات العربیة المتحدة 

٨٥٬٩٠٢فیتنام  
٦٦٧٬٤٧٧أخرى 

٣٬٩٩٧٬١٥١

أرصدة العقود 
. لم تقم المجموعة باحتساب البولي أولیفینتتعلق مطلوبات العقود باالعتبار المدفوع مقدماً المستلم من العمالء مقابل بیع منتجات 

أي مكون تمویل جوھري ناتج عن تلك المبالغ المدفوعة مقدماً بما أنھ یتم استیفاء التزامات األداء ذات الصلة خالل فترة أقل من  
شھر.١٢
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تكلفة المبیعات ١٩

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

١٬٩٢١٬٣٣٥تكلفة اإلنتاج والتكالیف األخرى ذات الصلة 
١٩٠٬٥٧٦) ٢٠تكلفة الموظفین (إیضاح 

٢٤٠٬٦٠٥) ٥استھالك البضائع المباعة (إیضاح 
٨٬٤٦١) ٦إطفاء البضائع المباعة (إیضاح 

١٨١)(أ)٧إطفاء موجودات حق االستخدام (إیضاح 
٢٥٬١٠٥) (ب)١١مصاریف اإلتاوة (إیضاح  

٢٬٣٨٦٬٢٦٣

بموجب رخصة عملیات بورستار  البولي أولیفینتتعلق مصاریف اإلتاوة بالرسوم المحملة من قبل بوریالس مقابل تصنیع منتجات  ١٩٬١
واتفاقیة تصمیم العملیات. 

تكلفة الموظفین ٢٠

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

١٩٠٬٥٧٦) ١٩المبیعات (إیضاح تكلفة 
٥١٬٥٩٤)٢٢مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

٥٨٬٣٦٨) ٢٣مصاریف بیع وتوزیع (إیضاح 
٣٠٠٬٥٣٨

إیرادات أخرى٢١

تتعلق اإلیرادات األخرى بصورة رئیسیة ببیع مواد الخردة الذي تم خالل الفترة.  
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مصاریف عمومیة وإداریة ٢٢

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

٥١٬٥٩٤) ٢٠(إیضاح أجور ورواتب
١٤٬٠٦٤تكلفة صیانة 

١١٬٣٦٩خدمة عامةتكلفة 
٥٬٥٠٩تكلفة خدمة شركات
٤٬٥٨١تكلفة القدرة البشریة 

٢٬٥٧٨(أ)) ٧استھالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
١٬٤٧٦)٥استھالك ممتلكات آالت ومعدات (إیضاح 

١٬٤٥٠تأمین وضرائب
٥٠٦تكلفة سفر

١٥٨) ٦إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
١٩٬٢٩٨أخرى 

١١٢٬٥٨٣

مصاریف بیع وتوزیع٢٣

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

ألف دوالر أمریكي 

٢١٤٬٩١٢تكالیف الشحن 
١٢٦٬٦٧٠تكالیف التخزین 
٥٨٬٣٦٨) ٢٠(إیضاح أجور ورواتب

٢٬٥٤٨تكلفة خدمة عامة
١٬٨٨٤تكلفة سفر

٣)٥استھالك ممتلكات آالت ومعدات (إیضاح 
٤٣)٦إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

١٠٤(أ)) ٧استھالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
٩٬٦٢٠أخرى 

٤١٤٬١٥٢
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الطارئة المطلوبات ٢٤

دوالر أمریكي فیما یتعلق بضمانات بنكیة  ألف١٥٣قیمتھا ، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة تبلغ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
والتي من المتوقع أال تنشأ عنھا التزامات جوھریة. االعتیادیةسیاق األعمال ضمنأخرى ناشئة ومسائلأخرى ضمانات و

. في حین أنھ ال یمكن االعتیادیةسیاق األعمال ضمنفي العدید من الدعاوى والمطالبات القانونیة الناشئة طرفاً المجموعة ُتعتبر
تأثیر سلبي جوھري على البیانات ایا القض ھذه  لھ سیكونأنبال تعتقداإلدارةإال أن على وجھ الیقین،  القضایا التنبؤ بنتیجة ھذه  

.أسفرت عن نتائج غیر مواتیةالمالیة الموحدة للمجموعة إذا 

التحلیل القطاعي ٢٥

یتم تنفیذ األنشطة التجاریة للمجموعة على أساس متكامل. لذلك، فإن أي تقسیم لإلیرادات التشغیلیة والمصاریف والموجودات 
یتم تنفیذه ألغراض إعداد تقاریر اإلدارة الداخلیة. والمطلوبات ال یعتبر ذو صلة وال

ألغراض اإلدارة الداخلیة، تم تنظیم المجموعة كوحدة عمل واحدة بناًء على المنتجات والخدمات ولدیھا قطاع واحد فقط یتم إعداد  
صانع   المقدمة إلى  الداخلیة  التقاریر  في  المالي  األداء  عن  اإلبالغ  ویتم  واحدة  عمل  كوحدة  المجموعة  إدارة  تتم  عنھ.  تقاریر 

یسي. تم تحدید اللجنة التنفیذیة، التي تعتبر مسؤولة عن تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة،  القرارات التشغیلیة الرئ
على أنھا صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي الذي یقوم باتخاذ القرارات اإلستراتیجیة. تعتمد المعلومات المالیة التي تمت مراجعتھا  

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمجموعة. المتوافقة معئیسي على المعلومات المالیة  من قبل صانع القرارات التشغیلیة الر
یراقب صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي النتائج التشغیلیة لوحدة األعمال الخاصة بھ بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن  

تخصیص الموارد وتقییم األداء. 

. تتمثل مھمة بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدالتشغیلیة الرئیسي بانتظام بمراجعة بیان یقوم صانع القرارات
صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي في تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة للمجموعة. بناًء على مراجعة وتقییم 

مجموعة قطاع تشغیلي واحد، وھو "قطاع أعمال البولي أولیفین". صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي، تمتلك ال

ال توجد خصائص اقتصادیة أخرى داخل المجموعة من شأنھا أن تؤدي إلى تحدید قطاعات تشغیلیة أخرى. یتطلب ھذا التحلیل  
أحكاماً جوھریة حول ظروف المجموعة.

انع القرارات التشغیلیة الرئیسي في االعتبار المعاییر التالیة أثناء ال یوجد لدى المجموعة أیة قطاعات تشغیلیة مجمعة. أخذ ص 
تحدید القطاعات التشغیلیة للمجموعة:

 طبیعة المنتجات والخدمات؛
 طبیعة عملیات اإلنتاج؛
 نوع أو فئة العمالء مقابل منتجاتھم وخدماتھم؛ و
.األسالیب المتبعة لتوزیع منتجاتھم أو تقدیم خدماتھم

بناًء على المعاییر وعملیة التقییم أعاله، حدد صانع القرارات التشغیلیة الرئیسي أن المجموعة لدیھا قطاع تشغیلي واحد فقط، وھو  
ما یتوافق مع التقاریر الداخلیة وعملیة قیاس األداء. 
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٦٢

إدارة المخاطر المالیة  ٢٦

نظرة عامة 
وعن تطویر ومراقبة سیاسات  للمجموعةیتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر  

، من أجل  المجموعةلتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھا  للمجموعة. یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر  للمجموعةإدارة المخاطر  
قبة المخاطر وااللتزام بالقیود. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة سیاسات إدارة المخاطر  وضع قیود وضوابط مخاطر مناسبة، ومرا

. المجموعةبانتظام لتعكس التغییرات في ظروف السوق وأنشطة 

للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة: المجموعةتتعرض 

 مخاطر االئتمان
مخاطر السیولة
مخاطر السوق

المجموعة لكٍل من المخاطر المذكورة أعاله، وأھداف وسیاسات وطرق المجموعةیعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض 
. الموحدةلرأس المال. تم إدراج اإلفصاحات الكمیة األخرى ضمن ھذه البیانات المالیةالمجموعةلقیاس وإدارة المخاطر وإدارة  

. الموحدریة للموجودات المالیة في بیان المركز الماليتقتصر مخاطر االئتمان على القیم الدفت 

مخاطر االئتمان - أ

إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة أو عقد عمیل، مما یؤدي لخسارة مالیة. 
معرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة بشكل رئیسي للذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف  المجموعةإن 

ذات عالقة ومن أنشطتھا التمویلیة، وتتضمن ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة واألدوات المالیة األخرى. 

اطر االئتمان. فیما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ  تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة أقصى تعرض لمخ
التقاریر المالیة: 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي ایضاحات 

١٩٦٫٣٦٨(د)١١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٣٣٫٩٤١قروض لموظفین 

١٠١٫١٤٣٫٨٤٠النقد وما یعادلھ 
٨٩٠٫٣٣٩(أ)٩مدینة ذمم تجاریة 

٣٨٫٦٤٣(ب) ٩مصاریف مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى

ثالثة أخرى. قدرت أطرافبشكل أساسي بتركیز االئتمان المنسوب إلى المبالغ المستحقة من  المجموعةتتعلق مخاطر ائتمان  
اإلدارة بإن تركیز مخاطر االئتمان ھذا غیر جوھریاً، حیث یتم في النھایة تغطیة التعرض على عدد كبیر من العمالء اآلخرین. 
تمثل كافة األرصدة لدى البنوك بنوك تجاریة في منطقة الشرق األوسط. یتم فقط قبول البنوك ذات السمعة الحسنة واألطراف 

االئتماني السلیم. ذات التصنیف 
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٢٦

مخاطر االئتمان (تتمة) - أ

یقارب المبلغ الذي یمثل بشكل أفضل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقاریر المالیة، في حالة عجز األطراف المقابلة 
بموجب األدوات المالیة، عادًة   الذمم عالقة وبعضقیمتھم الدفتریة. إن المبالغ المستحقة من أطراف ذات  عن أداء التزاماتھم 

ى البنوك غیر مضمونة بأي ضمان. المدینة األخرى واألرصدة لد

مخاطر السیولة -ب 
لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي یتم سدادھا من  المجموعةإن مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة  

یط سیولة دوریة. تھدف  بمراقبة مخاطر نقص األموال باستخدام وسیلة تخطالمجموعةخالل تقدیم النقد أو أصل مالي آخر. تقوم 
إلى المحافظة على توازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام قروض بنكیة وأموال من المساھمین. المجموعة

الرئیسیة   المالیة  المطلوبات  أخرى  للمجموعةتتكون  دائنة  وذمم  دائنة  تجاریة  وذمم  عالقة،  ذات  ألطراف  مستحقة  مبالغ  من 
ونشاط المجموعة. إن الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو زیادة تمویل عملیات  یجار وقروض بنكیةمطلوبات عقد إو

البناء.

وتم تقییم مخاطر  المجموعةلتمویل  والتسھیالت التي تم الحصول علیھا من البنوك المصادر الرئیسیةالمجموعةیمثل مساھمو  
تحد  للمجموعةالسیولة   منخفضة.  أنھا  العملیات، المجموعةعلى  من  الكافي  توفر النقد  ضمان  خالل  من  السیولة  مخاطر  من 

والتسھیالت البنكیة واألموال من المساھمین.

مستحقة في أقل من سنة بناًء على القیمة الدفتریة المالیة للمجموعةالمطلوباتمن ٪١٨٫٨، ستكون نسبة  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  
دیسمبر  ٣١في  للمجموعة. یلخص الجدول أدناه أجل استحقاق المطلوبات المالیة  الموحدةلمعروضة في البیانات المالیة للقروض ا 
بناًء على المدفوعات غیر المخصومة ومعدالت الفائدة الحالیة في السوق:٢٠٢٢

القیم الدفتریة 
التدفقات النقدیة  

واحدة أكثر من سنة سنة واحدة أو أقلالتعاقدیة 
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ایضاحات 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
) ٦٧٬٤٤١() ٦١٣٬٦٢١() ٦٨١٬٠٦٢(٦٨١٬٠٦٢(ج) ١١المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة 

) ٢٩١٬٥١٨() ٥٬٥٦٨() ٢٩٧٬٠٨٦(١٦٣٬٣٧٨(ج) ٧التزام عقد اإلیجار 
) ٤٬٦١٦٬٤٣٣() ٢١٤٬٩١٢() ٤٬٨٣١٬٣٤٥(١٦٣٬٩٨٣٬٩٩٩بنكي یتضمن فائدة قرض 

-) ٨٧٬٦٦٦() ٨٧٬٦٦٦(١٧٨٧٬٦٦٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة االخرى 

٤٬٩٧٥٬٣٩٢() ٩٢١٬٧٦٧() ٥٬٨٩٧٬١٥٩(٤٬٩١٦٬١٠٥ (
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٢٦

مخاطر السوق -ت 
إن مخاطر سعر السوق ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. 
إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ورقابة تعرضات مخاطر السوق ضمن المعاییر المقبولة في حین تحسین العائد.  

طر التالیة: المخا تتضمن أسعار السوق أنواع 

مخاطر العمالت األجنبیة 
إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة لتذبذب بسبب التغیرات  

لمخاطر التغیرات في أسعار العمالت األجنبیة یتعلق بشكل رئیسي باألنشطة المجموعةفي أسعار العمالت األجنبیة. إن تعرض 
التشغیلیة والموجودات والمطلوبات السائدة بعملة مختلفة عن العمالت الوظیفیة.

صرف العمالت أسعارلتقلبات  تنشأ مخاطر التعرض،  ونتیجًة لذلكبالعمالت األجنبیة.بعض معامالت  تقوم المجموعة بإجراء  
ألجنبیة.ا

الین الیاباني، والیوان مقابل في معدالت صرف العمالت٪٥یوضح الجدول أدناه الحساسیة للتغیر المحتمل بشكل معقول بزیادة 
مقابل الدوالر األمریكي، مع بقاء كافة المتغیرات ثابتة،  والفرانك السویسريالرینمنبي الصیني، والیورو، والدوالر السنغافوري،  

قبل الضریبة (نتیجًة للتغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة). سیكون لزیادة في معدالت  موعةالمج ألرباح  
لتغیرات العملة األجنبیة لكافة العمالت غیر جوھریاً. المجموعةنفس التأثیر المقابل. یعتبر تعرض ٪٥صرف العمالت بنسبة 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

تأثیر على الربح أو الخسارة–زیادة في معدالت صرف العمالت ٪٥
) ١٩(ین یاباني 

١٤٩الیوان الرینمنبي الصیني 
١٢٠یورو

)٩٠٠(دوالر سنغافوري
) ٥٢(فرانك سویسري

)٧٠٢(

مخاطر سعر الفائدة 
إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار الفوائد  

.للمجموعةلمخاطر التغییرات في أسعار الفائدة یتعلق بشكل رئیسي بسحب القرض البنكي المجموعةالسوقیة. إن تعرض 

سارة ھو تأثیر التغیرات المفترضة في مخاطر السوق المعنیة. یعتمد ذلك على الموجودات المالیة  إن حساسیة بند الربح أو الخ 
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا في 

المالیة التي تحمل فائدة: المجموعةفیما یلي قائمة أسعار الفائدة ألدوات 

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي 

)١٩٫٩٢٠(٪ ٠٫٥زیادة بنسبة
١٩٫٩٢٠٪ ٠٫٥نقص بنسبة 
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٢٦

إدارة مخاطر رأس المال )ث (
في تحقیق مقاییس ائتمانیة قویة ونسب رأسمالیة جیدة من أجل دعم أعمالھا  المجموعةیتمثل الھدف الرئیسي من إدارة رأس مال 

المساھمین قیمة  الظروف  المجموعة تقوم  .وزیادة  في  التغیرات  ضوء  في  علیھ  التعدیالت  وإجراء  الرأسمالي  ھیكلھا  بإدارة 
. موعةالمج االقتصادیة. ال توجد متطلبات تنظیمیة مفروضة على مستوى رأس المال لم تستوفھا 

بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المدیونیة، وھي صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس المال وصافي الدین. المجموعةتقوم 
ومطلوبات بإدراج الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة،  عقد تقوم المجموعة 

یتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكیة. وضریبة الدخل الدائنة ناقصاً النقد وما یعادلھ ضمن صافي الدین. اإلیجار

٢٠٢٢
ألف دوالر أمریكي ایضاحات 

١٧٣٦٩٫٧٦١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٦٨١٫٠٦٢(ج)١١المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

١٦٣٫٩٨٣٫٩٩٩قروض بنكیة
١٦٣٫٣٧٨(ج)٧التزام عقد اإلیجار 

٤٠٫٢٦٧ضریبة الدخل المستحقة 
)١٫١٤٣٫٨٤٠(: النقد وما یعادلھناقصاً 

٤٫٠٩٤٫٦٢٧إجمالي الدین صافي من النقد وما یعادلھ 
٤٫٨٦٩٫٦٠٠إجمالي حقوق الملكیة

٨٫٩٦٤٫٢٢٧الملكیة وإجمالي الدین صافي من النقد وما یعادلھ حقوق 

٠٫٤٦نسبة المدیونیة

التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة: 

عند التأسیس 
الرصید الناتج عن  

دمج األعمال 
التدفقات النقدیة  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١المتحصالت الصادرة
ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي أمریكي ألف دوالر 

٣٫٩٨٣٫٩٩٩- - ٣٫٩٨٣٫٩٩٩- قرض بنكي 

إجمالي المطلوبات من األنشطة  
٣٫٩٨٣٫٩٩٩- - ٣٫٩٨٣٫٩٩٩- التمویلیة
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االلتزامات الرأسمالیة ٢٧

. ألف دوالر أمریكي٧٥٫٥٨١والتزمت بنفقات مستقبلیة مقدرة بقیمة المجموعةأقرت

العوائد األساسیة والمخفضة لكل سھم ٢٨

على المتوسط المرجح  العائدة إلى مساھمي المجموعةیتم احتساب العوائد األساسیة والمخفضة لكل سھم من خالل تقسیم الربح
لعدد األسھم الصادرة خالل الفترة كاآلتي: 

ابریل  ٢٨من الفترة
(تاریخ  ٢٠٢٢

التأسیس) إلى 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

٧٢٤٫٣٤٥(ألف دوالر أمریكي) العائد إلى مالكي الشركةالربح 

٣٠٫٠٥٧٫٦٩١٫٥٨٣المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة 

٠٫٠٢(دوالر أمریكي) عائدات السھم 

لیس ھنالك أسھم مخفضة وبالتالي فإن عوائد السھم المخفضة مماثلة لعوائد السھم األساسیة.

١٩–تأثیر كوفید ٢٩

نھج ضوء  والسالمة  على  تقوم والصحة  التي  المتنوعة  المنتجات  محفظة  جانب  إلى  ومصانع اإلنتاج  مواقع  في  الفعال  البیئة 
فإن اإلدارة لیس لھا علم بأي شكوك مادیة متعلقة بأحداث أو ظروف قد تلقي بمخاطر جوھریة على المجموعة ،بإنتاجھا المجموعة  

على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة. ١٩– أو عملیاتھا وال تتوقع أي تأثیر مادي مستقبلي من انتشار كوفید 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ٣٠

قیمھا العادلة.تتقارب معاإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة ترى

اعتماد البیانات المالیة الموحدة  ٣١

. ٢٠٢٣فبرایر  ١بتاریخ  تم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة 


