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2022ملیون دوالر عن النصف األول من    750توزیعات أرباح بقیمة    تعتمد جمعیة فیرتیغلوب العمومیة    
 

ملیار درھم أو    2.75، ما یعادل 2022ملیون دوالر عن النصف األول من العام   750وافقت جمعیة فیرتیغلوب العمومیة على توزیعات أرباح بقیمة   •
 للسھم درھم    0.33

 2022أكتوبر  10 للمساھمین المسجلین في  2022سیتم دفع توزیعات األرباح في أكتوبر   •

 القویة وموقعھا التنافسي على منحنى التكلفة العالمي النقدیة تدفقات بال مدعومةإمكانیات توزیعات أرباح مستقبلیة جذابة  على فیرتیغلوبتحافظ  •

 

)،  FERTIGLBأعلنت الیوم شركة فیرتیغلوب (المسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز:  :  2022  سبتمبر   29  – أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
ُمنتِج لألسمدة النیتروجینیة في  اوھي شراكة   ر بحري في العالم للیوریا واألمونیا معًا، وأكبر  منطقة الشرق  ستراتیجیة بین أدنوك وشركة أو سي آي، أكبر ُمصّدِ

عن النصف األول من   لیون دوالرم  750على توزیعات أرباح نقدیة بقیمة    في مجال األمونیا النظیفة، عن موافقة الجمعیة العمومیة  والرائدةاألوسط وشمال إفریقیا،  
 . 2022أكتوبر  10للمساھمین المسجلین في   2022درھم للسھم. وسیتم دفع توزیعات األرباح في أكتوبر  0.33ملیار درھم أو  2.75، ما یعادل 2022

 :قائالً  الرئیس التنفیذي لشركة فیرتیغلوب - أحمد الحوشي علقو

العائدات المرتفعة والتحویالت النقدیة القویة   ملیون دوالر بفضل   750أرباح بقیمة    ات توزیع   االعالن عن   ومن   من العام   في النصف األول "تمكنت فیرتیغلوب من تسجیل أداء قوي  
  كبیرة عدنا أننا نجحنا في خلق قیمة  الشركة نمو قوي منذ االكتتاب األولي العام التاریخي في سوق أبوظبي لألوراق المالیة قبل قرابة العام، ویس حققت  .  للشركة   وقوة الھیكل المالي 

 . 2022لعام  ونتطلع إلى نھایة واعدة    للمساھمین خالل ھذه الفترة.  نعتزم مواصلة المضي قدماً في استراتیجیتنا لخلق قیمة طویلة األجل لجمیع المساھمین 

التكلفة العالمي قدرتھا على توفیر توزیعات أرباح مستقبلیة جذابة. وكانت إیرادات الربع الثاني من العام  وتدعم التدفقات النقدیة المالیة القویة للشركة وموقعھا التنافسي على منحنى  
ملیون دوالر مقارنة بالربع   770% إلى 155ملیار دوالر، في حین نمت األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة  1.5% إلى 105ارتفعت بنسبة  2022
   . 2021ملیون دوالر في الربع الثاني من العام   328، مقابل  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من العام   789. وارتفعت التدفقات النقدیة الحرة إلى  2021ن العام الثاني م 

ملیون درھم كما في    487، مقارنة بصافي دین قدره  2022یونیو    30ملیون دوالر كما في    445ونتج عن األرباح القویة وتولید النقد في الربع الثاني مركز نقدي صافي قدره  
ضعف)، بما یدعم فرص النمو المستقبلي وتوزیعات   0.3 آنذاك نسبة صافي الدین إلى األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بلغت (   2021دیسمبر   31

على أن توزع فائض التدفقات النقدیة الحرة بعد استقطاع ما یلزم لفرص النمو، مع الحفاظ على تقییمات ائتمانیة    أرباح قویة. وتنص سیاسة فیرتیغلوب الخاصة بتوزیعات األرباح 
 من الدرجة االستثماریة.  

 - انتھى - 

 نبذة عن فیرتیغلوب: 

ملیون   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  
منتج لألسمدة النیتروجینیة في منطقة الشرق  طن من الیوریا واألمونیا التجاریة، یتم إنتاجھا في أربع شركات تابعة في اإلمارات العربیة المتحدة ومصر والجزائر، مما یجعلھا أكبر  

مقر الرئیسي للشركة  ا، وتستفید من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزیع رئیسیة على البحر األبیض المتوسط والبحر األحمر والخلیج العربي. ویقع الاألوسط وشمال إفریقی
شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة    موظف وقد تم تأسیسھا كشراكة إستراتیجیة بین  2,600في أبوظبي وتم تأسیسھا في سوق أبوظبي العالمي، ویعمل لدیھا أكثر من  

" الرمز  تحت  المالیة  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  فیرتیغلوب  شركة  أُدرجت  ("أدنوك")  الوطنیة  أبوظبي  المالیة FERTIGLBبترول  لألوراق  الدولي  التعریفي  والرقم   "
"AEF000901015:للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى زیارة . www.fertiglobe.com 
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 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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