
فيرتيغلوب 

  المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية البيانات المالية
٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  ٤  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 

٥  التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد بيان 
٦  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

٨  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
١٥تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٢    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

الموحد  الموجز بيان المركز المالي 
  كما في  

0B1  مليون دوالر أمريكيB2  إيضاحB3  ٢٠٢١يونيو  ٣٠B٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

4B الموجودات  
5B الموجودات غير المتداولة  
6B 7  الممتلكات واآلالت والمعداتB)٠ .٣٬١٧٢  ٧ .٣٬٠٣٣  ) ٨  
10B12  ٩ .٧٩  موجودات حق االستخدامB٨٥ .٥  
13B 14  الشهرة التجاريةB)٨ .٦٠٤  ) ٩  16B٦٠٤ .٨  
17B 19  ٣ .٠  الذمم المدينة التجارية واألخرىB٠ .٣  
20B 22  ٧ .٣٬٧١٨  إجمالي الموجودات غير المتداولةB٣٬٨٦٢ .٦  

23Bالموجودات المتداولة  
24B 26  ٧ .١٠٤  المخزونB١٢٥ .٩  
27B29  ٣ .٣٠٤  واألخرى  الذمم المدينة التجاريةB٢٧٣ .٩  
30B   31  ذمم ضريبة الدخل المدينةB)٦ .١٦  ) ١١33B-
34B35  النقد وما يعادلهB(١٠)  ٢ .٨٥٢37B٥٣٤ .٩  
38B إجمالي الموجودات المتداولة  

39B٨ .١٬٢٧٧  40B٩٣٤ .٧  
41Bإجمالي الموجودات  

42B٥ .٤٬٩٩٦  43B٤٬٧٩٧ .٣  

.  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمن هذه  جزءاً ال يتجزأ ١٤إلى  ٨من على الصفحات  المدرجةتشكل اإليضاحات 

_______________________

 ھشام عبد السمیع عضو مجلس إدارة

iPad



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٣    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد (تابع) الموجز بيان المركز المالي 
  كما في  

44B45  مليون دوالر أمريكيB46  إيضاحB47  ٢٠٢١يونيو  ٣٠B٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
48Bحقوق الملكية  
49B 50  رأس المالB(١٧&١٨)  ٢.١٬٣٢٨  52B٣٬٣٢٨ .٢  
53B 54االحتياطياتB(١٧)  ٢.٧٦١  56B)١٬٢٢٩ .٤ (  
57B 58  األرباح المحتجزةB(١٧)  ٦ .٤٤٩  60B٤٣٦ .١  
61B 63  ٠ .٢٬٥٣٩  حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركةB٢٫٥٣٤ .٩  
64B 66  ٢ .٤٨٨  الحصة غير المسيطرةB٥٢٧ .٥  
67B69  ٣٬٠٢٧.٢  إجمالي حقوق الملكيةB٣٬٠٦٢ .٤  

70B المطلوبات  
71B المتداولة غير المطلوبات  
72B73  القروض والسلفياتB)٤٦٠.٧  ) ١٢  75B٥٤٤ .٧  
76B78  ٧٧.٢  التزامات اإليجارB٨٠ .٩  
79B80  األخرى التجارية و الذمم الدائنةB(١٣)  ١٧.٠  82B١٥ .٩  
83B85  ٤٧٥.٧  مطلوبات الضريبة المؤجلةB٤٦٧ .١  
86B 88  ٦ .١٬٠٣٠المطلوبات غير المتداولة  إجماليB١٬١٠٨ .٦  

89Bالمتداولة المطلوبات  
90Bالقروض والسلفيات  

91B)١٢٠.٧  ) ١٢  93B١٢٥ .٨  
94B 96  ٥ .١٢  اإليجارالتزاماتB١٢ .٤  
97Bاألخرى التجارية و الذمم الدائنة  

98B(١٣)  ٧ .٦٥٤  100B٣٢٤ .٠  
101B103  ٨ .١٣٢  المخصصاتB١٥٥ .٤  
104B 106  ٠ .١٨  الدائنة ضريبة الدخل ذممB٨ .٧  
107B 109  ٧ .٩٣٨المطلوبات المتداولة  إجماليB٦٢٦ .٣  
110B112  ٣ .١٬٩٦٩  إجمالي المطلوباتB١٬٧٣٤ .٩  
113B 115  ٥ .٤٬٩٩٦  إجمالي حقوق الملكية والمطلوباتB٤٬٧٩٧ .٣  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه ١٤إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات

 ھشام عبد السمیع عضو مجلس إدارة

_______________________
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٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٤    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد الموجز  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
  لفترة الستة أشهر المنتهية في

116B117  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
118B  المنتهية أشهر  الستة  لفترة 

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
لفترة الستة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 

119B 120  اإليراداتB(١٦)  121B٠.١٬٢٦٠  122B٥ .٧٣٧  123B٦ .٧١٦  124B٢ .٣٧٤  
125B 126  تكلفة المبيعاتB١٤) (  127B(٠ .٨١٨)  128B(٨ .٦٢٦)  129B(٨ .٤٦٣)  130B(١ .٣٢٦)  
131B 132  إجمالي األرباحB٠ .٤٤٢  133B٧ .١١٠  134B٨ .٢٥٢  135B١ .٤٨  

136B 137  إيرادات أخرىB-  138B(٢ .٠)  
139B 140  والمصروفات العمومية واإلدارية مصروفات البيعB)١٤ (  141B(٠ .٤٥)  142B(٣ .٤١)  143B(٨ .٢٢)  144B(٥ .٢٠)  
145B 146  مصروفات أخرىB-  147B(١ .٢)  148B-  149B(٤ .٠)  
150B151التشغيلية   األرباحB٠ .٣٩٧  152B٣ .٦٧  153B٠ .٢٣٠  154B٠ .٢٧  

155B 156  إيرادات التمويلB(١٥)  157B٥ .٧  158B٥ .٢١  159B٤ .٢  160B(٤ .١١)  
161B 162  تكلفة التمويلB(١٥)  163B(٩ .٢٣)  164B(٥ .١٥)  165B(١٣٫٣)  166B٣ .٣  
167B 168  التمويل  )/ إيراداتتكلفة(صافيB(٤ .١٦)  169B٠ .٦  170B(٩ .١٠)  171B(١ .٨)  
172B173(صافية من الضريبة) شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية خسائر  من  الحصةB-174B٥ .٠  175B-  176B٦ .٠  
177B 178  األرباح قبل ضريبة الدخلB٦ .٣٨٠  179B٨ .٧٣  180B١ .٢١٩  181B٥ .١٩  
182B 183  ضريبة الدخلB(٦٤٫٠)  184B(٦ .١١)  185B(٠ .٣٧)  186B(٥٫٦)  
187B 188الفترة أرباحB٦ .٣١٦  189B٢ .٦٢  190B١ .١٨٢  191B٩ .١٣  

192B:الدخل الشامل اآلخر  
193B الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر تبويبها البنود التي يتم أو قد يتم إعادة  
194B 195  فروق صرف عمالت أجنبية  –عمليات أجنبيةB(٣ .١٨)  196B(٥ .٤٣)  197B(٥ .٨)  198B(٤ .١٩)  
199B 200  الدخل الشامل اآلخر، صافي من الضريبةB(٣ .١٨)  201B(٥ .٤٣)  202B(٥ .٨)  203B(٤ .١٩)  
204B205  خسائر /إجمالي الدخل الشاملB٣ .٢٩٨  206B٧ .١٨  207B٦ .١٧٣  208B(٥ .٥)  
209B منسوبة إلى: األرباح  
210B 211  مالكي الشركةB٥ .١٩٨  212B٣ .١١٣  ٠ .٢٣  214B٨ .٨  
215B 216  الحصة غير المسيطرةB١ .١١٨  217B٢ .٣٩  218B٨ .٦٨  219B١ .٥  
220B 221  الفترة أرباحB٦ .٣١٦  222B١ .١٨٢  ٢ .٦٢  224B٩ .١٣  

225B:إجمالي الدخل الشامل منسوب إلى  
226B 227  مالكي الشركةB١ .١٨٩  228B٨ .٠  229B٠ .١٠٩  230B(١ .١)  
231B 232  الحصة غير المسيطرةB٢ .١٠٩  233B٩ .١٧  234B٦ .٦٤  235B(٤ .٤)  
236B237  إجمالي الدخل الشاملB٣ .٢٩٨  238B٧ .١٨  239B٦ .١٧٣  240B(٥ .٥)  
241B(بالدوالر األمريكي) ربحية السهم  
242B 243  ربحية السهم األساسيةB(١٨)  244B١٤٩ .٠  245B٠١٧ .٠  246B٠٨٥ .٠  247B٠٠٧ .٠  
248B 249  ربحية السهم المخففةB(١٨)  ١٤٩ .٠  251B٠١٧ .٠  252B٠٨٥ .٠  253B٠٠٧ .٠  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه ١٤إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٥    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية
  يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

254B255  مليون دوالر أمريكيB 256  رأس المالB 257  االحتياطياتB األرباح المحتجزة  

258B  حقوق الملكية
المنسوبة إلى  
مالكي الشركة  

الحصة غير 
المسيطرة 

إجمالي حقوق
الملكية

259B 4262  ) ٤.١٬٢٠٠(  ٢.٣٬٣٢٨  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد فيB٣.٢٬٦١٩  ٥ .٤٩١  264B٢.٢٬٩٨٥  ٩ .٣٦٥  

266B  267صافي األرباحB -  268B -269B٠ .٢٣  270B٠ .٢٣  271B٢ .٣٩  272B٢ .٦٢  
273B 274  الدخل الشامل اآلخرB -  275B)٢.(٢٢  276B -277B)٢.٢٢ (  278B(٣ .٢١)  279B(٥ .٤٣)  
280B 281  الدخل الشاملإجماليB -282B(٢ .٢٢)  283B٠ .٢٣  284B٨ .٠  285B٩ .١٧  286B٧ .١٨  

287B288  غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرقB -  289B -  290B -  291B -292B٥ .١٣  293B٥ .١٣  
294B295  المساهمين  األرباح على  توزيعاتB -  296B -  297B(٨ .٢٦)  298B(٨ .٢٦)  

299B-300B(٨ .٢٦)  
301B 302  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد فيB٢.٣٬٣٢٨  303B(٦ .١٬٢٢٢)  304B٧ .٤٨٧  305B٣ .٢٬٥٩٣

306B٣٩٧٫٣  307B٦ .٢٬٩٩٠  

308B 309  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد فيB٢.٣٬٣٢٨  310B(٤ .١٬٢٢٩)  311B١ .٤٣٦  312B٩ .٢٬٥٣٤  
313B٤.٣٬٠٦٢  ٥٢٧٫٥  

315B 316  صافي األرباحB-  317B-318B٥ .١٩٨  319B٥ .١٩٨  320B١ .١١٨  321B٦ .٣١٦  
322B 323  الدخل الشامل اآلخرB-  324B(٤ .٩)  

325B-326B(٤ .٩)  327B(٩ .٨)  328B(٣ .١٨)  
329B330  إجمالي الدخل الشاملB-331B(٤ .٩)  ٥ .١٩٨  333B١ .١٨٩  334B٢ .١٠٩  335B٣ .٢٩٨  

336B337غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرقB-  338B -  339B -  340B -٣ .٣٣  ٣ .٣٣  
.3343B 344  تخفيض رأس المالB(١٧)  345B(٠ .٢٬٠٠٠)  ٠.٢٬٠٠٠  347B-  348B-  349B-  350B-
351B 352 توزيعات األرباح للحقوق غير المسيطرةB(١٣) 353B - 354B -  355B - 356B -357B(٨ .١٨١)358B(٨ .١٨١)

  (٠ .١٨٥)-(٠ .١٨٥)(٠ .١٨٥)--(١٧)  مساهمين على ال رباحتوزيعات األ
367B 369  ٢.١٬٣٢٨  ٢٠٢١يونيو  ٣٠الرصيد فيB٤٩٤. ٦  ٢ .٧٦١B370  ٠ .٢٬٥٣٩  372B٢ .٣٬٠٢٧  ٢ .٤٨٨  

 .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه ١٤إلى ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٦    

 فيرتيغلوب  
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد الموجز  النقديةالتدفقات بيان 
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

374B375  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢١يونيو  
٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢٠يونيو  

376B 377  الفترةأرباحB٦ .٣١٦  378B٢ .٦٢  
379B:تسويات لـ  
380Bهالك و االستهالكاال  

3

382B٣ .١٣٦  383B٧ .١٣٣  
384B 385  إيرادات الفائدةB(١٥)  386B(٥ .٠)  387B(٣ .١)  
388B 389  مصروفات الفائدةB١٥) (  390B٤ .٢١  391B٧ .٨  
392B 393  مصروفات أخرىB-  394B٨ .٠
395B 396  صرف عمالت أجنبية وأخرى  أرباحصافيB١٥) (  

397B(٥ .٤)  398B(٤ .١٣)  
399B شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (صافية من الضريبة)خسائر الحصة من  

400B-  401B(٥ .٠)  
402B403  غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرقB٣ .٣٣  404B٥ .١٣  
405B مصروفات ضريبة الدخل  

406B٠ .٦٤  407B٦ .١١  

408B :التغيرات في  
409B المخزون  

410B٥ .١٩  411B(٢ .٣)  
412B الذمم المدينة التجارية واألخرى

413B(٢ .٤٠)  414B٧ .١٢١  
415B التجارية واألخرى الذمم الدائنة  

416B١ .١٢  417B٨ .٢١  
418Bالمخصصات  

419B(٣ .٢٢)  420B-  

421B :التدفقات النقدية  
422B424  ) ١.١٩(  مدفوعة فوائدB(٣ .٣٩)  
425Bفوائد مقبوضة  

426B٥ .٠  427B٦ .٠  
428B430  ) ١.٣٥(  الدخل المدفوعة  ضرائبB(٧ .٣)  
431B التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

432B٠ .٤٨٢  433B٢ .٣١٣  

434B استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات  
435B(٦ .١٣)  436B(٠ .٢٦)  

437B شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات أرباح من  
438B-  439B٦ .٠  

440B النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
441B(٦ .١٣)  442B(٤ .٢٥)  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٤إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٧    
 

 
ب              فيرتيغلو   

  السنويةالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف 
  (تابع) الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

  

443B444  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٢١يونيو  
  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢٠يونيو  
          

          

445B 446      متحصالت من قروضB-  447B٦ .٣٤  
448B 449  سداد قروض أطراف أخرىB)١٢ (    450B(٤ .٨٠)  451B(٩ .١٤٣)  
452B453      تمويليالتزامات الB(٢ .٢)  454B(٧ .٨)  
455B تمويلي  إيجارسداد التزامات     

456B(٥ .٣)  457B-  
458B459  * مساهمين توزيعات أرباح مدفوعة إلىB(١٧)&(١٣)    460B(٠ .٥٥)  461B-  
462B 463     النقد المستخدم في األنشطة التمويليةB(١ .١٤١)  464B(٠ .١١٨)  

          
465B466      صافي التدفقات النقديةB٨.١٦٩  ٣ .٣٢٧  

          
468B 469      صافي الزيادة في النقد وما يعادلهB٨.١٦٩  ٣ .٣٢٧  
471B يناير  ١النقد وما يعادله في      

472B٩ .٥٣٤  473B٦ .٤٢٤ 
 (١ .٢٧)475B  ) ٠.١٠(      تأثير تقلبات أسعار الصرف على النقد المحتفظ به 

476B 477        يونيو ٣٠النقد وما يعادله فيB٢ .٨٥٢  478B٣ .٥٦٧  
          

  
  لمزيد من التفاصيل. ١٧و  ١٣راجع االيضاحات ،  ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما فيالجزء المدفوع من األرباح المعتمدة  *تمثل

  
    .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٤إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات

  
  

  



  فيرتيغلوب
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةإيضاحات حول 
   يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٨     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف  التقرير  

١ - 479B حول الشركةمعلومات  
  

  محدودة كشركة خاصة ٢٠١٨ديسمبر  ٢٣"الشركة") في  " أوفيرتيغلوب"(فيرتيغلوب هولدينج ليمتد تم تأسيس 
،  ٢٤٧٦-٢٤٧٥المسجل في    مكتب الشركةيقع  .  ٢٠١٥  لسنةسوق أبوظبي العالمي  باألسهم بموجب لوائح شركات  

إن  ، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.  الماريا  سوق أبوظبي العالمي، جزيرة  مربعة، برج السلع،  ٢٠الطابق  
البيانات المالية المرحلية   تتألف. ٠٠٠٠٠١٩١١لسوق أبوظبي العالمي برقم  الشركة مسجلة في السجل التجاري  

  ). ‘المجموعة’ مجتمعة بـالتابعة (يشار إليها  وشركاتهالشركة المالية لمن البيانات الموجزة الموحدة 
  

اسم  تحت  سابقاً  مسجلة  الشركة  ليمتد"  كانت  هولدينج  اكسبورتس  فيرتيليزيرز  آي  سي  "أو  و  آي "  سي    أو 
خالل دمج    فيرتيغلوب هولدينج ليمتدوتم تغيير اسمها الحقاً إلى  "  فيرتيليزيرز اكسبورتس هولدينج ريستركتد ليمتد

    أعمال فيرتيل.  
  

من األسهم وحقوق   ٪٥٨("الشركة األم األساسية") التي تمتلك    أو سي آى. إن فيإن المجموعة موحدة تحت  
    التصويت في الشركة. 

  

 . النيتروجينيةيتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات 
 

أغسطس   ٢١  تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والموافقة على إصدارها بتاريخ
   من قبل مجلس اإلدارة. ٢٠٢١

  
٢ - 480Bواألحداث الرئيسية   أساس اإلعداد  

 
481Bعامةنبذة     ١-٢  

  
إعداد   الموحدةتم  الموجزة  المرحلية  المالية  في    سنوية  النصف  البيانات  المنتهية  ً   ٢٠٢١يونيو    ٣٠للفترة   وفقا

 المعلومات واإلفصاحات   كافةال تتضمن  ، وهي  التقارير المالية المرحلية" إعداد  "  ٣٤  رقم  الدولي  يمعيار المحاسبلل
 هامة األحداث والمعامالت اللبيان  اإليضاحات التفسيرية    زيد منإدراج المفي البيانات المالية السنوية. تم  الالزمة  

لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالية سنوية موحدة للسنة المنتهية في 
ة الموحدة نصف الموجز  قراءة البيانات المالية المرحلية  تعين ي   .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١

إلى جنب    السنوية  ً   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مع البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  جنباً   التي تم إعدادها وفقا
ومتطلبات الئحة شركات    للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  . ٢٠٢٠ لسنةسوق أبوظبي العالمي 
  

وللفترة المنتهية    ٢٠٢١يونيو    ٣٠السنوية كما في    النصفالموجزة الموحدة    لم يتم تدقيق البيانات المالية المرحلية
التاريخفي   الموحدة    ،ذلك  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  أو  تدقيق  يتم  للفترة الولم  السنوية  نصف 

  . ٢٠٢٠يونيو   ٣٠المنتهية في 
  

بالدوالر األمريكي، وهو العملة التشغيلية    البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةتم عرض هذه  
. تم تقريب  لمعامالت األجنبية الرئيسية للمجموعة بالدوالر األمريكيحيث تتم ا   وعملة عرض تقارير المجموعة

    ، ما لم يذكر خالف ذلك.مليونكافة المبالغ ألقرب 
  
 

  أحداث رئيسية     ٢-٢  
  

  تأثير تفشي فيروس كورونا 
  

أن لن يكون لتفشي فيروس كورونا ، نتوقع  بناًء على مظاهر االنتعاش القوي الذي شهده السوق في اآلونة األخيرة
. ارتفعت أسعار اليوريا واألمونيا العالمية على المدى الطويل  ألعمالنا وتقييم أصولناالموضوعة    التوقعاتتأثير على  

  . ٢٠٢١األولى من سنة  الستةاألشهر في  جوهري بشكل 
  

إال أننا نرى أن أداءنا   حتى اآلن،   الطويل نطاق أثار تفشي فيروس كورونا على المدى    اتضاحعلى الرغم من عدم  
المالي والتشغيلي الحالي اليزال قوياً. لقد نجحنا في تنفيذ عملياتنا من خالل العمل عن بعد ويمكننا االستمرار في  

 ةنقوم بمراقبة التطورات في كل منطقة عن كثب ولدينا أنظمة مرنذلك لفترة زمنية أخرى إذا اقتضت الضرورة.  
بإجراء تعديالت عاجلة عند الحاجة. إن تحلي جميع موظفينا بمرونة رائعة طوال هذه الفترة يعطي جميع  تسمح لنا  

فرق اإلدارة المحلية ثقة في العودة إلى العمل عن بعد مرة أخرى عند الحاجة، دون توقف عملياتنا وسلسلة التوريد.  
  

  الطرح العام األولي للشركة
 

في قررت إن  آى.  سي  أولي أو  عام  طرح  في  قدًما  المضي  (أدنوك)  الوطنية  أبوظبي  بترول   (IPO) وشركة 
  ٢٠٢١.في نهاية يونيو (SCA) لهيئة األوراق المالية والسلع  يتم تقديم اإليداع األول  . فيرتيغلوب لشراكتهم

  
٣ - 483Bالتغير في السياسة المحاسبية  

  

المطبقة   ذاتها باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية هي  
  ذلك التاريخ.  وللسنة المنتهية في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

ً تغيير في السياسات المحاسبية  أي     ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مالية الموحدة للمجموعة كما في  في البيانات ال  ينعكس أيضا
  .ذلك التاريخ وللسنة المنتهية في

  

 ٩التعديالت على المعيار رقم    -)  ٢بشكل مبدئي بتعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة (المرحلة  المجموعة    قامت
المالية،، والمعيار التقارير  المعايير الدولية إلعداد  المعايير   ٧رقم  ، والمعيار  ٣٩رقم    الدولي    يالمحاسب  من  من 

من   ١٦رقم  ، والمعيار  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٤رقم  والمعيار    ،الدولية إلعداد التقارير المالية
ً ٢(تعديالت المرحلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   .٢٠٢١يناير   ١من  ) اعتبارا

ً قامت المجموعة بتطبيق تعديال بها في تعديالت    المصرحلالستثناءات    ت المرحلة الثانية بأثر رجعي. ومع ذلك ، وفقا
تأثير على أرصدة لم يكن للتطبيق بأثر رجعي أي  .  ٢٠٢٠  سنة، بما في ذلك عدم تقديم إفصاحات إضافية ل٢المرحلة  

  .حقوق الملكية االفتتاحية
  

ً  المطبقةمحددة السياسات ال   بشأن تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة. ٢٠٢١يناير   ١من  اعتبارا
رتبط هذه  تر الدولية إلعداد التقارير المالية.  معاييالفي    محددةمتطلبات  بديل عملي لتوفر تعديالت المرحلة الثانية  

في العقد بسعر مرجعي بديل    المحدد بتعديالت األدوات المالية وعقود اإليجار الناتجة عن استبدال سعر الفائدة  البدائل  
  .جديد

  

نتيجة  يتغير  ستهلكة  إذا كان أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاس بالتكلفة الم
المالي   أو االلتزامالمالي    لألصلدة، تقوم المجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعلي  معدل الفائتعديل السعر المرجعي ل

التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية يتعين  .  الالزم بموجب تعديل سعر الفائدةعكس التغيير  على نحو ي
  :ةاستيفاء الشروط التالي، في حال الفائدة تعديل السعر المرجعي لمعدلمن خالل 

  

  ؛ ولتعديل السعر المرجعيالتغيير ضروري كنتيجة مباشرة كان  -
ً كان   - أي األساس قبل التغيير   - لألساس السابق    األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديا

  مباشرة.



  
  فيرتيغلوب

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

٩     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف  التقرير  
 

  

  التغير في السياسة المحاسبية (تابع)      -٣
  

الالزمة  تغييرات أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية    عالوة علىتغييرات على أصل مالي أو التزام مالي    في حال إجراء
لتزام  ، تقوم المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االبموجب تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة

ً   تقوم المجموعة  .الالزم بموجب تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدةيعكس التغيير  على نحو  المالي   بتطبيق سياسات    الحقا
  المحاسبة عن التعديالت الموضحة أعاله على التغييرات اإلضافية. 

  

ً   تمنح هذه  استثناء الستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في معدل الفائدة عند إعادة قياس   التعديالت أيضا
 ليس للتطبيق بأثر رجعي .  تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدةتعديل عقد اإليجار الذي يتطلبه    نتيجة  التزام عقد اإليجار

  تأثير على أرصدة حقوق الملكية االفتتاحية.
  

  موسمية العمليات التشغيلية     -٤
  

  هصناعة األسمدة النيتروجينية بطبيعت  يرتكز مجال.  الشركة بشكل أساسي حسب المنطقة الجغرافيةمنتجات    محفظةتتنوع  
النمو السكاني العالمي، وإنتاجية المحاصيل، وتكاليف المواد  معدل  على عوامل العرض والطلب األساسية، بما في ذلك  

طويلة األجل    العوامل من ضمن عوامل أخرىهذه    يترتب علىية زراعة المحاصيل ومواسم الحصاد.  األولية، وموسم
إلى   األجل  توجهات  وقصيرة  النيتروجين نشأة  أسمدة  دوري   لتسعير  العالمية  تساهم  .  بشكل  تخفيف  المبيعات  تأثير  في 

  التقلبات الموسمية في أي منطقة. 
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      -٥
  

بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  نصف السنوية  إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 نصف البيانات المالية    معلنة فيتؤثر على المبالغ المن شأنها أن  يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  

السنوية الموجزة الموحدة. تستند التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة 
استخدامها لتقدير  في ظل الظروف الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال    الراهنة، ويتم  عليهاالقيم  الحصول    يمكن 

  التعديالت علىبشكل مستمر. يتم االعتراف ب  التابعة لهاأخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات  بسهولة من مصادر  
  كان من شأن والفترات المستقبلية، إذا    التعديلفترة  أي  التقدير أو في    تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها  

  تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.  المعدلة أن التقديرات 
  

في    ةً مقارن المنتهية  للسنة  الموحدة  المالية  األحكام ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١بالبيانات  في  جوهرية  تغييرات  هناك  تكن  لم   ،
عن تلك المعترف بها   جوهريوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي يمكن أن ينتج عنها مبالغ مختلفة بشكل  

  لبيانات المالية الموحدة.في ا
  

  المعدالت الجوهرية      -٦
  

  السنة:الفترة/  فيما يلي أسعار صرف العمالت الهامة المطبقة خالل 
  

متوسط سعر    
  الصرف 

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

متوسط سعر  
  الصرف 

  يونيو   ٣٠
٢٠٢٠  

  سعر اإلغالق 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  سعر اإلغالق 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
          

  ٢٢٢٥ .١  ١٨٤٩ .١  ١٠١٩ .١  ٢٠٥١ .١  اليورو
  ٠٦٣٥ .٠  ٠٦٣٧ .٠  ٠٦٣٢ .٠  ٠٦٣٨ .٠  الجنيه المصري
    ٠٠٧٦ .٠  ٠٠٧٤ .٠  ٠٠٨١ .٠  ٠٠٧٥ .٠  الدينار الجزائري

  المخاطر المالية وإدارة رأس المال       -٧  
  
  إدارة رأس المال   ١-٧

  

اإلدارةتتمثل سياسة   المال  في    مجلس  لرأس  بقاعدة قوية  ثقة المستثمر والدائن وثقة االحتفاظ  على  للحفاظ 
واألرباح م العادية  سهاأل من    أسهم المجموعة  تتألفر المستقبلي لألعمال.  يضمان التطوالسوق باإلضافة إلى  

أس  بمراقبة العائد على ر  مجلس اإلدارةواالحتياطات والحصص غير المسيطرة للمجموعة. يقوم  المحتجزة  
على المجموعة  مؤسسات مالية خارجية    تفرضالمال ومستوى توزيعات األرباح إلى حاملي األسهم العادية.  

عن وصف    ١٢االحتفاظ بمتطلبات رأسمالية مقارنة بالدين لدى المجموعة. يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح  
  التعهدات المالية. 

  

  الملكية لدى المجموعة في تاريخ التقرير:فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق 
  

    مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        
        

  ٦٧٠ .٥ ٤ .٥٨١    قروض وسلفيات  
 ً   ٥٣٤ .٩  ٢ .٨٥٢    النقد وما يعادله: ناقصا

  ١٣٥. ٦  )٨.٢٧٠(    صافي الدين  
  ٤٣٬٠٦٢. ٢ .٣٬٠٢٧    إجمالي حقوق الملكية

  ٠. ٠٤  (٠٩ .٠)    الدين إلى حقوق الملكيةنسبة صافي 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٢-٧
  

  فئات األدوات المالية: 
  

القروض والذمم المدينة / الذمم الدائنة  
    بالتكلفة المطفأة

      مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
          

          الموجودات 
  ٢٢٧ .٤  ٩ .٢٥٠      *التجارية واألخرى المدينةالذمم 

  ٥٣٤ .٩  ٢ .٨٥٢      النقد وما يعادله  
  ٧٦٢ .٣  ١ .١٬١٠٣      اإلجمالي 

          
          المطلوبات

  ٦٧٠ .٥  ٤ .٥٨١      القروض والسلفيات
  ٣٢٧ .٥  ٣ .٦٥٨      **الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٩٩٨ .٠  ٧.١٬٢٣٩      اإلجمالي 
  المصروفات المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة للموردين *   باستثناء 

    ** باستثناء امتيازات الموظفين
  قيمتها العادلة.إن إجمالي القيمة التعاقدية لألدوات المالية المستحوذ عليها أعاله تقارب 

  



  
  فيرتيغلوب

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

١٠     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  

  )المخاطر المالية وإدارة رأس المال (تابع      -٧
  

  :ةالفائدتعديل السعر المرجعي لمعدل 
الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي، بما في ذلك استبدال  لسعر المرجعي لمعدالت  أساسي ل  تعديل يتم إجراء  

المعروضة   األسعار  بديلة  فيما  بعض  بمعدالت  البنوك،  تكون  بين  المخاطر.تكاد  من  تعرض    خالية  إن 
معدالت الفائدة   يتمثل في في تاريخ التقرير األسعار المعروضة فيما بين البنوك الرئيسي لمخاطرالمجموعة 

معدالت الفائدة  بالنسبة ل  المرجعي البديل  إن السعربالدوالر األمريكي على قروضها.    السائدة بين بنوك لندن 
عديل الشروط التعاقدية  ت  إجراءات  إنجاز. تخطط المجموعة  فائدة لليوم الواحدمعدل ال  السائدة بين بنوك لندن هو

  . ٢٠٢١  سنة بنهاية  في ضوء تعديل األسعار المعروضة فيما بين البنوك 
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات      -٨
  

  مليون دوالر أمريكي 
األرض 
  والمباني 

الممتلكات 
  والمعدات 

األثاث 
  والتجهيزات 

قيد 
  اإلجمالي  اإلنشاء 

            
  ٥٬٨١٦ .٣  ٤٦ .٥  ٤٣ .٢  ٥٬٤٢٧ .٩  ٢٩٨ .٧  التكلفة 

  )٢٬٣٦٧ .٨(  -  ) ٣٥ .٣(  )٢٬٢٢٩ .٨(  ) ١٠٢ .٧(  االهالك المتراكم 
  ٣٬٤٤٨ .٥  ٤٦ .٥  ٧ .٩  ٣٬١٩٨ .١  ١٩٦ .٠  ٢٠٢٠يناير   ١في 

            
            التغيرات في القيمة الدفترية:  

  ٦٦ .٥  ٣٥ .٥  ١ .٩  ٢٤ .٠  ٥ .١  اإلضافات 
  ) ٢٥٧ .٤(  -  ) ٢ .٢(  ) ٢٤٦ .٠(  ) ٩ .٢(  االهالك 

  -  ) ٩ .٧(  ٠ .٤  ٦ .٣  ٣ .٠  التحويالت 
  ) ٨٥ .٦(  ) ١ .٧(  ) ٠ .٧(  ) ٧٧ .٧(  ) ٥ .٥(  تأثير التغير في أسعار الصرف

  ٣٬١٧٢ . ٠  ٧٠ . ٦  ٧ . ٣  ٢٬٩٠٤ . ٧  ١٨٩ . ٤  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
            
            

  ٢ .٥٬٧٢٦  ٦ .٧٠  ٥ .٤٣  ١.٥٬٣١٤  ٠ .٢٩٨  التكلفة 
 (٢ .٢٬٥٥٤)  -  (٢ .٣٦)  ) ٢٬٤٠٩  .٤(  (٦ .١٠٨)  الك المتراكم هاال

  ٠ .٣٬١٧٢  ٦ .٧٠  ٣ .٧  ٢٬٩٠٤٫٧  ٤ .١٨٩  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
            

            التغيرات في القيمة الدفترية:  
  ٥ .١٢  ٤ .٨  ٢ .٠  ٩ .٣  -  اإلضافات 
  (٨ .١٣٠)  -  (٠ .١)  ) ٣.١٢٥(  (٥ .٤)  االهالك 

  -  (٧ .٠)  -  ٧ .٠  -  التحويالت 
  (٠ .٢٠)  (٥ .٠)  (٠٫١)  (١ .١٨)  (٣ .١)  الصرفتأثير التغير في أسعار 

  ٧ .٣٬٠٣٣  ٨ .٧٧  ٤ .٦  ٩ .٢٬٧٦٥  ٦ .١٨٣  ٢٠٢١يونيو   ٣٠في 
            

  ٥.٥٬٧٠٣  ٨ .٧٧  ٤ .٤٣  ٦.٥٬٢٨٦  ٧ .٢٩٥  التكلفة 
 (٨ .٢٬٦٦٩)  -  (٠ .٣٧)  ) ٧.٢٬٥٢٠(  (١ .١١٢)  الك المتراكم هاال

  ٧ .٣٬٠٣٣  ٨ .٧٧  ٤ .٦  ٩ .٢٬٧٦٥  ٦ .١٨٣  ٢٠٢١يونيو   ٣٠في 
  

 
 

 مليون   ٢٢  .٢:  ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي (  ٢٢  .٢  تبلغ، تمتلك المجموعة أرض بقيمة دفترية  ٢٠٢١يونيو    ٣٠كما في             
  ). دوالر أمريكي         

  
، انهارت احدى آالت تحميل السفن أثناء أعمال الصيانة الدورية في الرويس. أظهر تقرير    ٢٠٢١خالل شهر أبريل  

. وبناًء عليه  فبوضع التوق  آالت تحميل السفن  جعلمما    مكونات الرئيسية لأللةأعمال التفتيش األولية أضرارا جسيمة لل
مليون دوالر امريكي. تقوم االدارة    ٩٫٢بقيمة  لآلالت  لقيمة الدفترية  كامل امصروف ضمن تكلفة المبيعات لتم تسجيل  

ً حالي الشركة ان يكون    عتتوق  تأمين محتملة.  تعويضاتبما في ذلك أي  من القيمة القابلة لالسترداد لالصل  بالتحقحق    ا
 .مما قد يؤدي إلى عكس (جزئي) للمصروفات المسجلةالثالث  مسجل في الُربع  النهائيالتعرض 

 
البالغة اإلضافات  بسورفيرت    ١٢٫٥  تتعلق  أساسي  بشكل  أمريكي  دوالر  أمريكي،   ٢٫٨  بقيمةمليون  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمريكي،    ٣٫١بمبلغ    الشركة المصرية للصناعات األساسيةومليون دوالر أمريكي    ٣٫٩رتيل بمبلغ  يوف
بشكل    ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي. يرتبط تأثير الحركة في أسعار الصرف في    ٢٫٧  بمبلغ  والشركة المصرية لألسمدة

. لمجموعةالمتبعة من قبل ا مختلفة (الدينار الجزائري)، إلى عملة العرض  شركة عملتها التشغيلية  أساسي بسورفيرت، 
 ٢٠٢٠.ديسمبر ٣١   يب رنتامقا ي األمريك٪ مقابل الدوالر ٢٫٦انخفض الدينار الجزائري بنسبة ، ٢٠٢١يونيو  في
  

  الشهرة التجارية      -٩
 

لم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية خالل الفترة، حيث لم يتم تحديد أي دوافع هامة إلجراء االختبار.  
  سيتم إجراء اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية السنوي في الربع األخير من السنة. 

 
  المعادلالنقد والنقد  -١٠

 

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        

  ٢.٠   ٢.٠    النقد في الصندوق 
 ٣ .٥٢٨  ٥ .٨٤٥    أرصدة بنكية 
 ٤ .٦  ٥ .٦    النقدية المقيدة 

  ٩ .٥٣٤  ٢ .٨٥٢    المجموع
 

  ذمم ضريبة الدخل المدينة     -١١
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠    مليون دوالر أمريكي 
        

  -  ٦ .١٦     متداولة – ذمم ضريبة الدخل المدينة 
  -  ٦ .١٦    المجموع

 
مليون دوالر أمريكي) بقضية إعادة االستثمار في سورفرت، وتمثل سداد    ٦.١٦ترتبط قيمة ضريبة الدخل المدينة (

مليون    ٢٩٦.٧بقيمة    ٢٠٢٠ديسمبر  ٪ من القيمة المبدئية التي طالبت به المديرية العاملة للضرائب الجزائرية في  ٣٠
مليون دوالر أمريكي). تم السداد في سياق إجراءات االستئناف التي شرعت فيها سورفرت   ٤.٥٥دينار جزائري (

للطعن في المطالبة. تم مراجعة موقف الشركة في هذا الشأن من قبل العديد من مستشاري الضرائب ذوي السمعة  



  
  فيرتيغلوب

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

١١     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  القروض والسلفيات   -١٢
 

  مليون دوالر أمريكي 
  يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
      

  ٢.٨٨٢ ٥ .٦٧٠  يناير  ١في 
  ٥.٣٣٩  -  متحصالت من قروض

  ) ٥٠٤(٠.  (٤ .٨٠)  القروض مدفوعات

  ٥ .٠  ٠ .١  تكاليف المعامالت / أقساط (السندات) ستهالكإ
  ) ٥ .٣(  -  المتكبدة تكاليف المعامالت 

  ) ٤٦. ٩(  (٧ .٩)  العمالت  تأثير الحركة في أسعار صرف
  ٦٧٠ .٥  ٤ .٥٨١  ديسمبر ٣١في يونيو/  ٣٠في 

  ٥٤٤. ٧  ٧ .٤٦٠  غير متداولة 
  ١٢٥ .٨  ٧ .١٢٠  متداولة

  ٦٧٠ .٥  ٤ .٥٨١  اإلجمالي 
 

يتعلق تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت بشكل أساسي بالقروض المقومة بالدينار الجزائري، والتي تختلف 
  عن عملة العرض الخاصة بالمجموعة. 

  تقارب قيمتها العادلة. ياتالقيمة الدفترية للقروض والسلف
  

 التعهدات 
  

يونيو    ٣٠القروض مستحقة على الفور. اعتباًرا من  في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلبات التعهدات ، تصبح  
المالية٢٠٢١ التعهدات  بجميع  الوفاء  تم  تمكن  .،  التي  الرقابة  بنود  في  تغييًرا  الخارجية  االقتراضات  تتضمن 

  المقرضين من استدعاء التمويل المقدم . 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  -١٣
  

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        

  ٦ .٩٩ ٣ .١٠١    التجارية الدائنةالذمم 
طراف ذات عالقة أل مستحةالتجارية  الدائنةالذمم 

  )١٩(إيضاح 
  ٨ .١٨  ٥ .١٨  

  ٢ .١٢  ٩.١٣٩    )١٩(إيضاح  * ذمم دائنة أخرى ألطراف ذات عالقة
  ٨ .٩  ١ .٣٦    المبالغة المستحقة بموجب برنامج التوريق 

  ٣ .١٢  ٩.١٩١    **  مستحقة الدفع للحقوق غير المسيطرةتوزيعات أرباح 
  ١ .١٦٠ ٧ .١٣٨    المستحقة  روفاتالمص

  ٩ .٠  -    الفائدة المستحقة 
  ٤ .١٢  ٤ .١٣    مزايا العاملين

  ٣ .١٣  ٦ .٣١    ارصدة دائنة اخرى 
  ٥ .٠  ٣.٠    ضرائب أخرى مستحقة الدفع

    ٩ .٣٣٩  ٧ .٦٧١    اإلجمالي 

 رفرت. الجيدة الذين أجمعوا على رأي سو
 

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
  ٩ .١٥  ٠.١٧    غير متداولة 

  ٠.٣٢٤  ٧ .٦٥٤    متداولة
  ٩ .٣٣٩  ٧ .٦٧١    اإلجمالي 

  
 أو سي آى مليون دوالر أمريكي لشركة أدنوك و  ١٣٠تتضمن الذمم الدائنة األخرى توزيعات أرباح مستحقة الدفع بقيمة  *
  . ٢٠٢١و من يولي الخامسالتي تم دفعها بالكامل في و  ، في يبفيرتياليزر  

 مليون دوالر    ١٨١٫٨على توزيع أرباح على الحقوق غير المسيطرة بقيمة    سورفرت، وافق مساهمو    ٢٠٢١أبريل    ٢٢في    **
غير المسيطرة مرتبط بتوزيعات الحصص  والمبلغ المتبقي    ،فع خالل الفترةتدلم    مليون)  ٢٤٫٢٤٦دينار جزائري  (  أمريكي
  ك. يايبةلشرك
تمت  إلى اتفاق يتعلق بأحد تعويضاتها، ونتيجة لذلك،  ,  شركة اوراسكوم لالنشاء والصناعة، توصلت  ٢٠٢١  وفي يوني***

مليون دوالر أمريكي إلى ذمم دائنة أخرى ألن توقيت الدفع مؤكد ومستحق   ٢٣٫٦إعادة تصنيف المخصص التاريخي البالغ  
  .آلخرمليون دوالر أمريكي لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا ١٫١تم تحرير المخصصات الفائضة البالغة  .في يوليو 

 " قيمتها العادلة.دائنة تجارية وأخرىتقارب القيمة الدفترية "للذمم   
  

  تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية     -١٤
     

  المصروفات بحسب طبيعتها
  

  مليون دوالر أمريكي 

  أشهر ستة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

    أشهر ستة
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  

  أشهرثالثة 
يونيو  ٣٠

٢٠٢١ 

 أشهر ثالثة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  
          

المواد الخام والمواد االستهالكية والبضائع  
 ٦ .١٧٥ ٢ .٢٩٩  ٨ .٣٣٣ ١ .٥٠٧  تامة الصنع 

البضائع  المواد الخام والمواد االستهالكية و
 ٦ .٤٧ ١ .٤٨ ٨ .٨٨  ٥ .٩٤ الطراف ذات عالقة تامة الصنع

 ٦ .٤ ٣ .٩  ٥ .٧  ٧ .١٣  اإلصالحات والصيانة
 ٣ .٤٤ ٦ .٤٨  ٩ .٨٩  ٧ .٩٥  مصروفات تعويضات الموظفين

 ٩ .٦٦ ٥ .٧٢  ٧ .١٣٣  ٣ .١٣٦ االهالك و االستهالك
 ٨ .١ ٧ .١  ٤ .٣  ٢ .٣  أتعاب االستشارات
 ٨ .٥ ٢ .٧  ٠ .١١  ٥ .١٢  مصروفات أخرى 

 ٦ .٣٤٦ ٦ .٤٨٦  ١ .٦٦٨  ٠ .٨٦٣  اإلجمالي 
 ١ .٣٢٦ ٨ .٤٦٣  ٨ .٦٢٦  ٠ .٨١٨  تكلفة المبيعات

العمومية  والمصروفات  البيع  مصروفات 
 ٥ .٢٠ ٨ .٢٢  ٣ .٤١  ٠ .٤٥  واإلدارية 
   ٦ .٣٤٦ ٦ .٤٨٦  ١ .٦٦٨  ٠ .٨٦٣  اإلجمالي 

  



  
  فيرتيغلوب
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  صافي تكلفة التمويل       -١٥
  

  مليون دوالر أمريكي 

 ستة  
  أشهر 
٣٠ 

  يونيو 
٢٠٢١  

 ستة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢٠  

  ثالثة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢١  

  ثالثة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢٠  

            
  ٤ .٠  ٣ .٠  ٨ .٠  ٥ .٠    إيرادات الفائدة على القروض والذمم المدينة 

  -  -  ٥ .٠  -    )١٩إيرادات الفائدة ألطراف ذات عالقة (إيضاح 
  (٨ .١١)  ١ .٢  ٢ .٢٠  ٠ .٧    أرباح صرف العمالت األجنبية

  )٤.١١(  ٤ .٢  ٥ .٢١  ٥ .٧    إيرادات التمويل 
مصروفات الفائدة وتكاليف التمويل األخرى من  

  (٠ .١٥)  (٠ .١١)  (٨ .٦)  (٧ .١٩)    المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة

  ) ٠ .١(  (٨ .٠)  (٩ .١)  (٧ .١)    )١٩ايضاح( مصروفات الفائدة ألطراف ذات عالقة
  ٣ .١٩  (١٫٥)  (٨ .٦)  (٥ .٢)    خسائر صرف العمالت األجنبية

  ٣ .٣  (٣ .١٣)  (٥ .١٥)  (٩ .٢٣)    تكلفة التمويل 
صافي تكلفة/ إيرادات التمويل المعترف بها ضمن  

  ) ١.٨(  (٩ .١٠)  ٠ .٦  (٤ .١٦)    األرباح أو الخسائر 
 
  التقارير حسب القطاع   -١٦

    

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  فيرتيغلوب 

المتاجرة مع 
  إجمالي   استبعادات  أخرى   آخر طرف  

            
  ٠.١٬٢٦٠  -  -  ٢ .٢٠٥ ٨ .١٬٠٥٤  إجمالي اإليرادات الخارجية

            
خصم قبل  المعدلة  األرباح  
والضرائب واإلهالك  الفائدة

  ٢ .٥٣٢  -  (٨ .٦)  ٢ .٧  ٨ .٥٣١  *  ستهالكاإلو 
  (٣ .١٣٦)  -  (٢ .٠)  -  (١ .١٣٦)  االستهالك  االهالك و 
  ٥ .٧  ) ٠.١٠(  ٧ .١  -  ٨ .١٥  التمويل  ايرادات

  (٩ .٢٣)  ٠.١٠  ) ١.١٣(  (٩ .٠)  (٩ .١٩)  مصروفات التمويل 
  (٠ .٦٤)  -  (١ .٧)  (١ .٠)  (٨ .٥٦)  ضريبة الدخل 

  ٦ .٣١٦  -  (٤ .٢٤)  ٢ .٦  ٨ .٣٣٤ أرباح/ (خسائر) الفترة
  ٥ .١٢  -  -  -  ٥ .١٢  رأسماليةمصروفات 

   ٥ .٤٬٩٩٦  -  ٩ .٢٣٠  ٦ .٣٨  ٠ .٤٬٧٢٧  إجمالي الموجودات 

   

   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

  فيرتيغلوب تنتجها 
المتاجرة مع 

  إجمالي   استبعادات  أخرى   آخر طرف  
            

  ٥ .٧٣٧  -  -  ٢ .٧٦  ٣ .٦٦١  إجمالي اإليرادات الخارجية *
            

خصم قبل  المعدلة  األرباح  
و  االهالك    و   الفائدة والضرائب

  ٢٠٥٫٥  -  (٦ .٥)  (٢ .٠)  ٣ .٢١١  *  *هالك ست اإل
شركات  خسائر  من  الحصة 
مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق  

  ٥ .٠  -  ٠٫٥  -  -  الملكية (صافية من الضريبة) 
  (٧ .١٣٣)  -  -  -  (٧ .١٣٣)  االهالك و االستهالك 
  ٥ .٢١  (٦ .١٩)  ٤ .١  ١ .٠  ٦ .٣٩    االرادات التمويلية

  (٥ .١٥)  ٦ .١٩  (٠ .٢٦)  (٥ .٠)  (٦ .٨)  مصروفات التمويل 
  (٦ .١١)  -  (٣ .٣)  (١ .٠)  (٢ .٨)  ضريبة الدخل 

  ٢ .٦٢  -  (١ .٣٤)  (٦ .٠)  ٩ .٩٦ أرباح/ (خسائر) الفترة

  ٥ .٦٦  -  ١ .٠  -  ٤ .٦٦  مصروفات رأسمالية*
            

  ٣ .٤٬٧٩٧  -  ٩ .٨٤  ٠ .١٥  ٤ .٤٬٦٩٧  إجمالي الموجودات* 
  

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١* في 
لم يتم تعريف مقاييس األداء  مقاييس األداء البديلة لتوفير فهم أفضل للتطورات القائمة فيما يخص أداء األعمال.  فيرتيغلوب  تستخدم    **

الدولية   المعايير  في  مع  البديلة  باالقتران  تكميلية  كمعلومات  استخدامها  ويتعين  المالية،  التقارير  إلعداد  إلعداد  الدولية  المعايير  مقاييس 
المالية   للمقارنة  األكثر  التقارير  والضرائب وقابلية  الفوائد  على أنها   االستهالكوك  االهالبشكل مباشر. يتم تعريف األرباح قبل  المعدلة 

قبلاجمالي  ( الربح  و  خصم  صافي  الدخل  ضريبة  ومصاريف  واإلستهالكالفوائد  العمالت   اإلهالك  صرف  وخسائر  ومكاسب 
عملياتنا بنود وتكاليف إضافية تعتبرها اإلدارة ال تعكس  بمعدلة  )،  األجنبية والدخل من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 .األساسية
  



  
  فيرتيغلوب

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

١٣     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  
  

 
  

 االحتياطيات واألرباح المحتجزة    -١٧
 

  احتياطيات أخرى   مليون دوالر أمريكي 
احتياطي ترجمة  

  العمالت 
إجمالي  

  األرباح المحتجزة   االحتياطيات 
          

  ٥.٤٩١  ) ٤.١٬٢٠٠(  )٩.٤٩٤(  )٥.٧٠٥(  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
  ٣.٧٤  -  -  -  ي الربحفصا
  ٧.١٢٩  -  -  -  للمساهمين أرباح زيعات تو

  -  ) ٠.٢٩(  ) ٠.٢٩(  -  ترجمة العمالت فروق
  ١.٤٣٦  ) ٤.١٬٢٢٩(  )٩.٥٢٣(  )٥.٧٠٥( ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في 

  -  ٢٬٠٠٠  -  ٢٬٠٠٠  تخفيض رأس المال
  ٥.١٩٨  -  -  -  صاقي الربح

  ) ٠.١٨٥(  -  -  -  أرباح للمساهمين زيعات تو
  -  ) ٤.٩(  ) ٤.٩(  -  ترجمة العمالت فروق

  ٦ .٤٤٩  ٢.٧٦١  )٣.٥٣٣(  ٥.١٬٢٩٤  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
  

 تخفيض رأس المال 
 

بمقدار  ٢٠٢١يونيو    ٢٨في   المال  رأس  تخفيض  على  قرار خاص،  خالل  من  الشركة،  مساهمو  وافق  دوالر    ٢،  مليار 
من   إلى    ٣،٣٢٨،٢١١،٠٢٨أمريكي  أمريكي  وإطفاء   ١،٣٢٨،٢١١،٠٢٨دوالر  إلغاء  طريق  عن  أمريكي  دوالر 

سهم عادي بما يتناسب مع عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم. عالوة على ذلك، وافق المساهمون    ٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
من قبل مجلس   ٢٠٢١يونيو    ٢٨على إضافة تخفيض رأس المال إلى احتياطي آخر قابل للتوزيع على النحو المقترح في  

 إدارة الشركة.
 

 .الر أمريكي للسهم بعد تخفيض رأس المالدو  ١ستبقى القيمة االسمية للسهم الواحد 
 

 توزيعات أرباح على المساهمين 
 

مليون دوالر    ٥٥على اإلعالن عن توزيعات أرباح مؤقتة للمساهمين بقيمة    ٢٠٢١مارس    ٣١وافق مجلس اإلدارة في  
وفي    ، الفترة  خالل  بالكامل  دفعها  تم  والتي   ، بمبلغ    ٢٠٢١يونيو    ٢٨أمريكي  اإلعالن  اعتماد  تم  دوالر    ١٣٠،  مليون 

 ٢٠٢١يونيو  ٢٨في  وتم اعتماد كال اإلعالنين من قبل المساهمين ،بعد تاريخ التقرير، والتي تم دفعها بالكامل أمريكي 
  

   
 ربحية السهم    -١٨

 

  مليون دوالر أمريكي 

  أشهر ستة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  أشهر  ستة
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  

  أشهر ثالثة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  أشهر ثالثة 
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
          

         أ) أساسي 
  ٨ .٨  ٣ .١١٣  ٠.٢٣  ٥ .١٩٨  صافي الربح العائد للمساهمين 

العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط 
  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  *(أساسي)

العادي السهم  بالدوالر   االساسي  ربحية 
  ٠٠٧ .٠  ٠٨٥ .٠  ٠١٧ .٠  ١٤٩ .٠  األمريكي 

         مخففة  )ب
  ٨ .٨  ٣ .١١٣  ٠.٢٣  ٥ .١٩٨  صافي الربح العائد للمساهمين 

العادية المتوسط   األسهم  لعدد  المرجح 
  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  (أساسي)

بالدوالر  المخففة  العادي  السهم  ربحية 
  ٠٠٧ .٠  ٠٨٥ .٠  ٠١٧ .٠  ١٤٩ .٠  األمريكي 
  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحتسبة: 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو   ٣٠  مليون دوالر أمريكي 
      

  ٢.٣٬٣٢٨  ٢.٣٬٣٢٨  يناير  ١عادية مصدرة كما في أسهم 
  (٠ .٢٬٠٠٠)  (٠ .٢٬٠٠٠)  )١٧تخفيض رأس المال خالل السنة (إيضاح 

  ٢ .١٬٣٢٨  ٢ .١٬٣٢٨  األسهم العادية القائمة
  

  .ال توجد أسهم مخففة محتملة
  الموارد، تم التعامل مع هذادون تغيير مقابل في  *نظرا لتخفيض رأس المال، في تاريخ المعاملة، عدل عدد األسهم

  . ٢٠٢٠عام   لعدد األسهم اعتبارا من بداية المرجحبأثر رجعي، وبالتالي تم تعديل متوسط  االنخفاض في عدد األسهم
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  فيرتيغلوب

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنويةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

١٤     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -١٩
    

  : ٢٠٢١يونيو   ٣٠والمبالغ المستحقة كما في فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة 
  

  الطرف ذو العالقة 
  العالقة  مليون دوالر أمريكي 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
  الفترة

ذمم مدينة  
قائمة في  

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

ذمم دائنة  
قائمة في  

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
  تحميله 

  دخل
  الفائدة

مصروفات  
  الفائدة 

                

  اي فيرتياليزر بي فياو سي 
مجموعة  

  -  -  -  ٤.٧٥  -  -  آي أو سي 

  ذ.م.م  ٧-ان
مجموعة  

  -  -  -  -  -  ٠.١٣  آي أو سي 

  أو سي أي نيتروجين 
مجموعة  

  -  -  ٥.٠  ٥.٠  ٥.٠  ٣.٣٠  آي أو سي 
  ) ٧.١(  -  ) ٢.٧٥(  ٠.٢٢  -  -  أدنوك  أدنوك

  -  -  -  ٦.٥٤  -  -  أدنوك  أدنوك فيرتياليزر 
  -  -  ) ٩.١٨(  ٩.٣  -  -  أدنوك  أدنوك للتكرير 
  -  -  ) ٩.٠(  ٠.٢  ٦.٠  ٩.٠    *   أخرى  شركات تابعة 

  ) ٧.١(  -  ) ٥.٩٤(  ٤.١٥٨  ١ .١  ٢.٤٤    اإلجمالي
  

  . ٢٠٢٠تم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى لمجموعة أدنوك وأو سي آي ضمن البيانات المالية لسنة * 
  

بالنسبة لمراكز    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١العالقة والمبالغ المستحقة كما في  فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات  
  : بالنسبة لمراكز األرباح والخسائر ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الميزانية العمومية وكما في 

  

  الطرف ذو العالقة 
  العالقة  مليون دوالر أمريكي 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
  ** الفترة

ذمم مدينة  
قائمة في  

نهاية  
  *** السنة

دائنة  ذمم 
قائمة في  

نهاية  
  *** السنة

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
  ** تحميله

  دخل
  الفائدة

مصروفات  
  الفائدة 

                

  أو سي أي نيتروجين 
مجموعة  

  -  -  ٢.٠  ٨.٠  ٨.٧  ١.٢١  آي أو سي 

  ذ.م.م  ٧ – إن 
مجموعة  

  -  -  -  -  -  ٣.١٢  آي أو سي 
  ) ٩.١(  -  ) ٥.٦٩(  ٢.٢٤  -  -  أدنوك  أدنوك

  -  -  ) ٢.١٧(  ٣.٤  -  -  أدنوك  أدنوك للتكرير 

  -  ٥.٠  ) ٣ .٢(  ٧.١ ٢١.  ٢١.    *   أخرى  شركات تابعة 

  ) ٩.١(  ٥.٠  (٨ .٨٨) ٠.٣١  ٠.٩  ٦.٣٤    اإلجمالي
 

  . ٢٠٢٠ لسنة* تم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى لمجموعة أدنوك وأو سي آي في البيانات المالية 
  . ٢٠٢٠يونيو   ٣٠ لفترة الستة أشهرالمنتهية في** 

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما في*** 
 

    
("أدنوك"). يبلغ التزام  مكاتب وسكن الموظفين من شركة بترول أبوظبي الوطنية  و      أراضيتستأجر المجموعة  

  ٣١مليون دوالر أمريكي كما في    ٧٩٫٦(  ٢٠٢١يونيو    ٣٠مليون دوالر أمريكي كما في    ٧٦٫٦اإليجار المقابل  
  ). ٢٠٢٠ديسمبر  

  
  االلتزامات الطارئة   -٢٠

  

في البيانات المالية الموحدة   الوارد بالوضع    مقارنةً   االلتزامات الطارئةلم تكن هناك تغييرات جوهرية في  
  . حالة المنطقة الحرة لشركة (ايبيك)باستثناء  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (ايبيك) األساسية للصناعات المصرية كةلشرل ة حالة المنطقة الحر

ال٢٠١٣بريل  أ  ٢٠في   لصالح  اإلدارية  المحكمة  حكمت  األساسيةشرك،  للصناعات  المصرية  إلعادة    ة 
قدمت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق السابق ككيان منطقة حرة في مصر.    هاإلى مركز  الشركة المصرية  ا

اإلدارية (GAFI) الحرة المحكمة  أمام  مايو   .باستئناف  حكمها    ٢٠٢١في  اإلدارية  المحكمة  أصدرت   ،
  . ايبيك النهائي لصالح

  
  األحداث الالحقة    -٢١

  

مراجعة لألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ إصدار البيانات  بإجراء    المجموعة  قامت
في البيانات عنها  أو اإلفصاح    بها  عدم وجود أحداث أخرى تتطلب االعترافالموحدة، وخلصت إلى  المالية  
 ، باستثناء مايلي:المرحلية الموجزة الموحدة المالية

 
 األساسية (ايبيك)  للصناعات  المصرية لشركةا  ٪ في١٥فية بنسبة االستحواذ على حصة إضا

  
في  رمزها( كي بي أر ، اتفقت شركة فيرتيغلوب مع اتحاد شركات بقيادة شركة ٢٠٢١في أغسطس 

كي بي ار ومتسوبيشي و جاي جي سي و   والذي يضم كل من شركات) KBR نيويورك البورصة
ايبيك مقابل   ٪ في الشركة المصرية للصناعات األساسية١٥البالغة ولشراء حصتهم المجمعة    ،ايتوش

مليون دوالر. وبذلك تصل حصة المجموعة في الشركة المصرية للصناعات  ٤٣قدره مبلغ إجمالي 
  .ينظم هيكل ملكية المجموعة بشكل أكبر مما ٪ ،  ٧٥األساسية إلى 

  
  ى تمويل جديدفيرتيغلوب هولدينج ليمتد علحصول 

  
  ١. ٢، حصلت فيرتيغلوب هولدينج ليمتد على تمويالت غير مضمونة بقيمة  ٢٠٢١أغسطس  ١٦ في

  :مليار دوالر على النحو االتي
 شهر  ١٨لمدة يمتد مليون دوالر  ٩٠٠سندات بقيمة حين اصدار قرض تمويل مرحلي ل ً قابل  ،  ا

أسعار الفائدة السائد بين  بمعدل فائدة يساوي  أشهر إضافية، ٦ثم لمدة ومن ، أشهر  ٦لمدة تمديد لل
ً   ١٢ول أل نقطة أساس  ١٠٥بنوك لندن +  ٣كل لنقطة أساس  ٢٥بمقدار  تزدادبسعر فائدة   شهرا

مليون دوالر   ٢٠٠ تهقيممرحلي التمويل ال ملحق بتسهيل قرض. كما تم إضافة بعد ذلكمن  أشهر
  .أمريكي

  أسعاربمعدل فائدة يساوي  ٢٠٢٦مليون دوالر يستحق السداد في عام  ٣٠٠متجدد بقيمة  قرض  
  .نقطة أساس  ١٧٥الفائدة السائد بين بنوك لندن +
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