
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 فیرتیغلوب  

 
 ۲۰۲۰  البیانات المالیة



 ۲              ۲۰۲۰فیرتیغلوب  البیانات المالیة لشركة 
 

 تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 
 
 
 

 
 

 نبذة عن الشركة: 
 

.  ۲۰۱٥بموجب لوائح شركات سوق أبوظبي العالمي لسنة    ۲۰۱۸دیسمبر    ۲۳فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد في  تأسست  
مارس   ساھمت  ۲۰۱۹في  والجزائر   "فیرتیغلوب "،  مصر  في  وتوزیعھا  النیتروجینیة  األسمدة  إلنتاج  بموجوداتھا 

وأدنوك اتفاقیة مساھمة لدمج  أو سي آي  وقعت    ۲۰۱۹یونیو    ۲٦شركة فیرتیغلوب وفي    إلى واإلمارات العربیة المتحدة  
، أصبحت فیرتیغلوب أكبر منصة لألسمدة  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في  الصفقةأعمال أدنوك لألسمدة في الشركة. باستكمال 

 ٦.  ٥النیتروجینیة تركز على التصدیر عالمیاً، وأكبر ُمنتِج في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بطاقة إنتاجیة تبلغ  
مساھم األغلبیة حیث بلغت حصتھا   "ان في أو سي آي    "سنویًا من الیوریا واألمونیا القابلة للبیع. أصبحت    ملیون طن

 ٪.٤۲٪ في حین أصبحت أدنوك مساھم األقلیة بحصة بلغت ٥۸
 

 تشمل الموجودات الرئیسیة للشركة ما یلي:
 

  ۱. ٦٥الشركة المصریة لألسمدة: أكبر ُمنتِج لحبیبات الیوریا على مستوى القطاع الخاص بمصر، بطاقة إنتاجیة تبلغ  
 ملیون طن سنویًا من األمونیا.   ۰. ۹ملیون طن سنویًا من الیوریا و

 
بطاقة إنتاجیة    بك)(ای  –في مصنع األمونیا بمصر    ٪٦۰ "فیرتیغلوبالشركة المصریة للصناعات األساسیة: تبلغ حصة "

 ملیون طن سنویًا.  ۰. ۷۳تبلغ 
 

لألمونیا والیوریا بطاقة   المنتجةسورفیرت،   من أسھم٪ ٥۱ "فیرتیغلوب : تبلغ حصة "الجزائر إس. بي. إیھ  سورفیرت
 ملیون طن سنویًا على التوالي.  ۱. ۲٦ملیون طن سنویًا و ۱. ٦ تبلغ  إنتاجیة

 
منصة تداول في   "فیرتیغلوب: أنشأت "OFT  أوراسكوم فیرتلیزر ترایدنجأو  و  )  FDLفیرتیغلوب دیستریبیوشن لیمتد (

العالقات اإلستراتیجیة في   / والشراكات  للتصدیر  بشبكة لوجستیة  المتحدة مدعومة  العربیة  البرازیل    دولة اإلمارات 
 وإسبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة. 

 
بتصنیع األمونیا والیوریا من    فیرتیلأبوظبي، تقوم    في   مقرھا الرئیسي یقع  :  )فیرتیل شركة صناعات األسمدة بالرویس (

ملیون  ۱. ۲ملیون طن سنویًا من الیوریا و ۲. ۱). تبلغ الطاقة اإلنتاجیة للشركة ۲ فیرتیلو ۱ فیرتیلخالل مصنعین (
 طن سنویًا من األمونیا. 

 
 :التي تشتمل على التعاونتحقیق القیمة من خالل أوجھ 

 

المتداولین من خالل  التجاري: توقیت المبیعات واألقساط المتزایدة على األسعار القیاسیة وتقلیل االعتماد على  التعاون  
شبكة توزیع أوسع والوصول إلى األسواق النھائیة الرئیسیة (بما في ذلك البرازیل والھند وشرق إفریقیا)، وإعادة تحدید  
األحجام من خالل الشحن وتعزیز الخدمات اللوجستیة وأسعار شحن مخفضة وتبادل أفضل الممارسات عبر منصة  

 فیرتیغلوب. 
 

 وتجمیع قطع الغیار.  وتحسین الشراءالمنسق  والتطویرالصیانة المشتركة   التقني: خبرةالتعاون 
 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:  
    أعضاء وتقوم   ٤أعضاء على أن تقوم أدنوك بتعیین    ۱۰تم االتفاق مبدئیاً على أن یتضمن مجلس إدارة فیرتیغلوب  

 أعضاء وتقوم على النحو التالي:  ٦أو سي آي بتعیین 
 

   األعضاء الذین قامت أدنوك بتعیینھم 
 رئیس مجلس اإلدارة   -معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر 

   مجلس إدارة عضو –عبد العزیز عبد هللا إسماعیل محمد الھاجري 
 مجلس إدارة   عضو –محمد سیف علي عبد الریاني 

 مجلس إدارة   عضو –علي محمد الحمادي  إبراھیموفاء 
 

 بتعیینھم أو سي آياألعضاء الذین قامت 
 مجلس إدارة عضو –ساویرس ناصف أنسي 
 مجلس إدارة  عضو –حسن بدراوي 

 مجلس إدارة  عضو –ھشام عبد السمیع 
 مجلس إدارة  عضو –دافید ولش 

 مجلس إدارة  عضو –فیلیب ریكارت 
 . ۲۰۲۰یونیو  ۳۰الذي استقال بتاریخ  إریك بولیس عضو مجلس إدارة حل محل – أحمد الحوشي 

 

 نتائج السنة الحالیة:
على مواجھةقدر  فیرتیغلوبأظھرت  ،  ۲۰۲۰في   كوفید  تھا  بلغت ۱۹-جائحة  إیرادات  السنة  الشركة خالل   . حققت 

صافي  وبذلك بلغ  من األمونیا  طن    ملیون  ۱ .۰و  من الیوریا    ملیون طن  ٥ .۱دوالر أمریكي من خالل بیع   ۱٫٥٥۰ .۸
 دوالر أمریكي ۱٫۰٥٥ .٥البالغة  ۲۰۱۹مقارنة بإیرادات سنة  ملیون دوالر أمریكي على أساس موحد ۱۲۷ .۱ الربح

 ۳۸ .٤صافي الربح البالغ  و  ملیون طن  ۱ . ۱ومبیعات األمونیا البالغة  ملیون طن    ۲ .۹وحجم مبیعات الیوریا البالغة  
أشھر فقط في عام    ۳مقابل    ۲۰۲۰شھراً من أداء فیرتیل في عام   ۱۲بتوحید    فیرتیغلوبقامت    ملیون دوالر أمریكي.

نتج عنھما ارتفاع في صافي العائد مقارنة بأسعار السوق من . كما أبرمت الشركة عقدین مع أثیوبیا والھند  ۲۰۱۹
 لتلبیة طلبات العمالء بشكل أفضل.  فیرتیغلوباالستراتیجي لمنشآت اإلنتاج الخاصة ب التعاونخالل استغالل  

  ٤٫۹۹۱ .۹ملیون دوالر أمریكي مقارنةً بإجمالي الموجودات في السنة السابقة البالغ    ٤٫۷۹۷ .۳بلغ إجمالي الموجودات  
   ملیون دوالر أمریكي.

 

 بیان اإلفصاح إلى مدققي الحسابات:
مجلس إدارة فیرتیغلوب، على حد علمھم، أنھ ال توجد معلومات تتعلق بأعمال التدقیق لم یتم إطالع مدققي  یشھد أعضاء  

حسابات الشركة علیھا، وأنھم اتخذوا كافة الخطوات التي كان ینبغي علیھم اتخاذھا كأعضاء مجلس إدارة لالطالع  
 ع مدققي حسابات الشركة على تلك المعلومات. على كافة المعلومات المتعلقة بأعمال التدقیق والتحقق من إطال

 
 ، باإلنابة عن المجلس

 
 

 ھشام عبد السمیع 
 عضو مجلس اإلدارة  
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 ۳              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤ بیان المركز المالي الموحد البیانات المالیة 
 ٦ الموحد بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 ۷ الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة  
 ۸ بیان التدفقات النقدیة الموحد  
 ۱۰ إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  
 ٤۱ تقریر مدققي الحسابات المستقلین  

 
       

 
  



 ٤              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 البیانات المالیة الموحدة
 بیان المركز المالي الموحد  

 كما في  
 

 إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
 دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 دیسمبر   ۳۱

 * معاد بیانھا ۲۰۱۹
 ینایر   ۱

 * معاد بیانھا ۲۰۱۹
     

     الموجودات 
     الموجودات غیر المتداولة

 ۱٫۷۸۹ .۰ ۳٫٤٤۸ .٥ ۳٫۱۷۲ .۰ ) ۷( الممتلكات واآلالت والمعدات  
 - ۹٤ .۷ ۸٥ .٥ ) ۱۷( موجودات حق االستخدام 

 ٤٤۰ .۰ ٦۰٤ .۸ ٦۰٤ .۸ ) ۸( الشھرة التجاریة 
 ۰ .٤ ۰ .٤ ۰ .۳ ) ۹( التجاریة واألخرى الذمم المدینة 

 ۰ .۷ ۰ .٦ -  شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
 ۲٫۲۳۰ .۱ ٤٫۱٤۹ .۰ ۳٫۸٦۲ .٦  إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

     
     الموجودات المتداولة 

 ۷٥ .٦ ۱۰۰ .٤ ۱۲٥ .۹ ) ۱۱( المخزون 
 ۲۷٤ .٥ ۳۱۷ .۱ ۲۷۳ .۹ ) ۹( واألخرى  الذمم المدینة التجاریة 

 - ۰ .۸ - ) ۱۰( ذمم ضریبة الدخل المدینة   
 ۳۲۳ .۱ ٤۲٤ .٦ ٥۳٤ .۹ ) ۱۲( النقد وما یعادلھ 

 ٦۷۳ .۲ ۸٤۲ .۹ ۹۳٤ .۷  إجمالي الموجودات المتداولة 
 ۲٫۹۰۳ .۳ ٤٫۹۹۱ .۹ ٤٫۷۹۷ .۳  إجمالي الموجودات 

     
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤۰إلى  ۱۰على الصفحات من  المدرجةتشكل اإلیضاحات 

 ) ۲(انظر اإلیضاح  ۲۰۱۹* البیانات المالیة المعاد بیانھا لسنة  
 
 
 
 

_______________________ 
 عبد السمیع (عضو مجلس إدارة) ھشام 
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 ٥              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 البیانات المالیة الموحدة
 (تابع) بیان المركز المالي الموحد  

 كما في  

 إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
 دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 دیسمبر   ۳۱

 * معاد بیانھا ۲۰۱۹
 ینایر   ۱

 * معاد بیانھا ۲۰۱۹
     

     حقوق الملكیة
 - ۳٫۳۲۸ .۲ ۳٫۳۲۸ .۲ ) ۱۳( رأس المال 

 )٤۹۰ .۷( )۱٫۲۰۰ .٤( ) ۱٫۲۲۹ .٤( ) ۱٤( االحتیاطیات  
 ۱۲٤ .۷ ٤۹۱ .٥ ٤۳٦ .۱  *  األرباح المحتجزة

 ) ۳٦٦ .۰( ۲٫٦۱۹ .۳ ۲٫٥۳٤ .۹  حقوق الملكیة المنسوبة إلى مالكي الشركة 
 ٤٦۸ .٦ ۳٦٥ .۹ ٥۲۷ .٥ ) ۱٥( الحصة غیر المسیطرة 
 ۱۰۲ .٦ ۲٬۹۸٥ .۲ ۳٫۰٦۲ .٤  إجمالي حقوق الملكیة 

     
     المطلوبات 

     المتداولة غیر المطلوبات  
 ۸٦۷ .٦ ۷۱۳ .۳ ٥٤٤ .۷ ) ۱٦( القروض والسلفیات 

 - ۸۷ .۷ ۸۰ .۹ ) ۱۷( التزامات اإلیجار 
 ۲ .۹ ۱٤ .۲ ۱٥ .۹ ) ۱۸( األخرى التجاریة و الذمم الدائنة

 ۷ .۱ - - ) ۱۹( المخصصات 
 ۱٥۷ .٥ ٤٤۸ .۰ ٤٦۷ .۱ ) ۱۰( مطلوبات الضریبة المؤجلة 

 ۱٫۰۳٥ .۱ ۱٫۲٦۳ .۲ ۱٫۱۰۸ .٦  المطلوبات غیر المتداولة  إجمالي 
     

     المتداولة   المطلوبات
 ۱٫۱٦٦ .۱ ۱٦۸ .۹ ۱۲٥ .۸ ) ۱٦( القروض والسلفیات 

 - ۱۲ .٥ ۱۲ .٤ ) ۱۷( اإلیجار التزامات 
 ٤۲٥ .۲ ٤۰۸ .۹ ۳۲٤ .۰ ) ۱۸( األخرى التجاریة و الذمم الدائنة

 ۱۳۳ .۹ ۱٥۲ .٥ ۱٥٥ .٤ ) ۱۹( *   المخصصات
 ٤۰ .٤ ۰ .۷ ۸ .۷ ) ۱۰( الدائنة ضریبة الدخل ذمم 

 ۱٫۷٦٥ .٦ ۷٤۳ .٥ ٦۲٦ .۳  المطلوبات المتداولة  إجمالي 
 ۲٫۸۰۰ .۷ ۲٫۰۰٦ .۷ ۱٫۷۳٤ .۹  إجمالي المطلوبات 

 ۲٫۹۰۳ .۳ ٤٫۹۹۱ .۹ ٤٫۷۹۷ .۳  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤۰إلى  ۱۰على الصفحات من  المدرجة تشكل اإلیضاحات 
 ) ۲(انظر اإلیضاح  ۲۰۱۹* البیانات المالیة المعاد بیانھا لسنة  

 

_______________________ 
 عبد السمیع (عضو مجلس إدارة) ھشام 
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 ٦              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 البیانات المالیة الموحدة
   الموحد  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

 دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في  
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
     

 ۱٫۰٥٥ .٥ ۱٫٥٥۰ .۸  ) ۲۰( اإلیرادات 
 )۸٥۸ .۹( ) ۱٫۲۷۸ .٥(  ) ۲۱( تكلفة المبیعات

 ۱۹٦ .٦ ۲۷۲ .۳   إجمالي األرباح 
     

 ٤ .٦ -  ) ۲۲( إیرادات أخرى 
 ) ٥۷ .۱( ) ۸۹ .٤(  ) ۲۱( العمومیة واإلداریة مصروفات البیع والمصروفات 

 ) ۱ .۹( ) ۱ .۳(   مصروفات أخرى 
 ۱٤۲ .۲ ۱۸۱ .٦   التشغیلیة   األرباح

 ۱٥ .٤ ۳۳ .٥  ) ۲۳( إیرادات التمویل 
 )۱۰٤ .۰( ) ٤۷ .۰(  ) ۲۳( تكلفة التمویل 

 ) ۸۸ .٦( ) ۱۳ .٥(  ) ۲۳( صافي تكلفة التمویل 
 ) ۰ .۱( ) ۰ .۱(   بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (صافیة من الضریبة) شركات مستثمر  خسائر  من   الحصة

 ٥۳ .٥ ۱٦۸ .۰   األرباح قبل ضریبة الدخل 
 ) ۱٥ .۱( ) ٤۰ .۹(  ) ۱۰( ضریبة الدخل 
 ۳۸ .٤ ۱۲۷ .۱   أرباح السنة 

     : الدخل الشامل اآلخر
     الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر  تبویبھا البنود التي یتم أو قد یتم إعادة 

 ) ۸ .٦( ) ٥٦ .۹(   فروق صرف عمالت أجنبیة 
 ) ۸ .٦( ) ٥٦ .۹(   ، صافیة من الضریبة الدخل الشامل اآلخر

 ۲۹ .۸ ۷۰ .۲     الدخل الشامل إجمالي 
     منسوبة إلى: صافي األرباح ال

 ۳ .۹ ۷٤ .۳   مالكي الشركة 
 ۳٤ .٥ ٥۲ .۸   الحصة غیر المسیطرة 

 ۳۸ .٤ ۱۲۷ .۱   أرباح السنة 
     منسوب إلى:  الدخل الشامل إجمالي 

 ) ۰ .۳( ٤٥ .۳   مالكي الشركة 
 ۳۰ .۱ ۲٤ .۹   الحصة غیر المسیطرة 

 ۲۹ .۸ ۷۰ .۲   الدخل الشامل إجمالي 
     نصیب السھم في األرباح (بالدوالر األمریكي) 

 ۰ .۰۰۲ ۰ .۰۲۲  ) ۲٥( ربحیة السھم األساسیة 
 ۰ .۰۰۲ ۰ .۰۲۲  ) ۲٥( ربحیة السھم المخففة 

 . الموحدة جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ٤۰إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



 ۷              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 
 البیانات المالیة الموحدة

 الموحد  التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

 إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
رأس المال  

)۱۳ ( 
 االحتیاطیات  

)۱٤ ( 
األرباح  

 * المحتجزة

حقوق الملكیة  
المنسوبة إلى  
 مالكي الشركة  

الحصة غیر  
 المسیطرة  

)۱٥ ( 
إجمالي حقوق  

 الملكیة  
        

 ۱۲٦ .۲ ٤٦۸ .٦ ) ۳٤۲ .٤( ۱٤۸ .۳ ) ٤۹۰ .۷( -  المسجل سابقاً   ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  
 ) ۲۳ .٦( - ) ۲۳ .٦( ) ۲۳ .٦( - - ) ۲(   التبویبإعادة 

 ۱۰۲ .٦ ٤٦۸ .٦ ) ۳٦٦ .۰( ۱۲٤ .۷ ) ٤۹۰ .۷( -  *  ۲۰۱۹ینایر   ۱في  تبویبھالمعاد الرصید  
 ۳۸ .٤ ۳٤ .٥ ۳ .۹ ۳ .۹ - -  صافي األرباح  

 ) ۸ .٦( ) ٤ .٤( ) ٤ .۲( - ) ٤ .۲( -  الدخل الشامل اآلخر 
 ۲۹ .۸ ۳۰ .۱ ) ۰ .۳( ۳ .۹ ) ٤ .۲( -    الدخل الشامل إجمالي 

        
 ۱۰ .٥ ۱۰ .٥ - - - -  غیر المسیطرة  ص الحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرق 

 )۱٤۳ .۳( )۱٤۳ .۳( - - - -  توزیعات األرباح إلى الحصة غیر المسیطرة 
 - - - - )۱٫۹۳۰ .٤( ۱٫۹۳۰ .٤ ) ۱٤( میناي آأو سي إعادة ھیكلة 

 ۱٫۲۲٤ .۹ - ۱٫۲۲٤ .۹ - ۱٫۲۲٤ .۹ - ) ۱٤( مساھمة عینیة
 ۱٫۷٦۸ .۲ - ۱٫۷٦۸ .۲ ۳۷۰ .٤ - ۱٫۳۹۷ .۸ ) ۲( ل دمج أعمال فیرت 

 ) ۷ .٥( - ) ۷ .٥( ) ۷ .٥( - -  عالقة  ات ف ذا طرأ  على توزیعات
 ۲٫۹۸٥ .۲ ۳٦٥ .۹ ۲٫٦۱۹ .۳ ٤۹۱ .٥ ) ۱٫۲۰۰ .٤( ۳٫۳۲۸ .۲  * ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في  

        
 ۱۲۷ .۱ ٥۲ .۸ ۷٤ .۳ ۷٤ .۳ - -  صافي األرباح 

 ) ٥٦ .۹( ) ۲۷ .۹( ) ۲۹ .۰( - ) ۲۹ .۰( -  الدخل الشامل اآلخر 
 ۷۰ .۲ ۲٤ .۹ ٤٥ .۳ ۷٤ .۳ ) ۲۹ .۰( -  الدخل الشامل إجمالي 

        
 ۱۷ .٤ ۱۷ .٤ - - - - ) ۱٥( غیر المسیطرة  ص الحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرق 

 ۱۱۹ .۳ ۱۱۹ .۳ - - - - ) ۱٥( توزیعات األرباح إلى الحصة غیر المسیطرة عكس 
 )۱۲۹ .۷( - )۱۲۹ .۷( )۱۲۹ .۷( - - ) ۱۳( المساھمین األرباح على توزیعات

 ۳٫۰٦۲ .٤ ٥۲۷ .٥ ۲٫٥۳٤ .۹ ٤۳٦ .۱ ) ۱٫۲۲۹ .٤( ۳٫۳۲۸ .۲  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤۰إلى  ۱۰على الصفحات من  المدرجة تشكل اإلیضاحات 
 ) ۲(انظر اإلیضاح  ۲۰۱۹* البیانات المالیة المعاد بیانھا لسنة  

  



 ۸              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 البیانات المالیة الموحدة
 الموحد النقدیة التدفقات بیان 

 دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
     

 ۳۸ .٤ ۱۲۷ .۱   أرباح السنة 
     تسویات لـ: 

     

 ۲۲۲ .۷ ۲٦۸ .۰  ) ۲۱( االستھالكو االھالك
 ) ۳ .۹( ) ۱ .۹(  ) ۲۳( إیرادات الفائدة 

 ۸٤ .٥ ۳۷ .۹  ) ۲۳( مصروفات الفائدة 
 ۸ .۰ ) ۲۲ .٥(  ) ۲۳( خسائر صرف عمالت أجنبیة وأخرى (أرباح)/ صافي  

 ۰ .۱ ۰ .۱   شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (صافیة من الضریبة) خسائر  الحصة من  
 ۱۰ .٥ ۱۷ .٤  ) ۱٥( غیر المسیطرة  ص الحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرق 

 ۱٥ .۱ ٤۰ .۹  ) ۱۰( مصروفات ضریبة الدخل 
     

     التغیرات في: 
 ) ۰ .۳( ) ۳۱ .۷(  ) ۱۱( المخزون 

 ) ۹ .۷( ٦۹ .۱  ) ۹( الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
 ) ۱ .۳( ۹۷ .۹  ) ۱۸( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ) ۰ .۷( ۲ .۰  ) ۱۹( المخصصات 
     

     التدفقات النقدیة: 
 ) ٥۹ .۲( ) ٦٤ .۳(   مدفوعة  فوائد

 ۲ .۷ ۱ .٤   مقبوضة فوائد 
 ) ٥۱ .۸( ) ۲۰ .٦(   الدخل المدفوعة  ضرائب

 ۲٥٥ .۱ ٥۲۰ .۸   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  
     

 ) ٥۰ .۸( ) ٦۷ .۱(  ) ۷( استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات  
 - ۰ .٥     شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةتوزیعات أرباح من 

 ٤٥ .۸ -   دمج أعمال من  صافي النقد المستحوذ علیھ 
 ) ٥ .۰( ) ٦٦ .٦(   النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة  

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤۰إلى  ۱۰على الصفحات من  المدرجة تشكل اإلیضاحات 

 
 

  



 ۹              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 البیانات المالیة الموحدة
 (تابع)  الموحد النقدیة بیان التدفقات 

 دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في 
 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
     
     

 ۷۰ .۰ ۳۳۹ .٥  ) ۱٦( متحصالت من قروض ألطراف أخرى 
 ۰ .۷ -  ) ۱٦( متحصالت من قروض ألطراف ذات عالقة 

 )۲۱۱ .۷( ) ٥۰٤ .۰(  ) ۱٦( سداد قروض أطراف أخرى 
 ) ۱ .٤( ) ۱۲ .۹(  ) ۱۷( تمویلي إیجار سداد التزامات 

 - ) ٥ .۳(  ) ۱٦(   جدیدة  قروض تكالیف معامالت 
 ) ٦ .۱( -  ) ۱٥( توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصة غیر المسیطرة  

 - ) ۱۲۹ .۷(  ) ۱۳( مساھمین  توزیعات أرباح مدفوعة إلى 
 ) ۱٤۸ .٥( ) ۳۱۲ .٤(   النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

     
 ۱۰۱ .٦ ۱٤۱ .۸   صافي التدفقات النقدیة 

     
 ۱۰۱ .٦ ۱٤۱ .۸   صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ 

 ۳۲۳ .۱ ٤۲٤ .٦   ینایر   ۱النقد وما یعادلھ في 
 ) ۰ .۱( ) ۳۱ .٥(   المحتفظ بھ تأثیر التغیرات في معدالت الصرف على النقد 

 ٤۲٤ .٦ ٥۳٤ .۹   دیسمبر    ۳۱النقد وما یعادلھ في 
     

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤۰إلى  ۱۰على الصفحات من  المدرجة تشكل اإلیضاحات 
 



 البیانات المالیة الموحدة 
 المالیة الموحدة إیضاحات حول البیانات 

 دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في  
 

 ۱۰              ۲۰۲۰فیرتیغلوب  البیانات المالیة لشركة 
 

 حول الشركةمعلومات  -۱
 

 محدودة  كشركة خاصة ۲۰۱۸دیسمبر  ۲۳"الشركة") في  " أوفیرتیغلوب"(فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد تم تأسیس 
،  ۲٤۷٦- ۲٤۷٥المسجل في    الشركةمكتب  یقع  .  ۲۰۱٥  لسنةسوق أبوظبي العالمي  باألسھم بموجب لوائح شركات  

إن ، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  الماریا  سوق أبوظبي العالمي، جزیرة  مربعة ، برج السلع،  ۲۰الطابق  
البیانات المالیة الموحدة    تتألف .  ۰۰۰۰۰۱۹۱۱لسوق أبوظبي العالمي برقم  الشركة مسجلة في السجل التجاري  

 ). ‘المجموعة’  مجتمعة بـالتابعة (یشار إلیھا    كاتھاوشرلشركة المالیة ل من البیانات 
 

اسم تحت  سابقاً  مسجلة  الشركة  لیمتد"  كانت  ھولدینج  اكسبورتس  فیرتیلیزیرز  آي  سي  "أو  و  آي"  سي    أو 
خالل دمج    فیرتیغلوب ھولدینج لیمتدوتم تغییر اسمھا الحقاً إلى  "  فیرتیلیزیرز اكسبورتس ھولدینج ریستركتد لیمتد

  أعمال فیرتیل.  
 

من األسھم وحقوق التصویت    ٪٥۸("الشركة األم األساسیة") التي تمتلك    فیرتیغلوبإن المجموعة موحدة تحت  
   في الشركة. 

 

 . النیتروجینیةیتمثل النشاط الرئیسي للمجموعة في إنتاج وبیع المنتجات 
 

 . ۲۰۲۱یونیو   ۲۰على إصدارھا من قبل مجلس اإلدارة في  والموافقةھذه البیانات المالیة الموحدة اعتماد  تم
 

 واألحداث الرئیسیة   أساس اإلعداد -۲
 

 عامة نبذة     ۲-۱
 

الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  
ن النظام األساسي للمجموعة ومتطلبات الئحة شركات سوق أبوظبي  ذات الصلة م وبما یتوافق مع األحكام    الدولیة

 . ۲۰۲۰ لسنةالعالمي  
 

 ذكر خالف ذلك. ما لم یُ  التاریخیة،یة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة  تم إعداد البیانات المال
 

 دیسمبر.  ۳۱ینایر وتنتھي في  ۱تبدأ السنة المالیة للمجموعة في 
 

لمجموعة. عرض تقاریر ا وعملة    التشغیلیةوھو العملة    األمریكي،تم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة بالدوالر  
   ، ما لم یذكر خالف ذلك.ملیونالمبالغ ألقرب  تقریب كافة تم 

 

  

  
 أحداث رئیسیة     ۲-۲

 

 ۱۹-كوفید
 

التي كان لھا تبعات اقتصادیة واسعة النطاق تخطت تفشي المرض نفسھ.    ۱۹-بشدة بجائحة كوفید  ۲۰۲۰تأثرت سنة  
،  وقطاع الخدماتعلى الرغم من تكبد معظم قطاعات االقتصاد العالمي لخسائر فادحة وخاصة قطاع النفط والغاز  

في    ٪۱۰-و    ٪۳-األسمدة انخفاضاً طفیفاً نسبیاً (  حیث شھدت أسعارقطاع األسمدة كان أقل تأثراً بالجائحة    إال أن
 . متوسط أسعار بیع الیوریا واألمونیا على التوالي)

 

ألھمیة األسمدة إلنتاج الغذاء في جمیع  وسلسلة التورید بشكل كبیر نظراً    على األسمدة  الطلب  تؤثر الجائحة علىلم  
  بمعدل یقترب من واصلت أعمالھا    على الرغم من حالة اإلغالق العالمي، إال أن منشآت المجموعةوأنحاء العالم.  

   االعتیادیة وطبقاً للخطط الموضوعة.  اإلنتاج مستویات
   

مستقبل األعمال على المدى  تتوقع اإلدارة أن ذلك لن یؤثر على  القوي الذي شھده السوق مؤخراً،  استناداً إلى التعافي  
 . ۲۰۲۱زادت األسعار العالمیة للیوریا واألمونیا في الشھور األربعة األولى من عام  البعید أو على تقییم الموجودات.  

 

المالي والتشغیلي الحالي    أداءناإال أننا نرى أن   حتى اآلن،  ۱۹-لكوفیدعلى الرغم من عدم وضوح اآلثار بعیدة المدى  
لقد نجحنا في تنفیذ عملیاتنا من خالل العمل عن بعد ویمكننا االستمرار في ذلك لفترة زمنیة أخرى إذا  الیزال قویاً. 

نا بإجراء تعدیالت  مرنھ تسمح ل  أنظمةولدینا    عن كثب  منطقة  نقوم بمراقبة التطورات في كلاقتضت الضرورة.  
 ثقة في   ةعطي جمیع فرق اإلدارة المحلیطوال ھذه الفترة ی  رائعةبمرونة    یناجمیع موظف  إن تحلي  عاجلة عند الحاجة.

   توقف عملیاتنا وسلسلة التورید. العودة إلى العمل عن بعد مرة أخرى عند الحاجة، دون 
 

 دمج األعمال  
 

وشركة بترول أبوظبي الوطنیة ("أدنوك") عملیة دمج  أو سي آي إن في  ، أتمت مجموعة  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰في  
 أعمال أدنوك لألسمدة في منصة شركة أو سي آي لألسمدة النیتروجینیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

 
ة من شركة صناعات ٪ من حقوق التصویت والعائدات االقتصادی۱۰۰على    المجموعة  المعاملة، استحوذتضمن ھذه  

من قبل   فیرتیل) شركة تابعة مملوكة بالكامل سابقاً من قبل أدنوك. تم توحید  ‘فیرتیل’األسمدة بالرویس المحدودة (
اعتباًرا المتحدة    فيرتیل  یفمقر شركة    یقع.  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰من    المجموعة  العربیة  اإلمارات  أبوظبي،  إمارة 

٪  ٤۲بتحویل  قامت المجموعة  مقابل  وفي الإلنتاج األسمدة النیتروجینیة.   المواد األولیةغاز  معالجة  وتزاول أنشطة  
مال إجمالي رأس  أدنوك  من  إلى  أكبر منتج   فیرتیغلوب  أصبحت،  فیرتیلاالستحواذ على  من خالل  .  فیرتیغلوب 

 النیتروجینیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.ألسمدة ل
 

 حذفبإیرادات (قبل في نتائج المجموعة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱األشھر الثالثة المنتھیة في  خالل فترة فیرتیلساھمت 
مالیین دوالر أمریكي.    ٤  بقیمة  الضریبةقبل    وخسائرملیون دوالر أمریكي    ۱۳۱  بلغتالشركات)    فیما بیناإلیرادات  

ملیون    ۱٫٤۳٦كانت ستبلغ    الموحدة ، تقدر اإلدارة أن اإلیرادات  ۲۰۱۹ینایر    ۱تم االستحواذ في    كان قد  في حال
 ملیون دوالر أمریكي.  ۷۱ غلالضریبة كانت ستبقبل  الموحدةدوالر أمریكي واألرباح 



 
 البیانات المالیة الموحدة

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 ۱۱              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 

 واألحداث الرئیسیة (تابع)   أساس اإلعداد -۲
 

 الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة  
 

 دمج األعمال (تابع)
 

 لشركة فیرتیل كما في تاریخ االستحواذ:  القابلة للتحدیدالقیم العادلة للموجودات والمطلوبات  فیما یلي 
 

 
 

 ملیون دوالر أمریكي  

القیمة العادلة  
المعترف بھا 

 الستحواذاعند 
  

  الموجودات
 ۱٫۸٤۳ .٤ الممتلكات واآلالت والمعدات  

 ۸٤ .۹ موجودات حق االستخدام
 ۲٥ .۷ المخزون

 ۳۳ .۹ الذمم المدینة التجاریة واألخرى*
 ٤٥ .۸ النقد واألرصدة المصرفیة 

 ۲٫۰۳۳ .۷ إجمالي الموجودات 
  

  المطلوبات 
 ) ۱۱ .۰( امتیازات الموظفین 

 ) ۸٦ .٤(   اإلیجارالتزامات  
 ) ٤٥ .٥( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ) ۲۸۷ .٤( مطلوبات الضریبة المؤجلة 
 ) ٤۳۰ .۳( المطلوبات إجمالي 

 ۱٫٦۰۳ .٤ بالقیمة العادلة  القابلة للتحدیدإجمالي صافي الموجودات 
 

 قیمھا العادلة.  یقاربذمم المدینة التجاریة المستحوذ علیھا للتعاقدیة القیمة ال إجمالي  *إن 
 

ستكون    تاریخ االستحواذ كانتعند تحدید ھذه القیم، افترضت اإلدارة أن تعدیالت القیمة العادلة التي نتجت في  
 .  ۲۰۱۹ینایر  ۱االستحواذ قد تم في  إذا كاننفسھا  ھي

 
 الشھرة التجاریة

 تم االعتراف بالشھرة التجاریة الناتجة عن االستحواذ على النحو التالي: 
 

 ملیون دوالر أمریكي 
 ۱٫۷٦۸ .۲ المقابل المحول**

 ) ۱٫٦۰۳ .٤( للتحدید القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة  
 ۱٦٤ .۸ الشھرة التجاریة

 
   من خالل تطبیق أسلوب األرباح المخصومة.   أو سي آي مینا٪ من  ٤۲** تم قیاس المقابل المحول الذي یمثل  

 
 

لم یتم االعتراف بأي التزامات طارئة أخرى ضمن المعاملة. على الرغم من وجود عقد إیجار ألرض منشأة اإلنتاج، لدى   
ھذا األصل المشروط  التزام لفیرتل التزام بإعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة فور إیقاف التشغیل. لم تقم المجموعة بتسجیل  

مدى لتواریخ توقف العملیات وھو أمر ضروري  أساس معقول لتقدیر تاریخ أو    األصل حیث أنھا ال ترى حالیاً   باستبعاد
 لتقدیر القیمة العادلة لھذا االلتزام.  

 

وأي أعمال تطویر أخرى سوف یتم تنفیذھا بصورة دوریة كما كان   والتحسینمع الوضع بعین االعتبار أن أعمال الصیانة  
یتم سابقاً، فإن ذلك یمكن أن یُطیل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل غیر مسمى (مع الوضع في االعتبار أیضاً التغیرات  

ثیر الضریبي لالستھالك المتسارع  الضریبة المؤجلة من التأ  مطلوباتالمحتملة في التكنولوجیا وتوفر المواد الخام). تتألف  
ألغراض ضریبیة خاصة بالموجودات الملموسة وتتعلق بزیادة القیمة العادلة المطبقة على الممتلكات واآلالت والمعدات  

   كجزء من دمج األعمال.
 

ستقبلیة من القوى  المتوقع واالمتیازات الم   التعاونقیمة    ملیون دوالر أمریكي من  ۱٦٤ .۸تتألف الشھرة التجاریة البالغة  
العاملة التي تم دمجھا وارتفاع ربحیة األعمال التي تم االستحواذ علیھا. لیس من المتوقع أن یكون أي من عناصر الشھرة  

 التجاریة المعترف بھا قابلة للخصم ألغراض ضریبة الدخل.
 
 . تكبد أي تكالیف معامالت على مستوى فیرتیغلوب تتعلق بھذه الصفقة یتم لم
 

 تعدیل على البیانات الموحدة للمركز المالي والتغیرات في حقوق الملكیة للسنة السابقة
 

لتعویضات تاریخیة تم تقدیمھا إلى أطراف أخرى بقیمة أقل    الشركة أنھ تم تسجیل تعرض المجموعة  علمت  ،۲۰۲۰خالل  
، كان یجب وضعھا في االعتبار ُعرفت في وقتھاھذه المعلومات  ، وإذا كانت ھا الفعلیة في البیانات المالیة الموحدةمن قیمت

    . ۲۰۱۷المحتملة من السنة المالیة  التدفقات النقدیةعند تقدیر 
 

الخطأ في الرصید االفتتاحي لسنة  ، یتم تصحیح ۲۰۱۹حیث أن الفترة األولى التي تم عرضھا في ھذه البیانات المالیة ھي 
تنطوي التدفقات الخارجة المحتملة للموارد االقتصادیة المتعلقة بھذه التعویضات على حاالت من عدم الیقین مما   .۲۰۱۹

    . فیرتیغلوبلالوضع القانوني  لدراسةأدى إلى استعانة المجموعة بمؤسسات قانونیة محلیة ودولیة مرموقة 
 

   بھذا الخطأ:  ۲۰۱۹ینایر  ۱تتأثر البنود التالیة في البیانات المالیة كما في 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹ینایر  ۱                             
 

 ي ملیون دوالر أمریك
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 دمج األعمال (تابع)       ۲-۲
 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة        -۳

 
الفترات التي تم عرضھا في  قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة بصورة متسقة على كافة  

 .  ٤ھذه البیانات المالیة الموحدة، باستثناء ما ورد في اإلیضاح رقم 
 

 التوحید     ۳-۱
 

التابعة و للمجموعة وشركاتھا  المالیة  البیانات  الموحدة على  المالیة  البیانات  المجموعة في  تشتمل  حصص 
 شركات زمیلة وائتالفات مشتركة.   

 
 الشركات التابعة  

 
تتمثل الشركات التابعة في كافة الشركات التي تكون على المجموعة التزامات تجاھھا أو یكون لدیھا حقوق 

تلك العوائد من في عوائد متغیرة نتیجة ارتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على 
المصدرة األسھم  أكثر من نصف  امتالك  ذلك بصورة عامة  المنشأة ویصاحب  تلك  سیطرتھا على    خالل 
السیطرة   الشركات التابعة بصورة كاملة اعتباراً من تاریخ بدء  التصویت ذات الصلة. یتم تجمیع  وحقوق 

على الشركة التابعة، تقوم بإیقاف    علیھا وحتى تاریخ انتھاء ھذه السیطرة. عندما تنتھي سیطرة المجموعة
الصلة ومكونات حقوق   المسیطرة ذات  التابعة والحصص غیر  الشركة  االعتراف بموجودات ومطلوبات 
بالقیمة   السابقة  التابعة  الشركة  في  بھ  محتفظ  استثمار  بأي  العادلة  بالقیمة  االعتراف  یتم  األخرى.  الملكیة 

بأنھا القیمة العادلة عند االعتراف األولي لألصل المالي أو، حیثما   العادلة. سوف یتم اعتبار القیمة العادلة
یكون مناسباً، التكلفة عند االعتراف األولي باالستثمار في شركة زمیلة أو ائتالف مشترك. یتم االعتراف 
الصلة   ذات  التحویل  تعدیالت  ذلك  في  بما  الخسائر  أو  األرباح  في  ذلك  ناتجة عن  أو خسائر  أرباح  بأي 

 . ۲۷. یتم بیان قائمة بالشركات التابعة الرئیسیة في اإلیضاح رقم الدخل الشامل اآلخرتراكمة في الم
 

 المعامالت المحذوفة في البیانات المالیة الموحدة
 

یتم حذف األرصدة والمعامالت بین شركات المجموعة وكذلك أي إیرادات ومصروفات غیر محققة ناتجة 
عة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. ویتم أیضاً حذف األرباح غیر عن المعامالت بین شركات المجمو

المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة مقابل االستثمار في  
فس  تلك الشركات إلى مدى حصة المجموعة في الشركات الُمستثمر بھا. یتم حذف الخسائر غیر المحققة بن

الطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال یصاحبھ دلیل على انخفاض 
 القیمة. 

 
 الحصص غیر المسیطرة

 
یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة مبدئیاً وفقاً لحصتھا التناسبیة في صافي الموجودات التي یمكن تحدیدھا 

تاریخ االستحواذ. یتم احتساب أي تغیرات في حصة المجموعة في شركة في الشركة الُمستحوذ علیھا في  
 تابعة ال یترتب علیھا فقدان السیطرة كمعامالت حقوق ملكیة.

  
  

 دمج األعمال      ۳-۲ 
 

المجموعة باحتساب عملیات دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عندما ینطبق على مجموعة األنشطة   تقوم 
والموجودات التي تم االستحواذ علیھا تعریف العمل التجاري ویتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. لتحدید ما إذا 

قوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت مجموعة كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات تمثل عمل تجاري، ت
الموجودات واألنشطة التي تم االستحواذ علیھا تشمل، بحد أدنى، مدخالت وعملیة جوھریة وما إذا كانت المجموعة 

 المستحوذ علیھا لدیھا القدرة على إنتاج مخرجات.  
 

ا إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات  لدى المجموعة خیار تطبیق اختبار التركیز الذي یجیز إجراء تقییم مبسط م
التي تم االستحواذ علیھا ال تمثل عمل تجاري. یتم استیفاء شروط اختبار التركیز االختیاري إذا كانت القیمة العادلة  
المماثلة   الموجودات  أو مجموعة من  االستحواذ علیھا مركزة في أصل واحد محدد  تم  التي  الموجودات  إلجمالي 

 ید.   القابلة للتحد
 

یتم قیاس تكلفة االستحواذ على أنھا إجمالي المقابل الُمحول، المقاس في تاریخ االستحواذ، والقیمة العادلة وقیمة أي  
حصة غیر مسیطرة في الشركة الُمستحوذ علیھا. عند كل عملیة تجمیع أعمال، تختار المجموعة إما قیاس الحصص 

لقیمة العادلة أو وفقاً لنسبة ملكیتھا في صافي الموجودات التي یمكن  غیر المسیطرة في الشركة الُمستحوذ علیھا با
تحدیدھا في الشركة الُمستحوذ علیھا. یتم احتساب التكالیف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدھا ویتم إدراجھا  

 في المصروفات اإلداریة.  
 

مالیة محددة ومطلوبات مالیة مفترضة بالقیمة   عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تقوم بتقییم تصنیف موجودات
الدخل الشامل  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو بالقیمة المطفأة أو كأصل مالي مقاس بالقیمة العادلة من خالل  

. تقوم المجموعة بإجراء تقییم ما إذا كان یجب فصل المشتقات الضمنیة للشركة الُمستحوذ علیھا عن عقودھا  اآلخر
 األساسیة.    

 

عندما یتم تجمیع األعمال على مراحل، تتم إعادة قیاس حصص الملكیة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة العادلة في تاریخ 
،  الدخل الشامل اآلخراالستحواذ، مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ضمن األرباح أو الخسائر أو  

 حسبما یكون مناسباً. 
 

 العمالت األجنبیة      ۳-۳
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 
 

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العمالت التشغیلیة لشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في  
 تواریخ المعامالت.  

 
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المقومة بعمالت أجنبیة إلى العملة التشغیلیة وفقاً لسعر الصرف السائد 
في تاریخ التقریر. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة إلى  

ئدة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم تحویل البنود غیر العملة التشغیلیة وفقاً ألسعار الصرف السا
المالیة بالعملة األجنبیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة وفقاً لسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. یتم بصورة  

 من تكالیف التمویل.  عامة االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة في األرباح أو الخسائر ویتم عرضھا ض 
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 العملیات الخارجیة
 

یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات الخارجیة، بما في ذلك الشھرة التجاریة وتعدیالت القیمة العادلة  
التقریر. یتم تحویل  السائدة في تاریخ  إلى الدوالر األمریكي وفقاً ألسعار الصرف  الناتجة عن االستحواذ، 

وفقاً  األمریكي  الدوالر  إلى  الخارجیة  العملیات  تواریخ    إیرادات ومصروفات  في  السائدة  الصرف  ألسعار 
ویتم بیان القیمة التراكمیة    الدخل الشامل اآلخرالمعامالت. یتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة ضمن  

 في احتیاطي التحویل إلى المدى الذي یتم فیھ تخصیص فرق التحویل إلى الحصص غیر المسیطرة.  
 

 األدوات المالیة      ٤-۳
 

 المالیة الموجودات 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات    ۹یتضمن المعیار رقم  
 المالیة:  

 
 الُمقاسة بالتكلفة المطفأة،   -
 ،بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -
 ،  الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل و -
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بشكل عام   ۹الموجودات المالیة وفقاً للمعیار رقم  یرتكز تصنیف  
 ۹على نموذج األعمال الذي یتم فیھ إدارة األصل المالي وسمات تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. یلغي المعیار رقم  

والتي    ۳۹اردة في المعیار المحاسبي الدولي رقم  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، الفئات السابقة الو
بھا المحتفظ  المالیة  الموجودات  الُمتاحة  تتضمن  المالیة  والموجودات  المدینة  والذمم  والقروض  لالستحقاق 

 للبیع.  
 

 عقود شراء الغاز
 

الالزم ألنشطة اإلنتاج الخاصة بھا. ال یتم احتساب ھذه العقود  تبرم المجموعة عقوداً لشراء الغاز الطبیعي  
من   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹المعیار رقم  حیث یتم استبعادھا من نطاق  كأدوات مالیة  

ھا الستالم على العقود التي تُبرم ویتم االحتفاظ ب  االستخدام الذاتي  یُطبق إعفاء ".  االستخدام الذاتي  خالل "إعفاء
     الشراء أو البیع أو االستخدام المتوقعة للمجموعة. ت بند غیر مالي طبقاً لمتطلبا

 
i          التصنیف والقیاس الالحق  

 
 التكلفة المطفأة 

 
یتم االحتفاظ بالذمم المدینة التجاریة واألخرى لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ومن المتوقع أن یترتب علیھا  

. قامت المجموعة بتحلیل سمات التدفقات النقدیة التعاقدیة المبلغ األصلي والفائدةتدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات  
ینطبق   أنھ  إلى  األدوات وتوصلت  للقیاس  لتلك  لالستحقاق‘  بھا  المحتفظ  ’الموجودات  أعمال  معاییر نموذج 

بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج إیرادات الفائدة من ھذه الموجودات في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل  
 سائر.الفائدة الفعلي. یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إیقاف االعتراف مباشرة في األرباح أو الخ

 

   الدخل الشاملأداة الدین بالقیمة العادلة من خالل  
 

تقوم المجموعة ببیع بعض محافظ الذمم المدینة التجاریة بموجب اتفاقیة توریق إلى طرف آخر. فیما یتعلق بالمدینین 
من   ۹الوارد تعریفھ في المعیار رقم    ‘نموذج االحتفاظ بغرض التحصیل والبیع’المختارین، سوف تستخدم المجموعة  

 .  الدخل الشامل اآلخرذه الذمم المدینة بالقیمة العادلة من خالل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وتقیس ھ
 

ii          إیقاف االعتراف   
 

 الموجودات المالیة 
 

  ما:تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف باألصل المالي عند
 
 ، أو ةالمالی  الموجوداتالحقوق التعاقدیة بالحصول على تدفقات نقدیة من  تنتھي صالحیة •
   إما: الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل معاملة یتم بموجبھافي  تقوم المجموعة بتحویل الحقوق  •

 أو  ، بصورة فعلیة ةالمالی للموجوداتتحویل كافة مخاطر وامتیازات الملكیة   •
ال تحتفظ بالسیطرة  وال تقوم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة   •

 على األصل المالي. 
 

معترف بھا ضمن بیان المركز المالي، ولكنھا تحتفظ بكافة    موجوداتتبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبھا بتحویل  
  بالموجودات المحولة. في مثل ھذه المعامالت، ال یتم إیقاف االعتراف    اتالموجودأو معظم مخاطر وامتیازات ملكیة  

 المحولة. 
 

 
 المالیة المطلوبات

 
أو  إلغاؤھا  یتم  عندما  أو  التعاقدیة  التزاماتھا  تسویة  تتم  عندما  المالي  بااللتزام  االعتراف  بإیقاف  المجموعة  تقوم 
انتھاؤھا. تقوم المجموعة أیضاً بإیقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما یتم تعدیل شروطھ وتكون التدفقات النقدیة 

على   بناءً بالقیمة العادلة  ھذه الحالة یتم االعتراف بالتزام مالي جدید    لاللتزام المعدل مختلفة بصورة جوھریة، وفي
 الشروط المعدلة.  

 
المدفوع (بما في  والمقابلعند إیقاف االعتراف بااللتزام المالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة المشطوبة 

 رباح أو الخسائر.  ) ضمن األمفترضةأو التزامات   محولةغیر نقدیة  موجوداتذلك أیة 
 

 یتم قیاس المطلوبات المالیة مثل القروض والسلفیات والذمم الدائنة التجاریة واألخرى بالتكلفة المطفأة.  
 

iii         المقاصة   
 

المالیة، ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي، وذلك فقط عندما   وااللتزاماتتتم مقاصة األصول المالیة 
في تسویة المعامالت على أساس صافي إما  یكون لدى المجموعة حق واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ویكون لدیھا رغبة  

 . االلتزامات بصورة متزامنةالمبلغ، أو تحصیل األصول وتسویة 
 

 
 



 
 البیانات المالیة الموحدة

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 ۱٤              ۲۰۲۰البیانات المالیة لشركة فیرتیغلوب 

 
   النقد وما یعادلھ     ٥-۳
 

یتألف النقد وما یعادلھ من أرصدة نقدیة وودائع تحت الطلب تمتد فترات استحقاقھا األصلیة إلى ثالثة أشھر  
أو أقل من تاریخ االستحواذ (تاریخ االستحقاق األصلي) وتخضع لمخاطر غیر جوھریة من التغیرات في  

 اماتھا قصیرة األجل قیمتھا العادلة وتستخدمھا المجموعة في إدارة التز
 

تتألف النقدیة المقیدة من األرصدة النقدیة التي یوجد قیود محددة على قدرة المجموعة على استخدامھا وتشتمل 
قبل   اعتمادات مستندیة مصدرة من  مقابل  المودعة كضمان  النقدیة  المقیدة   .المجموعةعلى  األموال  تشمل 

 تحجز علیھا المؤسسة المقرضة لسداد أقساط القرض في المستقبل المنظور.  أرصدة لدى البنوك 
 

  رأس المال     ٦-۳
 

 

یتم تصنیف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة المنسوبة بصورة مباشرة إلصدار 
 . أسھم جدیدة ضمن حقوق الملكیة كاقتطاع، بعد خصم الضریبة، من المتحصالت

 
   الممتلكات واآلالت والمعدات    ۳-۷

 
المتراكم واالنخفاض في القیمة.    االستھالكبالتكلفة مخصوماً منھا  الممتلكات واآلالت والمعدات  یتم قیاس بنود  

  الموجودات . تشتمل تكلفة  األصلتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بشكل مباشر إلى االستـحواذ على  
  الموجودات المشیدة داخلیاً على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف متكبدة أخرى منسوبة مباشرة لتھیئة  

المتعلقة باستبعاد    لھا  المحددإلى االستخدام   إلى تكالیف االقتراض    الموجوداتوتكلفة االلتزامات  باإلضافة 
 المرسملة.    

 
تتم رسملة برامج الكمبیوتر التي یتم شراؤھا والتي تُعتبر جزءاً ال یتجزأ من القدرة التشغیلیة للمعدات ذات  

أعمار إنتاجیة الممتلكات واآلالت والمعدات  الصلة كجزء من تلك الُمعدات. عندما یكون ألجزاء أحد بنود  
 . كات واآلالت والمعدات الممتل مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (عناصر رئیسیة) من 

 
بنود   أحد  استبعاد  باألرباح والخسائر من  االعتراف  أنھا  الممتلكات واآلالت والمعدات  یتم  (المحتسبة على 

رسملة   تتم  الخسائر.  أو  األرباح  في  للبند)  الدفتریة  والقیمة  االستبعاد  من  المتحصالت  صافي  بین  الفرق 
بھذه   المرتبطة  المستقبلیة  االقتصادیة  المنافع  تتدفق  أن  المرجح  من  یكون  عندما  الالحقة  المصروفات 

اإل تكالیف  كافة  احتساب  یتم  المجموعة.  إلى  عند المصروفات  كمصروفات  المستمرة  والصیانة  صالحات 
  كانإذا  الممتلكات واآلالت والمعدات  ضمن  لممتلكات واآلالت والمعدات  لتكبـدھا. یتم االعتراف بقطع الغیار  

 وبخالف ذلك یتم االعتراف بھا ضمن المخزون.   أو أكثر  شھر ۱۲متوسط معدل الدوران 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات قید اإلنشاء
   

على أنھا "قید اإلنشاء"    الممتلكات واآلالت والمعداتیتم مبدئیاً تسجیل المصروفات المتكبدة لشراء وإنشاء  
إنجاز   من  االنتھاء  لالستخدام. عند  جاھز  األصل ویصبح  إنشاء  من  االنتھاء  إعادة  الموجوداتلحین  تتم   ،

. ال  لممتلكات واآلالت والمعداتلتصنیف التكالیف المعترف بھا من "قید اإلنشاء" إلى الفئة النھائیة المناسبة  
 قید اإلنشاء ویتم قیاسھا بالتكلفة مخصوماً منھا خسائر انخفاض القیمة.   االستھالك للموجوداتیتم احتساب 

 

 
 

 
 االستھالك

 

على مدى   من خالل األرباح أو الخسائر  على أساس القسط الثابت الممتلكات واآلالت والمعداتلبنود  االستھالكیتم احتساب 
 األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند مع األخذ باالعتبار القیم المتبقیة.  

 
اعتباراً من التاریخ الذي یتم   الممتلكات واآلالت والمعدات لبنود    االستھالكلألراضي. یتم احتساب    استھالكال یتم احتساب  

المشیدة داخلیاً، اعتباراً من التاریخ الذي یتم فیھ   بالموجودات، أو فیما یتعلق المحدد لھا فیھ تركیبھا وتصبح جاھزة لالستخدام
 .المحدد لھ  لالستخدام اً صبح جاھزیو األصلإنجاز 

 
 سنوات فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات:  

   ٥۰ – ۱۰ مباني 
   ۲۷ – ٥ آالت ومعدات  

   ۱۰ – ۳ تجھیزات وتركیبات
 

یكون  مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر، ویتم تعدیلھا حیثما  ب  تقوم المجموعة
 مناسباً.

 
  عقود اإلیجار    ۳-۸
 

، في بدایة العقد، بتقییم ما إذا كان عقد ما یمثل، أو یتضمن، عقد إیجار. یكون العقد عقد إیجار، أو المجموعةقوم  ت
  ل.في حال تم تحویل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة نظیر مقابیتضمن عقد إیجار، 

 
بتوزیع قیمة اإلیجار في العقد على كل عنصر   تقوم المجموعةعند بدایة أو تعدیل عقد ما یتضمن عنصر إیجاري،  

  ت من العناصر اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة حسب أسعارھا المستقلة ذات الصلة. بالنسبة لعقود إیجار العقارات، قرر 
 .عدم فصل العناصر غیر اإلیجاریة واحتساب العناصر اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة كعنصر إیجاري واحد  المجموعة

 
االستخدام بأصل حق االستخدام والتزام اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس أصل حق   المجموعةعترف ت

ر المعدل بناًء على دفعات اإلیجار التي تم سدادھا في أو  مبدئیاً بالتكلفة، والتي تتضمن القیمة المبدئیة اللتزام اإلیجا
تاریخ بدء عقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة متكبدة باإلضافة إلى تقدیر تكالیف المواد الالزمة  قبل  

ألصلیة، ناقصاً أي  استعادة األصل ذو الصلة أو الموقع الذي یوجد علیھ إلى حالتھ الفك وإزالة األصل ذو الصلة أو  
 حوافز إیجاریة مستلمة.  

 
یتم الحقاً إطفاء موجودات حق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدء العقد إلى نھایة فترة اإلیجار،  
ما لم یتم بموجب عقد اإلیجار نقل ملكیة األصل ذات الصلة إلى الجھاز بنھایة مدة عقد اإلیجار أو أن توضح تكلفة 

مارس خیار الشراء. في ھذه الحالة، سیتم إطفاء أصل حق االستخدام  تسوف    المجموعةموجودات حق االستخدام أن  
على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذو الصلة، والذي یتم تحدیده وفقاً لنفس األساس المستخدم للممتلكات والمعدات.  

إلى ذلك، یتم بشكل دوري تخفیض أصل حق   القیمة، إن وجدت،  باإلضافة  انخفاض  االستخدام بما یعادل خسائر 
 وتعدیلھا في ضوء بعض عملیات إعادة القیاس اللتزام اإلیجار. 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۱٥  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

 اإلیجار (تابع)عقود      ۳-۸
 

بعد  في تاریخ البدء، سدادھااإلیجار التي لم یتم   دفعاتبالقیمة الحالیة ل یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیاً 
تحدید ھذا المعدل في حال عدم إمكانیة باستخدام سعر الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار أو،  تخفیضھا

اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزاید ، معدل االقتراض في العقد بسھولة
 .بشكل عام كمعدل الخصم

 
تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمویل 

 .شروط عقد اإلیجار ونوع األصل المؤجر  على نحو یعكسالخارجیة المختلفة وإجراء بعض التعدیالت  
 
 :اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار مما یلي دفعاتتكون ت

 ؛األساسیةالثابتة   الدفعاتالثابتة، بما في ذلك   الدفعات -
باستخدام المؤشر أو السعر   اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئیاً  دفعات -

 في تاریخ البدء؛
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛ و -
تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارستھ،  حیثماسعر الممارسة بموجب خیار الشراء   -

سة  ودفعات اإلیجار في فترة تجدید اختیاریة إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممار
اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول    وغراماتخیار التمدید، 

 .عدم اإلنھاء مبكرمن 
 

التزام   تم إعادة قیاستیتم قیاس التزام عقد اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل،   تدفعاعندما یكون ھناك تغییر في  عقد اإلیجار

بموجب ضمان القیمة المتبقیة، إذا   استحقاق سدادهإذا كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع 
إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء أو إذا كان ھناك دفعة  فیماغیرت المجموعة تقییمھا 

 أساسیة معدلة. إیجار ثابتة 
 

لقیمة الدفتریة ألصل حق  ل عند إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تعدیل مماثل 
القیمة الدفتریة ألصل حق   تم تخفیض ضمن األرباح أو الخسائر في حال االستخدام، أو یتم تسجیلھ

 .االستخدام إلى الصفر
 

 إیجار الموجودات ضئیلة القیمة قصیرة األجل وعقود  عقود اإلیجار
 

الموجودات ذات  إیجار  والتزامات عقود اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام 
ولوجیا المعلومات. تعترف قصیرة األجل، بما في ذلك معدات تكنالقیمة الضئیلة وعقود اإلیجار 

كمصروفات على أساس القسط الثابت   الفئة من عقود اإلیجاراإلیجار المرتبطة بھذه  بدفعاتالمجموعة 
 على مدى فترة اإلیجار. 

  

 
 

 الشھرة التجاریة     ۳-۹
 

 الشھرة التجاریة
 

تتمثل الشھرة التجاریة في الزیادة في سعر الشراء والتكالیف ذات الصلة عن القیمة المخصصة لحصة المجموعة  
من الموجودات القابلة للتحدید التي تم االستحواذ علیھا وااللتزامات المفترضة لألعمال التي تم االستحواذ علیھا  

المجموعة. عندما تزید القیمة العادلة لصافي الموجودات    التي كانت منسوبة مباشرة للمنشآت القانونیة التي تشكل
 التي تم االستحواذ علیھا عن إجمالي المقابل المحول، یتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر.  

 
تابعة ضمن "الشھرة   منشآت مؤھلة أن تكون شركات  االستحواذ على  الناتجة عن  التجاریة  الشھرة  یتم عرض 

تم بیان الشھرة التجاریة الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤھلة أن تكون شركات زمیلة أو ائتالفات التجاریة". ی
مشتركة ضمن "الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة". یتم تخصیص الشھرة التجاریة الناتجة عن 

 . ر انخفاض القیمةاختبالغرض  المولدة للنقداالستحواذ على شركات تابعة إلى الوحدات  
 

تجمیع األعمال    من المتوقع أن تستفید منأو مجموعات الوحدات التي    المولدة للنقدیتم التخصیص لتلك الوحدات  
 والتي نشأت من خاللھا الشھرة التجاریة، استناداً إلى الخبرة السابقة.    

 

سنویاً  الشھرة التجاریةمخصوماً منھا خسائر انخفاض القیمة. یتم اختبار الشھرة التجاریة بالتكلفة  مبدئیاً قیاسیتم 
انخفاض القیمة بما یعادل قیمة الزیادة في   للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القیمة؛ ویتم االعتراف بخسائر

المولدة  عن القیمة القابلة لالسترداد. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للوحدة    المولدة للنقدالقیمة الدفتریة للوحدة  
انخفاض قیمة    بأنھا قیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أكبر. ال یتم عكس خسائر  للنقد

المتعلقة بالمنشأة    لشھرة التجاریة. تتضمن األرباح أو الخسائر من استبعاد منشأة القیمة الدفتریة لالشھرة التجاریة
ب المرتبطة  األخرى  المصروفات  بكافة  االعتراف  ویتم  بیعھا.  تم  التجاریةالتي  وكافة    الشھرة  داخلیاً  المنتجة 

 األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. الموجودات غیر الملموسة األخرى ضمن 
 

   المخزون     ۳-۱۰
 

وقطع    مخزون المواد الخام  تكلفة  ترتكز ، أیھما أقل.  القابلة لالستردادبالتكلفة أو صافي القیمة    المخزون  قیاسیتم  
مبدأ   على  والتوریدات  المرجح،الغیار  المخزون    المتوسط  على  لالستحواذ  المتكبدة  المصروفات  على  وتشتمل 

فیما یتعلق بالمخزون المصنع، تشتمل التكلفة على جزء مناسب من إیصالھ إلى موقعھ الحالي ووضعھ الراھن.  و
سعر البیع  في  القابلة لالستردادتتمثل صافي القیمة التكالیف العامة لإلنتاج استناداً إلى الطاقة التشغیلیة االعتیادیة. 

 مصروفات البیع.  تكالیف اإلنجاز المقدرة و مخصوماً منھاالمقدر في سیاق األعمال االعتیادیة 
 

یتعین تخفیض القیمة قد  .یتعین تخفیض القیمةعن تكلفة المخزون،  القابلة للتحققفي حالة انخفاض صافي القیمة  
سعر  ؛ أو عندما ینخفض قادم بشكل كلي أو جزئيیتتلف المخزون؛ أو  القابلة للتحقق في حالصافي القیمة إلى 

 البیع؛  إلتمام، أو التكالیف المقدرة لإلنجازالتكالیف المقدرة  ترتفعبیع المنتج؛ أو 
 
 
 

 
  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۱٦  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

 

  انخفاض قیمة الموجودات    ۳-۱۱
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة 
 

  أصل ماليتعرض  دلیل موضوعي على بتقییم ما إذا كانتقوم المجموعة في تاریخ كل میزانیة عمومیة 
 یتم اعتبار األصلمة. النخفاض في القی غیر المشتقة أو مجموعة من الموجودات المالیة غیر مشتق

إذا لم یفي الطرف المقابل بشروط السداد المتفق علیھا    أنھ تعرض النخفاض في القیمة  المالي غیر المشتق
تأخذ المجموعة باالعتبار أو في حالة وجود دلیل على أن الطرف المقابل لن یكون قادراً على القیام ذلك. 

الموجودات  ب فیما یتعلقجماعي.  وبشكل لكل أصل على حدةالموجودات ھذه األدلة على انخفاض قیمة 
أنھا لم تتعرض النخفاض في القیمة، یتم تقییمھا بصورة جماعیة للتحقق مما إذا كان    المالیة التي یُالحظ

. فیما یتعلق بالموجودات التي ال تكون ھامة في ولم یتم تحدیده حتى اآلن نخفاض في القیمةال تعرضت قد
جراء تقییم حالتھا الفردیة، فیتم تقییمھا بصورة جماعیة للتحقق من تعرضھا النخفاض في القیمة. یتم إ

جماعي من خالل تجمیع الموجودات المالیة التي لھا خصائص مماثلة من حیث المخاطر. عند تقییم  
  ةانخفاض القیمة الجماعي، تستند المجموعة إلى المعلومات السابقة بشأن توقیت االسترداد وقیمة الخسار

واالئتمانیة الراھنة تشیر إلى أن ما إذا كانت الظروف االقتصادیة   إجراء التعدیل الالزمالمتكبدة، مع 
خسائر ب االعترافالخسائر الفعلیة من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل مما تشیر إلیھ التجارب السابقة. یتم 

النقدیة  ھتدفقاتبالقیمة التي تزید بھا القیمة الدفتریة لألصل المالي غیر المشتق عن  انخفاض القیمة
یتم اختبار الموجودات غیر المالیة غیر  معدل الفائدة األصلي. باستخدام المستقبلیة المقدرة بعد تخفیضھا 

المشتقة التي تعرضت النخفاض في القیمة بشكل دوري للتحقق مما إذا كانت التدفقات النقدیة المستقبلیة  
قد زادت ومن ثم یجب عكس انخفاض القیمة. یجوز عكس انخفاض القیمة فقط إذا حدث في فترة الحقة  

عتراف بخسائر انخفاض القیمة تقلیص في خسائر انخفاض القیمة وأمكن ربط ھذا التقلیص بعد اال
 . بصورة موضوعیة بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القیمة.

 

 الموجودات غیر المالیة  
 

ال تخضع الموجودات غیر المالیة التي لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة، الشھرة التجاریة على سبیل المثال،  
أو عدة   للتحقق من مدى تعرضھا لالنخفاض في القیمة مرة واحدة سنویاً  لالستھالك ولكن یتم اختبارھا 

لتي لھا أعمار إنتاجیة مرات خالل السنة إذا ظھرت مؤشرات على انخفاض القیمة. تخضع الموجودات ا 
محددة لالستھالك أو اإلطفاء وتتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر على 
تعرضھا لالنخفاض في القیمة. في حالة وجود ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد. یتم االعتراف 

تتمثل القیمة  القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد.    بخسائر انخفاض القیمة بما یعادل الزیادة في
تكالیف   العادلة ناقصاً  أو  القابلة لالسترداد لألصل في القیمة  أكبر. االستبعاد  أیھما    القیمة من االستخدام، 

ھا من األصل  في القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع الحصول علی  القیمة من االستخدام تتمثل  
  ض اختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجوداتاغر ألنتیجة االستخدام المستمر.    المولدة للنقدأو الوحدة 
قابلة للتحدید بصورة منفصلة (وحدات منتجة للنقد). یتم االعتراف    تدفقات نقدیةأدنى مستوى لھ    استناداً إلى

 بخسائر انخفاض القیمة في األرباح أو الخسائر. 
 

الدفتریة ألیة شھرة تجاریة مخصصة   القیمة  لتخفیض  أوالً  القیمة  انخفاض  للوحدة یتم تخصیص خسائر 
 على أساس تناسبي.   المولدة للنقد األخرى في الوحدة    للموجودات، ثم لتخفیض القیم الدفتریة  المولدة للنقد

وري للتحقق ما إذا كانت  یتم اختبار الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض في القیمة بشكل د
القیمة القابلة لالسترداد قد زادت ومن ثم یجب عكس انخفاض القیمة (بشكل جزئي). ال یتم عكس خسائر  

التجاریة. الشھرة  إلى  فیما یتعلق بالموجودات األخرى،    انخفاض قیمة  القیمة  انخفاض  یتم عكس خسائر 
ال عن  لألصل  الدفتریة  القیمة  فیھ  تزید  ال  الذي  خصم المدى  بعد  تحدیدھا،  لیتم  كان  التي  الدفتریة  قیمة 

أو اإلطفاء القیمة.االستھالك  انخفاض  انخفاض    ، في حال لم یكن قد تم االعتراف بخسائر  یجوز عكس 
القیمة فقط إذا حدث في فترة الحقة بعد االعتراف بخسائر انخفاض القیمة تقلیص في خسائر انخفاض القیمة  

 ة موضوعیة بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القیمة. وأمكن ربط ھذا التقلیص بصور

 
 

   المخصصات   ۳-۱۲
 

یتم االعتراف بالمخصصات عندما ینشأ التزام قانوني أو ضمني حالي بناًء على أحداث سابقة، ویكون من  
المحتمل أن یتطلب تدفق خارجي لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام. إذا كان التدفق الخارجي محتمل، ولكن ال  

المخصصات من   زء غیر المتداول منالج یتم تحدیدیمكن تحدیده بصورة موثوقة، یتم اإلفصاح عن االلتزام. 
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة بحیث یعكس تقییمات السوق الحالیة   خالل خصم

 تمویل. كتكالیفللقیمة الزمنیة للمال والمخاطر التي ینطوي علیھا االلتزام. یتم االعتراف بعكس الخصم 
 

 التزامات استبعاد الموجودات  
 

تعترف المجموعة بمخصص إذا ترتب على المجموعة التزام بإعادة األصل المستأجر إلى حالتھ األصلیة في نھایة 
مدة اإلیجار وفي حالة وجود متطلبات قانونیة بتنظیف األرض من الملوثات ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بصورة 

آت اإلنتاج، تلتزم بعض الشركات بإعادة الموقع  موثوق بھا. استناداً إلى عقد إیجار األرض التي توجد علیھا منش
باستبعاد  المشروط  االلتزام  بھذا  یتعلق  التزام  المجموعة  تسجل  لم  العملیات.  إیقاف  بعد  األصلیة  حالتھ  إلى 

مدى لتواریخ توقف العملیات وھو أمر ضروري  الموجودات، حیث أنھا ال ترى حالیاً أساس معقول لتقدیر تاریخ أو  
ة العادلة لھذا االلتزام. مع الوضع بعین االعتبار أن أعمال الصیانة والتجدید وأي أعمال تطویر أخرى  لتقدیر القیم

سوف یتم تنفیذھا بصورة دوریة كما كان یتم سابقاً، فإن ذلك یمكن أن یُطیل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل  
    في التكنولوجیا وتوفر المواد الخام).غیر مسمى (مع الوضع في االعتبار أیضاً التغیرات المحتملة 

 

 المطالبات وااللتزام الطارئة 
 

تخضع المجموعة إلجراءات قانونیة وتنظیمیة في دول مختلفة. قد یترتب على ھذه اإلجراءات عقوبات جنائیة أو 
ؤدي إلى تدفق مدنیة أو غرامات ضد الشركة أو تنازل منھا. إذا كان من المرجح أن یترتب التزام على المجموعة ی

 خارج للموارد وإذا أمكن قیاس قیمة ھذا التدفق الخارج بصورة موثوقة، یتم االعتراف بالمخصص. 
 

 مخصص المنح 
 

یتم االعتراف بمخصص المنح كالتزام ضمني وال یتم خصم المبلغ إلى قیمتھ الحالیة نظراً ألن المجموعة ال تعرف  
 تاریخ السداد الفعلي.   

 

 التقاریر القطاعیة    ۳-۱۳
 

یتمثل القطاع التشغیلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجاریة والذي یمكن من خاللھ أن تحقق إیرادات  
  ) األخرى  الكیانبما في ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من عناصر  (وتتكبد مصروفات  

 الكیانلدى    التشغیلیة   تظمة من قبل المسؤول الرئیسي التخاذ القرارات وتتم مراجعة نتائجھ التشغیلیة بصورة من
أدائھ، والذي تتوافر معلومات مالیة محددة   للقطاع المعني وتقییم  القرارات الخاصة بالموارد المخصصة  التخاذ 

المسؤول  تحدد المجموعة وتعرض قطاعات التشغیل على أساس المعلومات التي یتم توفیرھا داخلیًا إلى    .بشأنھ
القرارات  التشغیل في قطاعات  التشغیلیة    الرئیسي التخاذ  یتم تجمیع قطاعات  الفترة.  التقاریر على  لتقدیم  خالل 

 أساس بیئات اقتصادیة مماثلة ومنتجات مماثلة. 
 

منتجات أو إن القطاع ھو مكون ممیز للبنك والذي یقوم بتقدیم إما منتجات أو خدمات "قطاع األعمال" أو تقدیم  
خدمات في بیئة اقتصادیة خاصة "القطاع الجغرافي" وھو عرضة للمخاطر والمنافع التي تختلف عن تلك الموجودة 
في القطاعات األخرى.  یزاول البنك أعمالھ حالیًا في سلطنة عمان فقط. إن الجھة الرئیسیة التابعة للبنك المسؤولة  

ق القطاعیة ھي  المعلومات  تقاریر عن  التقاریر  عن رفع  إلى ھیكل اإلدارة وھیكل رفع  األعمال استناداً  طاعات 
الداخلیة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل صانع القرار التشغیلي الرئیسي للبنك. تتمثل قطاعات األعمال الرئیسیة 

المتعلقة بال المعلومات القطاعیة  للشركات واألفراد. تم اإلفصاح عن  شركة التابعة  للبنك في الخدمات المصرفیة 
 . ٤٤التي تقدم خدمات مصرفیة في إیضاح 

 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۱۷  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
   اإلیرادات من العقود مع العمالء    ۳-۱٤

 

باإلیرادات   االعتراف  السیاق    لبیانیتم  في  العمالء  إلى  الخدمات  أو  البضائع  االعتیادیة  تحویل  األعمال 
مقابل تلك السلع أو الخدمات. یتم االعتراف    ھتتوقع المجموعة استحقاق  بقیم تعكس الثمن الذي  للمجموعة

تحویل البضائع أو الخدمات المتعھد بھا إلى    من خاللباإلیرادات عندما تفي المجموعة بالتزامات األداء  
 .منتجات األسمدة للعمالء في تحویلالتزام األداء الرئیسي للمجموعة  یتمثل العمالء.

 

ائع عندما یسیطر العمیل على األصل. یتوقف توقیت تحویل السیطرة على شروط البیع  یتم تحویل البض 
الفواتیر    تستحقالفواتیر ویتم االعتراف باإلیرادات في ذلك الوقت. عادة ما    إعدادیتم    والشحن المتفق علیھا.

 . یوم ۳۰ خالل
 

ء. یتم االعتماد على الخبرة  یتم االعتراف باإلیرادات بعد خصم الخصومات والحسومات المتوقعة للعمال
المتراكمة وأحكام اإلدارة لتقدیر ورصد مخصص الخصومات والحسومات ویتم االعتراف باإلیرادات إلى  
المدى الذي یكون من المرجح فیھ بدرجة كبیرة عدم حدوث عكس جوھري. ال یوجد لدى المجموعة أیة  

ضائع أو الخدمات التي تم الوعد بھا إلى العمیل والسداد  عقود تزید فیھا الفترة الزمنیة التي تفصل بین نقل الب
من قبل العمیل عن سنة واحدة. وعلیھ، ال یتم إجراء أي تعدیل على أسعار المعامالت حسب القیمة الزمنیة  

 للمال. 
 

578B۳-۱إیرادات وتكالیف التمویل     ٥ 
 

  :تتألف إیرادات التمویل من
 

المبالغ المستثمرة (بما في ذلك إیرادات الفائدة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة    إیرادات الفائدة على •
 )؛  الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 ؛ الدخل الشامل اآلخراألرباح من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  •
 إیرادات توزیعات األرباح؛ •
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ أرباح القیمة العادلة من موجودات مالیة  •
األرباح من أدوات التحوط المتعلقة بمشتقات العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة التي یتم االعتراف بھا  •

 ؛ و  الدخل الشامل اآلخرفي األرباح أو الخسائر وإعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً في 
باستخد • الخسائر  أو  األرباح  استحقاقھا ضمن  عند  الفوائد  بإیرادات  االعتراف  الفائدة یتم  ام طریقة 

 الفعلیة.  
 

  :التمویل من تكلفةتتألف 
 مصروفات الفائدة على القروض؛  •
 عكس الخصم من المخصصات والثمن المحتمل؛ •
 مصروفات الفوائد المتعلقة بالتزامات اإلیجار؛ •
 ؛ الدخل الشامل اآلخرالخسائر من استبعاد الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل   •
 العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  خسائر القیمة •
خسائر أدوات التحوط المتعلقة بالعمالت األجنبیة ومشتقات أسعار الفائدة المعترف بھا في األرباح  •

 ؛ و الدخل الشامل اآلخرأو الخسائر وإعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً في 
 ة المعترف بھا من الموجودات المالیة (بخالف الذمم المدینة التجاریة).خسائر انخفاض القیم •

 

یتم االعتراف بتكالیف االقتراض غیر المنسوبة بشكل مباشر إلى حیازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل في 
 األرباح أو الخسائر، ویتم احتسابھا كمصروفات عند تكبدھا. 

 

 تعویضات الموظفین  ۳-۱٦ 
 

 خطة المساھمات المحددة 
توفر بعض الشركات التابعة للمجموعة خطط للمعاشات التقاعدیة وخطط لمكافآت نھایة الخدمة وتعویضات الخدمة  
احتساب االلتزامات   یتم  التقاعدیة مؤھلة ألن تكون خطط مساھمات محددة.  المعاشات  إن خطط  األجل.  طویلة 

في بالمساھمات  االعتراف    الخاصة  یتم  الصلة.  ذات  الخدمة  تقدیم  عند  كمصروفات  المحددة  المساھمات  خطط 
 بالمساھمات المدفوعة مقدماً كموجودات إلى المدى الذي یمكن فیھ االسترداد النقدي أو تخفیض الدفعات المستقبلیة.

 
 تعویضات الموظفین قصیرة األجل 

ت عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم االعتراف بااللتزام  یتم احتساب تعویضات الموظفین قصیرة األجل كمصروفا
المبلغ نتیجة خدمات   التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع ھذا  المجموعة  المبلغ المتوقع دفعھ إذا كان لدى  مقابل 

 الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق.
 

 تعویضات الموظفین طویلة األجل 
بتعویضات الموظفین طویلة األجل للمجموعة إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي  یتم االعتراف  

بدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمات الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق لتحدید قیمتھ الحالیة.  
التي   (AAA)ندات ذات التصنیف االئتماني  یتمثل معدل الخصم في العائد في تاریخ المیزانیة العمومیة على الس

تنطوي على تواریخ استحقاق تقارب آجال التزامات المجموعة. یتم االعتراف بنتائج إعادة القیاس في األرباح أو  
 الخسائر في الفترة التي نشأت فیھا. 

 
 تعویضات نھایة الخدمة

قبل تاریخ التقاعد العادي، أو عندما یقبل الموظف    یتم دفع تعویضات نھایة الخدمة للموظفین عندما یتم إنھاء الخدمة
التزام  لدیھا  الخدمة عندما یكون  نھایة  بتعویضات  المجموعة  تعترف  التعویضات.  مقابل ھذه  الطوعي  التسریح 
تقدم  عندما  أو  الرجوع،  إمكانیة  دون  مفصلة  رسمیة  لخطة  وفقاً  الحالیین  الموظفین  خدمات  بإنھاء  إما  واضح 

التعویضات المجموعة تعویض  الطوعي. یتم تخفیض  التسریح  لتشجیع  الخدمة نتیجة لعرض تم تقدیمھ  ات نھایة 
 شھر من تاریخ المیزانیة العمومیة إلى القیمة الحالیة.  ۱۲المستحقة بعد أكثر من 

 
580B۳-۱۷   ضریبة الدخل 

 
 الضریبة الحالیة 

القبض عن اإلیرادات أو الخسائر الخاضعة للضریبة  تتمثل الضریبة الحالیة في الضریبة مستحقة الدفع أو مستحقة  
للسنة، باستخدام المعدالت الضریبیة الساریة أو الساریة بشكل فعلي في تاریخ التقریر، وأي تعدیل على الضریبة  
مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فیما یتعلق بالسنوات السابقة. تشمل الضریبة الحالیة المستحقة أیضاً أي التزام  

الدفع  ضری القبض ومستحقة  الحالیة مستحقة  الدخل  مقاصة ضریبة  تتم  األرباح.  إعالن توزیعات  ناشئ عن  بي 
عندما یكون ھناك حق قانوني واجب النفاذ بإجراء المقاصة، وذلك حیثما تتعلق ضریبة الدخل الحالیة بنفس الھیئة 

 المالیة.
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   ۱۸  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

581B۳-۱۷   (تابع) ضریبة الدخل 
 

 المؤجلة الضریبة 
 

یتم االعتراف بمطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق الضریبیة المؤقتة الناشئة بین األسس  
"المیزانیة  (طریقة  الموحدة  المالیة  البیانات  في  الدفتریة  وقیمھا  والمطلوبات  للموجودات  الضریبیة 

كافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، العمومیة"). یتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجلة مقابل  
والخسائر المرحلة غیر المستخدمة واالعتمادات الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة، إلى المدى الذي یحتمل  

 معھ وجود أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة یمكن في مقابلھا استخدام موجودات ضریبة الدخل المؤجلة. 
 

جلة إذا نشأت عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ال  ال یتم االعتراف بضریبة الدخل المؤ
تمثل دمج أعمال، وعندما ال تؤثر المعاملة على العملیة الحسابیة وال على األرباح أو الخسائر الخاضعة  
للضریبة. عالوة على ذلك، ال یتم االعتراف بضریبة الدخل المؤجلة فیما یتعلق بالتحقق المبدئي للشھرة  

ك االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة والترتیبات المشتركة إلى المدي الذي تكون  وكذل
فیھ المجموعة قادرة على التحكم في توقیت عكس الفروق المؤقتة وال یكون من المحتمل عكسھا في المستقبل  

 المنظور. 
 

التي یتوقع تطبی المؤجلة بمعدالت الضریبة  الدخل  التي یتم فیھا تحقیق یتم قیاس ضریبة  الفترة  قھا على 
األصل أو تسویة االلتزام، وذلك بناًء على معدالت الضریبة (والقوانین الضریبیة) الساریة أو الساریة بشكل  
فعلي في تاریخ المیزانیة العمومیة. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عندما یكون 

قاصة موجودات الضریبة الحالیة مقابل التزامات الضریبة الحالیة، وذلك ھناك حق قانوني واجب النفاذ بم
 حیثما تتعلق ضریبة الدخل المؤجلة بنفس الھیئة المالیة. 

 
یتم عكس ھذه ،  ما  الضریبیة معاملة ضریبیة  الجھات المحتمل أن تقبل    یكون فیھا من غیرفي الحاالت التي  

 رصد وااللتزامات الضریبیة أو، بدالً من ذلك ، یتم    الموجوداتفي االعتراف وقیاس    الحالة من عدم الیقین
تسویتھا،   المتوقع  للمبلغ  تقدیرھامخصص  أمكن  التقدیرات    حیثما  على  التقییم  ھذا  یعتمد  معقول.  بشكل 

دیدة تجعل األحداث المستقبلیة. قد تتوفر معلومات جب  المتعلقةواالفتراضات وقد یتضمن سلسلة من األحكام  
تغیر   المتعلقةالشركة  ال  أحكامھا  كفایة  الحالیة.    موجوداتبمدى  الضریبیة  شأن  وااللتزامات  ھذه  من 

ضریبة الدخل في الفترة التي    مصروفات  أن تؤثر على  وااللتزامات الضریبیة  في الموجوداتالتغییرات  
 . التغییریتم خاللھا 

 
 

582B۳-۱۸   بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 

التدفقات النقدیة الموحدة باستخدام الطریقة "غیر المباشرة". تم تحویل التدفقات النقدیة بالعمالت    بیاناتتم إعداد  
العمالت بشكل منفصل في بیان التدفقات النقدیة   یتم بیان فروقات صرفأسعار الصرف.  األجنبیة باستخدام متوسط  

من  معظم    إنالموحد.   النقدیة  االستثماریةالتدفقات  االستثمارمن  لف  تتأ  األنشطة  االستثمار وسحب  في    أعمال 
. یتم عرض الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة وعملیات االستحواذ بقدر ما یتم دفعھا نقداً 

 .القیمة النقدیةالشركات التابعة كاستحواذ على شركة تابعة، بصافي  استبعادعملیات استحواذ أو 
 

583B۳-۱۹   ربحیة السھم 
 

الخسائر أو  األرباح  تقسیم  العادي من خالل  السھم  احتساب ربحیة  األسھم  المنسوبة    الصافي)ب(  یتم  إلى حاملي 
. عند إجراء ھذا الحساب، یتم خصم أسھم  السنةالقائمة خالل  العادیة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

 القائمة.نة (العادیة) من عدد األسھم العادیة االخز
 

 المعاییر والسیاسات المحاسبیة الجدیدة       -٤
 

یقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بشكل منتظم بإصدار معاییر محاسبیة جدیدة وتعدیالت للمعاییر والتفسیرات  
خالل   منلمعاییر والتفسیرات الحالیة للمصادقة علیھا  ا  علىتخضع معاییر المحاسبة الجدیدة والتعدیالت  الحالیة.  
 . ۲۰۲۰ لسنةشركات سوق أبوظبي العالمي   تشریعات

 
 ۲۰۲۰المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي أصبحت تسري على المجموعة خالل سنة     ۱-٤

 
 . ۲۰۲۰خالل  فیرتیغلوب تأثیر مادي على  أي ۲۰۲۰التي تسري في لمعاییر والتفسیرات  لیس ل 

 
 التقاریر المالیة الجدیدة المعدلة قید اإلصدار دون أن یتم تفعیلھا بعدالمعاییر الدولیة إلعداد   ۲-٤

 
في المستقبل   وقد یتم تطبیقھا التي لم یتم تطبیقھا بعد الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وتفسیراتھا  معاییربالنسبة لل

أي   ال یوجد في الوقت الراھنمل. تأثیرھا المحت تحدید مدى یتم تقییمھا ل ،على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
 .إال وقد تم تطبیقھا على المجموعة جوھري یكون لھا تأثیرمن شأنھا أن تفسیرات   وأمعاییر 
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 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة     ٥
 

التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد  
وتقدیرات وافتراضات من شأنھا أن تؤثر على المبالغ المعلنة في البیانات المالیة الموحدة. تستند التقدیرات 
واالفتراضات إلى الخبرة والعدید من العوامل األخرى التي یُعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الجاریة، 

دید القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال یمكن الحصول علیھا بسھولة من حیث یتم استخدامھا لتح
 مصادر أخرى. 

 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات  
والف المراجعة  الفترة  في  أو  التقدیر  تعدیل  فیھا  یتم  التي  الفترة  في  كانت  المحاسبیة  إذا  المستقبلیة،  ترات 

 التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 
 

التي تنطوي على درجة عالیة من األحكام والتعقید في تطبیق مبادئ   المحاسبیة  السیاسات  أھم  فیما یلي 
التغییرات في االفتراضات والتقدیرات نتائج مختلفة بشكل جو ھري عن تلك التقییم حیث قد یترتب عن 

 المسجلة في البیانات المالیة: 
 

 الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة
 

وأي   متراكماإلطفاء ال  یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة بالتكلفة ناقصاً 
اإلنتاجیة  األعمار  على  بناًء  الثابت"  "القسط  طریقة  باستخدام  اإلطفاء  احتساب  یتم  القیمة.  في  انخفاض 
المقدرة. تضع اإلدارة تقدیرات فیما یتعلق باألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة وتفترض أن اإلطفاء یتم على  

، في  یتم تعدیلھا حیثما یكون مناسباً و  ،وداتللموج  األعمار اإلنتاجیةأساس "القسط الثابت". تتم مراجعة  
تقوم المحددة،  اإلنتاجیة  األعمار  ذات  الملموسة  غیر  للموجودات  بالنسبة  عمومیة.  میزانیة  كل   تاریخ 

أساس تقییم على  بإجراء  متكرر    فیرتیغلوب  بشكل  أو  مؤشرات  لسنوي  ھناك  كانت  إذا  احتمال    علىما 
ل مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد بقیمھا الدفتریة. عند تحدید  انخفاض قیمة األصل غیر الملموس من خال

تقدیرات وافتراضات حول    وضعبفیرتیغلوب   غیر الملموسة، تقوم  من الموجودات المبالغ القابلة لالسترداد  
 .من االستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة بناًء على القیمة

 

 بغرض احتسابافتراضات وتقدیرات فیما یتعلق بمعدالت الخصم     بوضعاإلدارة أیضاً   تقوم عند القیام بذلك،  
تقوم المجموعة مرة واحدة على األقل سنویاً باختبار ما إذا صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة.  

لالسترداد من الوحدات  كانت الشھرة التجاریة قد تعرضت النخفاض القیمة من خالل مقارنة المبالغ القابلة  
بقیمھا الدفتریة. تتمثل القیمة القابلة لالسترداد في القیمة العادلة ناقصاً تكلفة االستبعاد أو القیمة    المولدة للنقد

من االستخدام، أیھما أعلى. عند تحدید القیمة القابلة لالسترداد، تقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات  
المستقبلی اإلیرادات  المستقبلیة  حول  المستقبلیة واالستثمارات  الرأسمالیة  المستقبلیة واألعمال  ة والتكالیف 

 )۸المرجح لتكلفة رأس المال ومعدالت التضخم المستقبلیة. (اإلیضاح والمتوسط 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

األعمار اإلنتاجیة المقدرة، مع مراعاة یتم احتساب االستھالك باستخدام طریقة "القسط الثابت" استناًدا إلى  
أي قیم متبقیة. تضع اإلدارة تقدیرات فیما یتعلق باألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة، كما تفترض االستھالك  
على أساس "القسط الثابت". تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات، ویتم تعدیلھا حیثما 

تاریخ كل میزانیة عمومیة. تقوم المجموعة بإجراء تقییم على أساس سنوي أو أكثر من یكون مناسباً، في  
مرة سنویاً، فیما إذا كانت ھناك أي مؤشرات على تعرض أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات النخفاض 

 القیمة من خالل مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد مع قیمھا الدفتریة.
 

القیمة   تحدید  تقدیرات عند  بوضع  المجموعة  تقوم  والمعدات،  واآلالت  الممتلكات  من  لالسترداد  القابلة 
وافتراضات حول التدفقات النقدیة المستقبلیة بناًء على القیمة من االستخدام. یعتمد معدل الخصم الذي سیتم 

القیمة على المتوسط    استخدامھ الحتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة في تحلیل انخفاض
 .)۷المرجح لمعدل رأس المال. (إیضاح 

 
 

 
 

 التزامات استبعاد الموجودات  
 

تعترف المجموعة بمخصص إذا ترتب على المجموعة التزام بإعادة األصل المستأجر إلى حالتھ األصلیة في نھایة 
مدة اإلیجار وفي حالة وجود متطلبات قانونیة بتنظیف األرض من الملوثات ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بصورة 

آت اإلنتاج، تلتزم بعض الشركات بإعادة الموقع  موثوق بھا. استناداً إلى عقد إیجار األرض التي توجد علیھا منش
 إلى حالتھ األصلیة بعد إیقاف العملیات.  

 
لم تسجل المجموعة التزام یتعلق بھذا االلتزام المشروط باستبعاد الموجودات، حیث أنھا ال ترى حالیاً أساس معقول  

مدى لتواریخ توقف العملیات وھو أمر ضروري لتقدیر القیمة العادلة لھذا االلتزام. مع الوضع  لتقدیر تاریخ أو  
ل تطویر أخرى سوف یتم تنفیذھا بصورة دوریة كما كان یتم  بعین االعتبار أن أعمال الصیانة والتجدید وأي أعما

سابقاً، فإن ذلك یمكن أن یُطیل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل غیر مسمى (مع الوضع في االعتبار أیضاً  
    التغیرات المحتملة في التكنولوجیا وتوفر المواد الخام).

 
 المخزون

الممكن   القیمة  صافي  تحدید  األعمال  عند  سیاق  في  البیع  أسعار  بتقدیر  المجموعة  تقوم  المخزون،  من  تحقیقھا 
االعتیادیة، ناقصاً تكلفة البیع. عند القیام بذلك، تقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات بناًء على أسعار السوق  

ومخاطر تقادم المخزون الحالیة واالستخدام التاریخي لمختلف فئات المنتجات مقابل مستویات المخزون الحالیة  
المحددة (على سبیل المثال، نھایة عمر سلع وقطع غیار محددة وتأثیر التشریعات البیئیة الجدیدة). لتحدید صافي  
وتكلفة   االعتیادیة،  األعمال  سیاق  في  البیع  أسعار  بتقدیر  المجموعة  تقوم  المخزون،  من  تحقیقھا  الممكن  القیمة 

 ) ۱۱اإلنجاز وتكلفة البیع. (إیضاح 
 

 المخصصات 
 

تنطوي عملیة االعتراف بالمخصصات على تقدیرات وافتراضات وأحكام الھامة. تتطلب المعاییر الدولیة إلعداد 
المستقبل   للموارد في  المتوقع إجراء تدفق خارج  إذا كان من  المخصصات فقط  المالیة االعتراف بھذه  التقاریر 

 جة بشكل موثوق.المنظور، وأمكن تقدیر تكلفة ھذه التدفقات الخار
 

وعلیھ، تضع اإلدارة أحكام ھامة لتحدید ما إذا كان من المرجح وجود التزام حالي نتیجة لحدث سابق في نھایة  
الفترة المالیة، وما إذا كان من المحتمل أن یترتب علیھ تدفق خارج للموارد، وما إذا كان یمكن تقدیر قیمة االلتزام  

 تغییر كلما توفرت معلومات جدیدة. بشكل موثوق. تخضع ھذه األحكام لل
 

قد تتغیر القیمة الالزم رصدھا كمخصص في المستقبل في ضوء التطورات الجدیدة ذات الصلة. قد تؤثر التعدیالت  
على التقدیرات بشكل جوھري على األرباح أو الخسائر في المستقبل. عند اتخاذ القرار، قد تتحمل المجموعة مبالغ 

مرصودة لمثل ھذه األمور. تمثل المخصصات المرصودة مقابل التزامات حل الموجودات  تزید عن المخصصات ال 
التكالیف المقدرة إلیقاف التشغیل. نظراً لطول الفترة الزمنیة التي یتوقع خاللھا إجراء تدفقات نقدیة خارجة مستقبلیة،  

المقدرة بشكل    التدفقات النقدیةتغیر  بما في ذلك الفائدة المتراكمة ذات الصلة، یتعین وضع افتراضات. یمكن أن ت
جوھري، من ضمن أمور أخرى، في حال أثرت التطورات السیاسیة على القوانین واللوائح المستقبلیة فیما یتعلق  
بحل الموجودات. لم تعترف المجموعة بأي التزام لحل الموجودات، نظراً لعدم إمكانیة وضع تقدیر موثوق لقیمة  

 االلتزامات. 
 

ق بالقضایا القانونیة، یتعین على المجموعة تقدیر النتائج. غالباً ما تنطوي اإلجراءات التنظیمیة والقانونیة فیما یتعل
وكذلك أعمال التحقیقات الحكومیة على درجة عالیة من التعقید القانوني وعدم الیقین. تقوم المجموعة بشكل دوري  

 ) ۱۹ن الداخلیین والخارجیین. (إیضاح بمراجعة حالة ھذه اإلجراءات مع المستشارین القانونیی 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۰  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 

 (تابع)  األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة    ٥
 

 الدخل ضرائب
 

تخضع المجموعة لضرائب الدخل في عدة دول. یتعین وضع تقدیرات لتحدید مخصص ضریبة الدخل على 
المعامالت والحسابات یكون غیر مؤكد في سیاق  مستوى المجموعة. إن الوضع الضریبي النھائي لبعض  

األعمال االعتیادیة. تعترف المجموعة بالمخصصات المتوقعة من أعمال التدقیق الضریبي المتعلقة بأي 
تم  التي  المبالغ  األمور مختلفاً عن  لھذه  النھائي  الضریبي  الناتج  یكون  مستحقة. عندما  إضافیة  ضرائب 

الفروق من شأنھا أن تؤثر على ضریبة الدخل الحالیة ومخصصات الضرائب  تسجیلھا في البدایة، فإن ھذه  
المؤجلة في الفترة التي تم تحدیدھا فیھا. تعترف المجموعة بموجودات الضریبة المؤجلة إلى الحد الذي  
على  ذلك  ویعتمد  استرداده،  المراد  المؤجلة  الضریبة  مستقبلیة ألصل  أرباح ضریبیة  توفر  معھ  یحتمل 

الدخل المستقبلي الخاضع للضریبة حسب المنطقة التي تعمل فیھا المجموعة والفترة التي یتوقع تقدیرات  
خاللھا استرداد موجودات الضرائب المؤجلة. في حالة اختالف النتائج الفعلیة أو التقدیرات الجدیدة عن  

قھا، قد یتعین إجراء تغییرات  التقدیرات السابقة، بناًء على االستراتیجیات الضریبیة المحتملة التي یمكن تطبی
في االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة، على نحو من شأنھ أن یؤثر على المركز المالي واألرباح أو 

 ) ۱۰(إیضاح  الخسائر. 
 

 عقود اإلیجار 
 

یتعین وضع أحكام لتحدید ما إذا كان العقد یمثل أو ینطوي على عقد إیجار، وما إذا كان المؤجر یتمتع 
بحقوق استبدال فعلیة، ومن الذي یحصل على منافع اقتصادیة من استخدام األصل ومن الذي یتخذ القرارات  

 المتعلقة بكیفیة وأغراض االستخدام خالل الفترة.
 

یتم أیضاً تطبیق الحكم لتقییم ما إذا كانت المنشأة ستمارس أي خیارات تمدید أو إلغاء عقد اإلیجار. تطبق  
 ) ۱۷بغرض تحدید معدل االقتراض اإلضافي المزمع الحتساب التزام اإلیجار. (إیضاح    المجموعة األحكام

 
 مخاطر السیولة

 

قامت المجموعة في إطار إعداد البیانات المالیة بتقییم مخاطر السیولة ومبدأ االستمراریة. تتمثل مخاطر  
ة بمطلوباتھا المالیة التي یتم  السیولة في مخاطر تعرض المجموعة لصعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبط

تسویتھا إما من خالل تسلیم نقد أو أصل مالي آخر. قامت المجموعة بوضع مجموعة من االفتراضات لتقییم 
عند استحقاقھا. تتضمن ھذه االفتراضات    وااللتزامات)  ۱٦قدرتھا على تلبیة متطلبات التعھدات (إیضاح  

 أحكام ھامة حول النتائج المستقبلیة والتدفقات النقدیة.
 

ترتیب  والقدرة على  االستخدام  الغاز ومعدالت  وتسعیر  المنتجات  أسعار  الرئیسیة  االفتراضات  تتضمن 
 التمویل واحتمالیة الحصول على إعفاءات من مخالفة التعھدات. 

 
 طر المالیة وإدارة رأس المالإدارة المخا     ٦

 
 نظرة عامة

ھذه   تنشأ  المالیة.  األدوات  من  السوق  ومخاطر  السیولة  ومخاطر  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تتعرض 
المخاطر من التعرضات في سیاق األعمال االعتیادیة وتتم إدارتھا على أساس مركزي كشركة موحدة.  

ة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأھداف المجموعة یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموع
 وسیاساتھا وعملیاتھا لقیاس وإدارة ھذه المخاطر، باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 

 
 

 إطار إدارة المخاطر 
اإلدارة العلیا یتولى مجلس اإلدارة مسؤولیة اإلشراف على وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. إن  

 (المحلیة) ھي المسؤولة عن إدارة المخاطر ونظم المراقبة الداخلیة بشكل فعال. 
 

إن قسم الشؤون المالیة ھو المسؤول عن تسھیل أعمال إدارة المخاطر واإلشراف علیھا، وااللتزام بإطار الرقابة 
 اطر. الداخلیة لدى لمجموعة، كما یدعم مجلس اإلدارة في ممارسات إدارة المخ

 

لدى   المخاطر  إدارة  وإجراءات  بسیاسات  االلتزام  مدى  بمراقبة  اإلدارة  قیام  كیفیة  على  التدقیق  لجنة  تالحظ 
 المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى كفایة إطار عمل إدارة المخاطر التي تواجھھا المجموعة. 

 
 مخاطر االئتمان  ۱-٦

 

ئر مالیة في حال عجز العمیل أو الطرف المقابل ألداة مالیة تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تكبد المجموعة خسا
عن الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من المبالغ المستحقة للمجموعة من العمالء  
النقدیة   األرصدة  من  االئتمان  لمخاطر  التعرض  تخفیف  المجموعة على  تعمل  الدین.  سندات  في  واالستثمارات 

تعرض ا مراقبة  تتم  مناسب.  ائتماني  تصنیف  ذات  متعددة  مالیة  مؤسسات  في  األموال  إیداع  خالل  من  لقائمة 
المجموعة لمخاطر االئتمان من العمالء وتخفیفھا من خالل تقییمات االئتمان قبل بیع أي بضاعة. لم یتم استالم أي  

 ضمانات.
 

فاض قیمة یمثل تقدیرھا للخسائر المتوقعة من الذمم تقوم المجموعة، حیثما تقتضي الضرورة، برصد مخصص انخ
 المدینة التجاریة واألخرى. 

 

تتمثل المكونات الرئیسیة لھذا المخصص في عنصر خسائر محدد یتعلق بالتعرضات الجوھریة في حالتھا الفردیة، 
المماثلة. یضع المعیار رقم  وعنصر خسائر جماعیة متوقعة على أساس األداء التاریخي لمجموعات الموجودات  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة نموذج انخفاض القیمة ضمن ثالث مراحل، بناًء على ما إذا كانت    ۹
 ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي بھ. 

 

انت ھناك أي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان استناداً  ، قامت اإلدارة بتقییم ما إذا ك۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
المالیة،   باألدوات  المتعلقة  الداخلیة والخارجیة  العوامل  المتوقعة  إلى  االئتمان  مخاطر  االعتراف بمخصص  وتم 

 . )۹(ایضاح 
 

ا  لألطراف  االئتماني  للتصنیف  أدنى  المجموعة حد  المالیة، تضع  المؤسسات  بالمعامالت مع  یتعلق  لمقابلة.  فیما 
یتمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في القیمة الدفتریة لألدوات المالیة. یمكن الرجوع إلى جداول األدوات المالیة  
حسب الفئة، لمزید من اإلیضاح. ال یوجد تركیز جوھري لمخاطر االئتمان من الذمم التجاریة المدینة واألخرى أو  

 أو النقد وما یعادلھ.   الدخل الشامل اآلخرل  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خال
 

عمالء    فیرتیغلوب تمثل بشكل جوھري إما استحقاقات مناألخرى لدى  وأرصدة الذمم المدینة التجاریة    إن كافة
 حكومیة   استحقاقات من جھاتمضمونة بخطابات ائتمان وضمانات وأوراق مالیة، أو  ، وھياستراتیجیین

 

 لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر: فیما یلي أقصى تعرض 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
    

۲۲۷ .٤ )۹( الذمم المدینة التجاریة واألخرى*   ۳. ۲۸۳  
٥۳٤ .۹ ) ۱۲( النقد وما یعادلھ والنقد المشروط   ٤ .٦۲٤  

۷٦۲ .۳  اإلجمالي   ۹. ۷۰۷  
 

 والمبالغ المدفوعة مقدماً للموردین.* باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً 
 

 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۱  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 

 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة وإدارة رأس المال     ٦
 

 فیما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة واألخرى* بحسب القطاع الجغرافي: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 
    

۱۲۹ .۸  الشرق األوسط وأفریقیا   ٥. ۸۹  
۱٦ .۷  أسیا والمحیط الھادي   ۳. ۸٦  

۷٦ .۰  أوروبا   ۹. ۱۰٤  
٤ .۹  األمریكتان  ٦. ۲  

۲۲۷ .٤  اإلجمالي   ۳. ۲۸۳  
 

 * باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً والمبالغ المدفوعة مقدماً للموردین.
 

 مخاطر السیولة     ۲-٦
 

صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي  تتمثل مخاطر السیولة في أن تواجھ المجموعة  
 یتم تسویتھا إما من خالل تسلیم النقد أو أصل مالي آخر. 

 
فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة، بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، باستثناء تأثیر اتفاقیات  

 التسویة:
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 إیضاح ملیون دوالر أمریكي 

القیمة  
 الدفتریة 

التدفقات  
النقدیة  

 التعاقدیة 
أقل من 

 سنة
۱-٥  

 سنوات 
أكثر من 

 سنوات ٥
       المطلوبات المالیة 

       : التدفقات النقدیة 
 ۳۷ .۰ ٥٦۳ .۰ ۲٤۳ .۲ ۸٤۳ .۲ ٦۷۰ .٥ )۱٦( القروض والسلفیات

 ۲۷٥ .۹ ٤۰ .۳ ۱۷ .۰ ۳۳۳ .۲ ۹۳ .۳ )۱۷( التزامات اإلیجار 
 - ۳ .٥ ۲۹۳ .۰ ۲۹٦ .٥ ۲۹٦ .٥ )۱۸( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى* 
الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  

 - - ۳۱ .۰ ۳۱ .۰ ۳۱ .۰ )۱۸( المستحقة ألطراف ذات عالقة 
 ۳۱۲ .۹ ٦۰٦ .۸ ٥۸٤ .۲ ۱٫٥۰۳ .۹ ۱٫۰۹۱ .۳  اإلجمالي 

 
 الموظفین.  امتیازات* باستثناء 

 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 إیضاح ملیون دوالر أمریكي 

القیمة  
 الدفتریة 

التدفقات  
النقدیة  

 التعاقدیة 
أقل من 

 سنة
۱-٥  

 سنوات 
  ٥أكثر من 

 سنوات 
       المطلوبات المالیة 

       التدفقات النقدیة: 
 ٥٦۰ .۸ ٤۳٦ .۷ ۲۲٥ .۹ ۱٫۲۲۳ .٤ ۸۸۲ .۲ )۱٦( القروض والسلفیات

 ۲۹٥ .۳ ٤۳ .۸ ۱۲ .۲ ۳٥۱ .۳ ۱۰۰ .۲ )۱۷( التزامات اإلیجار 
 - ۳ .۰ ۳۹۸ .٦ ٤۰۱ .٦ ٤۰۱ .٦ )۱۸( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى* 
الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  

 - - ۱۰ .۳ ۱۰ .۳ ۱۰ .۳ )۱۸( المستحقة ألطراف ذات عالقة 
 ۸٥٦ .۱ ٤۸۳ .٥ ٦٤۷ .۰ ۱٫۹۸٦ .٦ ۱٫۳۹٤ .۳  اإلجمالي 

 
 الموظفین.  امتیازات* باستثناء 

 

قد یتغیر .  یستند معدل الفائدة المتغیر على القروض والسلفیات إلى معدالت الفائدة اآلجلة في نھایة الفترة
 ھذا المعدل وفقاً لتغیر معدالت الفائدة السائدة لدى السوق. 

 

ستتم إدارة االلتزامات المستقبلیة بالنقد الوارد تصنف مبالغ القروض تحت الطلب ضمن فئة "أقل من سنة"  
من العملیات فى المستقبل والنقد وما یعادلة غیر المقید والمبالغ غیر المستخدمة من ترتیبات التسھیالت 

 . ۱٦وتم اإلشارة إلى ذلك في اإلیضاح  االئتمانیة،
 

یتعلق  وعةالمجممنھج    یھدف ،  قدر اإلمكانضمان امتالكھا دائماً سیولة كافیة،  إلى  إدارة السیولة  ب  فیما 
للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غیر مقبولة 

ویتم أیضاً حمایة المجموعة من خالل التعامل مع العدید من المؤسسات    .المجموعة للضررسمعة    تعرضأو  
 المالیة من أجل الحد من تركز مخاطر السیولة.  

 
تتم إدارة مخاطر السیولة داخلیاً على مستوى المجموعة. تضع المجموعة بصورة مستمرة توقعات للتحقق 

ھا المستقبلیة. قامت المجموعة بعنایة بتقییم تمویل  مما إذا كانت المجموعة قادرة على الوفاء بالتزامات دیون
خطة أعمالھا على األقل لفترة االثني عشر شھراً التالیة من تاریخ إصدار البیانات المالیة، مع األخذ في 
المتاحة  السیولة  مقدار  مستوى  على  الحساسیة  عوامل  بتطبیق  وقامت  أدناه  الواردة  القیاسات  االعتبار 

فتراضات الرئیسیة على تسعیر المنتجات وأسعار الغاز الطبیعیة ومعدالت االستخدام.  المتوقع. تشتمل اال
 قامت اإلدارة بتطبیق ھذه االفتراضات على التوقعات، مما یوفر مقدار كافي من السیولة.

 

 السوق  مخاطر ۳-٦
 

مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة    ،التغیرات في أسعار السوق  تأثیرمخاطر  في  تتمثل مخاطر السوق  
مالیة. إن الھدف من  ال  ھا سھم على إیرادات المجموعة أو قیمة أدواتاألوأسعار    وأسعار السلع  وأسعار الفائدة

تحقیق أعلى   معالتعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة    ورقابة حاالت  إدارة مخاطر السوق ھو إدارة
 .عائد ممكن

 

 تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبیة تنتج من طرق منفصلة: 
 

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۲  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 (تابع)  السوق مخاطر     ۳-٦
 

 األجنبیة  العمالت تحویل مخاطر
لتواجد المجموعة في العدید من الدول، تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف حیث   نظراً 
الدوالر   إلى  األجنبیة  بالعمالت  المعروضة  التابعة  الشركات  والتزامات  أصول  تحویل  على  ذلك  یؤثر 

یورو و الدینار  تتمثل العمالت ذات الصلة بصورة رئیسیة في ال).  للمجموعة  العملة التشغیلیة( األمریكي  
یُعتبر التعرض لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة جزء من طبیعة عمل المجموعة على الصعید .  الجزائري

. تحرص المجموعة على تخفیف مخاطر تحویل العمالت األجنبیة إلى  العالمي؛ ولذلك ال یتم التحوط منھا
 دیة بصورة عامة. االئتمان من خالل مطابقة عملة الدین مع التدفقات النقمقاییس 

 
 األجنبیة  العمالتالمعامالت ب مخاطر

تقوم شركات المجموعة بصورة رئیسیة بتنفیذ أعمالھا بعمالتھا التشغیلیة ذات الصلة. إال أن المجموعة 
المبیعات   بھا  المقّوم  العمالت  بین  تباین  وجود  مدى  إلى  أجنبیة  بعمالت  المعامالت  لمخاطر  تتعرض 

واالستثمار تقوم والمشتریات  المجموعة.  لشركات  الصلة  ذات  التشغیلیة  العمالت  وبین  والقروض  ات 
المجموعة بمراقبة التعرض لمخاطر العمالت األجنبیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة وتقوم بشكل اختیاري  
العمالت  تتمثل  األجنبیة.  العمالت  لمخاطر  التعرض  من  للتحوط  األجنبیة  العمالت  عقود صرف  بإبرام 

یلیة لشركات المجموعة بصورة رئیسیة في الدوالر األمریكي والدینار الجزائري والیورو. یوجد لدى التشغ 
تعرض لتقلبات أسعار صرف المصریة للصناعات األساسیة    كل من الشركة المصریة لألسمدة والشركة

 الدوالر األمریكي / الجنیھ المصري. 
 

لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبیة، والتي تختلف    األرصدة المتعلقة بتعرض المجموعةفیما یلي ملخص  
 فیھا عمالت التعرض الرئیسي عن العمالت التشغیلیة، بما في ذلك األرصدة بین شركات المجموعة:

 
 الجنیھ المصري  الیورو   الدوالر األمریكي   ۲۰۲۰  دیسمبر ۳۱في 

       دوالر أمریكي ملیون
    

 ۸۷ .٦ ٤ .۸ ۸ .۹ التجاریة واألخرى الذمم المدینة 
 ۰ .۸ ۰ .۷ ۱٫۱۲۳ .۸ الذمم المدینة التجاریة واألخرى بین الشركات 

 )۷ .٦( )٤ .۱( - الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 - )۱ .۱( )۳ .۸( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى بین الشركات 

 - - - القروض والسلفیات 
 - - ) ۱٬۱۱۸ .۳( الشركات القروض والسلفیات بین 

 ) ۱۲۰ .۹( - - المخصصات 
 ۲٦ .٥ ۸ .۸ ۲۳۳ .۱ النقد وما یعادلھ

 

  
 الجنیھ المصري  الیورو   الدوالر األمریكي   ۲۰۱۹  دیسمبر ۳۱في 

       دوالر أمریكي ملیون
    

 ۷۷ .۸ ٦ .٤ ۷ .۳ الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
 ۰ .۱ ۳ .٤ ۱٫۰۹۰ .۳ واألخرى بین الشركات الذمم المدینة التجاریة 

 )۱٦ .۳( )۰ .۸( )٤ .۷( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 )۰ .۲( )۱ .۰( )۸ .۸( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى بین الشركات 

 )٥۱ .٤( - - القروض والسلفیات 
 - - ) ۱٬۰۸۲ .٤( القروض والسلفیات بین الشركات 

 ) ۱۱۸ .۷( - - المخصصات 
 ۲۳ .٤ ۱۹ .۰ ۲۲٤ .۲ النقد وما یعادلھ

 
، بالعمالت األجنبیة  المعامالت  التعرض لمخاطرب  الخاص  الجدول أعاله  في الدینار الجزائري  لم یتم إدراج  

،  سورفیرت  بالدینار الجزائري، باستثناءمقومة  بنود نقدیة    لدیھاالمجموعة    منشآت ضمنحیث ال توجد  
 . لھا تشغیلیة كعملةالتي تستخدم الدینار الجزائري 

 
 أسعار الصرف الھامة 

 فیما یلي أسعار صرف العمالت الھامة المطبقة خالل السنة: 
 

متوسط سعر  
 الصرف
۲۰۲۰ 

متوسط سعر 
 الصرف
۲۰۱۹ 

 سعر اإلغالق
۲۰۲۰ 

 سعر اإلغالق
۲۰۱۹ 

     
 ۱ .۱۲۱۳ ۱ .۲۲۲٥ ۱ .۱۱۹۳ ۱ .۱٤۱۸ الیورو 

 ۰ .۰٦۲۳ ۰ .۰٦۳٥ ۰ .۰٥۹٦ ۰ .۰٦۳۲ الجنیھ المصري 
 ۰ .۰۰۸٤ ۰ .۰۰۷٦ ۰ .۰۰۸٤ ۰ .۰۰۷۹ الدینار الجزائري 

 

الحساسیة تجاه التغیر المحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف الیورو والجنیھ المصري    ةول التالیاالجد  توضح
الجزائري   ت.  ثبات كافة المتغیرات األخرىافتراض  مع  والدینار  لمخاطر تغیر العمالت  إن  المجموعة  عرض 

 .مادياألجنبیة فیما یتعلق بكافة العمالت األخرى غیر 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ملیون دوالر أمریكي  

 التغیر في   
 سعر الصرف

 التأثیر على األرباح 
 قبل الضریبة  

 التأثیر على  
 حقوق الملكیة 

     

 - ۰ .٥ ٪۸  دوالر أمریكي   –یورو 
  )۸( ٪ )٥. ۰ ( - 

 - ) ۰ .٤( ٪۳  دوالر أمریكي  –جنیھ مصري 
  )۳( ٪ ٤. ۰ - 

 - ۷ .۲ ٪۳  دوالر أمریكي  – دینار جزائري
  )۳( ٪ )۲. ۷ ( -  

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۳  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

   
 مخاطر السوق (تابع)     ۳-٦  

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ملیون دوالر أمریكي  
 التغیر في   

 سعر الصرف
 التأثیر على األرباح 

 قبل الضریبة  
 التأثیر على  

 حقوق الملكیة 
     

 - ۰ .٥ ٪٥  دوالر أمریكي   –یورو 
  )٥( ٪ )٥. ۰ ( - 

 - ) ۲ .٦( ٪۳  دوالر أمریكي  –جنیھ مصري 
  )۳( ٪ ٦. ۲ - 

 - ٦ .۹ ٪۳  دوالر أمریكي  – دینار جزائري
  )۳( ٪ )۹. ٦ ( - 

 
 

. یتعلق جزء كبیر  ذات الصلةیتم تحدید األرقام المبینة أعاله على أساس تقلب أسعار صرف العمالت خالل السنوات  
 من تعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبیة باألرصدة بین شركات المجموعة.

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفق النقدي لدى المجموعة من التعرض لمخاطر التغیر في التدفقات النقدیة 

أسعار الفائدة  لمخاطر المستقبلیة لألدوات المالیة التي تخضع لمعدل فائدة متغیر. تقوم المجموعة بمراجعة تعرضھا 
    ألسعار الفائدة. لم تبرم المجموعة أي مشتقات .بانتظام العالمیة

 
تقوم المجموعة باحتساب تأثیر التغیر في سعر  .  ةفعال  بصورةتقوم المجموعة بتحلیل تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة  

الفائدة المحدد على األرباح أو الخسائر. یتم استخدام نفس التغیر في سعر الفائدة لكافة العمالت. یوضح الجدول التالي  
  الحساسیة تجاه التغیر المحتمل بصورة معقولة في أسعار الفائدة على ھذا الجزء من القروض المتأثرة بالتغیر. في
ظل ثبات كافة المتغیرات األخرى، تتأثر أرباح المجموعة قبل الضریبة من خالل التأثیر على القروض التي یترتب  

 على النحو التالي:  معدل فائدة ثابتل  الخاضعة إعادة تمویل القروض  باإلضافة إلىمتغیر علیھا معدل فائدة 
  

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ نقاط األساس  ملیون دوالر أمریكي  
    

 ) ٥ .٤( ) ۲ .۷( نقطة أساس  ۱۰۰+ التأثیر على األرباح قبل الضریبة للسنة التالیة
 ٥ .٤ ۲ .۷ نقطة أساس ۱۰۰-

 
إن الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحلیل حساسیة أسعار الفائدة ترتكز على معطیات السوق الملحوظة حالیاً  
الفائدة على   أسعار  السابقة. یرتكز احتساب حساسیة  السنوات  والتي تُظھر وجود تقلب أقل بصورة ملحوظة عن 

 .۱٦ رقم إلى ذلك في اإلیضاح  تتم اإلشارةالمطلوبات التي تحمل فائدة، 
 

 
 فئات األدوات المالیة:

 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 

القروض والذمم  
المدینة / الذمم الدائنة 

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات 

 بالقیمة العادلة 
     

     الموجودات
 - ۲۲۷ .٤ )۹(  *التجاریة واألخرى  المدینةالذمم 

 - ٥۳٤ .۹ ) ۱۲(  النقد وما یعادلھ  
 - ۷٦۲ .۳   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 - ٦۷۰ .٥ ) ۱٦(  القروض والسلفیات 
 - ۳۲۷ .٥ ) ۱۸(  **الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 - ۹۹۸ .۰   اإلجمالي 
 

 والدفعات المقدمة للموردینالمصروفات المدفوعة مقدماً باستثناء   * 
 الموظفین  امتیازات باستثناء  * * 

 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 

القروض والذمم  
المدینة / الذمم الدائنة 

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات 

 بالقیمة العادلة 
     

     الموجودات
 - ۲۸۳ .۳ )۹(  *التجاریة واألخرى  المدینةالذمم 

 - ٤۲٤ .٦ ) ۱۲(  النقد وما یعادلھ  
 - ۷۰۷ .۹   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 - ۸۸۲ .۲ ) ۱٦(  القروض والسلفیات 
 - ٤۱۱ .۹ ) ۱۸(  **الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 - ۱٫۲۹٤ .۱   اإلجمالي 
 

 *   باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة للموردین
 ** باستثناء امتیازات الموظفین 

 
 
 

 
 
 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲٤  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 ) تابع(المالیة وإدارة رأس المال  المخاطر -٦
 
 إدارة رأس المال ٤-٦

 
للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق  االحتفاظ بقاعدة قویة لرأس المال  في    مجلس اإلدارةتتمثل سیاسة  
واألرباح المحتجزة  م العادیة  سھاألمن    أسھم المجموعة  تتألفر المستقبلي لألعمال.  یضمان التطوباإلضافة إلى  

بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى    مجلس اإلدارةمسیطرة للمجموعة. یقوم  الواالحتیاطات والحصص غیر  
توزیعات األرباح إلى حاملي األسھم العادیة. یفرض على المجموعة من مؤسسات مالیة خارجیة االحتفاظ بمتطلبات  

 عن وصف التعھدات المالیة.  ۱٦موعة. یوجد إشارة إلى ذلك في اإلیضاح رأسمالیة مقارنة بالدین لدى المج
 

 فیما یلي نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة لدى المجموعة في تاریخ التقریر: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ إیضاح ملیون دوالر أمریكي 
    
    

 ۸۸۲ .۲ ٦۷۰ .٥ ) ۱٦( قروض وسلفیات  
 ً  ٤۲٤ .٦ ٥۳٤ .۹ ) ۱۲( النقد وما یعادلھ : ناقصا

 ٤٥۷ .٦ ۱۳٥ .٦  صافي الدین  
 ۲٬۹۸٥ .۲ ۳٬۰٦۲ .٤  إجمالي حقوق الملكیة 

 ۰ .۱٥ ۰ .۰٤  دیسمبر  ۳۱نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة في 
    

 الممتلكات واآلالت والمعدات  -۷
 

في   دفتریة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما  بقیمة  أرض  المجموعة  تمتلك  (  ۲۲  .۲  تبلغ،  أمریكي  دوالر           : ۲۰۱۹ملیون 
 ). ملیون دوالر أمریكي ۲۲ .۲
 

ملیون دوالر أمریكي،    ۲۳ .۹  بقیمةملیون دوالر أمریكي بشكل أساسي بسورفیرت    ٦٦ .٥تتعلق اإلضافات البالغة  
بمبلغ  یوف أمریكي    ۲٤  .۱رتیل  األساسیةوملیون دوالر  للصناعات  المصریة  ملیون دوالر   ۱٥  .٥بمبلغ    الشركة 

ملیون دوالر أمریكي. یرتبط تأثیر الحركة في أسعار الصرف في    ۳ .۰بمبلغ    والشركة المصریة لألسمدةأمریكي،  
المتبعة  عملة العرض  مختلفة (الدینار الجزائري)، إلى    شركة عملتھا التشغیلیة  بشكل أساسي بسورفیرت،   ۲۰۲۰

 ٪ مقابل الدوالر األمریكي. ۹. ٥انخفض الدینار الجزائري بنسبة ، ۲۰۲۰ . فيلمجموعةمن قبل ا
 

  

 ملیون دوالر أمریكي 
األرض  
 والمباني

الممتلكات  
 والمعدات

األثاث  
 والتجھیزات

قید 
 اإلجمالي  اإلنشاء

      
 ۳٬۱٤۲ .۸ ۹ .۰ ۱۸ .۸ ۲٬۹۷۰ .۱ ۱٤٤ .۹ التكلفة  

 )۱٬۳٥۳ .۸( - )۱۳٫۹( )۱٬۲۹٥ .۱( )٤٤ .۸( المتراكم    االھالك 
 ۱٬۷۸۹ .۰ ۹ .۰ ٤ .۹ ۱٬٦۷٥ .۰ ۱۰۰ .۱ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

      
      التغیرات في القیمة الدفتریة:  

 ٥۰ .٥ ۱٦ .٤ ۲ .۸ ۳۱ .۲ ۰ .۱ اإلضافات 
 ۲٬٦٤٥ .٤ ۲۳ .۲ ۲٤ .۱ ۲٬٤٤۳ .۳ ۱٥٤ .۸ تكلفة  -دمج أعمال 

 )۸۰۱ .۹( - )۲۲ .۱( )۷۲۸ .۸( )٥۱ .۰( متراكم  اھالك  –أعمالدمج 
 ) ۳ .٥( ) ۲ .۰( ) ۰ .۲( ) ۱ .۳( - االستبعادات  

 )۲۱۹ .٤( - ) ۱ .٦( )۲۱۰ .٦( ) ۷ .۲(   االھالك 
 )۱۱ .٦( ) ۰ .۱( - )۱۰ .۷( ) ۰ .۸( تأثیر التغیر في أسعار الصرف 

 ۳٬٤٤۸ .٥ ٤٦ .٥ ۷ .۹ ۳٬۱۹۸ .۱ ۱۹٦ .۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      
      

 ٥٬۸۱٦ .۳ ٤٦ .٥ ٤۳ .۲ ٥٬٤۲۷ .۹ ۲۹۸ .۷ التكلفة  
 )۲٬۳٦۷ .۸( - )۳٥ .۳( )۲٬۲۲۹ .۸( )۱۰۲ .۷( المتراكم    االھالك 

 ۳٬٤٤۸ .٥ ٤٦ .٥ ۷ .۹ ۳٬۱۹۸ .۱ ۱۹٦ .۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      

      التغیرات في القیمة الدفتریة:  
 ٦٦ .٥ ۳٥ .٥ ۱ .۹ ۲٤ .۰ ٥ .۱ اإلضافات 
 )۲٥۷ .٤( - ) ۲ .۲( )۲٤٦ .۰( ) ۹ .۲(   االھالك 

 - ) ۹ .۷( ۰ .٤ ٦ .۳ ۳ .۰ التحویالت  
 )۸٥ .٦( ) ۱ .۷( ) ۰ .۷( )۷۷ .۷( ) ٥ .٥( تأثیر التغیر في أسعار الصرف 

 ۳٬۱۷۲ .۰ ۷۰ .٦ ۷ .۳ ۲٬۹۰٤ .۷ ۱۸۹ .٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
      

 ٥٬۷۲٦ .۲ ۷۰ .٦ ٤۳ .٥ ٥٬۳۱٤ .۱ ۲۹۸ .۰ التكلفة  
 )۲٬٥٥٤ .۲( - )۳٦ .۲( )۲٬٤۰۹ .٤( )۱۰۸ .٦( المتراكم    االھالك 

 ۳٬۱۷۲ .۰ ۷۰ .٦ ۷ .۳ ۲٬۹۰٤ .۷ ۱۸۹ .٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 
 
 

 
 

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲٥  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 الشھرة التجاریة  -۸
 

 الشھرة التجاریة      ملیون دوالر أمریكي
      

 ۱٬۷۷۷ .٦     التكلفة  
 ) ۱٬۳۳۷ .٦(     المتراكم انخفاض القیمة 

 ٤٤۰ .۰     ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
      

      التغیرات في القیمة الدفتریة:  
 ۱٦٤ .۸     دمج أعمال 

 ٦۰٤ .۸     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۱٬۹٤۲ .٤     التكلفة 
 ) ۱٬۳۳۷ .٦(     انخفاض القیمة المتراكم 

 ٦۰٤ .۸     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۱٬۹٤۲ .٤     التكلفة 
 ) ۱٬۳۳۷ .٦(     انخفاض القیمة المتراكم 

 ٦۰٤ .۸     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

 الشھرة التجاریة 
 

 على النحو لتالي:  المولدة للنقدتم تخصیص الشھرة التجاریة للوحدات 
 

      المولدة للنقد الوحدات 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰    ملیون دوالر أمریكي

      

 ٤٤۰ .۰ ٤٤۰ .۰    المصریة لألسمدة الشركة 
 ۱٦٤ .۸ ۱٦٤ .۸   ")فیرتیل("بالرویس   األسمدةشركة صناعات 

 ٦۰٤ .۸ ٦۰٤ .۸    اإلجمالي 
 

 

 اختبار انخفاض الشھرة التجاریة
 

ال ل یتطلب تحدید  القابلة لالسترداد  للنقدلوحدة  قیمة  أحكام وتقدیرات    فیرتیل(الشركة المصریة لألسمدة) و  المولدة 
القابلة لالسترداد على   القیمة  الناتجة من األعمال. تم تقدیر  النقدیة المستقبلیة  ھامة، بما في ذلك توقعات التدفقات 

 أساس القیمة من االستخدام.  
 

المخصو المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  مة التي ستنتج من االستخدام المستمر  تم إجراء االختبارات باستخدام طریقة 
للنقدللوحدات   إنتاجیة غیر محدودة. تتمثل    المولدة  أعمار  التجاریة وعلى أساس افتراض  التي تتعلق بھا الشھرة 

االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب القیم القابلة لالسترداد في معدل الخصم ومعدل نمو القیمة الختامیة  
 وقع لكل منتج وأسعار الغاز الطبیعي وعدد أیام التشغیل لكل مصنع.  وسعر البیع المت

 
تستند افتراضات أسعار البیع على األسعار المستقلة المعلنة المتوقعة من قبل خبراء دولیین. ترتكز االفتراضات  

 ا.األخرى المستخدمة على الخبرة السابقة والمصادر الخارجیة، ولكن غیر متوقعة وغیر مؤكدة بطبیعتھ

 
 

تستند اختبارات انخفاض القیمة على تقدیرات محددة لتوقعات التدفقات النقدیة بالدوالر األمریكي للسنوات  
للسنوات    ۲۰۲٥إلى    ۲۰۲۱من   بالنسبة  المجال).  في ھذا  التشغیلیة  الدورة  إلى طبیعة  الفترة  ھذه  (تشیر 

الفوائد والضرائب واإلطفاء واالستھالك  التالیة، تم احتساب القیم المتبقیة بناًء على متوسط ھامش الربح قبل  
. یتم خصم التدفقات النقدیة المقدرة  ٪۱ .۲۳في االعتبار معدل نمو دائم بنسبة    األخذلفترة التوقع، حیث تم  

 قبل الضریبة باستخدام معدالت الخصم قبل الضریبة.
 

 فیما یلي المعدالت المطبقة عند إجراء اختبار انخفاض القیمة: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  النسبة 
     

  
الشركة المصریة  

 فیرتیل  لألسمدة 
الشركة المصریة  

 فیرتیل  لألسمدة 
 ٪۱۲. ٥ - ٪۱۲ .۱ ٪۹. ۷  معدل الخصم قبل الضریبة

 ٪۲ .۰ - ٪۱ .۲۳ ٪۱ .۲۳ معدل النمو الدائم 
 

 نتائج اختبار انخفاض القیمة 
 

أي تغییر معقول  ، تزید القیمة القابلة لالسترداد عن القیم الدفتریة. إن المولدة للنقدبالنسبة لجمیع الوحدات 
  المولدة للنقدة لن یترتب علیھ زیادة القیمة القابلة لالسترداد من الوحدات  الرئیسی  اتمحتمل في االفتراض 

 عن القیم الدفتریة. 
 

 لذمم المدینة التجاریة واألخرىا   -۹
 

، أبرمت المجموعة اتفاقیة توریق لبیع بعض محافظ الذمم المدینة التجاریة دون حق الرجوع إلى  ۲۰۱۸في  
التدفقات النقدیة من    الحصول علىمؤسسة مالیة خارجیة. من خالل القیام بذلك، تكون المجموعة قادرة على  

أقرب   وقت  في  المختارین  المعتادالمدینین  الوقت  فیرت.  من  بالبإیقاف    وبغلیتقوم  المدینة االعتراف  ذمم 
المجموعة  دخلت. عالوة على ذلك،  بشكل فعليالملكیة  امتیازات  مخاطر و  كافة، حیث یتم تحویل  التجاریة

المبالغ المحصلة من العمالء إلى المؤسسات المالیة    كافةترتیبات مع مؤسسة مالیة یتم بموجبھا سداد  في  
ملیون دوالر أمریكي    ۱۳ .۲، تم تحویل مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ة في  . خالل السنة المنتھیملحوظ  دون تأخیر

تاریخ    ۹  .٦:  ۲۰۱۹( في  التوریق. كما  اتفاقیة  بموجب  المدینة  التجاریة  الذمم  أمریكي) من  ملیون دوالر 
ملیون دوالر أمریكي).    ۰  . ۰  :۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي (  ٦  .۸  الذمم المدینة التجاریة القائمةبلغت  التقریر،  

 سنةملیون دوالر أمریكي خالل ال   ۰  . ٦عالوة على ذلك، بلغ إجمالي المبلغ الذي تفرضھ شركة التوریق  
ملیون دوالر أمریكي). بلغت محفظة الذمم المدینة التجاریة المحتفظ بھا للتحصیل والبیع في   ۰٫٦:  ۲۰۱۹(

 .ملیون دوالر أمریكي) ۰  .۰: ۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي ( ٦ .۸تاریخ التقریر 
 

ملیون دوالر أمریكي)   ٥۷ .۲ملیون جنیھ مصري ( ۹۰۰تشتمل الذمم الضریبیة المدینة األخرى على مبلغ 
لمصلحة الضرائب المصریة كجزء من مطالبة ضریبة سوف یتم استردادھا عند تسویة  مسددة    بدفعةمتعلق  

اإلیضاح   في  ذلك  إلى  اإلشارة  تم  الضریبیة.  الضریبي  ۲۷المطالبة  أوراسكوم  شركة  ب  المتعلق   "النزاع 
 ".لإلنشاء والصناعة

 
على البیانات  حیث أن التأثیر  إلى القیمة الحالیة غیر المتداولة األخرى  والذمم المدینة التجاریة    خصملم یتم  

 .ماديغیر المالیة الموحدة 
 

 تقارب قیمتھا العادلة.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في   ‘األخرىوالتجاریة المدینة للذمم  ’القیمة الدفتریة إن 
  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲٦  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 (تابع) الذمم المدینة التجاریة واألخرى  -۹
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ۱۰۷ .٦ ۹۳ .۷  الذمم المدینة التجاریة صافي 
 ٤ .۹ ۹ .۱  ) ۲٦(إیضاح  صافي الذمم المدینة التجاریة من أطراف ذات عالقة

 ٦۳ .۱ -  ) ۲٦قروض ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۱٦ .۹ ۲٥ .۱  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ۷۹ .٦ ۹۲ .۱  ذمم ضریبیة مدینة أخرى 

 ۱۷ .۳ ۲۱ .۷  للموردیندفعات مدفوعة مقدماً 
 ۲۳ .٦ ۳۲ .٥  خرى األمدینة ال ذمم صافي ال

 ٤ .٥ -  ) ۲٦(إیضاح ذمم مدینة أخرى مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 ۳۱۷ .٥ ۲۷٤ .۲  اإلجمالي 

 ۰ .٤ ۰ .۳  غیر متداولة
 ۳۱۷ .۱ ۲۷۳ .۹  متداولة

 ۳۱۷ .٥ ۲۷٤ .۲  اإلجمالي 
 

 المدینة التجاریة المتداولة كما في تاریخ التقریر: فیما یلي فترات استحقاق الذمم 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ۱۱۲ .٥ ۱۰۱ .٤  ولم تتعرض النخفاض في القیمة   غیر متأخرة السداد
 - -  یوماً  ۳۰ –  ۱متأخرة السداد من 
 - ۱ .۳  یوماً  ۹۰ – ۳۱متأخرة السداد من 
 - -  یوماً  ۳٦۰ – ۹۱متأخرة السداد من 

  - -  یوماً   ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من 
 ۱۱۲ .٥ ۱۰۲ .۷  اإلجمالي 

 
أن   اإلدارة  السداد ألكثر من  ترى  القیمة ومتأخرة  لم تتعرض النخفاض  للتحصیل یوماً،    ۳۰المبالغ التي  قابلة 

السداد التاریخیة والتحلیل الشامل لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمیل، بما في ذلك  إحصائیاتبالكامل، استناداً إلى 
 بأي مخصص للذمم المدینة التجاریة.  لم تعترف المجموعةالتصنیفات االئتمانیة للعمالء إذا كانت متاحة. 

 

 فیما یلي الحركة في مخصص انخفاض القیمة المتعلق الذمم المدینة التجاریة خالل السنة: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 
    

 - -  ینایر   ۱في 
 - ) ۰ .۲(  اإلضافة

  - )۰ .۲(  دیسمبر  ۳۱في 

 الخسائر والدخل الشامل اآلخربیان األرباح أو في  الدخل ضرائب ۱۰-۱ 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ) ۳ .۸( ) ۲۱ .۸(  الضریبة الحالیة
 ) ۱۱ .۳( ) ۱۹ .۱(  الضریبة المؤجلة 

 )۱٥ .۱( )٤۰ .۹(  إجمالي ضریبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر
 

  مطابقة معدل الضریبة الفعلي  ۱۰-۲
 

المجموعة   عملیات  الدخل    لضرائبتخضع  ضریبة  معدالت  تتراوح  األجنبیة.  الدول  من  العدید  في  الدخل 
مما یترتب علیھ فرق بین المتوسط المرجح لمعدل ضریبة الدخل النظامیة    ٪۲٥  .۰إلى    ٪۰  .۰النظامیة من  

 . ٪۲٥ .۰ومعدل ضریبة الدخل النظامیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة 
 

الضریبة   مع معدل  المتحدة  العربیة  دولة اإلمارات  في  النظامیة  الدخل  مطابقة معدل ضریبة  تلخیص  یمكن 
 الفعلي على النحو التالي: 

 
 ⁒ ۲۰۱۹ ⁒ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

     
  ٥۳ .٥  ۱٦۸ .۰ األرباح قبل ضریبة الدخل 

  ٪ ۲٥  ٪ ۲٥ معدل ضریبة الدخل المطبق 
 ۲٥ .۰ ) ۱۳ .٤( ۲٥ .۰ ) ٤۲ .۰( المحتسبة وفقاً لمعدل الضریبة المطبق الضریبة 

 )۲۳ .۲( ۱۲ .٤ )٦ .۲( ۱۰ .٤ تأثیر معدالت الضریبة في الدول األجنبیة 
 )۲۷ .۱( ۱٤ .٥ )۸ .۷( ۱٤ .٦ إیرادات غیر خاضعة للضریبة

 ۳٦ .۱ )۱۹ .۳( ۹ .٦ )۱٦ .۱( لالقتطاع  مصروفات غیر خاضعة 
 ٤ .۹ )۲ .٦( )٤ .٦( ۷ .۸ استقطاع على توزیعات األرباحضریبة 

 ۱۰ .۱ )٥ .٤( ٥ .۸ )۹ .۸( غیر معترف بھا  موجودات ضریبیة
 )۷ .۷( ٤ .۱ ۳ .٤ )٥ .۷( ضریبیة غیر مؤكدة مراكز

 ۱۰ .۱ )٥ .٤( ۰ .۱ )۰ .۱( تعدیالت أخرى  
 ) ۲۸ .۲( ) ۱٥ .۱( ۲٤ .٤ ) ٤۰ .۹( إجمالي ضریبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر 

 
  غیر   اإلیرادات)  ۱یرجع ذلك بصورة رئیسیة إلى (و   ،)٪۲۸ .۲:  ۲۰۱۹(  ٪۲٤ .٤یبلغ معدل الضریبة الفعلي  

البالغة    لالقتطاع) المصروفات غیر الخاضعة  ۲ملیون دوالر أمریكي و (  ۱٤ .٦  ةللضریبة البالغ  الخاضعة
أن حالة بعض  ۱٦  .۱( إلى  للضریبیة بصورة رئیسیة  الخاضع  أمریكي. یرجع الدخل غیر  ) ملیون دوالر 

   .معفاة ضریبیاً شركات المجموعة 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۷  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة ۱۰-۳

 التغیرات في موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة (صافي):
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ) ۱٥۷ .٥( ) ٤٤۸ .۰( ینایر  ۱في 
 ) ۳ .۸( )۱۹ .۱( الربح أو الخسارة 

 ) ۲٤۷ .٤( - دمج أعمال فیرتیغلوب 
 ۰ .۷ - أثر الحركة في أسعار صرف العمالت 

 ) ٤٤۸ .۰( ) ٤٦۷ .۱( دیسمبر   ۳۱في 
 

   موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة المعترف بھا:

 الصافي  المطلوبات  الموجودات  ملیون دوالر أمریكي 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
       

 )٦۲ .٦( )٦۲ .٦( )٦۲ .٦( )٦۲ .٦( - - الموجودات غیر الملموسة 
 )۳٥۹ .٥( ) ۳۳٥ .٥( )۳٥۹ .٥( ) ۳۳٥ .٥( - - الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ۰ .۹ - - - ۰ .۹ - القروض والسلفیات
الذمم الدائنة التجاریة  

 واألخرى 
 
۲. ٤ 

 
۸. ۳ 

 
- 

 
- 

 
۲. ٤ 

 
۸. ۳ 

 )۲۷ .۲( )٥۷ .٦( )۲۷ .۲( )٥۷ .٦( - - مؤكدة  ضریبیة غیر  مراكز
 )۳ .٤( ) ۱٥.  ٦( )۳ .٤( )۱٥ .٦( - - االستقطاع مخصص ضریبة 

 )٤٤۸ .۰( ) ٤٦۷ .۱( )٤٥۲ .۷( ) ٤۷۱ .۳( ٤ .۷ ٤ .۲ إجمالي 
 - - ٤ .۷ ٤ .۲ )٤ .۷( ) ٤ .۲( المراكز المالیة مقاصة

 مبالغ معترف بھا في بیان 
 )٤٤۸ .۰( ) ٤٦۷ .۱( )٤٤۸ .۰( ) ٤٦۷ .۱( - - المركز المالي

 
  التجاریة   شھرةالتتكون مطلوبات الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات غیر الملموسة بشكل أساسي من  

لألسمدةل المصریة  قیمتھا    لشركة  س  ٦۲  . ٦البالغ  أمریكي.  دوالر  االلتزام  وف  ملیون  ھذا  عكس  یتم 
الضریبیة المؤجلة المعترف بھا    المطلوباتالضریبي المؤجل عندما تنخفض قیمة األصل. سیتم تحقیق  

تتعلق بشكل  التي  الصلة، و   وألصل ذل  ستھالكاالفیما یتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات على مدى فترة  
ملیون   ٦۹ .۷  بقیمةوالشركة المصریة لألسمدة  ملیون دوالر أمریكي    ۲٦٥ .۸بقیمة    رتیلیفأساسي بشركة  
 دوالر أمریكي. 

 

والمرّحلة  إن   بھا  المعترف  غیر  التشغیلیة  قیمتھاالخسائر  أمریكي    ٥٤  .۰  البالغ  دوالر   ملیون 
 . صناعةراسكوم لإلنشاء والأو  ملیون دوالر أمریكي) تتعلق بشكل أساسي بشركة ۲۱ .٦ :۲۰۱۹(
 

 المؤكدةالمراكز الضریبیة غیر 
 

المجموعة   في  ل تخضع  معقدة  قد    دوائرقوانین ضریبیة  متعددة.  القوانین   ینتج عنقضائیة  ھذه  تطبیق 
عدم الیقین ھذه الحاالت من  الضریبیة. نحن نھدف إلى حل    المركزالضریبیة المعقدة شكوك في تحدید  

التأثیرالتي نجریھا  المناقشات    من خالل الیقین    مع السلطات الضریبیة. یتم تحدید  المالي لحاالت عدم 
الصادر    ۲۳رقم    تفسیرالو  ۱۲الدولي رقم    يمعیار المحاسبل في تاریخ المیزانیة العمومیة وفقًا ل  القائمة

لنتیجة المحتملة  لتقدیر  وضع  التقاریر المالیة، والذي یتطلب منا  إلعداد  الدولیة  المعاییر    لجنة تفسیرات  عن
 ي. اجتھاد تقدیرھو ضریبي غیر مؤكد  مركزألي مركز ضریبي. إن تقدیرنا للنتیجة المحتملة ألي  

 

ملیون دوالر أمریكي    ٥۷.  ٦  بلغتضریبیة غیر مؤكدة    مراكز، سجلت المجموعة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في   
الفوائد والغرا استحقاق  كالتزام ضریبي مؤجل. تم  تم تصنیفھا  المتعلقة بمطلوبات ضریبة والتي  المتوقعة  مات 

المؤكدة وإدراجھا   المراكزالدخل غیر  المؤكدة    ضمن  الدخل.    اتمصروفوالضریبیة غیر   عالوة على ضریبة 
غیر المؤكد، لدى المجموعة أیًضا أصل ضریبي طارئ ال یفي حالیًا بمعاییر االعتراف الواردة    االلتزام الضریبي

لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. لمزید من المعلومات،  الصادر عن    ۲۳رقم  تفسیر  الفي  
 . ۲۷راجع إیضاح 

 
الضریبیة المؤجلة المرحلة غیر   والموجودات الضریبیة    واإلعفاءاتمخطط انتھاء صالحیة الخسائر الضریبیة  

 : المعترف بھا
 

 ملیون دوالر أمریكي 

أقل 
من 

سنة 
 واحدة

 ۱من 
  ٥إلى 

 سنوات

 ٥من 
  ۱۰إلى 

 سنوات

 ۱۰من 
  ۱٥إلى 
 سنة

 ۱٥من 
  ۲۰إلى 
 سنة

غیر 
 اإلجمالي  محدود

        

ترحیل الخسائر  
التشغیلیة غیر المعترف  

بھا، واإلعفاءات  
  اتالضریبیة والفروق

 ٥٤ .۰ - - - ۰ .۲ ٥۳ .۸ - ۲۰۲۰في  المؤقتة
 

        

ترحیل الخسائر  
المعترف  التشغیلیة غیر 

بھا، واإلعفاءات  
  اتالضریبیة والفروق

 ۲۱ .٦ - - - ۰ .۳ ۲۱ .۳ - ۲۰۱۹في  المؤقتة
 

   ضریبة الدخللالذمم المدینة والدائنة    ٤-۱۰

 التغیرات في الذمم المدینة والدائنة لضریبة الدخل: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ) ٤۰ .٤( ۰ .۱ ینایر  ۱في 
 ) ۱۱ .۳( )۲۱ .۸( الخسارة الربح أو 
 ٥۱ .۸ ۲۰ .٦ مدفوعات 

 - )۷ .۸( ضریبة االستقطاع غیر قابلة لالسترداد 
 - ۰ .۲ العمالت  تأثیر الحركة في أسعار صرف

 ۰ .۱ )۸ .۷( دیسمبر   ۳۱في 
 ۰ .۸ - المدینة ذمم ضریبة الدخل

 ) ۰ .۷( ) ۸ .۷( الدائنة  ضریبة الدخل ذمم 
  ۰ .۱ )۸ .۷( اإلجمالي 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۸  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

 (تابع)  ضرائب الدخل - ۱۰
 

 قضیة إعادة االستثمار الخاصة بشركة سورفیرت 
التابعة للمدیریة العاملة للضرائب الجزائریة خطاباً   أصدرت مدیریة كبرى الشركات متعددة الجنسیات 

دوالر  ملیون    ٥٥ .٤ملیون دینار جزائري (  ۷٫۲۹٦إلى شركة سورفیرت ینطوي مطالبتھا المبدئیة بمبلغ  
الوكالة   قبل  من  الممنوح  تم  الذي  الضریبي  اإلعفاء  بمتطلبات  المزعوم  االمتثال  بعدم  متعلقة  أمریكي) 
الوطنیة لتطویر االستثمار  والتي تم االلتزام بھا. ترى المدیریة العامة للضرائب أن شركة سورفیرت لم  

بموجب إعفاء الوكالة الوطنیة لتطویر    تقم في الوقت المحدد بالوفاء بالتزامات إعادة االستثمار المقررة
 االستثمار.

 

وبالتالي، فإن المدیریة تطلب من شركة سورفیرت سداد كامل قیمة االمتیاز الضریبي المحدد الذي حصلت  
علیھ بموجب ما ورد ذكره. ترى شركة سورفیرت أنھا قد التزمت بما علیھا من التزامات إعادة االستثمار  

یجب أن یقتصر في جمیع األحوال على مصدر الدخل الخاضع للضریبة (المبیعات    وأن أساس ھذه المطالبة
المحلیة فقط، حیث أن مبیعات الصادرات معفاة من الضریبة بموجب قانون الضرائب الجزائري المحلي)،  

ملیون دوالر أمریكي. وتم النظر في ھذا األمر من   ۱ . ۷ومن ثم قامت شركة سورفیرت بقید مخصص  
 د من استشاریین الضرائب المعروفین الذین أیدوا رأي شركة سوفیرت. قبل العدی

 

 المخزون  - ۱۱
 ۲۰۱۹ 

 الصافي  المخفض القیمة  اإلجمالي  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ۳۲ .۲ )۱ .٥( ۳۳ .۷ البضائع الجاھزة
 ۱٥ .٤ )۰ .۲( ۱٥ .٦ المواد الخام والمواد االستھالكیة 

 ٥۲ .۸ )٤ .۸( ٥۷ .٦ أخرى قطع الغیار والوقود ومواد 
 ۱۰۰ .٤ )٦ .٥( ۱۰٦ .۹ اإلجمالي 

 

 ۲۰۲۰ 
 الصافي  المخفض القیمة  اإلجمالي  ملیون دوالر أمریكي 

    
 ۳۸ .۱ )۰ .۳( ۳۸ .٤ البضائع الجاھزة

 ۲۱ .۳ )۰ .۱( ۲۱ .٤ المواد الخام والمواد االستھالكیة 
 ٦٦ .٥ )۲ .٦( ٦۹ .۱ قطع الغیار والوقود ومواد أخرى 

 ۱۲٥ .۹ )۳ .۰( ۱۲۸ .۹ اإلجمالي 
 

 فیما یلي الحركة في المخصص خالل السنة:
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ملیون دوالر أمریكي 

    

 )۲ .٦( )٦ .٥(  ینایر  ۱في 
 )۲ .۷( )۱ .۰(  المخصص المسّجل 
 )۳ .۲( -  تأثیر شركة فیرتل

 ۲ .۰ ٤ .٥  المخصص رد
  )٦ .٥( )۳ .۰(  دیسمبر   ۳۱في 

 النقد وما یعادلھ  ۱۲ 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   
   

 ۰ .۲ ۰ .۲ النقد في الصندوق 
 ٤۰۷ .۹ ٥۲۸ .۳ بنكیة أرصدة  

 ۱٦ .٥ ٦ .٤ النقد المقید 
 ٤۲٤ .٦ ٥۳٤ .۹ اإلجمالي 

 
البالغة   باألرصدة یتم االحتفاظ   ملیون دوالر    ۱٦  .٥  :۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي (  ٦  .٤  المقیدة 

مقابل خطابات    كضمان  ، متضمنة النقد وما یعادلھ ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحدة، أمریكي)
الضمان   قبل  االعتماد وخطابات  العام من  لالستخدام  متاحة  فھي غیر  ولذلك  تم إصدارھا،  التي 

 . المجموعة
 

 حقوق الملكیة المنسوبة إلى مالكي الشركة  ۱۳
 

 عدد األسھم:فیما یلي ملخص الحركة في 
 

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 - ۳٫۳۲۸ .۲ ینایر   ۱عدد األسھم في 
 ۳٫۳۲۸ .۲ - الصادرة عدد األسھم

 ۳٫۳۲۸ .۲ ۳٫۳۲۸ .۲ بالكامل مدفوع -دیسمبر  ۳۱عند اإلصدار في 
 ۱ .۰۰ ۱ .۰۰ الواحد القیمة االسمیة للسھم 

 ۳٫۳۲۸ .۲ ۳٬۳۲۸ .۲ دیسمبر (ملیون دوالر أمریكي)  ۳۱في 
 

 ۳٬۳۲۸ .۲، والموزع إلى  ملیون دوالر أمریكي  ۳٬۳۲۸ .۲  یبلغ رأس المال المصرح بھ للمجموعة
 . دوالر أمریكي لكل سھم ۱ . ۰تبلغ  ملیون سھم بقیمة اسمیة

 
 . ۲۰۲۰ملیون دوالر أمریكي في   ۱۲۹ .۷بتوزیع أرباح بقیمة  فیرتیغلوبقامت شركة 

 

 

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۲۹  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

 حتیاطیات اال - ۱٤
 

 احتیاطیات أخرى  ملیون دوالر أمریكي 
 احتیاطي تحویل  
 اإلجمالي  العمالت األجنبیة 

    
 ) ٤۹۰ .۷( ) ٤۹۰ .۷( - ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 )۱  .۹۳۰ .٤( - )۱  .۹۳۰ .٤( مساھمة رأسمالیة
 ۱  .۲۲٤ .۹ - ۱  .۲۲٤ .۹ مساھمة عینیة

 ) ٤ .۲( ) ٤ .۲( - فروق أسعار صرف العمالت 
 ) ۱ .۲۰۰ .٤( ) ٤۹٤ .۹( )۷۰٥. ٥( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

    

 ) ۲۹ .۰( ) ۲۹ .۰( - أسعار صرف العمالت فروق 
 ) ۱٫۲۲۹ .٤( ) ٥۲۳ .۹( )۷۰٥. ٥( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

  فیرتیغلوب وتقدیمھا إلى    مینا أو سي آي  بالمساھمة بموجوداتھا    أو سي آي إن فيقامت شركة    ۲۰۱۹في مارس   *
مملوكتان في النھایة من قبل   فیرتیغلوب  وشركة میناأو سي آي  تحت سیطرة مشتركة (حیث أن كل من شركة 

المجموعة، قامت المجموعة بإعادة عرض أرقام المقارنة  في    أو سي آي مینانفس المساھم). ونظراً لمساھمة  
السنة   الموحدة عن  المالیة  البیانات  ا  ۲۰۱۹في  معلوماتھا  بتعدیل  (أي  وقامت  المعاملة  تاریخ  قبل  لمالیة من 

) كما لو كان حدث الدمج قبل بدایة الفترة األولى المعروضة. في فیرتیغلوب  أو سي آي مینامساھمة شركات  
، طبقت المجموعة القیمة السابقة (احتساب الموجودات  في فیرتیغلوب  أو سي آي مینا  بالنسبة لمساھمة موجودات

في   أو سي آي میناعلیھا باستخدام القیم الدفتریة القائمة). بلغ إجمالي مساھمة  والمطلوبات لألعمال المستحوذ  
ملیون دوالر أمریكي. إن المساھمة العینیة   ۱٫۹۳۰.  ٤بالقیمة العادلة (وفقاً للمتطلبات القانونیة) مبلغ    فیرتیغلوب

المقدمة خالل عام    ۱٫۲۲٤  .۹البالغة   أمریكي  قر   ۲۰۱۹ملیون دوالر  بتحویل  بقیمة  تتعلق    ۱٫۰۲۹  .۳وض 
ملیون دوالر أمریكي واستثمار في شركات أخرى في مجموعة   ۱۱ . ۹ملیون دوالر أمریكي وأرصدة دائنة بقیمة  

بقیمة   آي  سي  إلى    ۱۸۳  .۷أو  الدفتریة  بالقیمة  تحویلھا  تم  والتي  الملیكة،  حقوق  إلى  أمریكي  دوالر  ملیون 
 .فیرتیغلوب

 

 غیر المسیطرة  الحصص - ۱٥
 

۲۰۲۰ 
 ملیون دوالر أمریكي 

الشركة المصریة 
للصناعات  

 األساسیة

سورفیرت 
س  إالجزائر  

 بي أیھ 

 میبكو كایمان 
 و الشركة المصریة 

 اإلجمالي  لألسمدة 
     

 - ٪ ۰ .۰٤ - ٪۲٥ ٪ ٤۹. ۰۱ ٪ ٤۰ .۰۰ الحصص غیر المسیطرة 
 ٥۳۳ .٥ ۳۰ .٤ ۳۸٤ .۱ ۱۱۹ .۰ الموجودات غیر المتداولة 

 ۲٤۳ .۳ ۲ .٤ ۲۱۱ .۹ ۲۹ .۰ الموجودات المتداولة 
 ) ۱٦٦ .۱( ) ۰ .۳( ) ۱٦۲ .۹( ) ۲ .۹( المطلوبات غیر متداولة 

 ) ۸۳ .۲( ) ۲ .٥( ) ۱٤ .۸( ) ٦٥ .۹( متداولة مطلوبات ال
 ٥۲۷ .٥ ۳۰ .۰ ٤۱۸ .۳ ۷۹ .۲ موجودات صافي ال

     
 ۱۲۸ .۹ ۰ .۱ ۹٤ .۰ ۳٤ .۸ اإلیرادات 

 ٥۲ .۸ ۰ .۱ ٥۹ .۷ ) ۷ .۰( األرباح/الخسائر 
 ) ۲۷ .۹( - ) ۲۷ .۹( - الدخل الشامل اآلخر 

 ۲٤ .۹ ۰ .۱ ۳۱ .۸ ) ۷ .۰(   الدخل الشاملإجمالي 
 - - - - النقدیة  توزیعات األرباح

 

 
۲۰۱۹ 

 ملیون دوالر أمریكي 

الشركة المصریة 
للصناعات  

 األساسیة

سورفیرت 
س  إالجزائر  

 بي أیھ 

 میبكو كایمان 
 و الشركة المصریة 

 اإلجمالي  لألسمدة 
     

 - ٪ ۰ .۰٤ - ٪۲٥ ٪ ٤۹ .۰۱ ٪ ٤۰ .۰۰ الحصص غیر المسیطرة 
 ٥۷٥ .٦ ۱ .٥ ٤٥۲ .۷ ۱۲۱ .٤ الموجودات غیر المتداولة 

 ۲۲۹ .۲ ۰ .۱ ۲۰۳ .۱ ۲٦ .۰ الموجودات المتداولة 
 ) ۲۲۲ .۱( ) ۰ .٤( ) ۲۱۸ .۸( ) ۲ .۹( المطلوبات غیر متداولة 

 ) ۲۱٦ .۸( ) ۰ .۲( ) ۱۹۳ .۲( ) ۲۳ .٤( متداولة مطلوبات ال
 ۳٦٥ .۹ ۱ .۰ ۲٤۳ .۸ ۱۲۱ .۱ موجودات صافي ال

     
 ۲۳۰ .٤ ۰ .٤ ۱٦۸ .۷ ٦۱ .۳ اإلیرادات 

 ۳٤ .٥ - ۳٥ .۱ ) ۰ .٦( األرباح
 ) ٤ .٤( - ) ٤ .٤( - الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۰ .۱ - ۳۰ .۷ )۰ .٦(   الدخل الشاملإجمالي 
 )٦ .۱( )٦ .۱( - - توزیعات األرباح النقدیة 

 
للمشاركة  غیر المسیطرة: تم االتفاق على ترتیب    للحصص   األرباح  في   مشاركةالفرق التأثیر في  •

بین المجموعة والشریك، حیث سیحصل المستثمر اآلخر    سورفیرت األرباح في اتفاقیة شراكة  في  
المورد  غاز الطبیعي  السعر المخفض للرباح كتعویض عن  توزیعات األعلى جزء أعلى نسبیًا من  

الشریك   قبل  الشریك.  وفق  من  قبل  من  زادت  و ترتیب  االتفاقیة،  لھذه  غیر الحصص  نتیجة 
مبلغ    ۲۰۱۹(بلغت الزیادة في    ۲۰۲۰م  ملیون دوالر أمریكي خالل عا  ۱۷ . ٤  المسیطرة بمقدار

 . ملیون دوالر أمریكي) ۱۰ .٥
 

ملیون دوالر   ۱۱۹  .۳االنخفاض في توزیعات األرباح المعلنة للحصص غیر المسیطرة بمقدار   •
 أمریكي یرجع بصورة رئیسیة إلى: 

 
المعلنة بواسطة سورفیرت    ۱۲٥  .۳مبلغ    رد - ملیون دوالر أمریكي من توزیعات األرباح 

، حیث تم إلغاء توزیعات األرباح ھذه بموجب قرار الجمعیة العمومیة العامة  ۲۰۱۸سنة  عن  
 . ۲۰۲۰لمساھمي شركة سورفیرت في دیسمبر 

) ملیون دوالر أمریكي من قبل میبكو كایمان و الشركة ٦  .۰دفع توزیعات أرباح بمبلغ ( -
 المصریة للصناعات األساسیة. 

 
 
 
 

 
  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۳۰  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 والسلفیات القروض   - ۱٦

  
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

   
 ۲٬۰۳۳ .۷ ۸۸۲ .۲ ینایر ۱في 

 ۷۰ .۰ ۳۳۹ .٥ متحصالت من قروض 
 ۰ .۷ - من األطراف ذات العالقة  متحصالت من قروض

 ) ۲۱۱ .۷( ) ٥۰٤ .۰( استرداد القروض 
 ۷ .٤ - من األطراف ذات العالقة عینیة قروض  متحصالت من

 ) ۱٬۰۲۹ .٥( - األطراف ذات العالقة عینیة من قروض لاسترداد 
 ۲ .۸ ٥ .۰ تكالیف المعامالت / أقساط (السندات)  استھالك
 - ) ٥ .۳( قروض جدیدة مالت معاتكالیف 

 ) ۰ .۸( ) ٤٦ .۹( العمالت تأثیر الحركة في أسعار صرف
 ۹ .٦ - الفوائد المستحقة على قروض ألطراف ذات العالقة 

 ۸۸۲ .۲ ٦۷۰ .٥ دیسمبر  ۳۱في 
 ۷۱۳ .۳ ٥٤٤ .۷ غیر متداولة 

 ۱٦۸ .۹ ۱۲٥ .۸ متداولة 
 ۸۸۲ .۲ ٦۷۰ .٥ اإلجمالي 

  
ملیون دوالر أمریكي    ۳۸٥بمبلغ    تسھیل  على ، انتھت فیرتیغلوب من الحصول  ۲۰۲۰أكتوبر    ۲٦في  

ملیون دوالر   ۷٥وتسھیل ائتماني متجدد بقیمة  دوالر ملیون   ۳۱۰إلعادة تمویل قرض ألجل بقیمة 
ل  ۲۰۲٥أمریكي یسحق في   السائد بین البنوك في لندن (لیبور) +  وبمعدل فائدة وفقاً  سعر الفائدة 

قائمة لدى الشركة المصریة لألسمدة التي  . إن ھذا التسھیل یستبدل التسھیالت االئتمانیة ال۲٪ .۰۰
 . ۲۰۲٥ستستحق في 

الدینار الجزائري،  بیتعلق تأثیر الحركة في أسعار صرف العمالت بشكل أساسي بالقروض المقومة  
   .)٦(إیضاح  لمجموعةالخاصة بارض العوالتي تختلف عن عملة 

 
 

 

 التعھدات  
 

فیما  تعھدات مالیة.    على   بعض اتفاقیات القروضعلى  فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد  اتفاقیات    تشتمل
 تعریفات احتساب التعھدات المالیة المطبقة على التسھیالت داخل المجموعة: یلي ملخص

  مصروفات(اإلیرادات المكتسبة مطروًحا منھا  اإلیرادات المتاحةنسبة تغطیة خدمة الدین:  •
لعقود  الرأسمالي  العنصر  ذلك  في  بما  التمویل  رسوم  (صافي  الدین  خدمة  إلى  التشغیل) 
اإلیجار التمویلي) أو إجمالي الربح مطروًحا منھ التغیر في رأس المال العامل إلى الفوائد  

 . المبلغدفعات أصل و
) إلى  والمتداولةنسبة الدین إلى حقوق الملكیة: إجمالي الدین (التزامات الدیون طویلة األجل   •

 إجمالي حقوق الملكیة (رأس المال الوحید للمقترض). 
 

 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الوفاء بجمیع التعھدات المالیة كما في تم 
 

عھد. لمزید من تات التصبح القروض مستحقة على الفور في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلب 
السیولة    التفاصیل مخاطر  احول  إیضاح  ،  لمجموعةعلى  االقتراضات  ۲-٦راجع  تتضمن   .

 التمویل المقدم.  طلب استردادالخارجیة تغییًرا في بنود الرقابة التي تمكن المقرضین من 
 

 القروض  متحصالت من
ملیون    ۳۳۹ .٥مبلغ    أخرىأطراف  المتحصالت من القروض من  بلغ إجمالي  ،  ۲۰۲۰في عام  

أمریكي بمبلغ    دوالر  أمریكي في عام    ۷۰  .۰مقارنة  والذي  ۲۰۱۹ملیون دوالر  من    یتألف، 
 فیرتیغلوب ھولدینج. للشركة المصریة لألسمدة وتغییرات في التسھیالت االئتمانیة 

 
 غیر مسحوبة  مصرفیة تسھیالت  

 كان لدى المجموعة التسھیالت غیر المسحوبة التالیة: ، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 
 ملیون دوالر أمریكي ۷٥تسھیل نقدي متجدد بقیمة  •
  ملیون دوالر أمریكي ۷٥تسھیل تمویل تجاري بقیمة  •
 

 
 

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۳۱  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 (تابع)  القروض والسلفیات  - ۱٦
 

  

 المبلغ األصلي  نوع القرض  الشركة المقترضة 
تاریخ   معدل الفائدة  دوالر أمریكي) (ملیون 

 االستحقاق 
 القیمة الدفتریة 
(ملیون دوالر  

 أمریكي) 

الجزء طویل  
 األجل 

(ملیون دوالر  
 أمریكي) 

الجزء قصیر  
 األجل 

(ملیون دوالر  
 أمریكي) 

 القیمة العادلة 
(ملیون دوالر  

 أمریكي) 
 / الضمان المقدم (إن وجد) الكفالة 

          

 مؤمن الجزائر شركة سورفیرت 
 دوالر أمریكي ۹٦۱ .۳
ینار د ۱۱٤٬٤٤۰ .۰(
 ) زائريج 

 سعر فائدة البنك الجزائري زائد 
 ال ینطبق ۷۲ .٥ ۳۲٥ .۷ ۳۹۸ .۲ ۲۰۲٦یونیو  ٪ ۱ .۹٥ سنوي معدل

أو تخفیض حصة    بیعحساب احتیاطي خدمة الدین، حظر  
 وموجوداتھاالشركة 

 ضمان مقابل مصنع إنتاج في حالة عدم السداد 

 أمریكير دوال ۱٥۰ .۰ مؤمن الشركة المصریة لألسمدة 
  سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن 

 ٪ ۲ .۰ + (لیبور)
 

 
 ۲۰۲٥یونیو 

 

۲. ۱۳٤ 
 

٤. ۱۰۸ 
 ۸. ۲٥ ۷. ۱۳٦ 

  إن القرض مضمون، بضمان مشترك وفردي، من قبل  
لیمتد  ھولدینج  لألسمدة    فیرتیغلوب  المصریة  والشركة 

ذ.م.م و أو سي آي  الرویس لصناعات األسمدة     و   م ش.م.
  و  فیرتیغلوب للتوزیع المحدودة   لیمتد و  فرتلیزر ترایدنج

 بي في.  تراید اند سبالي فرتلیزر أو سي آي 

 أمریكير دوال ۱٦۰ .۰ مؤمن فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد
  لندن سعر الفائدة السائد بین البنوك في 

 ٪ ۲ .۰ + (لیبور)
 

 
 ۲۰۲٥یونیو 

 

۱. ۱۳۸ 
 

٦. ۱۱۰ 
 ٥. ۲۷ ۷. ۱٤۰ 

  إن القرض مضمون، بضمان مشترك وفردي، من قبل  
لیمتد  ھولدینج  لألسمدة    فیرتیغلوب  المصریة  والشركة 

ذ.م.م و أو سي آي  الرویس لصناعات األسمدة     و   م ش.م.
  و  فیرتیغلوب للتوزیع المحدودة   لیمتد و  فرتلیزر ترایدنج

 بي في.  تراید اند سبالي فرتلیزر أو سي آي 

 أمریكير دوال ۷٥ .۰ مؤمن فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد
  سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن 

 ٪ ۲ .۰ + (لیبور)
 

 
 ۲۰۲٥ أكتوبر

- 
 

- 
 ال ینطبق - - 

سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن   أمریكي دوالر  ۷٥ .۰ قابل للتجدید    فیرتلیزر تریدنج أو سي آي 
ً  ٪ ۲ .٥۰+  (لیبور)  - یُجدد سنویا

 
- 
 ال ینطبق - - 

  ال ینطبق  ۱۲٥ .۸ ٥٤٤ .۷ ٦۷۰ .٥     ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱اإلجمالي  
          

األصلي  نوع القرض  الشركة المقترضة   المبلغ 
تاریخ   معدل الفائدة  (ملیون دوالر أمریكي) 

 االستحقاق 

 القیمة الدفتریة 
دوالر   (ملیون 

 أمریكي) 

طویل   الجزء 
 األجل 

دوالر   (ملیون 
 أمریكي) 

قصیر   الجزء 
 األجل 

دوالر   (ملیون 
 أمریكي) 

العادلة   القیمة 
(ملیون دوالر  

 أمریكي) 
 / الضمان المقدم (إن وجد) الكفالة 

          

 مؤمن شركة سورفیرت الجزائر 
 دوالر أمریكي ۹٦۱ .۳
ینار د  ۱۱٤٬٤٤۰  .۰(
 ) زائريج 

 سعر فائدة البنك الجزائري زائد 
أو تخفیض حصة    بیعحساب احتیاطي خدمة الدین، حظر   ال ینطبق ۱۰۰ .۱ ٤۳۹ .۸ ٥۳۹ .۹ ۲۰۲٦یونیو  ٪ ۱ .۹٥ سنوي معدل

 وموجوداتھاالشركة 

 مؤمن الشركة المصریة لألسمدة 

 أمریكير دوال ٦۰ .۰
 دوالر أمریكي ۱۰۰ .۰
 دوالر أمریكي ٦۹ .۸
 جنیھ مصري) ۱٬۱۲۰ .۰(
 دوالر أمریكي ۲۲۰ .۰

  سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن 
 ٪ ۳ .۷٥ + (لیبور)

سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن  
 ٪ ۳ .۷٥+  (لیبور)

  متوسط سعر الفائدة بنظام الكوریدور
 ٪۰ .۷٥للبنك المركزي المصري + 

بالجنیھ لإلقتراضات المقّومة  الھامش
 المصري 

  سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن 
 ٪ ۳ .۷٥+  (لیبور)

 
 ۲۰۲٥یونیو 

 
 ۲۰۲٦یونیو 

 
 ۲۰۲٥یونیو 

 
 ۲۰۲٥یونیو 

 
۹. ٤۹ 
 
٦. ۸۲ 
 
٥ .٦۰ 
 
٥. ۱۲٦ 

 
۳. ٤٤ 
 
٥. ۷۲ 
 
٤٤ .٦ 
 
۱. ۱۱۲ 

 
٥ .٦ 
 
۱. ۱۰ 
 
۰. ٦ 
 
٤. ۱٤ 

 
۰. ٥۱ 
 
۳. ۸٤ 
 
٥ .٤۱ 
 
٥. ۱۲۷ 

المملوكة   الشركة المصریة لألسمدةرھن الحصص في  
ل   لشركة٪  ۹۹  .۹بنسبة   مصانع أوراسكوم  صیانة 

والعقاریة.  ستكمال  إلوكالة  ألسمدة.  ا التجاریة  الرھون 
 بتحمل العجز. فیرتیغلوب  سوف تقوم شركة 

  أو سي آي فیرتلیزر تریدنج لیمتد 
اند    ید اأو سي آي فیرتلیزر تر  و  

 لیمتد سبالي 
  سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن  أمریكي دوالر  ۷٥ .۰ قابل للتجدید 

ً  ٪ ۲ .٥۰+  (لیبور)  ال ینطبق ۳۲ .۷ ۳۲ .۷ - ۳۲ .۷ یُجدد سنویا

  ال ینطبق  ۱٦۸ .۹ ۷۱۳ .۳ ۸۸۲ .۲     ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱اإلجمالي  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

   ۳۲  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 
 عقود اإلیجار  - ۱۷

 
اإلیجار    تتراوح مدد.  الموظفینتب والمخازن واألراضي وسكن  اتستأجر المجموعة عدًدا من المك

 سنة.  ۱۰۰من سنة واحدة إلى 
 

 التزامات اإلیجار:  ۱۷-۱
 

 ملیون دوالر أمریكي 
التزامات اإلیجار 

 غیر المتداولة
التزامات اإلیجار 

 اإلجمالي  المتداولة
    

أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر  
 ۱٦المالیة رقم 

٤. ۱۱ ٤. ۱ ۸. ۱۲ 

 ۱۲ .۸ ۱ .٤ ۱۱ .٤ ۲۰۱۹ ینایر ۱في 
    

    الحركة في القیمة الدفتریة: 
 ) ۱ .٤( ) ۱ .٤( - المدفوعات

 ۱ .۹ ۱ .۰ ۰ .۹ تراكم الفائدة 
 ۰ .۸ ۰ .۲ ۰ .٦ اإلضافات
 - ۱ .٤ ) ۱ .٤( التحویالت 
 ۸٦ .٤ ۱۰ .۰ ۷٦ .٤ فیرتیغلوب  دمج أعمال

 ) ۰ .۳( ) ۰ .۱( ) ۰ .۲( ستبعادات   اال
 ۱۰۰ .۲ ۱۲ .٥ ۸۷ .۷ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

 ملیون دوالر أمریكي 
التزامات اإلیجار 

 غیر المتداولة
التزامات اإلیجار 

 اإلجمالي  المتداولة
    

 ۱۰۰ .۲ ۱۲ .٥ ۸۷ .۷ ۲۰۲۰ ینایر ۱في 
    

    الحركة في القیمة الدفتریة: 
 ) ۱۲ .۹( ) ۱۲ .۹( - المدفوعات

 ٤ .٦ - ٤ .٦ تراكم الفائدة 
 ۱ .۹ ۰ .۳ ۱ .٦ اإلضافات
 - ۱۲ .٥ ) ۱۲ .٥( التحویالت 

 ) ۰ .٥( - ) ۰ .٥( العمالت  تأثیر الحركة في أسعار صرف
 ۹۳ .۳ ۱۲ .٤ ۸۰ .۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
 

 

 

 القیمة    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
التدفقات  

 أكثر من  من سنة  أقل من النقدیة 
 سنوات ٥ سنوات  ٥إلى  سنة التعاقدیة الدفتریة  إیضاح ملیون دوالر أمریكي 

       
 ۲۹٥ .۳ ٤۳ .۸ ۱۲ .۲ ۳٥۱ .۳ ۱۰۰ .۲  التزامات اإلیجار 

 ۲۹٥ .۳ ٤۳ .۸ ۱۲ .۲ ۳٥۱ .۳ ۱۰۰ .۲  اإلجمالي 
 

 القیمة    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
التدفقات  

 أكثر من  من سنة  أقل من النقدیة 
 سنوات ٥ سنوات  ٥إلى  سنة التعاقدیة الدفتریة  إیضاح ملیون دوالر أمریكي 

       
 ۲۷٥ .۹ ٤۰ .۳ ۱۷ .۰ ۳۳۳ .۲ ۹۳ .۳  التزامات اإلیجار 

 ۲۷٥ .۹ ٤۰ .۳ ۱۷ .۰ ۳۳۳ .۲ ۹۳ .۳  اإلجمالي 
 

 حق االستخدام  موجودات ۱۷-۲
 

  األثاث  األرض    
 اإلجمالي  والتجھیزات  والمباني   ملیون دوالر أمریكي

     

أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر  
 ۱۲ .۸ - ۱۲ .۸  ۱٦المالیة رقم 

 ۱۲ .۸ - ۱۲ .۸  ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
     

     الحركة في القیمة الدفتریة: 
 ۰ .۸ ۰ .۸ -  اإلضافات 

 ۸٤ .۹ ٤۸ .٥ ۳٦ .٤  فیرتیغلوب دمج أعمال 
 ) ۳ .۳( ) ۲ .۲( ) ۱  .۱(  االستھالك 

 ) ۰ .٥( - ) ۰ .٥(  االستبعادات 
 ۹٤ .۷ ٤۷ .۱ ٤۷ .٦  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

  األثاث  األرض    
 اإلجمالي  والتجھیزات  والمباني   ملیون دوالر أمریكي

     
 ۹٤ .۷ ٤۷ .۱ ٤۷ .٦  ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

     

     الحركة في القیمة الدفتریة: 
 ۱ .۹ - ۱ .۹  اإلضافات 
 ) ۱۰ .٦( ) ۸ .۰( ) ۲  .٦(  االستھالك 

 ) ۰ .۲( - ) ۰ .۲(  االستبعادات 
 ) ۰ .۳( - ) ۰ .۳(  تأثیر الحركة أسعار صرف العمالت 

  ۸٥ .٥ ۳۹ .۱ ٤٦ .٤  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 



 البیانات المالیة الموحدة 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 
 

 ۳۳              ۲۰۲۰فیرتیغلوب  البیانات المالیة لشركة 
 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى -۱۸
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ٦۸ .۱ ۹۹ .٦ الذمم الدائنة التجاریة  
 ٤ .۱ ۱۸ .۸ )  ۲٦الذمم الدائنة التجاریة المستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ۱ .۲ ۱۲ .۲ ) ۲٦الذمم الدائنة األخرى ألطراف ذات عالقة  (إیضاح 
 ۹ .٦ ۹ .۸ المبالغ مستحقة الدفع بموجب برنامج التوریق

 ۱٤۱ .۲ ۱۲ .۲ توزیعات األرباح المستحقة  
 ۱۲۷ .۳ ۱٦۰ .۱ المستحقة    المصروفات

 ٥ .۰ - ) ۲٦(ایضاح  أطراف ذات عالقة –  المصروفات المستحقة
 ۳٦ .۹ ۰ .۹ الفوائد المستحقة 

 ۱۱ .۲ ۱۲ .٤ الموظفین تعویضات
 ۱٦ .۷ ۱۳ .۲ الذمم الدائنة األخرى 

 ۱ .۸ ۰ .٥ الضرائب األخرى مستحقة الدفع  
 ٤۲۳ .۱ ۳۳۹ .۹ جمالي اإل 

 ۱٤ .۲ ۱٥ .۹ غیر متداول
 ٤۰۸ .۹ ۳۲٤ .۰ متداول

 ٤۲۳ .۱ ۳۳۹ .۹ اإلجمالي 
 

الدائنة   الذمم  تبلغ  تتضمن  التوریق   ۸  .۱:  ۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي (  ۹  .۸التجاریة مبالغ مستحقة لشركة 
أمریكي).   دوالر  إیضاح  ملیون  و  ٦یتضمن  العمالت  لمخاطر  المجموعة  تعرض  حول  مخاطر  المعلومات 

وھري. إن السیولة. لم یتم خصم الذمم الدائنة التجاریة واألخرى غیر المتداولة نظراً ألن التأثیر سیكون غیر ج
 القیمة الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة واألخرى تقارب قیمتھا العادلة. 

 
 المخصصات  - ۱۹

 ملیون دوالر أمریكي 

مطالبات  
ومخصصات  

 أخرى 
مخصص 
 اإلجمالي  التبرعات

    

 ۱۱۷ .٤ ۱۰٦ .٥ ۱۰ .۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۲۳ .٦ - ۲۳ .٦ التبویبإعادة 

 ۱٤۱ .۰ ۱۰٦ .٥ ۳٤ .٥ * ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ٦ .٤ - ٦ .٤ خالل السنة  مكّونمخصص 

 ) ۷ .۱( - ) ۷ .۱( تم ردھامخصصات 
 ۱۲ .۲ ۱۲ .۲ - تأثیر الحركة في أسعار صرف العمالت 

 ۱٥۲ .٥ ۱۱۸ .۷ ۳۳ .۸ ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في 
 - - - غیر متداول

 ۱٥۲ .٥ ۱۱۸ .۷ ۳۳ .۸ متداول
 ۱٥۲ .٥ ۱۱۸ .۷ ۳۳ .۸ اإلجمالي 

 ). ۲(انظر إیضاح   ۲۰۱۹البیانات المالیة المعاد بیانھا لسنة * 
 

 

 ملیون دوالر أمریكي 

مطالبات  
ومخصصات  

 أخرى 
مخصص 
 اإلجمالي  التبرعات

    

 ۱٥۲ .٥ ۱۱۸ .۷ ۳۳ .۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲ .۰ - ۲ .۰ خالل السنة  مكّونمخصص 

 ۰۰ .۹ ۲ .۲ ) ۱ .۳( تأثیر الحركة في أسعار صرف العمالت 
 ۱٥٥ .٤ ۱۲۰ .۹ ۳٤ .٥ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في 

 - - - غیر متداول
 ۱٥٥ .٤ ۱۲۰ .۹ ۳٤ .٥ متداول

 ۱٥٥ .٤ ۱۲۰ .۹ ۳٤ .٥ اإلجمالي 
 

 المطالبات والمخصصات األخرى
في دعاوى قضائیة وتحكیمیة مختلفة. یتم االعتراف بالمخصص في الحاالت   أساسیاً  إن المجموعة طرفاً 
التي یحتمل فیھا أن تكون نتیجة اإلجراءات غیر مواتیة (في غیر مصلحة المجموعة)، ویمكن قیاس اآلثار  

طالبات الرئیسیة الحالیة  المالیة بشكل موثوق. للحصول على معلومات تفصیلیة فیما یتعلق بالدعاوى والم
 . ۲۷التي لم یتم االعتراف بمخصصات تعلق بھا، راجع ایضاح 

 

 مخصص التبرعات 
، أعلنت المجموعة أنھا قررت تحویل حقوقھا في المبالغ مستحقة القبض من الدفعة  ۲۰۱٤نوفمبر    ۱۳في  

ملیون جنیھ مصري    ۲ .٥۰۰بقیمة    ۲۰۱۳األولى المسددة بالفعل إلى مصلحة الضرائب المصریة في عام  
). وحتى اآلن، لم تتم  ۲۷ملیون دوالر أمریكي) إلى صندوق تحیا مصر (راجع إیضاح رقم    ۳٦۰ .۰  (حوالي

صیاغة اتفاقیة رسمیة مع صندوق تحیا مصر ولم یتم سداد أي مدفوعات للصندوق. تمت الموافقة على تحویل  
 .۲۰۱٤نوفمبر  ۱۲بتاریخ  والصناعةأوراسكوم لإلنشاء الحقوق من قبل مجلس إدارة شركة 

الدولي   المحاسبي  المعیار  بموجب  القائمة  للتوجیھات  المجموعة    ۳۷وفقًا  قامت  االستداللیة)،  (االلتزامات 
بعرض تحویل الحقوق إلى صندوق تحیا مصر كمخصص للتبرع. ھناك عدم یقین حول توقیت التدفق الخارج  

 للموارد. 
ملیون دوالر    ۲٦٦ .۲ملیون جنیھ مصري (حوالي    ۱٫۹۰٤المجموعة شیًكا بقیمة  ، استلمت  ۲۰۱٥في مارس  

، ونظراً النخفاض وضعف قیمة الجنیھ المصري منذ  ۲۰۲۰أمریكي) من السلطات المصریة. في نھایة عام  
 ملیون دوالر أمریكي.  ۱۲۰ .۹، انخفضت القیمة الدفتریة بالدوالر األمریكي إلى ۲۰۱٥مارس 

 
 ت مخصص التعویضا

اتفقت المجموعة مع األطراف المبرم معھم المعامالت، في إطار معامالت سابقة، على بعض التعویضات  
تواجھ الطرفین. تنطوي   التي  المحتملة  بالتعرضات الضریبیة والقانونیة  النقدیةالمتعلقة  المحتملة    التدفقات 

عتھا والتي بشأنھا ترتبط المجموعة  للمصادر االقتصادیة المتعلقة بھذا التعویضات على حاالت عدم یقین بطبی
مع شركات محاماة دولیة ومحلیة معروفة للتحقق من الموقف القانوني لشركة فیرتیغلوب في ھذه األمور.  

المقابل    إن الطرف  مع  المحتملة  التسویة  أن  المجموعة  وتقدر  متقدمة جًدا،  في مرحلة  التسویة  مفاوضات 
المخصص   مع  یتماشى  مبلغ  مقابل  التعرض  المرصودستكون  أن  المجموعة  تقدر  على  للخطر  .  القائم 

مالیین دوالر أمریكي. لم یتم تقدیم أي معلومات حول االفتراضات    ٤  مبلغ  التعویضات المتبقیة ال یتجاوز
 . النزاعات  تلكالمحددة المدرجة في تقدیر التدفقات الخارجة ألنھا قد تضر بموقف المجموعة في 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳٤  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 التقاریر القطاعیة   ۲۰
 

ل القرارات التشغیلیة    فإن،  فیرتیغلوب ھیكل الحوكمة داخل  وفقاً  مسؤوالً عن یكون  المسؤول الرئیسي التخاذ 
تقییم أداء الشركة وقطاعاتھا التشغیلیة باإلضافة إلى تخصیص الموارد. تقوم اإلدارة بمراجعة أداء القطاعات  

 التشغیلیة التالیة شھریًا: 
 

 للصناعات األساسیة الشركة المصریة  .۱
 الشركة المصریة لألسمدة  .۲
 شركة سورفیرت الجزائر  .۳
 ش.م.م  (فیرتل) شركة صناعات االسمدة بالرویس  .٤
 المنتجة   الكمیاتتمتلك  –الكیانات التجاریة  .٥
 إلى أطراف خارجیة مبیعات  -الكیانات التجاریة  .٦

 

 المنتجة بنفس الخصائص على النحو التالي:  الكمیاتیشترك إنتاج وتسویق 
 

ال - المنتجات  إطبیعة  یتم  والتسعیر ھا جانتتي  الناتجة،  والمخرجات  المطبقة)،  (التكنولوجیا  اإلنتاج  وعملیات   ،
  التابعة جمیع مصانع اإلنتاج  في  خدمات العمالء  كما تتشابھ  الدولي)،    المرجعي المطبق (على أساس التسعیر  

 فیرتیغلوب؛ل
 

الجزء األكبر من ھذه األمونیا    رئیسیة. یستخدم  ُمدخلة  ادةاألمونیا باستخدام الغاز كم  بإنتاج جمیع الكیانات  تقوم   -
و النیتروجین  على  القائمة  األسمدة  من  والیوریا  األمونیا  من  كل  تعتبر  الیوریا.  نفس  التي  إلنتاج  إلى  تنتمي 

مجموعة المنتجات. تُباع ھذه المنتجات في السوق الدولیة وتخضع لشروط تسعیر مماثلة ولتطورات السوق.  
 إلى حد كبیر؛من المصانع  عالعمالء النھائیین لكل مصنیتشابھ 

 

یتم تسویقھا مركزیًا من قبل الكیانات  المسئولة عن االنتاج    فیرتیغلوبغالبیة الكمیات التي تنتجھا كیانات  إن   -
إلى حد  یعتمد  التدفق النقدي وأداء كل من كیانات اإلنتاج  إن  التجاریة. نتیجة الستراتیجیة التسویق المركزیة،  

 كبیر على قدرة الكیانات التجاریة على تسویق المنتجات؛
 

المنتجات  إنتاج وتسویق    أنحیث  ،  یغلوب التي تنتجھا فیرت  الكمیاتنتاج وتسویق  إلقتصادیة  االخصائص  تتشابھ ال -
األدنى /  الھامش (ذات    التجاریةنشطة  األ  تتشعب من  التي تنتجھا فیرتیغلوبالھوامش المرتفعة لألحجام  ذات  

 األقل)؛
 

 البیع؛فیما یخص جمیع كیانات اإلنتاج لنفس سوق األسمدة الدولي  تخضع -
 

اتفاقیات    تنتفع - أالغاز طویلة األجل مع    شراءكیانات اإلنتاج جمیعھا من   غیر محددة / محددةر  اسعمخاطر 
، تتكون المواد الخام األخرى المستخدمة في اإلنتاج إلى حد كبیر من عالوة على ذلك لتورید الغاز الطبیعي.  

 المرافق، والتي تتوفر على نطاق واسع في جمیع مواقع اإلنتاج؛
 

جمیع مواقع اإلنتاج بالقرب من واحد أو أكثر من الموانئ البحریة الدولیة مما یعمل على تحسین مصادر  تقع   -
 المواد الخام و/أو شحن المنتجات للعمالء؛

 

بیئي، فإن ھذه البیئات   /  على الرغم من أن كیانات اإلنتاج تخضع للقوانین واللوائح المحلیة من منظور قانوني -
 سس؛نفس األُ  إلى  جة كبیرةبدر تستندفي كل بلد 

 

 
 

 : القطاعیة  تقاریرالقسمین رئیسیین من  القطاعات ضمن في ضوء ما ورد أعاله، سیتم تجمیع
 

و    الشركة المصریة للصناعات األساسیةفي  قطاعات التشغیل    یتألف من  الكمیات التي تنتجھا؛ إنتاج وتسویق   .۱
الكیانات  و  شركة صناعات االسمدة بالرویس ش.م.مو شركة سورفیرت الجزائر و  الشركة المصریة لألسمدة

 المنتجة   تمتلك الكمیات –التجاریة 
 

مبیعات طرف   -كیانات تجاریة ال یتألف من ؛ )خارجيلطرف كمیات (شراء وبیع  خارجيطرف المتاجرة مع  .۲
 .خارجي

 

المسؤول الرئیسي التخاذ القرارات التشغیلیة  قیام  مع كیفیة  تقاریر  عنھا  یَصُدر  تتوافق قطاعات فیرتیغلوب التي  
للمستثمرین مزیًدا  القطاعي  . سیوفر ھذا التقسیم  اتخدمقدم لھا ال األسواق التي ت  واستعراضلعملیات التجاریة  بإدارة ا

 من األفكار حول مزیج المنتجات وتأثیر السعر. 
 

 السیاسة القطاعیة 
تقاریر  مراجعة  ب  تقوم اإلدارةة.  یتقاریر اإلدارالداخلي لل   نظام ال تستمد الشركة نتائج قطاعات األعمال مباشرة من  

بیئات  تتماثل الھوامش ربح مختلفة.    وینتجان كال القطاعین بشكل منفصل حیث أنھما یتطلبان إستراتیجیات مختلفة  
لدى    سوق السلع العالمیة.  فيعة معًا في كل قطاع أثناء تداولھا  جمّ لكیانات المُ لوظروف االقتصاد الكلي  تنظیمیة  ال

 المجموعة مصدر دخل واحد من العقود المبرمة مع العمالء وھو مبیعات منتجات األسمدة (األمونیا والیوریا). 
 

 من قطاعات التقریر: قطاع فیما یلي وصف موجز لكل  
 

 الكمیات المنتجة  إنتاج وتسویق
  تستثني   أداء جمیع شركات التشغیل الصناعیة والتجاریة التي تنتج الیوریا واألمونیا، ولكنعلى  مل ھذا القطاع  تیش
المنتجة الخاصة بھا محدودة بالقدرة    الكمیات) حیث أن  القطاع التالي(انظر  خارجي  طرف  مع  األنشطة التجاریة    منھ

واالستثمارات    الموجوداتكما أن مستوى    مختلفة.الوالھوامش    ا اإلنتاجیة للمصانع واستراتیجیة التسعیر الخاصة بھ
على رأس المال  ھذا  لألنشطة التجاریة (یقتصر  بالنسبة  ألنشطة اإلنتاج ومنخفض بشكل عام  بالنسبة  مرتفع  یكون  

 العامل).
 

 )خارجيلطرف كمیات  (شراء وبیع خارجي المتاجرة مع طرف 
وبیعھا إلى    أخرى  منتجات األسمدة التي یتم شراؤھا من أطراف على    خارجيالمتاجرة مع طرف  مل قطاع  تیش

اإلنتاجیة وال توجد    القدرة ال یوجد حد لحجم  حیث  ھذا القطاع ھوامش منخفضة    نتجی ،  . بشكل عام خارجیة  أطراف 
 إن وجدت.  ،حاجة الستثمارات رأسمالیة جوھریة

 
 الشركات والكیانات األخرى)وھي أخرى (

 . یتكون ھذا القطاع من جمیع الكیانات المتبقیة للمجموعة
 

 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳٥  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 (تابع)  التقاریر القطاعیة  ۲۰
 

۲۰۲۰ 
 ملیون دوالر أمریكي 

وتسویق  إنتاج 
التي   الكمیات 

 فیرتیغلوب تنتجھا 
مع  المتاجرة 

 إجمالي استبعادات  أخرى خارجي طرف 
      

 ۱٬٥٥۰ .۸ - - ۱٦٥ .٦ ۱٬۳۸٥ .۲ إجمالي اإلیرادات الخارجیة 
      

خصم  قبل  المعدلة  األرباح  
و  والضرائب  اإلھالك  الفائدة 

 ٤٥۳ .۳ - )۱٥ .٤( )۱ .۹( ٤۷۰ .٦ * واإلستھالك 
شركة   في  الخسارة  من  حصة 
  مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكیة 

 )۰ .۱( - )۰ .۱( - - (صافي بعد خصم الضریبة) 
 )۲٦۸٫۱( - )۰ .۱( - )۲٦۸ .۰( اإلھالك واإلستھالك 

 ۳۳ .٥ )۳۳ .٦( ۳ .۱ ۰ .۲ ٦۳ .۸ إیرادات التمویل 
 )٤۷ ,۰( ۳۳ .٦ )۳۷ .۸( )۰ .۷( )٤۲ .۱( مصروفات التمویل 

 )٤۰ .۹( - )٤ .٤( )۰ .۱( )۳٦ .٤( ضریبة الدخل 
 ۱۲۷ .۱ - ) ٥٤ .۹( ) ۲ .٥( ۱۸٤ .٥ ربح السنة 

 ٦٦ .٥ - ۰ .۱ - ٦٦ .٤ نفقات رأسمالیة 
      

 ٤٬۷۹۷ .۳ - ۸٤ .۹ ۱٥ .۰ ٤٬٦۹۷ .٤ إجمالي الموجودات 
 

۲۰۱۹ 
 ملیون دوالر أمریكي 

وتسویق   إنتاج 
التي   الكمیات 

 فیرتیغلوب تنتجھا 
مع   المتاجرة 

 إجمالي  استبعادات  أخرى  طرف ثالث 
      

 ۱٫۰٥٥. ٥ - - ۲۸. ۷ ۱٫۰۲٦. ۸ إجمالي اإلیرادات الخارجیة 
      

  خصم   قبلالمعدلة  األرباح  
و  والضرائب  اإلھالك  الفائدة 

 ۳۷۱ .۰ - ) ۰ .٦( ۱ .۸ ۳٦۹ .۸ * واإلستھالك 
من   شركة  حصة  في  الخسارة 

مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكیة  
 ) ۰٫۱( - )۰ .۱( - - (صافي بعد خصم الضریبة) 

 ) ۲۲۲ .۷( - )۰ .۱( - ) ۲۲۲ .٦( اإلھالك واإلستھالك 
 ۱٥ .٤ ) ٤۷ .٦( ۱۰ .۸ ۰ .۱ ٥۲ .۱ إیرادات التمویل 

 ) ۱۰٤ .۰( ٤۷ .٦ ) ٦۹ .۹( )۰ .۱( ) ۸۱ .٦( مصروفات التمویل 
 ) ۱٥ .۱( - ) ۲ .٥( )۰ .۱( ) ۱۲ .٥( الدخل ضریبة 

 ۳۸ .٤ - ) ٦٤ .۰( ۱ .۷ ۱۰۰ .۷ ربح السنة 
 ٥۰ .٦ - - - ٥۰ .٦ نفقات رأسمالیة 

      
  ٤٫۹۹۱ .۹ - ۹۱ .۲ ۰ .۲ ٤٫۹۰۰ .٥ إجمالي الموجودات 

 
 

مقاییس أداء األعمال. لم یتم تعریف  القائمة فیما یخصمقاییس األداء البدیلة لتوفیر فھم أفضل للتطورات  فیرتیغلوب * تستخدم 
البدیلة   الدولیة  األداء  المعاییر  المالیةفي  التقاریر  باالقتران مع مقاییس    إلعداد  المعاییر ویجب استخدامھا كمعلومات تكمیلیة 

قبل خصم الفوائد والضرائب المعدلة  یتم تعریف األرباح    بشكل مباشر.قابلیة للمقارنة    األكثرالدولیة إلعداد التقاریر المالیة  
ومكاسب   اإلھالك واإلستھالكالفوائد ومصاریف ضریبة الدخل و   خصم  على أنھا إجمالي صافي الربح قبل  اإلھالك واإلستھالكو

الملكیة. فیھا بطریقة حقوق  المستثمر  الشركات  العمالت األجنبیة والدخل من  بنود وتكالیف إضافیة بمعدلة    وخسائر صرف 
 تعتبرھا اإلدارة ال تعكس عملیاتنا األساسیة.

 
 المعلومات الجغرافیة للعملیات المستمرة 

 

غیر المتداولة (من قبل الشركة   والموجوداتیرادات المجموعة (حسب وجھة البضائع)  إل   الً ی المعلومات الجغرافیة أدناه تحلتوفر  
 حیث یتم تشغیل األنشطة). 

 

 الموجودات غیر المتداولة اإلیرادات 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

     
 ۰ .۲ ۰ .٥ ۳۳۷ .۸ ۳۷٤ .۰ أوروبا 

 - ۰ .۱ ۱۷۳ .۷ ۱۱۸ .٥ أمریكا الشمالیة 
 - - ۱٤۰ .۲ ۱۳۳ .٤ أمریكا الجنوبیة 

 ۱٫۲۲۷ .۱ ۷۸۳ .۷ ٦۲ .۱ ۲۰۳ .۹ افریقیا
 ۲٫۹۲۱ .۷ ۳٫۰۷۸ .۳ ۹٤ .٤ ۸۰ .۹ الشرق األوسط 

 - - ۲٤۷ .۳ ٦٤۰ .۱ وأوقیانوسیا آسیا 
 ٤٫۱٤۹ .۰ ۳٫۸٦۲ .٦ ۱٫۰٥٥ .٥ ۱٫٥٥۰ .۸ إجمالي

 - - ۸۹ .۱ ۷٤ .۰ )۲٦األطراف ذات العالقة (ایضاح 
 ٤٫۱٤۹ .۰ ۳٫۸٦۲ .٦ ۹٦٦ .٤ ۱٫٤۷٦ .۸ أخرى أطراف 
 ٤٫۱٤۹ .۰ ۳٫۸٦۲ .٦ ۱٫۰٥٥ .٥ ۱٫٥٥۰ .۸ إجمالي

    
 ٪ من إجمالي إیرادات المجموعة، باستثناء الھند.۱۰ في كل دولةال تتجاوز اإلیرادات 

 

محدد في العقود مع العمالء، كما تتمثل التزامات یتمثل التزام األداء الرئیسي للمجموعة دائًما في تورید المنتجات وفقاً لما ھو  
األداء اإلضافیة المحتملة المتضمنة في تكلفة النقل وتكلفة التأمین ذات الصلة، وذلك وفقاً للمصطلحات التجاریة الدولیة. لدى  

ویت األسمدة،  منتجات  لتورید  العمالء  مع  المبرمة  العقود  من  اإلیرادات  لتدفقات  واحد  بجمیع المجموعة مصدر  االعتراف  م 
 .اإلیرادات في وقت زمني محدد

 

ال تعتبر القیمة الزمنیة للمال ذات صلة بتعدیل مبلغ اإلیرادات، نظراً ألن فترات السداد قصیرة األجل. كما أنھ ال یوجد مقابل 
 .غیر نقدي یجب اإلفصاح عنھ بشكل منفصل

 
 الرئیسیین  العمالء

 

والتي تبلغ في إنتاج وتسویق للكمیات التي تنتجھا الشركة  واحد    رئیسي   عمیلفي اإلیرادات من  معظم ایرادات المجموعة  تتمثل 
 .ملیون دوالر أمریكي) من إجمالي إیرادات المجموعة ۱۱۷ .٦:  ۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي ( ۱۰۲. ۲

 
 

 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳٦  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 والمصروفات اإلداریة والعمومیة تحدید تكلفة المبیعات ومصروفات البیع    -۲۱
 
 المصروفات حسب طبیعتھا  -أ

 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

   
 ٥۱۳. ٦ ٦٦۷. ۷ مواد خام ومواد استھالكیة وبضائع تامة الصنع 
 أطراف ذات  –مواد خام ومواد استھالكیة وبضائع تامة الصنع  

 ٤۰. ٦ ۱۸٤. ٤ )۲٦عالقة (إیضاح 
 ۱۰۱. ۷ ۱۸٦. ٦ الموظفین (ب) مصروفات امتیازات 
 ۲۲۲ .٦ ۲٦۸. ۰ اإلھالك واإلستھالك 
 ۰. ۱ - )۲٦أطراف ذات عالقة (إیضاح  - اإلھالك واإلستھالك

 ۳. ۲ ۸. ۱ مصروفات االستشارات 
 ۱. ۹ ۳. ٥ ) ۲٦أطراف ذات عالقة (إیضاح  -مصروفات أخرى 
 ۳۲٫۳ ٤۹. ٦ مصروفات أخرى

 ۹۱٦. ۰ ۱٬۳٦۷. ۹ اإلجمالي 
 ۸٥۸ .۹ ۱٬۲۷۸ .٥ تكلفة المبیعات 

 ٥۷ .۱ ۸۹ .٤ البیع والمصروفات العمومیة واإلداریة  مصروفات
 ۹۱٦. ۰ ۱٬۳٦۷. ۹ اإلجمالي 

 
 الموظفین امتیازات مصروفات  -ب

 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

   
 ۷۲. ٦ ۱۲۱. ۸ رواتب وأجور 

 ۱٤. ۸ ۲٥٫۰ حصة الموظفین من األرباح 
 ۲. ۱ ۸. ۱ المعاشات تكلفة 

 ۱۲. ۲ ۳۱. ۷ مصروفات أخرى للموظفین 
 ۱۰۱. ۷ ۱۸٦. ٦ اإلجمالي 

 
، بلغ متوسط عدد الموظفین العاملین في المجموعة الذین  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المالیة المنتھیة في  

 موظفًا). ۲٫٥۷۱: ۲۰۱۹موظفًا ( ۲٫٥۸۱تم تحویلھم إلى دوام كامل 
 

  
 األخرى اإلیرادات ۲۲

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ٤ .٦ - أخرى
 ٤ .٦ - اإلجمالي 

 

 صافي مصروفات التمویل  ۲۳
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۲ .۷ ۱ .٤ إیرادات الفائدة على القروض والسلفیات 
 ۱ .۲ ۰ .٥ ) ۲٦إیرادات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ۱۱ .٥ ۳۱ .٦ أرباح صرف عمالت أجنبیة 
 ۱٥ .٤ ۳۳ .٥ إیرادات التمویل 

 مصروفات الفائدة وتكالیف التمویل األخرى من مطلوبات مالیة  
 المستھلكة مقاسة بالتكلفة  

 
)۲. ۳٤ ( 

 
)۷. ۷۳ ( 

 ) ۱۰ .۸( ) ۳ .۷( )۲٦مصروفات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ) ۱۹ .٥( ) ۹ .۱( خسائر صرف عمالت أجنبیة 

 )  ۱۰٤ .۰( ) ٤۷ .۰( مصروفات التمویل 
 ) ۸۸ .٦( ) ۱۳ .٥( صافي تكالیف التمویل المعترف بھا في األرباح أو الخسائر

 
 التزامات رأسمالیة  ۲٤

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ أمریكي ملیون دوالر  
   

 ۸ .۹ ۸ .٥ فیرتل 
 ۳۲ .۷ ۱۹ .۹ سورفیرت 

 ۳ .٥ ۱ .۳ الشركة المصریة لألسمدة 
 ٤٥ .۱ ۲۹ .۷ إیرادات التمویل 

 
 بصورة رئیسیة بتكالیف مستقبلیة لتجدید وصیانة ھذه المصانع. تتعلق االلتزامات الرسمالیة 

 
  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳۷  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 
 ربحیة السھم    -۲٥

 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 

   
   ) األساسیة ۱(

 ۳ .۹ ۷٤ .۳ لمساھمین إلى ا  المنسوبصافي الربح 
 ۱٬۸۹۱ .۳ ۳٬۳۲۸ .۲ )ة(األساسی  ة سھم العادیالمتوسط المرجح لعدد األ

 ۰ .۰۰۲ ۰ .۰۲۲ (بالدوالر األمریكي) للسھم العادي   ةاألساسی الربحیة
   
   المخففة ) ۲(

 ۳ .۹ ۷٤ .۳ لمساھمین االمنسوب إلى صافي الربح 
 ۱٬۸۹۱ .۳ ۳٬۳۲۸ .۲ )ة(األساسی  ة سھم العادیالمتوسط المرجح لعدد األ

 ۰ .۰۰۲ ۰ .۰۲۲ (بالدوالر األمریكي)  للسھم العادي  المخففة الربحیة
 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المحتسبة: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 - ۳٬۳۲۸٫۲ ینایر   ۱في التي تم إصدارھا األسھم العادیة  
 ۳٬۳۲۸٫۲ - خالل السنة التي تم إصدارھا  سھم األ

 ۳٬۳۲۸٫۲ ۳٬۳۲۸٫۲ دیسمبر  ۳۱ة القائمة في العادیاألسھم 
 

 . ال توجد أسھم مخففة محتملة
 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة     -۲٦
 

 التي تتم في سیاق األعمال االعتیادیة  –المعامالت مع األطراف ذات عالقة  
 

تحدث المعامالت مع األطراف ذات عالقة عندما توجد عالقة بین الشركة والشركات التي تشاركھا الحصص  
راء  وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسین لدیھا. تقوم الشركة، في سیاق األنشطة االعتیادیة، بش

 وببیع البضائع والخدمات من وإلى أطراف ذات عالقة متعددة (بما في ذلك الشركات الزمیلة) لدى المجموعة. 
 

وأیًضا مع   أو سي آي  مع مساھمیھا في مجموعة  عالقةلوب معامالت مع أطراف ذات  غلدى مجموعة فیرتی
الناتج من شركة  غاز  المجموعة أدنوك من خالل شركة الرویس لصناعة األسمدة ذ م م (فیرتل). تستخدم فیرتل  

 .بیع جزًءا صغیًرا من منتجاتھا لشركات تابعة أخرىقوم ب أدنوك إلنتاج األسمدة، وت
 

 

  
 

ت مع أطراف ذات  الفي البیانات المالیة كمعامالشركات التالیة التابعة ألدنوك  یتم عرض المعامالت مع  
 عالقة: 

 ""أدنوك  -شركة بترول أبوظبي الوطنیة  •
 أدنوك للتكریر -شركة أبوظبي لتكریر النفط  •
 أدنوك لمعالجة الغاز  -شركة بترول أبوظبي الوطنیة لمعالجة الغاز  •
 دة ( بروج ) شركة أبوظبي للدائن البالستیكیة المحدو •
 شركة بترول أبوظبي الوطنیة لإلمداد والخدمات  •
 شركة بترول أبوظبي الوطنیة للغاز الطبیعي المسال  •
 ركة أبوظبي إلدارة الموانيء البترولیة (ارشاد)ش •
 حامض (الحصن)الغاز للشركة بترول أبوظبي الوطنیة  •
 شركة أبوظبي للعملیات البترولیة البریة المحدودة  •

 
اإلعفاءطبقت   في  المجموعة  رقم  ال  الوارد  الدولي  المحاسب  عن   ۲٤معیار  باإلفصاح  یتعلق  فیما 

المعامالت مع حكومة أبوظبي، بصفتھا المالك المستفید من أدنوك. لم تكن ھناك معامالت جوھریة مع  
 ).جوھریة : ال توجد معامالت ۲۰۱۹( خالل السنة الجھات الحكومیة ذات الصلة

 
المعامال بیان  أنھا  یتم  على  المالیة  البیانات  في  أي  سي  أو  لمجموعة  التابعة  التالیة  الشركات  مع  ت 

 معامالت مع طرف ذي عالقة: 
 أوراسكوم لإلنشاءات مصر  •
 أو سي أي بي إل سي  •
 أو سي أي إن. في  •
 أو سي أي فیرتیلیزیرز بي. في  •
 أو سي أي أوفرسیز ھولدنج  •
 فیرتیلزیرز لیمتد   أو سي آي مینا •
 أو سي أي نیتروجین  •
 أو سي أي فیرتیلیزیرز الوالیات المتحدة اإلمریكیة  •
 أو سي أي بیرسونل بي. في  •
 ذ.م.م  ۷ –إن  •

 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳۸  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 (تابع)المعامالت مع األطراف ذات عالقة  - ۲٦
 

 : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي قائمة بالمعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة كما في 
 

۲۰۲۰ 
 الطرف ذو العالقة 

 العالقة ملیون دوالر أمریكي

إیرادات  
المعامالت 

خالل  
 السنة

ذمم 
مدینة 
قائمة 

في  
نھایة 
 السنة

ذمم 
دائنة 
قائمة 

في  
نھایة 
 السنة

صافي 
المبلغ 
الُمعاد  
 تحمیلھ

القروض 
والذمم 
 المدینة 

 إیرادات  
 الفائدة 

مصروفات 
الفائدة  

ورسوم  
التمویل 
 األخرى 

         
 - - - ) ۲ .۱( ۰ .۲ - - آي أو سي  أو سي أي إن. في 

 - - - - ۰ .۱ - - آي أو سي  آي الوالیات المتحدة  أو سي 
 - - - - ۰ .۱ - - آي أو سي  أو سي أي أوفرسیز ھولدنج 
أو سي أي فیرتیلیزیرز بي.  

 - ۰ .٥ - - - - - آي أو سي  في
 - - - ) ۰ .۸( - - - آي أو سي  أو سي أي إنترمیدیت بي في 
 - - - ) ۰ .۳( ۰ .۱ - - آي أو سي  أو سي أي بیرسونل بي. في  

 - - - ) ۰ .۳( ۰ .۸ ۷ .۸ ٥۹ .۸ آي أو سي  أو سي أي نیتروجین 
 - - - - - - ۱۲ .۲ آي أو سي  ذ.م.م ۷ –إن 

 - - - - ۰ .۲ - - آي أو سي  بي إل سي  أو سي
 - - - - ۰ .۹ - - آي أو سي  أوراسكوم لإلنشاءات مصر 

 ) ۳ .۷( - - )۱٤٥ .۸( ۲٤ .۲ - - أدنوك أدنوك
 - - - - - ۱ .۲ ۲ .۰ أدنوك شركة أبوظبي للدائن المحدودة  

 - - - )۳۷ .۲( ٤ .۳ - - أدنوك أدنوك للتكریر 
 - - - ) ۱ .٤( ۰ .۱ - - أدنوك أدنوك لمعالجة الغاز 

   - - - - - ۰ .۱ - أدنوك شركات تابعة ألدنوك*
 ) ۳ .۷( ۰٫٥ - )۱۸۷ .۹( ۳۱ .۰ ۹ .۱ ۷٤ .۰  اإلجمالي

 
 * إن القائمة مبینھ في الفقرة السابقة. 

، حیث  ""أدنوك  -بترول أبوظبي الوطنیة  تستأجر المجموعة أراضي ومكاتب وسكن للموظفین من شركة  
ملیون دوالر أمریكي في سنة    ۸۷  .٤(  ۲۰۲۰ملیون دوالر أمریكي في سنة    ۷۹  .٦یبلغ التزام اإلیجار  

۲۰۱۹ .( 
 

باإلضافة إلى معامالت األطراف ذات عالقة الموضحة في الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض المصروفات  
 التشغیلیة المتعلقة بالمبالغ الغیر ھامة فیما یتعلق بالخدمات المقدمة من قبل أطراف ذات عالقة. 

 
القة أعاله، قد تختلف الشروط واألحكام وفقاً للمعامالت التي  نظراً لطبیعة المعامالت مع األطراف ذات ع

یتم التفاوض بشأنھا مع األطراف األخرى. ترى إدارة المجموعة أن شروط وأحكام كافة المعامالت المبرمة  
یتعلق   فیما  أخرى  أطراف  مع  تتم  التي  تلك  عن  جوھریة  بصورة  تختلف  ال  عالقة  ذات  األطراف  مع 

 بالخدمات المتشابھة. 
 
 
 

  
 

۲۰۱۹ 
 الطرف ذو العالقة 

 العالقة ملیون دوالر أمریكي

إیرادات  
المعامالت 

خالل  
 السنة

ذمم 
مدینة 
قائمة 

في  
نھایة 
 السنة

ذمم 
دائنة 
قائمة 

في  
نھایة 
 السنة

صافي 
المبلغ 
الُمعاد  
 تحمیلھ

القروض 
والذمم 
 المدینة 

 إیرادات  
 الفائدة 

مصروفات 
الفائدة  

ورسوم  
التمویل 
 األخرى 

         
 ) ۳ .۳( - - ) ۰ .۹( ۰ .۸ ۰ .٥ - آي أو سي  أو سي أي إن. في 

 ) ۰ .٥( ۰ .۱ ٦۳ .۱ - - - - آي أو سي  أو سي أي فیرتیلیزیرز بي. في 
 ) ٦ .۰( ۱ .۱ - ) ۰ .۳( - ۰ .۱ - آي أو سي  أو سي أي أوفرسیز ھولدنج 

 - - - - ۰ .۰ ۰ .۲ - آي أو سي  فیرتیلزیرز لیمتد  أو سي آي مینا 
 - - - - - ۰ .۸ - آي أو سي  سي أي إنترمیدیت بي في أو 

 - - - ۰ .۳ ۰ .۲ ۳ .۸ ٤۹ .٥ آي أو سي  أو سي أي نیتروجین 
 - - - - - - ۳۹ .٦ آي أو سي  ذ.م.م ۷ –إن 

 - - - ) ۱ .۰( - - - آي أو سي  أو سي أي بیرسونل بي. في 
 - - - - ۰ .۳ - - آي أو سي  أوراسكوم لإلنشاءات مصر 

 ) ۱ .۰( - - )۳٥ .۷( ۱ .۷ ۲ .٦ - أدنوك أدنوك
 - - - ) ۹ .۲( ٦ .۸ - - أدنوك أدنوك للتكریر 

 - - - - - ۱ .۳ - أدنوك شركة أبوظبي للدائن المحدودة  
 - - - ) ۰ .٤( ۰٫۲ - - أدنوك أدنوك لمعالجة الغاز 

 - - - - ۰ .۳ ۰ .۱ - أدنوك شركات تابعة ألدنوك*
 ) ۱۰ .۸( ۱ .۲ ٦۳ .۱ ) ٤۷ .۲( ۱۰ .۳ ۹ .٤ ۸۹ .۱  اإلجمالي
 

 * إن القائمة مبینھ في الفقرة السابقة. 
 

 تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 

أعضاء تنفیذیین تم عینھم من قبل المساھمین. بالرغم من اعتبار    ۱۰یتألف أعضاء مجلس إدارة الشركة من 
المساھمین على أن كل مساھم سوف یكون مسؤول  أعضاء مجلس اإلدارة موظفي إدارة رئیسین فقد اتفق كال  

عن سداد كافة التعویضات المستحقة إلى ومن استرداد كافة المصروفات النثریة المتكبدة من قبل أعضاء  
مجلس اإلدارة المعینین أو باإلنابة عنھم. وبالتالي لم تتكبد الشركة أي مبالغ فیما یتعلق بتعویضات موظفي  

 اإلدارة الرئیسیین. 
 

وة على ذلك، یعتبر المدیر المالي التنفیذي ومدیر العملیات التنفیذي وفریق اإلدارة من موظفي اإلدارة  عال
ملیون دوالر    ۱ .۹۸الرئیسیین. یبلغ إجمالي مكافآتھم بما في ذلك االمتیازات قصیرة األجل وطویلة األجل  

 . ۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي في سنة  ۱أمریكي مقابل أقل من 
 

تقدیم مكافأة نھا الخدمة و/أو امتیازات قائمة على أساس األسھم لموظفي اإلدارة الرئیسیین خالل سنة  لم یتم  
۲۰۲۰ . 

 

 
 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ۳۹  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 التزامات محتملة  - ۲۷
 

 التزامات محتملة 
 

 خطابات ضمان / اعتمادات مستندیة
 

 من بنك إتش إس بي سي بنك المشرق بقیمة  ضمانخطابات  ضمانات حسن آداء وشركات التجارة الرئیسیة التابعة للمجموعة  لدى  
 ۰ .٤ملیون دوالر أمریكي لعمالئھا االستراتیجیین كما أن لدیھا ضمانات حسن األداء مع الحكومة صادرة من بنوك محلیة بقیمة    ۱۸ .۸

 .۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ملیون دوالر أمریكي كما في 
 

 المطالبات والدعاوى 
 

في سیاق األعمال االعتیادیة تدخل شركات المجموعة وائتالفاتھا المشتركة في بعض الدعاوى أو القضایا بصفتھا مدعي أو مدعي  
ھذه الدعاوى مع  علیھا. یتم عن كثب مراقبة ھذه الدعاوى من قبل إدارة الشركات والمستشارین القانونین. یتم بصورة منتظمة تقییم  

األخذ بعین االعتبار التغطیة التأمینیة المحتملة وحقوق الرجوع الخاصة باألطراف األخرى. ال تتوقع المجموعة أن یترتب على ھذه  
نتائج ھذه   أن تكون  المحتمل  التي من  بالحاالت  یتعلق  فیما  للمجموعة.  المالي  المركز  تأثیر مادي على  لھا  التزامات یكون  الدعاوى 

المالیة  الد البیانات  بمخصص في  االعتراف  یتم  المالیة بصورة موثوقة،  االلتزامات  قیاس  ویمكن  المجموعة  في صالح  لیست  عاوى 
"المخصصات". من الضروري إدراك أنھ في ضوء التطورات المستقبلیة المحتملة مثل (أ)   ۱۹الموحدة كما ھو مبین في اإلیضاح  

(ب) التسویات المستقبلیة المحتملة و (ج) األحكام الصادرة بشأن القضایا العالقة، قد یترتب على  الدعاوى القضائیة اإلضافیة المحتملة  
بعض القضایا التزامات إضافیة ومصروفات ذات صلة، عندئذ لم تتمكن المجموعة من تقدیر أي مبالغ إضافیة فیما یتعلق بالخسائر أو  

ؤكد بما یسمح لھذه المبالغ أن تكون مالئمة. عالوة على ذلك، عند تحقق االلتزامات  مستوى الخسائر بما یزید عن المبالغ المسجلة بشكل م
المحتملة، یتم عادة سداد ھذه االلتزامات على مدى عدة سنوات كما أنھ ال یمكن بشكل دقیق توقع توقیت ھذه االلتزامات. عندما ال یمكن 

فإننا نعتقد، بناًء على المشورة القانونیة والمعلومات التي تم الحصول علیھا  توقع نتائج ھذه القضایا والمطالبات والنزاعات بشكل دقیق، 
أن النتائج النھائیة لن تؤثر بصورة مادیة على المركز المالي الموحد للمجموعة لكنھا قد تؤثر بصورة مادیة على نتائج العملیات أو  

 التدفقات النقدیة الخاصة بالمجموعة في أي فترة محاسبیة.
 

 منطقة حرة  إیبكركة  موقف ش
 

إلى وضعھا السابق كشركة   إیبكینص على إعادة شركة  إیبك، أصدرت المحكمة اإلداریة حكماً في صالح شركة ۲۰۱۳أبریل  ۲۰في 
منطقة حرة في مصر. قدمت الھیئة العاملة لالستثمار والمناطق الحرة استئنافاً أمام المحكمة اإلداریة. لم تصدر المحكمة قرار بعد في  

 ھذا الشأن. 
 

ولم یتم    ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱ملیون دوالر أمریكي في    ۱۳۸ .۲تحریر التزامات الضرائب (المؤجلة) التي تبلغ في مجملھا    إیبك قررت  
، أصدرت الھیئة العامة لالستثمار ۲۰۱۸ینایر    ٤. في  ۲۰۱۱منذ الدعوى التي تم رفعھا عام    إیبكرفع أي دعاوى ضریبیة من قبل  

بطاقة ضریبة    إیبك كما حصلت شركة    إیبكوالمناطق الحرة قرار تنفیذي یسمح بتنفیذ حكم المحكمة اإلداریة الصادر لصالح شركة  
 خاضع لنتائج االستئناف أمام المحكمة اإلداریة.  إیبكالمنطقة الحرة. سیبقى وضع شركة 

 
 
 

 شركة سورفیرت الدعوى القضائیة المتعلقة ب 
، أصدرت المحكمة الجنائیة الصغرى في وھران حكم ضد شركة سورفیرت فیما یتعلق باالنتھاك المزعوم  ۲۰۱۸مارس    ٥في  

للوائح مراقبة الصرف باإلضافة إلى لوائح األسواق العامة وتفویض الخدمات العامة. الزمت المحكمة الصغرى شركة سورفیرت  
 ملیون دوالر أمریكي تقریباً) كما الزم أحد موظفي الشركة بغرامة بمبلغ   ٤۲  .۱ملیار دینار جزائري (  ٥  .٥سداد غرامھ قدرھا  

، قامت شركة سورفیرت باستئناف الحكم  ۲۰۱۸مارس    ۷ملیون دوالر أمریكي تقریباً). في    ۲۱ .۱ملیار دوالر جزائري (  ۲ .۸
،  ۲۰۱۹. في ینایر  ۲۰۱۸نوفمبر    ۲۸م الصادر ضد سورفیرت بتاریخ  أمام محكمة االستئناف في وھران، الجزائر والتي أیدت الحك

قدمت سورفیرت استئنافاً ضد ھذا الحكم لدى المحكمة العلیا. تجادل شركة سورفیرت على صحة الحكم وال تزال تدافع بقوة عن  
ستئناف. قامت العدید من شركات  قضیتھا. لم تحدد المحكمة العلیا جلسة استماع حتى تاریخھ كما یتم تعلیق الحكم خالل فترة اال 

 . لم تقم المجموعة بقید أي مخصص مقابل ھذه القضیة. سورفیرت المحاماة المحلیة والدولیة الشھیرة بفحص الوضع القانوني لشركة  
 

 االلتزامات المتعلقة بسحب أصل من الخدمة 
إیجار قطعة أرض خاصة بھا. تم اإلفصاح عن االلتزام  لدى شركة سورفیرت التزام تعاقدي بسحب أصل من الخدمة یتعلق بعقد  

المتعلق بسحب ھذا األصل من الخدمة على أنھ التزام محتمل نظراً ألنھ من غیر المحتمل إجراء تقدیر موثوق بشأن توقیت وقیمة  
 ھذا االلتزام. 

 
لیھا. إن فترة االتفاق غیر محددة ویتضمن  أبرمت شركة فیرتیل اتفاقیة مع شركة أدنوك لتأجیر األرض التي تقوم بتشغیل المصنع ع

االلتزامات المتعلقة بفك األصل وااللتزامات المتعلقة بتنظیف التلوث البیئي الناتج عن إیقاف التشغیل. لم یتم احتساب ھذا االلتزام  
كة أن التأثیر المالي یعتبر غیر  نظراً ألن الشركة لم تخطط إلنھاء أنشطتھا التشغیلیة في المستقبل المنظور وبالتالي ترى إدارة الشر

 .مادي
 

 إس. أیھ. إي   أوراسكوم لإلنشاء والصناعةالنزاع الضریبي المتعلق بشركة 
أكتوبر   شركة  ۲۰۱۲في  وھي  المصریة  التابعة  شركتنا  تھرب ضریبي ضد  دعوى  برفع  المصریة  الضرائب  قامت مصلحة   ،

أیھ. إي"). یتعلق النزاع الضریبي ببیع أعمال األسمنت المتعلقة بشركة    إس. أیھ. إي ("أو سي أي إس.   أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
أوراسكوم لإلنشاء  . تم رفع ھذه الدعوى ضد شركة  ۲۰۰۷ج أس أیھ في عام  رإس. أیھ. إي لشركة الفا  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

إس. أیھ.   أوراسكوم لإلنشاء والصناعة إس. أیھ. إي على الرغم من عدم وجود تحقیق رسمي. على الرغم من أن شركة   والصناعة
إي ومستشاریھا القانونین والضریبین یعتقدون أن المعاملة المذكورة أعاله قد تم إعفاءھا من الضرائب، إال أن اإلدارة قد قامت  

 سنوات.   ٥ملیار جنیة مصري. سوف یتم سداد ذلك المبلغ على مدى فترة  ۷ .۱بإبرام اتفاقیة تسویة بمبلغ 
 

. عقب تغیر الحكومة تمت تبرئة الشركة من  ۲۰۱۳ملیار جنیة مصري في عام    ۲ .٥االتفاق، تم سداد القسط األول البالغ  عقب  
ثم من قبل لجنة االستئناف المستقلة التابعة لمصلحة    ۲۰۱٤فبرایر    ۱۸المطالبة الضریبیة من قبل النیابة العامة المصریة بتاریخ  

. قامت مصلحة الضرائب المصریة باستئناف القرار دون إدراج أیھ وثائق أو حقائق  ۲۰۱٤نوفمبر    ۱۳الضرائب المصریة في  
إس. أیھ. إي ومستشارھا الداخلي أنھ من غیر المحتمل    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةجدیدة، والیزال االستئناف مستمر. تعتقد شركة  

إس. أیھ. إي    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةشركة    أعلنت  ۲۰۱٤نوفمبر    ۱۳صدور حكم لصالح مصلحة الضرائب المصریة. في  
ملیار جنیة مصري والمتعلق بسداد مبلغ ضریبي غیر مستحق إلى صندوق    ۱.  ۹أنھا ستقوم بتحویل الحقوق الخاصة بھا البالغة  

 . ۱۹تحیا مصر وقامت برصد مخصص مقابل ھذا المبلغ ، راجع اإلیضاح 
 

  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة تقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصریة في صالح شركة  على الرغم من أن حكم لجنة االستئناف المس
إس. أیھ. إي برفع    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةملیون جنیة مصري. قامت شركة    ۹۰۰إس. أیھ. إي، قامت الشركة بسداد مبلغ  

 . دعوى السترداد ھذا المبلغ
 

بي إل سي ("أو سي")    كونستراكشون الھندسة والبناء التي شكلت شركة أوراسكوم  نظراً ألن ھذا النزاع قد حدث قبل تفكك مجموعة  
أوراسكوم كونستراكشون بي  ، یتم تقاسم أي التزامات وأي استردادات بالتساوي بین شركة "أو سي أي إن. في" وشركة  ۲۰۱٥في  

"  أوراسكوم لإلنشاء والصناعةصة شركة ". في حال تم إصدار حكم لصالح مصلحة الضرائب المصریة، فإن الحد األقصى لح إل سي
 ملیون دوالر أمریكي. ۱٤٦ .۰ملیار جنیة مصري أي ما یعادل  ۲ .۳في المطالبة الضریبة سوف یبلغ 

 
 



 
 البیانات المالیة الموحدة 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 دیسمبر (تابع)  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

 

   ٤۰  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 (تابع)التزامات محتملة  - ۲۷
 

 الموجودات المحتملة 
ملیار    ۱ .٤قابلة لالستقطاع بقیمة  ترتب على مجموعة من المعامالت التاریخیة السابقة (إجمالي) فروق ضریبیة مؤقتة  

دوالر أمریكي. ومع ذلك، وبناًء على تباین تفسیر اللوائح الضریبیة المحلیة، فإن الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع ال  
الدولي رقم   المحاسبي  المعیار  الواردة في  التفسیر    ۱۲تستوف بعد بمعاییر االعتراف  الصادر عن لجنة    ۲۳رقم  / 

 . ال یتوقع التوصل إلى استنتاج قطعي للمعالجة خالل فترة زمنیة قصیرة. تقاریر المالیة الدولیةتفسیرات ال
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة بالشركات التابعة األساسیة كما في  - ۲۸
 

 بلد التأسیس أسم الشركة
حصص 
 طریقة التوحید  الملكیة

    
 توحیدھا بالكاملتم  ٥۰ .۹۹ الجزائر  سورفیرت الجزائر أس بي أیھ 

المحدودة   لصناعات األسمدة الرویس
 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات   (فیرتل)

 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ سوق أبو ظبي العالمي  - اإلمارات  ھولدنج لیمتد ۱فیرتالیزرز 
 توحیدھا بالكاملتم  ۱۰۰ .۰۰ سوق أبو ظبي العالمي  - اإلمارات  أوسیفیرت إم إي ھولدنج

 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ سوق أبو ظبي العالمي  - اإلمارات  ھولدنج لیمتد ۲فیرتالیزرز 
 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ سوق أبو ظبي العالمي  - اإلمارات  فیرتالیزرز إكسبورت ھولدنج
 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ سوق أبو ظبي العالمي  - اإلمارات  فیرتیغلوب للتوزیع المحدودة 

 تم توحیدھا بالكامل ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات   لیمتد  فرتلیزر ترایدنجأو سي آي 
میدل إیست بیتروكیمكال كوروبریشن  

 تم توحیدھا بالكامل ۷٥ .۰۰ كایمان لیمتد (كایمان)
 تم توحیدھا بالكامل ۹۹ .۹٦ مصر ش.م.ع أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

 تم توحیدھا بالكامل ٦۰ .۰۰ مصر للصناعات األساسیةالشركة المصریة 
  تم توحیدھا بالكامل ۹۹ .۹٦ مصر الشركة المصریة لألسمدة 

 أحداث الحقة  ۲۹ 
 

الطرح األولي العام لشراكة    شركة بترول أبوظبي الوطنیةو    أو سي أي إن. فيتدرس كل من  
 النیتروجین الخاصة بھم فیرتیغلوب. 

 
قامت الشركة بإجراء مراجعة لألحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة العمومیة حتى تاریخ إصدار 
البیانات المالیة ورت أنھ ال یوجد أحداث أخرى تستدعي االعتراف أو اإلفصاح عنھا في البیانات  

 المالیة. 
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