
1                 ٢٠٢٢  عن الربع الثالث لسنة  لشركة فيرتيغلوب التقرير الربع سنوي 
   

              بي ال سي فيرتيغلوب
 

  سنوية  الربع  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
    (غير مدققة) ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في  فترة التسعة أشهرل

 
  ٢                بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  
  ٤          الشامل اآلخر الموجز الموحدبيان األرباح أو الخسائر والدخل  

  
  ٥              بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  
  ٦                بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

  
  ٨      سنوية  الربع إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
١٨              تقرير مراجعة مدققي الحسابات المستقلين 
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  فيرتيغلوب            لشركة سنوية  الربعالموجزة الموحدة البيانات المالية المرحلية 
  الموحد  الموجز بيان المركز المالي 

    كما في
  

  سبتمبر ٣٠  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
٢٠٢٢  

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

        
        الموجودات 

        الموجودات غير المتداولة 
  ٢٫٩٤٢ .٢  ٢٬٨٠٤ .٤  ٨  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ٨١ .٦  ٧٨ .٣    موجودات حق االستخدام
  ٦٠٤ .٨  ٦٠٤ .٨  ٩  الشهرة التجارية 

  ٢٩ .١  ٣٦ .٨  ١٠  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٫٦٥٧ .٧  ٣٫٥٢٤ .٣    إجمالي الموجودات غير المتداولة 

        
        

        الموجودات المتداولة
  ١٣٣ .٨  ١٧٢ .١    المخزون 

  ٤٧٧ .٩  ٤٩٩ .٨  ١٠  واألخرى  الذمم المدينة التجارية
  ٨٩٩ .١  ١٫٧٨٢ .٨  ١١  النقد وما يعادله

  ١٫٥١٠ .٨  ٢٫٤٥٤ .٧    إجمالي الموجودات المتداولة 
  ٥٫١٦٨ .٥  ٥٫٩٧٩ .٠    إجمالي الموجودات

        
   .سنوية الربع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨على الصفحات من  المدرجةتشكل اإليضاحات 
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                النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع)الموحد  الموجز بيان المركز المالي 

       كما في
  سبتمبر ٣٠  إيضاح   مليون دوالر أمريكي

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
     

          حقوق الملكية
  ١٬٣٢٨ .٢  ١٬٣٢٨ .٢      رأس المال 

  ) ٣٧ .٦(  )٧ .٢(    ١٧  االحتياطيات 
  ٥٥٥ .٦  ٥٤٣ .٢    ١٧  األرباح المحتجزة 

  ١٬٨٤٦ .٢  ١٬٨٦٤ .٢      حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 
  ٦٥٩ .٨  ٨٦٤ .٥      غير المسيطرة  الحصص

  ٢٬٥٠٦ .٠ ٢٬٧٢٨ .٧      إجمالي حقوق الملكية
          

          المطلوبات 
          المتداولة غير المطلوبات 

  ١٬٣٢٦ .١  ١٬٠٧٥ .٢    ١٢  القروض والسلفيات
  ٧٩ .٩  ٧٥ .٥      التزامات اإليجار

  ١٧ .٧  ١٨ .٥    ١٣  األخرى التجارية و الذمم الدائنة
  ٥٤٠ .٧  ٥٧٨ .١      مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ١٬٩٦٤ .٤  ١٬٧٤٧ .٣      المطلوبات غير المتداولة  إجمالي 
          

          المتداولة المطلوبات
  ٥٩ .٦  ٦٣ .٩    ١٢  القروض والسلفيات

  ١١ .٣  ١٤ .٥      اإليجارالتزامات 
  ٤٢٢ .٤  ١٬٢٣٧ .٠    ١٣  األخرى التجارية و الذمم الدائنة
  ١٣٤ .٢  ١١٤ .٦      المخصصات

  ٧٠ .٦  ٧٣ .٠      الدائنة ضريبة الدخل ذمم 
  ٦٩٨ .١  ١٬٥٠٣ .٠      المطلوبات المتداولة  إجمالي 

  ٢٬٦٦٢ .٥  ٣٬٢٥٠ .٣      إجمالي المطلوبات
  ٥٬١٦٨ .٥  ٥٬٩٧٩ .٠      إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

  

  .سنوية الربع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
  
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )اإلدارةعضو مجلس (حسن بدراوي  /أ 



 4            ٢٠٢٢ عن الربع الثالث لسنة   لشركة فيرتيغلوب سنوي  الربعالتقرير 
 

               سنوية لشركة فيرتيغلوب الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  الموحد الموجز   بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
  أشهر التسعةفترة ل

  المنتهية في 
  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

  أشهر  التسعةفترة ل
  المنتهية في 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  فترة الثالثة أشهرل
  المنتهية في 

  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

  أشهر الثالثةفترة ل
  المنتهية في 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
            

٩٧٤٬٣ .٠  ١٦  اإليرادات  ١٢٦٬٢ .٧  ٣١٧١٬ .٩  ٨٦٦ .٧  
) ٠٥٤٬٢ .٥(  ١٤  تكلفة المبيعات  )٣٤٦١٫ .٠ (  )٣٤٧ .٠ (  )٥٢٨ .٠ (  

٩١٩٬١ .٥    إجمالي األرباح   ٧٨٠ .٧  ٥٨٣ .٩  ٣٣٨ .٧  
         

٣ .٠    أخرى إيرادات  - ٣ .٠  -  
) ١٠٧ .٦(  ١٤  مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية  )٧٢ .٤ (  )٣٧ .٦ (  )٢٧ .٤ (  

) ٠ .٩(    أخرى  مصروفات  - )٠ .١ (  -  
٨١٤٬١ .٠    التشغيلية  األرباح  ٧٠٨ .٣  ٥٤٩ .٢  ٣١١ .٣  

         

٣٦ .٥  ١٥  إيرادات التمويل  ١٤ .٠  )٢١ .٩ (  ٦ .٥  
) ١١٢ .٥(  ١٥  تكلفة التمويل   )٣٤ .٩ (  )٣٤ .٢ (  )١١ .٠ (  
)٢٠ .٩(  )٧٦ .٠(    التمويل  صافي تكلفة  )٤ .٥(  )٥٦ .١(  

٧٣٨٬١ .٠    األرباح قبل ضريبة الدخل   ٦٨٧ .٤  ٣٠٦ .٨  ٤٩٣ .١  
) ٢٢٨ .٣(    ضريبة الدخل  )١٧١ .٤ (  )٧٣ .٦ (  )١٠٧ .٤ (  

  ١٩٩ .٤  ٤١٩ .٥  ٥١٦ .٠  ١٬٥٠٩ .٧   الفترةأرباح 
         

         الدخل الشامل اآلخر:
        الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر  تبويبهاالبنود التي يتم أو قد يتم إعادة  

  ) ١٣ .٨(  ٤٠ .٤  ) ٣٢ .١(  ) ١١ .٢(    فروق صرف عمالت أجنبية   –عمليات أجنبية 
  )١٣ .٨(  ٤٠ .٤  )٣٢ .١(  )١١ .٢(    اآلخر، صافي من الضريبةالدخل الشامل (المصروف)/

  ١٨٥ .٦  ٤٥٩ .٩  ٤٨٣ .٩  ١٬٤٩٨ .٥    إجمالي الدخل الشامل 
            

            منسوبة إلى: األرباح 
  ١٣٧ .٧  ٢٩١ .٦  ٣٣٦ .٢  ١٬٠٧٧ .٦    مالكي الشركة 

  ٦١ .٧  ١٢٧ .٩  ١٧٩ .٨  ٤٣٢ .١    غير المسيطرة  الحصص
  ١٩٩ .٤  ٤١٩ .٥  ٥١٦ .٠  ١٬٥٠٩ .٧    الفترةأرباح 

         

         إجمالي الدخل الشامل منسوب إلى: 
٧٠٠٬١ .٦    مالكي الشركة   ٣١٩ .٥  ١٣٠ .٤ ٣١٢ .١  

٤٢٧ .٩    غير المسيطرة  الحصص  ١٦٤ .٤  ٥٥ .٢  ١٤٧ .٨  
٤٩٨٬١ .٥    إجمالي الدخل الشامل  ٤٨٣ .٩  ١٨٥ .٦  ٤٥٩ .٩  

 

         ربحية السهم (بالدوالر األمريكي)
٠ .١٣٠  ١٩  ربحية السهم األساسية  ٠ .٠٤٠  ٠ .٣٥٠  ٠ .٠١٧  
٠ .١٣٠  ١٩  ربحية السهم المخففة  ٠ .٠٤٠  ٠ .٣٥٠  ٠ .٠١٧  

  

  .سنوية الربع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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   سنوية لشركة فيرتيغلوب الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  الموحد الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية
  سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

  

  رأس المال   إيضاح  مليون دوالر أمريكي
  االحتياطيات

)١٧ (  

األرباح 
  المحتجزة

)١٧ (  

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
  مالكي الشركة 

غير   الحصص
  المسيطرة 

إجمالي حقوق 
  الملكية 

                
  ٣٫٠٦٢ .٤  ٥٢٧ .٥  ٢٫٥٣٤ .٩  ٤٣٦ .١  )١٫٢٢٩ .٤(  ٣٫٣٢٨ .٢     ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

  ٥١٦ .٠  ١٧٩ .٨  ٣٣٦ .٢  ٣٣٦ .٢  -  -      الفترة أرباح
  ) ٣٢ .١(  ) ١٥ .٤(  ) ١٦ .٧(  -  ) ١٦ .٧(  -    الدخل الشامل اآلخر 

  ٤٨٣ .٩  ١٦٤ .٤  ٣١٩ .٥  ٣٣٦ .٢  ) ١٦ .٧(  -    إجمالي الدخل الشامل 
                

  ٧٠ .٩  ٧٠ .٩  -  -  -  -    ١غير المسيطرة صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق
  -  -  -  -  ٢٫٠٠٠ .٠  ) ٢٫٠٠٠ .٠(  ١٩  تخفيض رأس المال

  ) ١٨١ .٨(  ) ١٨١ .٨(  -  -  -  -    ٢المسيطرةتوزيعات األرباح إلى الحصص غير 
  ) ٣٨ .٤(  ) ٤٨ .٨(  ١٠ .٤  ١٠ .٤  -  -  ١٨  االستحواذ على حصص غير مسيطرة

 ) ١٫٢٠٠ .٠(  -  ) ١٫٢٠٠ .٠(  ) ٣٥٠ .٠(  ) ٨٥٠ .٠(  -    المساهمين  األرباح على توزيعات
  ٢٫١٩٧ .٠  ٥٣٢ .٢  ١٫٦٦٤ .٨  ٤٣٢ .٧  ) ٩٦ .١(  ١٫٣٢٨ .٢     ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

                
  ٢٫٥٠٦ .٠  ٦٥٩ .٨  ١٫٨٤٦ .٢  ٥٥٥ .٦  ) ٣٧ .٦(  ١٫٣٢٨ .٢     ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٥٠٩ .٧  ٤٣٢ .١  ١٫٠٧٧ .٦  ١٫٠٧٧ .٦  -  -    الفترة  أرباح
  ) ١١ .٢(  )٤ .٢(  )٧ .٠(  -  )٧ .٠(  -    الدخل الشامل اآلخر 
  ١٫٤٩٨ .٥  ٤٢٧ .٩  ١٫٠٧٠ .٦  ١٫٠٧٧ .٦  )٧ .٠(  -    إجمالي الدخل الشامل

                
  ٢٣٠ .٤  ٢٣٠ .٤  -  -  -  -   ** غير المسيطرة صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق

  ) ٤٥٣ .٦(  ) ٤٥٣ .٦(  -  -  -  -    توزيعات األرباح إلى الحصص غير المسيطرة* 
  ٣٧ .٤  -  ٣٧ .٤  -  ٣٧ .٤  -  ٢٠  مساهمة في رأس المال 

  ) ١٫٠٩٠ .٠(  -  ) ١٫٠٩٠ .٠(  ) ١٫٠٩٠ .٠(  -  -  ١٧  المساهمين  األرباح على توزيعات
  ٢٫٧٢٨ .٧  ٨٦٤ .٥  ١٫٨٦٤ .٢  ٥٤٣ .٢  )٧ .٢(  ١٫٣٢٨ .٢     ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

  
تعويضاً ألسعار الغاز الطبيعي المنخفضة التي تم الترتيب بين المجموعة والشريك مشاركة األرباح حيث يتلقى المستثمر اآلخر جزء أكبر نسبياً من توزيعات األرباح  سورفيرت  تضمنت اتفاقية الشراكة الخاصة ب  ١

  لها من قبل الشريك.
  

زيعات األرباح المعلنة من قبل وتو  ٢٠٢٢أغسطس    ١٤و  ٢٠٢٢مارس    ٢٨  بتاريخعلنة من قبل الشركة المصرية للصناعات األساسية ش.م.م  مسيطرة األرباح المُ الغير    الحصص  إلىاألرباح  توزيعات  تمثل    ٢
  ). ٢٠٢١ أبريل  ٢٢ الجزائر اس بي ايه بتاريخ سورفيرتمن قبل  معلنةالرباح األ: توزيعات ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠( ٢٠٢٢أبريل  ٤ بتاريخالجزائر اس بي ايه  سورفيرت

  
 

     .سنوية الربع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
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                سنوية لشركة فيرتيغلوب الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

   سبتمبر ٣٠في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
  

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  إيضاح   أمريكيمليون دوالر 
        

  ٥١٦ .٠  ١٫٥٠٩ .٧    الفترةأرباح 
        

        تسويات لـ:
        

  ٢٠٢ .١  ١٨٤ .٩  ١٤  وانخفاض القيمة االستهالكاإلهالك و
  )٠ .٧(  )١ .٢(  ١٥  إيرادات الفائدة 

  ٣١ .٩  ٦١ .٧  ١٥  مصروفات الفائدة 
  ) ١٠ .٣(  ١٥ .٥  ١٥  أجنبية وأخرى صرف عمالت أرباح صافي 

  ٧٠ .٩  ٢٣٠ .٤    غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق
  ١٧١ .٤  ٢٢٨ .٣    مصروفات ضريبة الدخل 

        
        التغيرات في: 

  )٢ .٨(  ) ٣٨ .٦(    المخزون 
  ) ١٢٢ .٤(  ) ٣٢ .٧(   الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٤ .٦  ٤٠ .٣    التجارية واألخرى الذمم الدائنة 
  ) ١٨ .٢(  ) ١٢ .٤(    المخصصات

        
        التدفقات النقدية: 

  ) ٢٧ .٣(  ) ٤١ .٠(    مدفوعة فوائد
  )٣ .٣(  )٣ .٤(    فوائد إيجار مدفوعة*

  ٠ .٧  ١ .٢    فوائد مقبوضة
  ) ٦٣ .٩(  ) ١٦٩ .٦(    الدخل المدفوعة  ضرائب

  ) ١٠ .٦(  ) ١٥ .١(    ١المدفوعة على توزيعات أرباح شركة تابعةالضريبة المخصومة من المنبع 
  ٧٣٨ .١  ١٫٩٥٨ .٠    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

        
  ) ٣٤ .١(  ) ٤٧ .٥(    استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات 

  ) ٩٣ .٦(  -  ١٧  دفعات مقدمة إلى مساهمين 
  ) ١٢٧ .٧(  ) ٤٧ .٥(    النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

  
  حتى تكون متسقة مع العرض المتبع في الفترة الحالية.  أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف  ١
  

   .سنوية الربع الموحدةالبيانات المالية المرحلية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
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              سنوية لشركة فيرتيغلوب الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع)  الموحدالموجز  بيان التدفقات النقدية

  سبتمبر ٣٠في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
  
  

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
        

  ٩ .٧  -    متحصالت من قروض 
  ) ٩٧ .٤(  ) ٢٤٧ .٧(  ١٢  سداد قروض أطراف أخرى 

  ) ٤٣ .٠(  -  ١٨  االستحواذ على حصص غير مسيطرة
  )٦ .٥(  )٧ .٣(    المدفوعة  التزامات اإليجار

  ) ١٨٢ .٨(  ) ٤٢٠ .٥(    ١حصص غير مسيطرة  توزيعات أرباح مدفوعة إلى
  ) ١٨٥ .٠(  ) ٣٤٠ .٠(  ١٧  مساهمين توزيعات أرباح مدفوعة إلى

  ) ٥٠٥ .٠(  )١٫٠١٥ .٥(    النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
        

  ١٠٥ .٤  ٨٩٥ .٠    صافي التدفقات النقدية
        

  ١٠٥ .٤  ٨٩٥ .٠    صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
  ٥٣٤ .٩  ٨٩٩ .١      بداية الفترة النقد وما يعادله في

  ) ١٢ .٩(  ) ١١ .٣(    النقد المحتفظ بهتأثير تقلبات أسعار الصرف على 
  ٦٢٧ .٤  ١٫٧٨٢ .٨    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

  
  حتى تكون متسقة مع العرض المتبع في الفترة الحالية.  أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف  ١

  
   .سنوية الربع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٧إلى  ٨على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات

  
  



              فيرتيغلوبسنوية لشركة  الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  سنوية الربعإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

   سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

8                 ٢٠٢٢  عن الربع الثالث لسنة  لشركة فيرتيغلوب التقرير الربع سنوي 
 

  معلومات حول الشركة - ١
 

لالئحة سهم مسجلة طبقا  شركة عامة محدودة باأل"أو "الشركة") هي  فيرتيغلوب("شركة فيرتيغلوب بي ال سي  
. تم إعادة تسجيل الشركة من شركة خاصة محدودة إلى شركة عامة ٢٠٢٠لسنة    ابوظبي العالميشركات سوق  

كشركة خاصة محدودة باألسهم    ٢٠١٨ديسمبر    ٢٣ي  الشركة سابقاً فتم تأسيس  .  ٢٠٢١سبتمبر    ٥محدودة بتاريخ  
  هولدنج ليمتد.   فيرتيغلوباسم ب

  
بعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة ، برج السلع، مر٢٠، الطابق  ٢٤٧٦-٢٤٧٥مكتب الشركة المسجل في  يوجد  

الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مسجلة في السجل التجاري لسوق أبوظبي العالمي برقم  
المالية٠٠٠٠٠١٩١١ البيانات  تتألف  الموجزة  .  للشركة سنوية    الربعالموحدة    المرحلية  المالية  البيانات  من 

  ’المجموعة‘). بـ ها مجتمعةوشركاتها التابعة (يشار إلي
  

من إجمالي األسهم    ١+    ٪ ٥٠("الشركة األم األساسية") التي تمتلك    إن.في إن المجموعة موحدة تحت أو سي آي  
، أصبح  ٢٠٢١أكتوبر    ٢٧. بعد إدراج فيرتيغلوب في  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠وحقوق التصويت في الشركة كما في  

  هيكل المساهمة على النحو التالي:
  
 إجمالي رأس المال الُمصدر  من ١+  ٪٥٠آي إن في:  أو سي 
   :٣٦ .٢أدنوك٪   
 ١٣ .٨الحر في سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة   والتداول ٪  
  

البيانات المالية المرحلية هذه  اعتماد    تم   .النيتروجينيةيتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات  
  . ٢٠٢٢ نوفمبر ٢بتاريخ على إصدارها  والموافقةسنوية  الربعالموجزة الموحدة 

  

  
    أساس اإلعداد - ٢

 
ً   ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في    سنوية  الربع  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد   معيار لل  وفقا
الالزمة   المعلومات واإلفصاحات  كافةال تتضمن  ، وهي  ‘التقارير المالية المرحليةإعداد  ’  ٣٤  رقم  الدولي  يالمحاسب

لفهم    هامة األحداث والمعامالت اللبيان  اإليضاحات التفسيرية    إدراج المزيد منفي البيانات المالية السنوية. يتم  
وللسنة المنتهية    كما فية سنوية موحدة  التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالي

مع  جنباً إلى جنب    سنوية  الربعالموجزة الموحدة    قراءة البيانات المالية المرحلية  تعيني  .٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  
في   المنتهية  للسنة  الموحدة  المالية  ً و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١البيانات  وفقا إعدادها  تم  إلعداد    التي  الدولية  للمعايير 

  لسنة ومتطلبات الئحة شركات سوق أبوظبي العالمي    التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
٢٠٢٠ .  

  
المرحلية المالية  البيانات  تدقيق  يتم  الموحدة  لم  في  سنوية  الربع  الموجزة  في  كما  المنتهية    سبتمبر  ٣٠  وللفترة 

  ديسمبر.   ٣١يناير وتنتهي في  ١تبدأ السنة المالية للمجموعة في .  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠و ٢٠٢٢

هذه     عرض  الماليةتم  الموجزة  البيانات  وه  سنوية  الربعالموحدة    المرحلية  األمريكي،  وعملة    يبالدوالر  التشغيلية  العملة 
    ذكر خالف ذلك. ، ما لم يُ أمريكي دوالر مليون ٠  .١تم تقريب كافة المبالغ ألقرب الشركة. عرض تقارير 

  
يكون    ، أن سنوية  الربع الموحدة    المرحلية الموجزة  البيانات الماليةعند اعتماد  ،  بصورة معقولة  أعضاء مجلس اإلدارة  يتوقع 
تطبيق مبدأ  أعضاء مجلس اإلدارة  يواصل  وعليه،  في المستقبل المنظور.    األعمالالمجموعة الموارد الكافية لمواصلة    لدى

  إعداد البيانات المالية.  عندأساس المحاسبة االستمرارية ك
 
  التغير في السياسة المحاسبية - ٣

  

سنوية هي نفسها المطبقة   الربعالموحدة  الموجزة  السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية  إن  
ً ما يلي اعتبار  تطبيق، باستثناء  ٢٠٢١ ديسمبر  ٣١في  وللسنة المنتهية    في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  ا

  :  ٢٠٢٢يناير  ١من 
  
على  ال الدولية    ٣رقم    المعيارتعديالت  المعايير  من 

  "دمج األعمال"إلعداد التقارير المالية 
  اإلطار المفاهيميمراجع 

الدوليال المحاسبي  المعيار  على    ١٦  رقم  تعديالت 
  "والمعدات واآلالتالممتلكات "

  المزمع العائدات قبل االستخدام 

  ٣٧  رقم  تعديالت على أحكام المعيار المحاسبي الدوليال
العقود    -  الُمحتملة  والموجودات   الُمحتملة   "المطلوبات

  الُمثقلة بالتزامات" 

  العقد تنفيذ تكلفة 

معايير الدولية إلعداد التقارير الالتحسينات السنوية على  
  ٢٠٢٠-٢٠١٨المالية 

المعيار على  الدولية    ١رقم    تعديالت  المعايير  من 
"تطبيق المعايير الدولية إلعداد  ة  إلعداد التقارير المالي

المالية   األولى"التقارير  وللمرة  رقم  ،  من    ٩المعيار 
الدولية   الماليالمعايير  التقارير  "األدوات  إلعداد  ة 

إلعداد  من المعايير الدولية    ١٦المالية، والمعيار رقم  
المحاسبي  اإليجارعقود  ة "الماليالتقارير   والمعيار   ،"

  "."الزراعة ٤١الدولي رقم 
  

كما سينعكس التغيير في السياسات المحاسبية في البيانات  تأثير جوهري على المجموعة.  هذه المعايير    لتطبيقلم يكن  
  . ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتهية فيالمالية الموحدة للمجموعة كما في 

  
 يتم تفعيلها لم    ولكن  تم إصدارهاأي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى  بتطبيق  في وقت مبكر  لم تقم المجموعة  

التي لم  بعد وتفسيراتها  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تقييم  تفعيلها. يجري  و  يتم  قد  بعد  على   تُطبقالتي 
ً وذلك لتحديد تأثيرها    مستقبالً،البيانات المالية الموحدة للمجموعة   يتم  لم  معايير وتفسيرات    المحتمل. ال توجد حاليا

   جوهري على المجموعة.يكون لها تأثير  وقد بعد  فعيلهات
  

  

  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  الربعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية الربعإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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  موسمية العمليات التشغيلية - ٤
  

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

العوامل من ضمن عوامل  هذه   يترتب علىوتكاليف المواد األولية، وموسمية زراعة المحاصيل ومواسم الحصاد. 
المبيعات  تساهم  .  بشكل دوري  لتسعير أسمدة النيتروجيننشأة توجهات  طويلة األجل وقصيرة األجل إلى    أخرى

  ير التقلبات الموسمية في أي منطقة. تأثفي تخفيف العالمية 
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - ٥
  

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

الموحدة    المالية الموجزة  العوامل   الربعالمرحلية  من  والعديد  الخبرة  إلى  واالفتراضات  التقديرات  تستند  سنوية. 
الظروف ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  التي  لتقدير  األخرى  استخدامها  ويتم  للموجودات   الراهنة،  الدفترية  القيم 

التابعة  بسهولة من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات يمكن الحصول عليهاوالمطلوبات التي ال 
التقدير أو في    تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها    التعديالت علىبشكل مستمر. يتم االعتراف ب  لها

  تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.  عدلة أنالمُ التقديرات    كان من شأنوالفترات المستقبلية، إذا    التعديلفترة  أي  
  

، لم تكن هناك تغييرات جوهرية في األحكام ٢٠٢١ديسمبر    ٣١الموحدة للسنة المنتهية في  بالبيانات المالية    ةً مقارن
عن تلك المعترف   جوهريوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي يمكن أن ينتج عنها مبالغ مختلفة بشكل  

  بها في البيانات المالية الموحدة. 
  

  المعدالت الجوهرية  - ٦
  
  

  :الفترةفيما يلي أسعار صرف العمالت الهامة المطبقة خالل 
  

متوسط سعر الصرف    
 التسعةخالل فترة 

  أشهر المنتهية في 
    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

متوسط سعر الصرف  
  التسعةخالل فترة 

  أشهر المنتهية في 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  سعر اإلغالق 
  كما في  

  سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢   

  سعر اإلغالق  
  كما في 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  
          

  ١ .١٣٧٠  ٠ .٩٧٩٠ ١.  ١٩٦٢  ١ .٠٦٣٨  اليورو
  ٠ .٠٦٣٦  ٠ .٠٥١٢  ٠.  ٠٦٣٧  ٠ .٠٥٦١  الجنيه المصري
  ٠ .٠٠٧٢  ٠ .٠٠٧١  ٠.  ٠٠٧٥  ٠ .٠٠٧٠  الدينار الجزائري

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

  
للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق  االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال  في    مجلس اإلدارةتتمثل سياسة  
واالحتياطات واألرباح المحتجزة  م العادية  سهاألمن  سهم  األ   تتألفر المستقبلي لألعمال.  يضمان التطوباإلضافة إلى  

يقوم   للمجموعة.  المسيطرة  غير  اإلدارةوالحصص  توزيعات   مجلس  ومستوى  المال  رأس  على  العائد  بمراقبة 
  األرباح إلى حاملي األسهم العادية.  

  إلى حقوق الملكية لدى المجموعة في تاريخ التقرير: النقد)/ الدين (  فيما يلي نسبة صافي  
  

    مليون دوالر أمريكي 
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢   
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢١  
        

  ١٫٣٨٥ .٧  ١٫١٣٩ .١    قروض وسلفيات  
  ٨٩٩ .١  ١٫٧٨٢ .٨    ناقصاً: النقد وما يعادله
  ٤٨٦ .٦  )٦٤٣ .٧(    صافي (النقد)/ الدين  
  ٢٫٥٠٦ .٠  ٢٫٧٢٨ .٧    إجمالي حقوق الملكية 

  ٠ .١٩  )٠ .٢٤(    نسبة صافي (النقد)/الدين إلى حقوق الملكية
        

  المالية إدارة المخاطر    ٢-٧
  

  فئات األدوات المالية: 
  

  ستهلكة  التكلفة المُ بالقروض والذمم المدينة / الذمم الدائنة 
  مليون دوالر أمريكي 

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠٢٢   

  ر ديسمب ٣١
٢٠٢١  

          

          الموجودات 
  ٤٦٠ .١  ٥٠١ .٢      ١الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ٨٩٩ .١  ١٫٧٨٢ .٨      النقد وما يعادله  
  ١٫٣٥٩ .٢  ٢٫٢٨٤ .٠      اإلجمالي 

          
          المطلوبات

  ١٫٣٨٥ .٧  ١٫١٣٩ .١      القروض والسلفيات
  ٤٢٦ .١  ١٫٢٤١ .٦      ٢الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٫٨١١ .٨  ٢٫٣٨٠ .٧      اإلجمالي 
  
  باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة للموردين    ١
  باستثناء امتيازات الموظفين ٢
  

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ و ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية مشتقة في 
  

  :٢المرحلة المرجعي   ةتعديل معدل الفائد
 

الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي، بما في ذلك استبدال بعض  لسعر المرجعي لمعدالت أساسي ل تعديل يتم إجراء 
الرئيسي  إن تعرض المجموعة    خالية من المخاطر.تكاد تكون  بين البنوك، بمعدالت بديلة  فيما  األسعار المعروضة  

البنوك  لمخاطر بين  فيما  المعروضة  التقرير األسعار  تاريخ  في  في  ا  يتمثل  لندنمعدالت  بنوك  بين  السائدة    لفائدة 
  معدل  معدالت الفائدة السائدة بين بنوك لندن هوبالنسبة ل  المرجعي البديل   إن السعر بالدوالر األمريكي على قروضها.  

في ضوء تعديل  تعديل الشروط التعاقدية    إجراءات  إنجاز. تخطط المجموعة  لليوم الواحد  المضمون  التمويل   فائدة
  . ٢٠٢٢ سنةبنهاية   المعروضة فيما بين البنوك األسعار 

  
إلى أن عالقات أسعار   وتوصلتعلى قروضها    األسعار المعروضة بين البنوكتعديل  قامت المجموعة بتقييم تأثير  

اليقين   لعدم  خاضعة  تعد  لم  البنوكالفائدة  بين  المعروضة  األسعار  تعديل  على  ات.  المترتب  القرض تتضمن  فاقية 
  حدثة لالقتراض بعد تغيير سعر الفائدة.بالفعل الشروط المُ  ٢٠٢١في أغسطس المؤرخة  لدى المجموعة األساسية
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  الممتلكات واآلالت والمعدات      -٨         
  

:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون دوالر أمريكي (  ٢٢ .٢بقيمة دفترية بلغت    تمتلك المجموعة أرض  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما في  
  . ٥بمبلغ    مليون دوالر أمريكي بشكل رئيسي بسورفيرت ٤٧ .٢مليون دوالر أمريكي). وتتعلق اإلضافات البالغة    ٢٢ .٢
والشركة المصرية   دوالر أمريكي  مليون  ١٠ . ١  بمبلغاألسمدة ذ.م.م  الرويس لصناعات  شركة  و  مليون دوالر أمريكي  ١٢

بمبلغ  أمريكي  مليون  ١٢  .٣  لألسمدة  بمبلغ  دوالر  األساسية  للصناعات  المصرية  أمريكي   ٩  .١  والشركة  دوالر   مليون 
بشكل    ٢٠٢٢مليون دوالر أمريكي. يرتبط تأثير حركة أسعار الصرف في    ٣  .٢وشركة فيرتيغلوب بي إل سي بمبلغ  

بسورف عملتها  رت،  يأساسي  مختلفة  شركة  الجزائـ(الدينالتشغيلية  العرض الخاصة بالمجموعة. ـار  ري)، مقارنة بعملة 
  . ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠هية في تأشهر المن التسعةفي فترة الدوالر األمريكي  ٪ مقابل ١ .٤ري بنسبة ـار الجزائـالدين انخفض

  

  مليون دوالر أمريكي 
األرض  
  والمباني 

الممتلكات 
  والمعدات

األثاث  
  والتجهيزات

قيد 
  اإلجمالي   اإلنشاء

            

  ٥٫٧٢٦ .٢  ٧٠ .٦  ٤٣ .٥  ٥٫٣١٤ .١  ٢٩٨. ٠  التكلفة 
  ) ٢٫٥٥٤ .٢(  -  ) ٣٦ .٢(  ) ٢٫٤٠٩ .٤(  ) ١٠٨ .٦(  اإلهالك المتراكم  

  ٣٫١٧٢ .٠  ٧٠ .٦  ٧ .٣  ٢٫٩٠٤ .٧  ١٨٩ .٤  ٢٠٢١يناير  ١في 
            

            التغيرات في القيمة الدفترية:  
  ٨٤ .٦  ٥٧ .٣  ١ .٤  ٢٤ .١  ١ .٨  اإلضافات 
  ) ٢٤٥ .٣(  -  ) ١ .٨(  ) ٢٣٧ .٢(  ) ٦ .٣(  اإلهالك  

إعادة تصنيف قطع الغيار 
  (التكاليف)

-  
  

)٤٠ .١(  -  -  ) ٤٠ .١ (  

  إعادة تصنيف قطع الغيار 
  (اإلهالك) 

-  ٢١ .١  
  

-  -  ٢١ .١  
  

  ) ٠ .١(  -  -  ) ٠ .١(  -  االستبعادات
  ) ١٠ .٥(  -  -  ) ١٠ .٥(  -  انخفاض القيمة 

  -  ) ٦٥ .٠(  -  ٦٥ .٠  -  التحويالت  
  ) ٣٩ .٥(  ) ١ .٤(  ) ٠ .٢(  ) ٣٥ .١(  ) ٢ .٨(  تأثير التغير في أسعار الصرف

  ٢٫٩٤٢ .٢  ٦١ .٥  ٦ .٧  ٢٫٦٩١ .٩  ١٨٢ .١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
            

  ٥٫٦٥٨ .١  ٦١ .٥  ٤٤ .٤  ٥٫٢٥٧ .٠  ٢٩٥ .٢  التكلفة 
  ) ٢٫٧١٥ .٩(  -  ) ٣٧ .٧(  ) ٢٫٥٦٥ .١(  ) ١١٣ .١(  اإلهالك المتراكم وانخفاض القيمة

  ٢٫٩٤٢ .٢  ٦١ .٥  ٦ .٧  ٢٫٦٩١ .٩  ١٨٢ .١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
            

            التغيرات في القيمة الدفترية:  
  ٤٧ .٢  ٢٣ .٣  ٠ .٧  ٢٣ .٠  ٠ .٢  اإلضافات 
  ) ١٧٥ .٠(  -  ) ١ .٦(  ) ١٦٦ .٩(  ) ٦ .٥(  اإلهالك  

  -  ) ٠ .٥(  ٠ .١  ٠ .٤  -  التحويالت  
  ) ١٠ .٠(  ) ٠ .٥(  ) ٠ .١(  ) ٨ .٨(  ) ٠ .٦(  تأثير التغير في أسعار الصرف

  ٢٫٨٠٤ .٤  ٨٣ .٨  ٥ .٨  ٢٫٥٣٩ .٦  ١٧٥ .٢   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
            

  ٥٫٦٨٦ .٢  ٨٣ .٨  ٤٤ .٩  ٥٫٢٦٣ .٣  ٢٩٤ .٢  التكلفة 
  ) ٢٫٨٨١ .٨(  -  ) ٣٩ .١(  ) ٢٫٧٢٣ .٧(  ) ١١٩ .٠(  اإلهالك المتراكم وانخفاض القيمة

    ٢٫٨٠٤ .٤  ٨٣ .٨  ٥ .٨  ٢٫٥٣٩ .٦  ١٧٥ .٢   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  الشهرة التجارية      -٩  
  

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

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى    -١٠

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  إيضاح   مليون دوالر أمريكي 

        
  ٢٦١ .١  ٢٤١ .٥    (صافي)  ذمم مدينة تجارية

  ١٣ .٨  ٥١ .٣  ٢٠   (صافي) ذمم مدينة تجارية من أطراف ذات عالقة
 ً   ٢٤ .٨  ٢٠ .٥    ١مصروفات مدفوعة مقدما
  ١١٢ .٣  ١١٠ .٥    ذمم ضريبية مدينة أخرى

  ٢٢ .١  ١٤ .٩    دفعات مدفوعة مقدماً للموردين 
  ٣ .٧  ٣١ .٩    خرىاألمدينة الذمم صافي ال

  ٦٩ .٢  ٦٦ .٠  ٢٠  ذمم مدينة أخرى مستحقة ألطراف ذات عالقة 
  ٥٠٧ .٠  ٥٣٦ .٦    اإلجمالي 

  ٢٩ .١  ٣٦ .٨   غير متداولة 
  ٤٧٧ .٩  ٤٩٩ .٨    متداولة

  ٥٠٧ .٠  ٥٣٦ .٦    اإلجمالي 
  

من المصروفات المدفوعة مقدماً إلى   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١تم إعادة تصنيف المدفوعات المتعلقة بالضرائب كما في    ١
  ذمم ضريبة مدينة أخرى حتى تكون متوافقة مع عرض الفترة الحالية. 

  
  إن القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية واألخرى تقارب قيمتها القيمة العادلة.  

  
  النقد وما يعادله   -١١

  
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  مليون دوالر أمريكي 

      

  ٠ .٢  ٠ .٢  النقد في الصندوق 
  ٨٨٧ .١  ١٬٧٦١ .٢  بنكية أرصدة 

  ١١ .٨  ٢١ .٤  النقد المقيد 
    ٨٩٩ .١  ١٬٧٨٢ .٨  اإلجمالي 
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  القروض والسلفيات   -١٢

  

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  مليون دوالر أمريكي 

      
  ٦٧٠ .٥  ١٬٣٨٥ .٧  يناير  ١في 

  ١٫٢٦٠ .١  -  متحصالت من قروض
  ) ٥٢٣ .١(  ) ٢٤٧ .٧(  ١مسددة قروض
  ٦ .٩  ٥ .٩  تكاليف المعامالت  استهالك

  ) ١٠ .٠(  -  تكاليف المعامالت المتكبدة 
  ) ١٨ .٧(  ) ٤ .٨(  العمالت  تأثير الحركة في أسعار صرف

  ١٫٣٨٥ .٧  ١٬١٣٩ .١    فيالرصيد 
  ١٫٣٢٦ .١  ١٬٠٧٥ .٢  غير متداولة 

  ٥٩ .٦  ٦٣ .٩  متداولة
  ١٫٣٨٥ .٧  ١٬١٣٩ .١  اإلجمالي 

    
ب   ١ المسددة  القروض  رئيسي  تمثل  بقيمة  شكل  الشركة  بها  قامت  والتي  المرحلي  للقرض  مقدمة  مليون    ٢٠٠مدفوعات 

  .  ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  دوالر أمريكي
  

الدينار الجزائري، والتي تختلف عن  بيتعلق تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت بشكل أساسي بالقروض المقومة  
  لمجموعة.  الخاصة بارض الععملة 

  
  إن القيمة الدفترية للقروض والسلفيات تقارب قيمتها العادلة. 

  
 لرأس المال العاملتسهيل 

  
مليون دوالر أمريكي. يترتب على   ٥٠ .٠، حصلت المجموعة على تسهيل لرأس المال العامل بمبلغ  ٢٠٢٢أبريل    ١٤في  

  ٣٦٤سنوياً ويكون متاح لمدة    ٪١  .٥+    معدل فائدة التمويل المضمون لليوم الواحدهذا التسهيل فائدة بسعر الليبور/االيبور/
  يوماً أخرى.    ٣٦٤يوماً مع إمكانية تجديده لمدة 

  
  
  

  

  

   تسهيل تمويل تجاري 
  

سبتمبر   في  التجاري  التمويل  تسهيل  وتجديد  تعديل  إلى    ٢٠٢٢تم  المتاح  المبلغ  مقدار  دوالر    ٩٥  .٠لزيادة  مليون 
  أمريكي.

  
 التعهدات 

  
  ٣١و  ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠في  تصبح القروض مستحقة على الفور.    اتعهدت المجموعة لمتطلبات الفي حالة عدم امتثال  

المالية. تشمل االقتراضات الخارجية تغييرا في شروط السيطرة التي تمكن   التعهداتتم الوفاء بجميع  ٢٠٢١ديسمبر 
    التمويل المقدم. ب المطالبةالمقرضين من 

  

 مسحوبةغير  تسهيالت
  

 : التالية ، لدى المجموعة التسهيالت غير المسحوبة٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 
 مليون دوالر أمريكي ٣٠٠• تسهيل نقدي متجدد بقيمة 

  مليون دوالر أمريكي ٩٥ .٠بقيمة  تجاري• تسهيالت تمويل 
 مليون دوالر أمريكي ٥٠بقيمة  سحب على المكشوف• 
  دوالر أمريكيمليون  ٥٠بقيمة  تسهيل لرأس المال العامل• 
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  (تابع)  القروض والسلفيات   -١٢   

 

 

 نوع القرض  الشركة المقترضة
المبلغ األصلي 
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة 

القيمة الدفترية  
(مليون دوالر  

 أمريكي) 

الجزء طويل  
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

 قصيرالجزء 
األجل (مليون  
 دوالر أمريكي) 

القيمة العادلة  
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 الضمان المقدم (إن وجد)

 -قرض ألجل ) ‘سورفيرت  ’( سورفيرت الجزائر إس بي إيه
 مضمون 

 دوالر أمريكي  ٩٦١ . ٣

دينار   ١١٤٫٤٤٠ .٠
 جزائري  

معدل الفائدة لدى البنك 
 ٪١ .٩٥الجزائري زائداً 

 ً  سنويا

الحظر على أي استبعاد أو تخفيض  ، حساب احتياطي خدمة الدين  ال تنطبق  ٦٤ .٥ ١٧٧ .١ ٢٤١ .٦ ٢٠٢٦يونيو 
ألسهم الشركة أو موجوداتها، ضمان مقابل منشأة اإلنتاج في حالة 

  عدم السداد  

 -قرض ألجل  بي إل سي  فيرتيغلوب 
 مضمون 

دوالر   ١٫١٠٠. ٠
 أمريكي 

       ٢٠٢٣فبراير  ١ ٪١ .٠٥ليبور +  
 ٢(قابل للتمديد)

  فيرتيغلوب القرض، بصورة مشتركة أو فردية، من قبل يتم ضمان  ٩٠٠ .٠ - ٩٠٠ .٠ ٩٠٠ .٠
شركة صناعات بي إل سي، الشركة المصرية لألسمدة ش.م.م، 

لتجارة األسمدة المحدودة  فيرتيغلوب ذ.م.م،  األسمدة بالرويس
 ً فيرتيغلوب ديستريبيوشن  )، لتجارة األسمدة ليمتد  أو سي آي (سابقا
   و أو سي آي لتجارة وتوريد األسمدة بي. في.  ليمتد 

تسهيل ائتماني   بي إل سي  فيرتيغلوب 
 متجدد 

 ال تنطبق  ال تنطبق  ) ٠ .٦( ) ١ .٩( ) ٢ .٥( ٢٠٢٦أغسطس  ٪ ١ .٧٥ليبور +   دوالر أمريكي  ٣٠٠ .٠

  فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 
ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا

 )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 
تسهيل تمويل 

 تجاري 
معدل فائدة التمويل   دوالر أمريكي  ٩٥ .٠

+  المضمون لليوم الواحد 
١  .٠٠ ٪ 

 ً  ال تنطبق  ال تنطبق  - - - يجدد سنويا

شركة  ،فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 
ذ.م.م،    بالرويس صناعات األسمدة 

ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
 )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 

تسهيل لرأس المال 
معدل فائدة  ليبور/ايبور/ دوالر أمريكي  ٥٠ .٠ العامل

التمويل المضمون لليوم 
 ٪ ١ .٥٠+  الواحد 

         ٢٠٢٣أبريل 
 ال تنطبق  - - - (قابل للتمديد) 

القرض، بصورة مشتركة أو فردية، من قبل  يتم ضمان 
  شركة صناعات األسمدة بالرويس ،فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 

ً  فيرتيغلوب ذ.م.م و أو سي آي   لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
 ). لتجارة األسمدة ليمتد 

 ال تنطبق  ٦٣ .٩ ١٫٠٧٥ .٢ ١٫١٣٩ .١     ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠اإلجمالي في  
 

 نوع القرض  الشركة المقترضة
المبلغ األصلي 
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة 

القيمة الدفترية  
(مليون دوالر  

 أمريكي) 

الجزء طويل  
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

 قصيرالجزء 
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

القيمة العادلة (مليون  
 المقدم (إن وجد)الضمان  دوالر أمريكي) 

 -قرض ألجل  ) ‘سورفيرت  ’( سورفيرت الجزائر إس بي إيه
 مضمون 

 دوالر أمريكي  ٩٦١ . ٣

دينار   ١١٤٫٤٤٠ .٠
 جزائري  

معدل الفائدة لدى البنك 
 ٪١ .٩٥الجزائري زائداً 

 ً  سنويا

الحظر على أي استبعاد أو تخفيض  حساب احتياطي خدمة الدين،  ال تنطبق  ٦٥ .٤ ٢٢٨ .٦ ٢٩٤ .٠ ٢٠٢٦يونيو 
ألسهم الشركة أو موجوداتها، ضمان مقابل منشأة اإلنتاج في 

 حالة عدم السداد 
 -قرض ألجل  بي إل سي  فيرتيغلوب 

 مضمون 
دوالر   ١٫١٠٠. ٠

 أمريكي 
         ٢٠٢٣فبراير   ١  ٪١ .٠٥ليبور +  

 ٢(قابل للتمديد)
يتم ضمان القرض، بصورة مشتركة أو فردية، من قبل  ١٫١٠٠ .٠ ) ٥ .٢( ١٫٠٩٩ .٩ ١٫٠٩٤ .٧

شركة بي إل سي، الشركة المصرية لألسمدة ش.م.م،  فيرتيغلوب 
لتجارة األسمدة  فيرتيغلوب ذ.م.م،   صناعات األسمدة بالرويس

 ً فيرتيغلوب )، أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد  المحدودة (سابقا
 أو سي آي لتجارة وتوريد األسمدة بي. في.  و ديستريبيوشن ليمتد 

تسهيل ائتماني   بي إل سي  فيرتيغلوب 
 متجدد 

 ال تنطبق  ال تنطبق  ) ٠ .٦( ) ٢ .٤( ) ٣ .٠( ٢٠٢٦أغسطس  ٪ ١ .٧٥ليبور +   دوالر أمريكي  ٣٠٠ .٠

  فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 
ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا

 )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 
تسهيل تمويل 

 تجاري 
ً  ٪ ١ .٥٠ليبور +   دوالر أمريكي  ٧٥ .٠  ال تنطبق  ال تنطبق  - - - يُجدد سنويا

  ال تنطبق  ٥٩ .٦ ١٫٣٢٦ .١ ١٫٣٨٥ .٧     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١اإلجمالي في  
 نقطة أساس كل ثالثة أشهر فيما بعد  ٢٥وتزيد بمقدار  ٢٠٢١شهراً بداية من أغسطس   ١٢ألول  ١
ً  ٣٠أشهر إضافية لتصل المدة اإلجمالية إلى  ٦أشهر، ثم لمدة  ٦قابل للتمديد لمدة  ٢  شهرا
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  التجارية واألخرى  الدائنةالذمم     -١٣     

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  يضاح إ  مليون دوالر أمريكي 

        
  ١٤٠ .٧  ١١٩ .٢    الذمم الدائنة التجارية 

  ١٣ .٤  ٣٧ .٠  ٢٠  الذمم الدائنة التجارية المستحقة ألطراف ذات عالقة
  ٣٣ .٠  ٦٦٧ .٦  ٢٠  ١ذمم دائنة أخرى ألطراف ذات عالقة 

  ١٩ .٥  ٢٨ .٩    دفع بموجب برنامج التوريق المبالغ مستحقة 
  ٤ .١  ١٤٥ .٧      الدفع  توزيعات أرباح مستحقة

  ١٨١ .٣  ٢٠٩ .٧    مصروفات مستحقة  
  ٠ .٩  ٢ .٢    فوائد مستحقة

  ١٤ .٠  ١٣ .٩    تعويضات الموظفين 
  ٢٤ .٧  ٢١ .٥    ذمم دائنة أخرى 
  ٧ .٨  ٩ .٠    إيرادات مؤجلة

  ٠ .٧  ٠ .٨    ضرائب أخرى مستحقة الدفع  
  ٤٤٠ .١  ١٬٢٥٥ .٥    اإلجمالي 

  ١٧ .٧  ١٨ .٥    متداولة غير 
  ٤٢٢ .٤  ١٬٢٣٧ .٠    متداولة

  ٤٤٠ .١  ١٬٢٥٥ .٥    اإلجمالي 
  

عالقة على  األخرىتشتمل الذمم الدائنة    ١ ذات  مليون دوالر    ٢٧١  .٥  بمبلغتوزيعات أرباح مستحقة الدفع    ألطراف 
إلى   لألسمدة  أمريكي  ذ.م.م   –أدنوك  الواحد  الشخص  إلى   ٣٧٥  .٠ومبلغ    شركة  أمريكي  دوالر  سي    مليون  أي  أو 

  ).  ١٧(راجع اإليضاح  فيرتياليزر بي في 
  

  إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.

    
  تحديد تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية    -١٤

   

 المصروفات بحسب طبيعتها
  
  

  دوالر أمريكي مليون 

  
  

  إيضاح 

 تسعة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

    تسعة أشهر
  سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  

  ثالثة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

  ثالثة أشهر  
  سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  
            

مواد خام ومواد استهالكية 
  وبضائع تامة الصنع 

  
٣٦١ .٥  ٥٧٢ .١  ٨٦٨ .٦  ١٬٥٧٩ .٢  

مواد خام ومواد استهالكية 
أطراف   –وبضائع تامة الصنع  

  ذات عالقة

  
  
٦٣ .٢  ٥٧ .٧  ١٥٧ .٧  ١٦٣ .٧  ٢٠  

  ٤٩ .١  ٥٨ .٥  ١٤٤ .٨  ١٧١ .١    مصروفات تعويضات الموظفين
اإلهالك واالستهالك وانخفاض 

  القيمة 
  

٦٥ .٨  ٦٠ .١  ٢٠٢ .١  ١٨٤ .٩  
  ٤ .٨  ٧ .٠  ١٨ .٥  ٢٣ .٣    اإلصالحات والصيانة
  ٢ .٩  ٢ .٦  ٦ .١  ٦ .٣    أتعاب االستشارات
  ٨ .١  ١٣ .٦  ٢٠ .٦  ٣٣ .٦    مصروفات أخرى 

  ٥٥٥ .٤  ٧٧١ .٦  ١٬٤١٨ .٤  ٢٬١٦٢ .١    اإلجمالي 
  ٥٢٨ .٠  ٧٣٤ .٠  ١٬٣٤٦ .٠  ٢٬٠٥٤ .٥    تكلفة المبيعات

مصروفات البيع والمصروفات 
  العمومية واإلدارية 

  
٢٧ .٤  ٣٧ .٦  ٧٢ .٤  ١٠٧ .٦  

  ٥٥٥ .٤  ٧٧١ .٦  ١٬٤١٨ .٤  ٢٬١٦٢ .١    اإلجمالي 
  

  صافي تكلفة التمويل     -١٥
  

  مليون دوالر أمريكي 

  
  

  إيضاح 

 تسعة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

    تسعة أشهر
  سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  

  ثالثة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

  ثالثة أشهر  
  سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  
            

إيرادات الفائدة على القروض 
  والذمم المدينة  

  ٠ .٢  ٠ .٣  ٠ .٧  ١ .٢  

أرباح / (خسائر) صرف عمالت 
  أجنبية  

  ٦ .٣  ) ٢٢ .٢(  ١٣ .٣  ٣٥ .٣  

  ٦ .٥  )٢١ .٩(  ١٤ .٠  ٣٦ .٥    إيرادات التمويل  
مصروفات الفائدة وتكاليف تمويل  
أخرى للمطلوبات المالية الُمقاسة 

  بالتكلفة المستهلكة 

  )٩ .٦(  ) ١٨ .٩(  ) ٢٩ .٣(  ) ٥٩ .٢ (  

مصروفات الفائدة ألطراف ذات 
  عالقة

٠ .٩(  ) ٠ .٨(  ) ٢ .٦(  ) ٢ .٥(  ٢٠ (  

  ) ٠ .٥(  ) ١٤ .٥(  ) ٣ .٠(  ) ٥٠ .٨(    خسائر صرف العمالت األجنبية  
  ) ١١ .٠(  ) ٣٤ .٢(  ) ٣٤ .٩(  ) ١١٢ .٥(    تكاليف التمويل  

صافي تكاليف التمويل المعترف  
  بها ضمن األرباح أو الخسائر 

  )٤ .٥(  )٥٦ .١(  )٢٠ .٩(  )٧٦ .٠(  
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  التقارير حسب القطاعات     -١٦   

  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  فيرتيغلوب 

المتاجرة 
أطراف مع 

  إجمالي  استبعادات   أخرى   أخرى  
            

  ٠.٣٬٩٧٤  -  -  ٦.٦٨٧  ٤.٣٬٢٨٦  إجمالي اإليرادات الخارجية
            

الفائدة  خصم قبل  الُمعدلة األرباح 
  ١واإلهالك واالستهالكوالضرائب 

٩.٢٬٠٠٠  -  ) ٣.٣٧(  ١.١٦  ١.٢٬٠٢٢  

اإلهالك واالستهالك وانخفاض  
  القيمة

)٩.١٨٤(  -  ) ٨.٠(  -  ) ١.١٨٤ (  

  ٥.٣٦  ) ٧.٣١(  ٠.٤٠  ١.٢  ١.٢٦  إيرادات التمويل 
  ) ٥.١١٢(  ٧.٣١  ) ٦.٧٩(  ) ٠.٦(  ) ٦.٥٨(  مصروفات التمويل 

  ) ٣.٢٢٨(  -  ) ٢.١٣(  ) ١.٠(  ) ٠.٢١٥(  ضريبة الدخل 
  ) ٠.٢(  -  ) ٠.٥(  -  ٠.٣  أخرى (بما فيها المخصصات)

  ٧.١٬٥٠٩  -  )٩.٩٥(  ١.١٢  ٢.١٬٥٩٣  أرباح/(خسائر) الفترة  
  ٢.٤٧  -  ١.٣  -  ١.٤٤  مصروفات رأسمالية
  ٠.٥٬٩٧٩  -  ٤.٩٢٦  ٣.٤٥  ٣.٥٬٠٠٧  إجمالي الموجودات 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  فيرتيغلوب 

المتاجرة 
أطراف مع 

  إجمالي  استبعادات   أخرى   أخرى  
            

  ٢٬١٢٦ .٧  -  -  ٣٦٦ .٠  ١٬٧٦٠ .٧  ١ إجمالي اإليرادات الخارجية
            

الفائدة  خصم قبل  الُمعدلة األرباح 
  ١واإلهالك واالستهالكوالضرائب 

٩٠٢ .٩  -  ) ١٣ .٥(  ٧ .١  ٩٠٩ .٣  

اإلهالك واالستهالك وانخفاض  
  ١ القيمة

)٢٠٢ .١(  -  ) ٠ .٥(  -  ) ٢٠١ .٦ (  

  ١٤ .٠  ) ١٤ .٨(  ٣ .٠  -  ٢٥ .٨  ١ إيرادات التمويل
  ) ٣٤ .٩(  ١٤ .٨  ) ١٩ .٢(  ) ١ .٣(  ) ٢٩ .٢(  ١ مصروفات التمويل

  ) ١٧١ .٤(  -  ) ١٣ .٤(  ) ٠ .١(  ) ١٥٧ .٩(  ١ ضريبة الدخل 
  ٧ .٥  -  ٢ .٩  -  ٤ .٦  ١ أخرى (بما فيها المخصصات)

  ٥١٦ .٠  -  )٤٠ .٧(  ٥ .٧  ٥٥١ .٠  ١ أرباح / (خسائر) الفترة
  ٨٤ .٦  -  ١ .٥  -  ٨٣ .١  ٢ مصروفات رأسمالية
  ٥٫١٦٨ .٥  -  ١٨٤ .٩  ٢٥ .٠  ٤٬٩٥٨ .٦  ٢ إجمالي الموجودات

            
        . ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  ١
          . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ٢

  

  

  
  

البديلة  فيرتيغلوب  تستخدم   األداء  األعمال.    لوضعمقاييس  القائمة فيما يخص أداء  للتطورات  أفضل  لم يتم  فهم 
إلعداد التقارير المالية، ويتعين استخدامها كمعلومات تكميلية  تعريف مقاييس األداء البديلة في المعايير الدولية  

مع   المالية  باالقتران  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  للمقارنة  األكثر  مقاييس  تعريف قابلية  يتم  مباشر.  بشكل 
الفوائد  صم  خ   (إجمالي صافي الربح قبلعدلة على أنها  المُ واإلهالك واالستهالك  األرباح قبل الفوائد والضرائب  

الشركات المستثمر ومصاريف ضريبة الدخل واإلهالك واالستهالك وأرباح صرف العمالت األجنبية والدخل من  
  عملياتنا األساسية. )، ُمعدلة ببنود وتكاليف إضافية تعتبرها اإلدارة ال تعكس فيها بطريقة حقوق الملكية

  
  االحتياطيات واألرباح المحتجزة     -١٧

  

  

  
  مليون دوالر أمريكي 

  
  إيضاح 

احتياطيات  
  أخرى 

احتياطي تحويل  
 العمالت األجنبية  

إجمالي  
  االحتياطيات 

األرباح  
  المحتجزة 

            
  ٤٣٦ .١  )١٫٢٢٩ .٤(  )٥٢٣ .٩(  )٧٠٥ .٥(    ٢٠٢١يناير  ١في 

  -  ٢٫٠٠٠ .٠  -  ٢٫٠٠٠ .٠  ١٩  تخفيض رأس المال
  ٧٠٢ .٧  -  -  -    أرباح السنة

توزيعات األرباح على 
  المساهمين 

  
)٥٩٣ .٦(  ) ٨٥٠ .٠(  -  ) ٨٥٠ .٠ (  

حصص غير  حيازة
  مسيطرة 

  
-  -  -  ١٠ .٤  

  -  ٦٣ .٦  -  ٦٣ .٦    مساهمة رأسمالية
  -  ) ٢١ .٨(  ) ٢١ .٨(  -    فروق صرف العمالت

  ٥٥٥ .٦  )٣٧ .٦(  )٥٤٥ .٧(  ٥٠٨ .١    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ١٫٠٧٧ .٦  -  -  -    أرباح الفترة 

توزيعات األرباح على 
  المساهمين 

  
-  -  -  )١٫٠٩٠ .٠ (  

  -  ٣٧ .٤  -  ٣٧ .٤  ٢٠  مساهمة رأسمالية
  -  ) ٧ .٠(  ) ٧ .٠(  -    العمالت تحويلفروق 

      ٥٤٣ .٢  )٧ .٢(  )٥٥٢ .٧(  ٥٤٥ .٥     ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
  

 ٢٠٢٢ لسنةتوزيعات األرباح على المساهمين 
  

مليون دوالر أمريكي متعلقة بالنصف   ٣٤٠، تم دفع توزيعات أرباح مرحلية بقيمة إجمالية بلغت  ٢٠٢٢في أبريل  
المنتهية   السنة  هذه    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  الثاني من  اعتماد  تم  الدفع.  عند  الملكية  حقوق  ضمن  احتسابها  وتم 

  .  ٢٠٢٢يونيو   ١٣المساهمين بتاريخ  ومن قبل ٢٠٢٢فبراير  ١٤التوزيعات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  

مليون دوالر أمريكي عن    ٧٥٠توزيعات أرباح مرحلية بقيمة    على، وافق المساهمون  ٢٠٢٢سبتمبر    ٢٩في  
مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد هذه التوزيعات من قبل    . ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١النصف األول للسنة التي تنتهي في  

 . ٢٠٢٢أكتوبر  ١٣وتم دفعها في  ٢٠٢٢أغسطس  ١
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  االحتياطيات واألرباح المحتجزة (تابع)   -١٧
  

  ٢٠٢١ لسنةتوزيعات األرباح على المساهمين 
  

للمساهمين بقيمة    ٢٠٢١مارس    ٣١في   أرباح مرحلية  توزيعات  عن  على إعالن  مليون  ٥٥وافق مجلس اإلدارة 
مليون دوالر  ١٣٠مبلغ  ب  توزيعات  عنتم اإلعالن    ٢٠٢١يونيو    ٢٨في  ودوالر أمريكي، والتي تم دفعها بالكامل  

  .  ٢٠٢١يونيو  ٢٨اإلعالنين من قبل المساهمين في  أمريكي، والتي تم دفعها بالكامل. تمت الموافقة على كال
  

إلى شركتي أو سي آي وأدنوك. أغسطس    ٢٥في  مليون دوالر أمريكي    ٩٣ .٦تم دفع توزيعات أرباح مقدمة بمبلغ  
وتم اعتماد من قبل المساهمين  ٢٠٢١أكتوبر   ١٢هذا المبلغ خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ  تم تعديل  
    .  ٢٠٢١بر في نوفم

  
توزيعاتو  مليون دوالر أمريكي  ١٦٥توزيعات أرباح مرحلية بقيمة    على، وافق المساهمون  ٢٠٢١سبتمبر    ١٢في  

 . ٢٠٢١أكتوبر  ٥في  تلك التوزيعات إلى مساهمي الشركة تم دفع. مليون دوالر أمريكي ٨٥٠أرباح خاصة بقيمة 

 الحصص غير المسيطرة    -١٨

  في ايبك  ٪١٥االستحواذ علي حصة إضافية بنسبة  
  

أغسطس   بورصة ٢٠٢١في  في  (رمزها  أر  بي  كي  شركة  بقيادة  شركات  اتحاد  مع  فيرتيغلوب  شركة  اتفقت   ،
والذي يضم كل من شركات كي بي ار ومتسوبيشي وجاي جي سي وايتوش، لشراء حصتهم   )KBRنيويورك  

  مليون دوالر  ٤٣للصناعات األساسية ايبيك مقابل مبلغ إجمالي قدره    ٪ في الشركة المصرية  ١٥المجمعة والبالغة  
٪ مما يزيد من تبسيط  ٧٥. وبذلك تصل حصة المجموعة في الشركة المصرية للصناعات األساسية إلى  أمريكي

طالبت بها شركة   ر أمريكيمليون دوال   ٤ .٦على مبلغ    أمريكي  مليون دوالر  ٤٣ .٠هيكل المجموعة. يشتمل مبلغ  
 حصة غير مسيطرة االستحواذ على    مقابليبلغ صافي  كي بي أر على أنها توزيعات أرباح غير مدفوعة. وبالتالي  

 . أمريكي مليون دوالر ٣٨ .٤ الشركة المصرية للصناعات األساسية في 

  للمساهمين: يلخص الجدول التالي تأثير المعاملة على حصة ملكية الشركة المنسوبة 
  

 ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠ مليون دوالر أمريكي 
 ٤٨ .٨ عليها القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المستحوذ

 ً  ) ٣٨ .٤( المقابل المدفوع للحصة غير المسيطرة نقدا
 ١٠ .٤ التأثير على حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين 

  
  
  

  
  

    ربحية السهم  -١٩
  

  
  مليون دوالر أمريكي

 تسعة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

    تسعة أشهر
  سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  

  ثالثة أشهر  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  

ثالثة أشهر
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
          

          األساسية. ١
  ١٣٧ .٧  ٢٩١ .٦  ٣٣٦ .٢  ١٫٠٧٧ .٦  لمساهمين العائد لصافي الربح 

٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  
  ٠. ٠١٧  ٠. ٠٣٥  ٠. ٠٤٠  ٠ .١٣٠  بالدوالر األمريكي ربحية السهم العادي األساسي 

          
          المخففة. ٢

  ١٣٧ .٧  ٢٩١ .٦  ٣٣٦ .٢  ١٫٠٧٧ .٦  لمساهمين العائد لصافي الربح 
٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

  ٠. ٠١٧  ٠. ٠٣٥  ٠. ٠٤٠  ٠ .١٣٠  بالدوالر األمريكي ربحية السهم العادي األساسي 
  

  ال توجد أسهم مخففة محتملة.
  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحتسبة: 
  

  ١ ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    مليون دوالر أمريكي 
          

  ٣٫٣٢٨ .٢  ٨٫٣٠١ .٣      في بداية الفترة  أسهم عادية مصدرة 
  ) ٢٫٠٠٠ .٠(  -      تخفيض رأس المال 
  ٦٫٩٧٣ .١  -      تقسيم فرعي لألسهم 

  ٨٫٣٠١ .٣  ٨٫٣٠١ .٣      الفترة في نهاية  األسهم العادية القائمة
  

عدد األسهم دون تغيير مماثل   المعاملة، تم تعديل ، في تاريخ  والتقسيم الفرعي لألسهمنظراً لتخفيض رأس المال    ١
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد  وعليه،    في عدد األسهم بأثر رجعي  التخفيضهذا    معالجة   تفي الموارد، فقد تم

البيانات المالية   حول  ١٣رقم    اإليضاح  االطالع على. لمزيد من التفاصيل، يرجى  ٢٠٢١األسهم اعتبارا من بداية  
  . ٢٠٢١ديسمبر   ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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  األطراف ذات العالقة    -٢٠
  

   :٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة كما في 
  

  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
  الطرف ذو العالقة

  العالقة   مليون دوالر أمريكي

  ذمم مدينة  
  قائمة في 

  نهاية 
  السنة

ذمم دائنة  
قائمة في 

السنةنهاية 

إيرادات  
 المعامالت  
خالل الفترة 

صافي الُمعاد
  تحميله

مصروفات 
  الفائدة

              

أي  أو سي 
  فيرتياليزر بي في 

أو مجموعة 
  -  -  -  ٣٧٥٫٠  ٦٥ .٥  آي سي 

  ٧ -ان 
أو مجموعة 

  -  -    ١٥ .٢  -  آي سي 

  أو سي أي نيتروجين  
أو مجموعة 

  -  -  ٣٦٤ .٥  -  ٥٠ .٦  آي سي 
  -  ) ١٣٢ .٩(  -  ٢٩٨ .١  ٠ .١  أدنوك   أدنوك 

شركة أبوظبي للدائن  
  ) ٢ .٥(  -  ١ .٨  -  ٠ .٨  أدنوك   المحدودة 

  -  ) ٢٩ .٦(  -  ٣ .٣  -  أدنوك   أدنوك للتكرير 
أوراسكوم لإلنشاء  
  والصناعة ش.م.م 

أو مجموعة 
  -  ) ١ .٢(  -  ١٠ .٦  -  سي 

  -  -  -  ٢ .٤  ٠ .٣    ١شركات تابعة أخرى
  )٢ .٥(  )١٦٣ .٧(  ٣٦٦ .٣  ٧٠٤ .٦  ١١٧ .٣    اإلجمالي 
  

  لسنةالموحدة  أو سي أي في البيانات المالية  اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى ألدنوك ومجموعة  تم    ١
٢٠٢١ .  

  
، حيث يبلغ  ""أدنوك  -تستأجر المجموعة أراضي ومكاتب وسكن للموظفين من شركة بترول أبوظبي الوطنية  

مليون دوالر   ٧١  .٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠مليون دوالر أمريكي في    ٧٠  . ٩التزام اإليجار  
ديسمبر   ٣١مليون دوالر أمريكي ألدنوك (  ١٥  . ٦عالوة على ذلك، يستحق على المجموعة سداد مبلغ    أمريكي).
  مليون دوالر أمريكي).   ١٢ .٠: ٢٠٢١

 
إلى معامالت األطراف ذات عالقة   المصروفات باإلضافة  الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض  الموضحة في 

  التشغيلية المتعلقة بالمبالغ الغير هامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل أطراف ذات عالقة.
  

نظراً لطبيعة المعامالت مع األطراف ذات عالقة أعاله، قد تختلف الشروط واألحكام وفقاً للمعامالت التي يتم  
دارة أن شروط وأحكام كافة المعامالت المبرمة مع األطراف اإلالتفاوض بشأنها مع األطراف األخرى. ترى  

  ى فيما يتعلق بالخدمات المتشابهة.ذات عالقة ال تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي تتم مع أطراف أخر
  

  
  
  
  

    
 مساهمات رأسمالية

  

ية مع الفارج اتفاق  .أو سي أي إن. في  و  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م  أبرمت كل من،  ٢٠٢١يونيو    ١٥في  
الفارج") تسوية  وضد    ("اتفاقية  من  المقدمة  المطالبات  لجميع  والنهائية  الكاملة  التسوية  أجل  لإلنشاء  من  أوراسكوم 

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة    بالنيابة عن  مليون دوالر أمريكي  ٢٢  . ٤  . بسداد أو سي أي إن. فيقامت    والصناعة ش.م.م 
، والتي تم تحويلها والصناعة ش.م.مأوراسكوم لإلنشاء  و  .أو سي أي إن. فيمما ترتب عليه ذمة مدينة بين    ش.م.م

على أساس   . حيث أن التحويل تم٢٠٢٢يناير    ١٠بي ال سي، وهو ما تمت الموافقة عليه في    الحقاً إلى فيرتيغلوب
  حقوق ملكية.، فقد تم تصنيف هذه المعاملة كغير مشروط وغير قابل لإللغاء ودون مقابل

  
آي على تعويض جميع مساهمي فيرتيغلوب في حالة حدوث بعض    ضمن الطرح العام األولي لألسهم، وافقت أو سي

  مليون دوالر أمريكي خالل الفترة.   ١٥ .٠المطالبات، وبالتالي سجلت فيرتيغلوب ذمم مدينة إضافية بمبلغ  
  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
  

مليون درهم) إلى أعضاء   ١٩ .٤أمريكي (مليون دوالر    ٥ . ٣، وافق مجلس اإلدارة على دفع مبلغ  ٢٠٢٢مايو    ١١في  
في   المنتهية  السنة  عن  معتمدة  كمكافآت  اإلدارة  المضافة   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مجلس  القيمة  ضريبة  إلى  باإلضافة 

المطبقة. وافق المساهمون على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد في  
    . ٢٠٢٢يونيو   ١٣

  
في   كما  المستحقة  والمبالغ  العالقة  ذات  األطراف  مع  الهامة  بالمعامالت  يلي قائمة  بالنسبة    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١فيما 

  بالنسبة لمراكز األرباح أو الخسائر:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لمراكز الميزانية العمومية وكما في 
  

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  الطرف ذو العالقة
  العالقة   أمريكي مليون دوالر

ذمم  
مدينة  

قائمة في 
نهاية 
  ١ السنة

ذمم دائنة  
قائمة في 

نهاية 
  ١السنة

  إيرادات  
 المعامالت  

خالل 
  ٢ الفترة

صافي 
الُمعاد 
  ٢ تحميله

مصروفات 
  ٢ الفائدة

              
أي  أو سي 

  فيرتياليزر  
  بي في

أو سي  مجموعة 
  -  -  -  ٢٢ .٤  ٦٦ .٦  آي

  ذ.م.م  ٧-إن
أو سي  مجموعة 

  -  -  -  -  -  آي

  أو سي أي نيتروجين  
أو سي  مجموعة 

  -  ) ١٣ .٥(  ٥٤ .٢  ٠ .٢  ١٣ .٨  آي
  ) ٢ .٦(  ) ١١٣ .٣(  ١٣ .٠  ١٨ .٣  ٢ .٣  أدنوك   أدنوك 

    أدنوك للتكرير 
 

- ) ٢٩ .٥( -   ٣ .٤ -   أدنوك
- ) ١ .٤(  ١ .٠  ٢ .١  ٠ .٣   ٣أخرى تابعة شركات

  )٢ .٦(  )١٥٧ .٧(  ٦٨ .٢  ٤٦ .٤  ٨٣ .٠    اإلجمالي 
  
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ١

 ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  ٢
 الموحدة لسنة دنوك ولمجموعة أو سي آي في البيانات المالية  ألتم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى    ٣

٢٠٢١ .  
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  االرتباطات وااللتزامات الطارئة    -٢١

  
في البيانات   المبينبالوضع    مقارنةً   االرتباطات وااللتزامات الطارئةلم تكن هناك تغييرات جوهرية في  

  باستثناء ما يلي: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

 مصنع األمونيا منخفضة الكربون
  

أبرمت  ٢٠٢٢يوليو    ٦في   والتوريد    فيرتيغلوب،  الهندسية  باألعمال  خاص  ترسية  خطاب  سي  إل  بي 
واإلنشاء لمصنع األمونيا منخفضة الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تمثل الترسية التزام  

مليون دوالر أمريكي عن األعمال الهندسية على أن يتم اتخاذ قرار منفصل بشأن   ٣٥مبدئي بقيمة تقارب  
  ء في مرحلة الحقة.التوريد واإلنشا

  
  األحداث الالحقة    -٢٢

  
البيانات  بإجراء    الشركة  قامت إصدار  تاريخ  حتى  العمومية  الميزانية  لتاريخ  الالحقة  لألحداث  مراجعة 
في البيانات عنها  أو اإلفصاح    بها  أخرى تتطلب االعترافجوهرية  عدم وجود أحداث    وتوصلت إلى،  المالية
  المفصح عنها أدناه: بخالف تلك  المالية

  
  ٢٠٢٢توزيعات األرباح عن النصف الثاني من عام 

  
عن النصف    مليون دوالر أمريكي  ٧٠٠  قل عن تال    توزيعات أرباح  بسدادتوجيهاتها    فيرتيغلوبصدرت  أ

سوف يتم تحديد  .  ٢٠٢٣ويستحق سدادها في أبريل    ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١الثاني من السنة التي ستنتهي في  
 .  ٢٠٢٣فبراير الرقم النهائي في 

      
 



 

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
  ١٥، الطابق ١١١-١٥المكتب رقم 
  برج الخاتم، 

  مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا 
  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 www.kpmg.com/ae+، ٩٧١) ٢( ٤٠١  ٤٨٠٠هاتف: 
 

 

  المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي   كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء
  إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي.
 

 

 

١٨ 

 

 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
الموجزة   المالية المرحلية البيانات مراجعة 
 الربع سنوية الموحدة

 

 مقدمة 
 

المرفقة لشركة   الربع سنوية لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  سبتمبر  ٣٠ كما في وشركاتها التابعة ("المجموعة")("الشركة") فيرتيغلوب بي ال سي 

  التي تتألف مما يلي: و ،٢٠٢٢
 
 ؛ ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠الموجز الموحد كما في  بيان المركز المالي ―
الثالثة أشهر   تيالموجز الموحد لفتر اآلخرالشامل  والدخل بيان األرباح أو الخسائر  ―

 ؛٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في  تين المنتهيوالتسعة أشهر 
 ٣٠في    المنتهيةالتسعة أشهر  ةالموجز الموحد لفتر التغيرات في حقوق الملكيةبيان  ―

 ؛ ٢٠٢٢ سبتمبر
 سبتمبر  ٣٠في  التسعة أشهر المنتهية  ةالموجز الموحد لفتر التدفقات النقديةبيان  ―

 و ؛٢٠٢٢
   الربع سنوية.  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ―

 فيرتيغلوب بي ال سي        إلى مساهمي 

    البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة الربع سنوية مراجعة
 

 



 فيرتيغلوب بي ال سي
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 

 الربع سنويةمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

  المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي   كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء
  إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي.

١٩

االستنتاج  (تابع)   مقدمة

  هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 
. "التقارير المالية المرحلية"، ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   الربع سنوية

تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 
 قمنا بها.  بناًء على أعمال المراجعة التي الربع سنوية الموحدة

بناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة 
المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية،   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠لـ  الربع سنوية الموحدة

.’التقارير المالية المرحلية‘ ،٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 

  بيراميليو اي
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

التاريخ:  

المراجعةنطاق أعمال 

"مراجعة  ، ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
. تنطوي مراجعة  المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"

على استفسارات، بصورة  الموجزة الموحدة الربع سنوية البيانات المالية المرحلية
رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات  

تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق 
من الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا 

الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف  
Nov 2022 02عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. 
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