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طرح  بعد التوزیعات أرباح أول على  دقاتصو  ، 2021أرباًحا قویة لعام  تعتمد العمومیة فیرتیغلوب جمعیة
 ) 2022تم توزیعھا في أبریل التي (  ملیون درھم 340ة مبقی األولي العام

 األداء القوي للشركة بعد اإلدراج إلىمجلس اإلدارة  وأشار  ،  2021لھا بعد الطرح األولي العام الناجح لھا في عام عقدت فیرتغلوب أول جمعیة عمومیة سنویة  •

ملیون دوالر   340)، وقیمتھا  2022(المســددة في إبریل   2021دیســمبر   31صــادقت الجمعیة العمومیة على توزیعات األرباح عن األشــھر الســتة المنتھیة في   •
 علي األقل  ملیون دوالر أمریكي 240البالغ  ، بما یتجاوز التوجیھ األصلي للشركة  فلس للسھم 15أمریكي، أو ما یعادل  

األرباح المعدلة قبل الفوائد    ارتفاع و  ملیار دوالر أمریكي  1.2إلى % على أسـاس سـنوي 118بنسـبة  2022إیرادات فیرتغلوب خالل الربع األول من العام    ارتفاع  •
 ملیون دوالر أمریكي. 361% إلى 332صافي الدخل المعدل بنسبة   ةادیز باإلضافة الى  % 117والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة 

شـراكة   )، و ھيFERTIGLBالرمز  شـركة فیرتیغلوب (المسـجلة في سـوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت   عقدت :2022یونیو   13بي، اإلمارات العربیة المتحدة،  أبوظ
ر بحري في العالم للیوریا واألمونیا ، وأكبر ُمنتِج لألسمدة النیتروجینیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، ومن    إـستراتیجیة بین أدنوك وشركة أو سي آي، أكبر ُمصّدِ

. شـمل جدول أعمال الجمعیة العمومیة الموافقة 2022یونیو  13نین الموافق  الجمعیة العمومیة السـنویة األولى یوم االث اجتماعفي مجال األمونیا النظیفة،  الشـركات الرائدة
ركة عن عام   ابات المدققة للـش ھر المنتھیة  2021على الحـس تة أـش إلى جانب المصـادقة على قرار مجلس اإلدارة بتوزیع أول أرباح نقدیة عقب الطرح العام األولي لفترة الـس

 ملیون دوالر أمریكي على األقل. 240 البالغ صلي، والتي تجاوزت توجیھ الشركة األ)2022ي ابریل (التي تم توزیعھا ف 2021دیسمبر  31في  

ملیار دوالر أمریكي، في    3.3% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى  113، مع زیادة اإلیرادات بنسبة  2021وقد جاء توزیع األرباح مدعوًما بأداء فیرتیغلوب القوي في عام   
أمریكي أثناء الفترة ذاتھا، وھو ما أدى إلى زیادة بواقع  ملیار دوالر  1.6% لتصل إلى 242حین زادت األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة 

 .عالمیا  المتمیزةملیار دوالر أمریكي. وقد جاء ھذا مدعوًما بالطلب القوي على األمونیا والیوریا ومكانة فیرتیغلوب  1.2% في التدفقات النقدیة الحرة بمبلغ  162

، مقارنة  )2022في أكتوبر    تدفع(  أمریكي  ملیون دوالر  700عن  للنصف األول من العام الجاري  ت النقدیة  التوزیعا   تزید وتتوقع إدارة الشركة في الوقت الحاضر أن  
 السوق وما نتج عنھا من تدفقات نقدیة حرة، وبما یتماشىالدینامیكیات المواتیة في    استمرار، وذلك في ظل  أمریكي  ملیون دوالر  200بتوزیع ما ال یقل على  بالتوجیھ السابق  

بنسبة   2022إیرادات الربع األول من العام  ارتفعت    و .  سیاسة الشركة المتعلقة بتوزیعات األرباح والتي تنص على توزیع التدفقات النقدیة الحرة الفائضة على المساھمینمع  
بنسبة الدخل  %، وزاد صافي  171المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة  نمت األرباح  ، وأمریكي   ملیار دوالر  1.2% على أساس سنوي إلى  118
 . أمریكي ملیون دوالر 361% إلى 332

 الدكتور/ سلطان أحمد آل جابر، رئیس مجلس إدارة فیرتیغلوب:  معالي قال

  2021العام الممیز في أكتوبر  ب األولي  كتتااال  بما في ذلكلیة والتنظیمیة واإلستراتیجیة،  العدید من اإلنجازات التجاریة والتشغی  2019"حققت الشركة منذ تأسیسھا في عام   
 وثالث أكبر اكتتاب عام أولي على اإلطالق في سوق أبوظبي لألوراق المالیة،  آنذاك  ةأول إدراج لشركة منطقة حرة في سوق مالیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحد  -

تطویر القطاع الخاص وتنویع قاعدة النمو االقتصادي في دولة   ، ویرسخ دور أدنوك الفعال فيوھو ما یعزز السوق المالیة المزدھرة بشكل متزاید في إمارة أبوظبي  -آنذاك 
 اإلمارات. 

اإلنتاج األفضل في فئتھا، وقدرات التوزیع واإلمكانیات التجاریة في قدرات فیرتیغلوب على تحقیق النمو المستقبلي، بدعم من فریق عالمي متمیز، إلى جانب أصول    كلي ثقة
 تحركالتي ن  ،من خالل المجموعة الواسعة لمشاریعنا في أبوظبي ومصر قوم  المتفردة فضالً عن الدور المحوري في االقتصاد منخفض الكربون الناشئ. وعلى ھذا النحو، ن

 تعزیز رؤیة الدولة نحو مستقبل مستدام". بكربون أو منعدمة الكربون، من خاللھا بسرعة لتوفیر منتجات أمونیا منخفضة ال

 الرئیس التنفیذي لفیرتیغلوب قائالً:  ،كما علّق أحمد الحوشي

زیع الرائدة في القطاع. باألداء الذي حققناه منذ االكتتاب العام األولي، بدعم من مكانتنا العالمیة الفریدة في اإلنتاج بتكلفة تنافسیة إلى جانب قدرات التو  سعداء للغایة   نحن" 
 لتعزیز عملیات الشركة وتنمیتھا. فریق فیرتغلوب على جھدھم الدؤوب لتھز ھذه الفرصة لتقدیم الشكر أنود ھنا أن أو

للمساھمین وقمنا مؤخًرا بزیادة توجیھاتنا لتوزیعات األرباح خالل النصف األول من  قیمة طویلة    خلقبكما یتضح من توزیعات األرباح الجذابة المدفوعة في أبریل، نلتزم  و
ملیون دوالر أمریكي على األقل. یأتي ذلك مدعوًما   200 البالغملیون دوالر أمریكي، وھو مبلغ أعلى بكثیر من التوجیھ السابق  700لتصل إلى ما ال یقل عن  2022عام  

 القوي. ناالنقدیة القویة وھیكل رأس مال و التدفقات واألسعار،   المبیعات دینامیات السوق المواتیة، ونظرتنا الحالیة ألحجاماستمرار ب

ة التنافسیة والقویة، كل ذلك مع مواصلة تنفیذ إستراتیجیتنا للھیدروجین، مع التركیز الدائم على  إننا نتطلع إلى مواصلة تحقیق ذلك األداء الممیز، مستفیدین من منصتنا العالمی
 تحقیق القیمة للمساھمین".
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سوق أبوظبي المالیة بالشراكة مع    الذي أطلقھ  ،)FADX 15(  15ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  تأسیسیاً   عضواتم إعالن فیرتغلوب ،  2022مارس من عام   30وفي  
شركة وأكثرھا سیولة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة، حیث تُعد فیرتیغلوب في الوقت الحالي أحد   15المرجعي أكبر    15یشمل مؤشر فاداكس  و  .شركة فوتسي راسل 

ً  المكونات التأسیسیة للمؤشر. وعالوة على ذلك، من المقرر إدراج فیرتیغلوب ،  الشھر الحالي ر فوتسي لألسواق الناشئة في عملیة إعادة الموازنة القادمة خالل في مؤش أیضا
 وھو ما یؤكد جاذبیتھا للمستثمرین المحلیین والدولیین على حد سواء. 

 ، على جمیع بنود جدول األعمال.عبر وسائل اإلتصال المرئي الذي إنعقدوقد وافق المساھمون الذین حضروا االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة، 

 

 نبذة عن فیرتیغلوب: 

  6.7األمونیا النظیفة. وتتألف الطاقة اإلنتاجیة لشركة فیرتیغلوب من  شركة فیرتیغلوب ھي أكبر مصدر بحري في العالم للیوریا واألمونیا معًا، ومن أصحاب السبق في مجال  
أكبر منتج لألسمدة النیتروجینیة في  ملیون طن من الیوریا واألمونیا التجاریة، یتم إنتاجھا في أربع شركات تابعة في اإلمارات العربیة المتحدة ومصر والجزائر، مما یجعلھا

ا، وتستفید من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزیع رئیسیة على البحر األبیض المتوسط والبحر األحمر والخلیج العربي.  منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقی
شركة أو سي    موظف وقد تم تأسیسھا كشراكة إستراتیجیة بین  2,600ویقع المقر الرئیسي للشركة في أبوظبي وتم تأسیسھا في سوق أبوظبي العالمي، ویعمل لدیھا أكثر من  

" والرقم  FERTIGLBآي إن في ("أو سي آي")  وشركة بترول أبوظبي الوطنیة ("أدنوك") أُدرجت شركة فیرتیغلوب في سوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز "
 www.fertiglobe.com . للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى زیارة:AEF000901015التعریفي الدولي لألوراق المالیة "

 

 

 

 

 للحصول على أي معلومات أخرى، یرجى االتصال بـ: 
 
 

 إدارة عالقات المستثمرین لدى شركة فیرتیغلوب: 
 

 ریتا جندي  
 مدیر 

rita.guindy@fertiglobe.com 
 

 ھانز زاید 
 مدیر 

hans.zayed@fertiglobe.com 
 
 

investor.relations@fertiglobe.com 

 
 
 

 للحصول على أي معلومات أخرى حول شركة فیرتیغلوب:
 

www.fertiglobe.com 
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