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كة طرح أسهم  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةلل  منطقة حرةشر
 
 فقط  كتتاب العام ف

  

ة  كة للطرح االكتتابنشر تيغلوب العام ألسهم شر كة منطقة حرة(  – ش.ع.م فير  )شر

كة عامة محدودة باألسهم   ي العالمي  -)شر ي سوق أبوظب 
 
كة"( )مؤسسة ف  )"الشر

 

 2021أكتوبر  5  بتاري    خ

ا  )   1,145,582,011  عدد بيع  
ً
ألف ا وخمسمائة واثنان وثمانون 

ً
 وإحدى مليار ومائة وخمسة وأربعون مليون

(  إدرهم    0.59ما يعادل  ب ) دوالر أمريكي    0.16بقيمة    من األسهم العادية  ( عش   ي
لكل سهم )تمثل نسبة مارات 

ي رأس مال  ٪  13.8
كة( )"من إجمالي األسهم المصدرة ف  ي اكتتاب عام  أسهم الطرحالش 

ي دولة اإلمارات  "( ف 
ف 

  البائَعي ْ  "(، ويحتفظ  دولة اإلماراتالعربية المتحدة )"
ْ
ي أي وقت   تعديلبحق    المساهَمي 

حجم الطرح ف 
ا  
ً
ة االكتتاب وفق ا للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق  المطلق   ما لتقديرهقبل نهاية فت 

ً
المالية ، ووفق

ي بالدرهم اإل   يتم تحديد سعر البيع.  والسلع
طرح والذي سوف يتم  لاسهم  أل   يسعر النطاق  المن خالل    مارات 

ي إعالن اإلدراج
ي   )اإلفصاح السابق لإلدراج (  اإلعالن عنه ف 

ه ف  ة االكتتاب  الذي سيتم نش   نفس يوم بداية فت 
ي 
ةوقبل موعد بدء  2021أكتوبر  13 ف  "(. سيتم إصدار أسهم الطرح  النطاق السعري للطرح)" االكتتاب فت 

النح تاري    خ  عىل  ي 
ف  والصحيح  الواجب  )"إو  الطرح  أسهم  ي   "( اإلدراجدراج  أبوظب  ي سوق 

المالية   ف  لألوراق 
ي لألوراق المالية )"  . ")سوق أبوظب 

 

ي للسهم عنعلن سيتم اإل 
"(الطرح )"سعر  السعر النهائ  ي

ي و  النهائ 
الطرح حجم )" حجم الطرح النهائ 

ي 
عىل الجزء الخاص ب  "سعر الطرح  طلع اال رج  ي . يحة الثانيةللشر  االكتتاببعد غلق باب "( النهائ 

ي 
ي النهائ 

ة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهائ  ي القسم األول من هذه النشر
 
 . " ف

 

ي دولة اإل و 
ي أسهم الطرح ف 

ها بغرض االكتتاب ف  ة سوف يتم نش  مارات العربية المتحدة حيث أن هذه النش 
ي 
   فقط، فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء ف 

ً
ي أسهم الطرح وفقا

  أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام ف 
ي أي دولة أخرى. وبناًء عىل ذلك، لن يتم بيع أو عرض 

ة ف  ة؛ أو حيازة أو تداول أو توزي    ع هذه النش  لهذه النش 
ة أو غت  م ة أو أي مواد أخرى متعل أسهم الطرح، بصورة مباش  ة، وال يجوز توزي    ع أو نش  هذه النش  قة  باش 

 الطرح  بالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق بأسهم
ً
ي إال وفقا

ي أي دولة/ اختصاص والت 
، ف 
 . ي
ي هذه الدولة أو االختصاص الوالت 

 للقواني   واللوائح المعمول بها ف 

 

كة ال تخضع   كات التجارية    2015( لسنة  2ألحكام القانون االتحادي رقم ) إن الش  ه وأن  وتعديالت بشأن الش 

ة  غت  مسؤولة عن محتويات ه  األوراق المالية والسلع  ئةهي كة ا.  الواردة فيهأو المعلومات  ذه النش  تخضع الش 

ي ل أبوظب  كات  نظام سوق  للش  ي 
القانوت  كات)"وتعديالته    2020  العالمي  للشر ي 

القانوئ  للقواني   و   "( النظام 

ي   األخرى  واللوائح
ي العالمي بما ف  ي سوق أبوظب 

كات. ال ذلك  المعمول بها ف  ي للش 
سوق   سلطةإن    نظام القانوت 

ي العالمي   كات العامة المؤسسة    للقيد والتسجيلأبوظب  ي هي المسؤولة عن تنظيم والرقابة عىل الش 
سوق    ف 

ي العالمي  كة ،أبوظب  ي ذلك الش 
كات.  ،بما ف  ي للش 

 فيما يتعلق بالنظام القانوت 
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ي أسهم الطرح عىل درجة عالي
 
َمِلير   ة من المخاطرة؛ لذا، يتعير  عىل المكتتبير  الم  ينطوي االستثمار ف

َ
حت

ة بعناية وذلك بغرض الحصول  قراءة الجزء  الذي يحمل عنوان "مخاطر االستثمار" ضمن هذه النشر
ي عليهم أخذها بعير  اال 

ي ينبغ 
ي أسهم  عىل المعلومات الكافية عن العوامل الب 

 
عتبار قبل االكتتاب ف

 الطرح. 

 

ة الطرح  في 

يحة  ةفي   تبدأ  يحة الثانيةاألوىل و الطرح للشر ة  كما هو ) الشر ي هذه النشر
 
ي  ،(موضح ف

 
  2021 كتوبر أ  13 ف

يحة األوىلوتنتهي  ي   للشر
 
يحة الثانية  وتنتهي ، 2021 أكتوبر  18 ف ي  للشر

 
 20211 أكتوبر  19ف

ي حال تم  
ي  ف 

ة نسب تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثلو جميع أسهم الطرح  االكتتاب ف 
وثمانية  (  13.8% عش   كة  من  ) بالمئةعش   من  ثالثة  الش  مال  رأس  ي 

ف  المصدرة  العادية  األسهم  إجمالي 
مال  . "( األسهم)" رأس  أسهم  عدد  إجمالي  عىل  بناًء  النسبة  هذه  احتساب  تم  كة  )وقد  ويحتفظ   . ( الش 

  البائَعي ْ  
ْ
ة االكتتا   تعديلبحق    المساهَمي  ي أي وقت قبل نهاية فت 

ا  حجم الطرح ف 
ً
  المطلق   ما لتقديرهب وفق

ا للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع
ً
ي  .  ووفق

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم ف 
يحةأمام    االكتتابغلق باب    بعد أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. و  األول    الش 

يحة  و  ي األسهموقبول    االكتتابنتهاء من عملية  واال   الثانيةالش 
كة بطلب  سوف    االكتتاب ف  دراج  إل تتقدم الش 

ي  
كة ف  ي سوق أسهم الش   . لألوراق المالية أبوظب 

 

ة من  م 2021/ 10/ 4وراق المالية والسلع   هيئة األ قبل تاري    خ اعتماد النش 

 

هذه   الطرح  ة  نشر الصادر تحتوي  واإلفصاح  اإلصدار  لقواعد   
ً
وفقا تقديمها  تم  بيانات  هيئة  عىل  من  ة 

ة من الهيئة  )"الهيئة"(  متحدةاألوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية ال ، وقد تم اعتماد هذه النشر

توصية   م 2021/ 10/ 4 بتاري    خ وال  االستثمار  لجدوى  اعتماد  بمثابة  ة  للنشر الهيئة  اعتماد  يعد  وال 

ة تتضمن الحد األ  ي فقط أن النشر
 لقواعد باالكتتاب باألسهم، وإنما يعب 

ً
دئ  من المعلومات المطلوبة وفقا

تعتي   الهيئة، وال  عن  والصادرة  االكتتاب  ات  ي نشر
 
ف بها  والمعمول  المعلومات  واإلفصاح عن    اإلصدار 

ة وال تتحمل أي مسؤولية   ي هذه النشر
 
الهيئة مسؤولة عن دق   ة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف

ار أو خسائر تلحق بأي ة أو أي جزء منها، ويتحمل   عن أية أض  شخص نتيجة االعتماد عىل هذه النشر

بصح يتعلق  فيما  المسؤولية  ومنفردين كامل  مجتمعير   كة  الشر إدارة  مجلس  المعلومات أعضاء  ة 

ي  
 
ة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللزمة وإجراء  ال هذه  والبيانات الواردة ف نشر

ة إىل الدراسات الممكنة، بعدم   وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشر

ي القرار االستثماري لجعل أي إفادة واردة فيه
 
. ا مضللة أو مؤثرة ف  لمكتتبير 

 

 

 
يحة األول لمدة 1 ة االكتتاب للش  ي ذلك أيام السبت وذلك لغايات قبول طلبات االكتتاب.  خمسة تستمر فت 

 أيام بما ف 
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ي اكتتاب عام  وبيع أسهم الطرحطريقة إصدار 
 
 ف

ا وخمس)   1,145,582,011  عدد   أسهم الطرح  تمثل
ً
مائة واثنان وثمانون  مليار ومائة وخمسة وأربعون مليون

ا  
ً
  البائَعي ْ  سيتم بيعها من قبل    ،سهم(  عش    وإحدىألف

ْ
ي اكتتاب عام    المساهَمي 

الطرح  سيتم تحديد سعر  و ف 
ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر  

من خالل طلبات   االكتتابالنهات 
يح   االكتتاب ي الش 

  البائَعي ْ  ويحتفظ    ة الثانية. المقدمة فقط من المكتتبي   ف 
ْ
حجم    تعديلبحق    المساهَمي 

ا  
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ا للقواني   المعمول بها وموافقة  المطلق   ما لتقديرهالطرح ف 
ً
، ووفق

 . هيئة األوراق المالية والسلع

أوامر   الاالكتتابعند إنشاء سجل  المكتتب فيها من قبل  يحة  ، سوف تمثل أسهم الطرح  ي الش 
مكتتبي   ف 

ي لكل سهم من أسهم الطرح. ويتعي     الطرح  أسهم الطرح المستخدمة عند احتساب سعر جميع  الثانية  
  النهات 

يحة الثانية عن  االكتتابلنجاح   ي الش 
يحة تزيد  وأال    %60 أال تقل نسبة المكتتبي   ف  ي الش 

نسبة المكتتبي   ف 
 . من أسهم الطرح %40 عن األول

يحة الثانية.   ابكتتاالإذا لم يتم    يحة األول، يتم تخصيص األسهم المتبقية إل الش  ي أسهم الش 
 بالكامل ف 

م   ي  ك  و بنويلت  
يحة    المستلمة من المكتتبي     الفائضة   االكتتابمبالغ  برد    االكتتابتلق  ي الش 

لغرض  األولف 
تبةإل  باإلضافة    االكتتاب  اعتبار   ، إن وجد،عىل تلك المبالغ  األرباح المت 

ً
 وحب  اليوم التالي لغلق االكتتاب  من    ا

، عىل أال يتجاوز تاري    خ رد المبالغ مدة    يوم واحد قبل أيام عمل من التاري    خ المحدد خمسة    ( 5) ردها للمكتتبي  
يحة األول.  بنجاح المكتتبي   إل  لتخصيص أسهم الطرح   من الش 

  البائَعي ْ  لوال يجوز  
ْ
كاته  بشكل مباش  أو غت  مباش    سواءً   ،لمساهَمي  ي   االكتتاب  ،التابعة  ما أو من خالل ش 

ف 
 . أسهم الطرح

 

 آلية البناء السعري: 
 

طرح لالكتتاب قبل الاألسهم أو  صدار  إقبل  السهم  هي آلية يتم بموجبها تحديد سعر  آلية البناء السعري  
 الخطوات التالية:  آلية البناء السعري تتضمنالعام، و 

 
 تعي     .1

ً
بنكا المصدرة  كة  أكت    ا استثماريً   الش  أو   

ً
مدر   وا ليكون  واحدا تكليفه االكتتاب    اءبمثابة    م ويتم 

المصدرة   كة  الش  السعري  بمساعدة  النطاق  الماليةبتحديد  كة إل  ضافة  باإل   للورقة  الش  مساعدة 

ي 
ة االكتتاب إلرسالها إل المصدرة ف   . المستثمرينصياغة نش 

ي ال  ةاالستثماريك  و قوم البنت .2
كة    ا  تم تعيينهب  المستثمرين المؤهلي   )وهم    بعض  بدعوةمن قبل الش 

  عادة  
ً
يي   وليس حرصا

ة  من كبار المشت  ومديري الصناديق االستثمارية(، إل تقديم    من ذوي الخت 

ي دفعها 
ي يرغبون ف 

ائها واألسعار الب  ي ش 
ي يرغبون ف 

  مقابل تلك األسهم   عطاءات بشأن عدد األسهم الب 

المؤهلي    المستثمرين  آراء  استطالعات  األسهم    وتسجيل  ي 
ف  االكتتاب  بأوامر  الخاص  السجل  ي 

ف 

 المطروحة.  

السعرييتم   .3 البناء  آللية   
ً
وفقا السعر  تقييم    تحديد  خالل  عىل  حجم  من  من    االكتتابالطلب 

كة  وبناًء عىل هذا التحليل    االكتتاب بتحليل المعلومات  اءالعطاءات المقدمة. يقوم مدر  تقوم الش 

  البائَعي ْ  المصدرة و 
ْ
ي بتحديد  المساهَمي 

ي  الطرح  سعر ب يعرفوالذي  ،لألسهمالسعر النهات 
 .النهات 
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يحة   .4 بالش  المقبولي    المؤهلي    المستثمرين  من  العروض  لمقدمي  ذلك  بعد  األسهم  تخصيص  يتم 

كة المصدرة الثانية   للتقدير المطلق لكل من الش 
ً
 .البائَعي ْ   ها مساهَميْ و وفقا

   دراجاإل مستشار 
 

ي األ  بنك أبوظب 
ا للمتطلبات المحددة لهذا الدور كما   ول ش.م.عتم تعيي  

ً
كة )وفق ليكون مستشار إدراج الش 

ي المادة
ي عش  ) ( 7) 3 هو موضح ف 

 ( أشهر من تاري    خ اإلدراج. 12من نظام الطرح( لمدة اثب 

 

ة   واالختصاراتقائمة بالتعريفات  "  التعريفات واالختصاراتالقسم المعنون ب   "    يتضمن ي هذه النش 
 . الواردة ف 

 

ائح   هيكلة الشر

يحة األوىل   . أ   الشر

ة  لهذه النش 
ً
يحة األول وفقا ة) %  10، ويتم تخصيص نسبة  سوف يتم طرح أسهم للش    ( بالمائة  عش 

ي تمثل  
ا وخمسمائة وثمانية وخمسون    مائة)   114,558,201من أسهم الطرح والب 

ً
وأربعة عش  مليون

ا ومئتان وواحد
ً
ي تقترص ألف

يحة األول والب   وصفهم:  عىل األشخاص التالي ( سهم للش 

 

 المكتتبير  من األفراد   •

ي ذلك  
ي    کما ھو   المالءة المالية  يذو   المؤهلي     األفراد األشخاص الطبيعيي   )بما ف 

موضح أدناه ف 
المتعلق   الثانیةبالبند  يحة  الثانية  )الذين) الش  يحة  ي الش 

يمتلكون حساب    ( ال يشاركون ف  الذين 
ا  فيما بنكي   ي 

ي   ا يكية كملواليات المتحدة األمر عدا أي شخص مقيم ف 
قانون األوراق   هو معرف ف 

  . "( قانون األوراق المالية األمريكي ، وتعديالته )"1933المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة  
 ك عىل الجنسية أو مكان اإلقامة خرىأ يوجد أي متطلبات أو قيود وال 

ً
مكتتبي    أحد الليكون مؤهال

  من األفراد. 

   كتتابلال التقدم بطلبات    قرص يجوز لل
ً
ي أسهم الطرح وفقا

  ك و لدى بنلإلجراءات المعمول بها    ف 
ي 
ي هذا الشأن.   االكتتاب تلق 

 والقواني   السارية والمطبقة ف 

 المستثمرين اآلخرين  •

كات والمؤسسات( الذين   يحة الثانية  المستثمرين اآلخرين )الش  ي الش 
والذين الذين ال يشاركون ف 

ي    فيما )   كي حساب بن   يمتلكون
ي الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف ف 

عدا أي شخص مقيم ف 
 . )وتعديالته ، األمريكي قانون األوراق المالية 

ي لألوراق المالية.  منيجب أن يمتلك كافة المكتتبي    ي سوق أبوظب 
يحة األول رقم مستثمر ف   الش 

المساهمَ  يحة    تعديلبحق    ي ْ  البائعَ   ي ْ  يحتفظ  الش  ة   ولاألحجم  فت  نهاية  قبل  وقت  أي  ي 
ف 

ا  
ً
  موافقة هيئة األوراق المالية والسلع. ذلك بعد الحصول عىل  ، و المطلق   ما لتقديرهاالكتتاب وفق

يحة   ي حجم الش 
ي حجم األولأي زيادة ف 

يطة    سيؤدي إل انخفاض ف  يحة الثانية، ش  أال تقل الش 
يحة   ي الش 

يحة   رح% من أسهم الط60عن    الثانيةنسبة المكتتبي   ف  ي الش 
وأال تزيد نسبة المكتتبي   ف 

 . % من أسهم الطرح40عن  األول
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يحة األول، سوف تكون األسهم الغت  مكتتب فيها   االكتتابإذا لم يتم   ي جميع أسهم الطرح للش 
ف 

يحة الثانية، أو يمكن    المكتتبي   كتتاب من قبل  متاحة لال  ي الش 
كحل بديل   ي   البائع  ي   للمساهمف 

ي   االكتتابتمديد تاري    خ غلق باب  يقوموا بأن  (  1)   )السلعمالية و األوراق ال  هيئةع  )وبالتشاور م
ف 

يحة يحة  األول و   الش  االكتفاء  )  الطلباتالطرح عند الحد المستلم من    قبول(  2أو ) / و    ؛الثانيةالش 
  . بالحد المستلم من الطلبات( 

يحة  االكتتابطلبات  الحد األدئ  لحجم   ي هذه الشر
 
ي    همدر   5,000  هو   ف

طلبات  مع أي  إمارات 
ي  درهم 1,000بقيمة زيادة 

 . أو مضاعفات ذلك إمارات 

يحة.   االكتتابال يوجد حد أقىص لحجم طلبات  ي هذه الش 
 ف 

يحة الثانية   . ب  الشر

يحة     ة  نيالثاسوف يتم طرح أسهم للش 
ً
يحة الثالوثيقة المتعلقة  لوفقا ، ويتم تخصيص  ةنيبالطرح للش 

بالمائة% ) 90نسبة   ي تمثل  ( تسعون 
مليار وواحد وثالثون )  1,031,023,810  من أسهم الطرح والب 

ا وثمانمائة  
ً
ون ألف ا وثالثة وعش 

ً
يحة  ةعش  و مليون ي تقترص عىل األشخاص التالي  ة  نيالثا( سهم للش 

والب 
 وصفهم: 

كات و المكتتبون من   المؤسسات المؤهلة الشر

 :
ً
ي تتوافر فيهعتبارية القادرة عىل القيام باستثمار األشخاص اال   أوال

وط اآلتية:    ا اتها بنفسها، والب   من الش 
ً
 أيا

أو   (1) الحكومية،  والهيئات  والمؤسسات  والجهات  المحلية،  والحكومات  االتحادية  الحكومة 
كات المملوكة بالكامل ألي   ؛ أو منهمالش 

كات المملوكة بالكامل  (2) الحكومات األجنبية، والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها، أو الش 
 ؛ أو ألي منها 

 ؛ أو المنظمات والكيانات الدولية (3)

 ؛ أوالجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها  (4)

ي تاري    خ آخر بيانات مالية له الثني     (5)
ي ف 
عىل األقل من المتطلبات   الشخص االعتباري المستوف 

 اآلتية: 

. 75إجمالي أصوله بقيمة )  - أ ي
 ( مليون درهم إمارات 

ي إيرادات سنوية  - ب
. ( مليون د150بقيمة ) صاف  ي

 رهم إمارات 

ي حقوق ملكية أو رأس مال مدفوع بحد أدت  )  -ج
. 7يملك صاف  ي

 ( مليون درهم إمارات 

كة ي جميع األحوال من قبل الش 
بالتشاور مع   ي ْ  البائع  ي ْ  والمساهم  وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف 

كي   
المشت  االكتتاب  التالي  مديري  المواصفات  من  أي  عليهم  ي  وتنطبق 

ف  يكون شخص  أن  )أ(  ة: 
  الواليات المتح

ً
ي من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا دة األمريكية ومشت 

أ، )ب( أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض 144إل القاعدة  
 لالئحة س ) 

ً
ي  (، Sلهم استنادا

ي الماأو )ج( أن يكون شخص ف  يجوز تقديم عرض   لي العالمي مركز دت 
ي الدليل اإلرشادي لسلطة 

له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة ف 
ي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له  ي سوق أبوظب 

ي للخدمات المالية؛ أو)د( أن يكون شخص ف  دت 
 لإلعفاء من التسجيل ب 

ً
ومن األشخاص الذين تنطبق موجب قواعد الخدمات المالية واألسواق  وفقا
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افية    يالعميل ذو   عليهم معايت    لقواعد ست  العمل الصادرة     (Professional Client)االحت 
ً
وفقا

 . ي العالمي ي سوق أبوظب 
 من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية ف 

 :
ً
كة والمساهمالذي تتم الموافقة عليه من  الشخص الطبيعي  ثانيا ع شاور م، بالتي ْ  البائع ي ْ  قبل الش 

كي     االكتتابمديري  
المحدود)باستثناء    المشت  األوسط  ق  الش  ي سي  إتش إس ت  تم   ( بنك  والذي 

بأي مهام مرتبطة  للقيام  تنظيمية مماثلة  أو سلطة  والسلع  المالية  األوراق  اعتماده من قبل هيئة 
 . باألنشطة أو الخدمات المالية

 

 :
ً
كة والمساهمالذي تتم الموافقة عليه م الشخص الطبيعي  ثالثا ، بالتشاور مع ي ْ  البائع ي ْ  ن قبل الش 

كي     االكتتابمديري  
ق األوسط المحدودباستثناء  ( المشت  ي سي الش  تتوافر   الذيو   ( بنك إتش إس ت 
وط اآلتية:   فيه الش 

ي حقوق ملكية -1
ي 4مبلغ ) -الرئيسي باستثناء مسكنه  يملك صاف 

 ؛( مليون درهم إمارات 

  (1دخله السنوي ال يقل عن ) -2
ً
ي سنويا

 ؛ ومليون درهم إمارات 

ي مجال االستثمار الُمقدم عليه ومخاطره، أو  -3
ة الكافيتي   ف  أن يقر بأن لديه المعرفة والخت 

وط ترخيصها.   تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع ش 

يحة الثانية افة المكتتبي   يجب أن يمتلك ك ي  من الش 
ي سوق رقم مستثمر ف   . يةق الماللألورا أبوظب 

يحة الثانية االكتتابإذا لم يتم  ي جميع أسهم الطرح للش 
 سوف يتم سحب عملية الطرح.   ف 

يحة الثانية االكتتابلطلبات  دئ  األ حد ال ي  درهم 1,000,000 بقيمة المقدمة للشر
 . إمارات 

يحة الثانية.  االكتتابطلبات ال يوجد حد أقىص لحجم   ي الش 
 ف 

ي لك رقم مستثمر  يتعي   عىل كل مكتتب أن يمت
ي سوق    ف    حب  ورقم حساب بنكي    لألوراق المالية  أبوظب 

بطلبات   التقدم  للمكتتبي    يجوز  الطرح.  أسهم  ي 
ف  لالكتتاب  بطلب  للتقدم   

ً
ي    االكتتابيكون مؤهال

ف 
ي حالة تقدم أي شخص لال 

يحة واحدة فقط. وف  ي ش 
يحة، يحق أسهم الطرح ف  ي أكت  من ش 

كتتاب ف 
ي  كو لبن

كي   و  ئيسي لر ا االكتتابتلق 
. أحد أو كال رصف النظر عن  مديري االكتتاب المشت   الطلبي  

ة تم الحصول عىل موافقة الهيئة عىل  ي دولة اإل  األسهم لالكتتاب العام  طرحإعالن نش 
مارات العربية ف 

ي سوق  المتحدة )خارج   ي المالي    أبوظب  ي العالمي و ) العالمي العالمي ومركز دت  يتم   لم،  عدا عن سوق أبوظب 
ي جيل األ تس

ي أي اختصاص والت 
 رى. أخ  دولة/ سهم لدى أي هيئة رقابية أخرى ف 

ة من قبل الهيئة. من هذه النسخة العربية  نش   الموافقة عىل تتم  النش 

ي  
وت  نسخة من الوثيقة المتعلقة    https://www.fertiglobe.comوسوف يتوفر عىل الموقع اإللكت 

يحة الثانية   يةبالطرح للش  يحة  )يشار إليها ب " فقط(   )باللغة اإلنجلت   الوثيقة المتعلقة بالطرح للشر
ي لم يتم المصادقة عليها من قبل الهيئة وال تشكل  الثانية

ة وال    تلك"(، والب  الوثيقة جزء من هذه النش 
ة.  ي هذه النش 

 تدرج المعلومات الواردة فيها ف 

ة إصدار  تم  2021 أكتوبر  5بتاري    خ هذه النش 

ة  كة موقع اإلعىل ال متاحةهذه النش  ي الخاص بالش 
وت   https://www.fertiglobe.comلكت 
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ي عملية الطرح ب  بيانات االتصال الخاصةو  أسماء
 
 المشاركير  ف

كير   االكتتاب اءمدر 
 المشي 

ي األول  ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األول،   مبب     بنك أبوظب 

 منطقة القرم  –حديقة خليفة بن زايد 

 ، 6316ص.ب 

ي   ة المتحدة اإلمارات العربي، أبوظب 

ق األوسط   ي سي الشر بنك إتش إس ئ 

 المحدود 

ي سي برج  ، داون  17، الطابق إتش إس ت 

 تاون

 66 ص.ب

ي   اإلمارات العربية المتحدة ، دت 

ي االكتتاب الرئيسي 
 بنك تلق 

ي األول  ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األول،   مبب     بنك أبوظب 

 منطقة القرم  –حديقة خليفة بن زايد 

 ، 6316ص.ب 

ي   ات العربية المتحدة مار اإل ، أبوظب 

ي االكتتاب  
 بنك تلق 

المارية المحىلي ذ.م.م بنك
2  

 شارع شخبوط بن سلطان 454

 111485 ص.ب

ي   اإلمارات العربية المتحدة ، أبوظب 

 

 
 المتحدة فقط. العربية   اإلماراتإذا قدمت من قبل مقيمي دولة  .بنك المارية المحلي ذ.م.م من خالل االكتتابسيتم قبول طلبات  2
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 اإلدراج مستشار 

ي األول  ش.م.ع  بنك أبوظب 

ي األولبنك  مبب     ،  أبوظب 

  منطقة القرم –خليفة بن زايد  حديقة

 ، 6316ص.ب 

ي   اإلمارات العربية المتحدة ، أبوظب 

 

 المستشارون القانونيون لعملية الطرح 

كة فيما يخص قانون  ي للشر
المستشار القانوئ 

 اإلمارات العربية المتحدة 

كة فيما يخص قانون  ي للشر
المستشار القانوئ 

ي  اإلمارات العربية المتحدة والقانون اإلنجلير 

ي العالمي  واألمريكي   وسوق أبوظب 

 ه  إبراهيم ومشاركو 

 ،، برج السلع24الطابق 

ي العالمي   مربعة سوق أبوظب 

 5100746ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  أبوظب 

من لنغ شير  ذات مسؤولية محدودة  – وستير

 ، 21، الطابق  3أبراج االتحاد، برج المكاتب رقم 

 2948ص.ب ش شارع الكورني

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  أبوظب 

ي ل 
كير  ري مديالمستشار القانوئ 

ي العالمي و  فيما يخص االكتتاب المشي  اإلمارات  قانون سوق أبوظب 

ي  العربية المتحدة  واألمريكي والقانون اإلنجلير 

 كليفورد تشانس ال ال بيه 

ي المالي العالمي ، برج ضمان15الطابق   ، مركز دت 

 9380ص.ب 

ي د  ، اإلمارات العربية المتحدة ت 
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 محاسبير  إعداد التقارير 

ي  ي ام ج   يمتدلوار جلف ل كي ئ 

 19نيشن تاورز، الطابق 

ي   كورنيش أبوظب 

ي   ، اإلمارات العربية المتحدة أبوظب 

ي حساب 
 طرح األسهممدقق 

ق األوسط   إرنست ( فرع)ويونغ الشر ي  أبوظب 

 ، الكورنيش 2ز ، نيشن تاور 26الطابق 

 136ص.ب. 
، اإلمارات العربية المتحدة  ي  أبوظب 

 : ي
وت  يد اإللكت      raed.ahmad@ae.ey.comالت 

 971+24174400هاتف رقم: 

 

 مسؤول علقات المستثمرين 

  هانز زايد

 ، برج السلع20الطابق ، 1الوحدة رقم  

ي العالمي مربعة سوق أبو   ظب 

 ةرياجزيرة الم 

 اإلمارات العربية المتحدة 

 9229605 50 971+هاتف رقم: 

 : ي
وت  يد اإللكت   hans.zayed@fertiglobe.com الت 
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ة بتار  تم إصدار هذه   2021 أكتوبر 5ي    خ النش 
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 إش ع ار ه  ام 

 بعناية(  هذا اإلشعار ة المكتتبي   قراء )يتعي   عىل جميع 

ة   • تزويد المكتتبي   المحتملي   بمعلومات من شأنها أن تساعدهم عىل اتخاذ القرار إل  تهدف هذه النش 
بعملية   يتعلق  فيما  علي  االكتتابالمناسب  ي 

ينبع  والذين  الطرح،  أسهم  ي 
لقرار ف  اتخاذهم  عند  هم، 

ةستثمار  اال  النش  هذه  قراءة  كة،  الش  ي 
البيانات بشكل    ف  جميع  ي 

ف  والنظر  وفحص  ومراجعة  كامل 
ي أسهم الطرح وعىل األخص القسم  االكتتابوالمعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار ب

رقم    ف 
كة باإلضافة إل النظام ( "ستثماراال مخاطر '')  تحت عنوان 10  . األساسي للش 

ي أسهم الطرح  ستثمار باال عند اتخاذ قرار   •
عىل دراسته وتحليله  عتماد  اال ، يجب عىل كل مكتتب محتمل ف 

وط الطرح، بما   كة وش  ي عىل مقدمي  للش 
ي ذلك ما ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينبع 

ف 
ورية مالحصول عىل المشورة    االكتتابطلبات   ن مستشاري  هم القانونيي   والماليي   بشأن  الالزمة والرص 

سينطوي  اال  مخاطر  ستثمار  اال ستثمار.  عىل  الطرح  أسهم  ي 
المكتتبي   ف  عىل  ي 

ينبع  ال  لذلك  ة،  كبت 
ي أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة عىل تحمل  كتتاب  لال المحتملي   التقدم بطلب  

خسارة كل أو ف 
 جزء من استثماراتهم. 

ة مفوضي   يعتت  المستلمي   ل • ي ال  هذه النش 
ي أسهم الطرح  االكتتابستخدامها لغرض النظر ف 

فقط، وال ف 
ةيجوز نسخ أو توزي    ع   ها ألي  في، وال يجوز استخدام أي من المعلومات الواردة  ها أي جزء منأو    هذه النش 

يحة األول  االكتتابغرض آخر باستثناء اتخاذ القرار المناسب بشأن   ي أسهم الطرح ضمن الش 
. ويوافق  ف 

ة عىل   ا مستلمو  وط السابقةهذه النش  ة رد الموافقة عىل بمج الش     . استالم هذه النش 

ي أ •
يبية.  ال ينبع  ة عىل أنها مشورة قانونية أو مالية أو رص   يتم تفست  محتويات هذه النش 

ة   • ي هذه النش 
الواردة ف  أو  ألي  ال تخضع  المعلومات  الهإمراجعة  يئة ضافة دون الحصول عىل موافقة 

 للقواعد  وذلك  عة أو اإلضافة  وإبالغ الجمهور بهذه المراج
ً
ي صحيفتي   يوميتي   وفقا

الصادرة من بالنش  ف 
البائعانالهيئة. يحتفظ    قبل ي أي وقت  المساهمان 

إلغاء الطرح ف  ا    من األوقات  بحق 
ً
 ما لتقديرهووفق

يطة الحصول عىل موافقة  المطلق   . والسلع األوراق المالية هيئةمسبقة من  خطيةش 

ة مقدمة بغرض   • النش  للبيع بموجب هذه  المعروضة  الطرح  ي   االكتتابأسهم 
العربية   دولة  ف  اإلمارات 
ة أو تعتت  جزء من أي عرض أو دعوة لبيع  أو إصدار أو حث عىل أي  المتحدة فقط. وال تشكل هذه النش 

اء أو لعرض ل ي أي أوراق مالية أخرى غت  أسهم الطرح أو أي ع االكتتابش 
رض أو دعوة لبيع أو إصدار، ف 

اء أو   ي أسهم الطرح من قبل أي شخ  االكتتابأو حث عىل ش 
ي خارج دولة  ف 

ي أي اختصاص والت 
ص ف 

ي ذلك سوق 
ي اإلمارات العربية المتحدة )بما ف  (.   أبوظب  ي المالي العالمي  العالمي ومركز دت 

ة ويجب • دولة اإلمارات    دولة أخرى بخالفأي    لإإرسالها أو نقلها    يتم  أال   لن يتم نش  أو توزي    ع هذه النش 
المتحدة (   العربية  العالمي المالي  ي  العالمي ومركز دت  ي  أبوظب  ي ذلك سوق 

يتم تسجيل أسهم )بما ف  . لم 

ي أي هيئة تنظيمية
ي أي دولة أخرى الطرح ف 

 بخالف الهيئة.   ف 

ي    إذا  •
كة بطرح أسخارج دولة اإلمارات العربية المتحدةوالية قضائية  تم طرح أسهم الطرح ف  هم ، تقوم الش 

ي الوالية القضائية  مقالو   مع القواني   واألنظمة السارية  تتماس  الطرح بطريقة  
بولة للهيئات المختصة ف 

 . المعنية

ة أن تكون بمثابة تروي    ج مالي أو عرض أو بيع أو تسليم ألية أسهم أو أوراق   المقصود ليس   •
من هذه النش 

ي سوق    الماليةت  الخدماتنظيم  سلطة  لقواعد    وفقا أخرى  مالية  
ي ف   األسواقلقانون  و العالمي    أبو ظب 

ي المالي العالمي أو بموجب قواعد  الخاص . بمركز دت  ي المالي العالمي  األسواق الخاصة بمركز دت 
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ي    • لم يتم الموافقة عىل هذا الطرح أو ترخيصه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أو سلطة دت 
 ألي أوراق مالية  ُيعد   ا أنه ال المالية، كمللخدمات  

ً
ي سوق    أي عرضا

ي ف  ا لقواعد األسواق   أبوظب 
ً
العالمي وفق

التنظيمية   الهيئة  أو قواعد  لدى   لقانون األسواق 
ً
العالمي وفقا المالي  ي  ي مركز دت 

أو ف  المالية  للخدمات 
ي  األسواق ي مركز دت 
 . المالي العالمي ف 

ة من قبإعالن  تمت الموافقة عىل   • هذه إعالن  موافقة الهيئة عىل  يجوز اعتبار  ل الهيئة، وال  هذه النش 
ة بمثابة   ي فقط أنه قد تم االكتتابوال توصية بستثمار  اال موافقة عىل جدوى  و  أعتماد  االنش 

، ولكن يعب 
اإلصدار    استيفاء قواعد  متطلبات  من  األدت   ات   اإلفصاحو الحد  نش  عىل  المطبقة  المعلومات  عن 
ي سوق وال  مالية والسلع. وال تتحمل الهيئةيئة األوراق الوالصادرة عن ه االكتتاب   لألوراق المالية أبوظب 

ة، وال تتحمل أي مسؤولية عن   ي هذه النش 
أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف 

ار أو خسارة يتعرض لها أي شخ ة أي أرص   هذه أو أي جزء منها.  االكتتابص بسبب االعتماد عىل نش 

ة بتاري    خ  2021 أكتوبر  4 اعتمدت هذه النشر
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 عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى 

 معلومات مالية تاريخية 

ةتتضمن   النش  المالية  هذه  المدققة  البيانات  كةلل  الموحدة  ي   ش 
ف  ي    سنوات للو   كما 

ف   ديسمت    31المنتهية 

ي تتضمن  )   2019
ي المقارنة  األرقام  الب 

ي تتضمن )   2020ديسمت     31و  ( 2018ديسمت     31  للسنة المنتهية ف 
الب 

ي  
ة  لسنوية    النصف المراجعةالمالية    والبيانات(  2019ديسمت     31األرقام المقارنة للسنة المنتهية ف  ستة  الفت 

ي 
ي تتضمن  )و   2021يونيو    30 أشهر المنتهية ف 

ي الب 
ة الستة أشهر المنتهية ف  يونيو   30 األرقام المقارنة لفت 

 المدققة  الموحدة  لبيانات المالية  إعداد اوقد تم  (.  2020
ً
لمتطلبات المعايت  الدولية للتقارير المالية    وفقا

والمتطلبات   الدولية ية  معايت  المحاسبال"( الصادرة عن مجلس  الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير  )"

ي العالمي   ولوائح سوق أبوظب 
ي قواني  

  ة نصف سنويال  المراجعة ت الماليةوقد تم إعداد البيانا.  المعمول بها ف 

  دةموحال
ً
ي رقم  لمتطلبات وفقا  "التقارير المالية المرحلية".  34المعيار المحاسب 

ي شهر ديسمت  من  
كة من قبل  2018  عامف  ي شهر مارس من  أو سي آيمساهم  ال، تم تأسيس الش 

  عام ، وف 
ي مرص    أو سي آي ، ساهمت2019

وجينية ف  ي دولة   توزي    عالوالجزائر، وأصول  بأصول إنتاج األسمدة النيت 
ف 

كة كان كة )نظًرا ألن هذه األصول والش  كة تحت سيطرة مشت  ي    ي   مملوك   وا اإلمارات العربية المتحدة إل الش 
ف 

المالية بياناتنا  ي 
ف  لذلك،  ا 

ً
وفق المساهم(.  لنفس  ي    الموحدة  النهاية 

ف  المنتهية  وللسنة  ي 
ف  ديسمت    31كما 

بإعادة عرض معل2019 ي  ، قمنا 
المنتهية ف  ي وللسنة 

المقارنة كما ف  المالية  قمنا  و   2018ديسمت     31وماتنا 
ي  ب

ي وللسنة المنتهية ف 
من قبل تاري    خ هذه المساهمة من    2019ديسمت     31تعديل معلوماتنا المالية كما ف 

ات المعروضةأول قبل بداية   تمتقد  المساهمةكما لو أن   أو سي آي قبل  .الفت 
 
ي  
ع  سبتمت    30ف  أكملت2019  اممن  كة  ،  كة  أدنوك    ش  آي  وش  أعمالأو سي  لدمج  كة  صفقة  أدنوك   ش 

كة  لألسمدة )  كة الرويس لألسمدة و (  "فرتيل ") صناعات األسمدة بالرويس ذ.م.م.  ش  ي السابق ش 
ي كانت ف 

الب 
كة ذات مسؤولية محدودة(  وجي     ش.م.ع )أدنوك لألسمدة( قبل إعادة تسجيلها كش 

ي منصة أسمدة النيت 
ف 

ي 
ق األوسط وشمال إ  ف  كة  منطقة الش  كة  ، مقابل حصول  أو سي آيفريقيا التابعة لش    نسبة   أدنوك عىلش 

تي42 كة فت  ا لذلك، ال تتضمن بياناتنا الماليةغ٪ من إجمالي رأس مال ش 
ً
المتعلقة بالسنة   الموحدة  لوب. وفق

ي  
ف  الم  2019ديسمت     31المنتهية  بالمعلومات  المتعلقة  كة فرتيل  السابقة من  الية لش  ة   سبتمت    30الفت 
ي بياناتنا المالية الموحدة   المعاملة المحاسبية الناتجة. وقد تم اإلفصاح عن  2019

عن دمج األعمال هذا ف 
 .2019لعام 

 

ي    الموحدة  يرج  مراجعة بياناتنا المالية
ي وللسنوات المنتهية ف 

ي ذلك السنة    2020ديسمت     31كما ف 
)بما ف 

ي  
ي    2019ديسمت     31( و2019  ديسمت    31المنتهية ف 

ي ذلك السنة المنتهية ف 
( 2018ديسمت     31)بما ف 

المعاد  لحصول عىل  ل العمومية  انياتنا  المعلومات حول مت   ي    بيانها مزيد من 
  31و  2018ديسمت     31كما ف 

 . 2019ديسمت  

 عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

الدولية إلعداد    تتعريفا المعايت   إدراجها بموجب  أو  يتم تحديدها  لم  ي 
الب  المالية  القياس  بعض عمليات 

ائب   ي ذلك األرباح قبل الفوائد والرص 
التقارير المالية، أو أية مبادئ محاسبية أخرى مقبولة بشكل عام، بما ف 

يبة واإلهالكو ،  واالستهالك اإلهالكو  الفائدة والرص  بعد استبعاد مكاسب الرصف   كواالستهال الرب  ح قبل 
ي و  كات المستثمر فيها األرباح  األجنب  ائب واإلهالك  )الخسارة( من الش   ونسبة الرب  ح قبل خصم الفائدة والرص 
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و لأل  المعدل  هامشال و المعدل،    واالستهالك ائب  والرص  الفوائد  قبل  عمليات )"  واالستهالكاإلهالك  رباح 
نطاق   خارج  الواقعة  الدولالقياس  التقالمعايير  إلعداد  الماليةية  صلتها   "( ارير  مدى  ح  ش  جانب  إل 

 للمعايت  
ً
ي تم احتسابها وعرضها وفقا

والتسويات مع عمليات القياس األكت  قابلية للمقارنة بشكل مباش  الب 
المالية" ي قسم "اإلفصاحات 

المالية، ف  التقارير  الواقعة خارج نطاق   .الدولية إلعداد  القياس  وإن عمليات 
االمعايت   من  مشتقة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المالية  البيانات  ي 

ف  الواردة  المالية    الموحدة   لبيانات 
كة لل  . ش 
 

 العملة 
ي هذه الوثيقة إل: 

 ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة ف 

 للجزائر؛  "الدينار" هي إشارة إل العملة الرسمية"الدينار الجزائري" أو  •

 ؛ رص أو "الجنيه" هي إشارة إل العملة الرسمية لمالمرصي" "الجنيه  •

" أو "درهم" هي  • ي
 العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ و إل شارة إ"الدرهم اإلمارات 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. إل أو "دوالر" هي إشارة  " األمريكي " الدوالر  •

 

 التقريب 

ي هذهتم تقريب بعض ا
  الوثيقة  لبيانات ف 

ً
ي ذلك المعلومات المالية واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

، بما ف 
 لهذا التقريب، فإن مجموع البيانات الوار 

ً
ي هذه الوثيقة قد يختلف قليال

عن مجموع الحساب الفعىلي   دة ف 
ي الجداول وبناءً   لهذه البيانات. لقد تم تقريب

ي مجموعه  عىل ذلك فإنها قد   النسب المئوية ف 
إل  ا  ال تصل ف 

100 .% 
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 البيانات ذات النظرة التطلعية 

تطلعية،   نظرة  تحمل  ي 
الب  البيانات  بعض  ة عىل  النش  التطلعية تحتوي هذه  النظرة  ذات  البيانات  تهدف 

ة،   ي تاري    خ هذه النش 
ة إل استعراض الرؤية المستقبلية كما هي ف  ي هذه النش 

البيانات  تلك  تنطوي  و الواردة ف 
والشكعىل   ي  المخاطر 

والب  المعلومة  وغت   المعلومة  موك  الكثت   يكون  عن    نها قد  كة  خارج  الش  سيطرة 
البيانات   تلك  تعرف  المستقبلية.  األحداث  وكذلك  الحالية  توقعاتنا  ي عىل 

مبب  األحيان  وجميعها  بعض  ي 
ف 
"   باستخدام مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو  ي

"قد" أو "ينبع 
ض" أو "يتمركز"  "يهدف" أ"مخاطرة" أو  أو "ينطوي" أو "يقدر" أو   و "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفت 

هذه    تتضمن  أو "من المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها. 
ي ال تشكل حقائق تاري 

ي هذه  البيانات كافة األمور الب 
ي عدد من الفقرات ف 

ة خية. وتوجد هذه البيانات ف  النش 
ي 
نتائج   - من بي   العديد من األمور األخرى    -تشمل بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص    والب 

كة  اتيجيات، والسيولة، والتوقعات، والنمو،  ووضعها المالي ،  عمليات الش    ، األرباحتوزيعات  وسياسة    ،واالست 
كة.  ا  تعمل بهالذي  عالقطا و   الش 

ي ال  إن 
ة فيما يتعلق باألمور الب  ي هذه النش 

هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة ف 
ة  تعتت  حقائق تاريخية ي تاري    خ هذه النش 

نه سوف يتم  أعىل تنبؤات. وال يمكن التأكيد    قد تشتمل  وكما ف 
ام أو تعهد ي ال و  . تحقيق هذه النتائج المستقبلية   بتحديث أيوجد أي الت  

ً
من هذه البيانات لتعكس أي تغيت   ا

ي تستند عليها هذه البيانات إال إذا كان ذلك  
ي األحداث، أو األوضاع أو الظروف الب 

ي توقعاتهم أو أي تغت  ف 
ف 

 
ً
وريا ي حالة    رص 
ة (  1) ف  ي هذه النش 

ي أمور جوهرية واردة ف 
عمول واني   المبموجب الق  ( 2؛ أو ) وجود تغيت  مهم ف 

ي  
   . الدولةبها ف 

ً
 نتيجة    قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائج اختالفا

ً
لمخاطر أو األمور غت  المؤكدة  اجوهريا

ي  
كةالب  المستقبلية تواجهها الش  النتائج  تغاير بشكل جوهري  نتائج فعلية  ي 

المخاطر ف  . وقد تتسبب هذه 

ي البالمشار إليها، أو المنصوص عليها رصاحة أو المذ 
ي ف 
يانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد كورة بشكل ضمب 

ي هذا الصدد، يرج  اال 
 .  ( "مخاطر االستثمار"تحت عنوان )  10رقم  الجزءطالع عىل من المعلومات ف 
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 معلومات هامة 

ة أي   اء أو  صدار  إأو   ،دعوة لبيعأو    ، عرضال تشكل أو تمثل هذه النش  ر ستثمااال أو التشجيع عىل أي عرض لش 
ي أي أوراق مالية 

ة. كما أخرى ف   ،دعوة لبيعأو  ،عرضال تشكل أي  أنها  غت  األوراق المالية موضوع هذه النش 
اء أو  صدار  إأو   ي تلك األوراق المالية من قبل  ستثمار  اال أو تشجيع أو توصية عىل أي عرض لش 

شخص   أيف 
 . ي
 تحت أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض غت  قانوت 

ة مفوضي   يكون مستلمي هذ ي جدوى    باستخدامها   ه النش 
ي أسهم الطرح وال ستثمار  اال فقط لغايات النظر ف 

ف 
ي  
ة سواء بشكل كىلي أو جزت 

المعلومات الواردة  استخداميجوز لهم كما ال يجوز لهم نسخ أو توزي    ع هذه النش 
ي جدوى  

ي أسهم الطرح. ويوافق  ستثمار  اال بها ألي غرض غت  النظر ف 
ة عىللهذه ال  المستلمي   ف  ما سبق   نش 

لهذه  وقت   ي  استالمهم 
ف  الراغبي    المكتتبي    عىل  يجب  بأنه  علما  ة،  قرار ستثمار  اال النش  أي  إتخاذ  قبل 

ة بأكملها )وبالتحديد القسم المعنون  ستثمار  اال ب ي أسهم الطرح قراءة هذه النش 
 ( "ستثمارمخاطر اال   "ب   ف 
كةستثمار  اال عند التفكت  ب ي أسهم الش 

كة. عند    لإباإلضافة    ف  ، يجب  االكتتابقرار    تخاذ االنظام األساسي للش 
وط  واستفساراتهم  عتماد عىل تحرياتهم وتحليالتهم  عىل المكتتبي   اال  كة وش  ي  الطرح  الخاصة عن الش 

بما ف 
 ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر. 

ة فيما    ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غت  تلك ي هذه النش 
الواردة ف 

أو  يتعلق   الطرحبالطرح  ف.  أسهم  منها  أي  تقديم  حال  ي 
أو   هنإوف  المعلومات  هذه  عىل  االعتماد  يجوز  ال 

كة أو    والضماناتالتعهدات   أنها مقدمة من قبل الش  ي   َعي ْ  المساهَمي ْ  البائعىل 
هم من المشاركي   ف   أو غت 

ة فقط( 1بأنه ) يقر المكتتب و الطرح.  عملية ي هذه النش 
( ال توجد 2)  بأنهو  يعتمد عىل المعلومات الواردة ف 

كة أو المساهم   مقدمة من قبلأية معلومات أخرى   هم من المشاركي   أو    ي   البائع  ي   الش  ي   غت 
الطرح    عملية  ف 

كة   "(. المستشارون)"أو أي من مستشاري الش 

كي   وبنمديري االكتتاب    ال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف
ي االكتتابو المشت 

ي   ك تلق 
المذكورين ف 

ي    9و  8و  7  اتصفحال
أو يتلقون أي أموال اكتتاب من الطرح العام أو يديرون الطرح العام    عملية الطرح ف 

ي  
ق األوسط المحدود و   دولة اإلمارات العربية المتحدة. ألسهم الطرح ف  ي سي الش  ال يتحمل بنك إتش إس ت 

كات   ي أي جانب من جوانب الطرح لألشخاص الطبيعيي     الحليفةوال أي من الش 
له مسؤولية المشاركة ف 

ي ذلك المكتتبون المؤهلون من األفراد ذوي المالءة المالية( أو تسويق
 ته. أو إدار  ه)بما ف 

ي أو   محتوياتتعتت   ال  
وت  كة اإللكت  ي  أي موقع    موقع الش 

وت  ة أو  إمشار  إلكت  ي هذه النش 
ي ليه ف 

وت  أي موقع إلكت 
إليه من الن  يمك المواقعالوصول  ونية اإل  روابط الموجودة عىل أي من هذه  محتويات هذه  من    ا بأنه  ،لكت 

كة أو   ة أو جزء منها. كما ال تتحمل أو تقبل الش    البائَعي ْ  النش 
ْ
ي عملية    المساهَمي 

أو    الطرحأو المشاركي   ف 
كي   

، أو مديري السجل المشت  كي  
أية مسؤولية عن محتويات    ،المستشارون  نمأي  أو    مديري االكتتاب المشت 

ونية اإل المواقعأو ما تضمنه هذه   . لكت 

كة أو     البائَعي ْ  ال تقبل الش 
ْ
ي عملية الطرح  ةالمشاركأو األطراف    المساهَمي 

كي     ف 
  أو مديري االكتتاب المشت 

كي   أو  
علومات المقدمة من أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من الم  المستشارينأو    مديري السجل المشت 
األخرى وال عن نزاهة أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو ل اإلعالم  قبل الصحافة أو وسائ

كة أو الطرح أو  آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم   كة    . أسهم الطرحاألخرى فيما يتعلق بالش  ال تقدم الش 
  البائَعي ْ  أو  

ْ
ي    لألسهم أو   المساهَمي 

هم من المشاركي   ف  كي   أو   الطرح عملية  غت 
أو مديري االكتتاب المشت 

كي   
كفاية أو مصداقية  أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة أو دقة أو    ونمستشار ال  من  أو أي  مديري السجل المشت 

ات.   أي من تلك المعلومات أو النش 
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كة أو  كما ال ت    البائَعي ْ  قدم الش 
ْ
ي عملية الطرحركي    المشاأي من  أو    المساهَمي 

كي    أو    ف 
مديري االكتتاب المشت 

كي   أو  
المشت  السجل  المستشارين  مديري  بش  أو  تعهدات  أو  ضمانات  أو أية  كة  للش  المستقبىلي  األداء   أن 

ي ات ستثمار اال  اتعائد
ة تتمالب   . بموجب هذه النش 

ي تاري    خ إصدارها، ما 
ة كما هي ف  ي هذه النش 

يتعلق بهذه  سابق  لم يتم تحديد وقت    تم تقديم البيانات الواردة ف 
 لها( بأنه تفست  عىل أنه لم يطرأ أي تغيت  عىل البيانات.  

ً
ة )أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقا ي نش  هذه النش 

وال يعب 
كة أو   لك التاري    خ. الحقائق الخاصة بها أو شؤونها منذ ذوضع الش 

ة للتنقيح والمراجعة    لن مسبقة من الهيئة. ولن تشي    موافقة خطيةبعد الحصول عىلإال  تخضع هذه النش 
ي دولة اإلمارات.  أية  

ي صحيفتي   يوميتي   تصدران ف 
ة إال بعد اإلعالن عنها ف  ويحتفظ  تعديالت عىل هذه النش 

  البائَعي ْ  
ْ
ة    ا مبحقه  المساهَمي  ي سحب النش 

ي أي وقت وفق تقديرهوإلغاء  ف 
يطة    ا مالطرح ف  الحصول وذلك ش 

ي حال    بذلك من الهيئة.   عىل موافقة مسبقة
ة وإلغاء الطرح  وف  االكتتاب    مبالغكامل  سوف يتم رد  سحب النش 

باإل  عىل  للمكتتبي    تبة  المت  األرباح  إل  يتم    االكتتاب.   مبالغضافة  بيع  أي  أو  ة  النش  هذه  تسليم  يعتت   ال 
ي  إل  من الظروف، بمثابة إشارة ضمنية  بموجبها، تحت أي ظرف  

كة منذ عدم وجود أي تغيت  ف  شؤون الش 
ة كما ال  تاري    خ  . إعداد هذه النش  ي أي وقت الحق لتاري    خ النش 

ي أن المعلومات الواردة بها صحيحة ف 
 يعب 

ي األ  وقد تم تعيي    ي األول ش.م.ع  و "(  اإلدراجمستشار  )"  كمستشار إدارج ،ول ش.م.عبنك أبوظب   بنك أبوظب 
ق األوسط المحدود و  ي سي الش  كي     كتتابالا  يكمدير  ،بنك إتش إس ت 

فيما يىلي باسم   م )ُيشار إليه  المشت 
كير  "

وي    ج لطرح األ و   ها تسويقأسهم الطرح و   اصدار   "( وسيتولمديري االكتتاب المشي  التنسيق  سهم و الت 
كة و  ي   طرافاأل و   الهيئةمع كل من الش 

ي دولة    االكتتابعملية  ب  فيما يتعلق   عملية الطرح   المشاركة ف 
العام ف 

ي   بنك   تعيي   تم    كما   اإلمارات.  ي   كبنكأيضا    ش.م.ع  األول  أبوظب 
ي )"  الرئيسي   االكتتاب  تلق 

االكتتاب   بنك تلق 
ي أموال  عن مسؤول عىل هذه الصفة، سوف يكون   "( وبناءً الرئيسي 

   االكتتابتلق 
ً
ة وفقا المحددة بهذه النش 

ي    . حة األولللقواعد والقواني   المعمول بها بالدولة وذلك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة للش 

ي عملية الطرح المسؤولية عن مشاركتهم  من األطراف المشاركةيتحمل كل طرف  
ي إجراءات    ف 

ي    حالطر ف 
بما ف 

  البائَعي ْ  ذلك  
ْ
ي هذه   مسؤوليةالفيما يتعلق بوأعضاء مجلس اإلدارة    المساهَمي 

عن صحة البيانات الواردة ف 
ي نطاق عمل وتخصص كل طرف

ة وذلك ف  ي عملية الطرح مشاركةمن األطراف ال النش 
 . ف 

ق األوسط المحدود ال يشارك بنك إتش إس   ي سي الش  ي أموال االكتتاب أو سجالت االكتتاب وال    ت 
ي تلق 

ف 
يدير  يشارك   الطرحأو  جوانب  من  جانب  أي  ي 

ف  أخرى  )   بصورة  الطبيعي    ذلك  لألشخاص  ي 
ف  األفراد بما 

 . ( المالءة المالية يالمؤهلي   ذو 

اليعمل   االكتتاب  كي   مديري 
و   مشت  كة  الش  لصالح  البائَعي ْ  بشكل حرصي    

ْ
أي   المساهَمي  لصالح  وليس 

يعتت  أي شخص آخر )سواء كان أحد مستلمي هذه الوثيقة أم ال( كعميل   شخص آخر فيما يتعلق بالطرح، وال 
ي عملية الطرح  ألي من

ي    .فيما يتعلق بعملية الطرح  األطراف المشاركة ف 
عملية حيث يتحمل كل مشارك ف 

ذلك   ي 
ف  بما  المسؤولية،  البائَعي ْ  المسالطرح    

ْ
ودقة   اهَمي  باكتمال  يتعلق  فيما  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 

ة كل  ة ضمن حدود نطاق عمل وخت  ي هذه النش 
ي طرف المعلومات الواردة ف 

 . الطرحعملية مشارك ف 

كي   قد يكون   
كي     مديري االكتتاب المشت 

ي عملية الطرح  واألطراف المشاركة    ومديري السجل المشت 
قد  ف 

لهم(   التابعة  كات  الش  أو من خالل  ة  )مباش  كوا  كة و اشت  الش  ي معامالت مع 
البائَعي ْ  ف    

ْ
وقدموا   المساهَمي 

استشارية   وخدمات  متنوعة  استثمارية  مرصفية  أعمال  وقاموا  خدمات  لهم،  الخدمات  من  ها  وغت  مالية 
كي   السابقة بي      تشكل المعامالت  وال لقاءها  بتحصيل الرسوم المعتادة  

واألطراف    مديري االكتتاب المشت 
ي عملية الطرح 

كة ثمة أي تعارض مصالح بينهما. المشاركة ف   والش 

ة المسؤولية الفردية  ي هذه النش 
كة الواردة أسماؤهم ف  دقة    والتضامنية عنيتحمل أعضاء مجلس إدارة الش 

ة. ويقرون، بعد إجراء توصحة    واكتمال بأن المعلومات الواردة   الواجبة،حقيقات العناية  محتويات هذه النش 
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ي تاري    خ إصدارها، هي معلومات واقعية ودقيقة
ة كما هي ف  ي هذه النش 

ولم يتم إغفال أية  كاملة وصحيحة  و ،  ف 
ة مضللة.   ي هذه النش 

 معلومات من شأنها أن تجعل أية بيانات ف 

 لقواعد اإلصدار 
ً
ة عىل بيانات مقدمة وفقا  واإلفصاح الصادرة عن الهيئة. تحتوي هذه النش 

تحليلهم معتمدين  عىل تشخيصهم و المكتتبي   المحتملي    كل من  يجب أن يعتمد  عند اتخاذ قرار االستثمار،  
ي النش  مراجعة وقراءة  ىل  ع

ي مجملها) ة  المعلومات الواردة ف 
ي تم تزويدها من قبل   ( ف 

  البائَعي ْ  والب 
ْ
 المساهَمي 

كة ال ي وأعضاء مجلس إدارة الش 
ةوارد أسماؤهم ف   . هذه النش 

ي أي بلد  
  االكتتاب من شأنه أن يسمح بمارات العربية المتحدة(  )بخالف دولة اإل لم ولن ُيتخذ أي إجراء ف 

ة    أسهم الطرحالعام أو بيع   ها أو توزيعها أو حيازة أو نش  أو توزي    ع أية مواد أخرى  أو حيازة هذه النش  أو نش 
كة أو   ي أي بلد أو    أسهم الطرحمتعلقة بالش 

منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، ال يتم ف 
،  طرح األسهم أو بيعها بشكل مباش  أو غت  م  ة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب باش  وال يجوز توزي    ع هذه النش 

أية دولة أو    بأسهم الطرحأخرى أو مستندات أو معلومات أخرى متعلقة   ي أو من 
ها ف  والية قضائية  أو نش 

ي تسمح بها القواعد واأل باستثناء الحاالت ا
ي تلك الدولة أو الواليةنظمة السارية  لب 

. يجب عىل  القضائية  ف 

ة أن يحيطوا أنفسهم علًما بهذه القيود  األ   وأن يحرصوا عىل مراعاتها.  شخاص الذين حصلوا عىل هذه النش 

كة   الش  تتحمل  البائَعي ْ    أو ال    
ْ
ي   أو   المساهَمي 

ف  أو   أو الطرح    عملية  المشاركي    كي   
المشت  االكتتاب  مديري 

كي    
أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود    المستشارون اآلخرونأي من    أو مديري السجل المشت 

اء  لأي شخص  حث  أو    عرض البيعأو  بالطرح  متعلقة    لتلك األسهم  أسهم الطرحش 
ً
ًيا محتمًل ، سواًء كان مشت 

ي أية والي
ي ذلك سوق  اإلمارات  ة قضائية خارج دولة  ف 

ي )بما ف  (   أبو ظب  ي المالي العالمي  ، وسواءً العالمي ومركز دت 
 شفوي  العرض أو الحثتم هذا  

ً
  أو كتابيا

ً
ي ذلك،  ا

.    بما ف  ي
وت  يد اإللكت  كة وال  كما  الت  المساهَمي ْ   ال تقدم الش 

ي وال    البائَعي ْ  
كي   أو كتتاب  ي االمدير   أو   اآلخرين  الطرح   عملية  المشاركي   ف 

كي     المشت 
 مديري السجل المشت 

)أو ممثليهم( أية تعهدات ألي من المكتتبي   المحتملي   فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه    ونمستشار ال  أو 
ي أسهم الطرح كتتابلال 

 بموجب القواني   السارية والمطبقة عليهم.  ف 

ي قد  
امات، إن وجدت، والب  كي   يتم  باستثناء المسؤوليات وااللت  

فرضها عىل أي من مديري االكتتاب المشت 
كي   بموجب القواني   واأل 

ي أي بلد حيثما يكون استثناء المسؤولية ومديري السجل المشت 
نظمة المطبقة ف 

ي أو باطل أو غت  قابل للتنفيذ، ال يتحمل أي من مديري بموجب القواني   واأل 
نظمة المعمول بها غت  قانوت 

و  كي   
المشت  التابعة  مدير االكتتاب  كات  والش  كي   

المشت  السجل  مجلس   والحليفةي  وأعضاء  منهم  لكل 
كات التابعة أو   ( أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أية مسؤولية أو  الحليفةإدارتهم )أو مجالس إدارة الش 

ة أو استيفائها أو التحق ، فيما يتعلق بدقة او اكتمال محتويات هذه النش  ي
ها، أو ق منضمان، رصي    ح أو ضمب 

كة أو أسهم الطرح أو الطرح،   أي بيان آخر صدر أو ُيزعم صدوره من جانبه، أو نيابة عنه، فيما يتعلق بالش 
ي هذا الصدد،  

ا ف 
ً
ا أو تعهد

ً
ة االكتتاب الماثلة باعتباره وعد ي نش 

ء يرد ف  ي
كما أنه ال يجوز االعتماد عىل أي س 

ي أو المستقبل. وبناءً   سواءً 
كي   ومديري عليه، ال يتحمل كل من مديري االكتتاب ا  كان يتعلق بالماض 

لمشت 
كاتهم التابعة   كي   وكل من ش 

كاتهم التابعة أو    والحليفةالسجل المشت  وأعضاء مجلس إدارة كل منهم )أو ش 
امات، مهما كان نوعها فيما يتعلق ( أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أي مسؤولية عن جميع االلت   الحليفة
ة أو أي بيان أو طرح عام ألسهم الطبهذه  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عامالنش 

 . رح ف 

ة  م 2021  /  10 / 4 بتاري    خمن قبل هيئة األوراق المالية والسلع اعتمدت هذه النش 
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  التعريفات واالختصارات

 

 االقتصادية بإمارة أبوظبي.دائرة التنمية  قتصادية االالتنمية  دائرة 

 بترول أبوظبي الوطنية. كةشر أدنوك 

شرررركة ،  .شرررركة الشررراح الوا.د  . .  –شرررركة أدنوأل لدةرررمدة   مساهم أدنوك ال
مةررر لة لدا دائرة التنمية االقتصرررادية ظي أبوظبي   الشررراح الوا.د

 .CN-2860736بمو ب ترايح ت اري رق  

 العربية المت.دة. ةوق أبوظبي لدوراق المالية ظي دولة اإلمارات سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 العملة الرةمية ظي دولة اإلمارات العربية المت.دة. درهم أو درهم إماراتي

 . زائرظي الالعملة الرةمية  الدينار  أو الجزائريالدينار 

 األمونيا الالمائية. أمونيا

 النظا  األةاةي للشركة.  النظام األساسي  

المالية  الموحدة  البيانات 
 المدققة  

لةرررنوات المنت ية  ولللشرررركة كما ظي   المدققةالمو.دة    يةت المالالبيانا
األرقا  المقارنة للةرنة المنت ية  التي تتضرم   ) 2019ديةرمبر   31ظي 
التي تتضررررم   ) 2020ديةررررمبر    31و، (2018ديةررررمبر   31ظي 

 .(2019ديةمبر  31األرقا  المقارنة للةنة المنت ية ظي 

هيئة االوراق المالية   أو  الهيئة
 لعوالس

 هيئة االوراق المالية والةلع ظي دولة اإلمارات العربية المت.دة. 

 م لس إدارة الشركة. مجلس اإلدارة  أو المجلس

 للشررري.ة 2021  أكتوبر 19و للشررري.ة األول  2021  أكتوبر 18    االكتتاب تاريخ غلق باب 
 الثانية. 

 ته.ي للشركات وتعديالالعالمي القانون نظا  ةوق أبوظبي ظام القانوني للشركات الن

ةروق أبوظبي   مؤةرةرة ظي  شرركة اامة  ،ش.ع.  –  ظيرتيغلوب  شرركة   فيرتيغلوب أوالشركة 
 .النظا  القانوني للشركات وظقالعالمي 

تطورات أو متغيرات   ، وأي19-كوظيد  أو   المةرررت دظيروس كورونا   19-كوفيد  
 منه.

لشررركة أو ةرري يي ظي مارس م     انفصررال أامال ال ندةررة واإلنشررا  عملية فصل االندماج
.يث ت  إدراج الشررركة األ  التي تتول  أنشررطة ال ندةررة   2015   اا

بي ال ةرري، ظي البورصررة    لإلنشرراواإلنشررا  المنفصررلة، أوراةرركو  
 .المصرية وناةداأل دبي

 المتعلقة بمركز دبي العالمي.ةلطة دبي للادمات المالية  سلطة دبي للخدمات المالية 

 أاضا  م لس اإلدارة التنفي ي  وغير التنفي ي . إلدارةأعضاء مجلس ا

للصناعات  المصرية  الشركة 
 (EBIC) األساسية

 الم مواة.   أاضا  الشركة المصرية للصنااات األةاةية، اضو م 
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 الشركة المصرية لألسمدة

(EFC) 

وهي شرركة مصررية مةراهمة مؤةرةرة ظي   الشرركة المصررية لدةرمدة،
 الم مواة. اضو م  أاضا  مصر وهي

العامة  المصرية  الهيئة 
 (EGPC)للبترول

 ال يئة المصرية العامة للبترول، وهي شركة بترول مصرية م.لية. 

 .مصرظي العملة الرةمية  الجنيه  أوالجنيه المصري 

المقردمرة إلكترونيراب ابر تطبيقرات الاردمرات المصررررررظيرة ابر  الطلبرات   طلبات االكتتاب اإللكتروني 
ل الاردمرات البنكيرة المصررررررظيرة ال راتفيرة  ال رات     االأو م  اإلنترنرت
  تلقيأل  ونبوظره يال  الن.و ال ي   ةوأ  زة الصرررا  ايلي  الم.مول،

شرررررري.رة  ال االكتتراب للمكتتبي  م  وةررررروق أبوظبي لدوراق المراليرة
 األول .

 االقتصادية األوروبيةالمنطقة 

(European 
Economic Area) 

ت.راد األوروبي ودول اضرررررا  ظي االم  الردول األ  الةررررروق المؤل 
 الرابطة األوروبية للت ارة ال.رة.

   للشركة.يأاضا  م لس اإلدارة التنفي ي أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين 

 فيرتيغلوب للتوزيع ليمتد 

(FDL) 

باألة  ، مؤةةة ظي شركة ااصة م.دودة   للتوزيع ليمتد، ظيرتيغلوب
 000002474رق     لت ارية ةوق أبوظبي العالمي بمو ب الراصة ا

 اضو م  أاضا  الم مواة. وهي 

صناعات   أو  فرتيل شركة 
 االسمدة بالرويس ذ.م.م 

(FERTIL) 

 ات مةرررؤولية  شرررركة  ،  شرررركة صرررنااات االةرررمدة بالرويس  . . 
-CNوت.مل راصرة ت ارية رق م.دودة مؤةرةرة ظي إمارة أبوظبي  

 اضو م  أاضا  الم مواة. وهي،  2839047

شرركة ما تعادل شرركة مةراهمة تتةرةرت ظي ظرنةرا  ظيرتيغلوب ظرنةرا،   رنسافيرتيغلوب ف
 وهي اضو م  الم مواة.

ةررو  يكو  ةررعر الطرذ ال ي يشررتري به المكتتبو  ظي الشررري.ة  سعر الطرح النهائي 
كل ةر   م  أةر   الطرذ هو ةرعر الطرذ   األول  والشرري.ة الثانية

 الن ائي. 

ةر   م  أةر   الطرذ بعد انت ا     يت  ت.ديد ةرعر الطرذ الن ائي لكل
ملية البنا  الةرررعري لشرررري.ة المةرررتثمري  المؤهلي  )الشرررري.ة ا

ي    الثانية(، بعد الت شرراور بي  مديري االكتتاب المشررتركي  والمةرراهم 
 البائع ي   والشركة

وي ب أ  تكو  أةر   المكتتبي  م  الشرري.ة الثانية ممثلة لكامل أة   
لكل ةرر   م    اب ةررعر الطرذ الن ائيالطرذ المةررتادمة ظي ا.تةرر

 .أة   الطرذ

اقب إغالق الشرري.ة الثانية، ةرو  تقو  الشرركة بنشرر إاال  ينح  
 (  إعالن سععععر الطرح النهائيل  ةرررعر الطرذ الن ائي للةررر   ) ا
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وال ي ةرينشرر ظي  ريدتي  يوميتي  م.ليتي  تصردرا  باللغة العربية  
اإلمارات العربية المت.دة  وأارا تصرررردر باللغة اإلن ليزية ظي دولة 

   https://www.fertiglobe.com    وال  الموقع اإللكتروني

  النصررررر  ةرررررنويرةالمردققرة والبيرانرات المراليرة  المو.ردة البيرانرات المراليرة البيانات المالية 
 .1وهي م كورة ظي المل.ق رق   للشركة المرا عة المو.دة

 31ظي األول م  يناير وتنت ي ظي والتي تبدأ  الةرررنة المالية للشرررركة  السنة المالية 
 م  كل اا .ديةمبر 

ارض أةرر   الطرذ ظي دولة اإلمارات ال  المكتتبي  ظي الشررري.ة   الشريحة األولى
 األول . 

ي  لأل األشرااح  م  األظراد والمةرتثمري  اياري  )بما ظ  المكتتبو  المكتتبون في الشريحة األولى  
ةررات( ال ي  ل  يشرراركوا ظي الشررري.ة الطبيعي  والشررركات والمؤةرر

وال ي  يمتلكو  رق  مةرتثمر وطني ظي ةروق أبوظبي لدوراق   الثانية
 المالية و.ةاب بنكي. 

المالية  الخدمات  قواعد 
   واألسواق 

والوائح و المالية  الادمات  أبوظبي  قوااد  ظي ةوق  المطبقة  ألةواق 
 العالمي. 

 ةوق أبوظبي العالمي. ظيةلطة تنظي  الادمات المالية  سلطة تنظيم الخدمات المالية 

  الماليةنظام التحويالت 

(FTS)    

نظرا  الت.ويالت النقرديرة لردا مصرررررر  اإلمرارات العربيرة المت.ردة  
 .(”FTS“) المركزي

بيرة المت.ردة،  دول م لس التعراو  الالي ي وهي دولرة اإلمرارات العر  التعاون الخليجيمجلس 
ا ، دولة قطر، دولة الكويت  المملكة العربية الةرررعودية، ةرررلطنة ام

 الب.ري . ومملكة

 الصفقة الخضراء 

(Green Deal) 

مبادرات ةررياةررة الصررفقة األوروبية الاضرررا  م  قبل المفوضررية  
 األوروبية.

 الشركة وشركات ا التابعة. أو نحن  المجموعة

 ايير الدولية للتقارير المالية.معال الدولية المعايير المحاسبية 

ال ي  يمتلكو  رق  مةرررتثمر وطني ظي ةررروق األشرررااح الطبيعيي    المكتتبين من األفراد 
األظراد  )بمررا ظي  لررأل    .أبوظبي لدوراق المرراليررة، و.ةرررررراب بنكي

. وال يو رد أي متطلبرات أو قيود ال   )المال ة المراليرة  يالمؤهلي   و
 ال نةية أو مكا  اإلقامة. 

تنظي  الدولة اإلةرررالمية أو الدولة اإلةرررالمية وكا  يةرررم  بالدولة    الدولة اإلسالمية
 .اإلةالمية ظي العراق والشا  وال ي يُعر  ااتصاراب بر دااش

 مديري السجل المشتركين 
(Joint Bookrunners) 

وبنأل إتش إس بي ةي الشرق األوةط   ش. .ع؛  األول  بنأل أبوظبي
 الدولية.ثمارية اإلقليمية وةتاال  بنوأل ال بعض و الم.دود

https://www.fertiglobe.com/
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األول مديري االكتتاب المشتركين  أبوظبي  األوةط   ش. .ع  بنأل  الشرق  بي ةي  إس  إتش  وبنأل 
 . الم.دود

 كي بي آر 

(KBR) 
وهي شركة مة لة بمو ب قواني  ديلوير وهي    انأل شركة كي بي ير

 . مدر ة ال  بورصة نيويورأل

 الفارج

(Lafarge SA) 
والتي   الظارج هولةي  الم.دودة ل  لشركةة الةالشرك الظارج، شركة
 .   ليمتدةيمقرها ظي ظرنةا وم  ث  ت  دم  ا مع هول كا  

 ش. .ع.  بنأل أبوظبي األول  بنك تلقي االكتتاب الرئيسي 

 إدراج األة   ظي ةوق أبوظبي لدوراق المالية.  اإلدراج 

 ش. .ع. بنأل أبوظبي األول مستشععار اإلدراج

اقب غلق باب االكتتاب والتاصرررريح للمكتتبي  النا .ي ، ةررررو    م األسه إدراج
تتقد  الشرركة إلدراج  ميع أةر   الشرركة ظي ةروق أبوظبي لدوراق 

 المالية. 

وةررريت  تفعيل تداول األةررر   ظي ةررروق أبوظبي لدوراق المالية م   
 االل ة ل األة   ظي ةوق أبوظبي لدوراق المالية.

)شررريأل مدير( مصررردق مةرررت.ق الصرررر  م  بنأل   ظيشررريأل مصرررر شيك مدير )المصدق( 
 مراح ويعمل ظي دولة اإلمارات العربية المت.دة.

 كتتاب ظي أة   الطرذ. ال يو د .د أقص  لال ستثمار الحد األقصى لال 

األول  ت  ت.ديد ال.د األدن  لالةرررتثمار ظي أةررر   الطرذ للشرررري.ة   الحد األدنى لالستثمار 
زيادات  كو  أي اةرتثمار إضراظي يت  بدره ، ال  أ  ي 5,000بقيمة  
أو مضررررراافرات  لرأل. وت  ت.رديرد ال.رد  إمراراتي  دره   1,000بقيمرة  

األدن  لالةرررررتثمرار ألةررررر   الطرذ ظي الشرررررري.رة الثرانيرة بقيمرة  
)لمزيرد م  التفراصررررريرل ير   االطالع    إمراراتي دره   1,000,000

  ظي القةررر  األول م  ه ه مبالغ االكتتابال  ال ز  الااح برررررررر 
 لنشرة(.ا

رق  مةررتثمر وطني مو.د ي.صررل اليه المكتتب م  ةرروق أبوظبي   رقم المستثمر  
 لدوراق المالية و لأل لغايات االكتتاب.

اإلدارة مجلس  غير    أعضاء 
 التنفيذيين

 غير التنفي يي  للشركة. أاضا  م لس اإلدارة

آند  تريد  فيرتيليزر  آي  أو سي 
 (OFTS) سابالي بي في

 

  شرركة ما تعادل ند ةرابالي بي ظي،يرتيليزر تريد يشرركة أو ةري يي ظ
اضو م   وهي   مؤةةة ب ولندا،  شركة ااصة  ات مةؤولية م.دودة

 أاضا  الم مواة.

 أو سي آي 

((OCI 

ا  ظي يي  أو ةي  باألة      شركة  م.دودة  اامة  ظي شركة  مؤةةة 
   .هولندا، ه ا وإ  أة م ا مدر ة ظي بورصة يورونكةت أمةتردا  
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شرركة مةراهمة اامة  ،  ش. .ع.  شرركة أوراةركو  لإلنشرا  والصرنااة الصناعة لإلنشاء وأوراسكوم 
 اضو م  أاضا  الم مواة.، وهي مصر يمؤةةة ظ

 

شرركة ااصرة م.دودة باألةر     شرركة أو ةري يي ظيرتيليزيرز بي ظي المساهم شركة أو سي آي 
 هولندامؤةةة ظي 

الطرح  عملية  في   المشاركين 
ة في عملية األطراف المشاركأو  

 ح الطر

 م  ه ه النشرة. 9و 8و 7الكيانات المدر ة ظي الصف.ات 

ظترة      فترة الطرح/ االكتتاب  تبدأ  األول  ةو   للشري.ة    2021  أكتوبر   13ظي    االكتتاب 
 .2021 أكتوبر 18وتنت ي ظي 

ظي   الثانية  للشري.ة  االكتتاب  ظترة  تبدأ   2021  أكتوبر   13وةو  
 .2021 أكتوبر 19وتنت ي ظي 

دره   بالةررررو  يت  ارض أةرررر   الطرذ م  االل نطاق ةررررعري    نطاق سعر الطرح
  بداية  واإلاال  انه ظي اليو  األول م يت  نشرررره ةررر اإلماراتي ال ي
 ظترة االكتتاب. 

ا  )  1,145,582,011  اردد أسهم الطرح  مليرار ومرائرة وامةرررررة وأربعو  مليونرب
األةرر   التي    م   ةرر   (راشرر وإ.داوامةررمائة واثنا  وثمانو  ألفبا  

ي   البائع ي    ظي اكتتاب اا . يبيع ا المةاهم 

ي   البائع ي   ب.ق   .   الطرذ ظي أي وقت قبل   تعديلي.تفظ المةررراهم 
ا ا للقواني  المعمول  المطلق  مرالتقرديره   ن رايرة ظترة االكتتراب وظقرب ، ووظقرب

 ب ا ومواظقة هيئة األوراق المالية والةلع.

ومائة  )مليار    1,145,582,011  ادد  االكتتاب العا  ظي ادد أة   االكتتاب العام  / الطرح
 وامةة وأربعو  مليونبا وامةمائة واثنا  وثمانو  ألفبا وإ.دا اشر(

م  إ مالي أة      %13.8نةبة  مثلي)ة   م  إ مالي أة   الشركة 
ي   البائع ي  . ( الشركة  يت  طر. ا للبيع م  قبل المةاهم 

ي   الب  .   الطرذ ظي أي وقت قبل   تعديلائع ي   ب.ق  ي.تفظ المةاهم 
المعمول  المطلق  مالتقديره   ظترة االكتتاب وظقبان اية   للقواني   ، ووظقبا 

 ب ا ومواظقة هيئة األوراق المالية والةلع. 

) نظام الطرح ال يئة رق   إدارة  لةنة    11قرار رئيس م لس  بشت     2016ر. ( 
الشركات أة    وإصدار  بطرذ  الااح  العامة    النظا   المةاهمة 

 وتعديالته. 

آي   سي  تريدنج  أو  فيرتيليزر 
 ( (OFT ليمتد 

شركة م.دودة باألة   مؤةةة ظي  ،  أو ةي يي ظيرتيليزر تريدنج ليمتد
الع را    أاضا   وهي    ،البريطانية   )ظر ي (  زر  م   اضو 

 . الم مواة
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 بي إل سي  لإلنشاء أوراسكوم 

(Orascom 
Construction plc) 

مركز دبي    لقواني  ااضعة  اامة  شركة   بي إل ةي  ا  لإلنشأوراةكو   
العالمي برق     المالي  بو  1752مة لة  المصريةمدر ة   البورصة 

 . ناةداأل دبي ةوقو

 العميل المحترف

(Professional Client)  

الرمر.رترر  الرعرمريررل  مرعررايريرر  ارلرير ر   ترنرطربرق  مرمر    األشرررررارراح 
(Professional Client)   ب ر م  قوااد ةرررري  2.3.2للقاادة    وظقا
 ة دبي للادمات المالية.العمل الصادرة م  قبل ةلط

المؤسسات   من  المشترون 
 المؤهلة

المشرترو  م  المؤةرةرات المؤهلة  وظقا للتعري  الوارد ظي القاادة   
 أ. 144

المكتتبون المؤهلون من األفراد 
 ذوي المالءة المالية 

الشركة   قبل  م   الي    المواظقة  تت   ال ي   الطبيعيي   األشااح 
البائع ي   و ي    مع  المةاهم  بالتشاور  المشتركي     االكتتاب  يمدير، 

 : ال ي  و (بنأل إتش إس بي ةي الشرق األوةط الم.دود)باةتثنا  

 يئة أو ةلطة تنظيمية مماثلة للقيا  بتي  ال ت  ااتماده  م  قبل    -أ 

 ؛ أوباألنشطة أو الادمات الماليةم ا  مرتبطة 

 تتواظر ظي   الشروط ايتية:  -ب

(i)   ( 4مبلغ )-باةتثنا  مةكنه الرئيةي-.قوق ملكية  صاظي  يملأل
 مليو  دره  إماراتي. 

(ii) (  مليو  دره  إماراتي ةنوياب. 1داله الةنوي ال يقل ا ) 

(iii)   أ  يقر بت  لديه المعرظة والابرة الكاظيتي  ظي م ال االةتثمار
يه ومااطره، أو تمثله   ة مراصة م  قبل ال يئة  الُمقد  ال

 .وط ترايص ا بما ال يتعارض مع شر

من   الشركات  المكتتبون 
 المؤسسات المؤهلة  و

اال  والتي    اتبارية األشااح  بنفة ا،  باةتثمارات ا  القيا   القادرة ال  
 تتواظر ظيه أياب م  الشروط ايتية:  

ال.كومة االت.ادية وال.كومات الم.لية، وال  ات والمؤةةات  (1)
 ي من  . وال يئات ال.كومية، أو الشركات المملوكة بالكامل أل 

الااصة   (2) وال يئات  والمؤةةات  وال  ات  األ نبية،  ال.كومات 
 لشركات المملوكة بالكامل ألي من ا. ب ا، أو ا

 المنظمات والكيانات الدولية. (3)

 ال  ات المراصة م  ال يئة أو م    ة رقابية مثيلة ل ا.  (4)

الشاح االاتباري المةتوظي ظي تاريخ يار بيانات مالية له    (5)
 ل م  المتطلبات ايتية: الثني  ال  األق

 إماراتي. ( مليو  دره  75إ مالي أصوله بقيمة ) -أ

( مليو  دره   150صاظي إيرادات ةنوية بقيمة ) -ب

 إماراتي. 
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 العربية المتحدة فقط.  اإلماراتمقيمي دولة إذا قدمت من قبل  االكتتاب من خالل بنك المارية المحلي ذ.م.م.سيتم قبول طلبات  3

يملأل صاظي .قوق ملكية أو رأس مال مدظوع ب.د أدن   -ج

 ( مليو  دره  إماراتي. 7)

الشركة   قبل  م   األ.وال  ظي  ميع  الي    المواظقة  تت   ال ي   وه  
ق  بالتشاور مع مديري االكتتاب المشتركي  وتنطب  بائع ي   ي   ال المةاهم  و

الي   أي م  المواصفات التالية: )أ( أ  يكو  شاح ظي الواليات  
المت.دة األمريكية ومشتري م  المؤةةات المؤهلة مم  ي وز تقدي   

أ، )ب( أ  يكو  شاح اارج  144ارض ل   اةتناداب إل  القاادة  
ريكية مم  ي وز تقدي  ارض ل   اةتناداب لالئ.ة  الواليات المت.دة األم

( )ج(Sس  أو  العالمي    (،  المالي  دبي  ظي  مركز  يكو  شاح  أ  
ب  لإلافا  م  التة يل بمو ب نمو ج قوااد    ي وز تقدي  ارض له وظقا

المالية؛   للادمات  دبي  لةلطة  اإلرشادي  الدليل  ظي  المو ودة  الةوق 
عالمي مم  ي وز تقدي   أو)د( أ  يكو  شاح ظي ةوق أبو ظبي ال
التة يل بمو ب المالية    ارض له وظقاب لإلافا  م   قوااد الادمات 

العميل  و  معايير  الي    تنطبق  ال ي   األشااح  وم     ي واألةواق 
العمل     (Professional Client)اال.تراظية   ةير  لقوااد  ب  وظقا

أبوظبي   ةوق  ظي  المالية  الادمات  تنظي   ةلطة  قبل  م   الصادرة 
 مي. العال

 3.المارية الم.لي  . .  بنأل تلقي االكتتاب الرئيةي وبنأل ك تلقي االكتتاب وبن

الئ.رة قرانو  الواليرات المت.ردة االت.رادي لدوراق   -  Sالالئ.رة س  Sالالئحة س/ 
 المالية.

المرحلية  المالية  البيانات 
نصف   الموحدة  الموجزة 

 السنوية 

الةرتة    لفترةة نصر  الةرنويةالبيانات المالية المر.لية المو زة المو.د
)والتي تتضرم  األرقا  المقارنة   2021يونيو   30أشر ر المنت ية ظي 

 (.2020يونيو  30لفترة الةتة أش ر المنت ية ظي 

 لدوراق االت.رادي المت.ردة الواليرات أ م  قرانو 144هي القرااردة   أ 144القاعدة 
ا هو المؤهلة )كم المؤةرررةرررات م  للمشرررتريي  والتي تةرررمح المالية

شررررررا   ظي الواليرات المت.ردة األمريكيرة ب  أ(144القرااردة  ي  معر  ظ
ظي المعرامالت المعفراة م  متطلبرات التةررررر يرل لردا    األوراق المراليرة

  المالية. قانو  الواليات المت.دة لدوراق

م  الشرررركات    الطرذ ظي الشرررري.ة الثانية للمكتتبي   أةررر  ارض   الشريحة الثانية 
كتتبي  المؤهلي  م  األظراد  وي المال ة  لموا والمؤةرررةرررات المؤهلة

 .المالية

بالطرح  المتعلقة  الوثيقة 
 للشريحة الثانية 

  كتتبي  هي م كرة ارض ت  صرررياغت ا بشررركل ااح و.صرررري للم
المؤهلي  ضرررررم  الشرررررري.رة الثرانيرة وبطريقرة تتمراشررررر  مع القواني   
ية  واألنظمة الةررارية والمقبولة لل يئات الماتصررة ظي الوالية القضررائ

المعنية، ول  يت  المصرادقة الي ا م  قبل ال يئة وال تشركل ه ه الوثيقة  
 را ظي هر ه   ز  م  هر ه النشررررررة وال تردرج المعلومرات الواردة ظي

 النشرة.
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الموقع  وةتك ال   متوظرة         اإللكتروني و  
https://www.fertiglobe.com  

المكتتبي  م  المؤةررررةررررات المؤهلة والمكتتبي  المؤهلي  م  األظراد   ريحة الثانية  ن في الشالمكتتبي
  وي المال ة المالية. 

 ؛ والمةاه  شركة أو ةي يي - المساهَمْين البائعَْين 

 .المةاه  شركة أدنوأل -

 مالأل أة   ظي رأس مال الشركة. المساهم

 0.59ما يعادل  ب)  أمريكير دوال  0.16أةر   الشرركة العادية، بقيمة   األسهم  
 للة   الوا.د. دره  إماراتي( 

 سوناطراك 

(Sonatrach) 

وتةرررررويرق  وتر.رويررل  ونرقررل  وإنرترراج  لربر.روث  الروطرنريررة  الر رمرعريررة 
 ال يدروكربونات، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة ظي ال زائر.

 سورفيرت 

(Sorfert) 

 ال زائر، اضو م  أاضا  الم مواة. شركة ةورظيرت

أي شررررراح طبيعي أو ااتبراري يتقرد  بطلرب لالكتتراب ظي أةررررر     ب كتتالم
 الطرذ.

 شري.ة الثانية.أو الاألول  الشري.ة  شريحة

المتحدة  العربية    أو  اإلمارات 
  اإلمارات أوالدولة 

 دولة اإلمارات العربية المت.دة.

 اإلمارات العربية المت.دة المركزي.مصر   المصرف المركزي 

 المملكة المت.دة لبريطانيا العظم  وإيرلندا الشمالية. ةالمملكة المتحد 

المتحدة الخاص  المملكة  قانون 
 2010بالرشوة لسنة 

(UK Bribery Act of 
2010) 

الر ي يغطي ال رائ     2010قرانو  الرشررررروة ظي المملكرة المت.ردة لعرا   
 .بالرشوة واألغراض  ات الصلةالمتعلقة 

ي   البائع ي   ومديري االكتتاب    اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب اتفاقية االكتتاب بي  الشررركة والمةرراهم 
 المشتركي .

األمريكية   المتحدة  الواليات 
(United States or US) 

 الواليرات المت.ردة األمريكيرة، أراضررررري را وممتلكرات را، أي واليرة م 
 الواليات المت.دة األمريكية ومقاطعة كولومبيا.

األجن الممارسات  بية  قانون 
 1977لعام الفاسدة األمريكي 

(U.S. Foreign 
Corrupt Practices 

Act of 1977) 

 1934قرانو  لتعرديرل قرانو  األوراق المراليرة ظي الواليرات المت.ردة لعرا   
لتةررررديد    )بصرررريغته المعدلة( ل عله غير قانوني لبعض الُمصرررردري 

مدظواات معينة لمةررؤولي  أ انب وغيره  م  األشررااح األ انب،  
زا  هؤال  الُمصرررردري  بال.فاظ ال  ةرررر الت دقيقة، وألغراض  وإل

 أارا.

https://www.fertiglobe.com/
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، 1933قرانو  األوراق المراليرة للواليرات المت.ردة األمريكيرة لةرررررنرة   قانون األوراق المالية األمريكي 
 وتعديالته.
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 القسم األول: 

وط وأحكام االكتتاب   شر

 لجمهورلالتفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة 

كة:  • تيغلوب اسم الشر كة عامة محدود)ش.ع.م   فير  ( األسهمب ةشر

ي تاري    خ اإلدراج ليكون بقيمة:  رأس المال  •
كة ف   مليار (  دوالر أمريكي   1,328,211,028  ُحدد رأس مال الش 

ون ا وثمانية وعش 
ً
ون مليون ومائتان وأحد عش  ألف  ما يعادل ب( ) دوالر أمريكي   وثالثمائة وثمانية وعش 

ي درهم إ  4,878,784,748.05
   سهم  8,301,318,925موزع عىل عدد    ( مارات 

ً
، مدفوعة بالكامل نقديا

ي درهم إ 0.59 يعادلبما )  لكل سهم دوالر أمريكي  0.16بقيمة 
  . ( مارات 

ونوع   • وعدد  ا )   1,145,582,011  عدد   : الطرحأسهم  نسبة 
ً
مليون وأربعون  وخمسة  ومائة  مليار 

ا  
ً
 تمثل أسهم الطرح نسبة   . أسهم عادية عها  وجمي،  سهم ( عش    وإحدىوخمسمائة واثنان وثمانون ألف

كة  سهمأ% من إجمالي  13.8  أسهم عدد    جمالي إ  وقد تم احتساب هذه النسبة بناًء عىل) ،  رأس مال الش 
ي   رأس المال

ةكما ف   . ( تاري    خ هذه النش 

ي    الطرحسيكون نطاق سعر    لكل سهم: الطرح  نطاق سعر   •
 النطاق السعري سيتم نش   و بالدرهم اإلمارات 

ي  و  قبل موعد بدء االكتتابإلعالن عنه  او للطرح  
ة  بداية  اليوم األول من  ف    13  الموافقو   االكتتابفت 

 . 2021 أكتوبر 

 : أسهم الطرحأهلية الفئات المؤهلة من المكتتبير  للتقدم بطلب الحصول عىل  •

يحة األوىل:  يحة األول أمام المكتتبي     االكتتابيتم فتح باب    الشر    للش 
ً
ي ) لما هو موضح    وفقا

صفحة    ف 

ب  ( الغالف الخاص  واالختصارات"والجزء  جميع    ةالوارد  "التعريفات  عىل  ويجب  ة.  النش  هذه  ي 
ف 

يحة األول   المكتتبي    ي الش 
ي   أن يكون لديهم رقم مستثمر   ف 

ي سوق    ف  ورقم حساب   لألوراق المالية  أبوظب 

  . ة% ) 10ويتم تخصيص نسبة  بنكي ي  بالمائة  عش 
 مائة)  114,558,201  تمثل( من أسهم الطرح والب 

ا ومئتان وواحد
ً
ا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف

ً
يحة  سهم(  وأربعة عش  مليون ويحتفظ   . األول  للش 

البائَعي ْ      
ْ
يحة    تعديلبحق  المساهَمي  الش  ا    األولحجم 

ً
وفق االكتتاب  ة  فت  نهاية  قبل  وقت  أي  ي 

ف 

ي حجم    والسلع.   موافقة هيئة األوراق الماليةذلك بعد الحصول عىل  المطلق، و   ا ملتقديره
أي زيادة ف 

يحة   ي حجم  األولالش 
انخفاض ف  إل  يحة    سيؤدي  يطة  الش  ي  الثانية، ش 

ف  المكتتبي    نسبة  تقل  أال 

يحة   يحة األول% من أسهم الطرح60عن    الثانيةالش  % من 40عن    . وال تزيد نسبة المكتتبي   بالش 

 أسهم الطرح. 

يحة الثانية:      أمام المكتتبي     يحة الثانيةبالش    الخاص  االكتتابيتم فتح باب  الشر
ً
لما هو موضح   وفقا

ي 
ة، ويجب عىل جميع  "  ب والجزء الخاص  صفحة الغالف    ف  النش  ي هذه 

التعريفات واالختصارات" ف 
ي  المكتتبي    
رقم  ف  لديهم  يكون  أن  الثانية  يحة  ي   مستثمر الش 

ي سوق    ف  المالية  أبوظب  ويتم    . لألوراق 
ي تمثل % )تسعون بالمائة( 90تخصيص نسبة 

مليار وواحد  )   1,031,023,810من أسهم الطرح والب 
ا وثمانمائة وعش  

ً
ون ألف ا وثالثة وعش 

ً
يحة ةوثالثون مليون  . ة نيالثا( سهم للش 

حظر   •
 
ي    االكتتابي

 
العام عىل أي    االكتتابُيحظر  :  كما هو مبير  أدناه  أسهم الطرحمن قبل الجمهور ف

اؤه لألسهم مقيدة بمو  ي موطن  الجب  مكتتب تكون عملية ش 
أو بموجب   إقامتهقواني   المعمول بها ف 

ي ينتمي إليها. ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت  
ي الب 

قواني   الدولة/االختصاص الوالت 
ي قام بها تتوافق مع قواني   الدولة/االختصاص ا

اء الب  ي المعمول بها أم ال. عملية الش 
 لوالت 
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يحة األول  كتتابلال ت   األد  الحد   ستثمار: الحد األدئ  لل  • ي أسهم الطرح للش 
درهم، عىل    5,000هو    ف 

ي    أن يكون أي
ي   درهم  1,000بمبلغ  استثمار إضاف 

 كتتاب لال األدت     وتم تحديد الحد   . ومضاعفاته   إمارات 
يحة الثانية بقيمة ي أسهم الطرح الخاصة بالش 

ي  درهم 1,000,000 ف 
   . إمارات 

ي لال  حد أقىص ال يوجد  ستثمار: لل  الحد األقىص •
 . أسهم الطرحستثمار ف 

البائَعيرْ  اكتتاب   •   
ْ
لل  : المساهَمير يجوز  البائعي   ال  سواء    االكتتاب  مساهمي    الطرح  أسهم  ي 

صورة بف 
ة أو من   ة أو غت  مباش  كات التابعة لهمباش   . مخالل أحد الش 

ة   • ي بحوزة  بعد اال   : الحظر في 
ة    بائَعي ْ  ي ْ  الالمساهمَ نتهاء من عملية الطرح، تخضع األسهم الب  حظر لفت 

  شهر(  12)  مدتها 
ً
   . تبدأ من تاري    خ إدراج األسهم اثنا عش  شهرا

 عوائد الطرح  حصيلةاستخدام أسباب الطرح و  •

كة أي عائدات من الطرح.    البائَعي ْ  لن تتلق  الش 
ْ
الطرح   مصاريف/ جميع نفقاتوسيتحمل المساهَمي 

  - الهدف الرئيسي من الطرح من بي   أمور أخرى    ويكمنهذا    وأي رسوم تقديرية  البيعنفقات عموالت  و 
ايدة عىل األسهم إضافة    ما ببيع جزء من حصته  انالبائع  انالسماح للمساهم مع توفت  سيولة تداول مت  

 .إل رفع مكانتنا لدى مجتمع االستثمار الدولي 
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يحة األوىل   المزيد من المعلومات حول الشر

 
 االكتتاب طلبات  . 1

ي   عىل  يتعي   
يحة األول  كل مكتتب ف  ي  1تقديم طلب اكتتاب واحد فقط )   الش 

، ف  ( باسمه الشخىصي
 لمكتتب آخر(   االكتتابتم تقديم طلب    إذا حالة  

ً
ي هذه   بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

ف 
ي حالة ما  عتبارياشخص  ( باسم  2أو )   ؛باسم المكتتب  االكتتابالحالة سيتم تقديم طلب  

 إذا ، ف 
. وإذا قدم أحد المكتتبي   أكت  من طلب اكتتاب    االكتتابب  تم تقديم طل  بواسطة أي كيان مؤسسي

ي  و بنحتفظ  ي،  عتبارياشخص  واحد باسمه الشخىصي أو باسم  
مديري االكتتاب  و   االكتتابك تلق 

كي   
طلبات    المشت  بعض  أو  استبعاد كل  ي 

ف  وعدم   االكتتاببالحق  المكتتب  هذا  من  المقدمة 
 مكتتب.  تخصيص أي أسهم لهذا ال

ي طلب  
وإرفاق كافة المستندات المطلوبة   االكتتابعىل المكتتبي   استكمال كافة البيانات المطلوبة ف 

ي  و بنأي من  إل  وتقديمها  
    االكتتابك تلق 

ً
ة    االكتتابمع مبلغ  مصحوبا  االكتتاب وذلك خالل فت 

يحة األول.   المتعلقة بالش 

للبيانات   ي 
المستوف  االكتتاب  أن يكون طلب  ي حال مخالفة هذا يجب 

 وبخط مقروء، وف 
ً
واضحا

ط فض  الش  ست  من،  المكتتب  و بن   أي  قيام  لحي    المكتتب  من  الطلب  استالم  االكتتاب  ي 
تلق  ك 

 باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب االكتتاب. 

ي أن  لل  االكتتابكون طلب  يجب  ي 
ي حال مخالفة هالمستوف 

 وبخط مقروء، وف 
ً
ذا بيانات واضحا

فض بن ط، ست  ي  و الش 
استالم الطلب من المكتتب لحي   قيام المكتتب باستكمال   االكتتابك تلق 

  . االكتتاب البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب 

تب عىل   ي    االكتتابويت 
كة  الموافقة عىلأسهم الطرح  ف  ام بكافة القرارات   النظام األساسي للش  وااللت  

ضاف  ة العمالجمعياجتماع  الصادرة عن  
ُ
وط ت كة وتعد أي ش  الطلب كأن لم تكن، وال إل  ومية للش 

قبل أي نسخ ضوئية من طلبات  
ُ
ة   االكتتابطلب  استكمال  . ويجب  االكتتابت فقط بعد قراءة نش 

كةالنظام  و   االكتتاب للش  لبن  األساسي  تابعة  فروع  ذلك ألي  بعد  الطلب  ويقدم  ي و بإمعان 
تلق  ك 

ي  الوارد ذكرها    االكتتاب
ة  هذهف  ونيةلالقنوات اإلخالل  أو من  ،  النش  قسم )يرج  االطالع عىل    كت 

ي كتتاب اإلاال "
وئ   "(. لكي 

من خالل   بنك المارية المحىلي ذ.م.مإل  بالمكتتبي   من األفراد    الخاص  االكتتابيمكن تقديم طلب  و 
 ( ونية  اإللكت  "القنوات  قسم  عىل  االطالع  اإليرج   ي االكتتاب 

وئ  ي  لكي  اإل  االكتتاب   -  لكي 
من وئ 

يمكن  .  UAE Mbank )"4  الهاتفية لبنك المارية المحىلي ذ.م.متطبيق الخدمات المرصفية    خلل
أعاله وتقديم طلباتهم إل فرع بنك    ةالمذكور   االكتتابطلب  تقديم  عملية    اتباعاآلخرين    للمكتتبي   

ةالمذكور    المارية المحىلي ذ.م.م ي هذه النش 
ي حالة وجود مشاكل تقنيةو   . ف 

غت    أخرى  روفظ   أو   ف 
ي هذه المذكور  المارية المحىلي ذ.م.مإل فرع بنك  االكتتاب، يجب تقديم طلب متوقعة

ةف   . النش 

أو وكالئ المكتتبون  المعلومات  ويقر  البنك   االكتتاببطلب  الواردة  هم بصحة  بحضور ممثل عن 
دم  

ُ
أو ُيصدق عليه   تاباالكتإليه وُيوقع المكتتب أو من ينوب عنه عىل طلب    االكتتاب  طلبالذي ق

 بصورة واضحة. 

 
 العربية المتحدة فقط.  اإلماراتإذا قدمت من قبل مقيمي دولة  االكتتاب من خالل بنك المارية المحلي ذ.م.م.سيتم قبول طلبات  4
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ي  و يحق لبن
كي     االكتتابك تلق 

المقدمة من    االكتتابعدم قبول طلبات    ومديري االكتتاب المشت 
يحة األول ي الش 

 ألي من األسباب التالية:  أي مكتتب ف 

إذا كان الطلب غت  كامل أو غت  صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة )وال  •
ي عملية الطرح أي  

عن عدم استالم ما تم تخصيصه من    مسؤوليةيتحمل أي من المشاركي   ف 
 أو بشكل صحيح ومقروء(؛  المكتتبعنوان  لم يتم مىل   إذا أسهم الطرح 

 أو   بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛  االكتتابإذا تم تقديم مبلغ  •

ي الطلب أو مب  االكتتابإذا لم يتطابق مبلغ   •
وط   المقدم  االكتتابلغ  المبي   ف  مع الطلب مع ش 

يحة األول ستثمار لال  ةالحد األدت  المطلوب  ؛ أو أو الزيادات المحددة لطرح الش 

 أو  المقدم غت  واضح أو غت  مقروء؛ االكتتابكان طلب   إذا  •

 أو  ارتجع شيك المدير )المصدق( ألي سبب من األسباب؛ إذا  •

ي الحساب ا  إذا  •
ي طلب  كان المبلغ المتواجد ف 

ي لسداد   االكتتابلبنكي المذكور ف 
المقدم غت  كاف 

ي نموذج طلب    االكتتابمبلغ  
ي  و المقدم أو عدم مقدرة بن  االكتتابالمذكور ف 

 اب االكتتك تلق 
 أو   كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛  عىل تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواءً 

ي كان رقم المستثمر   إذا  •
 أو صحيح؛ أو غت   غت  ساريالوطب 

   االكتتابكان طلب    إذا  •
ً
السلطة التقديرية  إل  )وتعود الموافقة عىل مثل هذا الطلب المكرر    مكررا

كة    البائَعي ْ  و للش 
ْ
 أو فقط(؛  المساهَمي 

وط الطرح؛  االكتتابُوجد أن طلب  إذا  •  أو  يخالف ش 

مسم  إذا  • )غت   واحد  اكتتاب  طلب  من  أكت   قدم  قد  المكتتب  أن  بطلبات  تبي ّ   بالتقدم  وح 
يح  لإلكتتاب ي الش 
يحة    و أاألول    ةف   باإلضافة    الثانيةالش 

ً
أنه ال يجوز التقدم بأكت  من إل  معا

يحتي   عىل حدة(  ي أي من الش 
إن أي قبول لمثل هذا الطلب طلبات االكتتاب المتعددة   ،طلب ف 

كة    البائَعي ْ  و يخضع لتقدير الش 
ْ
    أو  المطلق؛ المساهَمي 

  إذا ال  إباسمه الشخىصي )   االكتتابكتتب شخص طبيعي وتبي ّ  أنه لم يتقدم بطلب  الم  كان  إذا  •
 عن مكتتب آخر(؛ 

ً
 أو ممثال

ً
 أو كان وكيال

ي   •
ام المكتتب بالقواعد المعمول بها ف  يحة األولالطرح الخاص بعدم الت   يحة الثانية  الش  ؛ أو الش 

 أو 

وري رفض طلب   • ي ظام الالنألحكام    ثالاالمتلضمان    االكتتابُوجد أنه من الرص 
كات  ل  قانوت  لش 

ة أو متطلبات   ي سوق  الهيئة أو    أو   المركزيمرصف  الوالنظام األساسي وهذه النش  لألوراق    أبوظب 
 أو؛ المالية

  نظام السويفت/   / للتحويالت المالية  مرصف المركزيالفشل تحويل األموال من خالل نظام    إذا  •
نت   ي   القنوات الخاصة ببنك  / جهاز الرصاف اآللي  الهاتف المحمول/    / اإلكتتاب عت  االنت  أبوظب 

ي التعامل    األول
 ف 
ً
ي قدما

ي الحقول الخاصة للمىص 
ي حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة ف 

أو ف 
   مع الطلب. 

ي  و لبنيجوز  
تلق  كي   و   االكتتاب ك 

المشت  االكتتاب  األسباب   مديري  تلك  من  ألي  الطلب    رفض 
أعاله تخص  المذكورة  وقت حب   أي  ي 

الطرح كما  ف  أسهم  بإخطار  يص  ملزمي      المكتتب أنهم غت  
 المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم.  
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 االكتتاب المستندات المصاحبة لطلبات  

 الخاصة بهم:  االكتتابيجب عىل جميع المكتتبي   تقديم المستندات التالية مع طلبات 

ي  من باألفراد فيما يتعلق 
ي أو أي دولة أخرى: لتعاون الخلودول مجلس ادولة اإلمارات مواطب   يج 

 . سارية المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتيةالمفعول سفر ساري الأصل وصورة من جواز  −

ي حالة كان الموقع   −
  ف 

ً
: شخصا  آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يىلي

التوقيع أو صورة معتمدة  سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له ب ▪

ال ي  من إحدى 
التنظيمية ف  الهيئات  أو حسب  دولة  جهات/  الكاتب العدل  اإلمارات مثل 

ي الدولة
 ؛األصول المرعية ف 

شخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه  لل  بطاقة الهوية اإلماراتية  / أصل جواز سفر  ▪

 و  اإلماراتية؛/بطاقة الهوية  وصورة من جواز السفر 

  . المكتتب للتحقق من توقيعه للشخص ة بطاقة الهوية اإلماراتي / جواز سفر صورة  ▪

−  : ي حال كان الموقع وضي عىل قارص، يتم تقديم ما يىلي
 ف 

الوضي بالتوقيع للتحقق   للشخص  بطاقة الهوية اإلماراتية/ أصل وصورة من جواز السفر   ▪

 ؛ من توقيعه

 القارص؛ وأصل وصورة من جواز سفر  ▪

 من قبل المحكمة، أصل وصورة ع ▪
ً
ي حال كان الوضي معينا

ن سند وصاية مصدق من ف 

 )مثل كاتب العدل(. المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى 

 

ي ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستثمار،   عتباريةاال فيما يتعلق باألشخاص  
بما ف 

كات والمؤسسات:  ها من الش   وغت 

ي دولة  عتباريةاال بخصوص األشخاص  −
 : العربية المتحدة اإلماراتالمسجلي   ف 

وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى ل  أص ▪

ي  الجهات/ الهيئات التنظيمية  
ي اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول المرعية ف 

ف 

 ؛الدولة

أصل وصورة من المستند الذي ُيجت   للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب   ▪

ة  ه وقبول ا نيابة عن  االكتتاب ي نش 
وط واألحكام المنصوص عليها ف  ونموذج    االكتتاب لش 

 ؛ و االكتتاب

 مفوض بالتوقيع. للشخص ال /بطاقة الهوية اإلماراتية أصل وصورة من جواز سفر  ▪

عىل طبيعة    فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً   األجنبية عتباريةاال بخصوص األشخاص   −
كة كي   فإنه يرج  مراجعة    لذا ومكان تسجيلها، ولذلك    الش 

للحصول    مديري االكتتاب المشت 
 المستندات المطلوبة. بعىل قائمة 
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يحة األوىل االكتتابطريقة  .2   والدفع للشر

يحة األوىل   طريقة الدفع للشر

ي    من بنوك  بنك أي    إل  االكتتابيتعي   عىل المكتتب تقديم طلب  
ي هذه    ةالمذكور   االكتتابتلق 

ف 
ة   ي سوق  تثمر لدى  رقم المس  وتقديمالنش  ي باإلضافة  و   لألوراق المالية  أبوظب 

إل رقم حسابه المرصف 
ي يرغب ب

 التالية: ، ويتم الدفع بإحدى الطرق بها  االكتتابسداد قيمة أسهم الطرح الب 

ي دولة اإلمارات  •
ي )شيك مدير( مصدق مستحق الرصف من بنك مرخص ويعمل ف 

 شيك مرصف 
كة تحت  المتحدة لصالحالعربية  كة " اسمالش  تيغلوب  ش   "؛ طرح عام أولي  – ش.ع.م –فت 

ي و بنواحد من الخصم من حساب المكتتب لدى  •
 ؛ أو االكتتابك تلق 

ي )يرج  اال  االكتتاب •
وت  ي أدناه(.  االكتتابطالع عىل الجزء الخاص باإللكت 

وت   اإللكت 

 

ي طلب 
و كان  لحب   االكتتاب،يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب ف 

 عن طريق شيك مدير.   االكتتابسيتم سداد مبلغ 

ك و بن واحد من فيها من قبل  اباالكتتال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب 
ي 
 بأي من الطرق التالية:  االكتتابتلق 

ا؛ أو  •
ً
 نقد

 شيك )غت  مصدق(؛ أو  •

 أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.  •

ة  3ملحق رقم الجوع إل الر  يرج   ي و بنل المشاركة فروعاللالطالع عىل من هذه النش 
ك تلق 

 . االكتتاب

 

ي االكتتاب 
وئ   اإللكي 

 : ي
وت  ي االو يجوز لبن  االكتتاب اإللكت 

ونية  إيكون له قنوات  ن  أكتتاب  ك تلق  خاصة بها )تطبيقات  لكت 
المرصفية   الخدمات  تطبيقات  نت،  اإلنت  عت   المرصفية  أجهزة  الخدمات  المتنقلة،  الهواتف  عت  

ي يتم ربطها بنظام سوق أ
، الخ( والب  ي  الرصاف اآللي "اكتتاب" لالكتتابات العامة    لألوراق الماليةبوظب 

اال لطلب  العميل  تقديم  ويعتت   بمثاباألولية.  ي 
وت  اإللكت  وأحكام كتتاب  وط  منه عىل ش  موافقة  ة 

 
ً
ي اال  الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتت  ذلك تفويضا

ي  لبنك تلق 
كتتاب بدفع إجمالي قيمة األسهم الب 

ي ذا الصلة وتحويل  يرغب باال
كتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب العميل المرصف 

تيغلوب    المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح ي اال  ”IPO"ش.ع.م    –فير
ي بنك تلق 

كتتاب،  المفتوح ف 
ي طلب  

 فيما يتعلق بالوفاء   . االكتتابوذلك عىل النحو الموضح ف 
ً
 كافيا

ً
ونيا ويعد تقديم الطلبات إلكت 

ة  ي هذه النش 
ي أي موضع آخر ف 

بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة ف 
ي هذه الفقرة. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص لن تطبق عىل طلبات اال

ي المعنية ف 
وت  كتتاب اإللكت 

الطرح ورد   ي ألسهم 
)إن وجدت( مع  النهات  ي لم تخصص 

الب  الطرح  تبة   األرباحعائدات أسهم  المت 
ة اال  عليها  ، ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه بواسطة  إدراج األسهموقبل    كتتابعقب إغالق فت 

ي اال
ي تم تقديم طلب االكبنك تلق 

 . كتتاب إليها تتاب الب 
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استالم طلبات   يتم  أن  يمكن  ال  االكتتابكما  نظام  المالية  عن طريق  المركزيل لتحويالت   مرصف 
"(. وعىل المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويالت المالية تقديم التحويلت المالية)"

ي  
ي سوق  رقم مستثمر ف  ي حقل  إل باإلضافة  لألوراق المالية أبوظب 

قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها ف 
 . التعليمات الخاصة

ي  االكتتاب
وئ   اإللكي 

ي من خلل بنك   بااالكتت 
وئ  ي األولاإللكي   ش.م.ع أبوظب 

ي  لرابطا إل الدخول
وت   https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription : االلكت 

 
يحة األول. ومتابعة التعليمات وتقديم االكت يرج  مراجعة "صفحة كيفية االكتتاب"  تابات للش 

 
ي من خلل

وئ  تطبيق الخدمات المرصفية الهاتفية لبنك المارية المحىلي ذ.م.م   االكتتاب اإللكي 
Mbank UAE  5 

 
  Mbank UAEتطبيق الخدمات المرصفية الهاتفية لبنك المارية المحىلي ذ.م.م    لالكتتاب من خالل

ي 
وت     https://www.mbank.ae/IPOيرج  الدخول إل الرابط اإللكت 

 
ي اكيفية  المتعلقة ب   االكتتاب"تعليمات  "القسم  يرج  مراجعة  

يحة األولاالكتتاب ف   خاللمن    لش 
عىل هاتفكم المحمول )التطبيق متاح للتحميل   Mbank UAEبنك المارية المحىلي ذ.م.م    تطبيق 

 (. Google Playبىلي  وغوغل   Apple’s App storeأبل ستور تطبيق من قبلكم عىل 
 

ي  ونية لسوق أبوظب 
ي من خلل المنصة اإللكي 

وئ   لألوراق المالية:  االكتتاب اإللكي 

 

ي  للتقدم بطلب االكتتاب ونية لسوق أبوظب 
لألوراق المالية يرج  الدخول   من خالل المنصة اإللكت 

 عىل الروابط التالية: 
 

 https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspxللغة العربية: 
 

ية:   للغة اإلنجلت  
https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx 

 
ي  ونية لسوق أبوظب 

ي من خالل المنصة اإللكت 
وت   يرج  مراجعة صفحة "تعليمات االكتتاب اإللكت 

يحة األول. ) لألوراق المالية". يرج  النقر عىل رابط االكتت ي الش 
وهذا ينطبق اب المتاح للمكتتبي   ف 

ي بن 
 

ي االكتتابو فقط عىل المكتتبير  الذين ليس لديهم حسابات ف
 (. ك تلق 

 

 االكتتاب  مبلغ/ مواعيد هامة لطرق سداد قيمة

 
 العربية المتحدة فقط.  اإلماراتإذا قدمت من قبل مقيمي دولة  االكتتاب من خالل بنك المارية المحلي ذ.م.م.قبول طلبات سيتم  5

https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription
https://www.mbank.ae/IPO
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ي حالة سداد مبلغ   •
عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول    االكتتابف 

 ظهر  الساعة الثانية عش  
ً
 . 2021 أكتوبر  16 من يوم ا

ي حالة  •
 االكتتاب عن طريق نظام التحويالت المالية يجب أن يتم تقديم طلبات   االكتتابف 

 ظهر قبل الساعة الثانية عش  
ً
 . 2021 أكتوبر  17من يوم ا

 االكتتاب مبالغ  

ي  
يحةيتعي   عىل المكتتبي   ف  اء    األول  الش  ي ماإ  درهم 5,000  بمبلغأسهم الطرح  تقديم طلبات ش 

 رات 
  ، ي  درهم   5,000  عىل أن يكون أي استثمار يزيد عن أو أكت 

 درهم  1,000  بزيادات ال تقل عنإمارات 
ي 
يحة األول  كتتابلال . وبناًء عليه، يتقدم المكتتبون  إمارات  ي الش 

ي والذي ب  ف 
مبلغ بالدرهم اإلمارات 

 من التقدم  
ً
ي بدال

اء أسهم الطرح بسعر الطرح النهات  ي عدد معي   من   لإلكتتابسيتم استعماله لش 
ف 

 أسهم الطرح. 

 

ي الطرح سعر 
 النهائ 

 . ي
ي به كافة المكتتبي   أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهات 

 سعر الطرح الذي سيشت 

ي طرح عام وسوف يتم تحديد سعر  
ي من خالل اتباع آلية  الطرح  سيتم بيع أسهم الطرح ف 

النهات 
المقدمة من   االكتتابمن خالل طلبات    االكتتابأوامر  السعري للسهم حيث يتم بناء سجل    البناء

يحة الثانية ) المكتتب ي الش 
طالع عىل من يحق له التقدم بطلب يرج  اال لمزيد من التفاصيل  ي   ف 

يحة الثانية لتقديم عطاءات    كتتابلال  ي الش 
يحة الثانية(. سوف يتم دعوة المكتتبي   ف  ي أسهم الش 

ف 
،  (price sensitive orders)  طلبات ذات سعرباستخدام  ح  الطر ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر  

مديري   يوضي سوف  و (.  بناًء عىل السعر  مبلغ الطلب والذي سيختلف حجمهإل  من خالل اإلشارة  ) 
كي   

المشت  كة و إل    االكتتاب  البائَعي ْ  الش    
ْ
أن يكون  الطرح  بسعر    المساهَمي  )الذي يجب  ي 

النهات 
ي لق بكالمتعالنطاق السعري للطرح(  ضمن

 . الطرح عملية افة المشاركي   ف 

الطرح المستخدمة   أسهم لجميعمن المؤسسات المؤهلة ممثلة  المكتتبونأن تكون أسهم ويجب 
ي ألسهم الطرح

 . الحتساب السعر النهات 

  

 االكتتاب عملية 

يحتهم، وتوفت  كافة التفاصيل المطلوبة.    إذا يجب عىل المكتتبي   تعبئة نموذج الطلب الخاص بش 
ي   لم يتم تقديم رقم مستثمر ساري
ي سوق    ف  ي حساب    ورقم  لألوراق المالية  أبوظب 

ي   مرصف 
هذه    فق 
اء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.   الحالة لن يكون هؤالء المكتتبي   مؤهلي   لش 

ايجب   بطلبات  عىل  التقدم  شخص    االكتتابلمكتتبي    تقدم  حالة  ي 
ف  فقط.  واحدة  يحة  ش  ي 

ف 
ي أكت   كتتابلال 

يح   ف  ي و لبنيحق ة، من ش 
كي   و  االكتتاب  ك تلق 

النظر  رصف مديري االكتتاب المشت 
 .  عن أحد أو كال الطلبي  

ي 
تلق  بنك  يقوم  باال   االكتتاب  سوف  إقرار  بإصدار  اء  الش  عملية  خالله  من  تتم  إل  ستالم  والذي 

نسخة    وتعتت  شعار التخصيص.  إتلقيه    لحي   المكتتب والذي يتعي   عىل المكتتب الحفاظ عليه  
بن قبل  من  ومختومة  موقعة  تقديمها  عند  اء  الش  ي  و طلب 

تلق    إ  االكتتابك 
ً
طلب    باستالمقرارا

اء بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع ن  أ . يجب  االكتتاب يتضمن إيصال الش 
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اء   ش  الطرح  وتاري    خ  حا  االكتتابالمرغوب  أسهم  ي 
ف  اإلقرار/اإليصال،  يتضمن  وسوف  لة فيها. 

 
ً
ونيا نت    الطلبات المقدمة إلكت  ،  الرصاف اآل  وماكينات عن طريق الخدمات المرصفية عت  اإلنت  لي

 عىل المعلومات األساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاري    خ ورقم حساب العميل. 

ي حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشكل  
  البائَعي ْ  فإن    صحيح،وف 

ْ
تاب مديري االكتو   المساهَمي 

ك ي و وبن  ي   المشت 
ي   مسؤوليةال يتحملون أي    االكتتاب  ك تلق 

المكتتب إشعار التخصيص   عن عدم تلق 
 الخاص به.  
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 المزيد من المعلومات حول عدد من األمور المرتبطة بالطرح  .3

 

 الطرح مدة

ي   
يحتي   األول والثانية    2021  أكتوبر   13تبدأ ف  يحة    2021  أكتوبر   18  بتاري    خوتنتهي  للش  للش 
يحة الثانية.   2021 أكتوبر  19وبتاري    خ  األول  للش 

 

ي و بن
 : االكتتابك تلق 

ي 
ي األول بنك: الرئيسي  االكتتاببنك تلق     .م.عش أبوظب 

ي االكتتاب
بنك المارية المحىلي ذ.م.م: بنك تلق 

6 

 

 طريقة التخصيص لفئات المكتتبير  المختلفة 

بشأن النظام الخاص بطرح   2016نة  ر.م( لس  11رقم ) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة   )بموجب 
كات المساهمة العامةوإصدار     . ( عديالتهوت أسهم الش 

حال ي 
الكىلي    ةف  الحجم  االكتتابلتجاوز  استالمها   مبالغ  تم  ي 

الطرح  عدد    الب  سيقوم أسهم 
  البائَعي ْ  

ْ
 لسياسة التخصيص المبينة  أسهم الطرح  بتخصيص    المساهَمي 

ً
دناه وسيقومون أوفقا

 برد مأ
ً
تبة عليها الفائضة واأل االكتتاببالغ يضا . رباح المت   للمكتتبي  

 

 اإلشعار بالتخصيص 

يحة األولإل  سوف يتم إرسال إشعار   ي الش 
ة تؤكد لهم   المكتتبي   ف  عن طريق رسالة نصية قصت 

طلبات  مبدئية  بصورة   عليها  المقدمة    االكتتابأن  الموافقة  تمت  الطرح  وعدد قد    أسهم 
ة  ارهم أيضا عن طريق رسالة نصيةتم إشعكما سيالمخصصة لهم   بعدد األسهم المخصصة   قصت 

  وسيتم وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم المخصصة لكل مكتتب،    لهم،
يد المسجل   كل مكتتب. إل  إرسال هذا اإلشعار عن طريق الت 

 

 طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبير  

ي موعد  
أيام عمل من تاري    خ غلق باب االكتتاب   2021أكتوبر    26  أقصاهف  )أي خالل خمسة 

يحة الثانية(  ،  أسهم الطرح  يتعي   تخصيص    ،للش  ، خالل خمسة أيام من تاري    خ  يجب و للمكتتبي  
الفائضة    التخصيص، المبالغ  تبة عليها    واألرباحرد  يتم تخصيص  إل  المت  لم  الذين  المكتتبي   

األولأسهم   يحة  الش  ي 
ف  رد    لهم  تبواأل  االكتتابقيمة  وكذلك  المت  عليها  رباح  ي ة 

ف  للمكتتبي   
األول يحة  أعاله   الش  المذكورة  لألسباب  طلباتهم  رفضت  الفائض و   .الذين  المبلغ  إعادة  يتم 

نفس حساب المكتتب الذي تم من خالله دفع المبلغ األصىلي للطلب، إل  الناجمة عنه    واألرباح
ي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ  

ي معتمد، سيتم إعادة    باالكتتاوف 
تلك من خالل شيك مرصف 

 
 العربية المتحدة فقط.  اإلماراتإذا قدمت من قبل مقيمي دولة  االكتتاب من خالل بنك المارية المحلي ذ.م.م.سيتم قبول طلبات  6
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عنوان المكتتب الموضح عىل طلب  إل  المبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل  
 .  االكتتاب

 
ً
ة    وفقا د المكتتب الفرق، )إن وجد( بي   سعر    االكتتابلبنود نش  الذي   االكتتابهذه، سوف يست 

كة و  الموافقة عليه من قبل الش  الالمساهمَ تمت  المسدد من    االكتتابومبلغ طلب    بائَعي ْ  ي ْ  
 المكتتب. ذلك قبل 

 

 االستعلم والشكاوى 
 

بالطلبات   المتعلقة  األمور  حول  شكاوى  تقديم  أو  االستفسار  ي 
ف  يرغبون  الذين  المكتتبي    عىل 

ي   ببنكالمرفوضة أو التخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال  
ن االكتتاب الذي تم االكتتاب م  تلق 

ي االكتتابخالله، وإذا لم تستطع  
ي االكتتابنه يتعي   عىل  إالتوصل إل حل ف  بنك تلق 

إحالة    بنك تلق 
وتبق  عالقة المكتتب مستمرة    بالتحديثاتوإبالغ المكتتب    مدير عالقات المستثمرينالموضوع إل  

ي االكتتاب فقط. 
 مع جهة تلق 

 

 م إدراج وتداول األسه

كة  يتم إدراج جميع أسهمعقب تخصيص أسهم الطرح، سوف   ي    الش 
ي لألوراق الماليةف    سوق أبوظب 

 
ً
ي تاري    خ اإلدراج  وفقا

وسيتم تفعيل التداول   . 2021  أكتوبر   27  الموافق   للقواني   واإلجراءات السارية ف 
   عىل

ً
وفقا اإل  األسهم  التداول  بألنظمة  األسهم  سجل  خالل  من  ونية  ي سوق  لكت  لألوراق   أبوظب 

 نتهاء من التسجيل. عقب اال  لمتوقع أن يبدأ ، مع التداول االمالية

 

 حقوق التصويت 

ي    تنتمي 
جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعي   تصنيفها بالتساوي ف 

امات واالجميع الحقوق  ي اإلدالء بصوت واحد لت  
فيما  ( 1) األخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق ف 

 . المساهمي   يتعلق بجميع قرارات 

 

 مخاطر لا

ي هذا  ستثمار  اال بهناك بعض المخاطر الخاصة  
ي الجزء  .  الطرحف 

ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر ف 

ة ويجب أن تؤخذ بعي   االعتبار قبل اتخاذ أي قرار ستثمارمخاطر اال المعنون ب   " ي هذه النش 
" ف 

ي  االكتتابب
 الطرح. أسهم   ف 

 

ي  .4
 واإلدراج للكتتاب الجدول الزمب 

ي  مذكورة أدناه الجتوضح التواري    خ ال
كة بالحق المتوقع لالكتتابدول الزمب  . ومع ذلك، تحتفظ الش 

تواري    خ/مواعيد   من  أي  تغيت   ي 
المحددة  االكتتابف  الزمنية  ات  الفت  تمديد  أو  تقصت   أو  عقب  ، 

ة الطرح  الحصول عىل موافقة السلطات المعنية ونش  ذلك التعديل ي الصحف اليومية.    خالل فت 
 ف 
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 خ اري     الت  الحدث  

1.  

 تاري    خ بداية االكتتاب   

لمدة   االكتتاب  ة  يحة األول  أيام  خمسة)تستمر فت   للش 
طلبات  قبول  لغايات  وذلك  السبت  أيام  ذلك  ي 

ف  بما 
 االكتتاب( 

 2021 أكتوبر  13

يحة األول تاري    خ   .2  2021 أكتوبر  18   غلق باب االكتتاب للش 

يحة الثانية   تاري    خ   .3  2021 بر تو أك 19 غلق باب االكتتاب للش 

ي    .4
 2021 أكتوبر  20 تاري    خ إعالن سعر الطرح النهات 

يحة األول  .5  2021 بر أكتو  26  تاري    خ تخصيص الش 

6.  

نصية   رسالة  طريق  عن  تمت للاإلشعار  الذين  مكتتبي   
عملية وبداية    الموافقة عىل طلبات االكتتاب الخاصة بهم

مع   الفائضة  االكتتاب  مبالغ  عليإعادة  تبة  المت    ها األرباح 
المكتتبي     األول  منإل  يحة  وإرسال  الش  ات إخطار ، 

يد المسجل من خالل التخصيص   الت 

 2021 أكتوبر  26

7.  
ي لألوراق  ي سوق أبوظب 

التاري    خ المتوقع إلدراج األسهم ف 
 المالية

 2021 أكتوبر 27

 

ائح  .5  الشر

:    الطرحسوف يتم تقسيم أسهم   كما يىلي

يحة     األوىل: الشر

تخصيسوف    : الحجم نسبة  ويتم  ) 10ص  ة%  تمثل    عش  ي 
والب  الطرح  أسهم  من  بالمائة( 

ا ومئتان وواحد  مائة)   114,558,201
ً
ا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف

ً
( سهم وأربعة عش  مليون

يحة األول   البائَعي ْ   ويحتفظ  .  للش 
ْ
يحة    تعديلبحق  المساهَمي  ي أي وقت قبل  األولحجم الش 

ف 
ا 
ً
ة االكتتاب وفق موافقة هيئة األوراق المالية ذلك بعد الحصول عىل  ، و المطلق  ما رهلتقدينهاية فت 

يحة    والسلع.  ي حجم الش 
ي حجم  األولأي زيادة ف 

يحة    سيؤدي إل انخفاض ف  يطة  الش  الثانية، ش 
يحة   ي الش 

وال تزيد نسبة المكتتبي     . % من أسهم الطرح60عن    الثانيةأال تقل نسبة المكتتبي   ف 
يحة األول عن   % من أسهم الطرح. 40بالش 

األول    األهلية:  يحة  الش  ي 
ف  و كما  المكتتبي    ة  النش  لهذه  الغالف  ي صفحة 

ف  موضح  ي  هو 
قسم ف 

ة. االختصارات"التعريفات و  ي هذه النش 
 " ف 

ي  درهم،    5,000 : لحجم الطلب األدئ   الحد  
درهم   1,000  بقيمةعىل أن يكون أي استثمار إضاف 

ي 
  ومضاعفات ذلك.  إمارات 

 . االكتتاب ات : ال يوجد حد أقىص لحجم طلبلب لحجم الطالحد األقىص
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التخصيص حجم  سياسة  زيادة  حالة  ي 
ف  األسهم   االكتتاب:  عدد  عن  األول  يحة  الش  أسهم  ي 

ف 
يحة األول بالتناسب مع  إل  المخصص لها، سوف يتم تخصيص أسهم الطرح   ي الش 

المكتتبي   ف 
منالمحدد    االكتتابمبلغ   المقدم  الطلب  ي 

م   ف  وبناًء عىل سعر  تككل  . وسيتم  الطرح  تب  ي
النهات 

زيادة حجم   ي حالة 
بناًء عىل هذا األساس ف  الطلبات  يحة األول    االكتتابتقليص  الش  ي 

وسيتم  ف 
ي  تقريب   التناسب  التوزي    ع  عن  ناتجة  مستحقات جزئية  الطرح أي  رقم صحيح. إل    ألسهم   أقرب 

 
ً
. الطرح ء عىل سعر لسياسية التخصيص سالفة الذكر بنا  ستخصص األسهم وفقا ي

 النهات 

ي    االكتتابإذا لم يتم  :  األسهم غير المكتتب فيها 
يحة األول، سوف جزء من  ف  أسهم الطرح للش 

لال  متاحة  فيها  مكتتب  الغت   األسهم  مقدمي طلبات  تكون  قبل  من  يحة    االكتتابكتتاب  الش  ي 
ف 

  البائَعي ْ   للالثانية، أو يجوز  
ْ
تاري    خ    يقوموا بتمديد الهيئة( أن    كحل بديل )وبالتشاور معمساهَمي 

باب   الش    االكتتابغلق  ي 
والثانية  ائحف  الطلبات و/أو    األول  من  المستلم  الحد  عند  الطرح  غلق 

 . )االكتفاء بالحد المستلم من الطلبات( 

يحة الثانية  :  الشر

يحة    الحجم:  للش  أسهم  طرح  يتم  ة  الثانيةسوف  النش  لهذه   
ً
نسبة  ،  وفقا تخصيص  % 90ويتم 

أسهم  )ت من  بالمائة(  تمثلسعون  ي 
والب  ا )  1,031,023,810  الطرح 

ً
مليون وثالثون  وواحد  مليار 

ا وثمانمائة وعش  
ً
ون ألف يحة ةوثالثة وعش   . ة نيالثا( سهم للش 

الثانية، :  األهلية يحة  الش  ي 
ف  لهذه  المكتتبون  الغالف  صفحة  ي 

ف  موضح  هو  وقسم كما  ة  النش 
ي هذه الاالختصارات"التعريفات و 

ة " ف   . نش 

ي  درهم 1,000,000 االكتتابات  طلبالحد األدت  لحجم : لحجم الطلباألدئ  الحد 
  . إمارات 

 . االكتتاب ات : ال يوجد حد أقىص لحجم طلبالحد األقىص لحجم الطلب

التخصيص سوفسياسة  ب  يتم  :  الخاصة  األسهم  الثانية  تخصيص  يحة  كة  الش  الش  بواسطة 
  البائَعي ْ  و 

ْ
كي   تشاور مع  وذلك بال  المساهَمي 

ي سي )باستثناء    مديري االكتتاب المشت  بنك إتش إس ت 
ق األوسط المحدود  (   الش  ، ولذلك فإنه من الممكن عدم فيما يتعلق بأي طرح لألشخاص الطبيعي  

ي  تخصيص أي أسهم للمكتتبي   الذ
يحة الثانيةين يقدمون طلبات اكتتاب ف  أو أن يخصص لهم   الش 

ي طلب عدد المذكو أقل من ال من أسهم الطرح عدد 
 الخاص بهم.  االكتتابر ف 

اال  و ختياريالتخصيص  كة  الش  من  يحتفظ كل  البائَعي ْ  :    
ْ
أسهم   المساهَمي  تخصيص  ي 

ف  بالحق 
ورية.   يحة الثانية بأي طريقة يرونها رص   الطرح الخاصة بالش 

يحة ال  االكتتابإذا لم يتم مكتتب فيها:  أسهم الطرح الغير  ي جميع أسهم الطرح للش 
سوف    ثانيةف 

تبة   مبالغوسوف يتم رد  يتم سحب عملية الطرح.   االكتتاب للمكتتبي   باإلضافة إل األرباح المت 
 االكتتاب.  مبالغعىل 

 المتعددة  االكتتابطلبات 

ي حالة    االكتتابلمكتتبي   التقدم بطلبات  يجب عىل ا
يحة واحدة فقط. وف  ي ش 

ي أسهم الطرح ف 
ف 

لال  مكتتب  أي  أكت  تقدم  ي 
ف  يح  كتتاب  يحة،  ش  ي   كو لبن ق من 

االكتتاب  مديري  و   االكتتاب  تلق 
كي   

 .  أو غت  ساريغت  صحيح  أحد أو كال الطلبي    اعتبار  المشت 

 هامة ملحظات 
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يحة األول الش  ي 
ف  المكتتبي    يتم إشعار  )  سوف  ة  أو (  SMSعن طريق رسالة نصية قصت  بقبول 

ي أسهم الطرح.  االكتتابرفض طلب 
 المقدم منهم ف 

ي إدراج بمجرد  
ي سوق األسهم ف  ي  لألوراق المالية أبوظب 

وت  ي نظام إلكت 
سوف يتم تسجيل األسهم ف 

ي  
ا لما هو معمول به ف 

ً
ي لألوراق الماليةوفق ي هذا النظام  سوق أبوظب 

. وستكون المعلومات الواردة ف 

ي القواعد واإلجراءات
ي ُملزمة وغت  قابلة لإللغاء، ما لم ُينص عىل خالف ذلك ف 

وت  واجبة   اإللكت 

ي سوق التطبيق ب  . لألوراق المالية أبوظب 

ي    ،بعد الحصول عىل موافقة الهيئة
ي تغيت  النسبة المئوية ألسهم الطرح الب 

كة بالحق ف  تحتفظ الش 

يحة األول سيتم إتاحتها إما  يحة الثانيةللش     . أو الش 
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كة  : التفاصيل الرئيسية للشر ي
 القسم الثائ 

كة عن نظرة عامة  .1  الشر

كة: اسم ال تيغلوب  شر  ش.ع.م  –فير
ك  ة منطق  ة   مح  دودة ب  األس               هم ع  ام  ة  حرة  ش 

ي العالمي وفق ي س وق أبوظب 
 مؤس س ة ف 

ً
نظام  لل ا

كات.  ي للش 
 القانوت 

كةا غر أ الغازية  • : األساسية ض الشر واألسمدة  واألمونيا  اليوريا  إنتاج 
األخرى )لكن ليس األسمدة الفوسفاتية(  

 للتصدير والتوزي    ع؛ و

جد • أعمال  خطوط  فيها أي  دخلت  يدة 
كة.  ا للنظام األساسي للش 

ً
كة وفق  الش 

 

الطابق  1الوحدة   : المكتب الرئيسي  السلع20،  برج  مربعة ،  ، 
ي سوق   اإلمارات زيرة الماريا،  ج،  العالمي   أبوظب 

 العربية المتحدة.  

 ال يوجد  الفروع: 

تجارية    تفاصيل السجل التجاري وتاري    خ مزاولة النشاط:  تاري    خ  و 000001911   رقمرخصة 
ي 
 . 2018ديسمت   23مزاولة النشاط ف 

كة:   ال ينطبق  مدة الشر

 . ديسمت   31إل يناير  1من  السنة المالية: 

كة:  ي تتعامل مع الشر
ق األوسط  • البنوك الرئيسية الب  ي سي الش   بنك إتش إس ت 

   ؛المحدود 

ق •   ؛بنك المش 

ي  •
ي الوطب   ؛ ش.م.ع  بنك اإلمارات دت 

ي بنك •
 ؛ سيب 

ي  •   ؛م. ش.ع.  البنك العرت 

  ؛رابو بنك •

ي األول •  ؛ ش.م.ع بنك أبوظب 

ي  •  ؛ بنك الجزائر الخارج 

  ؛بنك ستاندرد تشارترد  •



43 

 

 

  ؛ البنك األهىلي المرصي •

  ؛بنك مرص  •

 ؛البنك التجاري الدولي  •

 بنك عودة.  •

 : الحاىلي تفاصيل مجلس اإلدارة 

   المنصب الجنسية  تاري    خ الميلد  االسم

سلطان أحمد   /الدكتور معاىلي 
 الجابر 

اإلمارات العربية   31/08/1973
 المتحدة 

مجلس   رئيس
 مستقل  - اإلدارة

،  مرص  ،ا بلجيك 19/01/1961 السيد/ ناصف ساويرس 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

 التنفيذي نائبال
لرئيس مجلس  

 اإلدارة

ي 
الواليات   ،مرص  05/02/1984 السيد/ أحمد الحوسر

المتحدة 
 األمريكية 

 عضو مجلس إدارة 

 سس بيي  ولوميا بارت السيد/ 
 فويت 

 عضو مجلس إدارة  هولندا  08/10/1965

الواليات   25/12/1953 السيد/ تشارلز ديفد ويلش 
المتحدة 
 األمريكية 

 عضو مجلس إدارة
 مستقل 

ي مويي   السيد/   عضو مجلس إدارة بلجيكا  16/05/1965 جاي جان ج 
 مستقل 

السيد/ حسن حسام حسن 
  بدراوي

المملكة   ،مرص  23/10/1976
 المتحدة 

 و مجلس إدارة ضع

اإلمارات    01/01/1973 لمير  االسيد/ خالد س
 العربية المتحدة 

 عضو مجلس إدارة
 مستقل 

عابد  السيد/ محمد سيف عىلي  
ي 
 العريائ 

اإلمارات العربية   01/03/1991
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة
 مستقل 

، المملكة  بلجيكا  19/09/1982 السيد/ فيليب رايكارت 
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة 
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إبراهيم عىلي محمد  ءالسيدة/ وفا 
 الحمدي 

اإلمارات العربية   17/07/1973
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة
 مستقل 

الدكتور  ي   / يشغل معالي 
كات مساهمة عدة ف  إدارة ش  ي مجالس 

المناصب ف  الجابر عدد من  سلطان أحمد 
كات التالية:   خالد سالمي   هو عضو مجلس إدارة  /السيد.  الدولة كة1)   بالش  ي ل  ( ش  ألعمال البحرية أبوظب 

ي لتكرير النفط )تكرير(، و) 2والخدمات ش.م.ع.، و)  كة أبوظب 
ي الوطنية للتوز 3( ش  ول أبوظب 

كة بت  ي    ع ( ش 
ي لألوراق المالية.  ي سوق أبوظب 

كة مساهمة عامة مدرجة ف  السيد/ محمد سيف عىلي عابد   ش.م.ع.، وهي ش 
ي 
كة  هو عضو مجلس إدارة العريات  كة   هو عضو مجلس إدارة السيد/ جاي مويت   . م.عأدنوك للحفر ش. ش  ش 

ي لتكرير النفط )تكرير(  ي مجالس إدارة   اآلخرين  ال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة  . أبوظب 
أي عضوية ف 

ي الدولة. 
كات المساهمة ف   الش 

ء  لم يصدر حكم باإلفالس أو ترتيب صلح واق من اإلفالس عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضا 

كة.  العليا اإلدارة   للش 

 

أي   األول  الدرجة  العليا وأقارب  هم من  اإلدارة  أو  اإلدارة  يملك أي من أعضاء مجلس  ي ال 
أو    أسهم ف  كة  الش 

كاتها التابعة  . ش 
 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيير  أعضاء الخاصة ب آتالمكافملخص 
 

ي عام  
كة ف  د بلغ إجمالي المبلغ السنوي الذي تم دفعه . وق2020لم يتلقَّ مجلس اإلدارة مكافآت من الش 

ي لإلدارة العليا 
كة عن السنة المنتهية ف  ا قدره  2020ديسمت   31للش 

ً
 دوالًرا أمريكًيا.  1,046,486مبلغ

 
أن   حي    ي 

لدىف  المسؤولي     ليس  أو كبار  اإلدارة  بمجلس  يتعلق  فيما  األجل  طويلة  حوافز  خطة  كة  الش 
  ، ذ إإنما  التنفيذيي  

ّ
ي اقد تنف

 توفر أي خطة من هذا  حداها ف 
ّ
ي الوقت الراهن أن

لمستقبل. ومن المتصور ف 
 القبيل مكافآت نقدية فقط. 

 

 ف األعمال: وص .2

ي هذه
ان مع المعلومات الواردة بمزيد من التفصيل ف  ة   يجب عىل المستثمرين قراءة هذا القسم باالقت  النش 

ها من المعلومات.   ي ذلك المعلومات المالية وغت 
كة لل  المدققة  وتم استخالص المعلومات الماليةبما ف    ش 

كرت، من 
ُ
ي هذا القسم، أينما ذ

كة المالية البيانات الموضحة ف   . للش 

 نظرة عامة 

لنحن   منتج  مجتمعي     ليوريا واألمونيا أكت  مصدر بحري  العالم وأكت   ي 
وجينيةلألسمدة    ف  ي   النيت 

منطقة    ف 
ق األوسط وشمال إفريقيا   ي قمبكر  ومحرك  الش 

ي  مونيا النظيفةاأل طاع  ف 
ة تاري    خ هذه  كما ف  . بصفتنا منتًجا النش 

ي دعم الزراعة المستدامة بشكل مسؤول حيث 
م بهدفنا المتمثل ف  وجينية، نلت   ا لألسمدة النيت 

ً
وموزًعا رائد

ي جميع  
ي األساسي لنمو المحاصيل، لعمالئنا ف 

، وهو العنرص الغذات  وجي  
نوفر مصدر فعال وسليم بيئًيا للنيت 

 أنحاء العالم. 
 



45 

 

 

باع للعمالء تتكون مجموعة منتجاتنا  
ُ
ستخدم كعنرص أساسي لمنتجات األسمدة األخرى وت

ُ
ي ت
من األمونيا )الب 

من قطاعي الصناعة والزراعة(، واليوريا للعمالء من قطاعي الصناعة والزراعة، وسائل عادم الديزل للعمالء 
الصناعة   قطاع  ادبلو و من  باسم  ا 

ً
أيض ادجر    (AdBlue)المعروف  باسم  تسويقه  ويتم  أوروبا  ي 

   يي   ف 
(AdGreen)  كة فرتيل مستقبلية  ضافية  ا. تظهر حالًيا استخدامات  العمالء من قطاع الصناعة  إل  من قبل ش 

الزرقاء  األمونيا  تعمل  أن  يمكن  حيث   ، الناس   النظيف  الهيدروجي    اقتصاد  من  لألمونيا كجزء  محتملة 
اء كو   كوقود نظيف. طاقة فعال أو   ناقلالخرص 
 

إقليمية متنوعة   ي ثالثة دول، مكونة من  هذا ونقوم بتشغيل بصمة 
المستوى ف  إنتاج عالمية  أربعة مرافق 

ي  
ت ف  كة سورفت  ي مرص، وش 

كة المرصية للصناعات األساسية ف  كة المرصية لألسمدة والش  ي الش 
وتتمثل ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
كة فرتيل ف  تيغلوب فريق   ولويت الجزائر، وش  كة فت  ي ش 

عملية صنع القرار ف 
كة بتحسي   العمليات التشغيلية والتجارية لتحقيق قيادة قوي يقع م ، مما يسمح للش  ي ي إمارة أبوظب 

قره ف 
اتيجية مفصلة لتعزيز الكفاءة    التشغيىلي والتجاري، حيث نتبب  إست 

م بالتمت    
ي كل المجاالت. ونلت 

الكفاءات ف 
 وموثوقية المصانع وسالمتها وتعظيم التدفقات النقدية.  تركز عىل السالمة

 
ي الرب  ع األول من منحب  التكلفة العالمية بفضل كفاءات الطاقة 

تحتل قاعدة أصولنا الحديثة موقًعا إيجابًيا ف 
ي إنتاج كاف

ي الصناعة، والوصول إل الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، وهو المادة األولية المطلوبة ف 
ة الرائدة ف 

نا من األسواق الرئيسية والقرب من الموات   مع منتجاتنا، وانخفاض تكاليف الشحن وذلك نتيجة قرب مواقع
الخاصة.  للتخزين  التحتية  البنية  توفر  إل   

ً
إضافة الرئيسية  التصدير  مرافق  إل  المباش   الوصول  إمكانية 

ي شمال إفريقيا من الوصول المع
ق  من الرسوم الجمركية إل كل من باإلضافة إل ذلك، تستفيد أصولنا ف 

. عال  كات  أوروبا واألرجنتي    بمعظم الش 
ً
المتوسط مقارنة ي 

 عىل ذلك، فإن قاعدة أصولنا هي األحدث ف 
ً
وة

من   يقرب  ما  يبلغ  حيث   ، العالمي المستوى  عىل  ة  اليوريا 50النظت  إلنتاج  اإلجمالية  طاقتنا  أصول  من   %
ي    من العمر   سنوات  10نا اإلجمالية إلنتاج األمونيا أقل من  % من أصول طاقت53واألمونيا وما يعادل  

كما ف 
ي العالم  80  ما يقارب من  بلغت. وبالمقارنة،  2021  يونيو 

عىل من العمر  عاًما    20% من مصانع األمونيا ف 
ي 
  . 2020ديسمت   31 األقل كما ف 

 
ي تنتجها  إ

كة  ن إنتاج وتسويق الكميات الب  تيغلوبش  ي تمثل  فت 
٪( 89.3مليون دوالًرا أمريكًيا )  2. 1,385، والب 

ي    من اإليرادات  ٪( 83.7) دوالر أمريكي  مليون    1,054.8و اإليراداتمن  
ي السنة المنتهية ف 

  2020ديسمت     31ف 
ي  
ة الستة أشهر المنتهية ف  ، هي األمونيا واليوريا. العمالء األساسيون لألمونيا  2021يونيو    30وفت  عىل التوالي

ي  ي الكيماويات ا  هم منتج  . واليوريا هي مادة  لصناعية ومنتج   األسمدة والمزارعون لتطبيق المحاصيل المباش 
األخرى   وجينية  النيت  األسمدة  إلنتاج  تستخدم  أنها  استخداًما. كما  األكت   السماد  بيضاء وهي  بلورية  صلبة 

ي األسمدةوالمواد الكيميائية الصناعية. العمالء األساسيون لليوريا هم المزارعون و  وجينية  منتج  ي    النيت  ومنتج 
 الكيماويات الصناعية. 

 
ي تمثل  يو  خارج  مع طرف  عىل  المتاجرة  استحوذت  ي 

الب  نسبة    165.6،  يمثل  والذي  أمريكي  دوالر  مليون 
ي السنة  %(  16.3) مليون دوالر أمريكي والذي يمثل نسبة    205.2%( من اإليرادات و10.7) 

من اإليرادات ف 
ي  
ة  2020ديسمت     31المنتهية ف  ي  الستة أشهر المنت  وفت 

ي األمونيا واليوريا  2021يونيو    30هية ف 
، ف  عىل التوالي

/ أطراف خارجية وإعادة بيعها من قبل اؤها من الغت  ي يتم ش 
/   . نا الب  تكِمل أنشطتنا التجارية المتعلقة بالغت 

بأنفسنا، ننتجها  ي 
الب  وجينية  النيت  األسمدة  مبيعات  الخارجية  بتن  األطراف  لنا  يسمح  وجودنا مما  مية 

ات ي من العجز، إل جانب تخفيف اآلثار الموسمية للطلب اإلقليمي است 
ي تعات 

ي األسواق الرئيسية الب 
يجًيا ف 

 وزيادة مزايا الشحن عت  المواقع ومزي    ج المنتجات. 
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ة، بلغت القدرة التصنيعية واإلنتاجية لدينا حوالي   ي تاري    خ هذه النش 
ي من األمون  4.5كما ف  يا مليون طن مت 

ي المراحل النهائية(، و  2.9)منها ما يقرب من  
ي عمليات اإلنتاج ف 

ستخدم ف 
ُ
ي ت مليون طن    5.1مليون طن مت 

ي من اليوريا، وخيار إنتاج  ي طن من سائل عادم 0.5مت   الديزل.  مليون مت 
 

 

 الدولة  المصنع 
إجمال إنتاج  

 األمونيا
إنتاج    ي 

 
صاف
 اليوريا األمونيا

سائل  
عادم 
ماىلي اإلج الديزل 

 (1 ) 
ي(      )ألف طن مي 

كة المرصية لألسمدة   1,714 350 1,714 — 876 مرص  الش 
للصناعات  المرصية  كة  الش 

 748 — — 748 748 مرص  األساسية. 
ت  كة سورفت   2,086 — 1,259 826 1,629 الجزائر   ش 

كة فرتيل    ش 
العربية  اإلمارات  دولة 

 2,117 100 2,117 — 1,205 المتحدة 

 6,665 450 5,090 1,575 4,458  الت التشغيلدرات معد إجماىلي ق

 
 باستثناء سائل عادم الديزل  (1)

 
تيغلوب للتوزي    ع ليمتد  كة فت  اتيجية مبيعات وتسويق عالمية منسقة مركزًيا، تتألف من ش  ا است 

ً
إننا ننفذ أيض

(FDL)   الفرنسية تيغلوب  فت  كة  كة     (SAS) وش  لي  أو سي آيوش  تريدنج  ر  تيلت   كة  فت   أو سي آيمتد وش 
ر  تيلت   ي توزع منتجاتنا وكذلك األمونيا واليوريا المنتجة من أطراف خارجية    فت 

، والب  ي
ي ف  تريد آند سابالي ت 

اكات   ي كل أنحاء العالم، مما يسمح لنا كما  امن خالل شبكة توزي    ع عالمية تضم فروًعا ووكالء وش 
اتيجية ف  ست 

ي  
ي حوالي  مالء متنوعة  إل قاعدة ع  الوصولب 2021يونيو    30ف 

دولة. وتسمح لنا منظومة سلسلة التوريد   34ف 
العالمية الخاصة بنا للوصول إل عمالئنا بكفاءة من خالل وسائط نقل متعددة، بما فيها الشاحنات والبوارج 

 والسفن. 
 

اتيجية لمصانع اإلنتاج الخاصة  ي تقع  كما نحظ  بمزايا لوجستية وتوزيعية قوية نتيجة للمواقع االست 
بنا، الب 

من تشمل    بالقرب  ي 
الب  الفريدة  العالمية  التوزي    ع  شبكة  لنا  وتوفر  المرتفع.  الطلب  ذات  دول    7المناطق 

ي جميع المناطق الرئيسية، وتوفر أيضا رؤى عميقة للسوق مما يتيح لنا تحسي     34بالفعل، وتخدم  
ا ف 
ً
سوق

عن طريق توجيه    تكاليف نقل سارية(، وذلكاألسعار الصافية )وهو السعر الذي يتم تحقيقه بعد خصم أي  
المباش  إل ستة  ي تحقق أعىل ربحية. تستفيد مرافق اإلنتاج من الوصول 

الب  الوجهات  كميات اإلنتاج إل 
. هذا ويتيح لنا هذا موات   رئيسية ومراكز توزي    ع عىل البحر األبيض المتوسط   ي والبحر األحمر والخليج العرت 

ي إمكا  اتيج  ألسواق النهائية الرئيسية لمنتجاتنا )وهي أوروبا وجنوب  نية الوصول بسهولة إل االموقع االست 
ق قناة السويس  ق إفريقيا وأمريكا الالتينية(، إل جانب زيادة حجم اإلنتاج الذي يعت  عت  ش  اليا وش  آسيا وأست 

ي عمليات الشحن وإمكانيات أوجه التآزر. كما ت 
ة وغرب  ها، مما يؤدي إل تحسن كبت  ف  ا بمت  

ً
 تمتع المنصة أيض

ة نظًرا إل إمكانية التصدير من شمال إفريقيا إل أوروبا دون أي رسوم جمركية. حيث يتم دعم   تنافسية كبت 
ي ذلك سعة تخزين مملوكة  

، بما ف  أنشطتنا التجارية من خالل بنية تحتية قوية للتخزين والتوزي    ع الداخىلي
ي مواقعنا تبلغ أكت  من  

ي، وعمليات التأ  750ومستأجرة ف  حميل واللوجستيات متعددة الوسائط  لف طن مت 
ي تتمتع بموقع جيد  

ي الموقع، واثنان من السفن المستأجرة لألمونيا. تساهم شبكتنا الجغرافية الب 
الفعالة ف 

ي وضعنا المناسب عىل منحب  التكلفة العالمية لألسمدة، كما أن مواقع اإلنتاج والتوزي    ع التكميلية الخاصة 
ف 
ي وتعزز الوصول إل األسواق، مما يعود بالفائدة عىل العمالء الحاليي   والجدد. ا تؤدي إل التنوع الجغر بن

 اف 
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ي 
ة الستة ف  ي فت 

ي  2021يونيو  30أشهر المنتهية ف 
، بلغت اإليرادات ما 2020ديسمت   31والسنة المنتهية ف 

، وبلغ، عىل  يكي مليون دوالر أمر   1,550.8مليون دوالر أمريكي و  1,260.0يعادل   ةأرباح    تالتوالي ما    الفت 
، وبلغت األرباح المعدلة قبل   127.1مليون دوالر أمريكي و  316.6مقداره   مليون دوالر أمريكي عىل التوالي

ائب واإلهالك واالستهالك    453.3مليون دوالر أمريكي و  532.2  (Adjusted EBITDA)خصم الفوائد والرص 
. باإلضافة إل ذلك، بلغ إجممليون دوالر أمريكي عىل التوا مليون دوالر   4,996.5لدينا    الموجوداتالي  لي

ي 
 . 2021يونيو  30أمريكي كما ف 

 
كة   ة، تمتلك ش  ي تاري    خ هذه النش 

كة  مساهمال )من خالل    أو سي آي كما ف  % من  58( نسبة  أو سي آي  ش 
)من   أدنوك  كة  تمتلك ش  بينما   ، الُمصدر بشكل غت  مباش  المال  كة  إجمالي رأس  كة الخالل ش  مساهم ش 

ي مارس من عام  42أدنوك( نسبة  
. وف  ، ساهمت 2019% من إجمالي رأس المال الُمصدر بشكل غت  مباش 

كة ي كل    أو سي آي   ش 
وجينية ف  كة بأصول إنتاج األسمدة النيت  ي الش 

ي  و   والجزائر   من مرص ف 
أصول التوزي    ع ف 

كة   تيغلوبدولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تم إنشاء ش  ي    فت 
، عندما  2019سبتمت     30بشكلها الحالي ف 

كة بأعمال منتجات ي الش 
كة أدنوك معاملة ساهمت بموجبها ف  وجينية  األسمدة   أتمت ش  الخاصة بها   النيت 

منتجات   اتيجية ومنصة  است  اكة  لتأسيس ش  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
وجينية  األسمدة ف  مع   النيت 

كة  وجينية  األسمدةعمال منتجات  أمساهمة ب. بعد الأو سي آيش  ق األوسط وشمال    النيت  ي منطقة الش 
ف 

كة تيغلوب، إذ أصبحنا أكت  منصة لألسمدة    أو سي آي  إفريقيا التابعة لكٍل من ش  كة فت  ي ش 
كة أدنوك ف  وش 

ق األوسط وشمال إف ي منطقة الش 
وجينية تركز عىل التصدير عىل مستوى العالم، وأكت  منتج ف 

ريقيا النيت 
 مليون طن سنوًيا من اليوريا واألمونيا القابلة للبيع.  6.6رة إنتاجية تبلغ بقد
 

كة  وجي   والميثانول ويقع مقرها الرئيسي  أو سي آيتعد ش 
هي المنتج والموزع العالمي الرائد لمنتجات النيت 

دام، وهي سوق خاضعة   ي بورصة يورونكست أمست 
ي هولندا، هذا وإن أسهمها مدرجة ف 

للتنظيم تديرها ف 
، تحت رمز "  ي

دام إن ف   ". OCIيورونكست أمست 
 

ي تعمل  
كات الطاقة المتكاملة عىل مستوى العالم الب  ، من أكت  ش  ي كة أدنوك، المملوكة إلمارة أبوظب 

عد ش 
ُ
ت

والتسويق  والتكرير  والتخزين  واإلنتاج  االستكشاف  ذلك  ي 
ف  بما  الهيدروكربونية،  القيمة  من خالل سلسلة 

قبل  والتوز  أدنوك من  كة  تأسست ش  ي عام    إمارةي    ع. وقد 
ي ف  الخام   1971أبوظب  النفط  إلدارة استكشاف 

ي 
ي النفط ف  ي لتصبح واحدة من أكت  منتج  ، إضافة إل تطوير إمارة أبوظب  ي ي إمارة أبوظب 

وإنتاجه وتوزيعه ف 
ي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.   العالم ودعم نمو إمارة أبوظب 

 

كة أو  قامت   ي مارس  الخاصة بها   والبناء   ةالهندس   أعمالبفصل    سي آيش 
فصل عملية  )"  2015  من عام  ف 

ي تحتفظ بأنشطة الهندسة والبناء المنفصلة،  جاالندما 
كة األم النهائية الب  كة  "(، مع الش  ء  أوراسكوم لإلنشا ش 

ي ال سي  ي س، ت 
ي البورصة المرصية الب 

ي و تصبح مدرجة ف  األطراف   قاتف ص " ة قسمراجعرج  مي. ناسداك دت 

وط -  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م. م – ذات العالقة  ". لفصل االندماج  اتفاقية البيع المش 
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 نقاط قوتنا 

ي مصدر بحري لليوريا واألمونيا مجتمعير  أكي  
 
 العالم ف

ي لليوريا واألمونيا مجتمعي    نحن حالًيا أكت  مصدر بحري  
وجينية  ف  ي منطقة    العالم وأكت  منتج لألسمدة النيت 

ف 
ق األوسط وشمال إفريقيا من ي وإمكانية    الش 

ي ذلك من التنوع الجغراف 
حيث القدرة اإلنتاجية، مستفيدين ف 

ي   التجاريةاألمونيا  الوصول إل األسواق عىل نطاق واسع. وتمثل قدرتنا اإلنتاجية من  
يونيو   30واليوريا كما ف 

 من األمونيا واليوريا. % من إجمالي الصادرات العالمية 10حوالي نسبة 2021
ً
 المنقولة بحرا

ي )
ي(1الرسم البيائ  ي لصادرات األمونيا واليوريا )طن مي 

 (: جدول تصنيق 

 
بالصادرات  الخاصة  اإلنتاجية  القدرة  وجداول  باألقران،  خاصة  ونية  إلكت  ومواقع  سنوية  تقارير  المصدر: 

ي  المحتملة   انداست  ي 
ف  سي  كة  وش  يارا  كة  لش  كةالمقدرة  أرجوس وتن  وش  كة  وش  يو  آر  وسي   ريانت 

ات(   مالحظة: يشمل األمونيا واليوريا فقط )باستثناء النت 

كةتستفيد   تيغلوب  ش  ة، ويتيح لنا نطاقنا وانتشارنا العالمي   فت  إمكانية تلبية الطلبات   من وفورات الحجم الكبت 
ة إل كات الصغت  ة الحجم، مثل المناقصات الحكومية، حيث قد تفتقر الش   القدرات المطلوبة لتلبية  كبت 

 الطلب. 

ي الرب  ع األول من منحب  التكلفة  
 
وضع جذاب ف  

ي مناطق  
ي ف  ، مدعومي   بعقود توريد تنافسية طويلة األجل، جغرافية غنية بالغاز الطبيعي إن تواجدنا اإلنتاج 

ي كٍل من األ 
مونيا واليوريا. وُيعد  يتيح لنا التمكن من احتالل مواقع مواتية عىل منحنيات التكلفة العالمية ف 

ورًيا ألي منتج لألسمدة النيت   وجينية للحفاظ عىل الوصول إل الغاز الطبيعي الوفت  منخفض التكلفة أمًرا رص 
ي نعمل فيها، 

ي األسواق الب 
قدرته التنافسية من حيث التكلفة عىل مستوى العالم. بصفتنا المحرك األول ف 

األجل إبرام عقود طويلة  من  تمكنا  الطبيعي   فإننا  الغاز  لتوريد  اإلمارات   وتنافسية  الجزائر ومرص ودولة  ي 
ف 

 العربية المتحدة.  

التشغيل غت  المتعلقة بالمواد األولية منخفضة مقارنة بنظرائنا العالميي   نتيجة لكفاءاتنا كما أن تكاليف  
ي شما

ي يتم تقويم اإلنتاجية، وقربنا من البنية التحتية الرئيسية والعمليات منخفضة التكلفة ف 
ل إفريقيا الب 

  تكاليفها غت  المتعلقة بالمواد األولية بالعمالت المحلية. 
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ي )
ي(2الرسم البيائ   التكلفة النقدية لتسليم اليوريا )دوالر أمريكي للطن المي 

 (: منحب 

نشونال ليمتد المصدر  كة سي آر يو إنت  ها بموجب ترخيص من ش   2021: أعيد نش 

 وحديثة قاعدة أصول متطورة 

ا العالمية  التقنيات  ة، هذا وتستخدم مرافقنا أفضل  لمتاحة وقد استثمرنا لدينا قاعدة أصول حديثة وممت  
ي بناء مرافقنا وتحسينها وصيانتها عىل أحدث المستويات. حيث يبلغ ما يقرب من  

% من   50عىل الدوام ف 
ي التالي النطاق العمري سنوات. ي   10طاقتنا اإلنتاجية المجمعة لليوريا واألمونيا أقل من  

وضح الرسم البيات 
ي  من مصانع األ   %80قرب نسبة  يبالمقارنة، فإن عمر ما    واألمونيا. ريا  لمجمل قدرتنا اإلنتاجية لليو 

مونيا ف 
  20العالم يعادل 

ً
 عىل األقل.  عاما

ي متوسط يوضح 
 . واليوريااألمونيا  كل منلالقدرة اإلنتاجية عمر الرسم البيات 

 فيرتيغلوب 
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ي  هذا  ال قطاع من الصناعة 
 
تيغلوب مقابل متوسط عمر م صانع األمونيا ف ي )3(: فير

الرسم البيائ 
 )بالسنوات( 

 

نشونال ليمتد  كة سي آر يو إنت  ها بموجب ترخيص من ش   2021المصدر: أعيد نش 

 142وذلك لعينة بحجم       PTAI) إنك  فيليب تاونسيند أسوسيتس  المتاحة ل  بناًء عىل المعلومات  المصدر: 
تيغلوب عىل إجمالي القدرة  .  2020ديسمت     31عالم بتاري    خ  نع تشغيلية عىل مستوى المصا تعتمد بيانات فت 

وال تقاس    معدل بسيطفإن بيانات القطاع تعتمد عىل    اإلنتاجية لألمونيا واليوريا المرجحة حسب العمر 
 عىل أساس القدرة.  

 
 

ي وإمكانيات تالجمع بير  قاعدة أصول ذات  اتيج  ب الوصول  خزين وتوزي    ع عالمية إىل جانموقع اسي 
ة  الكبير إىل جميع األسواق العالمية من مواقع الشحن الممير 

ي تركز عىل التصدير من الوصول المباش  إل ستة موات   رئيسية ومراكز توزي    ع عىل   
تستفيد مرافق اإلنتاج الب 
. ويتيح لنا هذا والبحر األحمر وال  البحر األبيض المتوسط ي ي الوصول  خليج العرت  اتيج  بسهولة   الموقع االست 

ق إفريقيا وأمريكا الالتينية   اليا وش  إل األسواق النهائية الرئيسية لمنتجاتنا )وهي أوروبا وجنوب آسيا وأست 
ق قناة السويس وغرب  ها، مما يؤدي إل تحسن ك ق األقىص(، وزيادة حجم اإلنتاج الذي يعت  عت  ش  بت  والش 

ي عمليات الشحن ويخلق 
 أوجه التآزر. و وسيلة ف 

ة مقارنة بالمصدرين اآلخرين، مثل تلك الموجودة   الخاصة بنا   المنصةنحن نعتقد أن   ة تنافسية كبت  ا بمت  
ً
أيض

إل ذلك،  باإلضافة  أوروبا دون رسوم جمركية.  إل  إفريقيا  التصدير من شمال  إمكانية  إل  نظًرا  ي روسيا، 
ف 

ي شمال إفريقيا من مزايا 
ة تتعلق بتكلفة الشحن إل أوروبا وانخفاض أوقات  تستفيد أصولنا ف  النقل مما   كبت 

ي األرباح.  
ي الخدمات اللوجستية وزيادة صاف 

 يسمح بالمرونة ف 
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ي ذلك سعة تخزين  
، بما ف  كما يتم دعم أنشطتنا التجارية من خالل بنية تحتية قوية للتخزين والتوزي    ع الداخىلي

ي مواقعنا تبلغ أكت  م
ي، وعمليات التحميل واللوجستيات متع   750ن  مملوكة ومستأجرة ف  ددة  ألف طن مت 

ي الموقع، واثنان من السفن المستأجرة لألمونيا. 
 الوسائط الفعالة ف 

ي ) 
تيغلوب حسب البلد ونوع المرفق والملكية 4الرسم البيائ  (: تقسيم سعة تخزين فير

 )%(

 

كة   المصدر: معلومات الش 
ي  758غة مالحظات: إجمالي سعة التخزين البال 

ي( كما ف   2020ديسمت   31)باأللف طن مت 
 

ي عىل منحب  التكلفة العالمية لألسمدة،  
ي وضعنا الموات 

ي تتمتع بموقع جيد ف 
تساهم شبكتنا الجغرافية الب 

ي وتعزي
ز الوصول إل األسواق، مما كما أن مواقع اإلنتاج والتوزي    ع التكميلية الخاصة بنا تجلب التنوع الجغراف 

 فائدة عىل العمالء الحاليي   والجدد. يعود بال
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تيغلوب  كة فير ي )5(: خريطة التدفقات التجارة الخاصة بشر
 الرسم البيائ 

  

كة   المصدر: معلومات الش 

ي  
ي السنة المنتهية ف 

ي حوالي  2020ديسمت     31ف 
دولة مختلفة.    34، قمنا ببيع منتجاتنا للعمالء الموجودين ف 

ي كما حققنا  
ي السنة المنتهية ف 

ي الهند، و 26ته  نسبما    2020ديسمت     31  ف 
نسبة  % من إيراداتنا من العمالء ف 

اليا، و 9 % من الواليات المتحدة األمريكية،  7ونسبة  % من إثيوبيا،  8ونسبة  % من إسبانيا،  9نسبة  % من أست 
بنسبة   وتساهم   ، األكت  الفردي  النصيب  عىل  الخمسة  البلدان  هذه  تستحوذ  إجمالي 59حيث  من   %

ي  اإليرا
ة الستة أشهر المنتهية ف  ي فت 

% من إيراداتنا من العمالء  16، تحققت نسبة  2021يونيو    30دات. وف 
ي الواليات المتحدة األمريكية،  

اليا، و 12  نسبةو ف  % من الهند، 10ونسبة  % من إسبانيا،  9نسبة  % من أست 
، وتساهم بنسبة % من إثيوبيا، حيث تستحوذ هذه البلدان الخمسة عىل النصيب الفردي ا6ونسبة   ألكت 

ي عام  53
% من مبيعاتنا مقومة باليورو أو الدوالر 95، كانت حوالي  2020% من إجمالي اإليرادات. هذا وف 

ي يشهدها الدينار الجزائري والجنيه المرصي. ، مماألمريكي 
 ا حد من تعرضنا لتقلبات العملة الب 
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ي )
 (: تقسيم اإليرادات حسب المنطقة )%( 6الرسم البيائ 

                                                                                                        

Source: Company information 

 

 

 

كة المصدر:   معلومات الش 
 

ة   ي  كوننا من األوائلمير 
 
اء والزرقا ف    ءقطاع األمونيا الخرص 

تيغلوبتعتقد اإلدارة أن   كة فت  وجي   و نالب  فقط  مختصة  كة، كش  ش 
ي وضع جيد   تعتت    نظيفة،المونيا  األ يت 

ف 
جذري تحول  من  باالستفادة  لها  الهيدروجي      محتمل  يسمح  قيمة  سلسلة  ي 

ف  بدور  والقيام  الصناعة  ي 
ف 

وجينية  النظيف، كما أننا أكت  مصدر بحري   عىل مستوى العالم ونستفيد من الوصول الشامل  لألسمدة النيت 
ي قدرة إنتاج األمونيا  تجارة األمونيا الحيوية، إل جانب  تصنيع و لتحتية لإل البنية ا

ي    1.5صاف 
مليون طن ف 

مستودع وصهاري    ج تخزين، كما نتمتع بالوصول المباش  إل الموات   واألرصفة البحرية    19شبكة تضم    ،السنة
 باثني   

هاري    ج التخزين لدينا  انعنا وصمن سفن األمونيا المستأجرة. وتقع مص  من مرافق اإلنتاج لدينا، ونحظ 
ق األقىص إل أوروبا.   بالقرب من  أكت  طرق الشحن العالمية ازدحاًما من الش 

ي ذلك مصنع ونقوم حالًيا بتقييم الخيارات اال  
اء، بما ف  اتيجية المختلفة إلنتاج األمونيا الزرقاء والخرص  ست 

ي مرفق اإلنتاج الخ
ي صغت  إلنتاج األمونيا الزرقاء ف  كةتجريب  ي فرتيل )"  اص بش  "( ومصنع  مصنع فرتيل التجريب 

كة المرصية للصناعات األساسية ي مرفق اإلنتاج الخاص بالش 
اء ف  ي صغت  إلنتاج األمونيا الخرص   . تجريب 

  ، ي وع هارفيستباإلضافة إل مصنع فرتيل التجريب  ي مش 
وع، الذي    ،نقوم حالًيا بتقييم مشاركتنا ف  وهذا المش 

بالمرحلة حالًيا  التصا  يمر  قبل  )ما  الهندسية  لألعمال  وع  األولية  مش  عن  عبارة  األولية(،  الهندسية  ميم 
كة أدنوك  1منخفض الكربون إلنتاج   اكة مع ش  ي بالش  ي إمارة أبوظب 

كة و   مليون طن سنوًيا من األمونيا ف  ش 
القابضة ش.م.ع.  التنموية  ي  ا،  أبوظب  ستتلق   من  حيث  ثانوي  الكربون كمنتج  منخفض  كة  لهيدروجي    ش 

كة  أدنوك وتستخدمه إلنتاج األمونيا. وس ي العمليات الصناعية لش 
يتم إنتاج الهيدروجي   منخفض الكربون ف 

األمونيا  سوق  إل  تيغلوب  فت  كة  ش  دخول  هارفيست  وع  مش  يتيح  أن  يمكن  الرويس.  منطقة  ي 
ف  أدنوك 

ي ق
ي إطار زمب 

  سبًيا. صت  نسبًيا باستثمارات رأسمالية محدودة نمنخفضة الكربون ف 

 

 أ2021النصف األول                         أ2020

اةيا و 
أوقيانوةيا، 

24%

اوروبا، 
30%

امريكا 
الشمالية،

20%

امريكا 
ال نوبية

10%

اظريقيا، 

12%

الشرق األوةط،

4%

اةيا و 
أوقيانوةيا، 

36%

أوروبا، 
26%

أمريكا 
الشمالية، 

10%

أمريكا 
ال نوبية،

9%

أظريقيا، 
18%

الشرق األوةط، 
1%
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ي ظل انخفاض متطلبات النفقات الرأسمالية ألعمال الصيانة وقوة مصادر توليد 
 
قوة الوضع الماىلي ف

 النقد 

  أمريكي   مليون دوالر   520.8بقيمة    من األنشطة التشغيلية  نقديةالتدفقات  المع  إننا نتمتع بوضع مالي جذاب  
، للسنة المنتهية،  مليون دوالر أمريكي   482.0و   ي    عىل التوالي

ة اول   2020ديسمت     31ف  لستة أشهر المنتهية فت 
ي  
ائب واإلهالك واالستهالكخصم  قبل    المعدلة  حا رباألهوامش  و   2021يونيو    30ف  بلغت   الفوائد والرص 

ي    عىل التوالي %  42.2ونسبة    %29.2نسبة  
ة اول   2020ديسمت     31للسنة المنتهية ف  لستة أشهر المنتهية فت 

ي 
 . 2021يونيو  30ف 

النقدية الحرة  يز قدرت يتم تعز  التدفقات  ي بلغت  (  1) نا عىل توليد 
الب   ، الرأسمالية   67.1بانخفاض نفقاتنا 

ي    مليون دوالر أمريكي 
للستة أشهر   مليون دوالر أمريكي   13.6وبلغت    2020ديسمت     31للسنة المنتهية ف 

ي  
ي ا  ( 2)   ،2021يونيو    30المنتهية ف 

ائب المطبقة ف  ي نعمل فيها  وكذلك بانخفاض معدالت الرص 
لبلدان الب 

ي دولة اإلمارات ال
كات بنسبة  )ف  يبة دخل الش  كة فرتيل حالًيا لمعدل رص  %،  25عربية المتحدة، تخضع ش 

الجزائر  ي 
ف  ت  سورفت  كة  ش  بنسبة    وتخضع  كات  الش  دخل  يبة  يبة 19لرص  للرص  الخاضعة  األرباح  عىل   %

كة المرصية لأل  كات بنسبة المحققة عىل مبيعاتها المحلية، وتخضع الش  يبة دخل الش  ي مرص لرص 
سمدة ف 

األساسي22.5 للصناعات  المرصية  كة  الش  تخضع  وال  نظام  %،  ظل  ي 
ف  كات  الش  دخل  يبة  لرص  مرص  ي 

ف  ة 
ائب واإلهالك واالستهالكقبل  كذلك من خالل نمو األرباح  (  3)   المنطقة الحرة(، انضباط  (  4، ) الفوائد والرص 

ي معظم بيئات التسعت  والنقاط    والتجاري القوي عموًما   سمح لنا وضعنا التشغيىلي وي.  رأس مالنا 
بتوليد النقد ف 

ي الدورة
 . ف 

 

ي ) 
ائب واإلهلك 7الرسم البيائ  (: المقارنة المرجعية لهامش الرب  ح قبل الفوائد والرص 

 أ(2021األول  نصفأ وال2020واالستهلك )%، 

كة وتقارير عامة  المصدر: معلومات  الش 
ة خارج  اىلي الناتج المحىلي اإلجم روافع نمو كبير

أحجام  وزيادة  الصافية  األسعار  لتعزيز  والتسويق  المعالجة  بمرحلة  المتعلقة  أعمالنا  لتوسيع  نخطط  إننا 
لزيادة   الخارجية،  األطراف   / الغت  مع  التجارية. من    حصتنا التعامالت  السوق  ي 

ف  المعروضة  المنتجات 
مونيا الجدد )مثل المرافق/ م اتفاقيات مع مستخدمي األ وسنستفيد من أعمال توزي    ع األمونيا الحالية إلبرا

ا عىل  
ً
صناعات توليد الطاقة ومستخدمي الوقود البحري وما إل ذلك(. وتشتمل خارطة الطريق هذه أيض



55 

 

 

والتسويق،   المعالجة  بقطاع  المتعلقة  األخرى  التحتية  والبنية  التخزين  قدرات  ي 
ف  اتيجية  است  استثمارات 
 ملة. االستحواذ الداعمة المحت باإلضافة إل عمليات

اكات  بدعم من مساهمير  أقوياء وشر
اتيجية متعددة ا نحظ   سي 

اكة   كة كش  اتيجية  اتأسست الش  كة  ست  ي عام    أو سي آيبي   ش 
كة أدنوك ف  واستفادت من دعم   2019وش 

ي إل سوق أمريكا 
، كما يمكننا االستفادة من الوصول اللوجسب  الشمالية من   كال المساهمي   منذ ذلك الحي  

كة   ي N-7خالل ش 
ك تسويق  وع مشت  كة    ، وهي مش  كة داكوتا   أو سي آيبنسبة ملكية متساوية لكل من ش  وش 

ي تقوم بتسويق و 
ي ذلك   3.8توزي    ع أكت  من  للتغويز، الب 

وجي   سنوًيا، بما ف 
ي من منتجات النيت  مليون طن مت 

 عىل ذلك، من المتوقع أ
ً
اء منتجات داينو نوبل. عالوة ن تعزز عالقتنا القوية مع مساهمينا قدرتنا عىل  ش 

ذلك  ي 
ف  بما  كة،  للش  المتاحة  الفرص  مجموعة  من  االستفادة  ي 

ف  حيث النظيفة  األمونيا    قطاع  االستمرار 
 أصبحت األمونيا عامل تمكي   رئيسي القتصاد الهيدروجي   عىل المدى المتوسط والطويل. 

اتيجياتنا   اسي 

اتي  ي تطوير اسي 
 

خلل االستفادة من وصولنا إىل األسواق والمواقع   جيتنا التجارية العالمية من االستمرار ف
اتيجية   االسي 

لنا بمواءمة  اتيجية تجارية، مما يسمح  اتباع نهج عالمي الست  ة جغرافًيا  المتطورة والمتمت   إمكانياتنا  تسهل 
نا لتوزي    ع العالمية الخاصة باللوجستية من خالل شبكة ا  مزايانا أنشطة المبيعات والتسويق لالستفادة من  

هيكل المبيعات والتسويق العالمي المنسق  وتنمية عالقات العمالء لتوفت  أسعار صافية قوية. كما يتم دعم  
ي جميع أنحاء  

من خالل قدرات التوزي    ع والخدمات اللوجستية القوية، مما يسمح لنا بالوصول إل العمالء ف 
ة توسعنا التجاري العالمي من خالل تعزيز التواجد العالم إل جانب تحقيق أفضل العوائد.   م تشي    ع وتت  ونعت  

اكات توزي    ع جديدة تحظ  بمواقع الفعىلي لمنصة المبيعات   والتسويق الخاصة بنا عن طريق إنشاء مكاتب وش 
 إل زيادة تواجدنا المادي من 

ً
اتيجية، إضافة ا بحلول عام  16أسواق حالًيا لنصل إل  7است 

ً
 ، مع 2025سوق

ازيل وا كت   عىل الت 
اليا والصي   وسنغافورة. ونركز الت 

ق إفريقيا وجنوب إفريقيا وأست  ألرجنتي   والمكسيك وش 
ق قناة السويس وغرب  ها، وهو نهج عالمي يستفيد من  ي كل من ش 

توسعنا عىل زيادة النمو / البلدان الناشئة ف 
ي ال
ق األوسط وشمال إفريقيا أصولنا وقدراتنا اإلنتاجية ف  نا عن المنافسي   اش  لذين يركزون عىل آسيا ، ويمت  

م زيادة أحجام التعامالت مع األطراف الخارجية من خالل االستفادة من أعمال  أو األمريكيتي   فقط. كما نعت  
وتحقيق أرباح  التوزي    ع الحالية الخاصة بنا لتحسي   طرح كميات األمونيا واليوريا التجارية عىل مستوى العالم  

 ة. صافية مرتفع 

االستفادة من قدرات إنتاج األمونيا الحالية والبنية التحتية اللوجستية للستفادة من التحول العالمي 
اء   إىل األمونيا الزرقاء والخرص 

م االستفادة من منصة األمونيا الراسخة الستغالل التحول اء،   المحتمل  نعت     العالمي إل األمونيا الزرقاء والخرص 
ي إطار التحول العالمي 

ي  ن  أمن المتوقع  ظيفة،  المتسارع نحو الطاقة الن  وف 
يؤدي الهيدروجي   دوًرا حيوًيا ف 

بشكل كبت     الطلب عىل الهيدروجي     تحقيق الطموحات العالمية إلزالة الكربون، وبالتالي من المتوقع أن ينمو 
االنتقال العالمي    متع بوضع جيد لالستفادة منتتاإلدارة تعتقد أن المجموعة  خالل العقد المقبل. كما أننا  

 المنتجات الواعدة لدفع اقتصاد الهيدروجي   وتمكي    إل اقت
صاد الهيدروجي   ألنه ثبت أن األمونيا من أكت 

ي مجال الطاقة. 
 التحول ف 

ي والتوسع  اتيج  االستفادة من الوضع المناسب لتنمية مجموعة منتجاتنا من خلل السوق االسي 
ي 
 

 الجغراف
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ي كلتتألف مجموعة اإلنتاج الح
من مرص والجزائر ودولة اإلمارات العربية المتحدة مع   الية من أربعة أصول ف 

، وهي األمونيا واليوريا، وهما    34نطاق توزي    ع يتجاوز   وجي  
ي أسمدة قائمة عىل النيت 

دولة. وتتمثل منتجاتنا ف 
ستخدم للمحاصيل ويمثالن  

ُ
ي ت
ة للمحصول. من متطلبات التغذية السنوي   %57من األسمدة األساسية الب 

ي الصالحة للزراعة، جنًبا إل جنب مع تزايد عدد سكان العالم والمتطلبات الغذائية ونعتقد أن تناق
ص األراض 

ي المستقبل المنظور. كما نعتقد  
وجي   ف 

العالمية، سيؤدي إل استمرار الطلب عىل األسمدة القائمة عىل النيت 
ي الطلب عىلأن هناك إمكانية لتحق

ي ف 
ي األسواق الزراعية، وال  األسمدة حيث يبدأ المزارع  يق نمو إضاف 

ون ف 
إنتاج  لزيادة  لألسمدة  استخدامهم  زيادة  ي 

ف  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  منطقة  مثل  النامية  األسواق  سيما 
 المحاصيل. 

ي يمكن التحكم فيها من 
خلل برنامج تعظيم توليد تدفقات نقدية من خلل الحد من التكاليف الب 

 ىلي الخاص بنا التمير  التشغي

 تشغيىلي يركز  
ي األرباح، أطلقنا برنامج تمت  

باإلضافة إل توليد تدفقات نقدية حرة قوية من خالل تعظيم صاف 
عىل تعظيم موثوقية األصول وكفاءة الطاقة، والحد من النفقات الرأسمالية، والمراجعة الصارمة للتكاليف 

ي يمكن التحكم فيها. 
نامج من  الب  ات الحالية عت  منصتنويستفيد هذا الت  ا لمشاركة أفضل الممارسات، الخت 

ي ذلك تقييم 
، والتعاون بي   اللجان لتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية بما ف  ي الداخىلي

وتوفت  الدعم الفب 
ن ي للمعدات واألنظمة المرتبطة بها. وتم إطالق الت 

اض  ي نهاية عام  تاري    خ انتهاء العمر االفت 
 فيهد  2020امج ف 

تحقيق  انبعاثات   إل  من  يقلل  وبالتالي  الطاقة،  استهالك  من  ويقلل  باستمرار،  مرتفعة  استخدام  معدالت 
نامج عىل ( بما يتفق مع هدفنا لخفض االنبعاثات)   الغازات الدفيئة عىل المدى المتوسط ، كما سيعمل الت 

اتالحد من تكاليف الموارد الخارجية وتكاليف الصيانة من خالل تبادل الموا بي   أصولنا، وتحفت      رد والخت 
ي ذلك  

ي أو التحسن المالشعة  خطط النفقات الرأسمالية بما ف 
لتعزيز الكفاءة والحفاظ عىل معدالت التعاف 

 . انخفاض مستويات النفقات الرأسمالية 

ي مجال الصحة والسلمة والبيئة 
 

 الحفاظ عىل األداء الرائد ف

م بتوفت  مكان عمل آمن وصجي من  
ة لتجنب أي مخاطر خالل تنفيذ أعىل معايت  السالمة الدولي  إننا نلت 

أو البيئة. ونقوم بتدريب جميع الموظفي   باستمرار عىل   األصول،أو    المجتمعات،أو    األشخاص،محتملة عىل  
العنارص األساسية للسلوك تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، كما نؤمن بأن صحة وسالمة موظفينا من  

والنمو   أصحابالناجح  مصلحة  ي 
ف  ويصب  ألعمالنا  إل    المستقبىلي  نهدف  وإننا  سيما  ال  لدينا.  المصلحة 

ي  
ف  إصابات  وقوع  لتجنب  جاهدين  ونسع  والبيئة  والسالمة  الصحة  مجال  ي 

ف  قوي  سجل  عىل  الحفاظ 
 مصانعنا. 

 
 أعمالنا 

 
 منتجاتنا 

 
ي مجال 

كتنا ف  وجينية وسائل عادم الديزل. تعمل ش   إنتاج األسمدة النيت 
 

وجينية    النيت  واألسمدة  الصناعية  الكيماويات  إلنتاج  أساسي  عنرص  وهي  اللون  عديم  غاز  األمونيا هي  إن 
عد المادة الخام  

ُ
ي األعىل كثافة للطاقة. وت

، كما أنها المنتج غت  الهيدروكربوت  ويمكن استخدامها كسماد مباش 
، الالرئيسية ال ي إنتاج األمونيا هي الغاز الطبيعي

يه بموجب عقود توريد طويلة األجل. مستخدمة ف  ذي نشت 
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بل  مقداره  وقد  ما  األمونيا  من  مبيعاتنا  و  1.03غ حجم  ي  مت  السنة    0.8مليون طن  ي 
ف  ي،  مت  مليون طن 

ي 
ي  2020ديسمت   31المنتهية ف 

ة الستة أشهر المنتهية ف  . عىل التوا 2021يونيو  30وفت   لي
 

وجي   تقكما إن اليوريا الحبيبية هي عبارة عن سماد  
%،  46ارب  صلب بلوري أبيض يحتوي عىل نسبة نيت 

من  قدر كبت   عىل  احتوائها  إل  ونظًرا  الكربون.  أكسيد  ي 
ثات  مع  األمونيا  تفاعل  طريق  عن  إنتاجها  ويتم 

و  عتت  أكت  سماد النيت 
ُ
وجي   وسهولة مناولتها ونقلها، فإنها ت

ي العالم من حيث الحجم. وقد  النيت 
 ف 
ً
جي   تداوًل

اليوريابلغ حج  ي و  مليون 5.13 م مبيعاتنا من  ي    2.67طن مت 
المنتهية ف  ي السنة 

ي، ف   31مليون طن مت 
ي  2020ديسمت  

ة الستة أشهر المنتهية ف  .  2021يونيو  30وفت   عىل التوالي
 

ي أوروبا ويتم تسويقه باسم  
ا باسم ادبلو ف 

ً
من قبل    AdGreenهذا وإن سائل عادم الديزل، المعروف أيض

كة فرت  ي غت  خطت  يتكون من حوالي  يل، هو عبارة عن  ش 
% من الماء المتأين وحوالي 67.5محلول يوريا مات 

ي32.5 ي أنظمة التخفيض التحفت  
ي لخفض انبعاثات   % من اليوريا. ويستخدم سائل عادم الديزل ف 

االنتقات 
انبع تفكيك  عىل  الديزل  عادم  سائل  ويعمل  الديزل.  محركات  من  الضارة  المركبات  أكاسيد  عادم  اثات 

الضارة   االنبعاثات  من  التخلص  إل  يؤدي  وبالتالي  الماء،  وبخار   
وجي  

النيت  غاز  إل  وجي   
من النيت  للبيئة 

المرك من  ها  وغت  والحافالت  والشاحنات  لألسمدة  السيارات  المرصية  كة  الش  من  وقامت كل  الثقيلة.  بات 
كة فرتيل بتثبيت تقنيات راسخة إلنتاج سائل عادم الدي ة من سائل وش  كة فرتيل كمية صغت  زل. وتنتج ش 

، ويمكن لكال المرفقي   زيادة اإل  نتاج بشعة مع تطور سوق سائل عادم عادم الديزل لتلبية الطلب المحىلي
 الديزل. 

 
 نتاجية طاقاتنا اإل 

 
بح احتسابها  يتم  ي 

والب  إنتاج،  وحدة  لكل  واإلنتاجية  التصنيعية  القدرة  إل  اإلنتاجية"  "طاقتنا  ساب  تشت  
ل الوارد المعدل السنوي بناًء عىل اإلنتاج المثبت ألفضل شهر من حيث اإلنجاز لوحدة اإلنتاج. يوضح الجدو 

ي أدناه القدرات التصنيعية واإلنتاجية الخاصة بنا لكل خط 
ي كل مصنع، كما ف 

 . 2021يونيو  30إنتاج ف 
 

القصوى   اإلنتاجية  القدرات 
 ( 1)المثبتة

ي(   الدولة  للمصنع )باأللف طن مي 
نسبة 
 ( 2)الملكية

إجمال إنتاج  
 األمونيا

إنتاج   ي 
 
صاف

 األمونيا
 اليوريا ( 3)

سائل  
عادم 
اإلجماىلي  الديزل 

 (5 ) 
كة المرصية لألسمدة   1,714 350 1,714 — 876 % 100 مرص  الش 

 
للصناعات  المرصية  كة  الش 

 748 — — 748 748 % 75 مرص  األساسية
ت  كة سورفت   2,086 — 1,259 826 1,629 % 51 الجزائر   ش 

كة فرتيل    ش 

دولة  
اإلمارات  
العربية 
 2,117 100 2,117 — 1,205 (4)% 100 المتحدة. 

التصنيعية  القدرة  إجماىلي 
 6,665 450 5,090 1,575 4,458   واإلنتاجية

  
 

ألفضل شهر من حيث  يتم احتساب القدرات اإلنتاجية القصوى المثبتة بحساب المعدل السنوي بناًء عىل اإلنتاج المثبت   ( 1)
 اإلنجاز لوحدة اإلنتاج. 
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كة.  ( 2)  لم يتم تعديل القدرة اإلجمالية لحصص ملكية الش 
ي إنتاج األمونيا بالقدرة  ( 3)

 
 اإلنتاجية القابلة للبيع. يقدر صاف

كة    -العقود الجوهرية  يرج  الرجوع إل القسم " ( 4) يتضمن    -  النا المخاطر المتعلقة بأعم" و"  فرتيلترتيب العهدة الخاص بشر
كة ترتيب العهدة وبالتاىلي فهو يخضع لمخاطر إضافية معينة    "هيكل الشر

 باستثناء سائل عادم الديزل.  ( 5)

 

 مرافق اإلنتاج 
 

 يرد فيما يىلي مناقشة للمصانع والقدرة التصنيعية واإلنتاجية والمواد الخام لدينا. 
 

كة المرصية لألسمدة   الش 
 

كة المرصية لألسمدة خ  ي    876إنتاج ما مجموعه    ظي إنتاج متطابقي   قادرين عىلتضم الش  ألف طن مت 
ي سنوًيا من اليوريا الحبيبية. تم إنشاء الخط  1.71ما مقداره  و سنوًيا من األمونيا المقيدة   مليون طن مت 

كة   كة المرصية لألسمدة من قبل ش  ي عام    نشاء والصناعةاوراسكوم لإل األول للش 
هذا وتم إنشاء   2000ف 

كة  خط  ي من قبل ش 
ي عام  نشاء والصناعةلإل أوراسكوم اإلنتاج الثات 

ي (Uhde)بالتعاون مع اودا   2006ف 
، الب 

ي عام  
ي أثبتت جدواها. وف 

ا 2017قدمت أحدث تقنيات المعالجة الب 
ً
كة المرصية لألسمدة أيض ، أطلقت الش 

الم قدرة  أكد  والذي  الديزل،  عادم  سائل  إلنتاج  تجريبًيا  برنامًجا  ي بنجاح 
ف  اإلنتاج  خط  تطوير  عىل  رفق 

 المستقبل. 
 

كة المرصي   ة للصناعات األساسية الش 
 

كة المرصية للصناعات األساسية من خط واحد إلنتاج األمونيا قادر عىل إنتاج ما مقداره    748تتكون الش 
كة   قبل ش  من  األساسية  للصناعات  المرصية  كة  الش  إنشاء  تم  وقد  سنوًيا. هذا  ي  مت  كوم اوراس ألف طن 

ي  نشاء والصناعةإل ل
كة كيلوج براون اند  ت وهي  2009ف  ستخدم أحدث تقنيات معالجة األمونيا المتقدمة لش 

كة المرصية للصناعات  كة المرصية لألسمدة والش  التجارية. وتتمتع كل من الش  أثبتت كفاءتها  ي 
روت والب 

اد األوروبية واألرجنتي يبية من رسوم االستت   نية. األساسية بإعفاءات رص 
 
ت   كة سورفت   ش 

 
كة سورف ت خطي   متطابقي   إلنتاج األمونيا وخط واحد إلنتاج اليوريا الحبيبية، بقدرة إنتاجية يبلغ  تضم ش  ت 

ي من األمونيا سنوًيا و  1.629مجموعها   ي من اليوريا الحبيبية سنوًيا.   1.26مليون طن مت  مليون طن مت 
كة   ي عام    لمصنعاء اببن  ء والصناعةأوراسكوم لإلنشا وقامت ش 

ي قدمت    2013ف 
كة اودا، الب  اكة مع ش  بالش 
منح ت عىل  كة سورفت  انخفاض مركز ش  وُيعزى  أثبتت جدواها.  ي 

الب  المعالجة  تقنيات  التكلفة  أحدث  ب  
اد  كات الجزائرية وإعفائها من رسوم االستت  يبة الش  ت من رص  كة سورفت  ي األسمدة إل إعفاء ش  العالمية لمنتج 

 واألمريكية. األوروبية 
 
كة فرتيل  ش 
 

كة فرتيل ي    تتكون ش 
ي مجمع أدنوك المتكامل للمعالجة والتسويق ف 

من مصنعي   إلنتاج األمونيا واليوريا ف 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتبلغ القدرة اإلنتاجية اإلجمالية للمصنعي    

ي ف  منطقة الرويس بإمارة أبوظب 
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اليوريا. بدأ المصنع األول،   مليون طن من  2.1نيا بشكل إجمالي وما مقداره  مليون طن من األمو   1.2ما مقداره  
ي إنتاج األمونيا واليوريا    Casaleلألمونيا وتقنية    Hardor Topsoe، الذي يستخدم تقنية  1فرتيل  

لليوريا، ف 
ي عام  

، فرتيل  1983ف  ي
ي إنتاج األمونيا واUhde، الذي يستخدم تقنية  2، وبدأ المصنع الثات 

ي عام ، ف 
ليوريا ف 

2013 . 
 

 الخاصة بنا المواد الخام 
 

ي إنتاج جميع منتجاتنا، ويحصل كل مرفق عىل الغاز  
ستخدم ف 

ُ
إن الغاز الطبيعي عبارة عن مادة خام أولية ت

م مع الحكومات المعنية أو  ت 
ُ
الطبيعي من الشبكة الوطنية بموجب عقود طويلة األجل لتوريد الغاز الطبيعي ت

كات النفط ا ي دولة اإلمارات العربية المش 
تحدة ومرص والجزائر، حيث تنص تلك العقود عىل توفت   لوطنية ف 

" أدناه و"  -العقود الجوهرية  كميات سنوية تزيد عن متطلباتنا. يرج  الرجوع إل " مخاطر    عقود الغاز الطبيعي
ي تسليمها تعتمد عملياتنا عىل المواد الخام الموردة من أطراف خارجية، وأ  -  االستثمار 

ي تأخت  أو انقطاع ف 
ي التكاليف قد يؤثر سلًبا عىل أعمالنا." أو زيا

 دة ف 
 
 

 
 التجارة والعملء 

 
ق إفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويشكلون قاعدة عمالء متنوعة،   اليا وش  ي أوروبا وجنوب آسيا وأست 

يقع عمالؤنا ف 
المحىلي  الغالب حكومات، وتجار، وتجار جملة، والسوق  ي 

ف  اليوريا وعمالء من  وتشمل  ي 
ف  التجزئة   وتجار 

ذلك،   إل  لألمونيا.باإلضافة  بالنسبة  الصناعي  م  القطاع  ويد   عةالمجمو تلت   المحلية    بت   الزراعية   - أسواقها 
ي مرص ودولة اإلمارات والجزائر  

ي المجمل حوالي    -بالتحديد ف 
% 5بكميات طفيفة من اليوريا حيث تمثل ف 

ي    من إجمالي حجم مبيعاتها كما 
االتفاق عىل كميات وأسعار سنوية مع  أن يجب  ، حيث2020ديسمت     31ف 

 التوزي    ع والخدمات اللوجستية المعنية بصفة سنوية.  و/أو وزارات الطاقة وزارات الزراعة

 
ي  أبوظب  إمارة  خارج  مركزًيا  والمنسقة  اتيجًيا، 

است  المطورة  العالمية  التوزي    ع  شبكة  ووكالء  تتضمن  فروًعا   ،
اكات اس اوش  اتيجية عت  أوروبا وأست 
، مما أتاح لنا الوصول بفعالية إل قاعدة  ت  ليا وأفريقيا وآسيا واألمريكيتي  

ي عام  34عمالء متنوعة عت  
ويزودنا برؤى عميقة لألسواق نظًرا إل نطاق وصولنا الواسع لها.  2020دولة ف 

ي التوزي    ع وتحا
اكاتنا ف  وجي   لقد مكنتنا ش 

ي النيت  دين المحليي   واألسمدة اآلخرين والمستور   لفاتنا مع منتج 
من الحصول عىل هوامش رب  ح مرتفعة من سالسل التوريد من خالل تعميق وصولنا إل كل األسواق وتقريبنا 

 . ي
 من المستخدم النهات 

 
  ، ي ذلك ما يبلغ أكت  يتم دعم أنشطتنا التجارية من خالل بنية تحتية متينة للتخزين والتوزي    ع الداخىلي

بما ف 
ي من اليوريا و  485 من ي من األمونيا عت  مواقعنا    225ألف طن مت 

سعة التخزين المملوكة  من  ألف طن مت 
لنا   يتيح  مما  الموقع،  ي 

ف  الوسائط  متعددة  الفعالة  اللوجستية  والخدمات  التحميل  وعمليات  المؤجرة،  أو 
ة لتوجيه المنتجات لتلبية طلب العم ي شبك الء من الموقع الذي يتيح أكمرونة كبت 

تنا.  ت  مستوى من الربحية ف 
ي 
 : 2021يونيو  30يوضح الجدول التالي سعة التخزين الداخلية لدينا كما ف 
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 نوع المرفق المنتج الموقع 
التخزين  سعة 

 التقريبية
أو   مملوكة 

 مؤجرة 
ي(       )ألف طن مي 

 مملوكة  70 مستودع اليوريا  مرص
 مؤجرة  70 مستودع اليوريا  مرص
 مؤجرة  55 مستودع االيوري  مرص
 مملوكة  15 صهري    ج تخزين  األمونيا   مرص
 مملوكة  15 صهري    ج تخزين  األمونيا   مرص
 مملوكة  40 صهري    ج تخزين  األمونيا   مرص
 مملوكة  40 صهري    ج تخزين  األمونيا   مرص

 مملوكة  100 مستودع اليوريا  الجزائر 
 مملوكة  15 صهري    ج تخزين  األمونيا   الجزائر 
 مؤجرة  30 صهري    ج تخزين  يا موناأل   الجزائر 
 مؤجرة  30 صهري    ج تخزين  األمونيا   الجزائر 

 مملوكة  20 صهري    ج تخزين  األمونيا  دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 مملوكة  20 صهري    ج تخزين  األمونيا  دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 مملوكة  45 مستودع اليوريا اإلمارات العربية المتحدة. دولة 
 مملوكة  45 مستودع اليوريا رات العربية المتحدة. اإلمادولة 

 مملوكة  100 مستودع اليوريا دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 

 ، ا من فريق عمليات اإليجار والعمليات اللوجستية الداخىلي
ً
تستفيد شبكة التوزي    ع العالمية الخاصة بنا أيض
ي لألمونيا السائلة. ويقوم الفريق بتشغيل   600الذي ينسق مركزًيا سعة الشحن السنوية البالغة   ألف طن مت 

ياجات األعمال، باإلضافة إل إدارة حركات سفننا المؤجرة مع القدرة عىل إضافة المزيد من السفن لتلبية احت
ي سفن المواد السائبة الجافة، مع  4.7الشحن وطريقة التخزين والتوزي    ع لكمية تبلغ 

مليون طن من اليوريا ف 
 عىل تعزيز هيكلها وقدرتها.  الحفاظ

 
، يمكننا االستفادة م  ي الموات  

ي الموقع وف 
ن سعة تخزين تزيد  باإلضافة إل سعة التخزين المملوكة والمؤجرة ف 

اكات   264عىل   ة أو من خالل ش  ي من اليوريا لدى الجهة المقصودة من خالل عقود إيجار مباش  ألف طن مت 
اليا وأ ي أوروبا وأست 

اتيجية ف  . ويتيح لنا ذلك تكييف عمليات التسليم وتوزي    ع إست  فريقيا وآسيا واألمريكتي  
ي ت
ات الب  ة شيعة استجابة للتغت  طرأ عىل القوى المحركة للسوق. يوضح الجدول التالي سعة  الكميات بوتت 

ي 
اتيجيون( كما ف  كاؤنا االست  ي ذلك ش 

 : 2021يونيو  30التخزين لدى الجهة المقصودة )بما ف 
 

 الموقع 

 
 

ي  اتيج  االسي  يك  الشر
 نوع المرفق المنتج أو المجموعة 

التخزين   سعة 
 التقريبية

أو   مملوكة 
 مؤجرة 

 
 

  
طن   )ألف 

ي(   مي 
 مؤجرة  18 مستودع اليوريا المجموعة ِغنت، بلجيكا 
 مؤجرة  15 مستودع اليوريا المجموعة بوردو، فرنسا

 مؤجرة  15 مستودع اليوريا المجموعة ال باليس، فرنسا 
ي  بانياسإ اتيج  يك است   مؤجرة  113 مستودع اليوريا ش 

ي  الواليات المتحدة األمريكية  اتيج  يك است   مؤجرة  50 مستودع اليوريا ش 
اليا ي  أست  اتيج  يك است   مؤجرة  40 مستودع اليوريا ش 
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 الموقع 

 
 

ي  اتيج  االسي  يك  الشر
 نوع المرفق المنتج أو المجموعة 

التخزين   سعة 
 التقريبية

أو   مملوكة 
 مؤجرة 

 
 

  
طن   )ألف 

ي(   مي 
ي  جنوب أفريقيا اتيج  يك است   مؤجرة  13 مستودع اليوريا ش 

 

 لحوكمية  مبادرات العوامل البيئية واالجتماعية وا
 
 نظرة عامة 

 
م بمبادئ العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمية، كما ندرج المسائل البيئية واالجتماعية والحوكمية  إننا نلت  
ندرك   فإننا  وجينية،  النيت  لألسمدة  ا 

ً
رائد وموزًعا  منتًجا  وبصفتنا  اتيجية.  االست  أهدافنا  بشكل كامل ضمن 

الم الممارسات  تشجيع  ي 
ف  وعمسؤوليتنا  سياساتنا  ي 

ف  ي  ستدامة 
وف  بنا  الخاصة  التوريد  وسالسل  ملياتنا 

ي تطوير عالم مستدام، كما نعتقد أن منتجاتنا 
م بتحقيق هدفنا المتمثل ف  ي نعمل فيها. ونلت  

المجتمعات الب 
اتيجية لخلق قيمة مستدامة لجمي  . وقد قمنا بمواءمة أولوياتنا اإلست  ي العالمي

ورية لتحقيق األمن الغذات  ع  رص 
لدينا  المصلحة  مستقبل  أصحاب  وتطوير  والمساهمون،  والمجتمعات  والموظفون  العمالء  ذلك  ي 

ف  بما   ،
 للبيئة. ونواصل إحراز تقدم كبت  نحو تعزيز سياساتنا وممارساتنا المتعلقة بالعوامل البيئية  

ً
للعالم أكت  مراعاة

 واالجتماعية والحوكمية. 
 

ي قدًما لوضع مب
نا عىل ادرات االستدامة وتقييسنواصل العمل بجد للمىص  مها وتطويرها بهدف الحد من تأثت 

البيئة، كما سنواصل تعزيز محفظتنا الصديقة للبيئة وابتكار طرق أكت  فاعلية لتحقيق أهداف العالم إلزالة 
ي  
ف  أو نشارك  المشاري    ع  ا من 

ً
استثمار منضبطة. ونجري حالًيا عدد اتيجية  ي است 

تبب  إل  الكربون، باإلضافة 
: قييمها، بما فيها ما يت  ىلي
 

ي سائل عادم الديزل • ي أنظمة التخفيض التحفت  
: سائل عادم الديزل هو محلول يوريا يمكن حقنه ف 

ي لخفض انبعاثات عادم المركبات الضارة من محركات الديزل. ويتم دعم نمو الطلب عىل  
االنتقات 

ي الواليات المتحدة وأوروبا خالل العقد ال
ل استبدال  قادم بشكل أساسي من خالسائل عادم الديزل ف 

، وزيادة معدالت كميات السائل  ي
ي االنتقات  المركبات القديمة غت  المجهزة بنظام التخفيض التحفت  

كة   المرصية لألسمدة وش  كة  الش  من  قامت كل  وقد  الجديد. هذا  الجيل  من  الديزل  ي محركات 
ف 

كة فرتيل كمفرتيل بتثبيت تقنيات راسخة إلنتاج سائل عادم الديزل. ك ة من سائل  ما تنتج ش  ية صغت 
، ويمكن لكال المرفقي   زيادة اإلنتاج بشعة مع تطور سوق سائل  عادم الديزل لتلبية الطلب المحىلي

 عادم الديزل. 
 

: نتمتع بوضع جيد إلضافة مثبطات و / أو عامل إبطاء التحلل إل  األسمدة منخفضة الكربون  •

ي أوروبا نظًرا    اليوريا من أجل تحسي   وضع منتجنا 
ي تطرأ عىل  ف 

ات التنظيمية الناشئة الب  إل التغيت 
المزارعي   بتحسي     المغذيات ودعم  لليوريا، إل جانب زيادة كفاءة استخدام  المباش   االستخدام 
ي الزراعية الناشئة عن  

المحاصيل وعمليات الزراعة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من األراض 
 استخدام األسمدة. 
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اء  األمونيا الزرقاء • ي من   4.5: نحظ  بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ ما مقداره  والخرص  مليون طن مت 
اء  والخرص  الزرقاء  األمونيا  بإنتاج  المتعلقة  اإلمكانيات  لتطوير  جيد  بوضع  نتمتع  أننا  األمونيا، كما 

للصناعا المرصية  كة  والش  فرتيل  كة  لدى ش  تجريبيي    وعي    بتنفيذ مش  قمنا  األساسية  حيث  ت 
كة فرتيل بتقييم الخيارات إلنتاج األمونيا الزرقاء بدًءا من   إلثبات ي ش 

جدارة هذا المفهوم. ونقوم ف 
ي  
ي صغت  يمكن توسيع نطاقه خالل العامي   أو الثالثة أعوام القادمة، بينما أجرينا ف  نموذج تجريب 

اختياراتن لتقييم  جدوى  دراسة  األساسية  للصناعات  المرصية  كة  بإنتاجالش  المتعلقة  األمونيا   ا 
ياتنا من الطاقة المتجددة عىل المدى المتوسط.  اء، هذا وإننا نسع إل زيادة مشت     الخرص 

 

 نظرة عامة عن القطاع  
 

ة أو مستمدة من المصادر المذكورة بشكل  ي هذا القسم مشتقة مباش 
إن معلومات السوق الواردة ف 

ورة أوضاع نات  عام، وتكون بيانات السوق بطبيعتها بيا افية وغت  مؤكدة، وال تعكس بالرص  استش 
ي حد ذاتها عىل العينات واألحكام الذاتية 

ي تعتمد ف 
السوق الفعلية. وتستند إل أبحاث السوق، الب 

المنتجات  بأنواع  المتعلقة  ي ذلك األحكام 
بما ف  ي األبحاث، 

الباحثي   والمشاركي   ف  من قبل كل من 
إدرا ي 

ينبع  ي 
الب  البيانات جها  والمنافسي    بعض  تستند  ذلك،  إل  باإلضافة  الصلة.  ذات  السوق  ي 

ف 
الواردة أدناه إل المعلومات الخاصة بنا أو الرؤى أو اآلراء الشخصية أو التقديرات الداخلية الخاصة 
مثل   عىل كلمات  البيانات  هذه  وتحتوي  مستقل،  مصدر  أو  ي  خارج  طرف  أي  إل  تستند  وال  بنا، 

ي أو أو    "نقدر"، أو "نتوقع"، قصد منها االستشهاد بأي طرف خارج  "نعتقد" أو "نرى"، وبالتالي ال يُ
ي عدم قراءتها عىل هذا النحو. 

 مصدر مستقل أو تلخيص بياناتهم وينبع 

 

 نظرة عامة 

 :  تتكون محفظة منتجاتنا مما يىلي

ي تتضمن االستخدامات التالية:  •
 األمونيا الب 

 االستخدام المباش  كسماد؛  •

ي منت االستخدام كعنرص  •
 جات األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية األخرى؛  أساسي ف 

ي المستقبل؛  •
 االستخدام كوقود محتمل ف 

؛ و  •  اليوريا للعمالء من القطاعي   الزراعي والصناعي

•  .  سائل عادم الديزل للعمالء من القطاع الصناعي

وجينية   األسمدة النيي 

أو س الغذائية    تحتوي عىل عنرص ائلة أو غازية  األسمدة عبارة عن مواد صلبة  العنارص  أو أكت  من 
وجي   ) 

ة K( والبوتاسيوم ) P( والفوسفور ) Nاألساسية الثالثة: النيت  (. ويتم استخدام األسمدة مباش 
وجي   عادة أهم عامل محدد لنمو النبات  

ي تنمية المحاصيل وتغذيتها. وُيعتت  النيت 
بة وتساهم ف  ي الت 

ف 
 حوالي  وإنتاجية المحاصيل من بي   ا

وجي  
لعنارص الغذائية األولية. وتمثل األسمدة القائمة عىل النيت 
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وت60 لألسمدة.  العالمي  االستهالك  من  األمثل  %  للنمو  المطلوبة  الثانوية  الغذائية  العنارص  تمثل 
 ( يت  الكت  ي 

ف  ) Sللمحاصيل  والكالسيوم   )Ca ( والمغنيسيوم   )Mg  الرئيسي العنرص  األمونيا  عد 
ُ
وت  .)

، ويتم  لألشكال األ  وجي  
وجي   من خرى من األسمدة القائمة عىل النيت 

إنتاجها عن طريق تفاعل النيت 
وجي   الهواء مع الهيدروجي   الم

. ويمكن تصنيف األسمدة القائمة عىل النيت  ي الغاز الطبيعي
وجود ف 

أمو  ات  ونت  األمونيوم،  ات  ونت  واليوريا،  )األمونيا،  األساسي  السماد  رئيسية:  فئات  ثالث  نيوم  إل 
وجي   

)النيت  المتعددة  والمغذيات  األمونيوم(،  يتات  وكت   ، وجي  
النيت  ومحاليل  الكالسيوم، 

والبوت ) والفوسفور  ) (NPKاسيوم  األمونيوم  فوسفات  أحادي   ،MAP  األمونيوم فوسفات  ي 
وثنات   )

 (DAP .)ات البوتاسيوم ات الكالسيوم، ونت   (( والسماد التخصص )نت 

ي أدناه ت 
وجي   حسب الحجم لألسمدة القا 2021وزي    ع عام يوضح الرسم البيات 

 . ئمة عىل النيت 

 

وجير  لعام 
 2021بيان األسمدة القائمة عىل النيي 

 

 ______  

نشونال المحدودة   كة سي آر يو إنت  ه بموجب ترخيص من ش   2021—المصدر: أعيد نش 

أدناه   الشكل  ي 
ف  موضح  هو  من  وكما  يقرب  ما  عىل  مًعا  والذرة  واألرز  القمح  من 52يستحوذ   %

وجي   عىل مستوى العالماستخدامات المحاصيل لألسمدة القائمة عىل الن
ي  يت 

 . 2020ف 

ي عام استخدام 
 
ي العالم حسب المحاصيل ف

 
وجير  ف

 2020األسمدة القائمة عىل النيي 
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 ______  

نشونال المحدودة   كة سي آر يو إنت  ه بموجب ترخيص من ش   2020—المصدر: أعيد نش 

 

 استخدامات الوقود االستخدامات الصناعية و 

ا عىل االستهالك  
ً
وجي   بشكل تؤثر االستخدامات الصناعية واستخدامات الوقود أيض

العالمي للنيت 
ي عدة استخدامات مثل الراتنجات أو 

، وُيعزى ذلك إل استخدام األمونيا كمادة أولية كيميائية ف  كبت 
 الدهانات أو البالستيك، كما ُيعزى إل األنظمة البيئية. 

ي تعمل عىل خفض انبعاثات عوادم الديزل مثل سائل  وجوعىل 
ه الخصوص، تستفيد الحلول الب 

ه عىل مستويات التلوث. ويمثل   عادم الديزل من تشديد األنظمة البيئية بشأن الديزل نظًرا إل تأثت 
. 3إنتاج الوقود الحيوي حوالي  وجي  

 % من االستهالك العالمي للنيت 

اقتصاد الهيدروجي   واستخدام األمونيا كوقود وقع أن يؤدي االنتقال إل باإلضافة إل ذلك، من المت 
. بحري إل   تعزيز نمو الطلب المستقبىلي بشكل كبت 

 األمونيا 

)بنسبة   وجي   
النيت  من  مزي    ج  من   ، مرتفعي   درجة حرارة وضغط  تحت  األمونيا  إنتاج  %(  82يتم 

ستخدم حال
ُ
(، وت ي الغاز الطبيعي

بة والهيدروجي   )الموجود ف  ًيا كسماد مستقل، حيث توضع عىل الت 
ا من الم

ً
ي شكل صهاري    ج تخزين مضغوطة وآالت حقن. كغاز، مما يتطلب استثماًرا محدد

 زارعي   ف 

وجينية األخرى وكذلك المواد الكيميائية الصناعية.  أنها تمثل العنرص األساسي لألسمدة النيت  كما 
ت  تعتت    األمونيا  ي 

الب  المنتجات  المواحدة من أفضل  ، ومن  الهيدروجي   أن تعزز  دعم اقتصاد  توقع 
علي الطلب  لها  الجديدة  أو االستخدامات  بحري  األمونيا كوقود  استخدام  مثل  المستقبل،  ي 

ف  ها 
 .  استخدامها كبطارية لتخزين الهيدروجي  

 الطلب  
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فوسفات  ي 
/ثنات  ات  /النت  )اليوريا  أخرى  وجي   

نيت  منتجات  إل  الغالب  ي 
ف  األمونيا  تحويل    يتم 

ي % فقط من األمونيا المن10األمونيوم / أحادي فوسفات األمونيوم( وتم تداول نسبة  
تجة عالمًيا ف 

عد أساسيات سوق األمونيا المتداولة )التجارية( هي المحرك األساسي ألسعار األمونيا 2020عام  
ُ
. وت

 العالمية. 

ي قطاع الم
عالجة والتسويق. ومع ذلك، نظًرا  تستحوذ اليوريا بفارق كبت  عىل أكت  استخدام لألمونيا ف 

ا رئيسًيا ت إنتاج األمو إل أن معظم مصانع اليوريا قد دمج 
ً
ي الموقع كمادة خام، فهي ليست محرك

نيا ف 
ي فوسفات 

لسوق األمونيا التجارية. من ناحية أخرى، ال يحتوي الفوسفات المشبع باألمونيا )ثنات 
والقطاعا األمونيوم(  فوسفات  وأحادي  األمونيا   الصناعيةت  األمونيوم  مرافق  عىل  الغالب  ي 

ف 
 من ذلك يتم الحصول ع

ً
 ليها من السوق التجاري. المتكاملة وبدال

ي عام    190.8يبلغ االستهالك العالمي المقدر لألمونيا  هذا و  
ي ف  ، حيث كان  2020مليون طن مت 

وس كورونا المستجد، ومن المت ا نتيجة فت 
ً
وقع أن ينمو بنسبة  الطلب عىل األمونيا الصناعية ضعيف

ي بحلول عام    204.9، ليصل إل  2025إل عام    2020% سنوًيا من عام  1.4  . 2025مليون طن مت 

الطلب    العالمية. هذا وقد وصل  التجارية  األمونيا  األول سوق  المقام  ي 
ف  تيغلوب  فت  كة  تخدم ش 

اد األمونيا إل أدت  مستوياته منذ عام   ي  مليون    19.2ره  ما مقداب  2017العالمي عىل استت 
ي ف  طن مت 

يات المواد الكيمي  2020عام   ي قطاع المعالجة والتسويق بشكل  حيث تأثرت مشت 
ائية الصناعية ف 

ي البلدان المستوردة الرئيسية  
وس كورونا المستجد. وانخفضت الكميات ف  ي نتيجة جائحة فت  سلب 

 
ً
أيض الخام  المواد  تكاليف  انخفضت  حيث  الماضية،  بالسنوات   

ً
ي مقارنة منتج  حفز  مما   األمونيا   ا 

 عدالت التشغيل وخفض الواردات. األوروبيي   ذوي التكلفة المرتفعة لزيادة م

عام    ي 
ف  بقوة  األمونيا  اد  استت  الطلب عىل  يتعاف   أن  المتوقع  الطلب    2021ومن  انتعاش  ي ظل 

ف 
ي عام    21الصناعي إذ يتوقع أن يصل إل  

ي ف  ب قدره  )بمعدل نمو سنوي مرك  2025مليون طن مت 
ي قطاع المعالجة و 1.8

ي المغرب، بينما من %(. ويرجع ذلك إل الطلب عىل الفوسفات ف 
التسويق ف 

الطاقة   زيادة  تؤدي  أن  واستعادة الصناعية  المتوقع  الصي    ي 
ف  الساحلية  المناطق  ي 

ف  الكيميائية 
ي كوريا الجنوبية وتايوان إل زيادة الواردات

 إل آسيا.  نيا من األمو  معدالت اإلنتاج الصناعي ف 

اء    األمونيا الزرقاء والخرص 

النظيفة،   الطاقة  المتسارع نحو  العالمي  التحول  إطار  ي 
أن  وف  المتوقع  الهيدروجي   دوًرا يؤدي  من 

ي تحقيق الطموحات العالمية إلزالة الكربون، وبالتالي أن ينمو بشكل كبت  خالل العقد المقبل،  
حيوًيا ف 

ام اليابان بإزالة الكربون بحلو مع  ثال  عىل سبيل الموقد تم اثبات ذلم ف وبناء "مجتمع    2050ل عام  الت  
" بحلول عام   ي معقد ومكلف، نظًرا    2030هيدروجي  

تقريًبا. ومع ذلك، فإن نقل الهيدروجي   النق 
 إل انخفاض درجة غليانه وبالتالي استهالكه العالي للطاقة ليتم تحويله من غاز إل سائل. 

حيث تتمتع األمونيا نقطة    إل حل هذه المشكالت،لهيدروجي   إل أمونيا  ويمكن أن يؤدي تحويل ا
أكت    ضمن  األمونيا  برزت  لذلك،  نتيجة  والنقل.  التخزين  ي 

ف   
ً
تكلفة أقل  يجعلها  مما  أعىل،  غليان 

ي الطاقة حيث تمثل حالًيا 
المنتجات الواعدة لدفع عجلة اقتصاد الهيدروجي   وتمكي   هذا التحول ف 

 ن استخدام الهيدروجي   العالمي اليوم. % م40أكت  من 

أن تعمل األمونيا كناقل للهيدروجي   / الطاقة مع العديد من االستخدامات المختلفة، عىل يمكن  
المثال   لألمونيا  سبيل  استخدامات مختلطة، يمكن  ي 

ف  الطاقة  توليد  لمحطات  الهيدروجي    توريد 
و   ، الهيدروجي   لتخزين    كبطارية 

ً
أيضا مباستخداالألمونيا   ش  م 

ً
اق    ا احت  محرك  ي 

ف  بحري  كوقود 
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كات المصنعة الرائدة لمحركات السفن عىل تطوير التكنولوجيا بالفعل. عالوة  للسفن ، حيث تركز الش 
تقليل   وبالتالي  األسمدة  إزالة كربونات  ي 

ف  اء  الخرص  أو  الزرقاء  األمونيا  تساعد  أن  يمكن  ذلك،  عىل 
ي الزراعة، وهي واحدة  

ي أكسيد الكربونانبعاثات الكربون ف 
عىل مستوى   من أكت  مصادر انبعاثات ثات 

 العالم. 

اء من صفر إل حوالي  و ويقدر أن هذه العوامل المحركة تزيد من الطلب عىل األمونيا الزرقاء  
الخرص 

ي عام    26
ي عام    40وإل حوالي    2030مليون طن ف 

. وتغظي مشاري    ع األمونيا 2035مليون طن ف 

ي تو الزرقاء  
اء الب  ي عام    4مية تبلغ  حب  اآلن طاقة إنتاجية تراك  م اإلعالن عنها الخرص 

ماليي   طن ف 
ي عام    10و  2025

% من إجمالي الطلب المتوقع، مما يمنح  25-7، أي حوالي  2030مليون طن ف 
ي هذا السوق. 

كات العاملة ف  ة ألوائل الش   فرًصا كبت 

ا بشكل خاص وم
ً
ن المتوقع أن يعزز نمو الطلب عىل  وُيعد استخدام األمونيا كوقود بحري أمًرا واعد

للشحن  األمونيا   الوحيدة  العملية  البدائل  أحد  هي  األمونيا  أن  حيث   . بشكل كبت  المستقبل  ي 
ف 

 والغاز الطبيعي المسال، كما تستخدم األمونيا عىل نطاق 
لمسافات طويلة. بالمقارنة مع الهيدروجي  

ي التخزين نظًرا إل توفر بنية تحتية 
 عالمية للتوزي    ع والتخزين. واسع وأسهل ف 

اق داخىلي يؤدي إل  هذا وإن األموني 
ي محرك احت 

ا هو جزيء خالي من الكربون، وبالتالي فإن حرقها ف 
ي أكسيد الكربون. 

 انعدام ثات 

 

 العرض  

من المتوقع أن يزداد إجمالي القدرة اإلنتاجية العالمية من األمونيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  
ي عام     229.8% من1.3

ي ف  ي عام    245.30إل    2020مليون طن مت 
ي ف  . ومع 2025مليون طن مت 

وسي التوقعات،  ة  فت  محدودة خالل  التجارية  األمونيا  من  اإلنتاجية  القدرة  إضافات  فإن  تم ذلك، 
تعويضها جزئًيا ببدء تشغيل مرافق جديدة إلنتاج اليوريا والفوسفات، الستهالك األمونيا التجارية 

اإلضافة إل ذلك، من المتوقع أن تنخفض الصادرات من ترينيداد، وتواصل الصي   وقف المتاحة. ب
 ئح البيئية األكت  رصامة. القدرات اإلنتاجية بسبب اللوا

تقوم ش    أن  المتوقع  تساوي  ومن  بقدرة  األمونيا  إنتاج  بتشغيل سلسلة  للميثانول    0.3كة صاللة 
ي الرب  ع الراب

ي عمان وذلك ف 
ي ف  كة معادن 2021ع من عام  مليون طن مت  ، ومن المتوقع أن تبدأ ش 

ي تشغيل سلسلة اإلنتاج بقدرة تساوي  
ي ال  1.1ف 

ي ف  مملكة العربية السعودية وذلك  مليون طن مت 
ي أواخر عام  

وس  . و 2022ف  من المحتمل أن تكون هذه السعة الجديدة عرضة للتأخت  بسبب فت 
ي قطاع  كورونا المستجد وسيتم استهالك القدرة اإلنتاج

كة معادن ف  الغالب لش  ي 
ية من األمونيا ف 
ي إنتاج فوسفات األمونيا بمجرد بدء استخدا

م القدرة اإلنتاجية من الفوسفات.  المعالجة والتسويق ف 
ي عام  

ي  2025ف 
كة جولف كوست أمونيا ) ، ف  ة التوقعات، من المتوقع أن تقوم ش  ( GCAنهاية فت 

ي الواليات المتحدة.  مليون 1.2بتشغيل سلسلة اإلنتاج بقدرة 
ي ف   طن مت 

أن المتوقع  الجديدة  ومن  المستقلة  اليوريا  تشغيل مصانع  هذه    بشكل كبت  بتعويض  ستقوم    بدء 
ي عام  الجديدةالقدرة اإلنتاجية  

لليوريا لدى  2022. ف  إنتاج  ي 
يتم تشغيل سلسلب  أن  المتوقع  ، من 

ي  
كب  كة  KuibyshevAzotو   TogliattiAzotش  ش  وتضيف  روسيا،  ي 

 Koch)صناعات كوك   ف 
Industries)     ي الواليات المتحدة، مما سيقلل من توافر األمونيا التجارية بما

ة قائمة ف  سعة صغت 
ي.  1.0يقرب من   مليون طن مت 
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 وازن السوق التجاريت 

ة   المعروض خالل فت  ي 
ف  تقلصات شديدة  التجارية  األمونيا  أسواق  أن تشهد  المتوقع  -2021من 

ان2025 إل  نظًرا  ي  ، 
ف  عالمي  األمونيا خفاض  توافر  ي 

متطلبات   التجارية  صاف  وزيادة  الصي    خارج 
. عىل وجه الخصوص،   اد إل الصي   ة الممتدة من عام  من المتوقع أن  االستت  وحب     2021تشهد الفت 

ذكر من األمونيا التجارية )بزيادة صافية قدرها    2024نهاية عام  
ُ
ي    0.5إضافات ال ت مليون طن مت 

ي 
ة نفسها.  5.1حي   من المتوقع أن ينمو طلب التجار بمقدار فقط(، ف  ي خالل الفت   مليون طن مت 

 اليوريا 

الكربون.   أكسيد  ي 
وثات  األمونيا  تفاعل  من  مرتفعي    حرارة  ودرجة  ضغط  تحت  اليوريا  إنتاج  يتم 

ي الماء بدرجة عالية. 
ي شكل صلب وقابل للذوبان ف 

ستخدم اليوريا ف 
ُ
بشكل   كسماد   وتستخدم اليوريا   وت

ي ال أساسي 
وجي   الموجود ف 

ي شكل يتطلب تحويله إل أمونيوم، وذلك عن طريق ويكون النيت 
يوريا ف 

ستخدم اليوريا كمادة خام 
ُ
بة، كما ت يا الت  ي العديد من بكتت 

التحفت   من خالل إنزيم اليورياز الموجود ف 
ي 
مثلستخدامات  اال   ف  الميال   الصناعية  إل  باإلضافة  الراتنجات،  الديزل  إنتاج  عادم  وسائل  مي   

 )حوالي  ت. ونوأعالف الحيوانا 
وجي  

%( وسهولة مناولتها 46ظًرا إل احتوائها عىل قدر كبت  من النيت 
ي العالم من حيث الحجم.   ليوريا ا  ونقلها، فإن

 ف 
ً
وجي   تداوًل

عتت  أكت  سماد النيت 
ُ
ستخدم اليوريا   ت

ُ
ت

ي التطبيقات الصناعية مثل إنت 
ا كمواد خام ف 

ً
 . اج الراتنجاتأيض

 

 الطلب 

ي عام  
ف  المستجد  وس كورونا  لفت  السلبية  اآلثار  األسمدة عن  الطلب عىل  وازداد  2020تم عزل   ،

ي وسط الوباء. وبلغ الطلب 
الطلب عاًما بعد عام حيث ركزت الحكومات عىل ضمان األمن الغذات 

ي عام    171.9العالمي عىل اليوريا  
ي ف  والهند ازيل  سجلت الت  %(، حيث  3.3)+    2020مليون طن مت 

معدالت طلب قياسية، وهما من أكت  الدول المستوردة. ومع ذلك، فقد انخفض الطلب عىل اليوريا 
وس   4.5بنسبة    ،)مثل استخدمات أخرى غت  األسمدة(   التقنية % عىل أساس سنوي حيث أعاق فت 

 .  كورونا المستجد اإلنتاج الصناعي

ي عام    174مقدار  عىل اليوريا ب   ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي 
ي ف  ،  2021مليون طن مت 

ي الطلب عىل األسمدة إل جانب أساسيات السوق الزراعية المواتية للغاية  
مدفوًعا بالنمو المستمر ف 

ي العقد. ومن المتوقع أن يعود  
وارتفاع قدرة المزارعي   عىل تحمل التكاليف عند أعىل مستوياتها ف 

ي عام  نمو الطلب عىل اليوريا ا
ي انخفاضات    2021لتقنية ف 

وس كورونا المستجد ف  بعد أن تسبب فت 
 . ي

ي اإلنتاج الصناعي العام الماض 
 وانقطاعات ف 

 الطلب عىل األسمدة  

ي ا
ي سنة    ستهالكامن المتوقع أن تشهد جميع األسواق الرئيسية مرونة ف 

ي  ،  2021األسمدة ف 
والب 

ي عىل التو تمثل  
ي الصي   بالطلب عىل األسمدة للعام الثات 

ة ست سنوات من االنخفاض الي ف    عد فت 
لغ القدرة عىل تحمل تكلفة األسمدة العالمية أفضل مستوياتها من المتوقع أن ت. و ( 2014-2019) 

ي السنوات  
ي من قاعدة منخفضة    القادمة،ف 

ي االرتفاع، فإنها تأت 
ورغم أن أسعار األسمدة بدأت حالًيا ف 

وجي   رخيصة الث
 من مقارنة بالمستويات التاريخية. وتبق  منتجات النيت 
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هذا وكان الدافع الرئيسي لتحسن القدرة عىل تحمل التكاليف هو ارتفاع أسعار المحاصيل، مدفوًعا  م
ية، وانخفاض المخزونات العالمية الستخدام النسب والطلب العالمي بارتفاع واردات الذرة الصين

ي ديسمت     5ة للذرة حوالي ى  القوي عىل السلع االستهالكية. وتبلغ العقود اآلجل
دوالرات للبوشل ف 

ا. ك2022من عام  
ً
ي الموسم المقبل أيض

ما تدعم نسبة أسعار فول  ، مما يدعم زيادة زراعة الذرة ف 
أسعار   إل  المتحدة  الصويا  الواليات  ي 

ف  وجي   
النيت  الطلب عىل  يعزز  بقوة، مما  الذرة  زراعة  الذرة 

 بالمغذيات. وأمريكا الالتينية حيث أن الذرة أكت  
ً
ا   تركت  

 الطلب عىل اليوريا التقنية  

ي االستخدامات الصناعية النهائية كل من سائل  
تتضمن المحركات الرئيسية لنمو الطلب عىل اليوريا ف 

وجي   من أجل توليد طاقة الفحم الحراري. ومن المتوقع أن تؤدي  عادم الدي
زل وعمليات نزع النت 

ي تش 
ي الصي   الب 

ي عىل محطات الطاقة الحرارية إل زيادة الطلب من هذا القطاع  لوائح السالمة ف 
أكت  من   ويساعد سائل  30بنسبة  المتوسط.  المدى  االنبعاثات  % عىل  من  الحد  ي 

ف  الديزل  عادم 
والمركبات الضارة الثقيلة،  الشاحنات  ي 

ف  الديزل  بمحركات  المرتبطة  وز،  النيت  أكاسيد  وخاصة   ،
 الخفيفة، وآالت الطرق الوعرة. 

ومن المتوقع أن ينتعش الطلب من االستخدامات الصناعية التقليدية لليوريا مثل راتينج الخشب  
أعقاب ي 

ف  الصناعي  اإلنتاج  نمو  معدالت  مع  يتماس   بما  المستجد.    والميالمي    وس كورونا  فت 
ي معظم األسواق الرئيسية 

ي الطلب الصناعي ف 
 داعموسيكون هذا االنتعاش القوي ف 

ً
دما  لألسعار عن ا

 الطلب عىل األسمدة حسب فصول السنة. ينخفض

 العرض  

ي خارج الصي     15.0بحوالي  من اليوريا  من المقرر توافر إضافات للقدرات اإلنتاجية
مليون طن مت 

 عامي  
يا وبروناي ورابطة الدول المستقلة والهند. ومن  2025و  2021بي   ي نيجت 

ي الغالب ف 
كز ف  ، وتت 

ي إنتاج حوالي  بي   هذه اإلضافات، تم بالف 
ي خالل النصف األول من   4عل البدء ف  ماليي   طن مت 

 . 2021عام 

ي تشغيل المشاري    ع ال  الممكنومن   
إل تأخت    كورونا المستجد   متبقية، حيث أدى وباءحدوث تأخت  ف 

ي الهند  
ي إنشاء البنية التحتية للغاز والموات   ف 

ات ف  أعمال التشييد عىل مستوى العالم، وحدثت تأخت 
ي االرتفاع كما هو ون

ا أن تكون معدالت االستخدام لهذه المشاري    ع بطيئة ف 
ً
يا. ومن المتوقع أيض يجت 

ي هذه الصنا
 عة. شائع ف 

التأثت  عىل سوقعال  أن يكون  المتوقع   عىل ذلك، من 
ً
التجاري من بعض هذه المصانع    اليوريا   وة

ي 
التقارير أن مصنع دانجوت الجديد ف  أفادت  إذ  ا. 

ً
ي    الجديدة محدود

يا، والذي تم تشغيله ف  نيجت 
ة نظ ي الموقت سابق من هذا العام، غت  قادر عىل تحميل السفن الكبت 

يناء ًرا لقيود غاطس السفن ف 
ي  
ف  الجديدة  اإلنتاجية  والقدرة  المنظور.  المستقبل  ي 

ف  المحلية  السوق  كت   عىل 
الت  عليه  وسيتعي   

، مما يقلل من توافر األمونيا التجارية وهي  رابطة الدول المستقلة عبارة عن إضافات جديدة طفيفة
 . ي
 مخصصة بشكل أساسي لألسمدة الزراعية اإلقليمية واالستهالك التقب 

 التوازن بير  العرض والطلب  

مليون طن   3.2% سنوًيا )أو أكت  من  2من المتوقع أن يؤدي الطلب القوي الذي يزيد عىل أكت  من  
ي زيادة الطلب سنوًيا( إل جانب الت ي تشغيل المصانع الجديدة إل دعم أساسيات السوق مت 

باطؤ ف 
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مصانع جديدة حيث يستغرق بناء مصنع   المتأزمة. وُيعزى تحسن األسعار إل الرؤية الجيدة لبناء
اوح من خمس إل ست سنوات.  ة تت   جديد من مرحلة التصميم إل التشغيل فت 

 سائل عادم الديزل 

 
ً
ي  ®AdBlueأو    AUS32ا باسم  إن سائل عادم الديزل، المعروف أيض

، هو عبارة عن محلول يوريا مات 
وع األيونات ونسبة  67.5غت  خطت  يتكون من نسبة   % من اليوريا. ويعمل سائل 32.5% من ماء مت  

وجي   
وجي   الناجمة من محركات الديزل إل غاز النيت 

عادم الديزل عىل تفكيك انبعاثات أكاسيد النيت 
ي وبالتالي  الماء،  االنبوبخار  من  التخلص  إل  والشاحنات ؤدي  السيارات  من  للبيئة  الضارة  عاثات 

ي 
ها من المركبات الثقيلة. وال يتم حقن سائل عادم الديزل ف  ولكنه يتدفق   ،المحركوالحافالت وغت 

 داخل جزء من عادم المركبة. 

ي نظًرا إل معايت  االنب
ي  ارتفع استهالك سائل عادم الديزل عىل مدار العقد الماض 

عاثات الصارمة ف 
هذه    أوروبا  ي 

وف  األخرى.  الهادئ  والمحيط  آسيا  ودول  والهند  ازيل  والت  الشمالية  وأمريكا  والصي   
  ، ي
ي االنتقات  المناطق، تم تجهت   معظم مركبات الديزل وآالت الطرق الوعرة بتقنية التخفيض التحفت  

ي تستخدم سائل عادم الديزل. 
 الب 

ي أوروبا والحوقد ازداد االهتمام بتكنولوجي 
لول البديلة للديزل التقليدي. وعىل الرغم من ا الديزل ف 

من   أكت   يمثل  الديزل  يزال  ال  والكهربائية،  الهجينة  الخيارات  التجارية  95ظهور  المركبات  من   %
و النشط 30الجديدة  المركبات  أسطول  يستمر  أن  المقرر  ومن  الجديدة،  الركاب  سيارات  من   %

ي الالمجهز بنظام التخفيض ا
ي ف 
ي االنتقات   نمو خالل العقد المقبل. لتحفت  

، قامت كل من اليابان وكوريا ودول آسيا والمحيط الهادئ األخرى بمواءمة    ي
عىل مدار العقد الماض 

معايت  االنبعاثات الخاصة بها مع أوروبا أو الواليات المتحدة، كما تتحول األسواق الرئيسية األخرى  
ي المعيار  مثل الصي   والهند حالًيا لت
ي المدن  ، نظEuro VIبب 

ًرا إل حاجتها إل جودة هواء أفضل ف 
 الرئيسية. 

ه    ا، ولكن تم تخفيف تأثت 
ً
وس كورونا المستجد عىل سوق السيارات العالمي شديد لقد كان تأثت  فت 

ي الحالية المتوفرة   عىل الطلب عىل
ي االنتقات  سائل عادم الديزل من خالل أنظمة التخفيض التحفت  

ي األسواق  ب
ة ف  نها كميات كبت 

ّ
وس قد مك ي الذي شهدته الصي   من هذا الفت 

ي حي   أن التعاف 
القائمة، ف 

، بالرغم من بدء  2021من تحقيق نمو كبت  خالل هذا العام. وال تزال هناك مخاطر سلبية عىل عام  
كة أرجوس ميديا طل ي العديد من المناطق، ورغم ذلك تتوقع ش 

 طرح اللقاحات بالفعل ف 
ً
ًبا يزيد قليال

ي من سائل عادم الديزل هذا العام، وذلك بزيادة قدرها    15عىل   % عن الطلب 21مليون طن مت 
ي عام 

ي.  12.4والبالغ  2020المتوقع ف   مليون طن مت 

عىل مدار العقد المقبل بشكل أساسي من  سائل عادم الديزل عىل يتم دعم الطلبمن المتوقع أن و 
ا  المركبات  استبدال  .  خالل  والصي   وأوروبا  المتحدة  الواليات  ي 

ف  و لقديمة  أسطول  هذا  داد  ست  
 عامي  

ي بي  
ي االنتقات  ،  2025و  2020الشاحنات الثقيلة األوروبية المجهزة بنظام التخفيض التحفت  

ي أمريكا الشمالية، من المتوقع أن  مليون مركبة تتطلب سائل عادم 3.6إل  3.0وذلك من 
الديزل. ف 

ي من  يزداد األسطول ال
ي االنتقات  ي   3.0مجهز بنظام التخفيض التحفت  

 2020عام    مليون شاحنة ف 
ي عام  4.2إل 

 . 2025مليون شاحنة ف 

 الغاز الطبيغي 
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، وبالتالي فإن له تأ
وجي  

ي منتجات النيت 
ثت  كبت  عىل وضع الغاز الطبيعي هو المادة األولية الرئيسية ف 

% من إجمالي تكاليف التصدير، 70-60  ما نسبته  المنتجي   عىل منحب  التكلفة، حيث يشكل حوالي 
ة تنافسية قّيمة، نتيجة أمن اإلمدادات،   كما أن سهولة الوصول إل إمدادات الغاز الطبيعي يمنحه مت  

 والوصول إل األحجام المطلوبة، وانخفاض تقلبات التكلفة. 

العالميأدت الج تقلبات شدي   ةائحة  وس كورونا المستجد بشكل عام إل  ي  لفت 
دة وغت  مسبوقة ف 

والطلب الطبيعي  العرض  الغاز  تاريخية    عىل  مستويات  إل  الغاز  أسعار  انخفضت  حيث  والنفط، 
ي منتصف عام  

ي أوروبا حيث انخفض سعر الغاز إل أقل  2020منخفضة وغت  مسبوقة ف 
، ال سيما ف 

ت غت  مستدامة دوالر / مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن هذه المستويات والفوارق كان   1من  
ي أوروبا إل ما فوق    بالنسبة للواليات المتحدة، ومنذ ذلك

  25الحي   انتعشت أسعار الغاز بقوة ف 
وُيعزى ذلك إل قوة الطلب    . 2021سبتمت     شهر   بأواخر   دوالرات / مليون وحدة حرارية بريطانية،

ي 
، ومن المتوقع أن تظل أسعار الغاز ف  ي الطلب الصناعي

ي ظل زيادة    عىل الطاقة وتعاف 
أوروبا مرتفعة ف 

ي عىل ال ي كٍل من خطوط األنابيب وواردات الطلب األوروت 
غاز عىل خلفية ضعف حجم العرض ف 

 الغاز الطبيعي المسال. 

ي   سيواصل  عليهوارتفاع الطلب اآلسيوي    الغاز من المتوقع أن انخفاض مستويات مخزون  
دعم    ف 

اضية الهولندغاز  ال  تداولأسعار   ة المتبقية من العام وخالل عام    ب  ح  TTFية  االفت  .  2022انتهاء الفت 

من    منحب    شت  يو  يقرب  ما  إل  اآلجلة  الغاز  ي    13عقود 
ف  بريطانية  حرارية  وحدة  دوالًرا/مليون 

  . 2023إل نهاية عام   2021لعام  األخت  المتوسط من الرب  ع 

وجينية الفحم   ي األسمدة النيت  ، يستخدم معظم منتج  ي الصي  
 من  ف 

ً
دة أولية، ونظًرا إل الغاز كمابدال

البيئية  اللوائح  القيود بموجب  يتأثرون بتشديد  المنتجي    الكربونية للفحم، فإن هؤالء  االنبعاثات 
ي عام  

االنبعاثات. ف  الطلب عليه، 2021وسياسات  الصي   بسبب قوة  ي 
ف  الفحم  أسعار  ارتفعت   ،

الي 
ي أعقاب حظر الفحم األست 

 عوتقييد الواردات ف 
ً
اإلمدادات المحلية نظًرا إل  ن انخفاض  ، فضال

 ضوابط السالمة والبيئة. 

ي أسعار المواد األولية، وزادت هوامش رب  ح  
أدى ارتفاع أسعار اليوريا واألمونيا إل تعويض الزيادة ف 

عام   بداية  منذ  بشكل كبت   كات 2021المنتجي    ش  فإن  األولية،  المواد  تكلفة  ارتفاع  حالة  ي 
ف   .

تيغلوب  تكاليف ال وجي   ذات  النيت   كة فت  مواد األولية الثابتة و / أو المنخفضة عن السوق مثل ش 
السوق.   بأسعار  األولية  المواد  الذين يحصلون عىل  اآلخرين  المنافسي    ات هيكلية عن  بمت   تتمتع 
ذلك إل  باإلضافة  العالمية.  التكلفة  منحب   تحسي   وضعها عىل  إل  الهيكلية  ة  المت   ،  وتؤدي هذه 

تتستفيد   كة فت  ا من ارتفاع هوامش الرب  ح، أي باتساع الفجوة بي   أسعار اليوريا وأسعار  ش 
ً
يغلوب أيض

عىل  األولية،  والمواد  النهائية  بالمنتجات  الخاص  والطلب  للعرض  المحركة  للقوى   
ً
نتيجة الغاز، 

 .  التوالي

 بيان تطور رأس المال   .3

 

كة قبل   بداية الطرح: الهيكل الحاىلي لرأس مال الشر

ي العالمي لتأسي عند ا ي سوق أبوظب 
كة   س ف  ي    خاصة محدودة باألسهمكش 

،  2018  من عام  ديسمت    23ف 

للسهم واحد  سهم بقيمة دوالر أمريكي    1000من    يتألفدوالر أمريكي    1000المصدر    نا بلغ إجمالي رأس مال

كة  ي تم االكتتاب بها بالكامل من قبل المساهم ش 
 . أو سي آيالواحد، والب 
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ي  
أمريكي   1,930,361,396، قمنا بإصدار ما مجموعه  2019  عام ن  م  مارس  15ف  سهًما بقيمة دوالر 

كة    منها سهًما    1,930,361,396  تم االكتتاب بما يساويواحد للسهم الواحد،   أو من قبل المساهم ش 

 ف يتألدوالًرا أمريكًيا    1,930,362,396، مما أدى إل زيادة إجمالي رأس المال الُمصدر ليصل إل  سي آي

 سهًما بقيمة دوالر أمريكي واحد للسهم الواحد.  1,930,362,396من 

 

ي  
سهًما بقيمة دوالر أمريكي    1,397,848,632، قمنا بإصدار ما مجموعه  2019  من عامسبتمت     30ف 

كة أدنوك، مما   1,397,848,632واحد للسهم الواحد، منها   سهًما تم االكتتاب بها من قبل المساهم ش 

زيادة   إل  إل  أدى  ليصل  الُمصدر  المال  رأس  من    3,328,211,028إجمالي  يتألف  أمريكًيا  دوالًرا 

 سهًما بقيمة دوالر أمريكي واحد للسهم الواحد.  3,328,211,028

 

ي  
عام    28ف  من  بإلغاء  2021يونيو  قمنا   ،2,000,000,000    

ً
دوالر سهما واحد   بقيمة  للسهم   أمريكي 

ي    مساهمينا قبل    بموجب قرار خظي تم اعتماده منالواحد،  
تخفيض ، حيث تم  2021يونيو من عام    28ف 

سهم بقيمة   1,328,211,028من    يتألف  دوالر أمريكي   1,328,211,028إل  إجمالي رأس المال ليصل  

 . للسهم الواحد  واحد  دوالر أمريكي 

 

ي    خظي بموجب قرار  
ادة ( إع1، فقد تقرر ) 2021  سبتمت    2تم اعتماده من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ف 

ك كة كش  الش  بموجب  تسجيل  محدودة  عامة  كاتة  للش  ي 
القانوت  تيغلوب   النظام  فت  كة  "ش  باسم 

إعادة 2و)   ؛ش.ع.م" وتمت  كة.  للش  الحالي  األساسي  النظام  محل  ليحل  األساسي  النظام  اعتماد   )

ي 
 . 2021سبتمت   5التسجيل ف 

 

ي  
سهًما بقيمة   1,328,211,028من  صدر  الم  نا ، قمنا بتقسيم إجمالي رأس مال2021سبتمت     16تاري    خ  ف 

سهم بقيمة   8,301,318,925من    ألفيتدوالًرا أمريكًيا    1,328,211,028دوالر أمريكي لكل سهم إل    1

 دوالر أمريكي لكل سهم.  0.16

 

مال   رأس  إجمالي  ويبلغ  خزينة،  أسهم  بأي  نحتفظ  ال  ة،  النش  هذه  تاري    خ  ي 
ف  الُمصدر   نا كما 

دوالر أمريكي للسهم   0.16سهًما بقيمة   8,301,318,925من    يتألفأمريكًيا  دوالًرا    1,328,211,028

كة    4,814,764,975الواحد، منها   % من 58  نسبة  )بما يمثلأو سي آي  سهًما مملوكة من المساهم ش 

كة    3,486,553,950و  إجمالي أسهم رأس المال الُمصدر(   مملوكة للمساهم ش 
ً
  )بما يمثلأدنوك  سهما

  البائَعي ْ  م رأس المال الُمصدر(. سيطرح  جمالي أسه % من إ42  نسبة
ْ
من رأس  %  13.8نسبة    المساهَمي 

ة،   مباش  الطرح  وبعد عملية  الطرح.  عملية  من  للبيع كجزء  كة  الش  اض  عىل  مال  المساهَمي ْ  قيام  افت 

الُمصدر    البائَعي ْ   المال  رأس  إجمالي  سيبلغ  المطروحة،  األسهم  ًرا  دوال  1,328,211,028ببيع جميع 

بقيمة  8,301,318,925من    تألفيأمريكًيا   أمريكي   0.16  سهًما  منها  دوالر  الوحد،  للسهم 

كة    4,150,659,464 للمساهم ش  مملوكة  آيسهًما  يمثل  أو سي  واحد  و %  50  نسبة  )بما  من سهم 

كة أدنوك )بما يمثل    3,005,077,450إجمالي أسهم رأس المال الُمصدر( و سهًما مملوكة للمساهم ش 

 من إجمالي أسهم رأس المال الُمصدر(. % 36.2
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ة، برأس مال إجمالي قدره  1يوضح الجدول التالي مساهمينا )  ي تاري    خ هذه النش 
  8,301,318,925( كما ف 

اض بيع  2و)   ؛للسهم الواحد   دوالر أمريكي   0.16سهم بقيمة   ة، عىل افت  المساهَمي ْ   ( بعد الطرح مباش 

  لجميع األسهم المطروحة:  البائَعي ْ  

 

ة ي تاري    خ هذه النش 
 : كما ف 

 عدداألسهم  لمساهما
النسبة 
 المئوية 

   

كة أدنوكالمساهم   %42 3,486,553,950  ش 

كة المساهم   %58 4,814,764,975   أو سي آيش 

 

كة   بعد اكتمال الطرح: هيكل رأس مال الشر

 

عمليةعند   المدفوع    إتمام  كة  الش  مال  رأس  يبلغ  أن  ض  المفت  من  مليار   (1,328,211,028الطرح، 

ون ا وثمانية وعش 
ً
ون مليون ومائتان وأحد عش  ألف ، مقسًما إل دوالر أمريكي (  وثالثمائة وثمانية وعش 

وثالثمائة    ثمانية (  8,301,318,925 وتسعمائة   وواحد مليارات  ا 
ً
ألف عش   وثمانية  وثالثمائة  مليون 

ين  د. للسهم الواح دوالر أمريكي  0.16سهًما بقيمة  ( وخمسة وعش 

 

  البائَعي ْ  يمتلك  
ْ
ة(%  86.2نسبة    المساهَمي  من األسهم عىل النحو المبي      )  ستة وثمانون واثنان من عش 

كة خطتها إل هيئة األوراق المالية والسلع بشأن عزم     البائَعي ْ  أعاله. هذا وقد قدمت الش 
ْ
  المساهَمي 

المساهَمي ْ  المال. ويحتفظ    الي رأسمن إجم  ( بالمئة  ثالثة عش  وثمانية أعشار ) %  13.8عىل طرح نسبة  

ي    البائَعي ْ  
ا    تعديلبالحق ف 

ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

، مع المطلق   ما لتقديرهحجم الطرح ف 

ا بموافقة هيئة األوراق المالية والسلع. 
ً
 مراعاة القواني   المعمول بها ورهن

  البائَعي ْ  عدد أسهم 
ْ
ومائة    سبعة)   7,155,736,914 : المساهَمي  مليارات 

وستة   وسبعمائة  ا 
ً
مليون وخمسون  وخمسة 
ا وتسعمائة 

ً
 سهم  ( عش   وأربعةوثالثون ألف

 ( المكتتبي    أسهم  إجمالي  اض عىل  عدد  افت 
ي ذلك كافة 

تخصيص جميع أسهم الطرح بما ف 
ة   نش  ي 

ف  المذكورة  ائح  بأن  الطرحالش  علًما   ،
الطرح   أسهم  ائح  ش  كافة  يشمل  ذلك 

ي هالمنصوص 
ة( عليها ف   : ذه النش 

وخمسة )   1,145,582,011 ومائة  مليار 
ا 
ً
ا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف

ً
وأربعون مليون

 سهم  ( عش   وإحدى
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 : وثالثمائة (  8,301,318,925 اإلجمالي مليارات  ثمانية 
ا   وواحد 

ً
ألف عش   وثمانية  وثالثمائة  مليون 

ين   سهم( وتسعمائة وخمسة وعش 

 

ة: اإلجراءات و القضايا موقف ب بيان  .4 كة خلل الثلث السنوات األخير اعات المتعلقة بالشر  والي  

باستثناء ما هو موضح أدناه، ال توجد دعاوى جوهرية حكومية أو قانونية أو تحكيمية قائمة ضدنا، ولسنا  
ي العديد  

ي عىل علم بأي دعاوى من هذا القبيل مهدد بإقامتها. ونحن طرف ف 
من الدعاوى القانونية الب 

 ألعمالنا. البات روتينية تنشأ ضمن المسار المعتاد تنطوي عىل مط

 

كة المرصية لألسمدةقضية صف    (EFC) ة المنطقة الحرة الخاصة المقامة من قبل الش 

ي أكتوبر من عام  
كة المرصية لألسمدة2012ف  دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا   (EFC)  ، أقامت الش 

تعتت  غت  دستورية.    2008/ 114( من القانون رقم  2-1)   11المرصية للحصول عىل حكم بأن المادة  
صفة المنطقة الحرة لبعض الصناعات، وأدت إل   2008/ 114نون رقم  ( من القا2-1)   11ألغت المادة  

كة المرصية لألسمدة   كة من   (EFC)عدم اعتبار الش  ي  ش 
، ُعقدت 2013من عام  يوليو    4طقة حرة. ف 

ا تقرير المفو 
ً
ض بشأن القضية. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد لجلسة جلسة استماع، وصدر الحق

كة المرصية لألسمدة ي دستورية المادة  (EFC) أخرى، وتنتظر الش 
تحديد موعد لجلسة الحقة للبت ف 

ي  2008/ 114( من القانون رقم  1-2)   11
يبية مؤجلة  2021  ونيو ي  30. كما ف  امات رص  ، تم تسجيل الت  

.  129.2فيما يتعلق بالقضية بمبلغ وقدره   مليون دوالر أمريكي

ت  كة سورفت  يات العامة والشحن المقامة ضد ش   قضية فواتت  المشت 

ت  2011هناك قضية جارية منذ يونيو   كة سورفت  : )أ(    ضد ش  ي الجزائر تتعلق بما يىلي
وفريق إدارتها ف 

الهندسية   كة  الش  قبل  من  الفواتت   ي 
ف  بشأن    (اودا) المغاالة  الشحن  بتكاليف  يتعلق  فواتت   فيما  سبع 

أثناء ت  لمعدات مستوردة  الهندسة والتوريد    ؛إنشاء مصنع سورفت  التغيت  بموجب عقد  أوامر  و)ب( 
يات العامة الجزائري  ( (EPC واإلنشاء ي صدرت بما يخالف قانون المشت 

ت الب   ؛ الخاص بمصنع سورفت 
 ندسة والتوريد واإلنشاء % من المبلغ التعاقدي اإلجمالي بموجب عقد اله20و)ج( تجاوز التكلفة بنسبة  

EPC) )  ت. فيما يتعلق بالقضية المذكورة ي   الخاص بمصنع سورفت 
)أ( أعاله، قامت مصلحة الجمارك   ف 

.  ال ي
جزائرية بتبليغ المحكمة أن الفواتت  لم تعد موضع خالف، وأنها لن تنضم إل القضية كطرف مدت 

ي انعقدت بتاري    خ  ومع ذلك، ال تزال القضية تخضع لجلسات االستماع، وخالل جل
  4سة االستماع الب 

الهندسة والتوريد واإلنشاء2017أكتوبر من عام   بأن عقد  ت  كة سورفت   يقع ال   ( (EPC  ، احتجت ش 
ضمن نطاق قانون الصفقات العمومية الجزائري )بل يشي عليه القانون التجاري الجزائري(، وأنه لم  

ي التكاليف بموجب عقد الهندسة وا
ي  و )   ( (EPC  لتوريد واإلنشاءيكن هناك تجاوز ف 

تبق  أكت  من مليوت 
ي  
انية بموجب ترتيبات التمويل(. وف  ي المت  

حكمت المحكمة االبتدائية   ، 2017أكتوبر    18دوالر أمريكي ف 
ت بفرض: )  كة سورفت  ي وهران بالجزائر ضد ش 

ت( غرامة  1ف  كة سورفت  مليون دينار    336  قدرها   عىل ش 
(  3، و) السابق ( السجن لمدة عامي   عىل الرئيس المالي  2، و) ( الر أمريكي مليون دو   2.5  جزائري )بما يمثل 

ي  
مارس   14السجن لمدة خمس سنوات عىل الرئيس التنفيذي السابق. تم استئناف هذا الحكم، وف 

ي  2018
ا آخر  2018مايو    13، أيدت المحكمة الحكم بكل أسبابه. ف 

ً
ت استئناف كة سورفت  ، قدمت ش 

ي 
العليا ف  المحكمة  أمام  أمام  المقام  )ُيوقف( االستئناف  العاصمة. هذا ويعلق  العليا   الجزائر  المحكمة 
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ي 
ف  حكمها  إلصدار  ا 

ً
موعد بعد  العليا  المحكمة  تحدد  ولم  السابقة،  األحكام  تنفيذ  العاصمة  بالجزائر 

ي    صدور االستئناف. وال نتوقع  
.  2021حب  نهاية عام    االستئناف المقدم من قبلنا حكم المحكمة العليا ف 

ي  قد سجلنا مخصًصا    2021يونيو    30وبتاري    خ  
مليون دينار   336  بقيمةالمالية    ئمنا قوالهذه القضية ف 

 . ( مليون دوالر أمريكي  2.5 جزائري )بما يمثل

ت   كة سورفت   قضية المدفوعات الدولية المقامة ضد ش 

ت  2016هناك قضية جارية منذ يناير   كة سورفت  ي الجزائر    ضد ش 
رفعها موظف سابق وفريق إدارتها ف 

كة    تتعلق ببعض ت وش  كة سورفت  مة بي   ش  أوراسكوم  المدفوعات الدولية بموجب اتفاقية خدمات مت 
والصناعة ي    لإلنشاء 

كة  2018مارس    5وف  ش  ضد  بالجزائر  وهران  ي 
ف  االبتدائية  المحكمة  حكمت   ،

ت بفرض: )أ( غرامة قدرها   ، ( مليون دوالر أمريكي 5. 20  ) بما يعادل  ينار جزائريمليون د  2,771سورفت 
قدرها  غرامة  و)ب(  ت؛  سورفت  كة  لش  السابق  التنفيذي  الرئيس  عىل  سنوات  خمس  لمدة  والسجن 

والسجن لمدة عامي   عىل المدير   ( مليون دوالر أمريكي   20.5  مليون دينار جزائري )بما يعادل  2,771
ت؛ و)ج( غرامة قدرها   كة سورفت  ي السابق لش 

  41.0)بما يعادل    نار جزائريمليون دي  5,542القانوت 
 ) ي    مليون دوالر أمريكي

ت. وقد تم استئناف هذا الحكم، وف  كة سورفت  ، أيدت 2018نوفمت     28عىل ش 
ي الجزائر العاصمة، ولم المحكمة الحكم بكل أسبابه. وتم تقديم استئناف آخر  

أمام المحكمة العليا ف 
ي االستئناف حب    ور دصيتم بعد تحديد موعد لعقد جلسة استماع. وال نتوقع  

حكم المحكمة العليا ف 
عام   ي  2021نهاية 

ف  أي مخصص  ولم نسجل  من   قوائمنا .  أنه  ترى  اإلدارة  القضية ألن  لهذه  المالية 
 نقدية.  دفعاتالمرجح أال تؤدي هذه القضية إل 

ت  كة سورفت  ي وإعادة االستثمار الخاصة بش  يب 
 قضية اإلعفاء الرص 

ي  
ي  ، أص2020من عام    يونيو   8ف 

ائب الجزائرية ) در القسم المعب  كة ATAلدى سلطات الرص  ( خطاًبا إل ش 
ت أكد فيه   مليون   54.9مليون دينار جزائري )والذي يعادل    7.296مطالبته األولية بمبلغ وقدره  سورفت 

يتعلق   فيما   ) أمريكي ي دوالر  يب 
الرص  اإلعفاء  بموجب  االستثمار  إعادة  امات  المزعوم اللت   االمتثال  بعدم 

ي عام  ال
الوطنية    2014ممنوح ف  الوكالة  لتطوير االستثماراتمن قبل   لذلك، تطلب  و   الجزائرية 

ً
نتيجة

يب ت سداد كامل المنفعة الرص  كة سورفت  ائب الجزائرية من ش  ي تتمتع بها. سلطات الرص 
ضة الب  ية المفت 

امات إعادة االستثمار وأن أساس أي مطالبة  ت أنها امتثلت اللت   كة سورفت  يجب أن يقترص بأي وترى ش 
يبة )المبيعات المحلية بصفتها مبيعات تصدير وهي   حال من األحوال عىل مصدر الدخل الخاضع للرص 

الجزائري ائب  الرص  قانون  بموجب  المعفاة  المبيعات  كة    فقط  ش  سجلت  ذلك،  عىل  وبناًء   .) ي
الوطب 

ت مخصًصا بقيمة   ي    .  ( مليون دينار جزائري  226)   مليون دوالر أمريكي   1.7سورفت 
اير    1ف  ،  2021فت 

الجزائرية   ائب  الرص  لسلطات  التابعة  الداخلية  االستئناف  لجنة  إل  ا 
ً
استئناف ت  سورفت  كة  ش  قدمت 

نسبته   ما  عليه30ودفعت  المتنازع  المبلغ  من  التجارية    %  عملياتها  استمرار  لضمان  مقدمة  كدفعة 
رد  وسيتم  هذا  الخارج.  إل  المكافآت   / األرباح  بتحويل  كة   والسماح  ش  نجحت  إذا  المقدمة  الدفعة 

ي القضية من قبل العدي
ت ف  كة سورفت  ي استئنافها. وتمت دراسة موقف ش 

ت ف  د من مستشاري  سورفت 
كة سو  ائب المرموقي   الذين أيدوا ش  ت. الرص   رفت 

كة  ي المقامة ضد ش  يب 
 أوراسكوم لإلنشاء والصناعة قضية التهرب الرص 

 

ي جارية منذ أك يب 
كة    2012توبر  هناك قضية تهرب رص  ، من  أوراسكوم لإلنشاء والصناعةمقامة ضد ش 

كة   ي ببيع أصول األسمنت الخاصة بش  يب 
اع الرص  ائب الجزائرية. ويتعلق الت   أوراسكوم  قبل سلطات الرص 

ي عام  لإلنشاء والصناعة  
كة الفارج إس ايه ف  كة  2007إل ش  أوراسكوم  ، حيث تم رفع هذه الدعوى ضد ش 
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كة    عىللإلنشاء والصناعة   . ورغم أن ش  سكوم لإلنشاء والصناعة  أورا الرغم من عدم وجود تحقيق رسمي
اإلدارة   وأجرت  ائب،  الرص  من  معفاة  المذكورة  الصفقة  أن  يرون  يبيون  والرص  القانونيون  ومستشاروها 

ي سيتم بموجبها دفع ما مقداره   يب 
اع الرص  ة خمس    7.1تسوية لحل الت   مليار جنيه مرصي عىل مدى فت 

ي عام  مليا  2.5وأعقب هذه االتفاقية سداد دفعة أول بقيمة  سنوات.  
ي  2013ر جنيه ف 

. بعد التغيت  ف 

كة   برئت ذمة ش 
ُ
أ يبية من قبل المدعي العام  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  الحكومة،  من المطالبة الرص 
ي 
اير  18المرصي ف  ائب  وبعد ذلك من قبل لجنة االستئنافات المستقلة التابعة لسلطا 2014فت  ت الرص 

ي  
ائب الجزائرية ضد هذا القرار دون تضمي   وقائع  . استأنفت سلط2014نوفمت     4الجزائرية ف  ات الرص 

كة  ومستشارها   أوراسكوم لإلنشاء والصناعةأو وثائق جديدة، وال يزال االستئناف قيد النظر. وتعتقد ش 
ائب الجزائر  ي مرص أن احتمال صدور حكم لصالح سلطات الرص 

ي ف 
ية أمر غت  محتمل. ونظًرا إل  القانوت 

ق قضية  اع  الت   هذا  لإلنشاءات أن  أوراسكوم  كة  أسست ش  ي 
الب  اإلنشاءات  مجموعة  فصل  قبل  ديمة 

ي عام  
يبية 2015المحدودة ف  دة بموجب اتفاقية المطالبة الرص  امات وأي مبالغ مست  ، يتم مشاركة أي الت  

كة   مة بي   وش  كة    أو سي آيالمت  ي  والصناعة    أوراسكوم لإلنشاءوش 
اير    6ف  عىل أساس المناصفة    2015فت 

كة بي    كة  ( سي ايه إي أو سي آي ) ش  كة وش  كة تابعة لش  كة أوراسكوم لإلنشاءات المحدودة )ش  أو  وش 
ائب الجزائرية باستئنافها، سيكون    ،2020ديسمت     30(. اعتباًرا من  سي آي ي حالة فوز سلطات الرص 

ف 
كة   األقىص لحصة ش  يبية    آي أو سي  الحد  الرص  المطالبة  يعادل    2.3من  ما  مليار جنيه مرصي، وهو 

ي    146.5
ي بياناتنا المالية بقيمة  2021يونيو    30مليون دوالر أمريكي ف 

  121.3. وقد سجلنا مخصًصا ف 
كة  مليون   القضية. ولدى ش  لهذه  أمريكي  بقيمة    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةدوالر    57.5ذمم مدينة 

ي تمثل المبالغ المحتجمليون دوالر أمريكي 
ائب الجزائرية( ونقد بقيمة   )الب   21.4زة من قبل سلطات الرص 
 . كة  وافقتوقد    مليون دوالر أمريكي كة  عىل تعويض    أو سي آي  ش  تيش  الخسائر نسبة من  لوب عن  غ فت 

امات المتعلقة بأعمال  و  تي  ءاإلنشا االلت   كة فت  امات    لوبغوالبناء القديمة لش  ي تشمل االلت  
الناشئة )الب 

تي  –معاملت األطراف ذات العلقة . ُيرج  االطالع عىل "الحالة( ه فيما يتعلق بهذ اتفاقية   –لوب غفير
 " االكتتاب والمساهمة 

كة   وع السدرة  أوراسكوم لإلنشاء والصناعةقضية التحكيم بي   ش   ومش 
 
ي عام  

كة    قامت  2008ف  لنا(   أوراسكوم لإلنشاء والصناعةش  كة  بتقديم ضم  )التابعة  فيما ان للش  األم 
ص( المحدودة )" اك )قت 

كة كونت  امات ش  اكيتعلق بأداء الت   كة  "( كوني  كة تابعة لش  أوراسكوم ، وهي ش 
ي إل سي   لإلنشاء ي االئتالف التجاري بموجب عقد بقيمة  ت 

يك ف  فيما يتعلق أمريكي  مليار دوالر    2.4، كش 
ي الدوحة 

ي يوليو من عام  ، دولة قطر.  بتصميم مركز السدرة للطب والبحوث وتشييده ف 
، قام  2014وف 

وع السدرة   ي أغسطس    العقد وأقام دعوى تحكيمية مستقلة ضد االئتالف التجاري.  بإنهاءمالك مش 
وف 

كة  2017عام    من امن بإقامة دعوى تحكيمية ضد ش   وبالت  
ً
وع السدرة أيضا أوراسكوم  ، قام مالك مش 

كةبموجب الضمان الصادر من ق  لإلنشاء والصناعة كة   أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  بل ش  لصالح الش 
ي هذا الوقت، لم تأمر هيئة التحكيم األطراف باتخاذ أي خطوات موضوعية أخرى. 

نصت إحدى    األم. ف 
المنافع كة  و  االتفاقيات عىل أن جميع  ي ش 

المتبقية ف  البناء  أنشطة  الناشئة عن  امات االقتصادية  االلت  
والصناعة لإلنشاء  كة    أوراسكوم  ش  وأن  المحدودة،  لإلنشاءات  أوراسكوم  كة  ش  إل  تنتقل  أن  يجب 

كة   إذا حان موعد    نشاء والصناعةأوراسكوم لإل أوراسكوم لإلنشاءات المحدودة يجب أن توفر األموال لش 
كة   قامت    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةاستحقاق مبلغ يتعلق بعمليات البناء. باإلضافة إل ذلك، فإن ش 

كة أورابالتنازل ع التنازل عن  ن حقوق ش  التنازل عن الحقوق، تضمن  سكوم لإلنشاءات مرص. تضمن 
كة األم من   ك   أوراسكوم لإلنشاء والصناعةضمان الش  وبناًء عىل ذلك،  ة أوراسكوم لإلنشاءات مرص. لش 

كة أوراسكوم لإلنشاءات المحدودة عزى إل ش 
ُ
امات أو قرارات قد تنشأ عن التحكيم ت  يرج    . فإن أي الت  

كتنا التابعة  إ  -  المخاطر المتعلقة بأعمالنا   -  مخاطر االستثمار   مراجعة " كة أوراسكوم لإلنشاء ن ش  ش 
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م   ش.م.  الهندسة  والصناعة  ب أعمال  المتعلقة  المتبقية  األنشطة  ببعض  تحتفظ  تزال   واإلنشاءال 
كة  وافقتقد   . "القديمة  كة  عىل تعويض    أو سي آي ش  تيش  امات  و الخسائر   نسبة من  لوب عنغفت  االلت  

بأعمال   تي  اإلنشاءالمتعلقة  كة فت  القديمة لش  ي    لوبغوالبناء 
الخسائر   تتضمن)والب  امات  و   بعض  االلت  

تي  –معاملت األطراف ذات العلقة  . ُيرج  االطالع عىل "( الناشئة فيما يتعلق بهذه القضية لوب  غفير
 ". اتفاقية االكتتاب والمساهمة  –

 

ي  فئاتو بيان عدد  .5
كة التابعة لها:  ال موظق  كة والشر  شر

ي تاري    خ 
 موظف.  2,625لدينا ما يقرب من عدد الموظفي   بلغ ، 2021يونيو  30كما ف 

 

كة:  .6 ي الشر
 
 السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها ف

بإعداد   كة  الش  وفقاتقوم  بها  الخاصة  العالمية    الحسابات  المحاسبية   مجلس   عنالصادرة  للمعايت  
ي  ومتطلبات الدولية لمحاسبيةمعايت  اال

ي العالمي  القواني   السارية ف    . سوق أبوظب 

 

كة،  .7 وط المتعلقة بها: و بيان بقروض الشر  التسهيلت اإلئتمانية والمديونيات وأهم الشر

تيغلوب  كة فير ي ألجل لشر  اتفاقية تسهيل معي 

 نظرة عامة 

ي  
تيغلوب اتفاقية تسهي2021يوليو    أغسطس  16ف  كة فت  يل  ، أبرمت ش  ألجل )قرض ألجل    معت 

( مع  900بقيمة   ق األوسط  مليون دوالر أمريكي ي سي الش  ي بنك المحدود   بنك إتش إس ت 
  ، وسيب 

ي لألوراق المالية( ان ايه ي األول فاندينج انكسينت     ومورغان ستانىلي   ،)فرع سوق أبوظب    ، وبنك أبوظب 
ي الوطب  ش.م.ع قش.م.ع  ، وبنك اإلمارات دت  ي ،  . ع ش.م.   ، وبنك المش  ، و  . م. ع ش.   والبنك العرت 

تشارترد  ستاندرد  اإلمارا)   بنك  دولة  المتحدة  تفرع  و ( العربية  ساكسبنك  ،  الواليات    غولدمان 
ي بعد  األمريكية المتحدة  

كة    18ويحل تاري    خ االستحقاق النهات  شهًرا من تاري    خ االتفاقية ولدى ش 
أي حا عدم حدوث  ط  )بش  أشهر  ستة  لمدة  للتمديد  خياران  تيغلوب  من حاالت  فت    اإلخالل لة 

اتفاقية   تيغلوبال تسهيل  البموجب  فت  كة  قبل ش  من  تمديد  أي  ي ألجل(. ويخضع  لرسوم    معت 
امات التسهيل 0.25قدرها نسبة  ي% من الت   ي وقت المعت 

 تمديد.  كل  ف 

% سنوًيا ألول 1.05وتبلغ الفائدة المستحقة بموجب التسهيل مجموع سعر الليبور وهامش قدره   
ي عش  

% لكل ثالثة أشهر بعد  0.25% إل زيادة بنسبة  1.05شهًرا. وبعدها، يخضع الهامش    اثب 
 ذلك. 

اتفاقية  ي  تخضع  اإلنجلت   للقانون  ألجل  ي  المعت  بالكامل  تقد  و   التسهيل  التسهيل  سحب  م 
كة بقيمة    385واستخدامه إلعادة تمويل القروض المستحقة بموجب التسهيل ألجل السابق للش 
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ي لدفع أرباح خاصة بقيمة  مليون دوالر أم
ي ولتقديم تمويل جزت 

مليون دوالر    850ريكي الُمستحق ف 
 "(. سياسة توزي    ع األرباح" يرج  االطالع عىل)  اإلدراج قبل تاري    خ ي ْ   البائعَ ي ْ  المساهمَ أمريكي إل 

 الغرض 

تيغل  385ليتم إعادة تمويل تسهيل ألجل بقيمة   كة فت    وب مليون دوالر أمريكي المستحق عىل ش 
ي 
كة 2025المتنتهي ف   . ، وألغراض عامة للش 

ضون    المقت 

كة فرتيل  تيغلوب وش  كة فت  ي ألجل هم ش  ضون األساسيون بموجب اتفاقية تسهيل معت  المقت 
تيغلوب للتوزي    ع ليمتد.  كة فت   وش 

 الضمان

 ال يوجد.  

 تغيت  السيطرة 

ي حال: )   ،قبل الطرح
كة أدنوك  1سيحدث تغيت  السيطرة ف  كة أو سي آي( توقفت ش  بشكل    وش 

( ما نسبته   تيغلوب،  75جماعي عن امتالك )بشكل مباش  أو غت  مباش  كة فت   و أ % من رأس مال ش 
كة أدنوك عن امتالك ) 2)  ( ما نسبته  سواًء  ( توقفت ش  % من رأس  25بشكل مباش  أو غت  مباش 

تيغلوب.  كة فت   مال ش 

ي حال: )   ، بعد الطرح
كة أ  ( توقفت1سيحدث تغيت  السيطرة ف  كة  ش  بشكل    أو سي آي دنوك وش 

( ما نسبته  تيغلوب، أو  60جماعي عن امتالك )بشكل مباش  أو غت  مباش  كة فت  % من رأس مال ش 
كة أدنوك عن امتالك ) 2)  ( ما نسبته  سواًء  ( توقفت ش  % من رأس  25بشكل مباش  أو غت  مباش 

تيغلوب.  كة فت   مال ش 

 التعهدات 

ضون للتع ي يتم مراجعتها بشكل نصف سنوي، بالرجوع إل  مالية اهدات اليخضع المقت 
لتالية، والب 

كة )حسب االقتضاء(:   البيانات المالية السنوية أو نصف السنوية للش 

يبة   • والرص  الفائدة  قبل  الرب  ح  مقابل  الدين  ي 
لصاف  المالية  الرافعة  لنسبة  األقىص  الحد 

 ؛ و 1.00: 3.50واإلهالك واالستهالك 

ي رسوم   للرب  ح قبل الفائدة  نسبة تغطية الفائدة •
يبة واإلهالك واالستهالك مقابل صاف  والرص 

 . 1.00: 4.00التمويل ال تقل عن 

 

 حاالت اإلخالل 

ي  تسهيلالتتضمن اتفاقية 
 عىل حاالت إخالل  الدوار اإلئتمات 

ً
متعارف عليها مستندات سابقة  ل وفقا

ي ذلك )عىل للتصنيف االستثماري  سوق القروض  مؤسسةمن قبل  
الحرص(:     سبيل المثال ال ، بما ف 
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؛ ) 2( عدم السداد؛ ) 1)   . اإلفالس/إعسار ( 4؛ ) التدليس( 3( عدم الوفاء بتعهد مالي

ي  
ائتمائ  ي    دوار تسهيل 

االئتمائ  التسهيل  )"اتفاقية  تيغلوب  فير كة  لشر العملت    الدوار متعدد 
(RCF))" 

 نظرة عامة 

ي 
تيغلوب اتفاقية 2021أغسطس  16ف  كة فت  ي اال  تسهيل ال، أبرمت ش 

ي    الدوار ئتمات 
)تسهيل ائتمات 

(   مليون دوالر أمريكي   300بقيمة  )   دوار  ي أو الدوالر األمريكي
ع م  والذي يمكن سحبه بالدرهم اإلمارات 

ي األول بنك ان ايسيتي ي ش.م.ع، بنك أبوظب 
ي الوطب  ، بنك اإلمارات دت  ي العالمي ، فرع سوق أبوظب 

ي سي ش.م.ع، بنك   ق األوسط المحدو   اتش اس ت  ق ش.م.ع،الش  مورجان ستانىلي   د، بنك المش 
ي ش.ع.م. سينيور فايندينج إنك،   ، بنك جولدمان ساكس الواليات المتحدة األمريكية  البنك العرت 
ي بعد    . ( فرع اإلمارات العربية المتحدة)   وستاندرد بنك تشارترد 

 5ويحل تاري    خ االستحقاق النهات 
 سنوات من تاري    خ االتفاقية. 

(  2؛ و) ( سعر الفائدة المرجعي 1مجموع كل من: )   قة بموجب هذا التسهيلوتبلغ الفائدة المستح
رب  ح. سعر الفائدة المرجعي للقروض المقومة بالدوالر األمريكي هو معدل الليبور، ومعدل الهامش 

ي هو معدل اإليبور. يعتمد الهامش عىل نسبة  
الفائدة المرجعي للقروض المقومة بالدرهم اإلمارات 

ي حال كانت نسبة الرافعة المالية:  الرافعة المالية،
 فق 

 % سنوًيا؛2.25، سيبلغ الهامش نسبة 2.50:1.00أكت  من  •

 % سنوًيا؛ و2.00، سيبلغ الهامش 1.50:1.00وأكت  من  2.50:1.00أقل من  •

 % سنوًيا؛1.75سيبلغ الهامش نسبة  1.50:1.00أقل من  •

  

ي  
ة،  لقانون األحكام ا(RCF)  الدوار تخضع اتفاقية التسهيل االئتمات  ي تاري    خ هذه النش 

ي، وكما ف  إلنجلت  
م    . التسهيلتم سحب  يلم   تيغلوب  تعت   فت  كة  أمريكي    160  مبلغ  سحبش  دوالر    بموجب مليون 

ي 
كة )مع توقع سداد هذا المبلغ قبل  2021أكتوبر    7  تاري    خ  التسهيل ف    تاري    خ  لألغراض العامة للش 

 (. 2021ديسمت   31
 

 الغرض

ي ذلك عىل سباألغراض العامة للمجمو 
  التشغيىلي يل المثال ال الحرص، أغراض رأس المال عة )بما ف 

كة(.  ي المشاري    ع المشت 
 وتمويل عمليات االستحواذ واالستثمارات ف 

ضون   المقت 

ي  
االئتمات  التسهيل  اتفاقية  بموجب  األساسيون  ضون  المرصية    (RCF)  الدوار المقت  كة  الش  هم 

كة فرتيل و  تيغلوب وش  كة فت  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد. لألسمدة وش  كة فت   ش 
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 الضمان

 ال يوجد.  

 تغيت  السيطرة 

ي حال: ) 
كة  1قبل الطرح، سيحدث تغيت  السيطرة ف  كة أدنوك وش  بشكل    أو سي آي( توقفت ش 

( ما نسبته   تيغلوب،  % من رأ75جماعي عن امتالك )بشكل مباش  أو غت  مباش  كة فت   و أ س مال ش 
كة أدنوك عن امتالك2)  ( ما نسبته  سواًء  )   ( توقفت ش  % من رأس  25بشكل مباش  أو غت  مباش 

تيغلوب.  كة فت   مال ش 

ي حال: )  
كة  1بعد الطرح، سيحدث تغيت  السيطرة ف  كة أدنوك وش  بشكل    أو سي آي( توقفت ش 

( ما نسبته  تيغلوب،  60جماعي عن امتالك )بشكل مباش  أو غت  مباش  كة فت    و أ % من رأس مال ش 
كة أد2)  ( ما نسبته  سواًء  نوك عن امتالك ) ( توقفت ش  % من رأس  25بشكل مباش  أو غت  مباش 

تيغلوب.  كة فت   مال ش 

 التعهدات 

ي يتم  
ضون للتعهدات المالية التالية، والب  بشكل نصف سنوي،   باستمرار   مراجعتها يخضع المقت 

كة )حسب االقتضاء(:   بالرجوع إل البيانات المالية السنوية أو نصف السنوية للش 

يبة واإلهالك واالستهالك سبن  • ي الدين مقابل الرب  ح قبل الفائدة والرص 
ة الرافعة المالية لصاف 

 ؛ و 1.00: 3.50ال تقل عن 

الفائدة   • تغطية  النسبة  الفاإل  قبل  ي  رب  ح 
مقابل صاف  واالستهالك  واإلهالك  يبة  والرص  ئدة 

 . 1.00: 4.00رسوم التمويل ال تقل عن 

 حاالت اإلخالل 

ي  تتضمن اتفاقية الت
 لمستندات سابقة متعارف عىل حاالت إخالل    (RCF)  الدوار سهيل االئتمات 

ً
وفقا

ي ذلك )عىل سبيل  عليها من قبل مؤسسة سوق القروض للتصنيف االستثماري
المثال ال ، بما ف 

؛ ) 2( عدم السداد؛ ) 1الحرص(: )   . اإلفالس  / ( اإلعسار 4؛ ) التدليس( 3( عدم الوفاء بتعهد مالي

تاتفاقية تسهيلت شر  ت)" كة سورفير كة سورفير  "(. اتفاقية تسهيل شر

 نظرة عامة 

ي  
ت  2008بريل  ا  14ف  سورفت  كة  تسهيل ش  اتفاقية  ت  سورفت  كة  أبرمت ش  من ،  مجموعة  مع 

ت  بموجب  المقرضي    كة سورفت  تسهيل ألجل بالدينار الجزائري بمبلغ   تم منح  اتفاقية تسهيل ش 
إ  1,064,000,000يعادل   قرض  إل   

ً
إضافة يعادل  يورو  الجزائري  بالدينار  ي 

  62,000,000ضاف 
لل ي 

النهات  االستحقاق  تاري    خ  ويحل  اتفاقية يورو.  تحرير  تاري    خ  من  سنة  ة  بعد خمس عش  قرض 
كة ي    تسهيل ش 

ت للقانون الجزائري. كما ف  كة سورفت  ت. وتخضع اتفاقية تسهيل ش  تاري    خ  سورفت 
ة ا. وقد تم تعديل اتفاقية تسهيل  يكي قائمً دوالر أمر   335.7، كان واليزال مبلغ مقداره  هذه النش 

ت بموجب تعديل رقم  كة سورفت  ي عام 1ش 
ي عام 2وتعديل رقم  2008 ف 

 . 2011 ف 
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 الغرض

المبالغ   ي    التسهيلبموجب    الممنوحةيجب استخدام كافة 
)والب  وع  المش  تكاليف  لتغطية  ألجل 

المثال ال الحرص، كافة المدفوعات المقررة بموجب عقود الهندسة والتوريد   تشمل، عىل سبيل 
ورسوم  (EPC)  واإلنشاء وع  المش  من  االنتهاء  بعد  أشهر  ستة  حب   المتكبدة  المالية  والنفقات   ،

ي ذلك الرسوم القانونية( فيما يتعلق بتشييد المصنع. 
 االستشارات، بما ف 

ض   المقت 

ض  ت.  األصىلي المقت  كة سورفت  ت هو ش  كة سورفت   بموجب اتفاقية تسهيل ش 

 الضمان

 للضمانات التالية:  يالتخضع التسهت

ا لعقد الهندسة والتوريد واإلنشاء  المنفذةرهن عقاري يتعلق باألصول العقارية   •
ً
 (EPC)  وفق

وع؛   الخاص بالمش 

كة تجارية لصالح وكيل الضمان؛  أعمال رهن بموجب القانون الجزائري عىل •  ش 

ذمم  /    ما يتعلق بمستحقات بموجب القانون الجزائري في  الذمم الماليةاتفاقية تنازل عن   •
وف  مالية إصدارها  سيتم  معينة  ضمانات  بموجب  ض  والتوريد  المقت  الهندسة  لعقد  ا 

ً
ق

 المتعلق بتشييد المصنع، لصالح وكيل الضمان؛  (EPC)واإلنشاء 

 رهن بموجب القانون الجزائري عىل عدة أشياء من بينها حساب خدمة الديون وخفضها  •
 (CSRD)  احتياطي خدمة اإليرادا، وحساب  التأمي   الدين، وحساب  ت، وحساب عائدات 

 لصالح وكيل الضمان؛ 

ي يجب سدادها  •
ي مدفوعات بموجب القانون الجزائري فيما يتعلق بالمبالغ الب 

تفويض بتلق 
واإلنشاء والتوريد  الهندسة  لعقود  ا 

ً
وفق والمطور  المقاول  قبل  وكيل  (EPC) من  لصالح 

 الضمان؛

 القانون الجزائري؛ بموجب الضمانض لصالح وكيل % من أسهم المقت  51 نسبة رهن •

ي يجب أن تدفعها بموجب القانون الجزائري  تفويض   •
ي مدفوعات فيما يتعلق بالمبالغ الب 

بتلق 
لصالح وكيل  وع،  المش  إطار  ي 

ف  ي 
المبب  المجمع  ببناء وتشغيل  يتعلق  فيما  التأمي    كات  ش 

 الضمان؛ و

ي مدفوعات/ تنازل عن مستحقات  •
ي يتعي     ذمم مدينة/ أي تفويض بتلق 

تتعلق بالمبالغ الب 
إطار   ي 

ف  ي 
المبب  المجمع  وتشغيل  ببناء  يتعلق  فيما  التأمي    إعادة  كات  ش  قبل  من  دفعها 

وع، لصالح وكيل الضمان.   المش 

 قيمة القروض وطريقة سدادها

أقساط رب  ع سنوية متساوية.    إن يتم سداده عىل  التسهيل  ي بموجب هذا 
المتبق  المبلغ األساسي 

ات السداد(. م ويت امن مع فت   احتساب الفائدة عىل أساس رب  ع سنوي )بالت  
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 اإللزامي  المعجلالسداد 

ي تتجاوز  
ي السداد    10,000,000يجب استخدام عائدات التأمي   الب 

للقروض ما لم   المعجليورو ف 
 يتم استخدامها ألي عملية استبدال أو إصالح. 

 ( كة  1إذا  ش  اإلنشاء،  ة  فت  خالل  أخفقت،  واإلنشاءسك أورا(  للصناعة  ي    م 
ف  سوناطراك  كة  وش 

، بنسبة   ض وحقوق 100االحتفاظ مًعا، بشكل مباش  أو غت  مباش  % من أسهم رأس مال المقت 
كة سوناطراك  ي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة( أو لم تمتلك ش 

التصويت فيه )باستثناء األسهم الب 
كاتها التابعة أكت  من   ( توقفت، 2ض وحقوق التصويت فيه؛ أو ) ت  % من أسهم رأس مال المق49وش 

ة   تاالستغاللخالل فت  كة سورفت  كة سوناطراك عن االحتفاظ مًعا، بشكل مباش  أو غت     ، ش  وش 
، بنسبة   ض وحقوق التصويت فيه )بخالف ما يكون نتيجة  51مباش  % من أسهم رأس مال المقت 

ي يوافق عليها المقرضون(، فحينئذ يجب
 كافة المبالغ المستحقة.   داد يل ستعج عملية النقل الب 

 أسعار الفائدة 

ة التشييد 5.95( نسبة  1) تبلغ الفائدة عىل القروض:   % سنوًيا  1.95( نسبة  2و)   ؛% سنوًيا خالل فت 
ة اإلنشاء.   فوق المعدل المرجعي لبنك الجزائر بعد فت 

 التعهدات 

ت إل: )  كة سورفت  ( نسبة تغطية  2؛ و) 30/ 70( نسبة دين إل حقوق الملكية تعادل  1تخضع ش 
 . 1.40:1.00ية خدمة الدين سبة تغط( متوسط ن 3؛ و) 1.25:1.00خدمة الدين ال تقل عن 

ا عىل  
ً
أيض ت  كة سورفت  اتفاقية تسهيالت ش  ي كل حالة، تحتوي 

مع مراعاة بعض االستثناءات ف 
ي ذلك )من بي   أمور أخرى( قيود عىل منح الضمانات، وقيود  

عىل تقديم  تعهدات وقيود سلبية بما ف 
ي األصول وقيود عىل تغيت  

األعمال. تحتوي اتفاقية    القروض والضمانات، وقيود عىل الترصف ف 
عن  إلزامية  دورية  تقارير  تقديم  مثل  إيجابية  تعهدات  عىل  ا 

ً
أيض ت  سورفت  كة  ش  تسهيالت 

ها من المعلومات واإلخطار عند حدوث أي حالة تقصت  وبعض الحاالت    المعلومات المالية وغت 
 األخرى. 

 تغيت  السيطرة 

 ( كة  1إذا  اإلنشاء، ش  ة  فت  أخفقت، خالل  واإلنشاءأوراسكم  (  أن   للصناعة  ي 
ف  كة سوناطراك  وش 

، بنسبة   ض وحقوق التصويت  100يحتفظا، بشكل مباش  أو غت  مباش  % من أسهم رأس مال المقت 
ي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة( أو لم تمتلك ش  

كاتها فيه )باستثناء األسهم الب  كة سوناطراك وش 
ض وحقو 49التابعة أكت  من   ( توقف، خالل  2ق التصويت فيه؛ أو ) % من أسهم رأس مال المقت 
ة االستخدام،   كة  فت  ، بنسبة    أوراسكم للصناعة واإلنشاءش  عن االحتفاظ، بشكل مباش  أو غت  مباش 
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ض وحقوق التصويت فيه )بخالف ما يكون نت51 يجة عملية النقل % من أسهم رأس مال المقت 
ي يوافق عليها المقرضون(، فحينئذ يجب دفع كافة 

ا. الب 
ً
 المبالغ المستحقة مسبق

 توزيعات األرباح  

ا 
ً
ت بتقديم توزيعات أرباح دون أي قيود قضائية، رهن كة سورفت  يسمح هيكل رأس المال الحالي لش 

 . 1.25xباالمتثال لنسبة تغطية الديون وقدرها 

 حاالت اإلخالل 

ت عىل أحكام تنص عىل بعض حاالت اإلخالاتفا  تحتوي كة سورفت  ي تشمل  قية تسهيالت ش 
ل، والب 

حالة أو مجموعة حاالت من أي نوع من المحتمل أن تؤثر بشكل كبت  )سواء عىل الفور أو فيما  
 ( : ي 1بعد( عىل ما يىلي

ي ذلك ف 
ي )بما ف 

ض أو وضعه االقتصادي أو المالي أو القانوت 
( ممتلكات المقت 

) حا أو  (؛  العام األولي ) 2لة االكتتاب  أو  وع؛  تنفيذ المش  الم3(  اماته  ( قدرة  بالت   الوفاء  ض عىل  قت 
( أو  التمويل؛  مستندات  الطبيعة 4بموجب  أو  للتنفيذ  قابليتها  أو  التمويل  مستندات  ( صالحية 

 . ي التقصت  الخاضع لحد معي  
ا حالة تقصت  متقاطع يتمثل ف 

ً
 الملزمة لها. ويوجد أيض

ي سي قية اتفا  تسهيل بنك إتش إس ئ 

ي  
كة  2015يوليو    26ف  ق    أو سي آي، أبرمت ش  ي سي الش  ر تريدنج ليمتد مع بنك إتش إس ت  تيلت   فت 

ي 
 . 2020يوليو  5األوسط المحدود بصيغتها المعدلة ف 

 القروض 

ي سي عىل تسهيالت بمبلغ إجمالي    تسهيلتنص اتفاقية     75,000,000  يقدر ب بنك إتش إس ت 
ي سي ريكي )"دوالر أم  "(. تسهيلت بنك إتش إس ئ 

، من بي   أمور أخرى، لتمويل    تسهيليمكن استخدام القروض بموجب اتفاقية   ي سي بنك إتش إس ت 
يات من أطراف  ات امونيوم اليوريا للمشت  يتات األمونيوم ونت  اد اليوريا واألمونيا وكت  متطلبات استت 

ي ذلك االست
ي المجموعة، بما ف 

كة  خارجية وأعضاء ف  ر فت    أو سي آيخدام النفعي لكل من ش  تيلت  
تيغلوب للتوزي    ع ليمتد.  كة فت  ي وش 

ي ف   تريد آند سابالي ت 

 الفائدة والرسوم 

اإلماراتية   البنوك  بي    المعروض  الفائدة  بسعر  فائدة  سي  ي  ت  إس  إتش  بنك  تسهيالت  تحمل 
)"  /   "( اإليبور)" لندن  ي 

ف  البنوك  بي    الفائدة  به"( +  الليبورسعر  %  1.75% إل  0.66ي    امش 
ة( )حسب المنتج    سنوًيا  ة الفائدة المطبقة عىل اإليبور / الليبور مدة المنتج والفت  ، كما تعادل فت 

 . ي
 المستورد المعب 

 الضمانات

ي سي   ،    تخضع تسهيالت بنك إتش إس ت 
ً
( التنازل عن وثيقة تأمي   1التالية: )   اتالضمان  متضمنا

  أو سي آيالشحن البحري من    كة التأمي   ونسخة من وثيقةالشحن البحري إل جانب إقرار من ش  
( بمبلغ   ي ر تريدنج ليمتد )فرع دت 

تيلت   ( ضمان مؤسسي مقدم  2و)   ؛ دوالر أمريكي   30,000,000فت 
كة   كة    أو سي آيمن ش  ر تريدنج ليمتد إل ش  تيلت   ي   أو سي آيفت 

ي ف  ر تريد آند سابالي ت 
تيلت   فت 
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كة    ةمقدم  منيةكفالة تضا(  3يغظي التسهيالت؛ و)  ي    أو سي آيمن ش  ر تريد آند سابالي ت 
تيلت   فت 

كة   ي إل ش 
(؛ و)   أو سي آيف  ي ر تريدنج ليمتد )فرع دت 

تيلت   ( التنازل عن وثيقة تأمي   شحن بحري 4فت 
كة    وقبول  إل جانب إقرار  كة التأمي   ونسخة من وثيقة الشحن البحري األساسية من ش  أو من ش 

ر تريد آ  سي آي تيلت   ي بمبلغ  ند سابالي  فت 
ي ف  ؛ و)   30,000,000ت  ( نموذج إيصال 5دوالر أمريكي

 شامل.  أمانة

 التعهدات 

كة   ي تنطبق عىل التسهيالت، من بي   أمور أخرى، أنه يجب عىل ش 
وط الب   أو سي آيتشمل الش 

كة   ة لش  ة وغت  المباش  ر تريدنج ليمتد أن تضمن أال تقل نسبة المساهمة المباش  تيلت     آيأو سي  فت 
كة   ي رأس مال ش 

ر تريدنج ليمتد عن    أو سي آيف  تيلت   % باإلضافة إل سهم واحد إال بعد 50فت 
ق األوسط ي سي الش  ويجب أن تخطر هذا البنك    المحدود   الحصول عىل موافقة بنك إتش إس ت 

ق األوسط  ي سي الش  ي نسب المساهمة، ومنح بنك إتش إس ت 
ات أخرى ف  ي حالة حدوث أي تغيت 

 ف 
أو  ال  المحدود  االتفاقيات  أو  العقوبات  قانون  مع  تتعارض  إذا كانت  ات  التغيت  ي رفض هذه 

ف  حق 
ق األوسط ي سي الش   . المحدود  مصلحة بنك إتش إس ت 

 

تيغلوب للتوزي    ع ليمتد  كة فير اء الذمم المدينة لشر  اتفاقية توريق واتفاقية شر

 (Securitization Facility and FDL Receivables Purchase Agreement) 

 نظرة عامة 

ي   
كات   ،2018  من عام  سبتمت    20ف  ر تريدنج ليمتد وش  تيلت   أو سي آي فت  كة  أبرمت كل من ش 

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة )ُيشار إل كل منها   بلفظ   منفردينالمجموعة األخرى التابعة لش 
"بائع" بلفظ  ومجتمعي    إلنشاء  البائعير  "  االتفاقيات  من  مجموعة  ملزم ور ت  اتفاقية"(    ة يق 
"( مدعوًما بمبالغ مستحقة فيما يتعلق ببعض الذمم التجارية المدينة الحالية التوريق  اتفاقية)"

ي  الذمم المدينةوالمستقبلية )"
اير    20"(. ف  تي  ،2020فت  كة فت  لوب للتوزي    ع ليمتد إل  غانضمت ش 

ر تريدنج ل  ،التوريق بصفة بائعاتفاقية   تيلت   كة أو سي آي فت    يمتد من اتفاقية التوريق. وانسحبت ش 

ي حال سحبه بالكامل(  ال تبلغ قيمة الحد األقىص المتاح  
وتنتهي    ،مليون يورو   180تفاقية التوريق )ف 

ي أكتوبر 
ي ف  ي يمكن خاللها بيع الذمم المدينة الجديدة للمشت 

ة المتجددة الب    2021  من عام  الفت 
ا)" ة  ي  لمتجددةالفي 

النهات  االستحقاق  تاري    خ  ويحل  أكتوبر   تفاقيةال "(.  ي 
ف  عام   التوريق    من 

مة  االتفاقية اإلطارية الرئيسيةوتم توثيق اتفاقية التوريق باتفاقية إطارية رئيسية )" .  2023 "( المت 
كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة   وبنك كريدي أجريكول لالستثمار )بصفته مدير ،  والبائعي    بي   ش 

نامج(  نامج( أجت  والتصنيع )بصفته وكوبنك كريدي أجريكول للت  ،ومنظم الت  كة  و ،  يل الت  إست   ش 
اء الذمم التجارية المدينة وتمويلها( )" يفينانس تكنولوجت   )وهي كيان تأسس بغرض ش  "(. المشي 

ي   اء الذمم المدينة الداخلية بي   البائع والمشت  ا لبعض اتفاقيات ش 
ً
هما )"وفق اء  وغت  اتفاقية شر

المدينة بائع للمش  يبيع ويتنازل  ،"( الذمم  أنشأها كل  ي 
الب  المدينة  الذمم  ي عىل أساس مستمر  ت 

ي. وتخضع   ي إل جانب كل الحقوق والضمانات المتعلقة بهذه الذمم المدينة للمشت 
البائع المعب 

ي االتفاقية اإلطارية الذمم المدينة المباعة من قبل البائعي   لمعايت  األهلية المعمو 
ل بها الموضحة ف 

ي االرئيسية باإلضاف
اء الذمم المدينة ة إل المعايت  الخاصة بالوالية القضائية المحددة ف  تفاقية ش 

تيالمستحقةالذمم المدينة  ذات الصلة )" كة فت  لوب للتوزي    ع ليمتد اتفاقية  غ"(. وقد أبرمت ش 
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اء ذمم مدينة بتاري    خ   اير   20ش  تي)"  2020  من عام  فت  كة فير اء الذمم المدينة لشر لوب  غاتفاقية شر
 "(. ليمتدزي    ع للتو 

تي  كة فت   لوب للتوزي    ع ليمتد غضمان ش 

لسداد   تيغلوب  كافةكضمان  فت  كة  عىل ش  المستحقة  النقدية  امات  ي   االلت  
الب  أو  ليمتد  للتوزي    ع 

ا لالتفاقية اإلطارية الرئيسية أو أي مستندات أخرى التفاقية التوريق 
ً
ي تصبح   ،تتحملها وفق

أو الب 
تيغلوب للتوزي    ع ليمتد للم من وقت آلخر مستحقة أو واجبة ال كة فت  ي بموجب دفع من ِقبل ش  شت 

"( الرئيسية  اإلطارية  المضمونةاالتفاقية  امات  ليمتد منح ،  "( االلي   للتوزي    ع  تيغلوب  فت  كة  ت ش 
ي رهن حسابات )يشار إل كل منهما باسم "

ا التفاقيب 
ً
ا عىل حسابات بنكية معينة وفق

ً
اتفاقية  ضمان

ت كة فير  "(. يغلوب للتوزي    ع ليمتدالضمان الخاصة بشر

امات المضمونة  حالة تنفيذ مستحقة كنيتجة ألي اخاللعند حدوث   ي إنفاذ ،  لاللت   يحق للمشت 
تيغلوب للتوزي    ع كة فت  ي ذلك  ليمتد،    حقوقه وممارستها بموجب أي اتفاقية ضمان خاصة بش 

بما ف 
 :  القدرة عىل ما يىلي

 تحصيل المدفوعات وإنهاء أي ذمم مدينة ذات صلة؛  •

 ع أي ذمم مدينة ذات صلة أو اإليعاز ببيعها؛ ويب •

 مدينة ذات الصلة أو إنفاذها. المطالبة بأداء كل الحقوق المتعلقة بالذمم ال •

 

تيغلوب للتوزي    ع كة فت    ليمتد  بيع الذمم المدينة الخاصة بش 

المشت   إل  ليمتد  للتوزي    ع  تيغلوب  فت  كة  قبل ش  من  عنها  والتنازل  المدينة  الذمم  بيع  ي  يخضع 
تيغلوب للتوزي    ع كة فت  اء الذمم المدينة لش  وط وأحكام اتفاقية ش  رية واالتفاقية اإلطا  ليمتد   لش 

ة المتجددة تيغلوب للتوزي    ع،  الرئيسية. خالل الفت  كة فت  وط ومتطلبات   تعرض ش  ا لش 
ً
ليمتد، وفق

ي القابل لذلك عىل أساس    ،معينة اء،  عىل المشت  منافع المتعلقة كل الحقوق والملكية والملزم بالش 
اء بالذمم   الش  تاري    خ هذا  ي 

والقائمة ف  لعقد  ا 
ً
الناشئة وفق ي ذل  ،المدينة 

ف  الحقوق والملكية  بما  ك 
بالمعايت   ي 

تق  ي 
الب  والمستقبلية  الجديدة  المدينة  الذمم  ببعض  المتعلقة  المستقبلية  والمنافع 

ي االتفاقية اإلطارية الرئيسية والمعايت  ال
خاصة بالوالية القضائية المحددة المعمول بها الموضحة ف 

تيغلوب للتو  كة فت  اء الذمم المدينة الخاصة بش  ي اتفاقية ش 
تيغلوب للتوزي    ع  ف  كة فت  زي    ع. تتحمل ش 

ي كل معايت   
ي تستوف  ي تعرضها للمشت 

ليمتد وحدها المسؤولية عن تحديد أن كل الذمم المدينة الب 
اء أو ت ي تاري    خ الش 

 اري    خ القياس المعمول به. الذمم المدينة المؤهلة كما ف 

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة   ضمان ش 

كة أوراسكوم لإلنشاء و  امات الدفع وكل تضمن ش  وط أداء كل الت   ي وغت  مش 
الصناعة بشكل نهات 

ي ذلك
ف  )بما  بائع  لكل  النقدية  امات غت    

تسهيل   االلت  بموجب  ليمتد(  للتوزي    ع  تيغلوب  فت  كة  ش 
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ر تريدنج  –األطراف ذات العلقة  صفقات"  التوريق. ُيرج  مراجعة قسم  تيلير  كة أو سي آي فير شر
كة  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد ليمتد وشر  ". االتفاقية اإلطارية الرئيسية  – فير

 القوانير  الحاكمة  

ي.  •  تخضع االتفاقية اإلطارية الرئيسية للقانون اإلنجلت  

تي   • كة فت  اء الذمم المدينة لش  ي يمتد لقانون سلوب للتوزي    ع لغوتخضع اتفاقية ش  وق أبوظب 
 .  العالمي

تيغلوب للتوزي    ع لقواني   هولندا   • كة فت  ي الضمان الخاصة بش 
بينما   ،تخضع إحدى اتفاقيب 

 تخضع االتفاقية األخرى لقواني   دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

كةالحالية واألعباء الواقعة عىل أصول الرهونات بيان  .8  والمجموعة  الشر

كةال توجد رهون أو  ،ضح أدناه باستثناء ما هو مو    :أعباء حالية عىل أصول الش 

ت عىل بعض   • كة سورفت  ي قدمتها ش 
لمجموعة من المقرضي   كما هو موضح    األصولتلك الب 

تأعاله بموجب  كة سورفير    ؛اتفاقية تسهيلت شر

ي قدمتها   •
كة  تلك الب  كة    أو سي آيش  ر تريدنج ليمتد وش  تيلت   ر   أو سي آيفت  تيلت   د د آن تري  فت 

ي عىل بعض  
ي ف  ق األوسط  األصولسابالي ت  ي سي الش  كما هو   المحدود   إل بنك إتش إس ت 

ي سي  لاتفاقية تسهي موضح أعاله بموجب   ؛ وبنك إتش إس ئ 

ي قدمتها •
الب  كة تلك  للتوزي    ع ليمتد   ش  تيغلوب  بنكية معينة إل  فت  كة    عىل حسابات  إست   ش 

يسيشن اء الذمم المدينة  بكما هو موضح أعاله بموج  فاينانس تيت    اتفاقية توريق واتفاقية ش 
كة  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد لش   . فت 

 
 : (ستثمارال مخاطر ا) المخاطر المتعلقة باالستثمار .9

ي األسهم وحيازتها عىل مخاطر 
ف  ي هذه   ينطوي االستثمار 

المحتملي   ف  المستثمرين  مالية. ويتعي   عىل 
ي هذ 

الواردة ف  المعلومات  للمخاطر األسهم مراجعة جميع  فائقة واالنتباه بشكل خاص  بعناية  ة  النش  ه 
ي  
ف  باالستثمار  المرتبطة  كةالتالية  جميع    الش  مع  االعتبار  ي 

ف  جميًعا  أخذها  يجب  ي 
والب  األسهم،  ي 

وف 
ي حالة ظهور خطر واحد أو أكت  من المخاطر التالية، فقد المعلومات األخرى الواردة  

ة. وف  ي هذه النش 
ف 

ل جوهري عىل أعمالنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا أو سعر األسهم وقد يخش  يؤثر ذلك سلًبا وبشك
ا شامل المستثمرون  تكون  ال  قد  أدناه  الواردة  المخاطر  أن  بيد  منها.  جزًءا  أو  بالكامل  وال  ستثماراتهم   ،

ً
ة

ي 
ورة جميع المخاطر المرتبطة باالستثمار ف  كةتتضمن بالرص  ي األسهم. قد تنشأ مخا الش 

طر وأمور غت   وف 
ي الوقت الحالي أو قد تصبح جوهرية   تعتت  إضافية غت  معلومة لنا حالًيا أو    مؤكدة وشكوك

غت  جوهرية ف 
ي المستقبل وقد يكون

ي عىل أعمال ال  ف  كةلها تأثت  جوهري وسلب  المالي أو    ها أو وضعها أو نتائج عمليات   ش 
 توقعاتنا المستقبلية أو سعر األسهم. 
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 ة بأعمالنا المخاطر المتعلق
 

وجينية سلع عالمية، وبالتاىلي فإننا نواجه منافسة عالمية من قبل المنتجير  اآلخرين. 
 إن األسمدة النيي 

 
وجينية سلع عالمية  كات المنافسة، حيث أن األسمدة النيت  نحن نتعرض لمنافسة سعرية من قبل الش 

اء بشكل    تنطوي عىل مستوى ضئيل أو معدوم من المفاضلة، لذا يتخذ العمالء قراراتهم المتعلقة بالش 
ا بدرجة أقل عىل خدمة العمالء وجودة المن

ً
تج. هذا وإننا نتنافس  أساسي بناًء عىل السعر المطروح واعتماد

ي ذلك الكيانات المملوكة للدولة والمدعومة من الحكومة. ويمتلك بعض  
، بما ف  مع العديد من المنتجي  

ويعتمد أكت   إجمالية  موارد  األسمدة  منافسينا  مبيعات  من  المحققة  األرباح  عىل  أقل  بشكل  ون 
ات تراجع الصناعة، ويُ  وجينية، مما يجعلهم أقل عرضة لفت  نهم من اغتنام فرص التوسع والتطوير النيت 

ِّ
مك

ا من السيطرة عىل احتياطيات المواد الخام أو االنتفاع بها أو 
ً
الجديدة. وقد يستفيد بعض المنافسي   أيض

ي السوق وعالقات تجارية    يحظون بمواقع
عمل قريبة من العمالء الرئيسيي   أو يتمتعون بسمعة جيدة ف 

ي األ 
ي حال لم نتمكن من  طويلة األمد مع المشاركي   ف 

سواق العالمية. وقد يتأثر وضعنا التنافسي سلًبا ف 
وجينية الخاصة بن ا نتيجة لهذه  زيادة مواردنا الخاصة، وقد يكون النخفاض الطلب وأسعار األسمدة النيت 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا  ها من العوامل تأثت  سلب    العوامل أو غت 
ي أسواق معينة بمبيعات صادرات 

النقدية إذا لم نتمكن من تعويض المبيعات المفقودة لصالح منافسينا ف 
ي أسواق أخرى. 

 ف 
 

وجينية بطبيع ات من العرض  تتسم أعمال األسمدة النيي  ي القطاع  ة دورية، مما يؤدي إىل في 
 

المفرط ف
ي من المتوقع أن تتأثر خللها أوضاعنا المالية ونتائج

.  والب  ي  عملياتنا وتدفقاتنا النقدية بشكل سلب 
 

ي أحوال 
ات الدورية ف  وجينية تقلبات نتيجة للتغت 

ات السابقة، شهدت أسعار بيع األسمدة النيت  ي الفت 
ف 

. ويمكن أن تكون تقلبات العرض والطلب هذه غت  متوقعة وقد تؤثر بشكل كبت  عىل العرض والطلب

وجينية بالمساحات المزروعة ومعدالت االستخدام، بناًء  سمأسعار البيع. ويتأثر الطلب عىل األ  دة النيت 
الزراعية  والسياسات  المحاصيل  واقتصاديات  الغذائية  العادات  ي 

ف  ات  والتغت  ي 
السكات  النمو  عىل 

نتائجنا  عىل  بشكل كبت   العالمي  الزراعي  القطاع  ي 
ف  الظروف  وتؤثر  أخرى.  أمور  جانب  إل  الحكومية، 

ي ذلك التقلبات المناخية  التشغيلية. وقد يؤث
ر عدد من العوامل عىل القطاعات الزراعية العالمية، بما ف 

ىل المنتجات الزراعية،  والظروف الحقلية، ومخزونات الحبوب الحالية والمتوقعة وأسعارها، والطلب ع
الكائنات   مثل  البديلة  المنتجات  واستخدام  المستهلك،  وسلوك  واالقتصادية  االجتماعية  والعوامل 
ي المنتجات الزراعية، وتقع هذه العوامل خارج  

المعدلة وراثًيا والسياسات الحكومية فيما يتعلق بالتجارة ف 
 سيطرتنا. 

 
م وتوافرها، والسياسات ، ومعدالت التشغيل، وتكاليف المواد الخاتؤثر القدرة اإلنتاجية العالمية المتاحة

الني  العالمية عىل توريد األسمدة  بناء قدرة تصنيعية جديدة،  الحكومية والتجارة  وجينية. هذا ويؤدي  ت 
ي تهدف لزيادة اإلنتاج من أصول اإلنتاج الحالية، إل زيادة  

والتأثت    لعرضا باإلضافة إل التحسينات الب 
 رض والطلب. توازن بي   الععىل 

 
ات ارتفاع الطلب، واستخدام القدرة اإلنتاجية العالية، وزيادة هوامش   ي  تؤدي فت 

التشغيل إل االستثمار ف 
ي الغالب إل زيادة العرض عىل الطلب، وانخفاض أسعار البيع واستخدام  

ي تؤدي ف 
القدرة اإلنتاجية، والب 

ال النمو  يكون  ال  وقد  اإلنتاجية.   الستيعاب  القدرة 
ً
وجينية كافيا النيت  األسمدة  الطلب عىل  ي 

ف  مستقبىلي 
 القدرة الصناعية الزائدة. 
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ات زيا وجينية، من المتوقع أن تتدهور نتائج عملياتنا ووضعنا خالل فت  ي صناعة األسمدة النيت 

دة العرض ف 
خفض السعر الذي يمكننا المالي وتدفقاتنا النقدية حيث نتوقع، بناًء عىل بيانات األسعار السابقة، أن ين 

تقليص مؤقت بيع منتجاتنا به. وقد يؤدي ذلك إل انخفاض هوامش الرب  ح، وانخفاض قيمة مخزوننا و 
األسمدة   لصناعة  الدورية  للطبيعة  يكون  قد  ذلك،  عىل  وبناًء  وجينية.  النيت  األسمدة  إنتاج  ي 

ف  دائم  أو 
ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملي وجينية تأثت  سلب 

ي بعض  النيت 
اتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية ف 

 السنوات مقارنة بالسنوات األخرى. 
 
ا  ي تسليمها أو تعتمد عملياتنا عىل 

 
لمواد الخام الموردة من أطراف خارجية، وأي تأخير أو انقطاع ف

ي تكاليفها قد يؤثر سلًبا عىل أعمالنا. 
 

 زيادة ف
 

ا وجينية، حيث  إننا نستخدم الغاز الطبيعي والمواد الخام  ي صناعة األسمدة النيت 
ي الغاز ألخرى ف  نشت 
الخام األخرى من موردين خارجيي    ، بما فيهم كيانات مملوكة للدولة. ويتم نقل الغاز  الطبيعي والمواد 

األطراف  من  النقل  خدمات  مقدمي  قبل  من  مرافقنا  إل  األنابيب  طريق خط  عن  بنا  الخاص  الطبيعي 
ي  الخارجية أو من خالل است 

ات أو االنقطاعات ف  خدام مرافق مملوكة ألطراف خارجية. وقد تنجم التأخت 
الخام األخرى عن عدة أمور من بينها األحوال الجوية القاسية أو الكوارث   توريد الغاز الطبيعي أو المواد 

تلبية  أو عدم قدرتهم عىل  أو إفالس موردينا  العمل  أو صعوبات  له  المخطط  التوقف غت   أو    الطبيعية 
تيبات التعاقدية الحالية أو التخريب المتعمد والحوادث اإلرهابية أو األعطال الميكانيكية.   الت 

 
 عامي  عىل سب

ة بي  
ي الفت 

ي مرص سلًبا  2015و  2013يل المثال، ف 
، تأثرت مرافق اإلنتاجية الخاصة بنا ف 

قطاع الكهرباء للحد من بسبب تقلب اإلمدادات بسبب إعطاء الحكومة األولوية لتوريد الغاز الطبيعي ل
ي البالد. 

ي ف 
 انقطاع التيار الكهربات 

 
ي ذلك التأخت    باإلضافة إل ذلك، يخضع نقل الغاز الطبيعي 

عت  خطوط األنابيب لمخاطر إضافية، بما ف 
ي  
أو االنقطاع الناجم عن قيود السعة أو التشيبات أو التصدعات. ويمكن أن يكون ألي تأخت  أو انقطاع ف 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج توريد الغ ة محدودة، تأثت  سلب 
از الطبيعي أو المواد الخام األخرى، ولو كان لفت 

 تنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. عمليا
 

ت ي سورفت 
كب  د سعر الغاز   تتضمن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي طويلة األجل بي   ش 

ّ
ا يحد

ً
وسوناطراك بند

آ  المباع من خالل  ة عش  سن الطبيعي  االتفاقية، تشمل فت  أسعار األسعار بموجب  تثبيت  ي لية 
الب  وات 

ي نوفمت   
ي حالة 2023تنتهي ف 

ي تىلي ذلك التاري    خ عن طريق التفاوض، وف 
ة الب  د سعر الفت 

َّ
. ونتوقع أن ُيحد

ن الطرفي   من االتفاق، من خال
ّ
ي  عدم تمك

ة الب  تىلي ل محكمة جزائرية. وقد يكون السعر المطّبق عىل الفت 
ي الوقت الراهن. ُيرج  االطالع عىل   أعىل من السعر الخاضع لبند األسعار المعمول  2023نوفمت   

به ف 
الجوهرية  " الطبيعي    -العقود  الغاز  ت    -عقود  سورفت  كة  ش  بي    الطبيعي  للغاز  األجل  طويل  عقد 

 " أدناه. وسوناطراك
 

وط معقولة تج ارًيا، فقد يكون من الصعب استبدال هؤالء إذا لم نتمكن من تجديد العقود مع موردينا بش 
ي الوق

 ت المناسب، أو استبدالهم عىل اإلطالق.  الموردين ف 
 

 
ً
ي الموارد، فقد يتعذر عىل   عالوة

ي حالة زيادة الطلب عىل منتجاتنا أو تعرض موردينا لندرة ف 
عىل ذلك، ف 

ي السعر   إن أي موردينا تلبية الطلب عىل المواد الخام،  
ي   زيادة جوهرية ف 

وقد ال نتمكن من    أو االنقطاع ف 
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ي توريد  
ي إيجاد موردين إضافيي   لتغطية أي نقص. ويمكن أن يكون لالنقطاع ف  الغاز الطبيعي تأثت  سلب 

إذا لم نتمكن من تمرير التكاليف   وتدفقاتنا النقدية  جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي 
ايدة إل عمالئنا بسبب قيود تع  اقدية أو سوقية أو غت  ذلك من القيود. المت  

 
وجينية، و  قد يؤدي عدم قدرتنا عىل التنبؤ تتقلب نتائج عملياتنا بسبب موسمية أعمال األسمدة النيي 

المخزون قد  ي 
 

ف إىل تكوين فائض  المستقبل  ي 
 

وجينية ف النيي  الموسمي عىل األسمدة  بالطلب  بدقة 
ي 
 

 المنتجات. تتجاوز تكاليفه قيمته السوقية، أو نقص ف
 

موسمية   درجة  تتفاوت  أن  يمكن  حيث  موسمية،  بطبيعة  وجينية  النيت  األسمدة  أعمال  أعمالنا تتسم 
الزراعة إل جانب   وجينية بشكل كبت  من سنة إل أخرى بسبب أوضاع قطاع 

النيت  المتعلقة باألسمدة 
 لذلك. هذا ويبلغ   عوامل أخرى، وقد تصبح تقديراتنا للطلب المستقبىلي عىل منتجاتنا غت  دقيقة

ً
نتيجة

، و  وجينية ذروته خالل موسم الزراعة الربيعي
ة التالية لموسم الحصاد الطلب عىل األسمدة النيت  يليه الفت 

ات العام   وجينية خالل فت  ي فصل الخريف. ونقوم نحن وعمالئنا عموًما بإعداد قوائم جرد لألسمدة النيت 
ف 

ي ينخفض فيها الطلب لضمان توفر المنت
ي تصل فيها المبيعات الب 

ي الوقت المناسب خالل المواسم الب 
ج ف 

ة من الموسمية نظًرا إل قرص موسم استخدامها ومحدودية  إل ذروتها. وتنطوي األمونيا عىل در  جة كبت 
ة من هذا المنتج. وتؤدي موسمية الطلب عىل األسمدة   قدرة عمالئنا وعمالئهم عىل تخزين كميات كبت 

وجينية إل ز  ي مبيعاتنا خالل فصل الربيع، ووصول متطلبات رأس المال النيت 
يادة حجم مبيعاتنا وصاف 

.  العامل إل أعىل  مستوياتها قبل بدء موسم الزراعة الربيعي
 

وجينية عن المتوقع، فقد يتكون لدينا فائض من   ي حال انخفاض الطلب الموسمي عىل األسمدة النيت 
ف 

وجينية الذي سيتع ي هذه الحالة ستتأثر نتائج عملياتنا سلًبا بأي  مخزون األسمدة النيت 
ي   تخزينه )وف 

ايدة تنجم عن ذل ي هذه الحالة قد يكون سعر البيع أقل من تكاليف تكاليف تخزين مت  
ك( أو تصفيته )وف 

األسمدة   مخزون  بزيادة  المرتبطة  المخاطر  وتتفاقم  تحملناها(.  ي 
الب  والتخزين  يات  والمشت  اإلنتاج 

وجينية ونق ة النيت  ات القصت 
وجينية والفت  وجينية بسبب تقلبات أسعار األسمدة النيت  ص األسمدة النيت 

ي 
الب  األسمدة  نسبًيا  أسعار  انخفضت  وإذا  وجينية.  النيت  األسمدة  استخدام  للمزارعي    خاللها  يمكن   

ة شيعة، فقد نتعرض لعمليات شطب المخزون، مما يؤثر سلًبا عىل نتائج عملياتنا.  وجينية بوتت 
النيت 

ي  
ف  نقًصا  نواجه  فقد  نتوقع،  مما  أكت   وجينية 

النيت  األسمدة  عىل  الموسمي  الطلب  منتجات  وإذا كان 
ونها من  ي كانوا سيشت 

وجينية الب  ، وقد يلجأ عمالؤنا إل منافسينا للحصول عىل األسمدة النيت  وجي  
النيت 

كتنا.  المالي    ش  والوضع  العمليات  ونتائج  أعمالنا  عىل  سلًبا  يؤثر  أن  يمكن  القبيل  هذا  من  تطوير  أي 
 والتدفقات النقدية. 

 
، وقد يؤثر التقليص أو اإلغلق غير المخطط لإلنتاج  نعتمد عىل عدد محدود من المرافق الرئيسية

 عىل أدائنا الماىلي أو اإلنتاج المتوقع. 
 

ي أٍي من هذه المجمعات سلًبا عىل قدرتنا عىل إنتاج  
لدينا أربعة مرافق إنتاج. وسيؤثر تعليق العمليات ف 

ي جوهري ع  تأثت  سلب  له  أن يكون  مبيعاتنا، ويمكن  وجينية وحجم 
النيت  وضعنا أو    ،أعمالنا ىل  األسمدة 

ي    ،تدفقاتنا النقديةأو    ،نتائج عملياتنا أو    ،المالي 
أو قدرتنا عىل تحقيق نتائجنا المتوقعة وفق جدولنا الزمب 

ي اإلنتاج 
ي قد تؤدي إل تقليص أو توقف غت  مخطط له ف 

المتوقع. وتشمل األحداث غت  المتوقعة الب 
ي   ،السيئة، األحوال الجوية  وتشمل هذه األحداث، عىل سبيل المثال ال الحرص 

أو  ،  انقطاع التيار الكهربات 
ت   ، تأثرتالمثالفعىل سبيل    أو انقطاع إمداد المواد الخام الرئيسية.   ،الحرائق أو    ،المعداتأعطال     سورفت 

ي عام  
ي بسبب عدم استقرار إمدادات الشبكة الوطنية ف 

، وقد قامت اآلن 2020بانقطاع التيار الكهربات 
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كيب نظام   ُيرج  مراجعة البند  إمداد بالكهرباء مخصص لتقليل االعتماد عىل إمدادات الشبكة الوطنيةبت 
ي مواقع نتعرض فيها لمخاطر فوق  "

ي اإلجراءات    لمعدل تتمثلاندير ثالثة مرافق من مرافقنا األربعة ف 
ف 

 " أدناه. السيادية غت  المواتية
 

 عىل ذلك، قد تتعرض مرافقنا لتعطل بعض المعدا
ً
ي قد يكون من الصعب استبدالها، وقد عالوة

ت الب 
ي العمليات التشغيلية مما يكون له 

ي توفت  قطع الغيار، مما قد يؤدي إل اضطرابات ف 
ات ف  نواجه تأخت 

ي عىل أعم كة  تأثت  سلب  النا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. فعىل سبيل المثال، تأثرت ش 
ار غت  متو  ت بأرص  ة الممتدة من مايو إل ديسمت  من عام  سورفت 

، 2017قعة تطلبت إصالحات خالل الفت 
اء قطع الغيار.  ة لش   حيث استغرقت مهلة زمنية كبت 

 
اكاتنا اإل  اتيجية. نتعرض لمخاطر مرتبطة بشر  سي 

 
ت كة سورفت  اتيجية منها ش  اكات است  ي ش 

كة نسبة    إننا ندخل ف  ي تمتلك فيها الش 
 51)الب 

ً
ا % وتدير مرفق
للصناعات  المرصية  كة  الش  إل  إضافة  بالجزائر(،  الصناعية،  أرزيو  منطقة  ي 

ف  واليوريا  األمونيا  إلنتاج 
نسبة   كة  الش  فيها  تمتلك  ي 

)الب  السخنة، 75األساسية  العي    منطقة  ي 
ف  األمونيا  إلنتاج  ا 

ً
مرفق وتدير   %

ك ش   ويشت  هذا  عملبمرص(.  عىل  السيطرة  من  قدر  ي 
ف  اتيجيون  االست  اتيجية.  كاؤنا  االست  اكاتنا  يات ش 

ي ينطوي عليها 
اتيجية عىل مخاطر تختلف عن المخاطر الب  اكات االست  ي الش 

ولذلك، تنطوي استثماراتنا ف 
اتيجي كائنا االست  ون: امتالك المرافق والعمليات بشكل مستقل. وتشمل هذه المخاطر إمكانية أن يكون ش 

تعارض مع مصالحنا أو أهدافنا االقتصادية أو التجارية أو ال لديهم مصالح أو أهداف اقتصادية أو تجارية ت
ي وضع يسمح لهم باتخاذ إجراء مخالف  

أو طلباتنا أو سياساتنا أو   ،لتعليماتنا تتوافق معها، أو يكونون ف 
ات اكة االست  امات تتجاوز تلك المنصوص أهدافنا )أو يتمتعون بحق نقضها(، أو يعرضون الش  يجية اللت  

تخذون إجراءات تقلل عائد االستثمار الخاص بنا، أو يتخذون إجراءات ترص  بسمعتنا أو تقيد عليها، أو ي
ي عىل أعمالنا ونتائج   ي حال تحققها بشكل سلب 

قدرتنا عىل إدارة أعمالنا. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر ف 
وتدفقاتنا   المالي  ووضعنا  نزاعاتعملياتنا  ي 

ف  نتورط  قد  ذلك،  إل  باإلضافة  كائنا    النقدية.  ش  مع 
اتيجية، وتقلل من عائداتنا أو  اكة االست  ، مما قد يؤدي إل مشاكل أو مواقف قد ترص  بالش  اتيجيي  

االست 
تكاليفنا.  من  العمليات  تزيد  ونتائج  أعمالنا  ي عىل  بشكل سلب  تتحقق  ي 

الب  المخاطر  تؤثر هذه  أن  يمكن 
 الي والتدفقات النقدية. والوضع الم

 
ي اإلجراءات  ندير ثلثة مرافق من م

 
ي مواقع نتعرض فيها لمخاطر فوق المعدل تتمثل ف

 
رافقنا األربعة ف

 السيادية غير المواتية. 
 

ي  
كة 2021يونيو    30كما ف  كة المرصية للصناعات األساسية وش  كة المرصية لألسمدة والش  ، مثلت الش 

ت ي مرص والجزائر 68نسبة    سورفت 
، حيث نتعرض لخطر % من طاقتنا اإلنتاجية. وتقع هذه المرافق ف 

الفعلية  أو  العلنية  المصادرة  ذلك  ي 
ف  بما  المواتية،  غت   السيادية  اإلجراءات  ي 

ف  يتمثل  المعدل  فوق 
ي ذلك  

ي نعمل فيها، بما ف 
ي البلدان الب 

ي الماض 
مرص، سياسات  للممتلكات أو تأميم الممتلكات. وقد تبنت ف 

ى، كما انسحبت كات الخاصة الكت  كات   وقائية منها تأميم الش  مة مع ش  بعض الحكومات من عقود مت 
ا 
ً
كات. وقد تطبق الحكومات أيض ي بلدانها أو أعادت التفاوض عليها أو صادرت ممتلكات تلك الش 

عاملة ف 
ا عىل الملكية األجنبي

ً
ة أو عىل تشغيل أصول معينة.  ضوابط تصدير عىل منتجات معينة أو تضع قيود

اح أي عمليات ت أميم أو مصادرة أو ضوابط تصدير من هذا القبيل حب  تاري    خ  وعىل الرغم من عدم اقت 
ة، فإنه ال يوجد ما يضمن أن   ي المستقبل.    ات المعنيةالحكومهذه النش 

لن تتبب  مثل هذه السياسات ف 
ي ذلك اتفاقيات  وقد يكون لمصادرة األصول أو إعادة التفاوض عىل اال 

تفاقيات القائمة أو إبطالها )بما ف 
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ي نعمل فيها،  توريد الغاز ال
طبيعي طويلة األجل( أو اإليجارات أو التصاري    ح من قبل حكومات البلدان الب 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.   تأثت  سلب 
 
مون  باإل  ملت   فإننا  ذلك،  إل  الطبيعي ضافة  الغاز  عقود  بعض  بموجب  المحلية  الزراعية  أسواقنا  ويد  بت  
اكة  طو  ي مرص ودولة اإلمارات العربية المتحدة والجزائر    -يلة األجل واتفاقيات الش 

بكميات    -وبالتحديد ف 
الطاقة بشكل سنوي.   الزراعي و/أو وزارات  القطاع  االتفاق عليها مع  ليتم  عىل و وأسعار سنوية مطلوبة 

ي اتفقنا عليها مع الوزارات الحكومية ذات ال  الرغم
امات الب   متعلقة بكميات  من أن االلت  

ً
صلة كانت تاريخيا

ي  
ي تمثل ف 

ا اعتباًرا من نمن إجمالي حجم مبيعات  %5  حوالي   إجمالي يقدر بنسبة متواضعة من اليوريا، والب 
فإننا  2020ديسمت     31  ، الجانبي   بكال  متعلقة  مناقشات  وبعد  الوزارات  ،  مطالبة  لمخاطر  نتعرض 

ام بتوريد كميات أكت  م  
ن المنتجات عىل أساس أولوي و/أو مخفض لهم. وإذا تحققت  الحكومية منا بااللت 

   فيمكن أن تؤثر  المخاطر هذه
ً
 . ناعىل أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي والتدفقات النقدية لدي  سلبيا

 

ي نعمل  
ي وضوابط عىل العمالت ويمكن لحكومات البلدان الب  ا عىل الرصف األجنب 

ً
ا أن تفرض قيود

ً
فيها أيض

ي قد  
ي عىل  الب  ي توزيعات    نتائج أعمال عملياتنا وتدفقاتنا النقديةيكون لها تأثت  سلب 

ي حال لم نستطع تلق 
ف 

كات التابعة لنا أو إذا كانت هذه القيود تؤثر عىل قدرتنا عىل إبرام عقود توريد أو ت ي أرباح من الش  مويل خارج 
كات أجنبية.   مع ش 

 
مارست الحكومات     -وضاع الجغرافية والسياسية واالقتصاديةالمتعلقة باأل  المخاطر   ُيرج  مراجعة البند "

ا عىل اقتصاداتها، واألنظمة القانونية   ً ا كبت  ً ق األوسط وشمال إفريقيا وال تزال تمارس تأثت  ي منطقة الش 
ف 

ق   ي منطقة الش 
األوسط وشمال إفريقيا، مما قد يخلق بيئة غت  مستقرة ألنشطة االستثمار والتنظيمية ف 
وكذلك  واألعمال  "" واالقتصادية  المخاطر  البند  والسياسية  الجغرافية  باألوضاع  أن   - المتعلقة  يمكن 

ي نزاول فيها أعمالنا إل 
ي بعض البلدان الب 

ي وسن قواني   ولوائح جديدة ف 
يؤدي تحديث النظام القانوت 

ة لالستثمار والنشاط التجاري، كما يمكن أن يؤثر سلًب   خلق  ي  بيئة غت  مستقرة أو متغت 
ا عىل الطريقة الب 

 " أدناه. يمكننا بها مزاولة أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي 
 

ي قد تتعرض لها أعمالنا، ولذلك  
ليس لدينا تأمينات كافية تغظي جميع األخطار والمخاطر المحتملة الب 

ي نتكبدها. قد ال 
  تشمل التغطية التأمينية كافة الخسائر الب 

 
ىل الممتلكات، وانقطاع األعمال، وتأمي   ضد الحوادث والمسؤولية، ولكن، كما هو إن لدينا وثائق تأمي   ع

ي قد 
، ليس لدينا تأمينات كافية تغظي جميع األخطار والمخاطر المحتملة الب  ي أي برنامج تأمي  

معتاد ف 
، فقد  تتعرض لها   ي

ة لم نوفر لها التأمي   الكاف  ي حال توجب علينا تحمل مسؤولية كبت 
يكون لها  أعمالنا. ف 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. هذا ونخضع لعدة مبالغ  تأثت  سلب 
، كما تنص وثائق ا ي محتجزة، وخصومات، وحدود بموجب وثائق التأمي  

لتأمي   عىل استثناءات  تأمي   ذات 
ي جوهري عىل قدرتنا عىل تل وط يمكن أن يكون لها تأثت  سلب 

ي التعويض بموجبها. وسيتم تجديد  وش 
ق 

ي 
الذات  التأمي    ومبالغ  التأمي    أقساط  تزيد  وقد  سنوية،  بصفة  عام  بشكل  بنا  الخاصة  التأمي    وثائق 

نتيجة لظروف بشكل كبت   التأمي    وثائق  بعض  بموجب  قد   والخصومات  الحاالت  بعض  ي 
وف  السوق، 

لغ تغطية تأمينية منخفضة. باإلضافة إل ذلك، تصبح بعض وثائق التأمي   غت  متاحة، أو متاحة فقط بمبا
ايدة بشكل كبت  إل اتخاذ قرار بتقليل التغطية التأمينية أو ربما إلغاؤها.   

 يمكن أن تدفعنا التكاليف المت 
 

وجينية أو تعطيل عملياتنا    قد تؤدي األحوال الجوية السيئة إىل انخفاض الطلب عىل األسمدة النيي 
 بشكل جوهري. 
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ي تؤخر عمل الحقول أو تعطله أثناء مواسم الزراعة والنمو إل قيام العمالء  قد تؤدي  

األحوال الجوية الب 
وجينية، مما قد يؤثر سلًبا عىل الطلب عىل   األنواع الزراعيي   باستخدام أنواع مختلفة من األسمدة النيت 

وجينية الخاصة ب ي نبيعها أو يعيق المزارعي   عن استخدام األسمدة النيت 
، مما  الب   موسم النمو التالي

نا حب 
ي ننتجها. 

وجينية الب   يؤدي إل انخفاض الطلب عىل األسمدة النيت 
 

ي فصل الخريف  قد تؤدي األحوال الجوية السيئة بعد الحصاد إل تأخت  استخدام األسمدة  
وجينية ف  النيت 

ي عىل إ نتاج المحاصيل، مما قد  أو فوات فرص استخدامها، كما يمكن أن يكون لألحوال الجوية تأثت  سلب 
وجينية من عمالئنا. ويمكن أن تختلف   اء األسمدة النيت  يقلل من دخل المزارعي   فتضعف قدرتهم عىل ش 

ي    نتائجنا المالية رب  ع السنوية بشكل كبت  من عام
ات المرتبطة باألحوال الجوية ف  إل آخر بسبب التغت 

وجينية.  اء األسمدة النيت  يمكن ألٍي من هذه العوامل أو مجموعة منها أن تؤثر   جداول الزراعة وأنماط ش 
 سلًبا عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 

 
(، إىل 19-كورونا )كوفيد  جائحة  جائحات الصحية، مثل  قد تؤدي الكوارث الطبيعية أو األوبئة أو ال

ي عىل أعمالنا. تعطيل عملياتنا أو تقليل الطلب عىل منتجاتنا أو قد   يكون لها تأثير سلب 
 

قد تؤدي األحداث الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو األوبئة أو الجائحات الصحية العالمية أو المحلية 
ار جسيمة بمرافقن ا و / أو تعطيل عملياتنا، وقد تؤثر سلًبا عىل االقتصادات المحلية، بما إل إلحاق أرص 
نا. هذا وال يمكن التنبؤ بوقوع مثل هذه األحداث، عىل الرغم من أنه من  فيها اقتصادات عمالئنا أو موردي

ي التأثت  سلًبا عىل االقتصاد بشكل عام وعىل أسواقنا المحددة بشكل خا
 ص. المتوقع أن يستمر حدوثها ف 

 
ر الناجم عن كارثة طبيعية خسائر األرواح أو تلف الممتلكات أو إغالق المواقع، مم و  ا يمكن أن يشمل الرص 

ي األداء،  
ي ف 
ا عن حالة إخفاق معق 

ً
قد يعوق قدرتنا عىل تصنيع المنتجات وتسليمها ويضطرنا لإلعالن مؤقت

ر ينجم عن توقف القدرة  أو حالة قوة قاهرة، بموجب اتفاقياتنا الحالية مع العمالء. وقد   يؤدي أي رص 
ات رأسمالية غت  متوقعة لمعالجة اإلنتاجية لمرافقنا أو تقليلها إل انخفاض عائداتنا، وقد تؤدي أي نفق

 بوثائق التأمي   الخاصة بنا( إل انخفاض الربحية. يمكن ألٍي من هذه  
ً
ي حال لم يكن مشموال

ر )ف  هذا الرص 
 سلًبا عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.  العوامل أو مجموعة منها أن تؤثر 

 
وبئة أو الجائحات الصحية العالمية أو المحلية إل تعطيل عملياتنا. عىل باإلضافة إل ذلك، قد تؤدي األ

( إل اإلغالق والحجر الصجي وقيود عىل السفر وإغالق مستمر 19  -كورونا )كوفيد    جائحةسبيل المثال،  
التجاري   ي نعمل فيها، ويمكن أن يؤثر بشكل كبت  عىل النشاط 

ي المناطق الب 
لبعض األعمال التجارية ف 

ة قد تم ام المتعلق بسلسلة التوريد وقاعدة العمالء الخاصة بنا. وعىل الرغم من أن عملياتنا التجاريالع
ي نعمل فيها، فقد تؤثر هذه التدابت   

ي البلدان الب 
تصنيفها عىل أنها صناعات أساسية من قبل الحكومات ف 

 من القوى العاملة لدينا ممارسة  عىل كل قوانا العاملة وعملياتنا أو عىل بعضهم. وإذا لم يستطع عدد كبت  
، عملهم بفعالية أو لم نتمكن من مزاولة أعمالنا بكفاءة نتي   جة لعدة أسباب منها المرض، أو الحجر الصجي

ها من القيود، فقد ال نتمكن من تلبية   ،إغالق الحدود أو  ،الحكوميةأو اإلجراءات  أو إغالق المرافق أو غت 
الكامل التنفيذ  أو  العمالء  المالي    طلب  أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا  يؤثر سلًبا عىل  لعقودنا، مما قد 

 ة. وتدفقاتنا النقدي
 

ي ذلك مقدمو خدمات  
باإلضافة إل ذلك، قد يتأثر عمالؤنا والموردون ومقدمو الخدمات الخارجيون، بما ف 

)كوفيد   المستجد  وس كورونا  بفت  أسباب  19  -النقل،  لعدة  نتيجة  المستقبل،  ي 
ف  ي  ( 

الب  التدابت   منها 
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وس. ويمكن أ ن يكون ألي آثار سلبية عىل تتخذها الحكومات الفيدرالية والمحلية لمكافحة انتشار الفت 
، ي عىل أعمالنا، أو وضعنا المالي  تأثت  سلب 

  ، نتائج عملياتنا أو    عمالئنا وموردينا ومقدمي الخدمات الخارجيي  
أن تؤدي القيود المفروضة عىل النقل، أو تعطله، أو إغالق    أو تدفقاتنا النقدية. عىل سبيل المثال، يمكن

، ات األخرى عىل سالسل التوريد المحلية والعالمية   ،زيادة ضوابط الحدود أو    الموات   أو إغالقها، أو التأثت 
 أو قنوات التوزي    ع، إل زيادة تكاليفنا وتحد من قدرتنا عىل تلبية طلب العمالء. 

 
وس كور  ي حي   أن جائحة فت 

ي جوهري عىل أعمالنا 19  -ونا المستجد )كوفيد  ف  ( لم يكن لها تأثت  سلب 
ي المحتمل عىل  والنتائج المبلغ عنها  

ها النهات  أو    ، وضعنا المالي أو    ،أعمالنا حب  اآلن، فال يمكننا التنبؤ بتأثت 
وس كورو   نتائج ي المستقبل. سيعتمد حجم تأثر عملياتنا بفت 

نا المستجد  عملياتنا أو تدفقاتنا النقدية ف 
ي ذلك ( عىل التطورات المستقبلية، وهي غت  مؤكدة للغاية وال يمكن  19  -)كوفيد  

التنبؤ بها بدقة، بما ف 
وس كورونا المستجد ات فت  وس أو متغت    - كورونا )كوفيد    جائحة(، ومدة  19  -)كوفيد   زيادة انتشار الفت 

ال19 السلطات  تتخذها  أن  يمكن  ي 
الب  اإلجراءات  ومدة  ونوع  ي  (، 

لتفس  استجابة  المختلفة  حكومية 
ي حدوث تباطؤ  . وقد أدى الوباء إل تفاقم عدم استقرار األ الجائحة 

سواق العالمية بشكل كبت  وتسبب ف 
ي النشاط االقتصادي الناجم عن  

. ويمكن أن يؤثر الضعف المستمر ف  اقتصادي، مما أدى إل ركود عالمي
ب االقتصادية  واألوضاع  العالمية  السوق  المالي  تدهور  عملياتنا ووضعنا  ونتائج  أعمالنا  ي عىل  شكل سلب 

 وتدفقاتنا النقدية. 
 

ي االستحواذ عىل أعمال جديدة أو دمجها. قد ال نن
 

 جح ف
 

عمليات  ذلك  ي 
ف  بما  المعامالت،  هذه  وإن  اتيجية،  است  معامالت  إبرام  ي 

ف  ي 
روتيب  بشكل  ننظر  إننا 

كة،  اكات، أو المشاري    ع المشت  أو معامالت دمج األعمال، أو عمليات البيع، أو عمليات االستحواذ، أو الش 
ي  ئيسية األخرى  فصل األصول، أو المعامالت الر 

ي قد يؤدي تحويلها من  الب 
ة، والب  تتطلب موارد إدارية كبت 

عىل   قائمة  معاملة  أي  مخاطر  وتزداد  أعمالنا.  تشغيل  إضعاف  إل  األخرى  أو   ،استثماراتأنشطتنا 
اك كة أو معامالت دمج أعمال أو عمليات بيع أو عمليات فصل   اتعملياتاستحواذ أو ش  أو مشاري    ع مشت 

هذا  من  معاملة  تخصيصها ألي  علينا  يتعي    قد  ي 
الب  األخرى  والموارد  الكبت   المال  رأس  بسبب  أصول 

صصت لها تلك المو 
ُ
ي خ

داد إذا لم يتم تنفيذ مبادرة المعامالت الب  ي قد ال تكون قابلة لالست 
د ار القبيل، والب 

كائنا   أو ش  ك  المشت  وعنا  لمش  يكون  قد  أغلبية،  فيها حصة  نكتسب  ي 
الب  الحاالت  ي 

ف  النهاية. وحب   ي 
ف 

ي ذلك حقوق الموافقة فيما يتعلق ببعض األمور المحددة،  
اتيجيي   تأثت  كبت  عىل السياسات، بما ف 

االست 
كائنا لخطط أعمالنا. ونحظ  بدرجة أقل ي الحصول عىل دعم ش 

ن السيطرة عىل العمليات م  وقد نفشل ف 
بعض   يىلي  وفيما  أقلية.  ي حصص 

ف  استثمارات  فيها  نجري  ي 
الب  كات  والش  كة  المشت  للمشاري    ع  التجارية 

كة، ومعامالت دمج األعمال،  اكات، والمشاري    ع المشت  المخاطر المرتبطة بتتبع عمليات االستحواذ، والش 
 رئيسية األخرى وإتمامها: الوعمليات البيع، وعمليات فصل األصول، أو المعامالت 

 

 صعوبات دمج عمليات األطراف وأنظمتهم وتقنياتهم التكنولوجية ومنتجاتهم وموظفيهم أو فصلها؛ •

ة متعلقة بالمعامالت؛  •  تكبد نفقات كبت 

 التكاليف المتعلقة بعمليات االندماج أو إعادة الهيكلة المحتملة؛  •

أو   • المالية  المنافع  عىل  الحصول  عىل  قدرتنا  التشغيلية اال مدى  الكفاءات  أو  المنشودة  اتيجية  ست 
ي التكلفة من أي معاملة من هذا القبيل، وتكاليف انخفاض القيمة  

والمالية، وأوجه التآزر، والتوفت  ف 
ي تتعلق بها أي معاملة من 

المحتملة المتعلقة بالشهرة أو األصول غت  الملموسة أو األصول األخرى الب 
ي حال 

 ت أن المنافع المالية لهذه المعاملة جاءت أقل من المتوقع؛ ثبهذا القبيل، وذلك ف 
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 التكاليف األخرى غت  المتوقعة المرتبطة بهذه المعامالت؛  •

 مدى قدرتنا عىل الحصول عىل تمويل كاٍف ألي معاملة من هذا القبيل؛ •

مع   • العالقات  ذلك  ي 
ف  بما  الرئيسية،  العمل  بعالقات  االحتفاظ  األطراف عىل  قدرة  ظفي    المو مدى 

كاء والموردين؛   الرئيسيي   والموظفي   اآلخرين والعمالء والش 

ة حالية أو سابقة كافية بشأنها أو قد يكون  • ي منتجات ليس لدينا خت 
الدخول إل األسواق أو االنخراط ف 

 للمنافسي   مزايا أكت  للمنافسة فيها؛

؛  • ي
ي ذلك التقاض 

امات طارئة، بما ف  ل الت    تحمُّ

امات •  متوقعة؛   غت   التعرض اللت  

ي قد تتطلب   •
ي بيئات الرقابة الداخلية لألطراف أو المعايت  المحاسبية المعمول بها، والب 

االختالفات ف 
نا القانونية والمحاسبية؛ ة لحلها بما يتوافق مع معايت  ا وموارد كبت 

ً
 وقت

ي ومستوى تعقيدها؛ •
 زيادة نطاق عملياتنا وتنوعها الجغراف 

يبية ألي معامل  •  هذا القبيل؛ و  ة مناآلثار الرص 

•  . ي ذلك دعاوى المساهمي  
ي المكلف والمستهلك للوقت، بما ف 

 احتمالية التقاض 
نتمكن من   العامة، قد ال  االقتصادية  المخاطر  ي ذلك 

بما ف  العوامل،  ها من  العوامل وغت  لهذه  ونتيجة 
كة أو    ،استحواذ تحقيق عائداتنا المتوقعة من أي عمليات   اكات أو مشاري    ع مشت  الت دمج أعمال معامأو ش 

أو عمليات بيع أو عمليات فصل أصول أو أي معامالت رئيسية أخرى مستقبلية وال من تحقيق نتائج أي 
ي نفصح عنها من وقت  

عالقات تآزر مخطط لها، أو أي عمليات أخرى فيما يتعلق بهذه المعامالت الب 
ونتائج العمليات والوضع المالي  لنا  إن أي اضطراب من هذا القبيل يمكن أن يؤثر سلًبا عىل أعما  آلخر. 

 . والتدفقات النقدية
 

ي ذلك ما يتعلق باإلعانات وبرامج الدعم الحكومية( 
 

ي السياسات الحكومية )بما ف
 

ات ف قد تؤثر التغيير
ي الطلب عىل منتجاتنا وأسعارها. 

 
 سلًبا ف

 
وعىل   األسمدة  عىل  الطلب  عىل  الحكومية  السياسات  تؤثر  أن  ايمكن  وتشمل  لسياسات أسعارها، 

 : ي تؤثر عىل األسمدة ما يىلي
 الحكومية الب 

اء األسمدة؛  • ي تقدم اإلعانات للمزارعي   لش 
 سياسات وبرامج دعم السلع الب 

 رسوم التصدير المفروضة عىل األسمدة؛  •
ي إنتاج األس •

ي تؤثر عىل أسعار الغاز أو المواد الخام األخرى المستخدمة ف 
مدة  السياسات الحكومية الب 

ي قد تؤث
ي األسمدة، مما قد يؤدي إل زيادة الضغط عىل أسعار  )الب  ر عىل تكاليف اإلنتاج وربحية منتج 

 األسمدة(؛ و 
ي تتطلب زراعة نوع   •

ي يمكن زراعتها، والب 
ي تقيد حجم المساحات الب 

سياسات أخرى مثل السياسات الب 
أو  معينة  مناطق  ي 

ف  األسمدة  استخدام  من  وتحد  المحاصيل  من  من  معي    معينة  المنتجات   ألنواع 
 الزراعية. 

 
ي الهند يعتمدان بشكل كبت  عىل 

فعىل سبيل المثال، لطالما كان الطلب عىل األسمدة ومقدار األسعار ف 
اء األسمدة، كما يمكن أن تؤثر  ة للمزارعي   لش  السياسات الحكومية، حيث تقدم الحكومة إعانات مباش 

ي تقدم فيها    السياسات الحكومية عىل ظروف األسواق
ي  الب 

ة كما هو الحال ف  الحكومات إعانات غت  مباش 
 أوروبا والواليات المتحدة. 
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ي العديد من األسواق. ونتيجة 
ي تدعم الصناعة الزراعية ف 

هذا وإننا نستفيد من السياسات الحكومية الب 
اء   ا أو غت  مباش  لش  ً ي غالًبا ما تتضمن دعًما مباش 

زارعي   األسمدة(، تكون قدرة الملهذه السياسات )الب 
ي الغالب أكت  مما لو لم تكن هذه السياسات متوفرة. عىل سبيل المثال، نستفيد 

اء األسمدة ف  عىل تمويل ش 
ة، كما هو موضح أعاله. وقد تؤدي  اء األسمدة المقدمة من الحكومة الهندية بشكل مباش  من إعانات ش 

ي اإلعانات المقدمة للمزارع 
ات ف  ي برامج الدعم الأي تغيت 

حكومية األخرى إل إعاقة نمو الطلب  ي   أو ف 
ي انخفاضه. 

 عىل منتجات األسمدة أو التسبب ف 
 
ي الصي    

ي اإلطار التنظيمي قد تكون مفيدة لنا، مثل تشديد اللوائح البيئية ف 
ات ف  ي حي   أن بعض التغيت 

ف 
ات غت  مواتي الذي أدى إل وقف المنتجي   الصينيي   ذوي االنبعاثات العالية،   ي هذه اللوائح فإن أي تغت 

ة ف 
يمكن أن تؤدي إل احتدام المنافسة وزيادة التكاليف لضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة أو  
وتدفقاتنا  المالي  ووضعنا  عملياتنا  ونتائج  أعمالنا  عىل  جوهري  ي  سلب  تأثت   له  يكون  قد  مما  المنقحة، 

 النقدية. 
 

وإن  عملياتنا  وجينيتنطوي  النيي  األسمدة  تتسبب  تاج  فقد  ة،  وأخطار كبير مخاطر  عىل  ومناولتها  ة 
بالممتلكات   ار جسيمة  إلحاق أض  ي 

 
بنا ف الخاصة  اإلنتاج  أو مرافق  المنتجات  تكتنف  ي 

الب  الحوادث 
ونتائج عملياتنا ووضعنا   أعمالنا  ي جوهري عىل  تأثير سلب  له  يكون  قد  اإلنسان، مما  والبيئة وصحة 

 .  الماىلي
 
إنتا ن كة  ش  أننا  إل  عملياتنا ظًرا  تخضع  خطرة،  ومواد  مواد كيميائية  مع  تتعامل  وجينية  نيت  أسمدة  ج 

ي ذلك األمونيا،  
وجينية ونقلها وتخزينها وتوزيعها، بما ف  ي تصنيع منتجات األسمدة النيت 

لمخاطر كامنة ف 
ي تكون شديدة السمية والتآكل. وتشمل هذه المخاطر: االنفجارات، وال

وية  حرائق، وسوء األحوال الجوالب 
ها من حوادث  والكوارث الطبيعية، وانحرافات القطارات عن القضبان واالصطدامات وجنوح السفن وغت 
األنابيب  وخطوط  التخزين  بصهاري    ج  تلحق  ي 

الب  والتصدعات  والتشبات  البحرية،  والحوادث  النقل 
غازات   أو  مواد  وتشب  واالنسكابات  الحديدية،  السكك  والتخريب  وعربات  خطرة،  أو  المتعمد سامة 

والحوادث اإلرهابية، واألعطال الميكانيكية وتوقفات المصانع غت  المجدولة، وصعوبات العمل، وغت  
ار  ي األرواح، وأرص 

ذلك من المخاطر. ويمكن أن تؤدي بعض هذه المخاطر إل إصابات جسدية وخسائر ف 
ار بيئ العمليات وفرض عقوبات  ية، وقد تؤدي إل تعليق  جسيمة أو تدمت  للممتلكات والمعدات، وأرص 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا  امات مدنية أو جنائية يمكن أن يكون لها تأثت  سلب 
والت  

 المالي وتدفقاتنا النقدية. 
 

 عىل ذلك، فإننا نقوم بتصنيع منتجات األمونيا والمنتجات الكيميائية األخرى وتخزينها ونق
ً
لها وقد عالوة

: يكون لتشيبها ت ي ذلك ما يىلي
ي عىل البيئة، بما ف  ي مرافقنا اإلنتاجية، وتشب    أثت  سلب 

حدوث انفجارات ف 
   األمونيا أو الغازات السامة إل الغالف الجوي. 

 
ي تتضمن مواد كيميائية إل حرائق 

أو انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف    يمكن أن تؤدي الحوادث الب 
ي حدوث إصا

ار كارثية أخرى، مما قد يتسبب ف  هم( أو إلحاق أرص  بات جسيمة لألشخاص )الموظفي   أو غت 
جسيمة بالممتلكات أو البيئة باإلضافة إل تعطيل أعمالنا. ويمكن أن تؤدي مثل هذه األحداث إل إتالف 

ا، وإقامة دعاوى قضائية مدنية، وتحقيقات جنائية وإجراءات  مرافق اإلنتاج، وتعطل المعدات أو توقفه
ر يلحق إنفاذ تنظيمية )ب ة. وقد يؤدي أي رص  امات كبت   

ي ذلك ضد اإلدارة(، مما قد يؤدي إل تحملنا الت 
ما ف 

ي قدرتنا عىل إنتاج منتجاتنا أو توزيعها إل انخفاض  
باألشخاص أو المعدات أو الممتلكات أو أي خلل آخر ف 

ة الستبدال أصولنا أو إصالحها،    كبت   ي إيراداتنا وأرباحنا وتكلفة إضافية كبت 
وقد ال نكون مؤمني   بالكامل، ف 
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ا عىل طبيعته، وكل ذلك قد يؤدي إل 
ً
أو غت  مؤمني   عىل اإلطالق ضد الحادث ذي الصلة وذلك اعتماد

ي جوهري عىل أعمالنا، ونتائج عملياتنا، ووضعنا المالي وتدفق  اتنا النقدية. تأثت  سلب 
 

السارية علين البيئية  القواني    تكاليف باإلضافة إل ذلك، تفرض بعض  كة ومنفردة عن  ا مسؤولية مشت 
ي البيئة بغض النظر عن الخطأ. ونتيجة  

التنظيف عىل أولئك الذين تخلصوا من المواد الخطرة أو أطلقوها ف 
امات التنظيف ي فيما يتعلق بمرافقنا الحالية أو السابقة   لذلك قد نتحمل نظًرا إل طبيعة أعمالنا الت  

البيب 
ة المجاورة أو القريبة أو مواقع الترصيف خارج الموقع. ويكون من المستحيل  أو مرافق األطراف الخارجي 

ي أغلب األحيان تقدير تكاليف المخاطر الناتجة عن التلوث وعمليات التنظيف المتعلقة بها ما لم يتم 
ف 

 من ذلك وتحديد درجة المسؤولية بموجب األنظمة البيئية بشكل واضح. وقد تكون   القيام بالتحقق بيئًيا 
ي قد نحتاج إل إجرائها أو تمويلها باهظة. باإلضافة  

التكاليف المرتبطة بأنشطة التنظيف المستقبلية الب 
ي ذلك اإلصابة الشخصية وا

ار، بما ف  ار إل ذلك، قد نتحمل المسؤولية تجاه أطراف خارجية عن األرص  ألرص 
ي تلحق بالممتلكات الناجمة عن التخلص من المواد الخطرة أو تشب  ه

ي البيئة. الب 
 ا ف 

 
ومتطلبات  والسلمة  والصحة  بالبيئة  المتعلقة  واألنظمة  واللوائح  القوانير   من  للعديد  نخضع 

تؤ  أو  ة  نفقات كبير تلزمنا بتكبد  ي قد 
المحتملة، والب  البيئية  امات  االلي    عن 

ً
ثر عىل التصاري    ح، فضال

 قدرتنا عىل تصدير منتجاتنا. 
 

ي نزاول نخضع للعديد من القواني   واللوائح واأل 
ي البلدان الب 

نظمة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ف 
وإدارة  العادمة  المياه  وترصيفات  الجوية  باالنبعاثات  المتعلقة  واللوائح  القواني    فيها  بما  أعمالنا،  فيها 

والخطرة   الصلبة  مواقع  النفايات  ونقلها، وهدم  وتوزيعها  ومناولتها  وتكوينها  الخطرة  المواد  واستخدام 
ايد، ا لمصانع القائمة عند اإلغالق الدائم. وأصبحت العديد من هذه القواني   واللوائح صارمة بشكل مت  

 ومن المتوقع أن تزداد تكلفة االمتثال لهذه المتطلبات بمرور الوقت. 
 
ح ال  ي ديسمت  باإلضافة إل ذلك، تقت 

اء الصادرة ف  يعات جديدة لالتحاد   2019من عام   صفقة الخرص  تش 
ح األورو وتقت  الحدودي".  الكربون  "تعديل  تنفيذ  أو  الكربون"  حدود  يبة  تنفيذ "رص  تتضمن  ي 

والب   ، ي ت 
أنواع السلع ذات االنبعاثات الكربونية المرتفعة  ام عىل مستوردي بعض  المفوضية األوروبية فرض الت  

شها اء  الدفلش  غازات  بشأن  أكت  رصامة  يعات  تش  سن  حال  ي 
وف  الكربونية.  االنبعاثات  فمن  دات  يئة، 

ي 
المرجح أن يكون لها تأثت  كبت  علينا، ألن مرافق اإلنتاج الخاصة بنا تنبعث منها غازات دفيئة مثل ثات 

، وهو وقود أحفوري، مادة خام أ وز، وألن الغاز الطبيعي
ي  أكسيد الكربون وأكسيد النيت 

ستخدم ف 
ُ
ولية ت

وجي   لدينا. وقد يتطلب تنظيم غازات ال
ي أنشطتنا التشغيلية عمليات إنتاج النيت 

ات ف  دفيئة إجراء تغيت 
بإجراء  وإلزامنا  إنتاجنا،  من  والحد  وتقليل كفاءتنا،  التشغيلية،  تكاليفنا  زيادة  إل  تؤدي  أن  شأنها  من 

الحد من توافر الطاقة، أو المواد الخام أو النقل، أو التأثت    تحسينات رأسمالية لمرافقنا، أو زيادة تكاليفنا أو 
ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا عىل قدرتنا   عىل التصدير إل أوروبا، أو التأثت  بشكل سلب 

 المالي وتدفقاتنا النقدية. 
 
ي ذلك المنطقة االقتصادية األ 

ي اعتماد قيود عىل باإلضافة إل ذلك، بدأ عدد من البلدان، بما ف 
وروبية، ف 

شأن تأثت  هذه المنتجات عىل البيئة. عىل سبيل استخدام األسمدة واستعمالها بسبب وجود مخاوف ب 
يعات  . ويجري تطبيق تش  ي ي االتحاد األوروت 

ايد ف  المثال، يتم تنظيم استخدام اليوريا كسماد بشكل مت  
ي ا
ي العديد من الدول األعضاء ف 

ي تحظر استخدام اليوريا غت  المطلية  وطنية أو صياغتها ف  التحاد األوروت 
ي عملياتنا أو  أو غت  المثبطة أو تفرض

ات ف  ائب عىل استخدامها. وقد يستدعي هذا التطور إجراء تغيت  رص 
 أنشطة المبيعات. 
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ي طرق إدارة هذه  

ات ف  ة أو التغيت  القواني   أو وال يمكننا التنبؤ بتأثت  القواني   أو اللوائح الجديدة أو المتغت 
ال يجب  ي 

الب  المتطلبات  وتستمر  إنفاذها.  أو  ها  تفست  أو  والمدة  اللوائح  التكنولوجيا  وكذلك  بها،  وفاء 
ي حال كانت التكاليف المرتبطة بتلبية أٍي من هذه  

. وف  ي التطور والتغيت 
المتاحة لتلبية تلك المتطلبات، ف 

ة وغت  منصوص عليها بشكل مناسب، يمكن أ ن تتأثر نتائج عملياتنا ووضعنا المالي بشكل  المتطلبات كبت 
 . ي  سلب 

 
ة، وأوامر من المحكمة يمكن أن تؤدي انتهاكات   قواني   البيئة والصحة والسالمة إل الخضوع لعقوبات كبت 

وإلغاء   باإلدارة(،  يتعلق  فيما  ذلك  ي 
ف  )بما  وجنائية  مدنية  وعقوبات  التلوث،  مكافحة  معدات  كيب  لت 

أو  وإغالق المرافق. وقد نخضع لتنفيذ أكت  رصامة لقواني   البيئة والصحة والسالمة الحالية  التصاري    ح  
ة بموجب قواني   ولوائح  ي المستقبل. باإلضافة إل ذلك، قد يتعي   علينا تخصيص نفقات كبت 

الجديدة ف 
. وقد يكون للتكاليف مستقبلية تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة أو إعادة تفست  القواني   واللوائح الحالية

امات ي االمتثال لهذه القواني   واللوائح أو أي الت  
ي نتكبدها ف 

ي    الب   واللوائح تأثت  سلب 
بموجب هذه القواني  

 جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 
 

الخارج والتوزي    ع لدينا عىل مقدمي خدمات من األطراف  النقل  أنشطة  اف  تعتمد  ية وتخضع لإلشر
ي والسلمة والرقابة التنظيمية، مما يعرضنا لمخاطر وشكوك خارجة

ي قد تؤثر   البيب 
عن إرادتنا والب 

 سلًبا عىل عملياتنا وتعرضنا لمسؤولية إضافية. 
 

كات السفن البحرية والشاحنات وخطوط األنابيب والبوارج النهرية لنقل المواد الخام إل   نعتمد عىل ش 
الت بنا وشحن مرافق  الخاص  التوزي    ع  نظام  النهائية وتسليمها إل  المنتجات  تيب  لت  بنا،  الخاصة   صنيع 

ي 
المنتجات النهائية إل عمالئنا. وتخضع عمليات ومعدات وخدمات النقل هذه ألخطار مختلفة، بما ف 

قاسية، وتعطل ذلك ظروف التشغيل غت  المواتية عىل نظام المجاري المائية الداخلية، واألحوال الجوية ال
، والحوادث مثل االنسكابات واالنحرافات و  ها من الحوادث ومخاطر  األنظمة، وتوقف العمل، والتأخت  غت 

ي واألمان والرقابة التنظيمية. ونظًرا  
اف البيب  التشغيل. كما تخضع عمليات النقل ومعداته وخدماته لإلش 

تشبات   أو  الترصيفات  أو  بالحوادث  المتعلقة  المخاوف  األمن إل  وتهديدات  األخرى،  الخطرة  المواد 
 ،  دة تؤثر عىل نقل المواد الخام أو المنتجات النهائية. يمكن للجهات الحكومية تنفيذ لوائح جدي فالقومي

 
ي  
كات النقل ف  ي حال تأخر شحن منتجاتنا أو لم نتمكن من الحصول عىل المواد الخام نتيجة إلخفاق ش 

ف 
تنفيذ متطلبات تنظيمية جديدة وأكت  رصامة تؤثر عىل عمليات النقل أو العمل بشكل صحيح، أو إذا تم  

ي تكلفة هذه الخدمات أو المعدات، يمكن أن تتأثر إيراداتنا   المعدات، أو إذا كانت
ة ف  هناك زيادات كبت 

ا ي نتكبدها، أو التغيت 
ي تكاليف النقل الب 

ي  وتكلفة العمليات سلًبا. باإلضافة إل ذلك، فإن الزيادات ف 
ت ف 

ي يتكبدها منافسونا، يمكن أن يكون لها تأثت  
ي جوهري عىل هذه التكاليف المتعلقة بتكاليف النقل الب   سلب 

 أعمالنا، ونتائج عملياتنا، ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 
 

كة ترتيب العهدة وبالتاىلي فهو يخضع لمخاطر إضافية معينة.   يتضمن هيكل الشر
 

كة فرتيل هي  كة إماراتية، فهي تخضع لقواني   دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق   نظًرا ألن ش  ش 
ي  بمتطلبات ال

فيما يتعلق  قد تم إلغاء المتطلب العام  2021يونيو    1ملكية المحلية. وعىل الرغم من أنه ف 
كة  ل%  51نسبة  ب ي أي ش 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدةمؤسسة  لملكية المحلية ف 
دائرة ال  صدرتأ   فقد   ف 

باألن قائمة  منفصل  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  إمارة  لكل  تسمح  االقتصادية  ي 

الب  شطة 
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محلية   ملكية  متطلبات  ألي  الخضوع  دون  بممارستها  اإلمارة  تلك  ي 
ف  المؤسسة  اإلماراتية  كات  للش 

ي   كما و   "(. يجابيةاإل قائمة  ال)"
ة،  هذه  تاري    خ    ف  ي تقوم بها    فقط  األنشطةتم تضمي   بعض  فقد  نش 

كة الب  ش 
ي القائمة اإليجابية  

ي بإمارة    دائرة التنمية االقتصاديةل فرتيل ف  حالًيا ما إذا نه غت  معلوم  إف  ، وبالتالي أبوظب 
كة  كانت   نتيجة ك ال تزال خاضعة ألي متطلبات ملكية محلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة    فرتيلش 
ي تقوم بها ا  لكون

ي القائمة اإليجابية لدائرة التنمية االقتصادية  ألنشطة الب 
ي   غت  مدرجة ف   . بإمارة أبوظب 

ي دائرة التنمية االقتصادية  مع  ل  عىل اتصاحالًيا  نحن   موقفها من متطلبات الملكية  لتوضيح    بإمارة أبوظب 
كة  ة  المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بأنشط ي    فرتيلش 

القائمة اإليجابية غت  المدرجة ف 
ي   لدائرة التنمية االقتصادية كاتها التابعة.  بإمارة أبوظب  كة وش    أشخاص إماراتيي   ألغراض   هذا وال تعتت  الش 

 . دولة اإلمارات العربية المتحدةل متطلبات الملكية المحلية أي
 

قد يتم  دولة اإلمارات العربية المتحدة  لمن أجل ضمان االمتثال ألية متطلبات تتعلق بالملكية المحلية  
كة فرتيلعىل  فرضها   ي ليست مدرجة  أنشطة ش 

ي    الب 
ة االقتصادية بإمارة  القائمة اإليجابية لدائرة التنميف 

ي  كة فرتيل مملوك 51، فإن نسبة أبوظب  حالًيا بشكل غت  مباش  من   ة% من إجمالي رأس المال المصدر لش 
كة فرتيل )وهو ناصف ساويرس،   وهو مواطن   مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذي لنائب  قبل أمي   عهدة ش 

كة.  ا نيابة عنا ولحساب الش 
ً
ن ا ُمعيَّ

ً
( بصفته مالك ي

كة فرتيل    إمارات  ي أن أمي   عهدة ش 
هناك خطر يتمثل ف 

ي ذلك عن طريق السعي من جانب 
كة فرتيل )بما ف  وط ترتيب العهدة المتعلق بش  قد يخرق عن قصد ش 

وطها أو عن طريق ر  تيبات أو تعديل ش  فض حل ترتيب العهدة( عىل الرغم من  واحد إل اإلنهاء هذه الت 
تؤ  بأي ظروف  علم  عىل  ليست  كة  الش  بذلك.  أن  فرتيل  كة  عهدة ش  أمي    قيام  إل  بعد دي  تقّرر،  إذا 
ي 
التنمية االقتصادية ف  بقائمتها اإليجابية،    إمارة  مناقشاتنا مع دائرة  يتعلق  ي فيما  انه ال يوجد أي  أبوظب 

ي تقوم بها تنطبق    العربية المتحدة  اتمن دولة اإلمار ملكية محلية  لمتطلبات  
عىل أٍي من األنشطة الب 

كة  م اتخاذ خطوات لفسخ فرتيش  نا نعت  
ّ
كة الخاصة بترتيب العهدة ل، فإن  . فرتيل ش 

 
كة فرتيل من جانب واحد   ي ترتيب االستئمان الخاص بش 

باإلضافة إل ذلك، من الممكن أن يتم الطعن ف 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  

ي ذلك  ) أمام محكمة ف 
 إستنادبما ف 

ً
ات  إل القانون االتحادي لدولة اإلمار   ا

ي السائد  ( 2004لعام    17العربية المتحدة رقم  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة . وينص التفست  القانوت 

ف 
ي قانون  العىل أن القيود المفروضة بموجب  

ي   اإلمارات 
ال تنطبق إال عىل األنشطة المخصصة حرًصا لمواطب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة   دولة اإلمارات العربية المتحدة و / أو الكيانات المملوكة بالكامل
لمواطب 

خيص، وال تحظر تلك القيود ترتيبات الكفالة أو    بموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة ومتطلبات الت 
االستئمان فيما يتعلق بالكيانات الخاضعة لمتطلبات الملكية المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة إذا 

ي تقوم
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  لم تكن األنشطة الب 

و   بها هذه الكيانات مخصصة حرًصا لمواطب 
ة، ليست    /  ي تاري    خ هذه النش 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكما ف 
أو الكيانات المملوكة بالكامل لمواطب 

ق أخرى من  بأي طريقة  أو  فيها من جانب واحد  الطعن  تم  تيبات قد  الت  بأن هذه  كة عىل علم  بل الش 
 يمكن أن يكون هناك يقي   بشأن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي إمارة منها. ومع ذلك، ال 

ي حالة اتخاذ أي إجراء تنفيذي فيما يتعلق 
النهج الذي ستتخذه محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 

كة فرتيل. ب تيب االستئمان الخاص بش   ت 
 

ي حال خرق أي جانب من جوانب ترتيب العهدة  يمكن أن يكون هناك عدد من اآل 
كة ف  ثار السلبية للش 

ي ذلك، من بي   أمور  الخاص  
كة فرتيل أو الطعن فيه بنجاح، بما ف  كة فرتيل من قبل أمي   عهدة ش  بش 

 أخرى: 
 
كة فرتيل قبد يصبح -   ترتيب العهدة الخاص بش 

ً
 ، مما يؤدي إل: باطال
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كة فقدان حق  ▪ ي المطالبة بالمزايا   الش 
كة فرتيل؛  ف   االقتصادية الكاملة لش 

كة فرتيل أو خيار   ▪ ي ش 
كة فرتيل ف  ي يحتفظ بها أمي   عهدة ش 

فقدان خيار االستحواذ عىل األسهم الب 

؛  ي كة فرتيل إل طرف خارج  ي ش 
كة فرتيل ف  ي يحتفظ بها أمي   عهدة ش 

 طلب نقل األسهم الب 

ي أن يتم تعيينه ▪
كة ف  ي  ا كوكيل ألمي   عهدة ش  فقدان حق الش 

كة فرتيل أثناء اجتماعات المساهمي   ف 

كة فرتيل؛ و / أو  ش 

كة فرتيل أو نقلها؛ ▪ ي ش 
كة فرتيل من بيع أسهمه ف  ي منع أمي   عهدة ش 

 فقدان الحق ف 

كة فرتيل )مما قد يتطلب  - ي حالة نجاح الطعن، تعليق تراخيص التشغيل والتصاري    ح الخاصة بش 
ف 

كة إغالق عمل كة فرتيل أو تعلمن الش   يقها(؛يات ش 

كة فرتيل؛ و  - كة وش  ي هيكل ملكية أو عمليات بديل مما قد يؤثر سلًبا عىل الش 
كة إل تبب  اضطرار الش 

 أو  / 

ي حالة نجاح الطعن، فرض غرامات جوهرية.  -
 ف 

كة فرتيل— العقود الجوهريةُيرج  الرجوع إل قسم " ن  ي م يمكن أن يؤثر أ  " أدناه. ترتيب العهدة الخاص بش 
 ًبا عىل أعمال المجموعة ونتائج العمليات والوضع المالي والتدفقات النقدية. سل المنصوص أعاله

 
اء عرضة للتأخير وتكون أكير تكلفة مما نتوقع،  قد يكون تطوير قدرات إنتاج األمونيا الزرقاء والخرص 

ها بما يتماسر مع  اء وتسعير  توقعاتنا. وقد ال ينشأ سوق لألمونيا الزرقاء والخرص 
 

اء. ومع ذلك، قد  قد أن  إن اإلدارة تعت  تمتلك مصانعنا الحجم الالزم لدعم إنتاج األمونيا الزرقاء والخرص 
ا أطول وقد يكون أكت  تكلفة مما نتوقع، وذلك قد  

ً
اء وقت يستغرق بناء قدرات إنتاج األمونيا الزرقاء والخرص 
ي وقت مبكر عن من 

ي اقتصاد الهيدروج يحد من قدرتنا عىل ترسيخ أنفسنا ف 
ي   النظيف و / أو قد  افسينا ف 

ي القيام بذلك.  
ة ف   نتحمل تكاليف كبت 

 
ي مرحلته المبكرة وهي قيد التطوير. وهناك خطر 

اء والزرقاء ف   عىل ذلك، ال يزال سوق األمونيا الخرص 
ً
عالوة

ي 
ؤ التحول العالمي إل  تباطاحتمالية  تحول السياسات الحكومية عن إزالة الكربون، أو    احتمالية  يتمثل ف 
ها بالشعة  احتمالية  اد الهيدروجي   أو  اقتص اء وتسعت  أو الطريقة  عدم تطور سوق األمونيا الزرقاء والخرص 

ي نتمتع بالقدرة عىل إنتاجها 
اء الب  ا لذلك، قد يكون الطلب عىل األمونيا الزرقاء والخرص 

ً
ي نتوقعها. وفق

الب 
ي المستقبل والسعر الذي يمكننا بيعه به أقل مما نتوقع. وقد يؤدي

ذلك إل انخفاض هوامش الرب  ح،   ف 
اء، مما قد  مخزوننا والتقليص المؤقت أو الدائم إلنتاج  مصانعنا أو  وتخفيض قيمة   األمونيا الزرقاء والخرص 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.   يكون له تأثت  سلب 
 

 عمالنا. يمكن أن تؤثر األعمال اإلرهابية سلًبا عىل أ
 

المرافق الصناعية كات األخرى ذات  ي ذلك شأن الش 
ا ألنشطة إرهابية، شأننا ف 

ً
ى.    قد نكون أهداف الكت 

ي يمكن أن تمثل خطورة 
ة من األمونيا والمواد األخرى الب  وتخزن العديد من مصانعنا ومرافقنا كميات كبت 

ر يلحق ب ي حالة سوء التعامل معها. وقد تتأثر عملياتنا أي رص 
مرافق البنية التحتية، مثل توليد الكهرباء،  ف 

، الذين يمك  ة أو يتعرضون إلصابات  ومرافق النقل والتوزي    ع، أو إصابة الموظفي   ا مباش 
ً
ن أن يكونوا أهداف

وجينية أو توزيعها   ي قدرتنا عىل إنتاج األسمدة النيت 
. وقد يؤدي أي اضطراب ف  ي ة جراء عمل إرهات 

غت  مباش 
ي 
ة الستبدال أصولنا أو إصالحها أو التأمي   عليها، مما    إل انخفاض كبت  ف  اإليرادات وتكاليف إضافية كبت 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. قد يكون له ت  أثت  سلب 
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لمواد كيميائية المحتمل  االستخدام  أو  باإلرهاب  المتعلقة  للمخاوف  نظًرا  ذلك،  إل  معينة   باإلضافة 

ي نعمل فيها بتنفيذ  
ي البلدان الب 

لوائح جديدة تؤثر  كالمتفجرات أو المواد سامة، قد تقوم الحكومات ف 
األخرى   الكيميائية  والمواد  األسمدة  نقل  تؤثر عىل  أو  األخرى  أمن مصانعنا ومستودعاتنا ومرافقنا  عىل 

و فرض قيود عىل بيع منتجاتنا، مما قد واستخدامها. وقد تؤدي هذه اللوائح إل ارتفاع تكاليف العمليات أ
ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملي  اتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. يكون له تأثت  سلب 

 
) ي
وئ  ي )اإللكي 

ائ  ي العمليات     (cybersecurity)يمكن أن تؤدي مخاطر األمن السيي 
 

إىل اضطرابات ف
 التجارية ونتائج تشغيلية غير مواتية. 

 
ي  إننا نع

ي    الحاسوبتمد عىل تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم ف 
ي العديد من جوانب أعمالنا، بما ف 

ف 
وعمليات   التوريد  وسلسلة  المالية  والوظائف  المحاسبة،  وإدارة  والخارجية،  الداخلية  االتصاالت  ذلك 

وا والمرافق،  المصانع  وتوقف  التوريد،  وسلسلة  األعمال  اضطرابات  تؤدي  وقد  نظام  المصانع.  نقطاع 
ي نتعرض له

ونية إل إلحاق  تكنولوجيا المعلومات والشبكات الب  ا نحن أو موردونا بسبب الهجمات اإللكت 
ي  
ات  السيت  األمن  مخاطر  وتشمل  التشغيلية  نتائجنا  عىل  سلًبا  وتؤثر  بعملياتنا  جسيمة  ار  أرص 

 () ي
وت  ،  (  الهجمات عىل تكنولوجيا المعلومات والبنيcybersecurity)اإللكت  ة التحتية من قبل المتسللي  

ب فقدها  أو  المعلومات  وإساءة وتلف  معلومات شية،  عن  المقصود  غت   واإلفصاح  وسات،  الفت  سبب 
  . ي الكمبيوتر أو فقدان السيطرة عليها، والخروقات الناجمة عن أخطاء الموظفي  

استخدام أنظمة التحكم ف 
ي 
ات  السيت  األمن  لمخاطر  تعرضنا  (  ويشمل  ي

وت  أطراف   ( cybersecurity) )اإللكت  خالل  من  التعرض 
ي إدارة أعمالنا والتعرض من خالل موردي خارجيي   قد تكون   خارجية نعتمد عىل

أنظمتهم بشكل كبت  ف 
ونية. وقد طبقنا إجراءات وتدابت  أمنية لحماية أنظمتنا ومعلوماتنا من 

أنظمتهم عرضة للهجمات اإللكت 
ونعتقد  ونية،  اإللكت  للهجمات  نم  التعرض  ال  قد  ذلك،  ومع  واإلجراءات كافية.  اإلجراءات  تلك أن هذه 

ونية شيعة التطور أو منعها أو معالجتها. وقد  ي الالزم لتوقع أنواع الهجمات اإللكت 
الموارد أو التطور التقب 

ونتائج عملياتنا ووضعنا   أعمالنا  ي عىل  تأثت  سلب  بنا  الخاصة  والتحكم  المعلومات  أنظمة  اق 
يكون الخت 

. ال  مالي
 

ي العديد من البلدا
 

 ن. نتعرض لمخاطر مرتبطة بالعمل ف
 

والتكاليف  الصعوبات  ذلك:  ي 
ف  بما  والشكوك،  المخاطر  من  للعديد  العالمية  التجارية  عملياتنا  تخضع 

ات غت  المتوقعة  ة من القواني   والمعاهدات واللوائح المعقدة، والتغيت  المرتبطة باالمتثال لمجموعة كبت 
ي البيئات  

ي المعاف 
ات ف  ائب، التنظيمية، وتقلبات أسعار العمالت، والتغيت  يبية أو معدالت الرص  هدات الرص 

ة و  اح الركت  
ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، اقت 

ائب المحىلي والدولي )بما ف  ي قانون الرص 
ات ف  التغيت 

والتنمية(  االقتصادي  التعاون  منظمة  قبل  ل،  الثالثة من  قد تخضع  ي 
الب  االستقطاع،  واألرباح  متطلبات 

ها   من القيود.  وفرض تعريفات أو ضوابط رصف أو غت 
 

ي ذلك  
ي مختلف البلدان، بما ف 

هذا ونخضع لقواني   ولوائح مكافحة الفساد وبرامج العقوبات االقتصادية ف 
لعام   المتحدة  الواليات  ي 

ف  الفاسدة  األجنبية  الممارسات  لعام 1977قانون  ي 
يطات  الت  الرشوة  وقانون   ،

واالتحاد  2010 المتحدة  األمم  تصدرها  ي 
الب  االقتصادية  العقوبات  وبرامج  مراقبة  ،  ومكتب  ي  األوروت 

العقوبات   قانون  بموجب  عليها  المنصوص  واللوائح  األمريكية،  الخزانة  لوزارة  التابع  األجنبية  األصول 
لعام   إيران  ال  2010الشاملة والمساءلة وسحب االستثمارات من  الواليات  متحدة. ونتيجة الصادر عن 

لخطر   نتعرض   ، الدولي المستوى  عىل  تجارية  أعمال  ولوائح لمزاولة  الفساد  مكافحة  قواني    انتهاك 
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كاؤنا أو وكالؤنا. ُيعاقب عىل انتهاكات  ي نعمل فيها نحن أو ش 
ي تلك البلدان الب 

العقوبات المعمول بها ف 
ي ذلك الغرامات، والحرمان من امتيازات  قواني   ولوائح مكافحة الفساد والجزاءات بعقوبات مدنية، بما 
ف 

مصادرة األصول، والحرمان من العقود الحكومية )وإنهاء العقود القائمة( التصدير، واألوامر الزجرية، و 
اخيص أو تقييدها، وكذلك بغرامات جنائية والسجن. وقد يؤدي انتهاك القواني   المعمول بها  وإلغاء الت 

كائنا إل تعرضنا لعقوبات ويمكن أن يكون لذلك تأثت  سمن قبل موظفينا أو مستشارينا أ ي  و وكالئنا أو ش  لب 
 جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 

 
ي جميع أنحاء العالم. وال يمكننا التنبؤ 

ي مختلف البلدان ف 
كما نخضع لقواني   مكافحة االحتكار والمنافسة ف 

ال هذه  تغت   قوابكيفية  ي 
ف  ات  والتغيت  الوقت.  بمرور  وتنفيذها  وإدارتها  ها  تفست  أو  مكافحة قواني    ني   

أو  الحالية  عملياتنا  من  تحد  قد  إنفاذها،  أو  إدارتها  أو  ها  تفست  ي 
ف  أو   ، العالمي الصعيد  عىل  االحتكار 

 المستقبلية ونمونا. 
 

ها والعقوبات االقتصادية وقواني    باإلضافة إل ذلك، يتعي   علينا االمتثال لضوابط التصدير المعمول ب
ي تخضع

ي أي وقت بناًء عىل الظروف االجتماعية والسياسية. وقد   وأنظمة التجارة الدولية، والب 
للتغيت  ف 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج   يؤدي انتهاك هذه القواني   واللوائح إل فرض عقوبات قد يكون لها تأثت  سلب 
 ا النقدية. عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتن

 
 طات الحكومية. تعتمد عملياتنا عىل تلبية متطلبات الضمان الماىلي من السل

 
ي كل من مرافقنا، وقد يكون لقرار أي جهة حكومية  

نحظ  بتصاري    ح وموافقات تسمح بمزاولة العمليات ف 
و موافقة برفض إصدار ترصي    ح أو موافقة جوهرية جديدة أو متجددة أو تأخت  إصدارها، أو إلغاء ترصي    ح أ

ي جوهري عىل قدرتنا ع ، تأثت  سلب  ي المرفق ذي الصلة قائمة أو تعديلها بشكل كبت 
ىل مواصلة العمليات ف 

ي بع الحاالت، قد ُيطلب منا االمتثال لمتطلبات تنظيمية  
وعىل أعماله ووضعه المالي ونتائج عملياته. وف 

ط للحصول عىل مثل هذه التصاري    ح وا لموافقات أو الحفاظ عىل الموافقات تتعلق بالضمان المالي كش 
ي طمأنة الجهات الحكومية المحلية أو الوطنية أنه سيكون الحالية. ويتمثل الغرض من هذه المت

طلبات ف 
ي مرافقنا.  

ي و / أو إجراءات العناية بعد اإلغالق و / أو االستصالح ف 
لدينا أموال كافية متاحة لإلغالق النهات 

ي  وقد يكون ألي متطلبات ضمان   ائب المحلية تأثت  سلب  ي اللوائح والرص 
مالي إضافية أو إضافات أخرى ف 

 جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 
 

ي ذلك 
 

ي تلك البلدان، بما ف
 

ائب المعمول بها ف ي بلدان متعددة ونخضع لقوانير  الرص 
 

نزاول أعمالنا ف
يبية. المخاطر المتعلقة بالتحديات المر   تبطة بمواقفنا الرص 

 
ي مختلف البلدان. ونظًرا إل  نزاول أعمالنا عىل نطاق عالمي وبالتالي إننا  

ائب ف   نخضع لقواني   ولوائح الرص 
ي  يب 

ائب عرضة للتغيت  وقد ال توفر مبادئ واضحة أو قاطعة، يعتمد النظام الرص  أن قواني   ولوائح الرص 
اتنا لهذ ا عىل تفست 

ً
اض عىل هذه المطبق علينا أحيان ه القواني   واللوائح. وال يمكننا أن نضمن عدم االعت 

ات من قبل السلطات المختصة.  التفس  ت 
 

ائب واتفاقيات االزدوا نا لقواني   الرص  ي عدم صحة فهمنا وتفست 
ي واألحكام  هناك خطر يتمثل ف  يب 

ج الرص 
يب ي أن السلطات الرص 

ا خطر يتمثل ف 
ً
. هناك أيض ي الواليات القضائية ذات  األخرى من جميع النواجي

ية ف 
الصلة قد تقوم بالتدقيق وإجراء تقييمات من المحتمل أن تشمل الفوائد والغرامات والعقوبات والقرارات  

نا للقواني   المذكورة أ ي تختلف عن فهمنا وتفست 
يبية واألحكام األخرى،  عاله وفهمناالب  للمعامالت الرص 
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ي عىل ي يمكن أن تتضمن تأثت  سلب 
هناك خطر من أن و  ال . ووضعنا المالي  والنتائج التشغيلية، مالنا أع  والب 

ائب  القواني    ، وقد يكون لها تأثت    المعدلة أو األحكام األخرى المعدلة أو اتفاقيات الرص  قد تشي بأثر رجعي
ي   جوهري عىل أعمالنا، ونتائج العمليات لدينا، ووضعنا المالي والتدفقات النقدية لدينا. سلب 

 
يبة  وفيما يت يبية المؤجلة، فإننا نعمل بتوقعات الدخل المستقبىلي الخاضع للرص 

علق بتقديرنا لألصول الرص 
ي أن ال

ا لذلك، هناك خطر يتمثل ف 
ً
اضات اإلدارة. وفق ي تستند إل تقديرات وافت 

اضات والب  ي االفت 
ات ف  تغيت 

يبة يمكن أن   ي توقع الدخل المستقبىلي الخاضع للرص 
ي أو التقديرات الخاطئة ف 

ة ف  يؤدي إل اختالفات كبت 
ائب   .  تقييم الرص 

 

 

ا  
ً
ديون نتحمل  أعمالنا، وقد  إدارة  تحد من مرونة  قد  قيود  بنا عىل  الخاصة  الديون  اتفاقيات  وتنص 

 أخرى. 
 

ي  
ف  لدينا  2021يونيو    30كما  قروض    مليون  581.4، كان  شكل  ي 

ف  أمريكي  وتحتوي وسلفيات دوالر   .

عىل بنا  الخاصة  الديون  قدرت  اتفاقيات  من  تحد  ي 
الب  التعهدات  من    نا بعض  معينة  أنواع  إجراء  عىل 

ي الدين المعامالت، منها تعهدات تتطلب منا الحفاظ عىل نسب معينة تتعلق بتغطية الفائدة ونسبة صا
ف 

يبة واإلهالك واالستهالك. باإلضافة إل ذلك، تحتوي بعض اتفاقيات الديون   إل الرب  ح قبل الفائدة والرص 
:  الخاصة بنا   عىل تعهدات تقييدية تحد من قدرتنا عىل عدة أمور من بينها ما يىلي

ا بحاالت استثنائية مسموح بها(؛ −
ً
 تحمل مديونية مالية إضافية أو ضمانها )رهن

ا بحاالت استثنائية مسموح بها(؛ ومنح ض −
ً
 مان أو إنشاء حقوق ضمانية )رهن

أ − ها  تأجت  أو  تتجاوز حدود معينة  ي 
الب  أي من أصولها  فيها دون موافقة  بيع  الترصف  أو  نقلها  و 

 . ي
 المقرض المعب 

وط فيما  اتفاقيات ديون مستقبلية، عىل ش  القائمة، وأي  الديون  اتفاقيات  باإلضافة إل ذلك، تحتوي 
ام دين واحد حالة تقصت  بموجب  ي  

تعلق بحاالت إخالل مقابل حيث قد تشكل حالة تقصت  بموجب الت 
امات ديون أخرى قائمة. وتح ي الت  

ا عىل أحكام تغيت  السيطرة الب 
ً
توي بعض اتفاقيات الديون القائمة أيض

كة   ي حالة توقف ش 
داد الدين ف  كة أدنوك    أو سي آي تسمح للمقرضي   بتشي    ع است  كات وش  )أو أٍي من الش 

كة أدنوك  60نسبة   عن امتالك ما ال يقل عنبشكل جماعي  التابعة لهما(   % من أسهمنا أو إذا لم تعد ش 
كاتها التابعة( تمتلك نسبة  )أو   % عىل األقل من أسهمنا. ويمكن ألٍي من هذه التعهدات أن  25أٍي من ش 

. تمنعنا من إبرام معامالت معينة قد نراها مجدية دون ال  حصول عىل موافقة المقرضي  
 
امات الدين الخاصة بن   عىل ذلك، قد يؤدي خرق أي من هذه التعهدات إل تقصت  بموجب الت  

ً
ا عالوة

العقد  هذا  بموجب  القائمة  المبالغ  تصبح كل  أن  إل  يؤدي  قد  مما  الصلة،  ذي  التعهد  بها  يتعلق  ي 
الب 

امات بتقديم قروض إضافية إلينا.  مستحقة وواجبة السداد عىل الفور إل جانب إنهاء كل  االلت  
 

وط مماثلة أو غت  مواتية.   عىل ذلك، قد نتحمل مديونية إضافية تحتوي عىل ش 
ً
ويمكن أن تؤدي    عالوة

 . الخاصة بنا  التشغيلية المرونةالمديونية اإلضافية إل تفاقم تقييد 
 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا  قد يكون ألي من هذه األحداث تأثت  سلب 
 قدية. الن
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 نتعرض للمخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة. 
 

ي  
ف  إجما2021يونيو   30كما  بلغ  القروض  ،  مقداره    والسلفياتلي  ما  بنا  دوالر مليون    581.4الخاصة 

  ، ة. ونتيجة لذلك، تتأثر مصاريف الفائدة بشكل كبت  بتقلبات أسعار   جميعها أمريكي بأسعار فائدة متغت 
المركزية  المصارف  سياسات  فيها  بما  سيطرتنا،  عن  الخارجة  العوامل  من  بالعديد  تتأثر  ي 

الب  الفائدة، 
ي األسعار المرجعية إل زيادةوالظروف اال

مرصوفات    قتصادية والعوامل السياسية. وستؤدي أي زيادات ف 
وتدفقاتنا  عملياتنا  ونتائج  المالي  أعمالنا ووضعنا  ي جوهري عىل  تأثت  سلب  لها  يكون  وقد  الفائدة  أسعار 

 النقدية. 
 

 تتعرض أعمالنا لتقلبات أسعار الرصف. 

ي إن عملة التقارير الرئيسية لدينا هي 
، لكن إيراداتنا وتكاليفنا مقومة بعدة عمالت، بما ف   الدوالر األمريكي

. وتعتمد غالبية ايراداتنا  ي
ذلك الدوالر األمريكي واليورو والجنيه المرصي والدينار الجزائري والدرهم اإلمارات 

ي  %  6ورو، بنسبة تقارب  عىل أسعار المنتجات المقومة بالدوالر األمريكي والي
ة االثب  عش  شهًرا المنتهية لفت 

ي  
ي    2021يونيو    30ف 

ي والدينار الجزائري. باإلضافة إل ذلك، كما ف 
  30بالجنيه المرصي والدرهم اإلمارات 

. ومع ذلك، نظًرا إل موقع مرافق اإلنتاج لدينا،    كانتمن ديوننا  % 42، فإن 2021يونيو  بالدوالر األمريكي
بالمواد األولية المتعلقة  التكاليف غت   المتحدة مقومة    فإن  العربية  ي كل من مرص والجزائر واإلمارات 
ف 

. باإل  ضافة  بالعملة المحلية. ولذلك، يمكن لتقلبات أسعار الرصف أن تؤثر سلًبا عىل أدائنا التشغيىلي والمالي
ي  
اإلمارات  الدرهم  بخالف  ذلك،  والدينار    تبطالمر إل  المرصي  الجنيه  يخضع  فقد   ، األمريكي بالدوالر 

بعض  الجزائري   بتخفيض  ي 
انتقات  بشكل  ونقوم  والسيولة.  الرصف  ي سعر 

ف  مفاجئة وجوهرية  ات  لتغت 
يات التعاقدية مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية عن طريق عدة أمور من بينها طلب تسوية المشت  
، أ و التحوط من  لمنتجاتنا أو ربطها بالدوالر األمريكي أو أي عملة قابلة للتحويل بحرية إل الدوالر األمريكي

خالل مشتقات العمالت األجنبية، ومع ذلك قد تكون تلك الجهود غت  فعالة. ونتيجة لذلك، قد يكون 
أعمال عىل  جوهري  ي  سلب  تأثت   الرصف  أسعار  ي 

ف  وتدفقاتنا للتقلبات  المالي  ووضعنا  عملياتنا  ونتائج  نا 
 النقدية. 

 
ي بالدوالر األمر 

ي مقابل    3.673يكي بسعر  وعىل الرغم من ارتباط الدرهم اإلمارات 
دوالر   1.00درهم إمارات 

، إال أنه ال يوجد ما يضمن أن مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي سيواصل  1997أمريكي منذ عام 
ي المستقبل، خاصة إذا استمرت زيادة الطلب عىل الدوالر األمريكي نتيجة  الحفاظ عىل هذ

ا السعر الثابت ف 
وس كورونا الم ي سعر رصف لوباء فت 

ستجد وأي موجات أخرى له أو عودة ظهوره. وقد يؤدي أي تغيت  ف 
ي دولة اإلمارات ا

ي إل زيادة تكاليف عملياتنا ف 
لعربية المتحدة، بما الدوالر األمريكي مقابل الدرهم اإلمارات 

ي تقلب نت
ي ندفعها مقابل منتجاتنا أو لخدمة مديونيتنا، أو قد يتسبب ف 

ي ذلك التكاليف الب 
ائج عملياتنا ف 

ي جوهري عىل أعمالنا   ووضعنا المالي بسبب آثار تحويل العملة، ويمكن أن يكون ألٍي من ذلك تأثت  سلب 
 قبلية. ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتوقعاتنا المست

 
 ويمكن أن تتأثر أعمالنا بعلقات الموظفير  الحادة، مما قد يؤثر سلًبا عىل عملياتنا. 

 
ي  
من القوى العاملة العالمية لدينا من قبل مجلس %  30، تم تمثيل ما يقرب من  2021يونيو    30كما ف 

. وعىل الرغم من أننا نرى أن عالقاتنا   ا لمتطلبات القانون المحىلي
ً
ي مواقعهم وفق

العمل أو النقابة العمالية ف 
المو  ممثىلي  أو   

الموظفي   مع  نشوء خالفات  يمكننا ضمان عدم  ال  فإنه   ، الموظفي   مع  ي جيدة 
ف  ظفي   

اعات عىل أداء  مجالس العمل، أو عدم حد  ي المستقبل. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الت  
ي ف  وث النشاط النقات 
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 وعالقات مكان العمل مما قد يؤثر سلًبا عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا  
الموظفي  
 النقدية. 

 
وموظفير    مؤهلير   موظفير   تمكننا من جذب  ي حال عدم 

 
نتمكن  ف فلن  بهم،  من  مهرة واالحتفاظ 

 العمل بكفاءة، مما قد يؤدي إىل انخفاض نتائج العمليات والتدفقات النقدية الخاصة بنا. 
 

تعتمد قدرتنا عىل تشغيل مرافقنا وإدارة أعمالنا عىل قدرتنا عىل جذب الموظفي   المؤهلي   واالحتفاظ 
ي ذلك المهندسي   المتخصصي   والمشغلي   و 

ي اإلدارة العليا. بهم، بما ف 
وقد تؤدي زيادة    الفنيي   وموظق 

تعيي   عدد كاٍف من  فيها إل عدم قدرتنا عىل  نعمل  ي 
الب  ي األسواق 

ف  المؤهلي    الموظفي    الطلب عىل 
اتيجية النمو الخاصة  الموظفي   الذين يتمتعون بالمهارة واالحتفاظ بهم لدعم متطلبات التشغيل واست 

الموظفي    نفقات  تزيد  المبنا. وقد  المعروض من  ي 
ف  لنقص  نتيجة  إل   ا 

ً
أيض المهرة وقد نضطر  وظفي   

ة إذا لم نتمكن من تعيي   موظفي   يتمتعون بالمهارات المطلوبة. باإلضافة إل  تحمل نفقات تدريب كبت 
ذلك، تتم إدارة أعمالنا من قبل عدد من كبار المسؤولي   التنفيذيي   والتشغيليي   وتعتمد عىل االحتفاظ  

المؤهلة وتوظيفها. وقد يؤثر  باإلدا أو فقدان  رة  أو تدريبهم  الموظفي    تكاليف  أو زيادة  الموظفي    نقص 
ي عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.   بشكل سلب 

 الموظفي   الرئيسيي  
 

ي قد نتعرض  
 

ي  نزاعات ودعاوى قضائية قد يكون لها، إذا كانت نتائجها غير موا  للدخول ف تية، تأثير سلب 
 لنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وتدفقاتنا النقدية. جوهري عىل أعما

 
ي قد نتعرض  

ي تقيمها    للدخول ف 
اعات والدعاوى القضائية الب  ي ذلك الت  

نزاعات ودعاوى قضائية، بما ف 
والمورد المنافسي    مع  اإلجراءات  إل  باإلضافة  يبية  والرص  والمنافسة  التنظيمية  والعمالء  السلطات  ين 

اعات بمسائل تشغيلية رئيسية، مثل تصاريحنا،    والموظفي   واألطراف األخرى. وقد تتعلق بعض هذه الت  
ي جوهري عىل أعمالنا. وقد تكون أي نزاعات أو  ي حال كانت نتائجها سلبية، فقد يكون لها تأثت  سلب 

وف 
ال، أم  موضوعية  أسس  لها  القبيل، سواء كانت  هذا  قضائية من  ،   دعاوى 

ً
ا طويال

ً
وقت وتستغرق  مكلفة 

فقد ترص  بسمعتنا، وتؤدي   ويمكن أن تؤدي إل تشتيت انتباه إدارتنا، وإذا كانت نتائجها غت  مناسبة لنا،
إل دفع تعويضات مالية و/أو التعرض لسبل انتصاف زجري و/أو زيادة تكاليفنا، مما قد يكون له تأثت  

ي جوهري عىل أعمالنا، ونتائج عمليات ، وتدفقاتنا النقدية، وبالتالي عىل قدرتنا عىل سلب  نا، ووضعنا المالي
اماتنا بموجب األسهم، وكذلك ا ي لألسهم وقيمتها. الوفاء بالت  

 لسعر السوف 
 
كتنا التابعة  إ كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م. م  ن شر ال تزال تحتفظ ببعض األنشطة المتبقية  شر

 . القديمة واإلنشاءالمتعلقة ب أعمال الهندسة  
 

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة بموجب عملية  أعمالها الهندسية واإلنشائية إل  فصل االندماجنقلت ش 

كة   ي إل سي   لإلنشاءأوراسكوم  ش  ي مارس  ت 
كة فصل االندماج. وقبل عملية  2015  من عام  ف  ، كانت ش 

كة قابضة فرعية تابعة لنا ت كاتنا التابعة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م، وهي ش  كتي   من ش  ضم ش 

كة    اءواإلنشاألعمال الهندسية    بعضالعاملة، تمتلك   ي تعذر نقلها إل ش 
ي   لإلنشاءأوراسكوم  المتبقية الب  ت 

ي إطار عملية  إل سي 
ها من األسباب.  فصل االندماجف   ألسباب قانونية أو تنظيمية أو غت 

عملية    االندماجولتنفيذ  أو فصل  كة  من ش  أبرمت كل  األوسط ،  ق  الش  ي 
ف  والصناعة  لإلنشاء  راسكوم 

 ( ي  وشمال إفريقيا ش.م.خ. 
أوراسكوم لإلنشاء والصناعة،  والب  كة  كة تابعة لش  كة   وهي كانت ش  حالًيا ش 
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كة أوراسكوم لإلنشاء آي إتش سي   كة أوراسكوم    4تابعة مملوكة لنا بالكامل( وش  كة تابعة لش  ي )ش 
ي ف  ت 

و   لإلنشاء(  المش  البيع  اير اتفاقية  فت  ي 
ف  عام  ط  إدارة  2015  من  أن  وط عىل  المش  البيع  اتفاقية  تنص   .

كة اإلنشاء أنشطة   تب عليها من مخاطر ومزايا، سيتم نقلها من ش  ، وكذلك التأثت  االقتصادي لكل ما يت 

كة أوراسكوم لإلنشاء حب  يتم إنهاء أنشطة الخاصة  اإلنشاء  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م إل ش 

كة   كة أوراسكوم  اإلنشاءأوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م، أو حب  يتم فصل أنشطة  بش  الخاصة بش 

كة أوراسكوم لإلنشاء.   ي كيان تشييد منفصل ُينقل بعد ذلك إل ش 
لإلنشاء والصناعة ش.م.م وإدماجها ف 

كة أوراسكوم لإلنشاء وال ألنشطة أو األصول صناعة ش.م.م ال تعكس اوبناًء عليه، فإن القوائم المالية لش 

امات الخاصة باألعمال الهندسية واإلنشائية القديمة.    أو االلت  

 

انه   ال  نزاع  باإلضافة  ي    جاريهناك 
ف  بناء  وع  بمش  والذي  يتعلق  الدوحة  حالًيا. قطر  للتحكيم    يخضع 

كة و  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م وش  ك -أوراسكوم لإلنشاءاتأبرمت كل من ش  ة  مرص، وهي ش 

كة أوراسكوم   امات )"التنازل عن الحقوق"( لش   عن الحقوق وااللت  
ً
كة أوراسكوم لإلنشاء، تنازال تابعة لش 

امات أو أحكام قد تنشأ بموجب  -  لإلنشاءات كة أوراسكوم لإلنشاء أي الت   عزى إل ش 
ُ
مرص، والذي بموجبه ت

كة األم   كة أوراسك  -ضمان الش  وع    المتعلقةدعوى التحكيم  عن    -وم لإلنشاء والصناعة ش.م.م  ش  بمش 

"ال قسم  إل  الرجوع  ُيرج   العلقة  الصفقاتسدرة.  ذات  األطراف  لإلنشاء    –   مع  أوراسكوم  كة  شر

وط المتعلقة  -–والصناعة ش.م.م"   ". بعملية فصل االندماجاتفاقية البيع المشر

وال لإلنشاء  أوراسكوم  كة  تعرض ش  يتحقق  تال  الطارئة  للمسؤولية  الهندسة  صناعة ش.م.م  أعمال  جاه 

كة    اإلنشاءو  ي إل سي   لإلنشاءأوراسكوم  الخاصة بش  كة    ت  ي إل سي   لإلنشاءأوراسكوم  إال إذا أخفقت ش  ي   ت 
ف 

الحقوق.   التنازل عن  أو  وط  المش  البيع  اتفاقية  المقررة بموجب  اماتها  بالت   ام  الوفاء  الت   ق 
ّ
تحق إذا  حب  

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة، فقد وافقت   كة  عىل تعويض  لإلنشاء والصناعة    أوراسكومة  ك ش  ش  ش 

تي بأعمابنسبة  لوب  غ فت  المتعلقة  امات  االلت   بعض  الناشئة عن  الخسائر  القديمة   اإلنشاءل  عن  والبناء 

تي كة فت  تي–معامالت األطراف ذات العالقة  لوب. ُيرج  االطالع عىل "غلش  اتفاقية االكتتاب    –لوب  غفت 

التو   ". والمساهمة هذا  يتعلق يشمل  فيما  التعاقدية  بالتعهدات  المتعلقة  امات  االلت   للمسؤولية  عرض 

الخاصة  و القديمة،    اإلنشاءبأعمال   وعالتحكيم  يبية  بمش  الرص  والمطالبة  اوراسكوم   سدرة،  كة  لش 

ي مرص.  ُيرج  الرجوع إل "  لإلنشاءات
كة خالل ف  اعات المتعلقة بالش  بيان بموقف القضايا واإلجراءات والت  

ة  الثال  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  –ث السنوات األخت  ي المقامة ضد ش  يب 
  وكذلك   "قضية التهرب الرص 

ة  " كة خالل الثالث السنوات األخت  اعات المتعلقة بالش  قضية    –بيان بموقف القضايا واإلجراءات والت  

وع السدرة التحكيم كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ومش   ". بي   ش 

كة    اإلنشاءفإننا نحتفظ بالمسؤولية عن جوانب معينة من أعمال الهندسة و نتيجة لما سبق،   القديمة لش 

امات نشأت أو قد تنشأ فيما يتعلق بأعمال الهندسة  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م قد يكون ألي الت  

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م ولم يتم تعويضنا عنها بشكل من  اإلنشاءو  اسب من  القديمة لش 



105 

 

 

كة أوراسكوم لإلنشاء آي إتش سي   كة    4قبل ش  ي أو ش 
ي ف  ي إل سي   لإلنشاءأوراسكوم  ت  ي جوهري    ت  تأثت  سلب 

 .  عىل وضعنا المالي

ي تعزيز نزاهة رقابتنا الداخلية عىل
 

 ارير المالية وموثوقيتها وكفاءتها. التق قد ال يحالفنا النجاح ف
 

أعمالنا  ي 
ف  نعتمد  وإجراءات  إننا  م    عىل ضوابط 

ّ
تنظ والتعرض    بياناتداخلية  والتمويل  واإلدارة  العمالء 

يمكن   فال  ذلك،  ومع  ألعمالنا.  األخرى  والجوانب  االئتمانية  أنللمخاطر  عىل  الضوابط   التأكيد  هذه 
ي حال  

كة مملوكة ملكية عامة. وف   لمتطلباتنا بوجٍه عام أو لمتطلباتنا بصفتنا ش 
ً
واإلجراءات ستكون كافية

ي رقاوقوع ضعف جوهر 
ي المستقبل ف 

بتنا الداخلية عىل التقارير المالية، فقد تتضمن بياناتنا المالية ي ف 
بإعادة   مطالبي    نكون  ي   إصدار أخطاًء جوهرية، وسوف 

ف  الثقة  المستثمرون  يفقد  وقد  المالية  نتائجنا 
ي    البيانات

ي حال تعذر تقديم بيانات ماليتم إصدارها المالية الب 
ي األوقات . وباإلضافة إل ذلك، ف 

ة دقيقة ف 
ي  سعر اللمناسبة، فقد يتأثر ا

 أسهمنا سلًبا.  السوف 
 
 المتعلقة باألوضاع الجغرافية والسياسية واالقتصادية  المخاطر  

 
عىل  ا  ً ا كبير ً تأثير تمارس  تزال  وال  إفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر منطقة  ي 

 
ف الحكومات  مارست 

ي  
 

ق  اقتصاداتها وأنظمتها القانونية والتنظيمية ف األوسط وشمال إفريقيا، مما قد يخلق منطقة الشر
 بيئة غير مستقرة ألنشطة االستثمار واألعمال. 

 
ي ذلك الجزائر ومرص ودولة 

ق األوسط وشمال إفريقيا، بما ف  ي منطقة الش 
لطالما تدخلت الحكومات ف 

ي السياسة االقتصادية لبلدانهم. وشمل هذا التدخل، عىل
ل ال   سبيل المثااإلمارات العربية المتحدة، ف 

والتجارة   ي  األجنب  االستثمار  ذلك  ي 
ف  بما  السوق،  أوضاع  تنظيم  المالية،    الخارجية،الحرص،  والخدمات 

ي األوضاع  وخدمات
ات غت  متوقعة ف   االجتماعية، أو  السياسية،النفط والغاز. ويمكن أن يكون ألي تغيت 

ق األ  االقتصادية،أو   ي منطقة الش 
ها من األوضاع ف  ريقيا أو البلدان المجاورة تأثت  وسط وشمال إفأو غت 

ي جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية وتوقعاتنا المستقبلية. وتشمل   سلب 
ات:   هذه التغيت 

ي ذلك من خالل سياسات مثل  −
زيادة التضخم والتدابت  الحكومية للحد من هذا التضخم، بما ف 

 ضبط األسعار؛

ي  اإل  −
ي ذلك التعاريف الجمركية وسياسة حماية اإلنتاج الوطب 

جراءات أو التدخالت الحكومية، بما ف 

ي والعمالت واإلعانات؛   وضوابط النقد األجنب 

ي ذلك القيود عىل الملكية األجنبية، وإلغاء الحقوق   −
، بما ف  ي

ي الهيكل التنظيمي والقانوت 
ات ف  التغيت 

ي نعمل اليالتعاقدية، ومصادرة األصول، واحتم
ي بعض البلدان الب 

ة عدم استقرار ملكية العقارات ف 

 فيها؛

ات العمل  − ، وتأشت  ، ومتطلبات التوظيف، وتكلفة استقطاب الموظفي   ي توافر الموظفي  
ات ف  تغيت 

بي   وأشهم/معيليهم؛ 
 واإلقامة للموظفي   المغت 

ائب األخرى؛  − يبة الدخل والرص   رص 

؛ المسياسات تأميم األصول ومتطلبات تعيي    −  وظفي   المحليي   المواطني  

ي الحصول عىل تصاري    ح وموافقات جديدة لعمليات جديدة أو تجديد   −
ات ف  الصعوبات والتأخت 

 التصاري    ح الحالية؛ و

 عدم القدرة عىل ترحيل األرباح و / أو أرباح األسهم.  −
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ي هذه السياسات أو اللوائح إل زيادة مرصوفات ال
ات غت  المتوقعة ف  يل أو االمتثال  تشغقد تؤدي التغيت 

ي   ات تأثت  سلب  ي الحد من قدرتنا التنافسية. وقد يكون ألٍي من هذه التغيت 
ويمكن أن يكون لها تأثت  يتمثل ف 

 . جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية
 
وشما  األوسط  ق  الشر منطقة  ي 

 
ف واالضطراب  االستقرار  عدم  حالة  استمرار  يؤثر  أو  قد  إفريقيا،  ل 

وتدفقاتنا   الماىلي  ووضعنا  عملياتنا  ونتائج  أعمالنا  عىل  ي جوهري  بشكل سلب  المسلح،  اع 
الي   تصاعد 
 النقدية. 

 
ي منطقة الش  2011منذ عام  

ي عدد من البلدان ف 
ق األوسط وشمال ، كانت هناك اضطرابات سياسية ف 

وس وليبيا  والعراق  وإيران  ومرص  البحرين  ذلك  ي 
ف  بما  هذه  إفريقيا،  وتضمنت  واليمن.  وتونس  وريا 

ي الحاالت القصوى إل الرصاع المسلح والحروب األهلية، وأدت 
االضطرابات مظاهرات عامة ووصلت ف 

ي  
ي األنظمة وزيادة حالة عدم اليقي   السياسي ف 

ات ف  جميع أنحاء المنطقة. وال يمكن  إل عدد من التغيت 
تب عىل ذلك من آثار  التنبؤ بوقوع حاالت أو أحداث مثل الحرب أو األ  عمال العدائية األخرى، أو ما يت 

اعات   الت   من  لعدد  حالًيا  إفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الش  منطقة  تخضع  فيها.  نعمل  ي 
الب  البلدان  عىل 

ي اليمن وسور 
ي ذلك تلك تشهدها ف 

ي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول المسلحة بما ف 
يا )الب 

الواليات   مثل  الدول،  مع وغت   رصاعات  وكذلك   ، وفلسطي   والعراق  وإيران(  وتركيا  وروسيا  المتحدة 
 المسلحي   المرتبطي   بالدولة اإلسالمية. 

 
ي تشهدها  تأثرت الجزائر ومرص ودولة اإلمارات العربية المتحدة وستظل تتأثر بالتطورات السياسية  

الب 
ق األوسط وشمال إفريقيا بشكل   ي تؤثر عليها، وقد تؤثر تلك البلدان بشكل خاص ومنطقة الش 

عام أو الب 
ق األوسط وشمال إفريقيا عىل األوراق   ي منطقة الش 

ي أي بلد ف 
ردود فعل المستثمرين عىل التطورات ف 

ي ذلك دولة اإلمارات ال
ي أسواق أخرى، بما ف 

عربية المتحدة. وال يمكن أن يكون هناك  المالية للُمصدرين ف 
ي  أي ضمان بأن المتطرفي   أو الجماعات ا

ا إرهابًيا أو أي أعمال عنف أخرى ف 
ً
إلرهابية لن ينفذوا نشاط

. قد  اع المسلح اإلقليمي ي نعمل فيها لن تتأثر بأي تصعيد للت  
أن البلدان الب  ي نعمل فيها، أو 

البلدان الب 
ي أو دولة اإلمارات العربية المتحدة أو تؤثر فيهما وتزايد حالة  يكون ألي حوادث إرهابية تشه دها أبوظب 

ي أو دولة اإلمارات العربية المتحدة أم عد م االستقرار الجيوسياسي اإلقليمي )سواء كان ذلك يشمل أبوظب 
ي ودولة ي جوهري عىل مستوى جاذبية أبوظب  ي المنطقة، تأثت  سلب 

  ال(، أو أي تصاعد للرصاع العسكري ف 
اال  المال، وقدرتهما عىل  ي ورأس  المتحدة لالستثمار األجنب  العربية  الدولية،  اإلمارات  التجارة  ي 

ف  نخراط 
ي أعمالنا 

وقطاع السياحة فيهما، وبالتالي عىل مواقعهما االقتصادية والخارجية والمالية، مما قد يؤثر سلًبا ف 
 ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. 

 
 عالو  

ً
بما   ة الوافدة،  العمالة  المتحدة عىل  العربية  اإلمارات  تعتمد دولة  العمال غت    عىل ذلك،  ي ذلك 

ف 
ة   ا كبت 

ً
ي مجموعة من قطاعات الصناعة، وقد بذلت جهود

المهرة وكذلك المهنيي   ذوي المهارات العالية ف 
كات األجنبية والسياح إل الد ة من الش  ة لجذب أعداد كبت  ي السنوات األخت 

ولة. ومن شأن هذه الخطوات  ف 
للخط  أكت  عرضة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدء  أن تجعل  أو   ، اإلقليمي زيادة عدم االستقرار  ي حالة 

ر ف 
داخل  أنشطة  ي 

ف  اإلرهابية  أو  المتطرفة  الجماعات  انخراط  أو  الدولة،  ي 
ف  عملياتهم  األجانب  المقاتلي   

ي ظل سعي الحكومة  
ي  الدولة. باإلضافة إل ذلك، ف 

لزيادة تنوي    ع اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 
في بما  أخرى،  والتطورات  قطاعات  االقتصادية  لالتجاهات  التعرض  يزداد  أن  المرجح  من  السياحة،  ها 

 الجيوسياسية اإلقليمية والعالمية الشاملة. 
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ي بعض البلدان
 

ي وسن قوانير  ولوائح جديدة ف
ي نزاول فيها    يمكن أن يؤدي تحديث النظام القانوئ 

الب 
ة للستثمار وال نشاط التجاري، كما يمكن أن يؤثر سلًبا عىل أعمالنا إىل خلق بيئة غير مستقرة أو متغير

ي يمكننا بها مزاولة أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا الماىلي وتدفقاتنا النقدية. 
 الطريقة الب 

 
ي نزاول فيها أعمالنا تعمل عىل ت

ي المطلوب لدعم اقتصاد ال تزال بعض البلدان الب 
حديث اإلطار القانوت 

ة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص واقتصادات األسواق الناشئة  السوق. وتتمت   الجزائر ومرص ودول
 بالمناطق األكت  تقدًما. وتخلق  

ً
 مخاطر االستثمار بشكل عام ببيئات قانونية وتنظيمية أقل شمولية مقارنة

رية نظمة القانونية حالة من عدم اليقي   فيما يتعلق بالقرارات القانونية والتجاالتالية المتعلقة بهذه األ 
ي البلدان ذات االقتصادات السوقية األكت  تقدًما: 

ي نتخذها وقد ال توجد أوجه غموض من هذا القبيل ف 
 الب 
 

الدستور والقانون االتحادي والمراسيم الرئاسية والحكومية والوزارية، والتعارض    بي   التضارب   −

يعات الفيدرالية واإلقليمية والمحلية؛   بي   التش 

كات واألوراق المالية؛عدم وجود قواني   مالئم −  ة للش 

يعات؛  − ي واإلداري بشأن تفست  التش 
 االفتقار إل التوجيه القضات 

ي الهيكل  −
يعات تنفيذية أو عدم توفرها؛الثغرات ف  ي سن تش 

 التنظيمي بسبب التأخر ف 

يعات؛  − ي تفست  التش 
ة النسبية للقضاة والمحاكم ف   قلة الخت 

 عدم وجود سلطة قضائية مستقلة؛  −

 فيذ أوامر المحكمة؛صعوبة تن  −

إجراءات  − إل  يؤدي  قد  مما  الحكومية،  للسلطات  التقديرية  السلطة  من  مرتفع  مستوى  منح 

 ل تعليق تراخيصنا أو إنهائها؛ و تعسفية مث

ي تكون عرضة لسوء االستخدام.  −
ي والب 

 إجراءات إفالس أو إعسار غت  متطورة بشكل كاف 

امن دائًما مع تطورات السوق إل يمكن أن يؤدي التطور الشي    ع لهذه األنظمة الق انونية بطرق قد ال تت  
ي القانون والممارسة القضائي

ة. وتؤثر نقاط الضعف هذه عىل قدرتنا الغموض والتضارب وأوجه خلل ف 
ي  
عىل حماية حقوقنا بموجب تراخيصنا وعقودنا، أو عىل الدفاع عن أنفسنا ضد مطالبات اآلخرين، بما ف 

المقدمة من ق بامتثالنا للقواني   واللوائح  ذلك الطعون  يتعلق  التنظيمية والحكومية فيما  بل السلطات 
ي جوهري عىل أعمالنا و/أو نتائج عملياتنا و/أو وضعنا المالي    المعمول بها، ويمكن أن يكون لها تأثت   سلب 

 و/أو تدفقاتنا النقدية. 
 

ي منطقة الش  
ق األوسط وشمال أفريقيا، بما ونظًرا إل تطّور هذه االقتصاديات، ورغبة بعض البلدان ف 

الخصوص  فيها   وجه  معىل  إل  االنضمام  ي 
ف  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  التجارة الجزائر  نظمة 

ي تنفيذ قواني   ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر عىل الطريقة 
العالمية، فإن حكومات تلك البلدان قد بدأت ف 

ي  ي ندير بها أعمالنا ويكون لها تأثت  سلب 
جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا   الب 

ات  النقدية وتوقعاتنا المستقبلية، ونتوقع أن تواصل ت نفيذها لتلك القواني   واللوائح. وقد تتسبب أي تغت 
ات عىل اللوائح الحكومية فيما  ي إدخال تغيت 

تطرأ عىل السياسات االستثمارية أو المناخ السياسي السائد ف 
: ي  تعلق بما يىلي

 ضوابط األسعار؛ −

اد؛  −  ضوابط عمليات التصدير واالستت 

ائب األخرى؛  −  الدخل والرص 

 انب؛ قيود الملكية عىل األج −
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ي والعمالت؛ و  −  ضوابط الرصف األجنب 

 سياسات مزايا العمال والرفاهية.  −

ي 
ات عىل القواني   الحالية لن يرفع من التكاليف الب  نتكبدها أو تؤثر   وال يوجد ما يضمن أن إدخال أي تغيت 
ي وجوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.   بشكل سلب 

 
ي جوهري عىل مالنا ونتائج  يمكن أن يك ون لتدهور السوق العالمية والظروف االقتصادية تأثير سلب 

 عملياتنا ووضعنا الماىلي وتدفقاتنا النقدية. 
 

الضعف أو  التباطؤ  يؤثر  أن  العالمية    يمكن  السوق  تدهور  الناجم عن  االقتصادي  النشاط  ي 
ف  المستمر 

ي 
واألوضاع االقتصادية سلًبا عىل أعمالنا بالطرق التالية، من بي   أمور أخرى: يمكن أن تؤثر الظروف ف 

كاٍف لدعم عملياتهم؛ أسواق االئتمان عىل قدرة عمالئنا ومن يتعاملون معهم عىل الحصول عىل ائتمان  
اء الخاصة بهم إل زيادة الديون المعدومة والتأثت  عىل وقد يؤدي   امات الش  ي الوفاء بالت  

إخفاق عمالئنا ف 
رأس المال العامل لدينا؛ وقد يؤدي إخفاق بعض الموردين الرئيسيي   إل زيادة تعرضنا النقطاع اإلمداد أو 

نا بسبب إحجام عمالئنا  ب وانخفاض األسعار لبعض منتجاتخسائر مالية، كما قد نتعرض النخفاض الطل
بالتأثت  الكىلي لالنكماش االقتصادي العالمي علينا، ويمكن أن  عن تجديد المخزون. ومن الصعب التنبؤ 

ي جوهري. و/أو نتائج عملياتنا و/أو وضعنا المالي و/أو تدفقاتنا النقدية تتأثر أعمالنا   بشكل سلب 
 
 لطرح واألسهمالمخاطر المتعلقة با  

 
كة   م بممارسة السيطرة علينا وعىل إدارتنا وعملياتنا وستظل ا، بعد الطرح، القيسي آيأو  ستواصل شر

كة أدنوك قادرة عىل ممارسة تأثير كبير علينا وعىل إدارتنا وعملياتنا.   شر
 

كة   ة، تمتلك ش  ي تاري    خ هذه النش 
% من رأس مالنا الُمصدر  58بشكل غت  مباش  ما نسبته    أو سي آي كما ف 

كة أدنو  ، ستستمر  42ك بشكل غت  مباش  بنسبة  وتحتفظ ش 
ً
ة % من رأسمالنا الُمصدر، وبعد الطرح مباش 

كة   ي االحتفاظ بنسبة ال تقل عن    أو سي آيش 
ي    وسهم واحد   %50ف 

كة أدنوك ف  من رأسمالنا وستستمر ش 
كة  %  36.2االحتفاظ بنسبة ال تقل عن   قادرة عىل    أو سي آيمن رأسمالنا. ونتيجة لذلك، ستكون ش 

إدارتنا ممار  بشكل كبت  عىل  التأثت   قادرة عىل  أدنوك  كة  إدارتنا وعملياتنا وستكون ش  السيطرة عىل  سة 
أرباح األسهم وانتخاب  يتعلق بدفع  ي تتطلب موافقة مساهمينا، مثل ما 

الب  المسائل  وعملياتنا وكذلك 
كة    أعضاء مجلس إدارتنا وغت  ذلك من المسائل. وال يوجد ما يضمن أن كة أدنوك    سي آي أو  مصالح ش  وش 

ي األسهم.   تي
 سوف تتوافق مع مصالح بعضهما البعض أو مصالح مشت 

 
كة   ة لش   عىل ذلك، فإن ملكية األسهم الكبت 

ً
كة أدنوك قد تؤدي إل: )   أو سي آيعالوة ( تأخت  أو منع 1وش 

/ الغت   ي ي ذلك منع أي طرف خارج 
كة )بما ف  ي السيطرة عىل الش 

ستحواذ من تقديم عرض ا  أي تغيت  ف 
كة(، و)  ( حرمان المساهمي   من فرصة الحصول عىل عالوة مقابل أسهمهم كجزء من عملية بيع 2للش 
كة، و)  ي 3بالش 

ي جوهري عىل السعر السوف  ( التأثت  عىل سيولة األسهم، وقد يكون ألٍي مما سبق تأثت  سلب 
كة   ا بشكل مباش  أو لألسهم. باإلضافة إل ذلك، من الممكن أن تتنافس أعمالن أو  غت  مباش  مع أعمال ش 

كة    سي آي  كة أدنوك، وقد تتخذ ش  ي    أو سي آي وش 
كة أدنوك قرارات فيما يتعلق بتلك األعمال الب  أو ش 

 تتعارض مع مصالح مساهمينا اآلخرين. 
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ي شكل 
كة    ها تأسست أعمالنا ف  ي من  أو سي آيالحالي بعد مساهمة ش 

وجي   ف 
طقة بأعمال منتجات النيت 

ق األوس ط وشمال إفريقيا واالستحواذ الالحق عىل فرتيل. وبناًء عىل ذلك، أبرمنا نظًرا لطبيعة أصول الش 
ا من  

ً
كة    الصفقات عملياتنا عدد ي    أو سي آيمع األطراف ذات العالقة مع ش 

ي أبرمت ف 
كة أدنوك والب  وش 

يُ  انتقالية.  ة  لفت  عليها  الحفاظ  يلزم  ي 
الب  أو  المعتاد  العمل  إلسياق  الرجوع  "  رج   مع    صفقاتالقسم 

العالقة ذات  برمت كل  األطراف 
ُ
أ وقد  بحت    الصفقات"  تجاري  أساس  العالقة عىل  ذات  األطراف  مع 

مع األطراف ذات العالقة  الصفقاتونعتقد أنها تعود علينا بالنفع. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن أن هذه 
ي النهاية. 

 سوف تعود علينا بالنفع ف 
 

كة  يمكن أن يؤدي عرض كميات كب ة من األسهم للبيع من جانب شر كة أدنوك إىل    أو سي آيير أو شر
 انخفاض سعر األسهم. 

 
كة   كة أدنوك لعدد كبت  من األسهم عقب إتمام الطرح إل انخفاض سعر   أو سي آيقد يؤدي بيع ش  وش 

كة   ، وقد افقت ش  كة أدنوك بموجب اتفاقية التعهد بتغطية االكتت  أو سي آيأسهمنا بشكل كبت  اب  وش 
عىل بعض القيود المفروضة عىل قدرتهما عىل بيع أسهمهما ونقلها والترصف فيها بأي طريقة أخرى لمدة 

12   )
ً
 )اثنا عش  شهرا

ً
ي أحوال محدودة معينة. ُيرج  مراجعة "  شهرا

ترتيبات متعلقة من تاري    خ اإلدراج، إال ف 
الحظر ة  بيع ع".  بفت  إن كان سيتم  بما  التنبؤ  )باإلضافة إل ومع ذلك، ال نستطيع  دد كبت  من األسهم 

ي السوق المفتوحة عقب إتمام عملية الطرح. وأي بيع لعدد كبت   
ي عملية الطرح( ف 

األسهم المعروضة ف 
ي سوق األسهم العامة، أو حب  تصور احتمالية وقوع هذه المبيعات، قد يكون له تأث

ي  من األسهم ف  ت  سلب 
ي لألسهم. 

 جوهري عىل السعر السوف 
 

ي اإلصدارات المستقبلية لألسهم إىل تخفيض قيمة ملكية المساهمير  وقد تؤدي إىل خفض وقد تؤد
 سعر األسهم. 

 
ة حظر لمدة   (   12نخضع لفت 

ً
 )اثنا عش  شهرا

ً
وط اتفاقية التعهد بتغطية    شهرا ا لش 

ً
بعد تاري    خ اإلدراج وفق

ي المستقبل،  أن نقرر طرح أسهم أو أوراق مالية إضافية قابلة ل االكتتاب. ومن الممكن
لتحويل إل أسهم ف 

ي شكل تعويض قائم عىل األسهم. ويمكن للمبيعات المستقبلية أن تؤدي إل خفض ملكية  
ي ذلك ف 

بما ف 
، وتؤثر سلًبا عىل سعر السوق السائد لألسهم وتضعف قدرتنا عىل زيادة رأس المال من خالل   المساهمي  

 المبيعات المستقبلية لألوراق المالية. 
 

تج عن عملية الطرح سوق نشط أو يوفر السيولة لألسهم، وقد تشهد أسعار تداول األسهم  قد ال ين
ي لألوراق المالية أصغر بكثير من   تقلبات ومن ثم تنخفض. باإلضافة إىل ذلك، فإن حجم سوق أبوظب 

ا عىل سيولة األسهم. 
ً

 أسواق األوراق المالية األخرى، مما قد يؤثر أيض
 

ة قبل الطرح. وال يمكننا ضمان وجود سوق تداول نشطة أو استمرارها بعد كة مدرج لم تكن أسهم الش  
ي لألسهم إل أقل من سعر الطرح بعد انتهاء الطرح. قد يتعرض 

انتهاء الطرح أو عدم انخفاض السعر السوف 
ة نتيجة للعديد من العوامل إل جانب تقلبات سوق األسهم وا ألوضاع  سعر تداول األسهم إل تقلبات كبت 

ي تطرأ عىل التوجهات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلًبا عىل السعر ا
ات الب  القتصادية العامة أو التغيت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
كة أو األوضاع ف  ي لألسهم، بغض النظر عن األداء الفعىلي للش 

 السوف 
 

ي لألوراق   ي سوق أبوظب 
كة بطلب إدراج األسهم ف  مت الش 

َّ
ي لألوراق   المالية. قد وقد تأسس سوق أبوظب 

ي عام  
ي السوق لألسهم.  2000المالية ف 

ي المستقبل وتوفر السيولة ف 
، ولكن ال يوجد ما يضمن نجاحها ف 
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ي لألوراق المالية صغت  إل حد كبت  من حيث حجم ومقدار التداول  وتجدر اإلشارة إل أن سوق أبوظب 
ه من أسواق األوراق المال  بغت 

ً
ي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.  ية القائمقارنة

مة، كتلك الموجودة ف 
ي  
ي لألوراق المالية    78، كان هناك  2021يونيو    30كما ف  ي سوق أبوظب 

كة لديها أوراق مالية متداولة ف  ش 
تقارب   ي سوق   1,191بقيمة سوقية إجمالية 

المنتظم ف  التداول  بلغ إجمالي حجم   . ي
إمارات  مليار درهم 

ي   عام    تقريبا سهم  مليار    21.8المالية  لألوراق  أبوظب  ي 
وتكاليف 2020ف  الوساطة  عموالت  أن  . كما 

أوروبا   دول  ي 
ف  المطبقة  تلك  من  عام  بشكل  أعىل  المالية  لألوراق  ي  أبوظب  ي سوق 

ف  األخرى  المعامالت 
 الغربية. 

 
ي سوق  

ي  ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم ف  أبوظب 
ي زيادة تقلبات أسعار األسهم ويضعف من قدرة حامل  

لألوراق المالية، وهو ما يمكن أن ُيسهم بدوره ف 
ي لألوراق المالية بالحجم والسعر والوقت ال ذي يرغب به والذي األسهم عىل بيع أي أسهم بسوق أبوظب 

ي أسواق أكت  سيولة. 
ي إمكانه تحقيقه ف 

 كان ف 
 

قاب كة  أننا شر إىل  فإن  نظًرا  التابعة،  كاتنا  العظم من عملياتنا عن طريق شر األغلبية  ضة ويتم إجراء 
رباح فيما يتعلق باألسهم تعتمد عىل قدرتنا عىل الحصول عىل أرباح نقدية  حصص األ قدرتنا عىل دفع  
كات. أو مدفوعات ن  قدية أخرى أو الحصول عىل قروض من هذه الشر

 
كاتنا  كات األغلبية العظم لدخلنا التشغيىلي    ونجري حالًيا عملياتنا من خالل ش  التابعة، وتحقق هذه الش 

ة أو أصول جوهرية بخالف مخزون رأس المال لهذه   وتدفقاتنا النقدية. ونظًرا لعدم وجود عمليات مباش 
كات، فإننا نعتمد   كات التابعة لتوزيعات األرباح النقدية وإيرادات االستثمار وعائدات الش  عىل تلك الش 

المدى   التمويل وكذلك عىل  األسهم  إن وجدت، عىل  األسهم،  أرباح  لدفع  األخرى  النقدية  والتدفقات 
ي قد تنشأ من وقت آلخر. 

كة القابضة والب  امات األخرى عىل مستوى الش   الطويل دفع االلت  
 
كات عىل تقديم مدفوعات لنا إل حد كبت  عىل وضعها المالي وقدرتها عىل تحقيق  

تعتمد قدرة تلك الش 
ة، فلن يكون عليها  كاتنا التابعة هي كيانات قانونية منفصلة ومتمت   أرباح. باإلضافة إل ذلك، نظًرا ألن ش 

ام بدفع أي توزيعات أرباح إلينا أو منحنا قروض أو سلف، وقد  يحظر عليها القيام بذلك بموجب    أي الت  
ي ذلك ترتيبات التمويل أو أحكام االتفاقيات األخرى أو م

ن قبل المساهمي   اآلخرين أو بموجب عقد، بما ف 
ي تعمل فيها.  

ي مختلف البلدان الب 
عىل سبيل المثال، يخضع دفع حصص    القواني   واللوائح المعمول بها ف 

قبل  األ من  باألسهم  يتعلق  فيما  ترباح  سورفت  كة  الجزائري.   ش  المركزي  البنك  من  مسبقة    لموافقة 
كتنا القابضة ي ذلك الدائنون وبالمثل، نظًرا لطبيعة هيكل ش 

كاتنا التابعة، بما ف  ي ش 
، فإن مطالبات دائب 

تك قد  مطالبات  أي  عىل  باألولوية  تحظ   اآلخرون،  والمقرضون  والبنوك  يتعلق  التجاريون  فيما  لنا  ون 
كاتنا التابعة، عىل المدى الطويل، ستحقق    عىل ذلك، ال يمكننا الجزم بأن ش 

ً
كات. عالوة بأصول تلك الش 

وتدفق يتعلق أرباًحا  فيما  أرباح  دفع  قدرتها عىل  أو  أخرى استعدادها  بطريقة  تثبت  أو  نقدية كافية،  ات 
اماتنا ودفع الفوائد والمرصوفات باألسهم أو منحنا قروض أو سلف بأموال كافية لتمكين نا من الوفاء بالت  

 وأرباح األسهم، إن وجدت. 
 
ا  الفت  ي 

ف  ا 
ً
قيود فيها  نعمل  ي 

الب  البلدان  بعض  نفذت  وجه وقد  وعىل  العملة،  ي 
ف  للتحكم  السابقة  ت 

أن   يضمن  ما  يوجد  وال  األجانب.  المستثمرين  إل  األسهم  أرباح  بنقل  المتعلقة  القواعد  الخصوص، 
كاتنا التش   ي أرباح من ش 

ي عىل إيراداتنا إل الحد الذي يمنعنا من تلق  يعات الحالية لن يكون لها أي تأثت  سلب 
كاتنا التابع كات  التابعة أو أن ش  م مع ش  ت 

ُ
ي ت
ة لن تواجه مشاكل تتعلق بعقود التمويل أو التوريد الخارجية الب 

يعات السارية.   أجنبية نتيجة للتش 
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كة و   ا  إن عدم قدرة ش 

ً
كات عىل دفع أرباح فيما يتعلق باألسهم أو منحنا قروض احدة أو أكت  من تلك الش 

ا، وفرض قيود مراقبة العمالت والقيود المفرو 
ً
ضة عىل ترحيل توزيعات األرباح المفروضة علينا أو أو ُسلف

كة قابضة عىل توزي    ع أرباح، وكذلك عىل كاتنا التابعة قد تؤثر سلًبا عىل قدرتنا كش   أعمالنا و/أو  عىل ش 
 تدفقاتنا النقدية. و نتائج عملياتنا و/أو وضعنا المالي 

 
 
ً
نقدية عىل األسهم. ونتيجة أرباح  بتوزي    ع أي  نقوم  فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل لذلك،    قد ال 

اء.   استثمارك ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر الشر
 

امنا القيام بسداد   توزيعات األرباح فيما يخص األسهم، فليس هناك ما يضمن قيامنا  وعىل الرغم من اعت  
ي المستقبل سي

 لتقدير بذلك. وإن أي قرار يصدر بشأن اإلعالن عن توزيعات األرباح وسدادها ف 
ً
كون وفقا

عىل اللوائح والقواني   السارية ونتائج عملياتنا ووضعنا    ،من بي   أمور أخرى  ،مجلس إدارتنا، كما سيعتمد 
وعاتنا وخططنا المستقبلية، وغت  ذلك من العوامل المالي   والمتطلبات النقدية والقيود التعاقدية ومش 

 لذ
ً
ها مجلس اإلدارة ذات صلة. ونتيجة ي قد يعتت 

ي الب 
لك، فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك ف 

اء. ُيرج  مراجعة القسم "  ". سة توزي    ع األرباحسيا األسهم ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر الش 

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 
ائب ف  الرص 

 
ي الحالي المعمول يب 

ي طابعها وتستند إل النظام الرص 
ي دولة اإلمارات العربية    التعليقات التالية عامة ف 

به ف 
ة االكتتاب. ال يتوج  من   ي تاري    خ نش 

التعليقات أنها المتحدة والممارسات الحالية للسلطات اإلماراتية كما ف 
ي   يب 

بأي نظام رص  تتعلق  المساهمي   وال  أنواع  المطبقة عىل جميع  يبية  التبعات الرص  تحليل شامل لجميع 
ي حال كان لديك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ي الخاص، وف  يب 
. كل مساهم مسؤول عن وضعه الرص 
، فيجب عليك طلب المشورة المهنية المس ي يب 

. شكوك بشأن وضعك الرص   تقلة دون تأخت 
 

ائب عىل  كالرص   واألفراد  اتالشر
 

كات عىل المستوى االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك،   ي عىل الش  يب 
ي    ع رص  ال يوجد تش 

يعات ( من خالل مراسيم  فقد تم سن تش  ي ي ذلك إمارة أبوظب 
ي بعض اإلمارات )بما ف 

كات ف  ائب الش  خاصة برص 
الدخل   يبة  بهم رص  يبال  مراسيمال)"  الخاصة  إال عىل "( ة يرص  يبية  الرص  المراسيم  تطبيق هذه  يتم حالًيا  . ال 

كات النفط األجنبية يوجد ضمان بأن إلشارة إل أنه ال  البنوك األجنبية. ومع ذلك، تجدر ا  معينة وفروع  ش 
ائب كات  الرص  ي المستقبل حيث ال    الخاصة بالش 

ي وقت ما ف 
لن يتم فرضها عىل الكيانات االعتبارية األخرى ف 

ي    ع محدد  ي مناطق التجارة الحرة(   يوجد تش 
ائب    )باستثناء الكيانات المسجلة ف  الخاصة  يمنح إعفاًء من الرص 

كات ي ليست ش   بالش 
 أجنبية وفروع البنوك األجنبية. كات نفط للكيانات الب 

 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يبة شخصية مفروضة عىل األفراد ف   ال توجد حالًيا رص 
 

اء أسهم الطرح ائب عىل شر  الرص 
 

اء أسهم   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بأنه ش 
يبية ف  ومن المرجح أن يتم وصف إتمام الطرح ألغراض رص 

جانب من  العربية المساهم  طرح  اإلمارات  دولة  خارج  يبية  رص  ألغراض  مقيًما  المساهم  حال كان  ي 
ف   . ي  
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ي تلك  
يبة ف  ي بلد آخر، فقد يتم تميت   الطرح بشكل مختلف وقد يخضع للرص 

يبة ف  المتحدة و / أو يخضع للرص 
 الوالية القضائية األخرى. 

 
العربية   ي دولة اإلمارات 

التحويل ف  ائب عىل  ا لذلك، ال  المتحال توجد رص 
ً
اء أسهم الطرح. ووفق دة عىل ش 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة للمساهمي   من  
يبية ف  امات رص  اء أسهم الطرح إل أي الت   ي أن يؤدي ش 

ينبع 
يبة من  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. قد يخضع المقيمون الخاضعون للرص 

كات الكائنة ف  األفراد أو الش 
ائب  ارات  خارج دولة اإلم كات، للرص  يبة مزدوجة، واألفراد والش  العربية المتحدة، أو المقيمون الخاضعون لرص 

ي واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج  
ف 

يبية المحلية.   عنها بناًء عىل اللوائح الرص 
 

ائب عىل أرباح األسهم وأرباح   لمال بعد البيع رأس االرص 
 

اء  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة الموضحة أعاله، فيجب أال يؤدي ش 
يبية ف  ا إل الممارسات الرص 

ً
واستناد

يبية رص  امات  الت   أي  إل  الطرح  كات  أسهم  بالش  ي    حويالتوالت  الخاصة 
المتحدة  دولة  ف  العربية  اإلمارات 

ي دول
كات المقيمة ف  يبة للمساهمي   من األفراد أو الش  ط أال يخضعوا للرص  ة اإلمارات العربية المتحدة، بش 

كات .    الخاصة بالش  ي كة نفط أجنبية أو فرًعا لبنك أجنب 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب كونها ش 

ف 
يبة م  ن خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو المقيمون الخاضعون قد يخضع المقيمون الخاضعون للرص 

يبة مزدوج  ي واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما  لرص 
ائب ف  كات، للرص  ة، واألفراد والش 

يبية المحلية.   يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج عنها بناًء عىل اللوائح الرص 
 

ي دولة اإلمارات ابناًء عىل نفس ال
لعربية مبادئ الموضحة أعاله، يجب أال يخضع المساهمون المقيمون ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو واليات قضائية خارج دولة اإلمارات  
يبة ف  المتحدة الذين ال يخضعون للرص 

دخل   استالم  عند  حالًيا  يبة  للرص  سواء(  حد  عىل  واألفراد  كات  )الش  المتحدة  األسهم  العربية  من  األرباح 
 والمكاسب من البيع المستقبىلي ألسهم الطرح. 

 
كة نفط أجنبية أو فرًعا المساهمون ا ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بحكم كونهم ش 

يبة ف  لخاضعون للرص 
ي واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة  

ائب ف  ، أو مقيمي   خاضعي   للرص  ي لبنك أجنب 
أ إ ولكنهم يخضعون  المتحدة  العربية  اإلمارات  ي 

ف  المقيمي    المساهمي    يبة  واليات ل رص  ي 
ف  يبة  للرص  ا 

ً
يض

)سواءً  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  استشارة    قضائية  عليهم  يجب  فإنه  األفراد(،  أو  كات  الش 
ائب عىل دخل توزيعات ا ائب الخاصي   بهم فيما يتعلق بفرض الرص  ألرباح والمكاسب عىل  مستشاري الرص 

ي تلك الواليات القضائية. البيع المستقبىلي ألسهم الطرح بموجب القواني   المحلية 
 المعمول بها ف 

 
أي   تكون  أن  يجب  النحو،  هذا  المتحدة، وعىل  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

ف  استقطاع  يبة  حالًيا رص  توجد  ال 
استقطاع يبة  أي رص  تشمل  ال  كة  الش  تقدمها  أرباح  أو    مدفوعات  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

إمارة ف 
، ما لم يتغت  النظام ا ي ي المعمول به. أبوظب  يب 

 لرص 
 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة كما هو موضح أعاله 
كات ف  يبية للش  ومن المهم مالحظة أن المعامالت الرص 

خضع   وقد  هذا  الشأن،  هذا  ي 
وف  المستقبل.  ي 

ف  للتغيت   عرضة  تكون  الجديد  قد  كات  الش  يبة  رص  قانون 
 هذا القانون.  فرضعلن عن أي إرشادات أخرى حول ت لموزارة المالية اإلماراتية  إنللمناقشة. ومع ذلك، ف

 
ي 
 
يبة القيمة المضافة ف  اإلمارات العربية المتحدةدولة ض 
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يبة إنتاجلقد  أكتوبر   1 تاري    خ سارية اعتباًرا من، معينةعىل سلع   اعتمدت دولة اإلمارات العربية المتحدة رص 

ي  2017
الب  المضافة،  القيمة  يبة  اع  أصبحت، وطبقت رص  من  سارية  قواني      تفرضو .  2018يناير    1تباًرا 

يبة االنتقائية أنظمةو  يبة بنسبة ل الرص  يبة بنسبة 50رص  وبات الغازية ورص  ٪ عىل منتجات  100٪ عىل المش 
ي  
وبات الطاقة. ف  يبة القيمة  إن،  2017أغسطس    27التبغ ومش  ه عىل الموقع   المضافة  قانون رص  قد تم نش 

ي  
وت  يبة القيمة المضافة وتم نش  الالئحة التنفيذية  ائبللهيئة االتحادية للرص  اإللكت  ي    لقانون رص 

نوفمت    28ف 
. توفر اللوائح 2017( لسنة  8بالمرسوم االتحادي بقانون رقم )   52بموجب قرار مجلس الوزراء رقم    2017

يبة القيمة المضافة  لالتنفيذية   يبة   عرض  المزيد من التفاصيل حولرص  المنتجات والخدمات الخاضعة لرص 
ي القيمة المضافة  

يبة القيمة   حصلت عىل إعفاء صفري أو استثناء. تحدد   والب  الالئحة التنفيذية لقانون رص 
يبية.  وط ومعايت  هذه المعاملة الرص   المضافة ش 

 
، وهي اتفاقية عىل مستوى   ي يبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليج  تحدد االتفاقية اإلطارية لرص 

، مبادئ عامة يجب أن تتبعها جميع دول مالدول بي   جميع دول   ي جلس التعاون مجلس التعاون الخليج 
ي قواني   رص  

ي ف  ي  ائ الخليج 
ب القيمة المضافة الخاصة بها مع منح الدول األعضاء بعض الحرية التقديرية لتبب 
ع كل دولة من دول مجلس  ش 

ُ
يبة القيمة المضافة فيما يتعلق ببعض األمور. سوف ت   معاملة مختلفة لرص 

ا القيمة  يبة  الخاصة برص  المحلية  يعاتها  ي تش  الخليج  ي هذا  التعاون 
ف  األساسية  المبادئ  بناًء عىل  لمضافة 

ك.   اإلطار المشت 
 

يبة القيمة المضافة عىل بيع السلع وتقديم الخدمات   دولة اإلمارات العربية المتحدة وعىل    داخلتطبق رص 
ي دولة اإلمارات  مع   الواردات إل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يبة القيمة المضافة القياسي ف  العربية دل رص 
ما لم يندرج توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة عىل وجه التحديد أو خاضعة   ٪. 5المتحدة هو نسبة 

 . يبة القيمة المضافة بالسعر القياسي يبة القيمة المضافة. سيتم تطبيق رص   لنسبة صفر من رص 
 
ي والحد األدت     375,000اإللزامي هو    الحد األدت  للتسجيلإن  

  187,500االختياري هي  تسجيل  للدرهم إمارات 
السنوية  األعمال  حال كان حجم  ي 

ف  المضافة  القيمة  يبة  التسجيل لرص  كات  الش  يجب عىل   . ي
إمارات  درهم 

اإللزامي   للتسجيل   
األدت  الحد  ل) يتجاوز  اإلجمالية  القيمة  تتجاوزها  أن  المتوقع  من  إذا كان  ي أو 

ف  توريداتها 
يوًما يبة   ( الثالثي    للرص  الخاضع  العرض  حال كان  ي 

ف  المضافة  القيمة  يبة  رص  ي 
ف  للتسجيل  خيار  ويتوفر 

 . االختياريتسجيل لل الحد األدت  والواردات أقل من الحد األدت  التسجيل اإللزامية، ولكن يتجاوز 
 

ي رص  
كات المسجلة ف  يبة القيمة  يبة القيمة المضافة  سوف يخضع توريد السلع أو الخدمات من قبل الش  لرص 

يبة القيمة المضافة  كات المطالبة بائتمان لرص  المضافة إما بالسعر القياسي أو المعدل الصفري. يحق للش 
يبة بالمعدل   يبة القياسية أو خاضع للرص  ي حال كانت تتعلق بتوريد خاضع للرص 

ياتها ف  المدفوعة عىل مشت 
داد  يبة قيمة مضافة  الصفري. ومع ذلك، ال يمكن است  يبة   أي رص  متكبدة فيما يتعلق بتوريد معق  من رص 

 القيمة المضافة. 
 

من الالئحة التنفيذية نطاق الخدمات المالية المصنفة عىل أنها معفاة، وعىل هذا األساس،    42تحدد المادة  
يبة القيمة المضافة عىل أي تحويل ألسهم الطرح. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إل أن الرسوم  لن يتم تطبيق رص 

صنف بشكل قياسي بنسبة المتع
ُ
 . %5لقة بنقل ملكية أسهم الطرح سوف ت

ة ال متعلقة ترتيبات  حظربفي 
 

وط اتفاقية التعهد   ا لش 
ً
لمدة فإننا ملزمون بموجبها و   ،االستثناءاتبعض    مع وجود   ،بتغطية االكتتابوفق
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   شهر(   12) 
ً
ار أو عرض أو رهن أو بيع أو إبرام عقد لبيع أو ( إصد1عدم ) باإلدراج،    تاري    خ  بعد   اثنا عش  شهرا

اء أي خيار أو عقد بيع أو  اء أو ممارسة أي خيار لبيع أو ش  بيع أو منح أي خيار، الحق أو الضمان أو العقد لش 
كة أو أوراق   سواءً إقراض أو نقل أو الترصف   ي الش 

ي أي أسهم أو أسهم أخرى ف 
بشكل مباش  أو غت  مباش  ف 

اء األسهم أو أي ورقة مالية أو  الية قابلة  م ي أي أسهم أو أوراق مالية أو حقوق أخرى لش 
للتحويل أو التبادل ف 

منتج مالي يتم تحديد قيمته بشكل مباش  أو غت  مباش  بالرجوع إل سعر األسهم، أو تقديم أي بيان تسجيل 
لألوراق المالية، أو بورصة   نظيمية أخرىبموجب قانون األوراق المالية أو أي مستند مماثل مع أي جهة ت

ي أي مقايضة، أو أي اتفاقية أخرى أو  2أو )   ؛أوراق مالية، أو سلطة إدراج فيما يتعلق بأي مما سبق 
( الدخول ف 

ي كل حالة، 
، التبعات االقتصادية لملكية األسهم، ف  أي صفقة تنقل، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباش  أو غت  مباش 

ي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى، قرر تسوية أسواء كان من الم
ا أو غت  ذلك

ً
ي عن النية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل،  3أو )   ؛نقد

ي كل حالة، دون  و( اإلفصاح بشكل علب 
ف 

كي     قبل  موافقة خطية مسبقة من
أو  مديري االكتتاب المشت  المو ، بحيث ال يتم حجب  افقة  تأخت  هذه 

 بشكل غت  معقول. 
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 اإلفصاحات المالية القسم الثالث: 

ي  البياناتملخص 
 
ات المالية الرئيسية للسنوات الثلث المنتهية ف كة وملخص اإليضاحات الرئيسية والمؤشر ديسمي    31المالية للشر

ي  2020و 2019و 2018
 
 2021و 2020يونيو  30والستة أشهر المنتهية ف

ان مع  يجب قراءة المناقشة وال ة للسنتي    المالية    البياناتتحليل التاليي   باالقت  ي هذه النش 
ي ذلك اإليضاحات الواردة ف 

كة، بما ف  ي  للش 
  31المنتهيتي   ف 

ي    2019ديسمت   
ي ذلك المعلومات المقارنة للسنة المنتهية ف 

ي ذلك المعلومات ال  2020( و2018ديسمت     31)بما ف 
ي  )بما ف 

مقارنة للسنة المنتهية ف 
ي  سنوية  النصف    والبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة(  2019ديسمت     31

ة الستة أشهر المنتهية ف  ي ذلك المعلومات    2021يونيو    30لفت 
)بما ف 

ي  
ة. 2020يونيو    30المقارنة للستة أشهر المنتهية ف  ي هذه النش 

ا قراءة المخاطر المعينة المرتب  ( المدرجة ف 
ً
اء أسهم  يجب عىل المستثمرين أيض طة بش 

ي القسم المعنون "مخاطر االستثمار". 
 الطرح ف 

واالستهالك  خصم  قبل  األرباحإن   واإلهالك  يبة  والرص  قبل خصم  ،الفائدة  مكاسب   واألرباح  استبعاد  بعد  واالستهالك  واإلهالك  يبة  والرص  الفائدة 
ي و  كات المستثمر فيها الرب  ح  الرصف األجنب  يبة واإلهالك واالستهالك وهامش    خصم  قبل  لةواألرباح المعد،  )الخسارة( من الش  األرباح  الفائدة والرص 

يبة واإلهالك واالستهالك    المعدلة قبل خصم دخل ضمن المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية وتم حسابها من قبل هي مقاييس ال تالفائدة والرص 
كة كة بناًء عىل البيانات المستمدة من القوائم المالية للش   . الش 

 المعلومات المالية الموحدة وبيانات التشغيل المختارة .1

ي توضح المعلومات المالية الموحدة المختارة الموضحة أدناه معلوماتنا  
المالية الموحدة التاريخية ومعلومات التشغيل األخرى للسنوات المنتهية ف 

ي  2020و  2019و 2018ديسمت   31
 . 2021و 2020يونيو  30والستة أشهر المنتهية ف 

ملخص بيان المركز المالي  "، و" بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدإن المعلومات المالية الموضحة أدناه تحت العناوين "ملخص  
ي م  الموحدة  المالية  البيانات" و "المعلومات المالية األخرى" مستمدة من  بيان التدفقات النقدية الموحد"، و"ملخص  الموحد

وضع آخر المدرجة ف 
ان معها.  ة ويجب قراءتها باالقت   من هذه النش 
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 الموحد بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ملخص 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف   30لفي 

 يونيو

 2018 2019 2020 2020 2021 

     
 )بالمليون دوالر(  

 1,260.0 737.5 1,550.8 1,055.5 1,237.5  ........................................ اإليرادات
 (818.0) (626.8) ( 1,278.5) (858.9) (878.3)  ................................ تكلفة المبيعات

 442.0 110.7 272.3 196.6 359.2  .............................. األرباح إجماىلي 

 - - - 4.6 52.6  .................................. أخرى  يراداتإ
 العمومية والمرصوفاتالبيع  مرصوفات
 (41.3) (89.4) (57.1) (37.9)  ....................................... واإلدارية

(45.0) 

 - (2.1) (1.3) (1.9) (0.1)  ............................... أخرى مرصوفات

 397.0 67.3 181.6 142.2 373.8  .......................... األرباح التشغيلية

 7.5 21.5 33.5 15.4 8.7  ................................ التمويل إيرادات 
 (23.9) (15.5) (47.0) (104.0) (135.3)  .................................. التمويل تكلفة
ي 
 (16.4) 6.0 (13.5) (88.6) (126.6)  .............. إيرادات التمويل/  (تكلفة)صاف 

كات  أرباح /  (خسائر)الحصة من  ش 
 لحقوق 

ً
مستثمر بها محتسبة وفقا

يبة  0.5 (0.1) (0.1) - ............... (الملكية )صافية من الرص 

 
 

- 

يبة الدخل  األرباح  380.6 73.8 168.0 53.5 247.2  ................ قبل ض 

يبة الدخل  (64.0) (11.6) (40.9) (15.1) (30.3)  ................................... رص 

ة السنة /   أرباح  316.6 62.2 127.1 38.4 216.9  ....................... الفي 

      الدخل الشامل اآلخر: 
ي  البنود 

 تبويبها   إعادة يتم قد  أو  يتم الب 
 
ً
     الخسائر  أو  األرباح ضمن  الحقا

 

 عمالت  رصف فروق  - عمليات األجنبية 
 (43.5) (56.9) (8.6) (17.3) ألجنبية

 
(18.3) 
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ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف   30لفي 

 يونيو

 2018 2019 2020 2020 2021 

يبة  ي من الرص 
 
 ( 43.5) ( 56.9) ( 8.6) ( 17.3)  الدخل الشامل اآلخر، صاف

 
(18.3) 

 298.3 18.7 70.2 29.8 199.6  ....................... ىلي الدخل الشامل إجما

      : ألرباح منسوبة إىل ا
كة  مالكي   198.5 23.0 74.3 3.9 82.0  .................................... الش 

 118.1 39.2 52.8 34.5 134.9  ........................ غت  المسيطرة  الحصة

ة السنة /   أرباح  316.6 62.2 127.1 38.4 216.9  ....................... الفي 

      
      : منسوب إلإجمالي الدخل الشامل 

كة  لكي ما  189.1 0.8 45.3 ( 0.3) 71.6  ................................ الشر

 109.2 17.9 24.9 30.1 128.0  ........................ غت  المسيطرة  الحصة

 298.3 18.7 70.2 29.8 199.6  ........................ إجمالي الدخل الشامل

 

 الموحد  المركز الماىلي  بيانملخص 

ي  
 
ي  كما  ديسمي   31كما ف

 
 يونيو  30ف

 2018 (1) (2 ) 2019 (2 ) 2020 
 
2021 

 )بالمليون دوالر(  
      لموجودات ا

 3,718.7 3,862.6 4,149.0 2,230.1  .......... غت  المتداولة الموجوداتإجمالي 

 1,277.8 934.7 842.9 673.2  ............... المتداولة الموجوداتإجمالي 

 4,996.5 4,797.3 4,991.9 2,903.3  ...........................الموجوداتإجماىلي 

     حقوق الملكية
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ي  
 
ي  كما  ديسمي   31كما ف

 
 يونيو  30ف

 2018 (1) (2 ) 2019 (2 ) 2020 
 
2021 

 )بالمليون دوالر(  

 3,027.2 3,062.4 2,985.2 102.6  ....................... إجماىلي حقوق الملكية

     المطلوبات 
 1,030.6 1,108.6 1,263.2 1,035.1  ........... إجمالي المطلوبات غت  المتداولة 

 938.7 626.3 743.5 1,765.6  ............. إجماىلي المطلوبات المتداولة 

 1,969.3 1,734.9 2,006.7 2,800.7  ............................ إجماىلي المطلوبات 

 4,996.5 4,797.3 4,991.9 2,903.3  ...... والمطلوبات إجماىلي حقوق الملكية 

 
عي (1)

ُ
ي  أ

المالية كما ف  ي اإليضاح رقم    2018ديسمت     31دت صياغة المعلومات 
ي    البياناتمن    2عىل النحو المبي   ف 

  31المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية ف 
ي    2020ديسمت   

ة1الملحق )كما هو موضح ف  ي تفيد بأن تعرض المجم دارة  اإل علم    كان هذا نتيجةو   . ( من هذه النش 
وعة للتعويضات التاريخية المقدمة بالمعلومات الب 

ي البيانات 
مليون دوالر أمريكي وزيادة    23.6وقد أدت إعادة الصياغة إل خفض األرباح المحتجزة بمبلغ  المالية الموحدة. إل أطراف أخرى قد تم التقليل من شأنها ف 

ي تشكل جزًءا من إجمالي المطلوبات المتداولة( بمبلغ 
.  مليون 23.6المخصصات )الب   دوالر أمريكي

ي    (2)
انية العمومية كما ف  عيدت صياغة معلومات المت  

ُ
ي  ض  اخفانأدى التعديل إل  يح ُمبالغة سابقة ألرباحنا المحتجزة.  لتصح  2019ديسمت     31أ

األرباح المحتجزة  ف 
ي   مليون دوالر أمريكي وزيادة 23.6بمقدار 

ي تشكل جزًءا من إجمالي المطلوبات المتداول ف 
.  23.6ة( بمقدار المخصصات )الب  وقد كان ذلك نتيجة مليون دوالر أمريكي

ي  أن اإلدارة أصبحت عىل دراية بأ
المالية الموحدة. لمزيد من المعلومات   البياناتن تعرض المجموعة لتعويضات سابقة مقدمة إل أطراف أخرى كان دون الحد ف 

ي  
انية العمومية كما ف  ي    البيانات من    2، راجع اإليضاح رقم  2019ديسمت     31حول إعادة صياغة معلومات المت  

ديسمت     31المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية ف 
ي الملحق )كما هو موضح   2020

ة. 1ف   ( من هذه النش 

 الموحد التدفقات النقدية بيانملخص 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 (1)   2019   2020 2020 2021 

     
 )بالمليون دوالر(  

 482.0 313.2 520.8 255.1 424.1  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
ي األنشطة االستثماريةالنقد المستخدم  
 (13.6) (25.4) (66.6) (5.0) (17.2) ف 
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ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 (1)   2019   2020 2020 2021 

     
 )بالمليون دوالر(  

 

ي األنشطة التمويلية 
 (141.1) (118.0) (312.4) (148.5) (201.6)  النقد المستخدم ف 

ي 
 

 327.3 169.8 141.8 101.6 205.3  ............. التدفقات النقديةصاف
ي بداية  كما   وما يعادلهالنقد 

ة........ ا / ةسنالف  لفت 
 .........................................  

121.8 323.1 424.6 
424.6 

534.9 

ي معدالتتأثت  
ات ف  الرصف عىل النقد المحتفظ   التغت 

 (10.0) ( 27.1) ( 31.5) ( 0.1) (4.0) .................................... به

ي نهاية يعادله النقد وما 
 

ة  سنة/ الف  852.2 567.3 534.9 424.6 323.1  الفي 
 

ي    16.9مقيدة بمبلغ  ال نقدية  المبالغ  التم إدراج   (1)
لتقديم هذه المعلومات بصفة   يعادلهتحت بند النقد وما    2018ديسمت     31مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية ف 

ي متسقة إل جانب ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة 
  .2020ديسمت   31المنتهية ف 

 معلومات مالية أخرى 

ي  
ات رئيسية ألدائنا المالي للسنوات المنتهية ف 

ي نستخدمها كمؤش 
،  2020و  2019و  2018ديسمت     31يوضح الجدول التالي بعض المقاييس المالية الب 

ي  
ي ذلك التعريفات، يرج  مراجعة "عرض المعلومات    . للحصول عىل مزيد من المعلومات،2021و  2020يونيو    30واألشهر الستة المنتهية ف 

بما ف 
ي ال تدخل ضمن المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية".  -المالية والمعلومات األخرى 

 المقاييس الب 

ي   
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر المنتهية   لفي 
ي 
 
 يونيو  30ف

 2018 2019 2020 2020 2021 

 
  الر، باستثناء النسب المئوية()بالمليون دو 

إجمالي األرباح
(1) .................................  359.2 196.6 272.3 110.7 442.0 

إجمالي األرباحهامش 
(2) ........................  29.0 % 18.6 % 17.6 % 15.0 % 35.1 % 

يبة واإلهالك واالستهالك األرباح  537.8 214.9 472.0 356.8 552.4  ( 3)قبل الفائدة والرص 
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يبة واإل قبل  األرباح هالك واالستهالك بعد استبعاد  الفائدة والرص 
ي  )الخسارة( من   الرب  ح حصة منو   مكاسب الرصف األجنب 

كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية  533.3 201.0 449.6 364.9 548.5  (3)الش 
يبة واإلهالك واالستهالك قبل األرباح المعدلة  (3)الفائدة والرص 

 ...................................................  506.9 371.0 453.3 204.7 532.2 
يبة واإلهالك   رباح المعدلةاألهامش  قبل الفائدة والرص 

 %42.2 % 27.8 % 29.2 % 35.1 % 41.0  .................................. ( 3)واالستهالك
_____________  

ي اإليرادات مخصوًما منها تكلفة المبيعات. يوضح الجدول  (1)
. يتمثل الرب  ح اإلجمالي ف   التالي تسوية اإليرادات مع الرب  ح اإلجمالي

 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أش هر المنتهية  لفي 
ي 
 
 يونيو  30ف

 2018 2019 2020 2020 2021 

   
 )بالمليون دوالر(  )بالمليون دوالر(  

 1,260.0 737.5 1,550.8 1,055.5 1,237.5  .......................................... اإليرادات
 (818.0) (626.8) ( 1,278.5) (858.9) (878.3)  ................................... تكلفة المبيعات

 442.0 110.7 272.3 196.6 359.2  .................................... إجماىلي األرباح
 

 من اإليرادات مخصوًما منها تكلفة المبيعات مقسومة عىل اإليرادات.  إجمالي األرباحون هامش يتك (2)

يبة واإلهالك واالستهالك" عىل أنه  خصم  قبل  األرباحنحسب " (3) يبة الدخل  الخسائر)  /   األرباح الفائدة والرص  ي   وتكاليف( قبل رص 
)إجمالي إيرادات ومرصوفات الفائدة  صاف 

ي  خصم  قبل  األرباح" ، ونحسبالفوائد(  يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  ي الفائدة والرص 
كات المستثمر  )الخسارة( / الرب  ح والحصة ف  من الش 

يبة واإلهالك واالستهالك، والمعدل الستبعاد مكاسب الرصف األج  خصم  قبل  األرباح عىل أنه  فيها وفق طريقة حقوق الملكية   ي والدخل )الخساالفائدة والرص  رة( من نب 
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية ائب(  الش  ي الرص 

ف ")صاف  قبل  األرباح المعدلة  ا. نعتقد أنه مقياس مالي مفيد لتقييم أدائنا التشغيىلي بمرور الوقت. ونعرِّ
يبة واخصم   يبة واإلهالك واالستهالك" عىل أنه الرب  ح قبل الفائدة والرص  ي والدخل )الخسارة( من   إلهالك واالستهالكالفائدة والرص  بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 

ي ترى اإلدارة أنها ال تعكس عمل
ل الستبعاد البنود والتكاليف اإلضافية الب 

َّ
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، والُمعد األرباح  ياتنا األساسية. يتكون هامش "الش 

يبة واإلهالك واالستهالك" من الفائدة و خصم قبل  المعدلة ل األرباحالرص 
َّ
يبة واإلهالك واالستهالك مقسوًما عىل اإليرادات.  خصم قبل ةالُمعد  الفائدة والرص 

 

ي    خصم  قبلألرباح  اُيعتت  " يبة واإلهالك واالستهالك" بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  كات المست   الرب  ح  منوالحصة  الفائدة والرص  ثمر فيها وفق  )الخسارة( من الش 
يبة واإلهالك واالستهالك" مقاييس تكميلية لألداء المالي ال تنص عليها المعايت  الدولية إلعداد التقارير  خصم  قبل  األرباح المعدلة  طريقة حقوق الملكية و" الفائدة والرص 



121 

 

 

ا لها. لذلك، يجب اعتبار  
ً
عرض وفق

ُ
يبة واإلهال  خصم  قبل  األرباحالمالية وال ت ي  الفائدة والرص  ي ك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 

)الخسارة(   رب  حال  والحصة ف 
يبة واإلهالك واالستهالك عىل أنها تكميلية ول ل قبل الفائدة والرص 

َّ
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والرب  ح الُمعد ي  من الش 

 عن التدابت  الواردة ف 
ً
يست بديال

الموحد الشامل  الدخل  التقاريقائمة  الدولية إلعداد  للمعايت   ا 
ً
يتم تحديدها وفق ي 

يبة واإلهالك  ة، والب  الفائدة والرص  قبل  الرب  ح  المستثمرون  يأخذ  أال  المالية. ويجب  ر 
ي  واالستهالك ب ي عد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 

كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والرب  ح ال  رب  حال   والحصة ف  يبة  )الخسارة( من الش  ل قبل الفائدة والرص 
َّ
ُمعد

ا للمعايت  الدولية إلعداد التقار 1واإلهالك واالستهالك عىل أنهما )
ً
يبة الدخل )عىل النحو المحدد وفق   ير ( بديالن للرب  ح من العمليات أو الرب  ح / )الخسارة( قبل احتساب رص 

، أو ) ي التدفقات النق2المالية( كمقياس ألدائنا التشغيىلي
دية الخارجة أو التدفقات الداخلة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية )عىل النحو المحدد  ( بديالن لصاف 

ا للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية( كمقياس لقدرتنا عىل تلبية االحتياجات النقدية أ
ً
ير  ( بديالن ألي مقياس أداء آخر بموجب المعايت  الدولية إلعداد التقار 3و )وفق

يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرص  الفائدة والرص  الرب  ح قبل  ي تعريف 
كات ال تتوافق جميعها ف  ي  المالية. ونظًرا إل أن الش    رب  ح المن  الحصة  ف األجنب 

كات المستثمر فيها  يبة واإل  )الخسارة( من الش  ل قبل الفائدة والرص 
َّ
ي  وفق طريقة حقوق الملكية أو الرب  ح الُمعد

هالك واالستهالك، فال يمكن مقارنتهما، كما هو موضح ف 
ل قبل الفائدة والرص  

َّ
كات أخرى. عىل وجه الخصوص، يتضمن الرب  ح الُمعد ي تستخدمها ش 

ي تحمل نفس االسم والب 
ة، مع المقاييس الب  ك واالستهالك  يبة واإلهال هذه النش 

ي ذلك ال
توقعات المتعلقة بأسعار السلع المحققة ومعدالت االستخدام باإلضافة إل التقديرات، وال يمكننا أن نؤكد لكم أن تعديالت معينة بناًء عىل تقديرات اإلدارة، بما ف 

ي المستقبل، إن وجدت. 
 هذه التوقعات والتقديرات ستحدث ف 

 

يبة واإلهالك واالستهالك، نوصيك بتقييم كل تعديل واأل   خصماألرباح المعدلة قبل  عند تقييم   . ويجب  الفائدة والرص  ها مناسبة كطريقة للتحليل التكميىلي ي نعتت 
سباب الب 

قبل   الرب  ح  المطبقة عىل  القيود  لكل  تحليلية  أداة  بصفته  يخضع  واالستهالك  واإلهالك  يبة  والرص  الفائدة  قبل  ل 
َّ
الُمعد الرب  ح  أن  تدرك  واإلهالك  الفائدة  أن  يبة  والرص 

ي   ي عدم تفست  عرضنا للرب  ح    رب  ح ال  من والحصة  واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية. ينبع  )الخسارة( من الش 

يبة واإلهالك واالستهالك عىل أنه استنتاج بأن نتائجنا المستقبلية لن ل قبل الفائدة والرص 
َّ
 تتأثر ببنود أخرى.  الُمعد

 

ة تسوية الرب  ح / )الخسا ة مع  يوضح الجدول التالي لكل فت  يبة واإلهالك واالستهالك.    خصم  قبل  األرباحرة( للفت  يبة واإلهالك  خصم  قبل    األرباحالفائدة والرص  الفائدة والرص 
ي   كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية  رب  حال   الحصة منواالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  ل قبل الفائدة و   ، )الخسارة( من الش 

ّ
يبة  والرب  ح الُمعد الرص 

 واإلهالك واالستهالك. 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر  ي  لفي 
 
  30المنتهية ف

 يونيو

 2018 2019 2020 2020 2021 

 )بالمليون دوالر(  
      

ة/لسنةاأرباح   316.6 62.2 127.1 38.4 216.9   الفي 
يبة الدخل  64.0 11.6 40.9 15.1 30.3  .........................................رص 

ي 
 20.9 7.4 36.0 80.6 130.5  ............................... )أ(لالتمويتكلفة صاف 
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ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر  ي  لفي 
 
  30المنتهية ف

 يونيو

 2018 2019 2020 2020 2021 

 )بالمليون دوالر(  

 136.3 133.7 268.0 222.7 174.7  ................................ اإلهالك واالستهالك 

يبة واإلهلك واالستهلك الرب  ح قبل الفائدة والرص 
 ...................................................  

552.4 356.8 472.0 214.9 537.8 

ي   (4.5) (13.4) ((22.5 0.8 (3.9)  .......................... )ب( نتيجة الرصف األجنب 
كات مستثمر بهالخسارة) / مشاركة الرب  ح ا محتسبة ( ش 

يبة(.    لحقوق الملكية )صافية من الرص 
ً
 - (0.5) 0.1 0.1 - وفقا

يبة واإلهلك  خصم  قبل األرباح الفائدة والرص 
ي   واالستهلك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 

كات  الرب  ح الحصة منو  )الخسارة( من الشر
ي   وفق طريقة حقوق الملكية المستثمر فيها

 
)صاف

يبة(  533.3 201.0 449.6 364.9 548.5  ........................................ الرص 

ت  كة سورفت   - - - - (44.0) ( ت)"عائدات التأمي   الخاصة بش 

ي ذلك المخصصات(
 (1.1) 3.7 3.7 6.1 2.4  ............ (ث)أخرى )بما ف 

يبة  خصم قبل  المعدلة األرباح الفائدة والرص 
 532.2 204.7 453.3 371.0 506.9  ........................... واإلهلك واالستهلك 

 ________  

ي  ( أ )
 
 رادات ومرصوفات الفوائد. تكلفة الفائدة هو إجمالي إيصاف

 نتيجة رصف العمالت األجنبية هي إجمالي مكاسب وخسائر رصف العمالت األجنبية.  (ب )

ت (ت ) كة سورفت  مليون دوالر أمريكي نتيجة اإلغالق غت  المخطط له    44.0فقدان الرب  ح الناجم عن انقطاع األعمال بمبلغ    تشمل التعديالت عىل مطالبة التأمي   المتعلقة بإغالق ش 

ي 
 
ة من مايو وحب  ديسمت   ف

ي الفت 
 
ت ف كة سورفت  ي ديسمت  2017أحد خطوط األمونيا التابعة لش 

 
كات التأمي   لمطالبة  2018. وف ت إل تسوية نهائية مع ش  كة سورفت  ، توصلت ش 

ي شكل نقدي ج  51.8صلة بتوقف األعمال. وقد تم استالم التسوية المتفق عليها بمبلغ    ذات
ي عام  مليون دوالر أمريكي ف 

( وتم استالم المبلغ   20.1)   2018زئًيا ف  مليون دوالر أمريكي

ي عام  
 
ي ف

البالغة قيمتها    31.7)   2019المتبق  (. وبالنسبة للتسوية  ال   مليون دوالر    51.8مليون دوالر أمريكي ، مخصوًما منها نسبة  كة  15أمريكي يكنا لش  ي يحصل عليها ش 
الب   %

ت، فقد قمنا   ي    بحساب التأثت  عىل سورفت  ائب واالستهالك وإهالك الدين باستثناء الرصف األجنب  كات المستثمر   رب  حال والحصة من  األرباح قبل الفوائد والرص  )الخسارة( من الش 

ي عام   44.0فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 
 
اتيجية الجوهرية  " ةراجعيرج  م. 2018دوالر أمريكي ف اكات اإلست  ت  -الش  ي عام ". وباإلضافة إل ذسورفت 

 
لك، تشمل التعديالت ف

ي   16.0  اإلفراج عن مخصص االستالم أو الدفع فيما يتعلق بعقد الغاز الطبيعي طويل األجل مع سوناطراك. بلغ اإلفراج عن مخصص االستالم أو الدفع  2017
مليون دوالر أمريكي ف 
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كة سور 15، مخصوًما منه نسبة ال   2017عام  يكنا لصالح ش  ي يحصل عليها ش 
ت، والنتيجة هي التأثت  بمبلغ  % الب  ائب   مليون   13.7فت  دوالر أمريكي عىل األرباح قبل الفوائد والرص 

ي و  كات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.  رب  حالحصة من واالستهالك وإهالك الدين باستثناء الرصف األجنب   )الخسارة( من الش 

ي   بحركة المؤنمليون دوالر أمريكي تتعلق    2.4  ( مبلغ1: )أمور()من ضمن عدة    تشمل التعديالت األخرى (ث )
دوالر أمريكي   مليون  6.4( تعديل القيمة العادلة بمبلغ  2؛ ) 2018 عام  ف 

ي عام 
ي قدر  ، 2019للمخزون المتعلق باالستحواذ عىل فرتيل ف  اء وعند بيع المخزون نتج عنها تأثت  سلب 

ي تم تسجيلها بالقيمة العادلة كجزء من تخصيص سعر الش 
مليون  6.4ه الب 

ائب دوالر أمريكي عىل األرباح قبل   ي المخصصات بمبلغ  3)؛  واالستهالك وتم تعديلها نظًرا لطبيعتها االستثنائية   و اإلهالك   الفوائد والرص 
ي عام   1.9( الحركة ف 

مليون دوالر أمريكي ف 

ي عام    مليون دوالر أمريكي   1.6والنفقات األخرى بمبلغ    2019
ي 4؛ )2019ف 

ي عام  3.7مخصص بقيمة ( والحركة ف 
  1.1تحرير مخصص بقيمة  (  5و )   ؛ 2020مليون دوالر أمريكي ف 

ي األشهر الستة األول من عام 
 . 2021مليون دوالر أمريكي ف 

يبة واإلهالك واالستهالك  ال تتضمن   ل قبل الفائدة والرص 
َّ
ي  الرب  ح الُمعد

كةنتائج عمليات    2018ديسمت     31الخاصة بنا للسنة المنتهية ف  وال    فرتيل  ش 
يبة واإلهالك واالستهالك  تتضمن   ل قبل الفائدة والرص 

َّ
ي  الرب  ح الُمعد

كة  نتائج عمليات    2019ديسمت     31للسنة المنتهية ف  ة السابقة ل     فرتيلش  للفت 
يبة واإلهالك واالستهالك  .  2019سبتمت     30 ل قبل الفائدة والرص 

َّ
كة  الخاصة  الرب  ح الُمعد ي  المعدلة بلغت ال  فرتيلبش 

ديسمت    31سنة المنتهية ف 
ي    2018

ة المنتهية ف  . إن أرقام األرباح قبل    203.3مليون دوالر أمريكي و  342.6ما قيمته    2019سبتمت     29وللفت  مليون دوالر أمريكي عىل التوالي
كة فرتيل ال تشي عىل عقد إمداد الغاز المجدد   ائب واإلهالك واالستهالك السابقة لش  كة فرتيل بتاري    خصم الفوائد والرص  .  2019سبتمت     30خ  لش 

اض أن عقد فرتيل المتجدد للغاز كان ساري المفعول اعتباًرا من     75.3مليون دوالر أمريكي و  98.4، فقد أدى ذلك إل زيادة قدرها  2018يناير    1وبافت 
ي  
ف  أمريكي  دوالر  كة  مليون  تكلفة  ش  فرتيلفرتيل.  كة  األرب  مبيعات ش  ي 

ف  المقابل  قبل خص)والتخفيض  المعدلة  و اح  ائب  والرص  الفوائد  اإلهالك م 
ي و 

تي   المنتهيتي   ف 
. 2019سبتمت   29و 2018ديسمت   31االستهالك( للفت   ، عىل التوالي

 
 

 البيانات التشغيلية األخرى 

ات رئيسية ألدائنا المالي للسنوات المنتهية  
ي نستخدمها كمؤش 

ي  يوضح الجدول التالي بعض المقاييس التشغيلية الب 
  2019و  2018ديسمت     31ف 

ي 2020و
 . 2021و 2020يونيو  30، واألشهر الستة المنتهية ف 
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ي  
 
  ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر   لفي 
ي 
 
 يونيو 30المنتهية ف

 2018 2019 2020 2020 2021 

 
ي( 000) (1)حجم المبيعات  3,464.8 3,047.9 6,153.6 4,188.3 4,346.2  .......... طن مت 

ي(  000) ( (2)المنتجات الخاصة مبيعات طن مت 

 .............................................  
3,965.3 4,087.7 5,460.5 2,726.3 2,942.6 

ي 
 (3)ممتلكات وآالت ومعداتاستثمارات ف 

  ........................ ( بالمليون دوالر)
17.2 50.8 67.1 26.0 13.6 

 (4)النفقات الرأسمالية عىل الصيانة 
 ( بالمليون دوالر)

17.2 50.8 53.0 13.7 12.9 

  (5)ىل عمليات التوسعالنفقات الرأسمالية ع
  ........................ ( بالمليون دوالر)

- - 14.1 12.3 0.7 

ي) (6)الطاقة اإلنتاجية (بالمليون طن مت 
 .............................................  

4.4 6.5 6.6 6.6 6.7 

_____________  

ي تنتجها أطراف خارجية ونقوم   (1)
ي ننتجها و / أو المنتجات الب 

ألطراف خارجية"(.   ببيعها )المنتجات "المتداولة يمثل حجم المبيعات الكميات المباعة من المنتجات الب 
 وتعتمد أحجام المبيعات إل حد كبت  عىل أحجام اإلنتاج ومستويات المخزون وكذلك طلب العمالء. 

ستويات المخزون وكذلك طلب  تمثل مبيعات المنتجات الخاصة الكميات المباعة من منتجاتنا، وتعتمد مبيعات المنتجات الخاصة إل حد كبت  عىل أحجام اإلنتاج وم (2)
 عمالء. ال

ي ستثمارات اتشمل  (3)
ي عملياتنا الحالية.  وآالت ومعدات ممتلكاتف 

 نفقات الصيانة والتوسع ف 
 تشمل النفقات الرأسمالية عىل الصيانة النفقات الرأسمالية المتعلقة بمتطلبات الصيانة واإلصالح المستمرة لمرافق التشغيل الخاصة بنا.  (4)
مليات التوسع النفقات الرأسمالية المتعلقة بتوسيع مرافق التشغيل الحالية. وتعلقت النفقات الرأسمالية عىل عمليات التوسع خالل  مل النفقات الرأسمالية عىل عتش  (5)

ي    2020عام  
ي األشهر الستة المنتهية ف 

ت. وف  ي سورفت 
الصيانة    قاتنبقات الرأسمالية بشكل أساسي  ، تعلقت النف2021يونيو    30بشكل أساسي بإجراء تحديثات للمعدات ف 

 . الدورية
ي يتم (6)

احتسابها بحساب المعدل السنوي بناًء    تشت  "طاقتنا اإلنتاجية" إل إجمالي القدرة التصنيعية واإلنتاجية لكل وحدة إنتاج القائمة عىل القدرة اإلنتاجية الموحدة، والب 
اإلنجا من حيث  المثبت ألفضل شهر  اإلنتاج  لعىل  يخص  فيما  اإلنتاج.  لوحدة  التصميمية  ز  اإلنتاجية  القدرة  واإلنتاجية هي  التصنيعية  القدرة  فإن  الجديدة،  لمصانع 

ي نفس الوقت فيما يخص المرافق 
ي ف 
ا باسم "القدرة اإلنتاجية االسمية"(. ال يمكن تحقيق الطاقة اإلنتاجية لكل منتج نهات 

ً
ي تحتوي عىل أكت  من وح  )المعروفة أيض

دة  الب 
ابطة. القدرة اإل  ي اال إنتاج مت 

ورة ف  عتبار بعض نتاجية هي مقياس يعتمد عىل القدرة اإلنتاجية السنوية القصوى المثبتة لمرافق اإلنتاج الخاصة بنا لكل منتج وال تأخذ بالرص 
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ي مزي    
ي سنة معينة واالختالفات ف 

ي مصانع اإلنتاج لدينا، مثل التوقفات المخطط لها ف 
ي ذلك، عىل  ج المنتجات. قد تتسبب األحداالقيود األخرى ف 

ث غت  المتوقعة، بما ف 
ي اختالف قدرتنا ا

ها من حاالت التوقف األخرى، ف  إلنتاجية الفعلية عما نتوقعه  سبيل المثال ال الحرص، تقليص اإلنتاج غت  المخطط له، واإلغالق، وصيانة المصانع وغت 
 لها. 

 

 

ات ر ال تشمل المقاييس المالية   ي  والتشغيلية المستخدمة من قبلنا كمؤش 
ي الجدول أعاله للسنة المنتهية ف 

  31ئيسية ألدائنا التشغيىلي الموضحة ف 

كة  عىل البيانات المالية والتشغيلية ل  2018ديسمت    ي  ش 
ة   2019ديسمت     31فرتيل وال تشمل السنة المنتهية ف  عىل البيانات المالية والتشغيلية للفت 

ي  
كة  . بلغ حجم مبيعات  2019سبتمت     30المنتهية ف  ي  فرتش 

ي  ألف  2,163.9  2018ديسمت     31يل للسنة المنتهية ف  ألف   14.5ومن اليوريا    طن مت 

ي من األ  كة  وبلغ حجم مبيعات  .مونياطن مت  ي    ش 
ة المنتهية ف  ي  ألف   1,401.2،  2019سبتمت     29فرتيل للفت  ألف طن    23.3و  اليوريا   من  طن مت 

ي من  كة  تم بيع جميع أحجام مبيعات .األمونيا مت  ات من المنتجات الخاصة لفرتيش    .لهذه الفت 
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 سياسة توزي    ع األرباح  .2

توزي    ع األرباح تهدف إل إعادة حد كبت  من جميع التدفقات النقدية  حازمة للقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة  

القابلة   الدرجة  الحرة  من  ي 
ائتمات  ملف  عىل  الحفاظ  ومع  نمو  فرص  توفت   بعد  المساهمي    إل  للتوزي    ع 

م توزي    ع أرباح  االستثماري ي شهر نقدية  ة. ونحن نعت  
ي كل سنة مالية، عىل أن يتم تقديم دفعة أولية ف 

مرتي   ف 

ة الستة أشهر األول من تلك ي تتعلق باألداء المالي عن فت 
السنة المالية ودفعة   أكتوبر من ذلك العام والب 

ي تتعلق باألداء المالي عن فت  
ي شهر ابريل من العام التالي الب 

ة من السنة المالية،  ثانية ف  ة الستة أشهر األخت 

ي اجتماع جمعية عمومية. 
ط موافقة المساهمي   ف   بش 

 

بائعي   فيما يتعلق مليون دوالر أمريكي إل المساهمي   ال  130تم توزي    ع األرباح بقيمة    2021يوليو    5بتاري    خ  

ي  
ة األشهر الثالثة المنتهية ف  كة لفت    2021أغسطس من عام    3بتاري    خ  .  2021مارس    31باألداء المالي للش 

  179.4دينار جزائري )بما يعادل  مليون    24,246.6 تم سداد المبالغ المالية الخاصة بتوزيعات االرباح بقيمة 

أمريكي  دوالر  عىل  ب  مليون  األمريكي   سعر رصفناء  كة   ( 0.0074  الدوالر  إل ش  ت  سورفت  كة  قبل ش  من 

ي  
ت ف  كة سورفت   المبالغ المالية الخاصة بتوزيعات أرباح بقيمة   2021طس  أغس  13سوناطراك كما دفعت ش 

سعر رصف الدوالر األمريكي ناًء عىل  ب  مليون دوالر أمريكي   93.6  )بما يعادل  مليون دينار جزائري  12,675.9) 

ي كل حالة، فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية إ  (  0.0074
كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م.، ف  ل ش 

ي  
ي  2020ديسمت     31ف 

مليون دوالر أمريكي إل   93.6توزيعات أرباح بقيمة    2021أغسطس    26. ودفعنا ف 

كة أوراسكوم ي تلقتها ش 
ت الب  كة سورفت   . لإلنشاء والصناعة  المساهمي   البائعي   فيما يتعلق بأرباح ش 

  :  تعتمد قدرتنا عىل دفع األرباح عىل عده عوامل، تشمل ما يىلي

ي  توفر احتياطيات قابل  •
ها من المتطلبات النقدية ف  ة للتوزي    ع إل جانب خططنا للنفقات الرأسمالية وغت 

ات المستقبلية؛   الفت 

ي أسواقنا؛ •
 ظروف السوق وبيئة التشغيل السائدة آنذاك ف 

 اإلدارة ألعمالنا؛ توقعات مجلس  •

ي  الاألرباح المستقبلية وخطة   •
ا للتوقعات الب 

ً
ي ذلك قدرتنا عىل األداء وفق

تشتمل عليها خطة عمل )بما ف 
 أعمالنا(؛

 تقدير مجلس اإلدارة؛ و   •

ي اجتماع جمعية عمومية لمساهمينا.  •
 الموافقة عىل أي دفع توزيعات أرباح ف 

ا بالعوامل الموضحة أعاله، فإننا عىل الرغم من عدم وجود ضمان بأننا سنكون قا
ً
درين عىل القيام بذلك ورهن

م دفع توزيعات أرباح خاصة  1حالًيا )  مليون دوالر أمريكي إل المساهمي   البائعي   وتوزيعات    850بقيمة  ( نعت  

ي كل حالة،    315أرباح بقيمة  
، ف  ي مليون دوالر أمريكي إل المساهمي   البائعي  

كتوبر أ   11قبل تاري    خ  أو  تاري    خ    ف 

ي    150( نستهدف دفع توزيعات أرباح بقيمة ال تقل عن  2، و) الطرحوبعد    ،2021
  ريل بامليون دوالر أمريكي ف 
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ي    2022  من عام
ي من العام المنتهي ف 

( نستهدف دفع توزيعات أرباح  3، و) 2021ديسمت     31للنصف الثات 

ي    دائنا بأمليون دوالر أمريكي فيما يتعلق    315بقيمة ال تقل عن  
ي السنة المنتهية ف 

،  2022ديسمت     31المالي ف 

ي أكتوبر 50مع دفع 
ي 50و 2022٪ من توزيعات األرباح ف 

 . 2023بريل ا٪ منها ف 
 

 
ً
م  ومن اآلن فصاعدا كة  ، تعت   تيش  إلعادة جميع    مصممة  الحفاظ عىل سياسة توزي    ع أرباح حازمة  لوبغفت 

ي  المتاحةالتدفقات النقدية 
القابلة للتوزي    ع ال المساهمي   بعد توفت  فرص النمو والحفاظ عىل ملف ائتمات 

. وسيتم دفع  بدرجة االستثمار. 
ً
 كافة األرباح نقدا

 

الحالية جنًبا إل جنب مع أهدافنا. ومع ذلك، فال يوجد ما  التوجيهات الواردة أعاله إل خطة العمل    تستند 

ي المستقبل، أو إذا تم دفع توزيعات أرباح،  
فال  يضمن أننا سندفع أًيا من توزيعات األرباح الموضحة أعاله أو ف 

ة األشهر الثال   يوجد ما يضمن مقدار تلك  ي ذلك فت 
ي  األرباح )بما ف 

والسنة   2021ديسمت     31ثة المنتهية ف 

ي ا
  - المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم  -مخاطر االستثمار " يرج  مراجعة(. 2022ديسمت   31لمنتهية ف 

كات التابعة لنا، فإن قدرتنا عىل   كة قابضة وجميع عملياتنا إىل حٍد كبير تتم من خلل الشر نظًرا ألننا شر
وزيعات أرباح نقدية أو مدفوعات  ألسهم تعتمد عىل قدرتنا عىل الحصول عىل تدفع توزيعات األرباح عىل ا 

 ". نقدية أخرى أو الحصول عىل قروض من هذه الكيانات
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كةاألحداث المادية   .3 ي أبرمتها الشر
ي ذلك    والعقود الرئيسية الب 

 
ذات   فاالتفاقيات مع األطرا)بما ف

  : العلقة(

ي عقودنا 
وط محددة ف  ي هذه    فيما يىلي ملخص لش 

ا الجوهرية. ولم يرد ف 
ً
الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصف
ي تلك االتفاقيات. 

ي مجملها بما ورد ف 
ي تلك االتفاقيات كما أنها مقيدة ف 

وط واألحكام المعمول بها ف   لكافة الش 

 مع األطراف ذات العلقة  الصفقات

تيبات األخرى مع األطراف ذ  لقد  العديد من االتفاقيات والت  كة  أبرمنا  ي تضم ش 
الب  العالقة   و سي آيأات 

كاتها التابعة األخرى. ويرد وصف ألبرز هذه التعامالت  كة أدنوك وبعض ش  كاتها التابعة األخرى وش  وبعض ش 

مع األطراف ذات العالقة عىل مركزنا المالي ونتائجنا المالية    الصفقاتأدناه. للحصول عىل تفاصيل حول تأثت   

ي  
ي  2020و  2019و  2018ديسمت     31للسنوات المنتهية ف 

ة الستة أشهر المنتهية ف    2020يونيو    30، ولفت 

الرجوع إل اإليضاح رقم  2021و المالية    26، يرج     من   19اإليضاح رقم  و   2020الموحدة للسنة  للقوائم 

ي  المراجعة  الموحدة    النصف سنوية  ةالماليقوائم  ال
ة المنتهية ف  ي موضع  ،  2021يونيو    30للفت 

المدرجة ف 

ة.   آخر من هذه النش 

تيغلوب  كة فير  شر

كةخدمات المالاتفاقية    شت 

كة    أبرمنا   ،2021  أكتوبر   4تاري    خ  ب كة مع ش  كة  وافقت بموجبها   أو سي آياتفاقية خدمات مشت  كة أو   ش  ش 
آي والتصنيع  عىل    سي  المستثمرين  وعالقات  التمويل  يشمل  المجاالت  من  عدد  ي 

ف  بالخدمات  تزويدنا 
والسالمة مدعومة    والصحة  الخدمات  وهذه  المعلومات.  تكنولوجيا  ونظم  والتأمي    والتكنولوجيا  والبيئة 
ي تتعلق بتوف عىل بعدد من اتفاقيات

ي تتعامل مع بعض اإلجراءات اإلدارية الب 
ت  الخدمة مستوى الخدمة الب 

كة عند  و ذات الصلة.   التفاقية )من  وتتضمن هذه ا أحداث معينة.  وقوع يجوز إنهاء اتفاقية الخدمات المشت 
كة  (  1) بي   أشياء أخرى( أحكاًما   كة، و) من    أو سي آيتمنع ش  ي الش 

كة  (  2استقطاب موظق  أو سي تمنع ش 
ي تم الحصول عليها بموجب  من    آي

كة من  استخدام المعلومات الب  كة لحرمان الش  اتفاقية الخدمات المشت 
كة السعي للحصول عليها، و) 

كة    تنص عىل(  3فرصة عمل يكون من المعقول للش  كة أو سي آيش  االمتثال    ش 
امات المعلومات الداخلية واإلفصاح العامقواني    لل ي  للقانون واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالت  

تشمل  ، الب 
 . سجل المطلعي    حفاظ عىلال

  بروتوكوالت اإلبالغ واإلفصاح المالي 

ي تتعلق   معينة  بروتكوالت  ، أبرمنا 2021  أكتوبر   4تاري    خ  ب
بمسائل تشمل إعداد التقارير المالية، واإلفصاح،    الب 

وتوكوالت وعالقات المستثمرين )" كة   "( معالي  كة  نظًرا ألن   . أو سي آيش  كة مدرجة    أو سي آيش  هي ش 
كة   وأن كة  ش  وتوكوالت للسماح باإلفصاح   أو سي آيش  ي هذه الت 

تقوم بدمج بياناتنا المالية، فقد دخلنا ف 
ي الوقت المناسب من قبل كل من    عن المعلومات المالية

ها من المعلومات بطريقة منظمة وف  كة  وغت  ش 
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كة   وتوكوالت عىل التنسيق بشأن إعداد التقارير ا   أو سي آي ش  كة. تنص الت  لمالية وغت  المالية وبعض  والش 
كة  المسائل األخرى من أجل تسهيل امتثال اماتهما القانونية  أو سي آيش  كة اللت    . والش 

كة عهد المتعلق بموافقات سند الت  أدنوك ش 

كة سند تعهد مع ، أبرمنا 2021 أكتوبر  4تاري    خ ب ا بعدم اتخاذ إجراءات معينة،    ش 
ً
أدنوك قدمنا بموجبه تعهد

ي ظل ظروف معينة، دون الحصول عىل الموافقة الرصيحة من
كة  ف  أدنوك ابتداًء من تاري    خ االنقضاء )عىل   ش 

ي نظامنا االساسي النحو الموضح  
، حب  يحصل مساهمونا الرئيسيون عىل براءة الذمة من مكافحة االحتكار ( ف 
 ما يتعلق بتحديد تاري    خ االنقضاء. ذات الصلة في

كة تعهد   أدنوك  ش 

كة    ت، أبرم2021  أكتوبر   4تاري    خ  ب  وافقت بموجبه، حب  وقوع أحداث مستقبلية  ش 
ً
ا منفصال

ً
أدنوك تعهد
الم لصالح  للتصويت  وطها،  لش  ا 

ً
ووفق كمديرين  معينة  للتعيي    فيهمرشحي    ي 

تستوف  المعايت     الذين 
ي 
كة وتشكيل مجلس اإلدارة.  المنصوصة عليها ف    سياسة حوكمة الش 

كة فرتيل العهدة / ترتيب   االستئمان الخاص بش 

كة فرتيل".  االستئمان / العهدةترتيب  -"العقود الجوهرية  يرج  الرجوع إل القسم   الخاص بش 

 مساهمةاتفاقية االكتتاب وال

كة    تيغلوبأبرمت ش  ي منطقة    2019يونيو    17  بتاري    خ  فت 
كات األسمدة ذات الصلة ف  فيما يتعلق بمساهمة ش 

ق األوسط وشمال أفريقيا التابعة ل كة  الش  كة  و   آيأو سي  ش  كة  ش  ي ش 
تيغلوبأدنوك ف  ، اتفاقية اكتتاب  فت 

كة  الومساهمة مع   كة أدنوك، من بي   آخرين  آيأو سي  مساهم ش  بموجب تعديل اتفاقية االكتتاب  و .  وش 

كة    2021  أكتوبر   4  خبتاري      مساهمةوال كة عن الخسائر الناشئة عن   آيأو سي  وافقت ش  عىل تعويض الش 

امات المتعلقة بأعمال   امات المشار إلنشاء والصناعة  ابعض االلت   ي ذلك االلت  
كة، بما ف  القديمة لصالح الش 

ي  
ف  واإلجر "إليها  القضايا  بموقف  ة  بيان  األخت  السنوات  الثالث  كة خالل  بالش  المتعلقة  اعات  والت     – اءات 

والصناعة لإلنشاء  أوراسكوم  كة  ش  ضد  المقامة  ي  يب 
الرص  التهرب  القضايا  "  وكذلك  "قضية  بموقف  بيان 

ة   كة خالل الثالث السنوات األخت  اعات المتعلقة بالش  كة أوراسكوم   قضية التحكيم  –واإلجراءات والت   بي   ش 

وع السدرةلإلنشا  تيغلوب مساهمة عينية    ". ء والصناعة ومش  كة فت  المقدم إل ش  التعويض  وقد نتج عن 

كة    64.0بقيمة   اف ش  بهذه المستحقات. ستصبح هذه المستحقات   آيأو سي  مليون دوالر أمريكي وباعت 

كة   ي حالة تحقيق هذه المسئولية.  آيأو سي واجبة الدفع من قبل ش 
 ف 

يبة  اتفاقية   الرص 

ي 
ق األوسط وشمال 2019سبتمت     30  ف  ي منطقة الش 

وجي   ف 
، فيما يتعلق بالمساهمة بأعمال منتجات النيت 

كة أو سي   تيغلوب، فقد    آيإفريقيا التابعة لش  كة فت  ي ش 
كة أدنوك ف  تيغلوب    قامتوش  كة فت   بابرام اتفاقية ش 
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كة أو  ا يبة مع ش  كة أدنوك. وبموجب هذسي  لرص  تيغلوب عىل اتخاذ  ، وافقه االتفاقيةآي وش  كة فت  ت ش 

ي تتعلق  
ائب المستحقة أو المستلمة من قبل أعضاء المجموعة والب  داد الرص  إجراءات معينة فيما يتعلق باست 

ي وقعت قبل  
ة أو األحداث الب  كة  . تشمل هذه اإلجراءات إ2019سبتمت     30بالفت  كة    أو سي آي خطار ش  وش 

دادات   دة أدنوك فيما يتعلق بمثل هذه االست  يبية، واتخاذ خطوات للحصول عىل هذه المبالغ المست  الرص 

كة   يبية مستلمة إل ش  دة رص  كة    أو سي آي ودفع أي مبالغ مست  ي ساهمت فيها ش 
ي حالة الكيانات الب 

أو  )ف 

ي   سي آي 
كة أدنوك )ف  تيغلوب( وإل ش  كة فت  ي ش 

كة  ف  كة فرتيل( مساوية للحصص االقتصادية لش   حالة ش 

ي ذ
تيغلوب ف   لك العضو من المجموعة. فت 

وع وع ل يةطار اإل تفاقية اال  - هارفست مش   لمش 

كة  ، أبرمت2021يونيو    21  بتاري    خ  تي  ش  وع معل  ةيلوب اتفاقية إطار غفت  كة  مش  وع   ش  أدنوك فيما يتعلق بمش 

كة  . وتحدد االتفاقية إطار عمل  هارفست تيش  كة  لوب و غفت  كأدنوك  ش  وع مشت  لتطوير  وذلك    لتأسيس مش 

ي بالكر   ةإلنتاج أمونيا منخفض   مصنع
ي مجمع المشتقات الصناعية ف 

. تنص إمارة  الرويس ب  منطقة  ون ف  ي أبوظب 

تطوير   سيتم  أنه  عىل  هارفستاالتفاقية  وع  اإلطارية  مش  لالتفاقية  ا 
ً
أن  وذلك  وفق اتفاقية   لغاية  تصبح 

ي 
حالممن    المساهمي   )الب  ك  قبل  من  إبرامها   قت  ي ش 

تيغلوب    ب  اكة  وتعزيز فت  كةبي      )ش  ي  أدنوك و   ش  كة أبوظب 
ش 

ط. التنموية القابضة ش.م.ع.   ( سارية دون قيد أو ش 

كة فرتيل   شر

كة فرتيل  اتفاقية الحوكمة مع ش 

كة أدنوك اتفقنا بموجبها عىل تنظيم بعض  ، أبرمنا  2021أكتوبر  4بتاري    خ   كة فرتيل وش  اتفاقية حوكمة مع ش 
كة فرتيل نظرً  ي إمارة ترتيبات الحوكمة فيما يتعلق بش 

كة فرتيل لقطاع النفط والغاز ف  ا ألهمية عمليات ش 
ي  كة فرتيلأبوظب  وط اتفاقية الحوكمة مع ش    : . وبموجب ش 

ي ذلك ما يتعلق بوذلك  )   التالية  أي من الحاالت المحدثة لألثر وقوع    ولغاية •
كة    لكيةممستوي  بما ف  أو  ش 

ا  آي سي   ي 
،ف  كة(  أد  ر سيستملش  مجموعة  سياسات  بعض  فرتيل،  تطبيق  كة  ش  عىل   بق  وستنوك 

كة فرتيل  عمالأل   مادة إرشاديةسياسات مجموعة أدنوك األخرى بمثابة   الحاالت  أي من  وبعد وقوع  .  ش 
 ؛ . مطبقة  سياسات مجموعة أدنوك المختلفة األخرى ستصبح، المحدثة لألثر 

ي  •
ف  العليا  اإلدارية  المناصب  ي 

ف  ي 
إمارات  مواطن  تعيي    فرتيل يجب  كة  ا    ش 

ً
اإلمارات )وفق دولة  لقواني   

وإعدادهم    ،المتحدة( العربية   اإلماراتيي    المواطني    لتعيي    التوطي    سياسة  عىل  الحفاظ  ويجب 
  .وتدريبهم

كات تقديم الخدمات المملوكة لمواطني    • يجب منح األولوية للحصول عىل الخدمات والمنتجات من ش 
كات العاملة داخل دو  ، أو من الش  رات العربية المتحدة )إذا كان من الحكمة التجارية  لة اإلماإماراتيي  

 ؛ و( القيام بذلك
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كة فرتيل إتاحة ما ال يقل عن   • ي   %1.5يجب أن تواصل ش 
من إجمالي حجم إنتاجها من اليوريا للبيع ف 

بالقيمة السوقية.  المتحدة  العربية  بالسياسات   دولة اإلمارات  يتعلق  بخالف ما هو مذكور أعاله فيما 

المقرر    المختلفة من  أدنوك،  كة  تتوقف    انهاءلمجموعة ش  أن  بمجرد  الحوكمة  اتفاقية  أحكام  معظم 

ي تمتلك فيها  
ي والكيانات الب  ي ما نسبتهحكومة إمارة أبوظب  % عىل األقل بصورة  75  حكومة إمارة أبوظب 

ة  ة عن امتالك أمباش   % من أسهمنا العادية. 15 ما نسبتهو غت  مباش 

 
   يعي توريد الغاز الطبعقد 

كة فرتيل الستالم الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي طويلة األجل لمدة   تم إبرام عقد مع ش 

ي  25
ي أصبحت سارية ف 

كة أدنوك والب   . 2019من عام  سبتمت   30عاًما مع ش 

فت  الغاز عىل  ويتم تو   ،مليون وحدة حرارية بريطانية سنوًيا   ،مليون  56يبلغ الحد األدت  للحجم التعاقدي  

اء أو الدفع. لل وط الرئيسية لهذه االتفاقية،    مزيد من التفاصيل عنأساس الش  يرج  الرجوع إل وصف للش 

كة أدنوك -العقود الجوهرية القسم "  . " أدناه عقد غاز طبيعي طويل األجل بي   فرتيل وش 

 اتفاقية اإلمداد بالمرافق 

كة  أبرمت ي    ش 
كة تابعة   توريد اتفاقية    2019عام  سبتمت  من    30فرتيل ف  كة أدنوك للتكرير )ش  المرافق مع ش 

ل التابعة  األسمدة  إنتاج  مرافق  إل  المرافق  لتوريد  أدنوك(  كة  كة  لش  وط فرتيلش  الش  االتفاقية  وتحدد   .

كة أدنوك للتكرير مرافق معينة   )الكهرباء ومياه البحر والمياه المحالة  واألحكام واألسعار الخاصة بتوريد ش 

ب(  وم كة فرتيل، عىل أساس الدفع أو االستالمياه الش  عاًما )ما لم يتم   25تبلغ مدة االتفاقية األولية  و   . إل ش 

وط االتف ا لش 
ً
ات متتالية مدتها خمس سنوات بعد ذلك، ما لم يخطر  إنهاؤها وفق جدد تلقائًيا لفت 

ُ
اقية(، وت

 ا من تاري    خ التجديد. شهرً  12أحد الطرفي   الطرف اآلخر بنيته بعدم التجديد قبل 

وجي   الغازي 
 اتفاقية توريد النيت 

ي  
كة  ، أبرمت2013سبتمت  من عام    18ف  كات األخرى التابعة لش    ش  كة أدنوك( اتفاقية  فرتيل )وبعض الش 

ي  أبوظب  كة 
لش  واألسعار  واألحكام  وط  الش  االتفاقية  وتحدد  أدنوك.  كة  ش  مع  الغازي  وجي   

النيت    لتوريد 

وجي   الغازي إل  لصناعات الغاز ال
كة أدنوك، لتوريد النيت  كة  محدودة، نيابة عن ش  فرتيل. وتم تحديد  ش 
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وجي   الغازي بموجب االتفاقية حب   
ام بحد أدت   2032سبتمت  من عام    25سعر النيت  ، وال يتم فرض أي الت  

كة أو الدفع عىل  لالستالم  فرتيل بموجب االتفاقية. ش 

 دام األصولاتفاقية التشغيل والصيانة واستخ 

ي  
ا أو تقريًبا، أبرمت  2019سبتمت  من عام    30ف 

ً
كة  تحديد تشغيل وصيانة واستخدام أصول    فرتيل اتفاقية  ش 

 ، ي أبوظب  بإمارة  الرويس  منطقة  ي 
ف  الواقعة  السائبة  البضائع  شحن  بمحطة  يتعلق  فيما  أدنوك  كة  ش  مع 

االتفا وبموجب  هذا  السائبة.  البضائع  لمحطة  المجاورة  فإنوالمناطق  كة    قية  إدارة   فرتيلش  عىل  توافق 

وتشغيل وصيانة محطة شحن البضائع السائبة ومناطق التحميل المجاورة؛ ويتم منحها حقوق استخدام  

 .  معينة لمحطة شحن البضائع السائبة ومناطق التجهت  

ي  خطابو اتفاقية إيجار األرض    إيجار جانب 

كة  أبرمت    ي  ش 
ي خاص بتأجت  األرض مع   خطابجار أرض و اتفاقية إي  2019سبتمت    30فرتيل ف  إيجار جانب 

بإمارة   الرويس  منطقة  ي 
ف  األسمدة  مصنع  لموقع  األرض  استخدام  بحقوق  يتعلق  فيما  أدنوك، كل  كة  ش 

ات متتالية مدتها   . تبلغ المدة األولية التفاقية إيجار األرض أرب  ع سنوات، ويتم تجديدها تلقائًيا لفت  ي أبوظب 

تاري     التشغأرب  ع سنوات حب   إيقاف  منح  خ 
ُ
ت ي وقت سابق(. 

ف  إنهاؤها  يتم  لم  )ما  كة  يل  بموجب  ش  فرتيل 

ي يقع عليها مصنع األسمدة. يعدل  
 الخطاباتفاقية إيجار األرض حقوق ملكية معينة فيما يتعلق باألرض الب 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال 
ي اتفاقية إيجار األرض، بما ف 

ا معينة ف 
ً
وط ي إليجار األرض ش    الحرص( زيادة  الجانب 

ة األرب  ع سنوات األول  ي حالة تجديد عقد إيجار األرض تلقائًيا بعد فت 
  . سعر اإليجار ف 

 إيجار مبب  اإلدارة 

كة  أبرمت   ي  ش 
كة  اتفاقية إيجار مبب  إداري مع    2019سبتمت     30فرتيل ف  ي واألول  ش 

أدنوك للطابق األرض 

بإمار  الرويس  ي منطقة 
الواقع ف  المبب  اإلداري  المدة األولمن  . وتبلغ  ي أبوظب  المبب  اإلداري   ة  إيجار  لعقد 

ات متتالية مدتها خمس سنوات بعد ذلك )ما لم يتم  خمس سنوات وتسعة أشهر، ويتم تجديدها تلقائًيا لفت 

منح  
ُ
ي وقت سابق(. ت

كة  إنهاؤها ف  رتيل بموجب عقد اإليجار بعض حقوق الملكية فيما يتعلق بالطابق  فش 

ي واألول 
 من المبب  اإلداري. األرض 

 إيجار المقر الرئيسي 

كة  أبرمت    كة أدنوك فيما يتعلق بثالثة طوابق من مجمع الشيخ خليفة للطاقة ش  فرتيل اتفاقية إيجار مع ش 

ي 1)برج    1 ي إمارة أبوظب 
. ويتم تجديد عقد إيجار المقر 2018يناير من عام    1من  بتاري    خ شيان اعتبارا    ( ف 
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منح  الرئيسي تلقائًيا عىل أ
ُ
كة  ساس سنوي. ت فرتيل بموجب عقد إيجار المقر الرئيسي حقوق ملكية معينة  ش 

ي مجمع الشيخ خليفة للطاقة 
ج  1فيما يتعلق بالطوابق الثالثة ذات الصلة ف   (. 1)الت 

 اتفاقية إسكان الرويس  

كة  أبرمت ي    ش 
كة أدنوك بخصوص بعض األماكن ا  2019سبتمت     30فرتيل ف  لسكنية  اتفاقية إسكان مع ش 

. ويبدأ شيان التاري    خ الفعىلي لعقد اإليجار من   ي ي منطقة الرويس بإمارة أبوظب 
، وكانت المدة  2019يناير    1ف 

ُمنحت   تقديرية.  تجديد  آللية  وتخضع  واحدة،  سنة  كةاألولية  بموج   ش  بعض فرتيل  اإلسكان  اتفاقية  ب 

 حقوق الملكية فيما يتعلق باألماكن السكنية. 

 كات اتفاقية خدمات الش  

كةأبرمت   ي    ش 
كات مع    2019سبتمت     30فرتيل ف  كة  اتفاقية خدمات الش  وط  ش  أدنوك. وتحدد االتفاقية الش 

كات إل   كة أدنوك لبعض خدمات الش  كةواألحكام واألسعار الخاصة بتقديم ش  ل، وبعض الخدمات  فرتي ش 

كات )من بي   أمور أخر  ي حال طلبتها. تشمل خدمات الش 
ى( خدمات االتصاالت، وخدمات اإلضافية لفرتيل ف 

الخدمات  وتشمل  المعلومات.  تقنية  التأمي   وخدمات  القانونية وخدمات  والخدمات  والسالمة،  الصحة 

كات والتمويل والخزان ية اإلضافية )من بي   أمور أخرى(: حوكمة الش  ائب والموارد البش  ة والمحاسبة والرص 

يات واإلدارة العام  ة والخدمات اإلدارية. والخدمات اللوجستية والمشت 

كة   اتفاقية الخدمات المشت 

كةأبرمت  ي  ش 
كة   2018مارس  21فرتيل ف  كة أدنوك( اتفاقية خدمات مشت  كات التابعة لش  ها من الش  )وغت 

كةمع   كة تابعة    ش  ي منطقة الرويس بإمارة  أدنوك للتكرير )ش 
كة ف  كة أدنوك( فيما يتعلق بالخدمات المشت  لش 

. وتحدد اال  ي ) أبوظب  بها:  ام  للتكرير االلت   أدنوك  كة  يتعي   عىل ش  ي 
الب  وط واألحكام  ( خدمات 1تفاقية الش 

المركزية المشاري    ع2و)   ؛الصيانة  المركزية وخدمات  المركزية لدى 3و)   ؛( الهندسة  ( خدمات فرق اإلطفاء 

كة أدنوك(. ال يوجد تاري    خ انتهاء شيان بموجب اال  كات التابعة لش  ها من الش  تفاقية، وسوف فرتيل )وغت 

 تستمر االتفاقية إل أن يتم إنهاؤها. 

كة    اتفاقية خدمات المرافق المشت 

كة  أبرمت ي    ش 
كة تابعة اتفاقية خدمات مرافق مشت    2019مايو    22فرتيل ف  كة أدنوك للتكرير )ش  كة مع ش 

كة أدنوك للتكري ي تقدم بموجبها ش 
وط واألحكام الب  كة أدنوك(. تحدد االتفاقية الش  ر خدمات معينة فيما لش 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: ) 
ي منطقة الرويس، بما ف 

كة ف  ( تنظيف مناطق 1يتعلق بالمرافق المشت 

ها؛ و)  ؛ و)   ( 2االرتفاق وتشجت  ؛ و) 3مياه الري الصناعي ي
( الكهرباء والمياه  4( صيانة خطوط النقل الكهربات 
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كة؛ و)  ب للمناطق المشت  أخرى ذات طبيعة مماثلة. تبلغ مدة االتفاقية خمسة  ( خدمات  5الصالحة للش 

ي وقت سابق(. 
 عش  عاًما )ما لم يتم إنهاؤها ف 

 مذكرة اتفاق لخدمات معالجة النفايات  

كةأبرمت   ي    ش 
كة    2019يناير    7فرتيل ف  كة أدنوك للتكرير )ش  مذكرة اتفاق معدلة ومعاد صياغتها مع ش 

وط الش  االتفاقية  بمعالجة    تابعة ألدنوك(. وتحدد  للتكرير  أدنوك  كة  بقيام ش  الخاصة  واألحكام واألسعار 

ي م 
كة فرتيل ف  نطقة الرويس  والتخلص من بعض منتجات النفايات الناتجة عن مصنع األسمدة التابع لش 

. تبلغ مدة االتفاقية   ي ي وقت سابق(، وبعد ذلك يتم تجديد    15  األصليةبإمارة أبوظب 
عاًما )ما لم يتم إنهاؤها ف 

كة أدنوك للتكرير أو فرتيل نيتها بعدم التجديد  االت  ات خمس سنوات متتالية )ما لم تخطر ش  فاقية تلقائًيا لفت 

 ها(.  شهًرا عىل األقل من تاري    خ انتهائ 12قبل 

كة إرشاد   اتفاقية االستجابة لالنسكاب النفظي مع ش 

ي منطقة ال
ي تعمل ف 

كات األخرى الب  كة فرتيل )والعديد من الش  ( أبرمت ش  ي ي إمارة أبوظب 
رويس الصناعية ف 

ي  
ا أو تقريًبا اتفاقية إدارة    2016يوليو    1ف 

ً
لسفن االستجابة لالنسكاب النفظي من المستوى   وتشغيلتحديد

ولية )إرشاد(   ي إلدارة الموات   البت  كة أبوظب 
ولية )إرشاد(. تقدم ش  ي إلدارة الموات   البت  كة أبوظب 

األول مع ش 

للتلوث  االستجابة  هذه   خدمات  تقديم  عىل  أدنوك  كة  ش  ف  وتش  أخرى،  كات  وش  فرتيل  كة  لش  النفظي 

 الخدمات. 

 مات الطبية لمجموعة أدنوك اتفاقية الخد  

ي  
ي ال تشكل جزًءا  2018أغسطس    28ف 

كات مجموعة أدنوك األخرى الب  كة فرتيل )والعديد من ش  ، أبرمت ش 

كة أ تيغلوب( اتفاقية خدمات طبية. وتقدم ش  دنوك الخدمات الطبية بموجب هذه االتفاقية من مجموعة فت 

ا وبعض  أدنوك  مجموعة  ي 
ف  أخرى  كات  وش  فرتيل  كة  المدة  لش  وتبلغ   . عش     األصليةلموظفي   لالتفاقية 

ات متتالية تبلغ خمس سنوات بعد ذلك.  ي وقت سابق(، وسوف تجدد لفت 
 سنوات )ما لم يتم إنهاؤها ف 

كة  ر تريدنج ليمتد وشر  أو سي آيشر تيلير  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد فير  كة فير

 اتفاقية توريد األمونيا 

ي  
كة  2019سبتمت     30ف  كة   أو سي آي، أبرمت ش  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد وش  كة فت  ر تريدنج ليمتد وش  تيلت   فت 

كة    أو سي آي كة تابعة لش  ي )ش 
ي ف   ت 

وجي  
، ولكنها ليست جزًءا من المجموعة( اتفاقية توريد  أو سي آينيت 

ي بموجبها توفر ش  األمونيا.  
وط واألحكام الب  ر تريدنج ليمتد األمونيا   أو سي آيكة  تحدد االتفاقية الش  تيلت   فت 

كة   ي   أو سي آيلش 
ي ف   ت 

وجي  
كة  بسعر السوق  نيت  ر تريدنج ليمتد ستكون المورد    أو سي آي ، وأن ش  تيلت   فت 

كة   أنها تمتل   أو سي آيالحرصي لألمونيا لش  ي نظًرا إل 
ي ف   ت 

وجي  
اد األمونيا البحرية.  نيت  ك محطات استت 
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ل  ي 
التلقات  االستبدال  االتفاقية عىل  ليمتد  تنص  تريدنج  ر  تيلت   فت  آي  أو سي  كة  بموجب ش  د  المورِّ بصفتها 

أبرمته الذي  كة  االتفاق  ليمتد    ش  للتوزي    ع  تيغلوب  كةبمجرد حصول  فت  ليمتد    ش  للتوزي    ع  تيغلوب  عىل فت 

شهًرا    12تبلغ المدة األولية لالتفاقية      . من السلطات الجزائرية ذات الصلةتراخيص تجارة األمونيا المطلوبة  

ات   ي وقت سابق(، وبعد ذلك يتم تجديد االتفاقية تلقائًيا لفت 
شهًرا متتالية )ما لم    12)ما لم يتم إنهاؤها ف 

 يخطر أي من الطرفي   بنيته عدم التجديد قبل ستة أشهر عىل األقل من تاري    خ انتهائها(. 

 تفاقية اإلطارية الرئيسية اال 

ي 
كة أو سي آي   ، أبرمت2018بتمت   س  20  ف  كة  و ش  كة    أو سي آيش  ر تريدنج ليمتد وش  تيلت     أو سي آيفت 

كة   كة    أو سي آيبيومونت ال ال سي وش  ي وش 
ي ف  كة بايوميثانول كيمي نيدرالندد ت  ي وش 

ي ف   ت 
وجي  

أو سي نايت 

يسيشن وبنك كري  آي كة إست  فاينانس تيت  وكريدي أجريكول للتأجت  والتصنيع،  دي أجريكول لالستثماروش 

ي  .  ذمم المدينة التجارية وبرنامج التوريق مستحقات/  لل  ةرئيسي  يةاتفاقية إطار 
اير    20وف   انضمت ،  2020فت 

تيغلوب للتوزي    ع ليمتد    شركة ر تريدنج ، وانسحبت  بائعًا  ابصفته  التوريق   اتفاقية  إلىفت  تيلت   كة أو سي آي فت  ش 

اإلطار اال بموجب   .التوريق   اتفاقيةمن  متد  لي كة  تقوم  ،  ةالرئيسي  يةتفاقية  بعض   بضمان  أو سي آيش  أداء 

امات   كةالت   بموجب    ش  ليمتد  للتوزي    ع  تيغلوب  كة  "  ةراجع م  يرج    التوريق.   اتفاقياتفت  الشر بيان قروض 

وطها   شر وأهم  والمديونية  االئتمانية  واتفاقي   اتفاقيات  –والتسهيلت  المدينة التوريق  الذمم  اء  شر ة 

كةالمتعلقة ب تيغلوب للتوزي    ع ليمتد شر  ".  فير

كة   N-7اتفاقية وكالة المبيعات مع ش 

ي  
كة  2018مايو    18ف  ر تريدنج  أو سي آي ، أبرمت ش  تيلت   كة  فت  ال   N-7  ليمتد اتفاقية وكالة مبيعات مع ش 

كة   كة تابعة لش  ي  أو سي آي ال سي )ش 
كة2021أبريل    29(. ف  ر تريدنج ليمتد    أو سي آي  ، نقلت ش  تيلت   فت 

تيغلوب للتوزي    ع ليمتد. بموجب اتفاقية وكالة   كة فت  اماتها بموجب اتفاقية وكالة المبيعات إل ش  حقوقها والت  

تيغلوب للتوزي    ع ليمتد   N-7كة  المبيعات، تعد ش   كة فت  الوحيد والحرصي لش  التجاري  ال ال سي الوكيل 

ون اليوريا  وتوزي    ع  وبيع  ات  لتسويق  ي  أت 
ف  األخرى  األسمدة  ومنتجات  األمونيوم  يتات  وكت  اليوريا  مونيوم 

ي عش  شهًرا 
ات متتالية من اثب  )ما لم يتم إنهاؤها    الواليات المتحدة وكندا. يتم تجديد االتفاقية تلقائًيا لفت 

 قبل ذلك(. 

كة    م أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م. شر

وط المتعلق بعملية  االندماج  فصل اتفاقية البيع المش 

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة بموجب عملية   كة  الهندسية واإلنشائية إل   فصل االندماجنقلت ش  أعمالها 

ي مارس
كة أوراسكوم لإلنشاء ف  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة و 2015 من عام ش  ي  .  وكانت ش 

كة  الب  هي ش 

كاتنا   ش  من  كتي    ش  تضم  لنا  تابعة  فرعية  كة   -  ربعةاأل  التابعةقابضة  ش  لمجموعة  السابقة  األم  كة  الش 
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ي عام  االندماج  نفصالاية  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة قبل عمل
ي البورصة المرصية ف 

، وتم إلغاء تسجيلها ف 

2016. 

ي تاري    خ عملية  
كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م ف    اإلنشاء تمتلك بعض أنشطة    فصل االندماجوكانت ش 

ي لم يكن من ال
كة أوراسكوم لإلنشاء ضمن عملية االنفصال ألسباب قانونية أو  الب  تنظيمية ممكن نقلها إل ش 

كة أوراسكوم لإلنشاء تنفيذ أي مشاري    ع هندسية وإنشائية يتم ترسيتها  كات التابعة لش  ها. وتولت الش  أو غت 

اكمة المتبقية من أعمال الهندسة و 2014من عام    منذ سبتمت   كة   اإلنشاءا. تتألف األعمال المت  ي إطار ش 
ف 

يات و أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م من كمية األعمال المت م    اإلنشاءبقية من عقد الهندسة والمشت  المت 

 .  مع وزارة الدولة المرصية لآلثار المتعلقة بالمتحف المرصي الكبت 

القديمة تحت    اإلنشاءو   لتسهيل الحوكمة الفعالة والتخصيص االقتصادي لكل من األسمدة وأعمال الهندسة 

ش   من  أبرمت كل  ش.م.م،  والصناعة  لإلنشاء  أوراسكوم  كة  ق  ش  الش  ي 
ف  والصناعة  لإلنشاء  أوراسكوم  كة 

كة   كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة، وحالًيا ش  ا لش 
ً
كة تابعة سابق األوسط وشمال إفريقيا ش.م.خ )كانت ش 

لإلنشا  أوراسكوم  كة  وش  بالكامل(  لنا  مملوكة  إتش سي  تابعة  آي  أوراسكوم   4ء  كة  لش  تابعة  كة  )ش  ي 
ف  ي  ت 

وط عىل أن إدارة أنشطة  لإلنشاء( اتفاقية البيع المش   ، وكذلك التأثت   اإلنشاء وط. تنص اتفاقية البيع المش 

والصناعة   لإلنشاء  أوراسكوم  كة  تمريرها من ش  ومزايا، سيتم  عليها من مخاطر  تب  يت  ما  لكل  االقتصادي 

كة أ كة أوراسكوم لإلنشاء و اإلنشاءوراسكوم لإلنشاء حب  يتم إنهاء أنشطة  ش.م.م إل ش  الصناعة  الخاصة بش 

ألنشطة   الكامل  الفصل  يتم  حب   أو  والصناعة ش.م.م اإلنشاءش.م.م،  لإلنشاء  أوراسكوم  كة  بش  الخاصة 

كة أوراسكوم لإلنشاء. وبناًء عليه، ف ي كيان تشييد منفصل ُينقل بعد ذلك إل ش 
إن القوائم المالية وإدماجها ف 

أ األنشطة  تعكس  ال  والصناعة ش.م.م  لإلنشاء  أوراسكوم  كة  بأعمال لش  الخاصة  امات  االلت   أو  األصول  و 

كة أوراسكوم لإلنشاء. اإلنشاء ي القوائم المالية لش 
القديمة حيث تم التنازل عنها بالكامل وبالتالي تنعكس ف 

" إل  الرجوع  باالستثمار يرج   المتعلقة  بأعمالنا  -  المخاطر  المتعلقة  التابعة،    -المخاطر  كتنا  تستمر شر

الهندسة أوراسكوم   بأعمال  المتعلقة  المتبقية  األنشطة  بعض  امتلك  ي 
 

ف ش.م.م،  والصناعة  لإلنشاء 

 . "القديمة اإلنشاءو

ي مجلس إدارة 
كة أوراسكوم لإلنشاء حق التصويت ف  وط ش  باإلضافة إل اإلدارة، تمنح اتفاقية البيع المش 

ي األمور المتعلقة بأعمالش  
 . اإلنشاء الهندسة و  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م ف 

يبية الطارئة الموضحة     امات الرص  وط عىل أن أي مدفوعات تنشأ عن االلت   كما تنص قانون اتفاقية البيع المش 

" عنوان  الث  تحت  خلل  كة  بالشر المتعلقة  اعات  والي   واإلجراءات  القضايا  بموقف  السنوات  بيان  لث 

ة   كة أور   –األخير ي المقامة ضد شر يب 
    "اسكوم لإلنشاء والصناعةقضية التهرب الرص 

ً
سيتم تقسيمها مناصفة

كة أوراسكوم لإلنشاء آي(  50/ 50)  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م وش  ي    4إتش سي    بي   ش 
. وف  ي

ي ف  ت 

أو عمليات األسمدة، فإن    اإلنشاءت الهندسة و حال لم يكن من الواضح ما إذا كانت المسؤولية تتعلق بعمليا

كة أوراسكوم لإلنشاء آي إتش سي   ي ستتحمل    4ش 
ي ف  المخاطر   "% من هذه المسؤولية. ُيرج  مراجعة  15ت 
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أو   -  االستثمار ب  المتعلقة التابعة،  كتنا  بعض  تستمر شر امتلك  ي 
 

ف والصناعة ش.م.م،  لإلنشاء  راسكوم 

 . "القديمة اإلنشاءول الهندسة األنشطة المتبقية المتعلقة بأعما

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة وحصة نفعية  ي ش 
يمتلك أفراد عائلة ساويرس بشكل جماعي حصة مسيطرة ف 

كة أوراسكوم لإلنشاء. باإلضافة إل ذلك، تول السيد ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي  ي ش 
ة ف  كبت 

كة و   ة لدينا. دار اإل مجلس  ئيسلر التنفيذي نائب الللش 

كة  تيغلوب الفرنسية شر   ذات األسهم المبسطةمساهمة   (SAS) فير

كة   تيغلوب الفرنسية ذات األسهم المبسطة، بصفتها مؤجر من الباطن، وش  كة فت   أجرو   أو سي آيأبرمت ش 

ي 
بالمبات  تتعلق  الباطن  من  إيجار  اتفاقية  الباطن،  من  مستأجر  بصفتها  المبسطة،  األسهم  ذات  الفرنسية 

ي الو 
، المبب   3 اقعة ف  ؛ حيث  بيساك، فرنسا   33600حديقة األنشطة، اينورا بارك،    -  3، شارع بول النجفي  

 من المؤجر من الباطن والمستأج
ً
ر من الباطن. كما بدأ تاري    خ شيان أن هذا العنوان هو المكتب الرئيسي لكًل

ي 
ي 2019أكتوبر  10عقد اإليجار ف 

 . 2022يوليو  31، وسينتهي عقد اإليجار من الباطن ف 

 العقود الجوهرية

 عقود الغاز الطبيغي 

ت وسوناطراك غاز لل األجلطويل عقد  ي سورفت 
كب   الطبيعي بي   ش 

ت كة سورفت    20مع سوناطراك للحصول عىل الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية طويلة األجل مدتها    تعاقدت ش 

ي عام  
سنوًيا   3مليار سم  1.75حجم الغاز المتعاقد عليه  . وبلغ إجمالي  2013عاًما لتوريد الغاز الطبيعي بدأت ف 

. كما بلغت قيمة  التعاقدية السنوية من الكمية  %  92.5بنسبة    ويتم توريد الغاز عىل أساس االستالم والدفع

   السعر األساسي دوالر أمريكي 
ً
ي عام   1.25/    تقريبا

  ثابت   وتزيد بمعدل  2021مليون وحدة حرارية بريطانية ف 

(   % سنوًيا 5  يساوي دفع التكاليف بالدينار الجزائري بعد  2023حب  نوفمت   بعد ذلك    )بالدوالر األمريكي
ُ
. وت

مة بي     خصم اكة الُمت  أي فروق رصف الدينار الجزائري والدوالر األمريكي من عام آلخر. وتعديل اتفاقية الش 

ت يمنح  كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة وسوناطراك فيما يتعلق بإنشاء سورفت    ش 
ً
 إضافية

ً
سوناطراك حصة

ي توزي    
ي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي ف 

ت تستفيد من آلية التسعت  المتفق عليها ف   سورفت 
ّ
ع األرباح طالما أن

اليرج  طويلة األجل.   الجوهرية  "  رجوع إل  اتيجية  اكات اإلست  ت  -الش  ز  سورفت 
ّ
تتحف النحو،  ". وعىل هذا 

ت بعد انتهاء الحالية القتصاديات سوناطراك    الحكومة الجزائرية للحفاظ عىل اآلليات ي سورفت 
المواتية ف 

ي نوفمت  
 . 2023آلية التسعت  ف 

د سعر الغاز  
ّ
، سُيحد تنص اتفاقية توريد الغاز الطبيعي طويلة األجل عىل أنه بعد انتهاء صالحية آلية التسعت 

القانون   ت الجزائر 
ّ
ا لالئحة المعمول بها. وقد سن

ً
م   2019ديسمت     11بتاري    خ    13-19الطبيعي وفق

ِّ
المنظ

أن سعر بيع الغاز الطبيعي للعميل الذي  عىل    13-19لألنشطة المتعلقة بالهيدروكربونات. وينّص القانون  
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د بموجب أمر  
َّ
ا ُيحد

ً
ي الجزائرية الحتياجاته الخاصة كميات سنوية أكت  من أو تساوي حد

يستهلك عىل األراض 

م بحرية  بشأنه  التفاوض  يتم  الحد  حكومي  فقد كان  بعد،  يصدر  لم  األمر  هذا  ألن  ونظًرا  سوناطراك.  ع 

السابق اللوائح  ي 
ف  عليه  مع  المنصوص  الغاز  سعر  بشأن  للتفاوض   

ً
مؤهال يكون  أن  للعميل  تتيح  ي 

الب  ة 

ي موقع يضم  
 األمر   140سوناطراك هو االستهالك السنوي للغاز ف 

ّ
اض أن مليون وحدة حرارية. وعىل افت 

د  
ّ
يزيد عن  الحكومي سيحد الغاز  السنوي من  ت  كة سورفت  أن استهالك ش  إل  وبالنظر   ،

ً
ا مماثال

ً
  140حد

الغاز  مليون وحدة   به  ي  الذي تشت  السعر  بشأن  للتفاوض   
ً
مؤهلة ت  تظل سورفت  أن  نتوقع  نا 

ّ
فإن حرارية، 

: 2023الطبيعي بعد نوفمت    أن المسالة ال تخلو من الشك، فإننا نعتقد ما يىلي
ي حي  

 . وف 

  ق  ستب تسعت  بيع الغاز الطبيعي المطبقة حالًيا بموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي طويلة األجل    آلية •
 ؛ سارية حب  يتم االتفاق عىل سعر آخر يتم التفاوض عليه مع سوناطراك

ت وسوناطراك،   • بي   سورفت  الطبيعي  للغاز  بيع  االتفاق عىل سعر  تتحسًبا لعدم  د سعر  يحدسيتم 
 ؛ و مة جزائريةمحكمن قبل البيع 

ت  سعر بيع الغاز الطبيعي الذ  يبق  ، من المتوقع أن  سعر البيع  إل أن تحدد المحكمة • ي تدفعه سورفت 
ي الوقت الحالي سارًيا خالل أي إجراءات قانونية، 

ي و ف 
ي الجزائر.  ما عادة الب 

 ف 
ً
ا طويال

ً
 تستغرق وقت

كة أدنوك األجلعقد طويل    للغاز الطبيعي بي   فرتيل وش 

كة أدنوك للحصول عىل الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية طويلة األجل مدتها    ت فرتيلتعاقد 
عاًما    25مع ش 

ي يناير  
مليون وحدة    52. وبلغ الحد األدت  لحجم الغاز المتعاقد عليه  2019لتوريد الغاز الطبيعي بدأت ف 

  2.76قيمة السعر األساسي    حرارية بريطانية سنوًيا ويتم توريد الغاز عىل أساس االستالم والدفع. وبلغت

  3.50. وتزداد هذه القيمة لتصل إل  2021ديسمت     31دوالر أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية حب   

ي عام  
دفع  3ثم تزداد بمعدل  ،  2022دوالر أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية ف 

ُ
% سنوًيا بعد ذلك. وت

ي أو الدوالر األ 
ي الفواتت  ذات الصلة. التكاليف بالدرهم اإلمارات 

 مريكي عىل النحو المحدد ف 

الطبيعة   غاز لل  األجلطويل  عقد   للغازات  المرصية  كة  والش  لألسمدة  المرصية  كة  الش  بي    الطبيعي 

  (GASCO))جاسكو( 

كة جاسكو للحصول عىل الغاز الطبيعي بموجب 
كة المرصية لألسمدة مع ش  ي الش 

يتعاقد كل خط إنتاج ف 

 لتوريد الغاز الطبيعي مدتهما  اتفاقيتي   متطابق
ي أغسطس من عام    25تي  

ا التفاقية شت ف 
ً
 2005عاًما، وفق

ي ديسمت   
ي شت ف 

كة المرصية لألسمدة واالتفاقية الب  كة    2006ام  من عللخط األول للش  ي للش 
للخط الثات 

المتعاقد عليه   الغاز  بريطانية سنو   33.5ذاتها. ويبلغ إجمالي حجم  ًيا. وتتضمن هذه  مليون وحدة حرارية 

ي تعتمد عىل حجم محدد لتوريد الغاز إل المحطة،  
 2  بي   ، بحد أدت     العقود آلية تسعت  الغاز الطبيعي الب 

عىل   . أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية   دوالر   4و  أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  ر دوال

الغاز  إمدادت  حجم  عن  أساس   
ً
فضال اإل آلية  ،  بمتوسط    يراداتتقاسم  لسعر  الالمرتبطة  بيع  المرجح 
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العامة   غاز لل  األجلطويل  عقد  اليوريا.  المرصية  والهيئة  األساسية  للصناعات  المرصية  كة  الش  بي    الطبيعي 

ول   للبت 

ول للحصول عىل الغاز الطبيعي  
كة المرصية للصناعات األساسية مع الهيئة المرصية العامة للبت  تعاقدت الش 

ي عام    20ية طويلة األجل مدتها  بموجب اتفاق
يبلغ إجمالي حجم . و 2008عاًما لتوريد الغاز الطبيعي بدأت ف 

كة المرصية لألسمدة    24الغاز المتعاقد عليه   ي عقد الش 
مليون وحدة حرارية بريطانية سنوًيا. كما هو الحال ف 

لتقاسم آلية  األساسية  للصناعات  المرصية  كة  الش  عقد  يتضمن  جاسكو،  كة  ش  المرتبطة اإليرادات    مع 

او   دت  األ حد  يد الآلية تحدباإلضافة إل    المرجح    الطبيعي والغاز    بيع األمونيا   متوسط سعر معادلة  ب ما    حتت 

أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية    ر دوال  4ودوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية    2مبلغ  بي    

مة. 
ّ
 عىل أساس كمية الغاز الُمَسل

اتيجية الجوهرية ال اكات االسي   شر

ت  كة سورفت   ش 

كة   ي  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  أبرمت ش 
اكة مع سوناطراك لتأسيس    2007مارس من عام    19ف  اتفاقية ش 

كة  كة مساهمة مسجلة بموجب القانون الجزائري، (  1)  إنتاجش  ي كش 
بغرض تحقيق إنشاء تم تأسيسها  والب 

ي الم
ي الجزائر؛ و) مجمع لليوريا واألمونيا ف 

بيع منتجات  أن تكون مسؤولة عن  ( و 2نطقة الصناعية بأرزيو ف 

ي يونيو  
ت ف  كة سورفت  . وتأسست ش  لت اتفاقية   2007اليوريا واألمونيا عىل الصعيد الدولي

ِّ
كة إنتاج. وُعد كش 

ي عام  
اكة ف  ت لمنتجاتها   2013الش  كة سورفت  عىل    لعدة أغراض من أهمها إضافة أحكام تتعلق بتسويق ش 

م . كما الت   ي والدولي
كة الصعيدين الوطب  بالمشاركة من خالل المساهمات أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ت ش 

كة  51النقدية بنسبة   ي المجمع لش 
ت. وبلغ إجمالي االستثمار ف  كة سورفت  ي رأس مال ش 

أوراسكوم لإلنشاء % ف 

كة سوناطراك    والصناعة . باإلضافة  1,622وش  كة سوناطراك البالغ    مليار دوالر أمريكي %  49إل رأس مال ش 

ي 
كة اإلنتاج بإمدادات الغاز الالزمة إلنتاج  ف  ويد ش  مت بت   ت، فإن سوناطراك الت   كة سورفت  طن   4,000 ش 

ي من األمونيا يومًيا و ي من اليوريا يومًيا لمدة    3,250مت  عاًما بسعر أقل من سعر الغاز الطبيعي   20طن مت 

ي  ، وبالتالي ر. 
ّ
عمالُمصد إل  السنوية  األرباح  توزيعات  تقسيم  بالمنتجات،  تم  تتعلقان  فرعيتي    توزي    ع  ي 

ليب 

 نسبة تصل  وستتلق  سوناطراك  
ً
ا عىل متوسط السعر السنوي   %15ل  إتدريجيا

ً
من األرباح الفرعية اعتماد

ي عام  
اكة ف  ا لتعديل اتفاقية الش 

ً
. ومع ذلك، وفق كة سوناطراك حصة  إن ل  ،2013لمنتج معي   ايدةش  ي   مت  

ف 

كة    حاألربا  ي حال تجاوزت األرباح السنوية المعلنة لش 
ي   الحد األدت  للدفع  أوراسكوم لإلنشاء والصناعةف 

 الب 

كة  االنخفا  مقدار   تعادل ي حصة ش 
كة   إن استحقاقهذا و   . األرباح  من  أوراسكوم لإلنشاء والصناعةض ف  ش 

ايدةحصة  لتلك ال  سوناطراك ي األربا   المت  
ط  حف  كة يظل سعر  أن    خاضعة لش    الغاز الطبيعي الذي تدفعه ش 

ت ا لمدة    سورفت 
ً
ةثابت كة  سنوات من تاري    خ تشغيل منشأة  عش  ت  ش  ي نوفمت  سورفت 

ي ستنتهي فعلًيا ف 
، والب 

كة  وفيما يتعلق بالتصويت، يحق لكل سهم ممنوح صوت واحد. وتمتلك  .  2023 ي الوقت ش 
سوناطراك ف 

تمتلك49الحالي   بينما  األصوات  من  كة    %  والصناعةش  لإلنشاء  كة  51  أوراسكوم  ي ش 
ف  األصوات  من   %
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ي  
ت مجلس إدارة يتم تكليف أعضاؤه وتعيينهم بما يتناسب مع حصصهم ف  كة سورفت  ت. وُيدير ش  سورفت 

كة س إدارة ش  ويتألف مجلس  العمومية.  الجمعية  وتنتخبهم  المال  ثالثة  رأس  أعضاء:  ت من خمسة  ورفت 

كة   عينهم ش 
ُ
اكة   سكوم لإلنشاء والصناعةأورا أعضاء ت كة سوناطراك. تشي اتفاقية الش  عينهم ش 

ُ
وعضويي   ت

 عاًما، ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها.  25لمدة 

كة المرصية للصناعات األساسية  الشر

ي   2005ديسمت     10تم إبرام اتفاقية المساهمي   بتاري    خ   كة ت 
كة المرصية للصناعات األساسية وش  بي   الش 

هو  ليمتدإس كيه  أوفرست    أمونيا  ال  أمت  كة  وش  كة     (Amiral Ammonia Overseas Ltd)لدينجز  وش 

للتطوير   أرابيان  ست   First Arabian Development & Investment Company)واالستثمارفت 

S.A.E)     كة ول وش  ق األوسطوالهيئة المرصية العامة للبت  وكيم الش  والسيد/ باسل الباز، والسيد/ أنسي   بت 

كة   كة المرصية للصناعات األساسية ش  عد الش 
ُ
كة المرصية للصناعات األساسية. ت ساويرس فيما يتعلق بالش 

ي 
وع    مساهمة مغلقة )غت  متداولة( مرصية ومسجلة ف  مرص، وتم تأسيسها لتولي أعمال تطوير وتنفيذ مش 

المرص  كة  الش  إدارة  مجلس  تشكل  مرص.  ي 
ف  السويس  بمدينة  األمونيا  غاز  األساسية  إنتاج  للصناعات  ية 

ي مجلس إدارة 
، عىل أن يضم االجتماع أربعة أعضاء ف  ي اجتماع الجمعية العمومية للمساهمي  

بالتصويت ف 

:  نسب المساهمة    عىل األقل.  ي الوقت الحالي هي
كة مرص للصناعات األساسية ف  ي ش 

كة ذات الصلة ف  الش 

 ( بنسبة  الطبيعية  للغازات  القابضة  والش  %( 15المرصية   ، ( واالستثمار  للتنمية  األول  العربية  (،  %10كة 

بنسبة   ليمتد  هولدينج  ميبكو  آي  أو سي  كة  التابعة %75) وش  كات  الش  من  العديد  خالل  من  )مملوكة   )

كة فرت يحق لكل من المساهمي   الحاليي   ترشيح عضو مجلس إدارة واحد عن      غلوب(. ي المملوكة بالكامل لش 

كة المرصية للصناعات األساسية. كما يتعي   % يمل10كل نسبة مساهمة بمقدار   ي أسهم رأس مال الش 
كها ف 

ي  عىل المساهمي   ضمان عقد اج
تماعات مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر عىل األقل، ويكتمل النصاب القانوت 

لعقد أي اجتماع لمجلس اإلدارة بحضور أربعة أعضاء عىل األقل عىل أن يكون ثالثة منهم معيني   من قبل  

كة   ، ومدير ش  ي
ا فريق إدارة مكون من ثالثة أشخاص )مدير عام، ومدير فب 

ً
كة ميبكو أيض عي   ش 

ُ
 ميبكو. وت

كة المرصية للصناعات األساسية، ويجب الحصول عىل موافقة مجلس اإلدارة   ( بهدف إدارة أعمال الش  مالي

كة، بما يشمل )عىل سبيل   ات الجوهرية بالش  شيحات. تتطلب التغيت  المثال وليس الحرص(  بشأن هذه الت 

كة أو دمجها أو إجراء أي تعديالت عىل النظام األس كة، التصويت بالموافقة  دفع أي أرباح أو حل الش  اسي للش 

صنف جميع األسهم من 75بنسبة ال تقل عن  
ُ
. ت ي اجتماع جمعية عمومية للمساهمي  

% من األصوات ف 

ا كة  الش  أرباح  ي 
ف  األحقية  من حيث  بالتساوي  النوع  حالة نفس  ي 

ف  وأصولها  األساسية  للصناعات  لمرصية 

مساهمي   آخرين، وال ُيسمح للمساهمي   بالتنازل   تصفيتها. يحق للمساهمي   حق الشفعة وبيع األسهم إل

اماتهم المقررة بموجب هذه االتفاقية.   اإلخالل االتفاقية أحكام ذات صلة بحاالت    تتضمنعن أٍي من الت  

واالمتعارق عليها  ي. ، واإلنهاء  اإلنجلت   للقانون  االتفاقية   2021طس  سأغ  2وبتاري    خ    لشية. وتخضع هذه 

كة حصتها   ة زادت الش  ي الملكية غت  المباش 
كة المرصية للصناعات األساسيةلل  اإلجمالية ف  إل   %60من    ش 

كاتها القابضة من  اال بعد    75% ي إحدى ش 
ي آر دي سي مرص كايمن ليمتد   قبلستحواذ عىل أسهم ف  كة كي ت 

  ش 

 (KBRDC Egypt Cayman Limited )  43مقابل  .  مليون دوالر أمريكي
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كة فرتيل  / االستئمان  ترتيب العهدة  الخاص بشر

كة االتفاقيات التالية بتاري    خ   بهدف إجراء ترتيبات العهدة المتعلق بكامل رأس    2019سبتمت     30أبرمت الش 

رز إكسبورتس هولدينج   كة فرتيلت   % 51ليمتد )لكونها مساهم غت  مباش  بنسبة    1المال الُمصدر الخاص بش 

بكا  كة  الش  ويد  لت   فرتيل(  كة  لش  الُمصدر  المال  رأس  أسهم  إجمالي  وكامل من  فرتيل  كة  ي ش 
ف  الحقوق  مل 

كة فرتيل % من أسهم 100عىل نسبة المنافع االقتصادية والسيطرة   . ش 

كة    التعيي   إبرام اتفاقية    • ي    فرت ميدل إيست هولدينج  أو سي آيمع ش 
ليمتد )المساهم الوحيد ف 

رز إكسبورتس هولدينج كة فرتيلت   كة   1 ش  ي ش 
ليمتد( والسيد/ ناصف ساويرس )المساهم الوحيد ف 

ي بموجبها مجلس اإلدارة رئيس  لالتنفيذي  نائب  الفرت ميدل إيست هولدينج ليمتد و   أو سي آي
( والب 

كة   مور من بينها امتالك كامل رأس  فرت ميدل إيست هولدينج ليمتد عىل عدة أ   أو سي آي وافقت ش 
كة فر  رز إكسبورتس هولدينج  المال الُمصدر الخاص بش  كة   1تيلت   ليمتد بوصفها مالك انتقالي لش 

ي  
كة بممارسة كل حقوقها ذات الصلة بالتصويت والملكية واإلدارة ف  ولصالحها من أجل تمكي   الش 

رز إكسبورتس هولدينج   كة فرتيلت   ي الموافقة عىل جميع األرباح ليمتد وأس  1ما يتعلق بش 
همها، وف 

كة؛ ووالتوزيعات المدفوعة ل  لش 

كة   • أسهم مع ش  اتفاقية رهن  رز    أو سي آيإبرام  كة فرتيلت   ليمتد وش  إيست هولدينج  فرت ميدل 
كة    1إكسبورتس هولدينج   ي بموجبها تقدم ش 

فرت ميدل إيست هولدينج ليمتد    أو سي آيليمتد والب 
ا عىل ك

ً
رز إكسبورتس هولدينج  رأس ا  املرهن كة فرتيلت   تد لصالحنا  ليم  1لمال الُمصدر الخاص بش 

ا؛ و 
ً
اماتها ومسؤولياتها بموجب اتفاقية الملكية االنتقالية الُمشار إليها آنف  كضمان ألداء الت  

كة    • اء بي   ش  ي بموجبها ُمنحنا   أو سي آياتفاقية خيار الش 
فرت ميدل إيست هولدينج ليمتد والب 

رز إكسبورتس كامل  اءش   حق عىل كة فرتيلت    ليمتد؛ و 1هولدينج  رأس المال الُمصدر الخاص بش 

كة    ويضاتفاقية تعإبرام   • ئ ذمة ش  ليمتد    فرت ميدل إيست هولدينج  أو سي آيوالذي بموجبه نت 
امات،   ائب، والمسؤوليات، وااللت   والسيد/ ناصف ساويرس من جميع المطالبات، والخسائر، والرص 

ت النقدية )مع مراعاة بعض الحاالت االستثنائية، بما يشمل ما ينجم عن مخالفة ترتيبات والتعويضا
مساهمي     بصفتهما  منهما  يتكبدها كل  قد  ي 

الب  االتفاقية(  هذه  ي 
ف  الموضحة  ي  العهدة 

كب  ش  ي 
ف 

رز إكسبورتس هولدينج   كة    1فرتيلت   فرت ميدل إيست هولدينج ليمتد، عىل   أو سي آيليمتد وش 
 .  التوالي

كة  ووكاالت قانونية غت  قابلة لإللغاء لصالحنا    تفويضات  تم تقديم  2019سبتمت     30بتاري    خ    أو سي  من ش 

رز إكسبورتس هولدينج  آي فرت ميدل إيست هولدينج ليمتد   كة فرتيلت   كذلك من و ليمتد    1فيما يتعلق بش 

كة    قبل للقيام   ، وذلكنج ليمتد فرت ميدل إيست هولدي  أو سي آيالسيد/ ناصف ساويرس فيما يتعلق بش 

ي أي من الجمعيات العمومية أو  
كات، و   بموجبللتصويت ف  ي تلك الش 

قد أي قرارات خطية من المساهمي   ف 

ي    قانونية مطلوب القيام بها السلطة والصالحية للقيام بأي إجراءات    منحنا كاملتم  
فيما يتعلق باألسهم ف 

كات. ويجب   والوكاالت القانونية بموجب أحكام اتفاقية    لتفويضاتاالحصول عىل هذه  الحفاظ عىل  تلك الش 
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 . الملكية االنتقالية الُمشار إليها أعاله

 عقود جوهرية أخرى

انسامونيا اء الخاصة بت    (Transamonia Offtake Agreement) اتفاقية الش 

كة المرصية للصناعات األساسية األمونيا الالمائية الُمنتجة بمصنعها تبيع ي منطقة السويس الذي أقي الش 
م ف 

ي السويس، بمرص إل
كة ترانسامونيا الصناعية ف  ي من خالل اتفاقية بيع   (Transamonia) ش 

األمونيا الب 

ي عام  
ي سيتم بيعها وتسليمها بواسطة2001بدأت ف 

كة المرصية   . وتبلغ إجمالي الكمية المتفق عليها الب  الش 

كة المرصية للصناعات  % من المن100للصناعات األساسية بموجب االتفاقية   تج الذي ينتجه مصنع الش 

ي    700,000رص، هذا وتقدر الكمية ب   األساسية والذي هو متاح للتصدير خارج مرص أو للبيع داخل م طن مت 

ا للتعديل رقم  
ً
اير    16الذي تم ابرامه بتاري    خ    5سنوًيا )وفق ي االتفاقية  2005فت 

(، باألسعار المنصوص عليها ف 

وأح وط  لش   
ً
ي  وفقا

/التلغراف  ي
ف  الت  التحويل  طريق  عن  األمريكي  بالدوالر  الدفع  ويتم  هذا  االتفاقية.  كام 

 ((telegraphic   
ً
ي  وفق

ف  تنازل مؤرخ  وبموجب عقد  االتفاقية.  تنازلت2005ديسمت     8ا ألحكام  كة  ،  الش 

كة  المرصية للصناعات األساسية عن جميع حقوقها لتوفت  الشحن والتخزين للمنتج بموجب االتفاق ية إل ش 

وط وأحكام اال  ( Liquid Cargoليكويد كارجو )   لش 
ً
ي االتفاقية ووفقا

 .تفاقيةباألسعار المنصوص عليها ف 
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 : تفاصيل أخرىبعالراالقسم 

 

ي  / آلية اعتماد  .1
كة  تبب  ي الشر

 
 نظام الحوكمة ف

م مجلس اإلدارة )" ي تتماس  مع أفضل المماالمجلسيلت  
كات الب  رسات الدولية. "( بمعايت  حوكمة الش 

ي   كما 
ة    ف  كات   تيغلوبة فت  كش  هذه، تمتثل    االكتتابتاري    خ نش  م االمتثال لمتطلبات حوكمة الش    وتعت  
 
ً
ي لألوراق المالية.  وفقا ي سوق أبوظب 

 لقواعد اإلدراج ف 
 

كات   كات للش  ي هذا الصدد عىل دليل حوكمة الش 
ي لألوراق المالية ف  ي سوق أبوظب 

تنص قواعد اإلدراج ف 
)بصيغته   2020ر.م لعام  / 3اهمة الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بموجب القرار رقم  المس

"( لتطبيقه عىل جميع الكيانات الُمدرجة عىل دليل حوكمة الهيئةالمعدلة( )ُيشار إليه فيما يىلي باسم "
كات   الش  ي حالة 

فق  ذلك،  ومع  المالية.  لألوراق  ي  أبوظب  فرتي- سوق  تم    -لوبغمثل  ي 
ي الب 

ف  تأسيسها 
طبيق دليل حوكمة الهيئة يخضع لإلعفاءات  المناطق الحرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن ت 

المالية.  لألوراق  ي  أبوظب  سوق  عليها  يوافق  قد  ي 
الب  فرتي   والتعديالت  الحالي  غتقّيم  الوقت  ي 

ف  لوب 
ي الوقت ا

ي ستطّبق ف 
ي قد تتطلب استثناءات وتعديالت، والب 

ي  الحاالت الب  لمناسب عىل سوق أبوظب 
الم اإلعفاءات  للحصول عىل  المالية  قواعد  لألوراق  ي 

ف  المتوج   النحو  منحها عىل  ي سيتم 
الب  طلوبة 

مبادئ   تتضمن  تشكيل مجلس اإلدارةحوكمة وسياسة  كما أن مجلس اإلدارة قد تبب  سياسة    اإلدراج. 
ي    تشكيل المجلسعند    واجبة التطبيق   مختلفة

عضو ك  األقلأنب  واحدة عىل    جود و   إلزاميةلك  ذ بما ف 
ة     . دارةاإل مجلس    من أعضاء ي نش 

كات المطبقة عىل   االكتتابوف    الماثلة، ُيشار إل قواعد حوكمة الش 
كة تشكيل مجلس    الحوكمة وسياسةوسياسة    لوب )مع مراعاة االستثناءات الُمشار إليها أعاله( غفرتي  ش 
 باسم "اإلدارة 

ً
  "(. قواعد الحوكمةمجتمعة

 

ح اإلداري هيكل لا .2 كة المقي   للشر
 

   اإلدارةهيكل مجلس 

ي تاري    خ اإلدارج  
أعضاء  من  اثنان  من بينهم    شخص  11يتكون مجلس اإلدارة من  من المتوقع أن  كما ف 

منهم  تنفيذيي   الدارة  اإل مجلس   غت   وتسعة  و تنفيذيي     أعضاء  مجلس    ستة،  أعضاء  إدارة  منهم 

 . مستقلي   

سنة  االسم
 الميلد 

 ري    خ التعيير  تا المنصب 

 2019 مجلس اإلدارة  رئيس 1973 *سلطان أحمد الجابر  / معالي الدكتور 
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التنفيذي نائب لا 1961  ناصف ساويرس / السيد 
مجلس   رئيسل

 **اإلدارة

2019 

ي 
عضو  رئيس تنفيذي و  1984 السيد/ أحمد الحوس 

 ** مجلس إدارة
2020 

سولوميالسيد/ بارت  2021 عضو مجلس إدارة  1965 فويت   اس بيت 
 2019 عضو مجلس إدارة  1953 *السيد/ تشارلز ديفد ويلش 

ي اي جالسيد /   2021 عضو مجلس إدارة  1965 *مويت   جان ج 
 2019 عضو مجلس إدارة  1976  السيد/ حسن حسام حسن بدراوي

 2021 عضو مجلس إدارة    1973 *لمي   االسيد / خالد س

ي 
 2019 جلس إدارة م عضو  1991 *السيد/ محمد سيف عىلي عابد العريات 

 2018 عضو مجلس إدارة  1982 السيد/ فيليب رايكارت 

السيدة/ وفاء إبراهيم عىلي محمد 
 *الحمادي

 2019 عضو مجلس إدارة  1973

 بموجب قواعد الحوكمة  عضو مجلس اإلدارةتشت  إل أن   *
ً
 يعتت  مستقال

 منصب عضو    حيث أنه) اعتباًرا من تاري    خ اإلدراج** 
ً
 ( مجلس إدارة كان يشغل سابقا

ة ومؤهالت كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  وفيما   . يىلي توضيح لخت 

 مجلس اإلدارة رئيس – معاىلي الدكتور سلطان أحمد الجابر 

ي رئاسة  يستمر س
كة.   مجلس إدارة  معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ف  معالي الدكتور  وقد شغل   الش 

كة أدنوك  منصب الرئيس التنفيذي للمجسلطان أحمد الجابر   موعة وعضو مجلس إدارة منتدب لش 
اير   ي 2016  من عاممنذ فت 

كة . وقبل توليه ذلك المنصب القيادي ف  معالي الدكتور أدنوك، شغل    ش 
ي    لقطاع منصب الرئيس التنفيذي  سلطان أحمد الجابر  

كة مبادلة للتنمية. وهو عضو ف  ي ش 
الطاقة ف 

الوزراء   الحكومةمجلس  ي 
اإل   ةاالتحادي   ف  و لدولة  المتحدة،  العربية  الصناعة منصب  مارات  وزير 

، كما أنه المبعوث الخاص لدولة اإلمارات  2020والتكنولوجيا المتقدمة، وهو منصب تواله منذ يوليو  
  . ي

 عن    األخرىد من األدوار القيادية  يتول العدي  وهذا وإنهللتغت  المناج 
ً
والمناصب االستشارية فضال

اتيجية والتنمية   تقديم المشورة القانونية بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة واالقتصاد واالتصاالت اإلست 
ُعي ِّ    وقد  الجابر  المستدامة.  أحمد  سلطان  الدكتور  يوليو  معالي  ي 

اإلمارات   2020ف  لمرصف  رئيًسا 
ي تقديم الخدمات المالية من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  للتنمية، وه

يك رئيسي ف  و ش 
ي ديسمت   المس

عضو مجلس إدارة للمجلس األعىل للشؤون المالية   2020تدامة لدولة اإلمارات. وُعي ِّ  ف 
و  الدبلوماسية،  اإلمارات  أكاديمية  أمناء  مجلس  ي 

ف  نشط  وهو عضو   . ي أبوظب  ي 
ف  رئيس واالقتصادية 

، وهو حاصل عىل درجة الدكتورا ي األ   ةمجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي
عمال ف 

ي بالمملكة المتحدة، وحاصل عىل  ي واالقتصاد من جامعة كوف ي إدارة األعمال  ال  درجةنت 
ماجستت  ف 

عىل   وحاصل  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  جامعة كاليفورنيا  الهندسة ال  درجةمن  ي 
ف  بكالوريوس 

وليةالكيميائية و   من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة.   والبت 
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 لرئيس مجلس اإلدارة  التنفيذينائب ال – ناصف ساويرسالسيد/ 

ة،   ي تاري    خ هذه النش 
رئيس مجلس إدارة  ل  التنفيذي  نائباليتول السيد ناصف ساويرس منصب  كما ف 

إل  انضم  وقد  ش.م.م.  أوراسكوم  كة  لش  التنفيذي  الرئيس  منصب  ناصف  السيد  ويشغل  كة.  الش 
ي  
ف  أوراسكوم  ي  1982مجموعة 

ف  أصبح  ثم  ش.م.ع.   1998،  أوراسكوم  كة  لش  التنفيذي  الرئيس 
كة أوراسكوم   ا باسم أوراسكوم ش.م.م، كما تم تعينه رئيًسا لش 

ً
ي   والصناعةلالنشاء  المعروفة سابق

ف 
عام    2009 حب   التنفيذي  الرئيس  منصب  ي 

ف  وظل  أوراسكوم ش.م.ع.  كة  ش  تكوين  .  2020حب  

كة  والسيد ساويرس هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس الت ي أكويزيشن كورب، وهي ش 
كة أفانب  نفيذي لش 

ي بورصة نيويورك، والرئيس التنفيذي لنادي أستون  
فيال لكرة  استحواذ ذات أغراض خاصة، مدرجة ف 

اللجنة   ي 
ف  ، وعضو  الدولي مورغان  ي  ت  ي  ي مجلس ج 

ف  ، وعضو  ي إيه ج  ي ألديداس 
اف  إش  القدم، ومدير 

ي كليفال 
ي عام  2011ند كلينك منذ عام  التنفيذية لمجلس القيادة الدولية ف 

ي    2013، وف 
أصبح عضًوا ف 

كة بيسيكس إس إ ي مجلس إدارة ش 
ا ف 
ً
يه، والفارج هولسيم  مجلس أمناء جامعة شيكاغو. كما عمل سابق

ي 
ف  البكالوريوس  درجة  عىل  حاصل  وهو   . ي دت  ناسداك  ي 

وف  المرصية،  البورصة  ي 
وف   ، وأو سي ليمتد، 

ي عام  االقتصاد من جامعة شيكاغو بالوالي
وهو يحمل الجنسيتي     1961ات المتحدة األمريكية. وولد ف 

 المرصية والبلجيكية. 

ي 
 إدارة وعضو مجلس رئيس تنفيذي – السيد/ أحمد الحوسر

كة    /   السيد   يشغل التنفيذي لش  الرئيس  ي منصب 
الحوس  الرئيس يشغل منصب  و   أو سي آيأحمد 

كة  لالتنفيذي   تيغلوب ش  كة  . وقبل أن يصبح الرئيس التنفت  ، كان يشغل منصب أو سي آيفيذي لش 
أو  إل  انضمامه  ومنذ  العمليات،  ي     آيسي   رئيس 

ي 2009ف 
الب  األخرى  المناصب  من  العديد  ، شغل 

كة   يكاأو سي آي  شملت منصب الرئيس التنفيذي لش  كة أوراسكوم ز أمت  ، وكان الرئيس التنفيذي لش 
كة أو  كة تابعة لش  ، وهي ش  ي ز إل ت 

ي بورصة نيويورك. وقد ، عندم سي آي  بارتت 
كة مدرجة ف  ا كانت ش 

ف عىل توسع أو  ي أمريكا السي آي    أش 
شمالية من عدم امتالكها أصول إنتاج إل امتالكها حالًيا ما يربو ف 

وجي   والميثانول، بما يمثل أكت  من    5.5عىل  
مليارات دوالر    6مليون طن من القدرة اإلنتاجية للنيت 

ي ذلك  من قيمة االستبدال. وقاد خال
وعات الجديدة للمجموعة، بما ف  ل هذا الوقت تطوير أكت  المش 

فت   إيوا  كة  تطوير  ش  شملت  األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  عن   
ً
مسؤوال وكان   ، ي

كومبات  تاليزر 
كة،   الش  اتيجية  وإست  واالستحواذ،  الدمج  وعمليات  التجارية،  والجوانب  والتمويل،  وعات،  المش 

ي مجموعة الخدمات  واإلدارة العامة. وقد بدأ أ
ي غولدمان ساكس بصفة عضو ف 

حمد حياته المهنية ف 
االست درجة  المرصفية  عىل  حاصل  وهو   . ي ودت  نيويورك  ي 

ف  الخاصة  المواقف  ومجموعات  ثمارية 
ي  
ف من كلية هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية، وولد الحوس  ي االقتصاد مع مرتبة الش 

البكالوريوس ف 
ي عام 

 ل الجنسيتي   المرصية واألمريكية.  وهو يحم 1984ف 

س السيد/   مجلس إدارةعضو  –فويت بارتولومياس بيي 

كة  السيد/   ي ش 
. وقد انضم السيد فويت إل  أو سي آيبارت فويت هو نائب رئيس قسم التصنيع ف 

كة   ي عام    أو سي آيش 
ة عالمية تبلغ    2020ف  كة رويال داتش  27بخت  ي عدة مناطق   عاًما لدى ش 

شل ف 
ي مجال الغاز الطبيعي المسال وأعمال التكرير والمواد  شمل

ت أوروبا وأفريقيا والواليات المتحدة وآسيا ف 
التكرير  أعمال  نائب رئيس قسم  ي شل هو 

المتجددة. وكان آخر منصب شغله ف  الكيميائية والطاقة 
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ق األوسط، إ ف عىل  وتصنيع الكيماويات ألوروبا وأفريقيا وآسيا والش  تصنيع شملت  مواقع    10ذ أش 
مليون برميل يومًيا من قدرة التكرير، باإلضافة إل أكت   1.5ماليي   طن من إنتاج المواد الكيميائية و 6

نيس    17,000من   كة شل بت  موظف ومقاول. وقد كان قبل تولي هذا المنصب العضو المنتدب لش 
ي شل شملت ا  سنوات. وقد شغل مجموعة متنوعة من المناصب  5لمدة  

لصحة والسالمة األخرى ف 
ا لدى شل ضم نحو 

ً
ي جميع أنحاء العالم،  200والبيئة، إذ قاد فريق

ي مجال الصحة والسالمة ف 
ي ف 
مهب 

وع  ي مش 
كة العمانية للغاز الطبيعي المسال والعضو المنتدب ف 

ي الش 
وتول منصب مدير العمليات ف 

وليوم   ي شل وبريتيش بت 
كب  ك بي   ش 

ي جنوب أفريقيا. والتكرير مشت 
سيد فويت حاصل عىل درجة  ف 

ي هولندا. 
ي الهندسة الكيميائية من جامعة دلفت للتكنولوجيا ف 

 الماجستت  ف 

 عضو مجلس إدارة –تشارلز ديفد ولش  /  السيد 

ا    32ولش    تشارلز ديفد   السيد /   عمل
ً
. وحي   تقاعد عمل مساعد ي السلك الدبلوماسي األمريكي

عاًما ف 
ق األدت   ا لمرص وعمل  لوزير الخارجية لشؤون الش  ً ، وهو أعىل دبلوماسي أمريكي للمنطقة. وكان سفت 

ي عام  
ي باكستان وسوريا واألردن والمملكة العربية السعودية. وحصل ف 

ي   2008ف 
عىل رتبة سفت  مهب 

إل عام    2009دبلوماسًيا فقط حصلوا عىل هذه الرتبة. ومن عام    60ة، وهو واحد من نحو  مدى الحيا
 عن التمثيل الدولي ، شغل منصب رئيس  2019

ً
ي بكتل، إذ كان مسؤوال

الشؤون الدولية والحكومية ف 
إدارة  ي مجلس 

الداخلية والخارجية وعن مكتب واشنطن. وكان عضًوا ف  العالمي واالتصاالت  واألمن 
األمريكي مج األعمال  ومجلس  ي 

اإلمارات  األمريكي  األعمال  ومجلس  السعودي،  األمريكي  األعمال  لس 
لس العالقات الخارجية واألكاديمية األمريكية للشؤون الدبلوماسية. وهو يعمل المرصي، وعضو مج

ي عام 
ي العديد من المجالس غت  الهادفة للرب  ح. وولد ف 

.  1953حالًيا ف   وهو مواطن أمريكي

ي اي ج /  السيد   عضو مجلس إدارة -مويي    جان ج 

ي إدارة قطاع التكرير منصب نائب الرئيس التنفيذي للتكرير وإدا  اي مويت   جالسيد /  يشغل  
رة األصول ف 

كة   ي ش 
والتجارة ف  انضم  دنوكأوالتسويق  /  . وقد  كة  إل  اي مويت    جالسيد  ي عام  ش 

 2021أدنوك ف 
وع ي ذلك موقع مش 

ي مجال التكرير، بما ف 
كات العاملة ف  اف عىل إدارة أداء جميع الش  كة  لإلش  أدنوك    ش 

ي 
ك ف  كة  المشت  كة  قبل انضمامه إلاي مويت    جالسيد /  غلوب. وقد أمىص   يفرت  ش  عاًما    30أدنوك    ش 

وكيماويات والتكرير والتسويق ومركز  ي قطاع البت 
 مناصب مختلفة ف 

ً
وليوم شاغال كة بريتش بت  ي ش 

ف 
ولي بت  بريتش  ألعمال  العمليات  رئيس  منصب  له  منصب  أحدث  ي 

ف  شغل  وقد  كة.  للوقود الش  وم 
ي أوروبا وجنو 

وكيماويات المتكاملة ف   ب أفريقيا. والبت 

 عضو مجلس إدارة – السيد/ حسن حسام حسن بدراوي

كة  السيد /  إن   كة   أو سي آيحسن بدراوي هو المدير المالي لش  أو سي  وقد انضم السيد بدراوي إل ش 
ي عام    آي
اتيجية وتطوير   2001ف  وتقلد مناصب قيادية شب  تشمل عمليات الدمج واالستحواذ واإلست 

مرين. وقاد أنشطة االستثمار واالتصاالت للمجموعة عىل مستوى العالم عت   األعمال وعالقات المستث
. وهو حاصل  قطاعات متعددة تشمل مواد البناء واألسمدة والكيماويات والبنية التحتية وأعمال البناء 

ي االقتصاد والعلوم السياسية واألدب من جامعة ديوك بالواليات المتحدة  
عىل درجة البكالوريوس ف 

ي عام األمريك 
يطانية.  1976ية. وولد ف   وهو يحمل الجنسيتي   المرصية والت 
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 عضو مجلس إدارة - لمير  اخالد سالسيد / 

أدنوك.    /السيد كة  التكرير والتسويق والتجارة لدى ش  التنفيذي لصناعات  المدير  خالد سالمي   هو 
ي  
ف  والتوريد  التجارة  المنصب وظائف  يقود من خالل هذا  كة  وهو  ضافة إل عمليات أدنوك، باإل ش 

التكرير  مجال  ي 
ف  الحالية  أعمالها  نمو  ذلك  ويشمل  لديها.  الصناعية  والعمليات  والتسويق   التكرير 

وكيماويات، وتطوير   ي الرويس   ؛تعزيز نظام  والبت 
ي صناعي تنافسي عىل مستوى العالم ف 

وهو نظام بيب 
ي  
ف  الصناعي  النمو  يدعم طموحات  أن  و إمارة  من شأنه  ي  وتقييمادولة  أبوظب  كة  إلمارات،  أدنوك   ش 

. كما يتول السيد ي إطار الهيدروجي  
ي  سالمي   مسؤولية التخز   /لفرص األعمال الجديدة ف  اتيج  ين اإلست 

كة من خالل  ي الخارج وتعزيز الحضور العالمي للش 
كة ألدنوك ف  أدنوك الدولية للتسويق. وقد شغل  ش 

ا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصنا
ً
ي  سابق

، ورئيس مجلس إدارةإمارة  عية ف  ي كة   أبوظب    ش 
كة الوطنية للت يد )الش  كة تت  ي ش 

، ورئيس العمليات ف  ي  أبوظب 
يد المركزي(. كما قاد جهود التحول  موات   ت 
ي 
كة ف  امج من عام  ش   2017إل  2016أدنوك بصفته مدير مكتب إدارة الت 

ً
ة شهدت تحوال ، خالل فت 

ا لمجموعة أدنوك  ً  . كبت 

كة لصناعات التكرير والتسويق والتجارة لدى    تنفيذي  عضو مجلس إدارةفة إل دوره بصفته  باإلضا   ش 
كة  كل من   مجلس إدارةيشغل منصب عضوية  سالمي    خالد  السيد/   إل أنباإلضافة    أدنوك، أدنوك    ش 

والخدمات و (ADNOC Logistics and Services)  لإلمداد  كة  ،  و ش  للتكرير،  كة  أدنوك  أدنوك ش 
و لمعال الغاز،  كة  جة  للغاز  ش  و أدنوك  المسال،  كة  الطبيعي  و ش  ذ.م.م.،  كة  بروج  للتجارة ش  أدنوك 

و  كة  العالمية،  ش.م.ع.  ش  للتوزي    ع  بروج كما  أدنوك  كة  ش  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  ا 
ً
أيض يشغل 

كة  برايفت ليمتد، و  كة  أدنوك للتجارة، و ش  كة  تعزيز، و ش  ي لتوزي    ع الغاز،  ش  كة  مجلس إدارة ال  و أبوظب  ش 
ي الهندسة من الوطنية لشحن الغاز المح

دودة )إنجسكو(. وهو حاصل عىل درجة بكالوريوس العلوم ف 
ي الواليات المتحدة وماجستت  إدارة األعمال التنفيذية من كلية إنسياد. 

 كلية كولورادو للمناجم ف 

ي  السيد/ 
 عضو مجلس إدارة - محمد سيف عىلي عابد العريائ 

ي شغل السيد/ محمد سيف عىلي 
اتيجية ف  ي منصب نائب رئيس أول لالستثمارات االست 

 عابد العريات 
كة   ي حاصل عىل شهادة محلل مالي معتمد وهو يحمل شهادة  2019أدنوك منذ  ش 

. السيد/ العريات 

يال كوليدج )جامعة لندن(، المملكة الم ي الهندسة الكيميائية من إمت 
  تحدة. البكالوريوس والماجستت  ف 

ي عام العر  / ولد السيد 
.  1991يات  ي

 وهو مواطن إمارات 

 عضو مجلس إدارة  – السيد/ فيليب رايكارت

نائب رئيس كة  يشغل السيد/ فيليب ريكارت منصب  ه عىل تطوير   أو سي آي  ش  الذي ينصب تركت  
كة  األعمال واالستثمارات. وقد انضم إل ي عام    أو سي آي  ش 

انضمامه مناصب  ، وشغل منذ  2014ف 
ز ع

ّ
اتيجية والتحسينات التشغيلية للمجموعة. وقد عمل قبل  ىل المبادرات اال أخرى مختلفة ترك ست 

كة  انضمامه إل ي غوتليب ستي   آند هاميلتون ذات المسؤولية    ش  كة كلت  أوراسكوم محامًيا لدى ش 
االند  عمليات  بشأن  استشارية  خدمات  قدم  حيث  ولندن  نيويورك  ي 

ف  واالستحواذ  المحدودة  ماج 
ائب فيما يتعلق باألدوات المالية. كما شغل منصب  وأسواق رأس المال و  تشكيل الصناديق وفرض الرص 

ي نيويورك من عام  
. وفيليب حاصل عىل 2012  عام  إل   2011األمي   العام لغرفة التجارة البلجيكية ف 

ي إدارة األعمال من كلية إنسياد بفرنسا، وماجستت  
ي القانون من جامعة نيويورك   درجة الماجستت  ف 

ف 
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ي القانون من جامعة غينت ببلجيكا. وهو يحمل الجنسيتي   بالو 
اليات المتحدة األمريكية، ودكتوراه ف 

يطانية   .البلجيكية والت 

 عضو مجلس إدارة –السيدة/ وفاء إبراهيم عىلي محمد الحمادي 

كة أدنوك لمعالجة الغاز   تشغل السيدة/ وفاء إبراهيم عىلي محمد الحمادي منصب المدير المالي لش 
تزيد عن    2020عام    منذ  ة  بخت  تتمتع  والغاز. وقد شغلت   25وهي  النفط  قطاع  ي 

ف  العمل  ي 
ف  عاًما 

البخو  أبو  توتال  كة  البحرية وش  أدنوك  كة  المالي لش  المدير  السابق منصب  ي 
ف  وفاء  ش. كما السيدة 

ول. وهي من مواليد عام   للبت  كة الظفرة  إدارة ش  ي مجلس 
 ف 
ً
ي دول  1973عملت سابقا

ة ومن مواطب 
 . اإلمارات العربية المتحدة

 اإلدارة العليا 

عىل النحو  وهم    يتول اإلدارة اليومية لعملياتنا فريق اإلدارة العليا   أعضاء مجلس اإلدارة،إل  ضافة  باإل 
 : التالي 

 التعيير   سنة المنصب  الميلد سنة  االسم

ي 
   2021 الرئيس التنفيذى 1984 أحمد الحوسر

 2019 التنفيذي للعمليات الرئيس  1975 هارون رحمة للا 

 2019 المدير المالي  1968 أندرو تايت 
 

ة وفيما   : فريق اإلدارة العليا أعضاء  يىلي توضيح لخت 

ي 
 التنفيذي الرئيس  –أحمد الحوسر

كة   ي منصب الرئيس التنفيذي لش 
  الرئيس التنفيذي يشغل منصب  و   أو سي آي يشغل أحمد الحوس 

كة  ل الرئيس  ش  يصبح  أن  وقبل  تيغلوب.  ومنذ  فت  العمليات  مدير  منصب  يشغل  التنفيذي، كان 
ي عام    أو سي آي انضمامه إل  

ي ذلك منصب الرئيس    2009ف 
شغل العديد من المناصب األخرى بما ف 

كة   كاالتنفيذي لش  كة  ز أو سي آي أمت  ي   وكان الرئيس التنفيذي لش  ز ال ت 
، وهي إحدى أو سي آي بارتيت 

كات  ف عىل توسع التابعة، حي   كانت ش   أو سي آيش  ي بورصة نيويورك. وقد أش 
أو سي كة ُمدرجة ف 

ي أمريك  آي
مليون طن    5.5ا الشمالية من عدم امتالكها أصول إنتاج إل امتالكها حالًيا ما يربو عىل  ف 

وجي   والميثانول، بما يمثل أكت  من  
مليارات دوالر من قيمة االستبدال. وقاد خالل    6من طاقة النيت 

أ  تطوير  الوقت  كة  هذا  ذلك ش  ي 
ف  بما  للمجموعة،  الجديدة  وعات  المش  تياليزر وا  أيكت   وكان  فت   ،

والجوانب  والتمويل،  وعات،  المش  تطوير  شملت  األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  عن   
ً
مسؤوال

كة، واإلدارة العامة. وقد بدأ أحمد حياته  ندماجالتجارية، وعمليات اإل  اتيجية الش  واالستحواذ، وإست 
ي غول

ي مجموعة الخدمات المرصفية االستثمارية ومجمو المهنية ف 
عات  دمان ساكس بصفة عضو ف 

ف  ي االقتصاد مع مرتبة الش 
. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس ف  ي ي نيويورك ودت 

المواقف الخاصة ف 
و  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  هارفارد  عام  هو  من كلية  مواليد  مزدوج    1984من  مواطن  وهو 

 واألمريكية.  الجنسية المرصية 
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  مدير العمليات –هارون رحمة للا 

تيغلوب تيغلوب. وقد شغل قبل انضمامه إل فت  منصب   هارون رحمة هللا هو مدير العمليات لدى فت 
فريق   ورأس  الكيميائية  المواد  فريق  ي 

ف  باركلت    لدى  منتدب  ا  اإلستثمار عضو  مجال  ي 
لكيماويات ف 

فاينان جيفريز  كة  لش  التابع  ة  األوروبية  بخت  يتمتع  وهو  واأل واسعة  شيال.  السلع  مجال  ي 
عمال  ف 

ي قطاع المواد الكيميائية
ي مجال  والزراعية  المتخصصة ف 

ي أقسام األسمدة والزراعة ف 
ة ف  ة كبت  ، وخت 

عىل   حاصل  هللا  رحمة  والسيد  للمحاصيل.  الكيميائية  والمواد  البوتاس  وفوسفات  وجي   
النيت 

ن لألعمال بجامعة نيويورك.  ماجستت  إدارة األعمال )المالية(   من كلية ستت 

  المدير الماىلي  –ايت أندرو ت

تيغلوب تيغلوب. وقد شغل قبل انضمامه إل فت  كة فت  منصب رئيس   أندرو تايت هو المدير المالي لش 
كة  كة النفط والغاز الحكومية العمانية( والمدير المالي لش 

كة تنمية نفط عمان )ش  الشؤون المالية لش 
ة تقرب من  غاز ا ي العراق(. وهو يتمتع بخت 

وع عام/ خاص ف  ي مجال   30لبرصة )إنشاء أكت  مش 
عاًما ف 

ي إرنست آند يونغ و
كة  ل وسنتان مععاًما لدى ِش   22التمويل، بما فيها ست سنوات ف  أدنوك.   ش 

ا وويلز(.  ي مؤهل لدى معهد المحاسبي   القانونيي   )إنجلت 
 والسيد تايت محاسب قانوت 

كة لتنظيمي اهيكل ال •  : للشر

 . 6ل الملحق رقم يرج  الرجوع إ

 

كات المساهمة   • كات التابعة والشر ي الشر
 
  العامة المراكز الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ف

ي الدولة األخرى
 
 : ف

 ال يوجد. 

كات المساهمة األخرى • كات التابعة والشر ي الشر
 
 : المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة ف

مع − الدكتور يشغل  كات   / الي  ش  إدارة  مجالس  ي 
ف  المناصب  من  عدد  الجابر  أحمد  سلطان 

ي الدولة
 .  مساهمة عدة ف 

كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م.    /السيد − ناصف ساويرس هو عضو مجلس إدارة ش 

كة مبكو، وكٌل منهما عضو   المجموعة.  أعضاء منوش 

كة    فيليب ريكارت هو عضو مجلس إدارة  /السيد  − رز إكسبورتس هولدينج  فش  ، ليمتد   1رتيلت  

 المجموعة. أعضاء  منوهي عضو 

ي لألعمال البحرية والخدمات  1خالد سالمي   هو عضو مجلس إدارة )   /السيد  − كة أبوظب 
( ش 

ي لتكرير النفط )تكرير(، و) 2.، و) ش.م.ع كة أبوظب 
ي الوطنية للتوزي    ع  3( ش  ول أبوظب 

كة بت  ( ش 

كة مساهمة عامة   ي لألوراق المالية. ش.م.ع.، وهي ش  ي سوق أبوظب 
ال تنتمي أي من و   مدرجة ف 

كات المساهمة العامة إل المجموعة.   هذه الش 

ي  −
كة  هو عضو مجلس إدارة السيد/ محمد سيف عىلي عابد العريات   .  أدنوك للحفر ش.م.عش 
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كة  هو عضو مجلس إدارة السيد/ جاي مويت    − ي لتكرير النفط )تكرير( ش    . أبوظب 

وط • كة: االنتخاب واإلقالة واأل األهلية و  شر حة بالتشكيل األوىلي لمجلس إدارة الشر
 سماء المقي 

اإلدارة   مجلس  أعضاء  انتخاب  المساهمي   سيتم  قبل  جمعية    من  اجتماع  ي 
طريق ف  عن   عمومية 

اكمي  ي   التصويت الت 
كة  نظام األساسي ال  الموضح ف  المساهَمي ْ  تعيي   مجلس اإلدارة من قبل    تم  . للش 

ي  تبدأ  سنوات  ثالثة لمد البائَعي ْ  
 اإلدراج. تاري    خ  ف 

 

ي مجلس اإلدارة  إذا أصبح أحد المناصب
عضو  مجلس، فيجوز للمجلس تعيي    لا  مدةشاغًرا خالل    ف 

كة  لنظام األساسي بموجب ابديل  مجلس إدارة   المنصب بديل  عضو مجلس إدارة  أي  . وسيشغل  للش 
ة المتبقية لمدة   ه. الذي أخال منصب مجلس اإلدارة  و عضلالفت 

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:  •

ي تولي  
كة وتحديد سياسات اإلدارة القيادة اال تتمثل المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة ف  اتيجية للش  ست 

ي  
كة. ويمثل مجلس اإلدارة الجهة األساسية التخاذ القرار ف  كة ومراقبة أداء أعمال الش  األساسية للش 

ك  الش  تهم  ي 
الب  الشؤون  سواءً جميع  اال   ة،  أو  المالية  بآثارها  يتعلق  أو  فيما  اتيجية  األخرى ست  اآلثار 

كة المتعلقة   ي جميع الشؤون بسمعة الش 
ي اتخاذ القرارات ف 

. ويتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة النهائية ف 

ا للجمعية العمومية للمساهمي   بموجب القانون أو النظام األساسي 
ً
فيما عدا تلك المخصصة تحديد

كة   . للش 

  :   وتتضمن المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة ما يىلي

كة و  • اتيجية الش  انيتها وهيكلها تحديد است    ؛مت  

كة •   ؛اعتماد السياسات األساسية للش 

ها من الضوابط  • تنفيذ إجراءات إعداد التقارير المالية المناسبة وسياسات إدارة المخاطر وغت 
اف عليها    ؛الداخلية والمالية واإلش 

كةاقت   •   ؛اح إصدار أسهم عادية جديدة وأي إعادة هيكلة للش 

  ؛تعيي   اإلدارة التنفيذية •

اإلدارة  • مجلس  أعضاء  استقاللية  وضمان  كة  الش  لدى  المتبعة  المكافآت  سياسات  تحديد 
  و والتعامل مع أي تضارب محتمل للمصالح؛

  الدعوة لعقد اجتماعات المساهمي   وضمان التواصل المناسب معهم.  •

 
 اإلدارة  ان مجلسلج .3

 
: لجنة تدقيق ولجنة   ل مجلس اإلدارة ثالث لجان دائمة، هي

ّ
شيحاتسيشك )تخضع    مكافآتالو   الت 

ام بأحكام إذا دعت الحاجة إل ذلك،  و ولجنة تنفيذية.    كل منها لمتطلبات قواعد الحوكمة(  مع االلت  
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ا ليجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان إضافية حسب االقتضا ،  النظام األساسي 
ً
الحوكمة،   قواعد ء. وفق

ي 
شيحات والمكافآت.   أي من  ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضًوا ف   لجنة التدقيق أو لجنة الت 

 
ورة  ينّص نظامنا األساسي عىل  شيحات والمكافآت    يتماس  أن    رص  مع  تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الت 

،  بأكت   وذلك  أعضاء مجلس اإلدارة المختلفة  فئات    تشكيل ي كما ينص قدر ممكن وعىل أساس نسب 
ورة  عىل      األكت    تنا أعضاء مجلس إدار فئة    متماشية مععضوية اللجنة التنفيذية    تكونأن  رص 

ً
 حجما

.   وذلك ي مكونة   أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة  تكونعندما  عليه،  و  بأكت  قدر ممكن وعىل أساس نسب 
أعضاء  تماشية مع فئة  ية أعضاء كل لجنة م غالب  يتوجب أن تكون،  معينةأعضاء مجلس إدارة  فئة    من

د   مجلس. 
َّ
حد

ُ
كة  فئة  وت لش  األساسي  للنظام  ا 

ً
وفق اإلدارة  مجلس  تيغلوبأعضاء  نطاق  و ،  فت  عىل 

يتم   أعضاء  واسع،  ي  دارة  اإل مجلس  تحديد 
فف  أدل    ئةكل  الذي  المساهم  عىل  من  بناًء  عدد  بأكت  

العضو  لهذا  انتخابه عندما    األصوات  اتم  ويتضّمن  التفاصيل.  من  ا 
ً
مزيد األساسي  بهذا   لنظام 

 . الخصوص
 

ي    اممه  حول  مخترصةظرة عامة  نوفيما يىلي  
ي سوق  تاري    خ  كل لجنة من هذه اللجان، كما ف 

اإلدراج ف 
ي لألوراق المالية  : أبوظب 

 
 لجنة التدقيق

 
ي  
، وعمليات  المتعلقة بإعداد التقارير المالية  همسؤوليات  تنفيذ تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة ف 

ي ذلك مراجعة  
بما ف  الداخلية والخارجية،  والرقابة  و التدقيق  كتنا المالية    البيانات  نزاهةسالمة  لش 

ومراقبتها، ومراجعة ومراقبة مدى العمل غت  المتعلق بالتدقيق الذي يضطلع به مدققون خارجيون، 
 إل  

ً
اف  المدققي    الالمشورة بشأن تعيي    تقديم  إضافة ، واإلش  عىل العالقة مع المدققي   خارجيي  

ال مراجعة  وظيفة  فعالية  ومراجعة   ، ي الخارج  التدقيق  عملية  فعالية  ومراجعة   ، رقابة  الخارجيي  
المسؤولية المطلقة عن مراجعة التقارير السنوية والحسابات واعتمادها عىل عاتق  بق   الداخلية. وت

ي دولة اإلماراتمجلس اإلدارة. وتولي لجنة التدقيق المراعاة الواجبة للقواني   
  واللوائح المعمول بها ف 

المتحدة والالعربية  المالية  األوراق  وهيئة   ، العالمي ي  أبوظب  وسوق  لألوراق  ،  ي  أبوظب  وسوق  سلع، 
 المالية. 

 
لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء عىل األقل من أعضاء    تشكيلتطلب ميثاق لجنة التدقيق، وجوب  ي

يك وأن  التنفيذيي    غت   اإلدارة  اثنان  مجلس  أعضائها  ون  األقلمن  األعضاء  عىل  . ال  من  مستقلي  
ة   ي   عمليةباإلضافة إل ذلك، يجب أن يتمتع عضو واحد عىل األقل بخت 

التدقيق والمحاسبة.    مجال  ف 
مجلس اإلدارة    عضاءأ   لجنة التدقيق أحد األعضاء المستقلي   وتضم أعضاًء آخرين ينتخبهميرأس  كما  

ي السنة. وتجتمع لجنة ا من وقت آلخر. 
 لتدقيق أرب  ع مرات عىل األقل ف 

 
ي 
للتأكد من استقاللية مدقق  المناسبة  التدقيق الخطوات  كة  ال  هذا وتتخذ لجنة  الخارجيي   عن  ش 

كة عىل النحو المطلوب بموجب   ي   فقد حصلنا وكذلك    .القانون واجب التطبيق الش  عىل تأكيد كتات 
ي الحسابات لدينا  

تعلقة باالستقاللية الصادرة عن جهات المحاسبة  بامتثالهم لإلرشادات الممن مدقق 
 والتدقيق ذات الصلة. 
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شيحات والمكافآت  لجنة الي 

 
ي  
ف  اإلدارة  مجلس  والمكافآت  شيحات  الت  لجنة  عىلوضع  تساعد  اف  شيح    واإلش  الت  سياسات 

 .العلياارة  اإلدباإلضافة إل  مجلس اإلدارة    المنبثقة عن  لجانالو ،  فيما يتعلق بمجلس اإلدارةوالمكافآت  
الصفة فوب  هذه  تعتت   ،  اللجنة  هذه  عإن  منتقييم  ن  مسؤولة  التنفيذية  التعيينات  كة   اإلدارة  لش 
تيغلوب و فت  ة  ،  والخت  والمعرفة  المهارات  توازن  وجه عضاء  أل تقييم  وعىل  ولجانه،  اإلدارة  مجلس 

عنالخصوص،   اإلدارة    استقالليةمراقبة    عدى  مجلس  أنها المستقلي   أعضاء  عن   . كما  مسؤولة 
المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس   المستقلي   وتحديد المرشحي   المراجعة الدورية لهيكل المجلس 

الحاجة ي 
تقتىص  باللجان حسبما  أعضاء  أو  ذلك،  اإلدارة  إل  باإلضافة  االو .  امع  بأحكام  ام  لنظام  لت  

  ، مسؤولياتاألساسي تحديد  ي 
ف  اإلدارة  مجلس  والمكافآت  شيحات  الت  لجنة  يتعلق  تساعد  فيما  ه 

ي ذلك  
كة    رفعبالمكافآت، بما ف  أعضاء مجلس  بشأن مكافآت  التوصيات إل المجلس بشأن سياسة الش 
ووضع المبادئ الشاملة والمعايت  وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد    اإلدارة التنفيذيي   

 حزمة المكافآت والمزايا الفردية لإلدارة العليا لدينا. 
 

شيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غت  تنفيذيي   عىل األقل، كون  أن تتيجب   لجنة الت 
األقل    عىل اثنان منهم عىل  األ أن يكون  المن  المقصود  ،  مستقلي   عضاء  بالمعب   ي كل حالة 

تلك  لف 
الحوكمة  الموضحالمصطلحات   قواعد  ي 

شيحات  ف  الت  لجنة  إدارة  مجلس  رئيس  اختيار  ويجب   .

.    والمكافآت من شيحات والمكافآت    ويتمبي   أعضاء اللجنة المستقلي    تعيي   أعضاء لجنة الت 
ً
وفقا

شيحات والمكافآت مرتي   عىل األقل سنوًيا،  تجتمع  كما  .  للنظام األساسي 
ي خالف ذلكلجنة الت 

 وف 
كة.   من وقت آلخر بناًء عىل متطلبات الش 

 
  اللجنة التنفيذية

 
ي ذلك ما يتعلق    قيامللرة  تساعد اللجنة التنفيذية مجلس اإلدا

كةبمسؤولياته، بما ف   التجاري  بأداء الش 
ومع   العالقةاألطراف ذات    صفقاتعىل  موافقة  للوقد فّوض مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية  هذا  
ي ذلك    حتاجال تالعالقة  األطراف ذات    صفقاتبعض  فإن  ذلك،  

ي   صفقاتالهذه الموافقة )بما ف 
الب 

ا    إبرامها تم  
ً
ذات    اتصفقلوفق ي   كما القائمة  العالقة  األطراف 

هذه    ف  ة  التاري    خ  ي نش 
ف   والموضحة 

  . ( "األطراف ذات العالقة صفقات"
 

تصويت أعضاء   من خاللالعالقة  األطراف ذات    مع  صفقات  بشأنيتم اتخاذ القرارات    ،بشكل عام
األعضاء    التنفيذيةاللجنة   لديهمبخالف  مصالح  أي  الذين  أنتعارض  من  الرغم  عىل  ي  ، 

ف  بعض  ه 
ي  الحاالت

ي ذلك فيما يتعلق بالمعامالت الب 
، يحق لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت )بما ف 

وط  العادي  العمل    االعتيادي لست    ضمن النطاق  العالقةتم الدخول فيها مع بعض األطراف ذات   بش 
ي أي سنة مالية(.  10تجاوز تال  ة إجمالي يمةتجارية بحتة بق 

ي الوقت الذي ال و ماليي   دوالر ف 
يكون  ف 

ي اللجنة التنفيذية، فإن  فيه
ي    معرفمستقل )كما هو    عضو أي    ه من الممكن دعوةعضًوا ف 

النظام ف 
ي تتم فيها مناقشة  األساسي 

،  العالقةاألطراف ذات    صفقات( لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية الب 
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أال   ط  له عرض    تعارض مصالح  حاالتهناك    يكونبش  بخصوص هذه  نظر    وجهات  يأوسيحق 
 المجموعة.  وعمليات مفصلة وتقارير تتعلق بأعمال بياناتستتلق  اللجنة التنفيذية كما .  الصفقات 

  
 

تجتمع اللجنة س  كما يتطلب ميثاق اللجنة التنفيذية أن تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء.  
ي الشهر. 

 التنفيذية مرة واحدة ف 
 

 النظام األساسي  .4

ةمرفق طي  كة.  ظام للنهذه النص الكامل  الكتتابا  نش   األساسي للش 

 

 القانونية األمور  .5

ي  
الب  القانونية  باألمور  ملخص  يىلي  إدراجها فيما  بعد  كة  الش  عىل  تنطبق  األمور    قراءةويجب    سوف 

ي ضو أة  جة المدر ي القانون
كةدناه ف  ي الملحق رقم    المرفق )   ء أحكام وبنود النظام األساسي للش 

من    2ف 
ة  . ( هذه النش 

 

 النظام األساسي  •

كة المشار   ة عىل الحقوق واالإينص النظام األساسي للش  ي هذه النش 
امات  ليه ف  المرتبطة بملكية  لت  

 
ً
 . األسهم تفصيال

 

 حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت  •

، ويكون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه    يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمي  
ي  وذلك    يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارةما  خالف  ب) 

ي الحاالت الب 
يتوجب فيها عىل المساهمي    ف 

ي من األصواتامتالك  
ي    عدد إضاف 

اكمي المشار إليه ف   لنظام التصويت الت 
ً
كة( وفقا  . النظام األساسي للش 

 

 األسهم سجل •

ي  
ف  اإلدراج  ي سوق  عقب  المالية  أبوظب  م لألوراق  األسهم  بتجريد  السوق  يقوم  المادية ،  صفتها  ن 

ي لألوراق الماليةواالحتفاظ بسجل األسهم لدى   . سوق أبوظب 

 

 المالية  المعلومات •

كة بياناتالمن  نسخة يحق للمساهم طلب   . المالية السنوية المدققة للش 
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 المالية السنة  •

كةتبدأ السنة المالية  ي  للش 
ي  1يوم  ف 

 ديسمت  من كل عام.    31يناير وتنتهي ف 

 

 التصفية  وعائدات  األرباحتوزي    ع  •

أرباح كة  الش  الصلة  ل  قةح مست  تدفع  ذات  واللوائح  للقواني    ا 
ً
وفق التطبيق ألسهم  عىل  واجبة 

كة.  ي األرباح المستحقة عىل تلك األسهم.    الش 
كة،   وللمساهمي   الحق المطلق ف  ي حالة تصفية الش 

وف 
ا
ً
كة وفق كة والقانون واللوائح   للنظام األساسي  يحق لكل مساهم الحصول عىل جزء من أصول الش  للش 

ي العالمي  ي سوق أبوظب 
  . المعمول بها ف 

 

 الجمعية العمومية اجتماع  •

كاتمع  بما يتوافق ُيعقد اجتماع جمعية عمومية سنوي  ي للش 
ي المكان أو األماكن )بما  النظام القانوت 

ف 
ونية( والتاري    خ والوقت الذي يقرره أعضاء مجلس اإلدارة  ي ذلك المنصات اإللكت 

 . ف 

يتعي   يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة، كلما رأوا ذلك مناسًبا، الدعوة إل عقد اجتماع جمعية عمومية. و 
ا  
ً
بذلك وفق للقيام  أعضائها  كة طلبات من  الش  تتلق   أن  اجتماع بمجرد  ي عليهم عقد 

القانوت  للنظام 
كات  )بالحضور   مومية فعىلي . وعليهم تحديد ما إذا كان االجتماع سُيعقد باعتباره اجتماع جمعية عللش 

 ) .  الشخىصي ي
وت   أم إلكت 

ي المتعلق يتضمن اإلخطار
بعقد اجتماعات الجمعية العمومية جميع المعلومات المطلوب تضمينها ف 

كات ي للش 
 استالم ويتم تسليمه إل جميع األعضاء بخالف األعضاء الذين ال يحق لهم    النظام القانوت 

كة بموجب  قبلمثل هذه اإلخطارات من  . الش   أحكام النظام األساسي

ي أي اجتماع  
تنفيذ أي عمل ف  ي وال يجوز 

ي لألعضاء ف 
القانوت  النصاب  جمعية عمومية ما لم يكتمل 

 : )كما هو موضح أدناه(  تاري    خ االنقضاءحب  وقت بدء االجتماع. و 

o  ي كل عضو
ا بصفة شخصية أم بالوكالة  ،ُيحتسب ضمن النصاب القانوت  ً  ،سواء كان حارص 

كةاألغلبية البسيطة من إجمالي رأس المال المصدر  يمثلالذي ( 1)  (  2)  و   ،والقائم للش 
 ال تقل عن الذي 

ً
كة. 25يملك نسبة  ٪ من إجمالي رأس مال األسهم الُمصدر للش 

o  ال يخضع ، ي
ي حالة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوت 

ف 
. االجتماع المؤّجل ألي متطلبات تتعلق بالن ي

 صاب القانوت 

ة  ي نش 
كة. المعب  الموضح يحمل ( "تاري    خ االنقضاء ")  إن، االكتتاب هذهف  ي النظام األساسي للش 

 ف 
 

ي تتطلب موافقةائل المس •
  األغلبية العظم للمساهمير   الب 
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ه، حب  تاري    خ  
ّ
كة عىل أن الحصول عىل تتطلب  أمور مختلفة  هناك  ،  االنقضاء ينّص النظام األساسي للش 

كة  ة المسبقة من مساهمي الموافق   عىل األقل من إجمالي رأس المال الُمصدر   %75  نسبة  يمثلون  الش 
كة.  :   للش    وتشمل هذه األمور ما يىلي

 
o  كة اندماج عن طريق الضم أو المزجبعض عمليات   ؛أو اندماج يشمل الش 
o  ؛أي تعديالت عىل النظام األساسي  
o كة ي رأس مال الش 

ات ف   ؛سهممن األ بأي  صلةالمتأو الحقوق  أي تغيت 
o  كة أو إنهاء أعمالها أو تصفيتها حل   ؛الش 
o  ي أي إجراءات

وع ف  كة أو تنفيذها  حمايةالش   ؛ وأو إعسار أو حراسة قضائية عىل الش 
o  كة حكم  تطبيق أي إيقاف لأي عضو مجلس اإلدارة  يحظر من أحكام النظام األساسي للش 

ي اجتماع من  مصالحالذي لديه تعارض 
  . مجلس اإلدارةالمشاركة ف 

 
ي تتطلب موافقة ائل مسال

  األغلبية العظم لمجلس اإلدارةالب 
 

ه، حب  تاري    خ  
ّ
كة عىل أن ، تتطلب العديد من  االنقضاء باإلضافة إل ذلك، ينص النظام األساسي للش 
من  من أعضاء مجلس اإلدارة  )تسعة(    9  عدد   األمور الحصول عىل الموافقة المسبقة لما ال يقل عن

:  ،( 11حد عش  ) أصل أ ي ذلك ما يىلي
  بما ف 

o  ي
كة ف   ؛ أعمال جديدة خطوطدخول الش 

o   ي
ي الحاالت الب 

كة ف   ءتفويض عام ألعضا المساهمي      منح فيها طرح أسهم من قبل الش 
 المجلس لتخصيص األسهم؛

o ؛ عزل أو تعيي   أي رئيس مجلس إدارة أو نائب له 
o   كة فيما يتعلق ي سياسة الش 

مجلس اإلدارة، باستثناء ما   شكيلبت بالحوكمة و أي تغيت  ف 
 ؛ أو اللوائح المعمول بها  واجب التطبيق  يقتضيه القانون

o   ي حجم أو
ات ف  ي  أي تغيت 

ي لجنة  ألنطاق الصالحيات أو األدوار والمسؤوليات    أو   ميثاقف 
 ؛ جان قائمةلحل لجان جديدة أو للمجلس اإلدارة أو تكوين ل تابعة

o  المالي المدير   
الشؤون    / تعيي   أو    الماليةرئيس  كة،  التجارية  مدراءللش  ى لد  الشؤون 

كة ي   ، أو المستشار الش 
كة فرتيل  القانوت  )وتعيي   أي   العام لها، أو الرئيس التنفيذي لش 

 ؛نائب ألي من هذه المناصب( شخص 
o  االستحواذ عىل األصول أو الترصف فيها خارج السياق المعتاد لألعمال بمبلغ يزيد عن

 ؛ مليون دوالر أمريكي  50
o   ي أي

اكات أو    مشاري    عالدخول ف  كة أو ش  أو ترتيبات مماثلة تنطوي عىل   تحالفات مشت 
  ؛مليون دوالر أمريكي أو تعديلها أو إنهاؤها  50استثمار تتجاوز قيمته 

o ي أسواق    عمليات  أي  تأسيس
وجي   أو عمليات تجارية ف 

إنتاج لألسمدة القائمة عىل النيت 
ق األوسط وشمال أو مناطق جغرافية جديدة خارج منطق    ؛فريقيا اة الش 

o   أو إجراءات تسوية نزاعات أخرى تتجاوز قيمتها تقاٍض  ي أي 
وع ف  مليون دوالر   5الش 

 ؛استثناءات معينة( أو تسويتها وجود أمريكي )مع 
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o  ي تتجاوز قيمتها عنارص
ي أي سنة مالية 50النفقات الرأسمالية الب 

 مليون دوالر أمريكي ف 
  ؛نة( استثناءات معيوجود )مع 

o  ؛الحوافز أو سياسات التعويضات أو تعديلها اعتماد بعض خطط  
o  عىل السنة المالية؛تغيت  يطرأ اجراء أي 
o  انية السنوية أو خطة العمل أو تعديلها   ؛اعتماد المت  
o   ال يتوافق مع   لألرباحإدخال تعديالت عىل سياسة توزي    ع األرباح أو اعتماد أي توزي    ع

ذاتها تتطلب الحصول ن الموافقة عىل توزي    ع األرباح بحد  كما أ سياسة توزي    ع األرباح ) 
 ؛موافقة المساهمي   بموجب قرار عادي( عىل 

o   كة، بقيمة تتجاوز ي أي ترتيبات تمويل خارجية، أو منح ضمان عىل أصول الش 
الدخول ف 

 ؛ دوالر أمريكي مليون  100
o    ات عىل يه القانون أو مبادئ أو سياسات المحاسبة، باستثناء ما يقتضإجراء أي تغيت 

  ؛اللوائح المعمول بها 
o  كة أو إعادة تنظيم المجموعة من شأنها أن يبية للش  ي اإلقامة الرص 

ات ف  إجراء أي تغيت 
ي الوضع تؤثر 

ا جوهرًيا ف  ً ي تأثت  يب 
  ؛الرص 

o عال ي الأو  ةسياسي ال اتتت    ؛االستثناءات( ض ع تخضع لبة ) خت 
o كة تابع   ؛ة لجهة خاضعة للعقوباتأي معامالت مع جهة خاضعة للعقوبات أو ش 
o كة الش  أسهم  إلدراج  شطب  أو  إدراج  التابعة    أي  كات  الش  من  ألي  المالية  األوراق  أو 

كة  ؛  للش 
o     من أعضاء آخرينب  أعضاء مجلس اإلدارة تعيي 

ً
ي ظروف   دال

من قبل مجلس اإلدارة ف 
ي النظام األساسي 

 ؛ محددة منصوص عليها ف 
o   ي يتلقونها   أعضاء مجلس اإلدارة  يكونقرار بأن  أي

كة عن المكافآت الب  مسؤولي   أمام الش 
كة كات التابعة للش   ؛ ومن الش 

o ب  بعض المتعلقة  األخرى  تيبات  الت  أو  ي  بعض  المعامالت 
الب  كة  للش  التابعة  كات  الش 

كة نفسها.    تتطلب موافقة األغلبية العظم من المساهمي   إذا كانت تتعلق بالش 
 

ا للنظام األساسي 
ً
  المثمثل بالحصول عىل موافقةو موافقة  لل  المطلوباألدت     حد اليل  يجوز تعد  ،وفق

ي  وذلك عضًوا  11حدى عش  إأعضاء من أصل  9تسعة 
ثنان ال  مصالحالتعارض وجود حاالت ل حالف 

 ( أو أكت  من أعضاء مجلس اإلدارة. 2) 

  مسؤولية مجلس اإلدارة •

الأعضاء مجلس اإلدارة بواجبات عامة    مت   يل ا  تجاه 
ً
كة وفق كاتلش  ي للش 

القانوت  ي ذلك    لنظام 
)بما ف 

كة رفع   كة(. يجوز للش  ممارسة العناية المعقولة والمهارة واالجتهاد والعمل من أجل تعزيز نجاح الش 
واجباتقضائية  دعوى   ينتهك  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إدارة هضد  مجلس  مع  كعضو   ،

االن ا عىل شدة 
ً
اعتماد المتاحة  االنتصاف  التعو اختالف سبل  تشمل  قد  ولكن  واألوامر يضات  تهاك 

ها من التعويضات القضائية  .القانونية وغت 
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، يجوز للمساهم المؤهل رفع دعوى   أخذ   مع مراعاة ي العالمي اإلذن المسبق من محكمة سوق أبوظب 
كة بذلك فيما يتعلق بدعوى   لم تقمبشكل مستقل ضد أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إذا   الش 

ح أو إغفال ينطوي عىل إهمال أو تقصت  أو خرق الواجب أو فعل  أو    قد حدثل  ناشئة عن فع
مقت 

 .خيانة األمانة من قبل عضو مجلس اإلدارة 

ي للش  سمح به  ي  الذيقدر  الب
كة تعويض كل عضو  كاتالنظام القانوت  مجلس  من أعضاء  ، يجوز للش 

ي    ( بديل  عضو أول أو    ع مسؤول أو  سابق أو    عضو بديل )أو    عضو مدير أول أو    مسؤول أو أي    أو دارة  اإل 
ف 

كة   كة أو ش  ي القسم    ذات صلةالش 
كاتمن    278)عىل النحو المنصوص عليه ف  ي للش 

( النظام القانوت 
من أموالها الخاصة ضد أي مسؤولية يتكبدها فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصت  أو خرق للواجب أو 

ي سبيل تنفيذ واجباته أو ممارسة سلطاته أو يتكبدها  خيانة األمانة من جانبه أو أي مسؤولية أخرى  
ف 

   بخالف ذلك فيما يتعلق بواجباته أو صالحياته أو مناصبه. 

 له الممنوحةتعيير  رئيس مجلس اإلدارة والصلحيات  •

ناصف ساويرس هو   أحمد   الدكتور سلطان  معالي إن   كة والسيد  الش  إدارة  الجابر هو رئيس مجلس 
ي  و .  مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات  رأسارتها. وي رئيس مجلس إدل  التنفيذينائب  ال

ف 
الرئيس   غياب  اجتماعات  ل  التنفيذي  نائباليرأس  حال  عىل  اإلدارة  مجلس  اإلدارة رئيس  . مجلس 

ات تطرأ عىل نائبه    منصب  وتتطلب أي تغيت  أو  موافقة األغلبية العظم لمجلس    التنفيذيالرئيس 
  ه. اإلدارة عىل النحو الموضح أعال

 

اف  .6     والتنظيم  والرقابةاإلشر
 

كة   تيغلوبإن ش  كة عامة محدودة    فت  .    باألسهمهي ش  ي العالمي ي سوق أبوظب 
ي  إن  تأسست ف  سوق أبوظب 

ي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    هي   العالمي 
منطقة حرة مالية بالمعب  المقصود ف 

نس   بموجب المرسوم قانون المناطق الحرة الماليةسم ")ُيشار إليه فيما يىلي با  2004لعام    8
ُ
أ "( وقد 

كة ت2013لعام    15االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   ي  . وباعتبارها ش 
ي  أسست ف  سوق أبوظب 

تخضع  العالمي  ال  المالية،  الحرة  المناطق  لقانون  ا 
ً
ووفق كة  ،  تيغلوبش  والتجارية    فت  المدنية  للقواني   

اإلماراتاالتحادي لدولة  المتحدة  ة  الخصوص،العربية  وجه  وعىل   ول  . 
ً
حرصا تخضع  ،يس  كة   ال    ش 

تيغلوب لة( )ُيشار    2015لعام    2، ألحكام القانون االتحادي رقم  فت 
ّ
كات التجارية )بصيغته المعد بشأن الش 

ي إليه فيما يىلي باسم "
كات التجارية اإلمارائ  يعات األخرى الل  تخضع"( وال  قانون الشر ي تنطبق عىل  تش 

لب 

المؤّسسة "عىل   كات  المحليةالش  ي 
ي  األراض 

ف  المتحدة  اإلماراتدولة  "   من ذلك، تخضع  العربية 
ً
. وبدال

كة   تيغلوبش  ي    فت 
ي العالمي  للقواني   واللوائح المعمول بها ف  ي ذلك  سوق أبوظب 

ي لبما ف 
كاتنظام القانوت   . لش 

 

ل ي 
القانوت  لإلطار  ا 

ً
العالمي وفق ي  أبوظب  كة  المطبّ   سوق  ش  مثل  العامة  كات  الش  عىل  تيغلوبق  فإن فت   ،

التأسيسية الخاضعة ألحكام ب  تتمثل  المستندات  المسائل  النظر عن مختلف  . وبرصف  األساسي نظامها 

ل ي 
القانوت  كات  النظام  يعات  لش  العالمي وتش  ي  أبوظب  كات    سوق  الش  فإن قواعد حوكمة  وقواعد  األخرى، 
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كة  الرئيسية المطبّ اإلفصاح والشفافية   تيغلوبقة عىل ش  ي    فت 
ي لمنصوص عليها ف 

كاتالنظام القانوت  ، لش 

بنود  وب الهيئةعض  و دليل حوكمة  رقم  قبنود  ،  الهيئة  إدارة  ي شأن  2000لسنة    ( 3) رار مجلس 
النظام    ف 

كة    ةالخاص باإلفصاح والشفافي  ي النظام األساسي لش 
تيغلوبوف  والوثائق ذات الصلة )مثل المواثيق   فت 

وقت آلخر(.  والسياسات   من  إدارتها  مجلس  يعتمدها  ي 
الب  االطالع عىل  واإلجراءات  آلية  " القسم  يرج  

كة ي الش 
ي نظام الحوكمة ف 

ي العالمي . ويتمتع مجلس إدارة  " اعتماد/ تبب  ي  سوق أبوظب 
، وسلطة التسجيل ف 

العالمي  ي  أبوظب  انتهاكات  سوق  ي 
ف  للتحقيق  والصالحية  بالسلطة  معينة،  ظروف  ي 

ف  الق،  ي النظام 
انوت 

كات كة    وجود   م، بما يشمل ما إذا كان يبدو لهالمستندات التأسيسيةو   للش  ظروف تشت  إل أن شؤون الش 

ي  
ف  العالمي  الُمسّجلة  ي  أبوظب  عادل  سوق  نحٍو غت   ّ عىل  بطريقة ترص  تنفيذها  تم  أم  التنفيذ    ببعض قيد 

ي بعض الحاالت إلحالة هذه االنتهاكات إل محاكم  
ي العالمي سوق أبو أعضائها، وف  . ويمكن للمساهمي   ظب 

ي  
كات الُمسّجلة ف  ي الش 

ي العالمي  ف   إل إصدار أوامر قضائية من محاكم  سوق أبوظب 
ً
ة ا أن يسَعوا مباش 

ً
أيض

العالمي   ي  أبوظب  تنتهك  سوق  ي 
الب  اإلجراءات  كاتضد  للش  ي 

القانوت  التأسيسيةأو    النظام  ، المستندات 

ي  ويمكنهم السعي إل الحصول عىل تعويضات  
كات الُمسّجلة ف  ي عن هذه االنتهاكات من الش  سوق أبوظب 

 وأعضاء مجلس إدارتها. العالمي 

 

ا لقواعد اإلدراج  
ً
ي لألوراق الماليةوفق ي لألوراق الماليةسوق  ، يتمتع  لسوق أبوظب  بسلطة الموافقة    أبوظب 

كات المنطقة الحرة مثل   اف عىل قواعد الحوكمة المطبقة عىل ش  تيغلواإلش  كة فت  ي تدرج أوراق  وبش 
 ها الب 

ي  
الماليةالمالية ف  ي لألوراق  أبوظب  بنا من قبل سوق  سوق  الموافقة عىل قواعد الحوكمة الخاصة  . تمت 

ي لألوراق المالية.   أبوظب 

 

ت  يختلف كة فت  كات المطّبق عىل ش  غلوب عن ذلك المطّبق عىل الكيانات المؤّسسة ي نظام حوكمة الش 

التجارية   كات  الش  قانون  ي  بموجب 
والب  ي 

لتنظيماإلمارات  وعىل   تخضع  والسلع.  المالية  األوراق  هيئة 

ي العالمي  المستثمرين التعّرف عىل قواني      إل  ولوائحه المعمول بها،  سوق أبوظب 
ً
األساسي  النظام  إضافة

كة   تيغلوبلش  ة. بالمرفق    فت  ا    هذه النش 
ً
كات المطّبق عىل  األخذ باالعتبار وعليهم أيض  نظام حوكمة الش 

ّ
  أن

كة  تيغلوبش  مه أو تطّبقه هيئة األوراق المالية والسلع.  فت 
ّ
 ال تنظ

 

ي العالمي  .7  عدم ممانعة سوق أبو ظب 

ي العالمي    سلطةت  أصدر  ا للمادة   للقيد والتسجيلسوق أبوظب 
ً
 بعدم الممانعة لإلدراج والطرح وفق

ً
شهادة

وإصدار    بطرح  نظام الخاصالبشأن    2016  ر.م( لسنة/ 11رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) من قرار    33
كات المساهمة لة بموجب قرار هيئة األوراق المالية وال  أسهم الش 

ّ
  ر.م/ 25سلع رقم  العامة )بصيغته المعد

 /2020 .) 

 

 مدققوا الحسابات المستقلون .8
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كة ي   تولت ش  ي إم ج  كة خالل  جلف ليمتد لوار كي ت   للطرح.  السنتي   السابقتي   مهمة تدقيق حسابات الش 

، اإلمارات العربية، 19لطابق ا العنوان:  ي  المتحدة  نيشن تاورز، كورنيش أبوظب 

  4800 401 2 971+ هاتف رقم: 

يد  : الت  ي
وت     FMSalesmarketing@kpmg.com-AEاإللكت 
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 فيرتيغلوب 

 
 2019التقرير السنوي 



2     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 

 
 

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 

 نبذة عن الشركة:

نتاج األسمدة النيتروجينية وتوزيعها في مصر إلبموجوداتها  "أو سي آي إن في" ساهمت ،2019. في مارس 2015 لسنة أبوظبي العالمي وقس شركاتلوائح  بموجب  2018ديسمبر  23في  ليمتدنج يفيرتيغلوب هولدتأسست 
، أصبحت 2019سبتمبر    30في  باستكمال عملية الدمج  في الشركة.  لألسمدة  اتفاقية مساهمة لدمج أعمال أدنوك  وأدنوك    أو سي آيوقعت    2019يونيو    26وفي  شركة فيرتيغلوب  والجزائر واإلمارات العربية المتحدة في  

"أو سي آي إن  بحت  . أصمليون طن سنوي ا من اليوريا واألمونيا القابلة للبيع 6  .5في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ نتِج  م  وأكبر  ،عالميا  أكبر منصة لألسمدة النيتروجينية تركز على التصدير  فيرتيغلوب 
 ٪.42بحصة بلغت األقلية مساهم أدنوك في حين أصبحت ٪ 58بلغت حصتها  حيث مساهم األغلبية  في"

 

 تشمل الموجودات الرئيسية للشركة ما يلي:

 : أو سي آيالموجودات المساهم بها من قبل 
نتِج الشركة المصرية لألسمدة: أكبر   مليون طن سنوي ا من األمونيا.   0 .9مليون طن سنوي ا من اليوريا و 1  .65مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ بالقطاع الخاص   على مستوىحبيبات اليوريا لم 

 مليون طن سنوي ا.  0 . 73 تبلغ إنتاجيةطاقة ب "الشركة المصرية للصناعات األساسية" – مصربفي مصنع األمونيا  ٪60 أو سي آي إن في"" تبلغ حصة : الشركة المصرية للصناعات األساسية
نتِج ، وهي سورفيرت٪ في 51 "أو سي آي إن في"تبلغ حصة : سورفيرت  مليون طن سنوي ا على التوالي.  1  .26ومليون طن سنوي ا  1 .6بطاقة إنتاجية جزائري لألمونيا واليوريا م 

  والشراكات / العالقات اإلستراتيجية في البرازيل وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية. لوجستية للتصدير  مدعومة بشبكة    اإلمارات العربية المتحدةدولة  منصة تداول في      أو سي آي إن في""أنشأت  :  أوراسكوم فيرتليزر ترايدنج

 أدنوك: من قبلالموجودات المساهم بها 

 مليون طن سنوي ا من األمونيا.  1 .2ومليون طن سنوي ا من اليوريا  2  .1لشركة تبلغ الطاقة اإلنتاجية ل (.2 فيرتيلو 1  فيرتيل) بتصنيع األمونيا واليوريا من خالل مصنعين  فيرتيلتقوم  ظبي،أبو  في : مقرها الرئيسيفيرتيل

 :التالية التكاملمن خالل أوجه  قيمة اللوب إلى تحقيق يغتهدف فيرت

  (،إفريقيا  وتقليل االعتماد على المتداولين من خالل شبكة توزيع أوسع والوصول إلى األسواق النهائية الرئيسية )بما في ذلك البرازيل والهند وشرق  القياسية ألسعار  المتزايدة على ا  والعالوات: توقيت المبيعات  التجاري  التكامل
 .لوبيغفيرت وتبادل أفضل الممارسات عبر منصة وأسعار شحن مخفضة الخدمات اللوجستية  وتعزيزاألحجام من خالل الشحن  تحديدوإعادة 

 وتجميع قطع الغيار. وتحسين الشراء   المنسق والتطوير المشتركة التقني: خبرة الصيانة  التعاون

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 أعضاء على النحو التالي:  4 بتعيين أدنوك وتقومأعضاء  6ن تعيي ب أو سي آي تقوم  على أنأعضاء  10لوب يغفيرت على أن يتضمن مجلس إدارة مبدئيا  االتفاق  تم

 

 أدنوك  نين من قبليالُمع عضاءاأل

 رئيس مجلس اإلدارة   -معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر 

 عضو   -العزيز عبد هللا إسماعيل محمد الهاجري  عبد

 عضو  - األرياني عابدمحمد سيف علي 

 عضو –وفاء ابراهيم علي محمد الحمادي 
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 اإلدارة تقرير أعضاء مجلس 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة )تابع(:

 أو سي آينين من قبل ياألعضاء الُمع

 عضو  –ناصف أنسي ساويرس 

 عضو –حسن بدراوي 

 عضو – هشام عبد السميع 

 عضو  -دافيد ولش 

 عضو  –فيليب ريكارت 

 عضو  - زي إريك بول

 ( 2019سبتمبر  30 في استقالته لحين تقديم) عضو -حسين مرعي 

 

 : السنة الحالية نتائج 

طن ا من األمونيا    1108وطن ا من اليوريا    2980مليار دوالر أمريكي من خالل بيع    1 .06الربع الرابع. حققت الشركة إيرادات بقيمة  خالل    فيرتيلمن خالل دمج  مليار دوالر أمريكي    5 .0الموجودات  بلغ إجمالي    ،2019في  
 مليون دوالر أمريكي على أساس موحد. 38  .4 بقيمة أرباحصافي إجمالي ترتب عليه مما 

 

 الحسابات:  مدققيإلى  بيان اإلفصاح 

 كأعضاء مجلس إدارةالخطوات التي كان ينبغي عليهم اتخاذها  كافة، وأنهم اتخذوا عليها  حسابات الشركة يمدققلم يتم إطالع  بأعمال التدقيق   تتعلق، على حد علمهم، أنه ال توجد معلومات لوب يغ فيرت  أعضاء مجلس إدارةيشهد 
 حسابات الشركة على تلك المعلومات.والتحقق من إطالع مدققي  المتعلقة بأعمال التدقيق  كافة المعلوماتالطالع على ل

 

 باإلنابة عن المجلس

 

 حسين مرعي 

 سكرتير الشركة 
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 الموحد بيان المركز المالي 5   الموحدة البيانات المالية 
 

 الموحد  األخرىواإليرادات الشاملة بيان األرباح أو الخسائر  7      
        

 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 8
 

 الموحد بيان التدفقات النقدية 9
 
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية  11
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 البيانات المالية الموحدة 
 بيان المركز المالي الموحد 

 كما في  
 

 إيضاح مليون دوالر أمريكي

 ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر  31

2018 
 يناير   1

2018 
     

     الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة 

 1.981 .9 1.789 .0 3.448 .5 ( 1-7) الممتلكات واآلالت والمعدات 
 - - 94 .7 ( 2-7) موجودات حق االستخدام

 440 .0 440 .0 604 .8 ( 8) الشهرة التجارية 
 0 .4 0 .4 0 .4 ( 9) الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 0 .7 0 .7 0 .6  شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 1 .9 - -  موجودات الضريبة المؤجلة

 2.424 .9 2.230 .1 4.149 .0  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     
     الموجودات المتداولة

 99 .8 75 .6 100 .4 ( 11) المخزون 
 145 .7 247 .5 317 .1 ( 9) خرى الذمم المدينة التجارية واأل

 - - 0 .8 ( 10) ضريبة الدخل القابلة لالسترداد
 2 .7 16 .9 16 .5 ( 2-12) النقد الٌمقيد

 119 .1 306 .2 408 .1 ( 1-12) النقد وما يعادله

 367 .3 673 .2 842 .9  إجمالي الموجودات المتداولة 

 2.792 .2 2.903 .3 4.991 .9  إجمالي الموجودات

     

 

_______________________ 

 عبد السميع )عضو مجلس إدارة(هشام 

 
  

iPad
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 البيانات المالية الموحدة 
 بيان المركز المالي الموحد )تابع(

 كما في  

 إيضاح مليون دوالر أمريكي

 ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر  31

2018 
 يناير   1

2018 
     

     حقوق الملكية
 - - 3.328 .2 ( 13) رأس المال 

 ( 480 .3) ( 490 .7) (1.200 .4) ( 14) االحتياطيات 
 271 .7 148 .3 515 .1  المحتجزة األرباح 

 ( 208 .6) ( 342 .4) 2.642 .9  حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 
 307 .7 468 .6 365 .9 ( 15) الحصة غير المسيطرة 

 99 .1 126 .2 3.008 .8  إجمالي حقوق الملكية
     

     المطلوبات 

     المطلوبات غير المتداولة 
 1.000 .4 867 .6 713 .3 ( 16) والسلفياتالقروض 

 - - 87 .7 ( 17) يجارالتزامات اإل
 10 .4 2 .9 14 .2 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 7 .4 7 .1 - ( 19) المخصصات
 166 .7 157 .5 448 .0 ( 10) مطلوبات الضريبة المؤجلة

 1.184 .9 1.035 .1 1.263 .2  إجمالي المطلوبات غير المتداولة  
     

     المطلوبات المتداولة
 1.171 .4 1.166 .1 168 .9 ( 16) القروض والسلفيات

 - - 12 .5 ( 17) يجارالتزامات اإل
 210 .7 425 .2 408 .9 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 123 .5 110 .3 128 .9 ( 19) المخصصات
 2 .6 40 .4 0 .7 ( 10) ضريبة الدخل مستحقة الدفع

 1.508 .2 1.742 .0 719 .9  إجمالي المطلوبات المتداولة  

 2.693 .1 2.777 .1 1.983 .1  إجمالي المطلوبات

 2.792 .2 2.903 .3 4.991 .9  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى   11الصفحات من ت شكل اإليضاحات المدرجة على 

 

 ___ _______ __ __________ __ 

 عبد السميع )عضو مجلس إدارة( هشام

iPad



7     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

 1.237 .5 1.055 .5  ( 20) اإليرادات
 ( 878 .3) ( 858 .9)  ( 21) تكلفة المبيعات

 359 .2 196 .6   إجمالي األرباح 
  

   

 52 .6 4 .6  ( 22) إيرادات أخرى
 ( 37 .9) ( 57 .1)  ( 21) والمصروفات العمومية واإلداريةمصروفات البيع  
 (0 .1) (1 .9)   مصروفات أخرى 

 373 .8 142 .2   إجمالي األرباح 
     

 8 .7 15 .4  ( 23) إيرادات التمويل
 ( 135 .3) ( 104 .0)  ( 23) تكلفة التمويل 

 ( 126 .6) ( 88 .6)  ( 23) صافي تكلفة التمويل 

 - (0 .1)   شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(إيرادات من 

 247 .2 53 .5   األرباح قبل ضريبة الدخل 

 ( 30 .3) ( 15 .1)  ( 10) ضريبة الدخل

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     

     اإليرادات الشاملة األخرى:
     تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائرالبنود التي يتم أو قد يتم إعادة  
 ( 17 .3) (8 .6)   فروق صرف عمالت أجنبية 

 ( 17 .3) (8 .6)   اإليرادات الشاملة األخرى، صافية من الضريبة

 199 .6 29 .8   اإليرادات الشاملة إجمالي 

     منسوبة إلى:األرباح صافي 
 82 .0 3 .9   مالكي الشركة 
 134 .9 34 .5   المسيطرة الحصة غير 

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     

     إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
 71 .6 (0 .3)   مالكي الشركة 

 128 .0 30 .1   الحصة غير المسيطرة 

 199 .6 29 .8   إجمالي اإليرادات الشاملة

 .الموحدةجزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



8     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 إيضاح مليون دوالر أمريكي
رأس المال  

(13) 

 االحتياطيات  

(14) 
األرباح 

 المحتجزة

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة 

الحصة غير 
 المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

        
 99 .1 307 .7 ( 208 .6) 271 .7 ( 480 .3) -  2018يناير  1الرصيد في 

 (4 .8) (0 .2) (4 .6) (4 .6) - -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9تأثير تطبيق المعيار رقم 

 94 .3 307 .5 ( 213 .2) 267 .1 ( 480 .3) -  2018يناير  1الرصيد الُمعدل في 
        

 216 .9 134 .9 82 .0 82 .0 - -  صافي األرباح 
 ( 17 .3) (6 .9) ( 10 .4) - ( 10 .4) -  اإليرادات الشاملة األخرى

 199 .6 128 .0 71 .6 82 .0 ( 10 .4) -  إجمالي اإليرادات الشاملة 
        

 36 .1 36 .1 - - - -  أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة 

 ( 203 .8) (3 .0) ( 200 .8) ( 200 .8) - -  توزيعات على األطراف ذات العالقة

 126 .2 468 .6 ( 342 .4) 148 .3 ( 490 .7) -  2018ديسمبر  31الرصيد في 

        

 38 .4 34 .5 3 .9 3 .9 - -  صافي األرباح

 (8 .6) (4 .4) (4 .2) - (4 .2) -  اإليرادات الشاملة األخرى

 29 .8 30 .1 (0 .3) 3 .9 (4 .2) -  إجمالي اإليرادات الشاملة

        

 10 .5 10 .5 - - - -  غير المسيطرة أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص 

 ( 143 .3) ( 143 .3) - - - -  توزيعات األرباح إلى الحصة غير المسيطرة 

 - - - - ( 1.930 .4) 1.930 .4  ميناي آأو سي إعادة هيكلة 

 1.224 .9 - 1.224 .9 - 1.224 .9 -  مساهمة عينية

 1.768 .2 - 1.768 .2 370 .4 - 1.397 .8  لوبيغ دمج أعمال فيرت
 (7 .5) - (7 .5) (7 .5) - -  مساهمة عينية إلى طرف ذي عالقة 

 3.008 .8 365 .9 2.642 .9 515 .1 (1.200 .4) 3.328 .2  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 الموحدة.جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



9     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد النقديةالتدفقات بيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     تسويات لـ:

  
   

 174 .7 222 .7  ( 21)  االهالك
 (2 .8) (3 .9)  ( 23) إيرادات الفائدة 

 133 .3 84 .5  ( 23) مصروفات الفائدة 
 (3 .9) 8 .0  ( 23) صافي خسائر صرف عمالت أجنبية وأخرى 

 - 0 .1   الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(
 36 .1 10 .5  ( 13) أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة 

 30 .3 15 .1  ( 10) مصروفات ضريبة الدخل 
     

     التغيرات في: 
 22 .8 (0 .3)  ( 11) المخزون 

 ( 126 .5) (9 .7)  ( 9) الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 ( 14 .2) 0 .4  ( 2-12) النقد الٌمقيد

 35 .1 (1 .3)  ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ( 12 .7) (0 .7)  ( 19) المخصصات

     
     التدفقات النقدية: 

 ( 81 .9) ( 59 .2)   مدفوعة فوائد
 2 .8 2 .7    فوائد مقبوضة 

 (0 .1) ( 51 .8)   الدخل المدفوعة  ضرائب

 409 .9 255 .5   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

     
 ( 17 .2) ( 50 .8)  ( 1-7) استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 45 .8   دمج أعمال من  صافي النقد المستحوذ عليه

 ( 17 .2) (5 .0)   النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 
  



10     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 البيانات المالية الموحدة 

 )تابع( الموحد التدفقات النقديةبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

  
   

 449 .0 70 .0  ( 16) طراف أخرى قروض ألمتحصالت من 
 6 .0 0 .7  ( 16) طراف ذات عالقةقروض ألمتحصالت من 

 ( 598 .3) ( 211 .7)  ( 16) سداد قروض أطراف أخرى 
 ( 27 .0) -  ( 16) أطراف ذات عالقة قروضسداد 

 - (1 .4)   سداد التزامات ايجار تمويلي 
 (7 .9) -  ( 16)  قروض جديدةتكاليف معامالت  

 ( 23 .4) (6 .1)  ( 15(، ) 13) توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصة غير المسيطرة 

 ( 201 .6) ( 148 .5)   النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     

 191 .1 102 .0   صافي التدفقات النقدية

     
 191 .1 102 .0   صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

 119 .1 306 .2   يناير  1النقد وما يعادله في 
 (4 .0) (0 .1)   المحتفظ بهتأثير التغيرات في معدالت الصرف على النقد 

 306 .2 408 .1   ديسمبر  31النقد وما يعادله في 

     

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر   31للسنوات المنتهية في 
 

11     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 حول الشركةمعلومات  -1
 

باألسهم بموجب  محدودة كشركة خاصة 2018ديسمبر   23)"الشركة"( في فيرتيغلوب هولدينج ليمتد تم تأسيس 
، الطابق بي  2476-2475المسجل في    مكتب الشركةيقع  .  2015  لسنةسوق أبوظبي العالمي  لوائح شركات  

الشركة إن  ، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.  الماريا  سوق أبوظبي العالمي، جزيرة  مربعة، برج السلع،  24
التجاري   السجل  في  برقم  مسجلة  العالمي  أبوظبي  من   تتألف.  000001911لسوق  الموحدة  المالية  البيانات 

  "المجموعة"(. مجتمعة بـالتابعة )يشار إليها  وشركاتهالشركة المالية لالبيانات 
 

 على الغاز الطبيعي. المرتكزةيتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات 
 

 أساس اإلعداد  -2
 

 عامةنبذة     2-1
 

ذات الصلة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبما يتوافق مع األحكام 
 . 2015 لسنةن النظام األساسي للمجموعة ومتطلبات الئحة شركات سوق أبوظبي العالمي م
 

 خالف ذلك. ي ذكر ما لم  ،التاريخيةتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق ا لمبدأ التكلفة 
 

 ديسمبر.   31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للمجموعة في 
 

لمجموعة.  عرض تقارير اوعملة    التشغيليةوهو العملة    األمريكي،تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدوالر  
 ، ما لم يذكر خالف ذلك.  مليونالمبالغ ألقرب تقريب كافة تم 

 

، وبيان  2018و  2019ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنوات المنتهية في  
مجلس عن    لتقارير المالية الصادرةإلعداد اوفق ا للمعايير الدولية    2018يناير    1المركز المالي الموحد كما في  

التاريخ  ذلك  وللسنة المنتهية في   2019ديسمبر   31  البيانات المالية الموحدة كما في إن  معايير المحاسبة الدولية.  
هذه هي أول بيانات مالية موحدة للمجموعة وتم إعدادها وفق ا للمعايير الدولية    .بيانات مالية موحدة للشركةأول  هي  

من المعايير الدولية إلعداد    1عيار رقم  المنصوص عليها في الم  تلتزم باللوائحإلعداد التقارير المالية وعليه، سوف  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة".التقارير المالية "

 
ا لمساهمة   في البيانات   بإعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة بها  قامت الشركة في المجموعة،    ميناي  آأو سي  نظر 
الموحدة إعداد    المالية  فترة  تاريخوتعديل  قبل  الحالية  )مساهمة    التقارير  أوالمعاملة  في   ميناي  آسي    منشآت 

 . ل أول فترة تم عرضهاقبتم ( كما لو أن االندماج قد  فيرتيغلوب
 

 دمج االعمال    2-2
 

أعمال أدنوك  عملية دمج  ، أتمت المجموعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية )"أدنوك"(  2019سبتمبر    30في  
 لشرق األوسط وشمال إفريقيا.في منصة شركة أو سي آي لألسمدة النيتروجينية في منطقة الألسمدة 

من   ٪100استحوذت على  و  ميناعلى أو سي آي  مشتركة  على سيطرة  ، حصلت المجموعة  المعاملةكجزء من  
االقتصادية   والعائدات  التصويت  بالرويس    من شركةحقوق  تابعة   رتيل(ي)فالمحدودة  صناعات األسمدة  شركة 

ا  فيرتيل تم توحيد   .أدنوكسابقا  من قبل  بالكاملمملوكة   من قبل المجموعة اعتبار 

 
الغاز  معالجة  وتزاول أنشطة  ، اإلمارات العربية المتحدة  إمارة أبوظبي  في  فيرتيلمقر شركة    يقع.  2019سبتمبر    30من  

من خالل .  فيرتيغلوب إلى أدنوك  ٪ من إجمالي رأس مال42بتحويل  قامت المجموعة مقابل ذلك  إلنتاج األسمدة النيتروجينية.  
 شمال إفريقيا.ألسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق األوسط ولأكبر منتج  فيرتيغلوب، ستصبح فيرتيلاالستحواذ على 

 

اإليرادات    حذفبإيرادات )قبل  في نتائج المجموعة    2019ديسمبر    31األشهر الثالثة المنتهية في    خالل فترة  فيرتيل ساهمت  
بين  تم    في حالماليين دوالر أمريكي.    4  بقيمة  الضريبةقبل    وخسائر مليون دوالر أمريكي    131  بقيمةالشركات(    فيما 

اإليرادات  2019يناير    1االستحواذ في   أن  اإلدارة  تقدر  أمريكي واألرباح   1.436كانت ستبلغ    الموحدة،  مليون دوالر 
افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة    المبالغ،مليون دوالر أمريكي. عند تحديد هذه    71الضريبة كانت  قبل    الموحدة
 . 2019يناير  1تم االستحواذ في  في حالفي تاريخ االستحواذ كانت ستصبح هي نفسها الناشئة 

 

 والمطلوبات المفترضةلموجودات المستحوذ عليها ا
 االستحواذ كانت:كما في تاريخ  فيرتيللشركة  القابلة للتحديدالقيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات إن 

 

 
 

 مليون دوالر أمريكي  

القيمة العادلة 
المعترف بها  

 عند االستحواذ
  
  

  الموجودات 
 1.843 .4 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 84 .9 موجودات حق االستخدام 
 25 .7 المخزون 

 33 .9 الذمم المدينة التجارية واألخرى*
 45 .8 وما يعادله النقد 

 2.033 .7 إجمالي الموجودات 

  
  المطلوبات

 ( 11 .0) امتيازات الموظفين
 ( 86 .4) يجار التزامات اإل

 ( 45 .5) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 ( 287 .4) مطلوبات الضريبة المؤجلة 

 (430 .3) إجمالي المطلوبات 

 1.603 .4 إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

 
 قيمها العادلة.قيمة تعاقدية تقارب إجمالي *إن الذمم المدينة التجارية المستحوذ عليها ذات 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

12     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 دمج األعمال )تابع(       2-2
 

 الشهرة التجارية
 تم االعتراف بالشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على النحو التالي:

 
 مليون دوالر أمريكي 

 1.768 .2 المقابل المحول** 
 ( 1.603 .4) القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 

 164 .8 الشهرة التجارية

 
 من خالل تطبيق أسلوب األرباح المخصومة.   مينا٪ من أو سي آي  42** تم قياس المقابل المحول الذي يمثل  

 
لم يتم االعتراف بأي التزامات طارئة أخرى ضمن المعاملة. على الرغم من وجود عقد إيجار ألرض منشأة  
اإلنتاج، لدى فيرتل التزام بإعادة الموقع إلى حالته األصلية فور إيقاف التشغيل. لم تقم المجموعة بتسجيل  

مدى لتواريخ قول لتقدير تاريخ أو  هذا األصل المشروط باستبعاد األصل حيث أنها ال ترى حاليا  أساس مع
 توقف العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيمة العادلة لهذا االلتزام.  

 
وأي أعمال تطوير أخرى سوف يتم تنفيذها بصورة   والتحسينمع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة  

أة اإلنتاج إلى أجل غير مسمى )مع  دورية كما كان يتم سابقا ، فإن ذلك يمكن أن ي طيل العمر المادي لمنش
مطلوبات الضريبة الوضع في االعتبار أيضا  التغيرات المحتملة في التكنولوجيا وتوفر المواد الخام(. تتألف 

المؤجلة من التأثير الضريبي لالستهالك المتسارع ألغراض ضريبية خاصة بالموجودات الملموسة وتتعلق 
عل المطبقة  العادلة  القيمة  الشهرة بزيادة  تتألف  األعمال.  دمج  من  كجزء  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ى 

البالغة   أمريكي من  164  .8التجارية  دوالر  القوى   مليون  من  المستقبلية  واالمتيازات  المتوقع  الدمج  قيمة 
ن  العاملة التي تم دمجها وارتفاع ربحية األعمال التي تم االستحواذ عليها. ليس من المتوقع أن يكون أي م

 عناصر الشهرة التجارية المعترف بها قابلة للخصم ألغراض ضريبة الدخل. 
 

 فيما يتعلق بهذه المعاملة. ةلم تتكبد فيرتيغلوب تكاليف معامل
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة        -3
 

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات التي تم عرضها في  
 .  4هذه البيانات المالية الموحدة، باستثناء ما ورد في اإليضاح رقم  

 
 التوحيد      3-1
 

التابعة و المالية للمجموعة وشركاتها  البيانات  المالية الموحدة على  البيانات  حصص المجموعة في تشتمل 
 شركات زميلة وائتالفات مشتركة.   

 

 الشركات التابعة  
 

تتمثل الشركات التابعة في كافة الشركات التي تكون على المجموعة التزامات تجاهها أو يكون لديها حقوق 
في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من  

 أكثر من نصف األسهم المصدرة  خالل سيطرتها على تلك المنشأة ويصاحب ذلك بصورة عامة امتالك
 

 
وحقوق التصويت ذات الصلة. يتم تجميع الشركات التابعة بصورة كاملة اعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى 
تاريخ انتهاء هذه السيطرة. عندما تنتهي سيطرة المجموعة على الشركة التابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات 

تابعة والحصص غير المسيطرة ذات الصلة ومكونات حقوق الملكية األخرى. يتم االعتراف ومطلوبات الشركة ال
بالقيمة العادلة بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة. سوف يتم اعتبار القيمة العادلة بأنها  

مناسبا ، التكلفة عند االعتراف األولي باالستثمار  القيمة العادلة عند االعتراف األولي لألصل المالي أو، حيثما يكون
في شركة زميلة أو ائتالف مشترك. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن ذلك في األرباح أو الخسائر بما  

قائمة بالشركات التابعة   إدراجفي ذلك تعديالت التحويل ذات الصلة المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم  
 .  28الرئيسية في اإليضاح رقم 

 
 المعامالت المحذوفة في البيانات المالية الموحدة

 
ناتجة عن  محققة  غير  إيرادات ومصروفات  أي  وكذلك  المجموعة  بين شركات  والمعامالت  األرصدة  يتم حذف 

. ويتم أيضا  حذف األرباح غير المحققة الناتجة المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة
عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية مقابل االستثمار في تلك الشركات إلى مدى  
ستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح  حصة المجموعة في الشركات الم 

 ير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة. غ
 

 الحصص غير المسيطرة
 

في   تحديدها  يمكن  التي  الموجودات  في صافي  التناسبية  لحصتها  وفقا   مبدئيا   المسيطرة  الحصص غير  قياس  يتم 
ستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب أي تغيرات في ح  صة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب  الشركة الم 

 عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
 

 دمج األعمال      3-2
 

يتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ على أنها إجمالي المقابل الم حول، 
ستحوذ عليها. عند كل   المقاس في تاريخ االستحواذ، والقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة الم 

ستحوذ عليها بالقيمة العادلة عملية تجميع أعمال، تختار المجموعة إما قياس الح  صص غير المسيطرة في الشركة الم 
ستحوذ عليها. يتم احتساب التكاليف  أو وفقا  لنسبة ملكيتها في صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الم 

 المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها في المصروفات اإلدارية.  
 

لمجموعة على أعمال، تقوم بتقييم تصنيف موجودات مالية محددة ومطلوبات مالية مفترضة بالقيمة  عندما تستحوذ ا
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو بالقيمة المطفأة أو كأصل مالي مقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

ستحوذ عليها عن  الشاملة األخرى. تقوم المجموعة بإجراء تقييم ما إذا كان يجب فصل   المشتقات الضمنية للشركة الم 
 عقودها األساسية.    

 
عندما يتم تجميع األعمال على مراحل، تتم إعادة قياس حصص الملكية المحتفظ بها سابقا  بالقيمة العادلة في تاريخ  

اإليرادات الشاملة االستحواذ، مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ضمن األرباح أو الخسائر أو  
 األخرى، حسبما يكون مناسبا .  

 
يشمل المقابل المحول مقابل الشركة المستحوذ عليها أي أصل أو التزام ناتج عن االتفاق الخاص بالمقابل المحتمل 

ول دفعه. تقوم المجموعة باالعتراف بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للثمن المحتمل دفعه كجزء من المقابل المح 
 نظير الشركة المستحوذ عليها.  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

13     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(           3
 

 سوف يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للمقابل التي ال تمثل تعديالت فترة القياس كما يلي: 
 

 لم يتم إعادة قياس المقابل المحتمل دفعه المصنف كحقوق ملكية.  •

أو   • األرباح  في  بها  المعترف  التغيرات  مع  العادلة  بالقيمة  اآلخر  دفعه  المحتمل  المقابل  قياس  يتم  سوف 
 الخسائر. 

 

 العمالت األجنبية    3-3
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 
 

الصرف  وفقا  ألسعار  المجموعة  التشغيلية لشركات  العمالت  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  يتم تحويل 
 السائدة في تواريخ المعامالت. 

 

تشغيلية وفقا  لسعر الصرف يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة ال
السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة 
يتم  العادلة.  القيمة  التاريخ الذي تم فيه تحديد  التشغيلية وفقا  ألسعار الصرف السائدة في  العملة  أجنبية إلى 

لية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقا  لسعر الصرف السائد في تحويل البنود غير الما
تاريخ المعاملة. يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات العمالت األجنبية في األرباح أو الخسائر ويتم عرضها 

 ضمن تكاليف التمويل.  
 

الناتجة يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية  أنه  التالية ضمن اإليرادات الشاملة   إال  البنود  عن تحويل 
 األخرى:  

 

استثمار في سندات ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )باستثناء االنخفاض  •
في القيمة، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف فروقات العمالت األجنبية التي تم االعتراف بها في اإليرادات 

 شاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر(؛  ال

التحوط   • المدى الذي يكون فيه هذا  التزام مالي محدد في تحوط لصافي االستثمار في عملية أجنبية إلى 
 فعال؛ و 

 تحوطات مؤهلة للتدفق النقدي إلى المدى الذي تكون فيه هذه التحوطات فعالة.  •
  

 العمليات الخارجية 
 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة 
يتم تحويل   التقرير.  الناتجة عن االستحواذ، إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

وفقا   األمريكي  الدوالر  إلى  الخارجية  العمليات  تواريخ   إيرادات ومصروفات  في  السائدة  الصرف  ألسعار 
القيمة  بيان  ويتم  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن  األجنبية  العمالت  بفروقات  االعتراف  يتم  المعامالت. 
 التراكمية في احتياطي التحويل إلى المدى الذي يتم فيه تخصيص فرق التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.  

 

 األدوات المالية     3-4
 

 ت الماليةالموجودا
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات   9يتضمن المعيار رقم  
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  المطفأة،  بالتكلفة  قاسة  الم  المالية  الموجودات  وهي:  المالية 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يرتكز تصنيف اإليرادات الشاملة األخرى، والموجودات المالية ب
للمعيار رقم   المالية وفقا   المالية بشكل عام على نموذج   9الموجودات  التقارير  الدولية إلعداد  من المعايير 

يير  من المعا  9األعمال الذي يتم فيه إدارة األصل المالي وسمات تدفقاته النقدية التعاقدية. يلغي المعيار رقم  
والتي تتضمن   39الدولية إلعداد التقارير المالية، الفئات السابقة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

تاحة للبيع.   الموجودات المالية المحتفظ بها  لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية الم 

 
 التكلفة المطفأة  

 

المدينة التجارية واألخرى لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن يترتب عليها تدفقات نقدية  يتم االحتفاظ بالذمم  
تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة. قامت المجموعة بتحليل سمات التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتوصلت إلى  

لمحتفظ بها لالستحقاق‘ للقياس بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج إيرادات الفائدة من  أنه ينطبق معايير نموذج أعمال ’الموجودات ا
هذه الموجودات في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف 

 االعتراف مباشرة في األرباح أو الخسائر.  
 

بعض الذمم المدينة التجارية بموجب اتفاقية توريق إلى طرف آخر. فيما يتعلق بالمدينين المختارين،  تقوم المجموعة ببيع  
من المعايير الدولية    9سوف تستخدم المجموعة ’نموذج االحتفاظ بغرض التحصيل والبيع‘ الوارد تعريفه في المعيار رقم  

 بال  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. إلعداد التقارير المالية وسوف تقيس هذه الذمم المدينة مستق
 

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة التي تحتفظ بها المجموعة في فئة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم يتم  
من المعايير الدولية إلعداد    9تحوط بمتطلبات محاسبة التحوط. طبقا  للمعيار رقم  تحديد األداة في عالقة تحوط ويفي هذا ال

التقارير المالية، ال يتم مطلقا  فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األساسي عبارة عن أصل مالي ضمن  
 ة بشكل كلي بغرض التصنيف. نطاق هذا المعيار. وبدال  من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلط

 

 المطلوبات المالية 
 

يتم قياس المطلوبات المالية، مثل القروض والسلفيات والذمم الدائنة التجارية واألخرى، بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن االلتزام  
 المالي: 

 يمثل أداة مشتقة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ •

 ير مؤهل إليقاف االعتراف أو ينطبق عليه منهجية التدخل المستمر؛  نتج عن تحويل أصل مالي غ •

 يمثل عقد ضمان مالي؛ •

 يمثل التزام بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من المعدل السائد لدى السوق؛ و   •

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3يمثل مقابل محتمل دفعه ناتج عن دمج أعمال ينطبق عليه المعيار رقم   •
 ويقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 

 انخفاض القيمة 
 

يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة استنادا  إلى خسائر االئتمان المتوقعة بدال  من  
. بناء  على التقييم الذي تم إجراؤه على البيانات التاريخية،  39خسائر االئتمان المتكبدة فقط وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

الئتمان المتوقعة محدود. سوف تقوم المجموعة بتقييم أي تأثير محتمل مستقبال . فيما يتعلق بتقييم  فإن تأثير نموذج خسائر ا
مخصص الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة يتم تطبيق نموذج مبسط للذمم المدينة التجارية. يتم قياس مخصص الخسائر عند  

ل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. يتم تقدير خسائر  االعتراف األولي وعلى مدى أعمار الذمم المدينة بقيمة تعاد
االئتمان المتوقعة استنادا  إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدى العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي، أي  

 الفرق بين:  
 

 التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقا  للعقد؛ و   •

 تدفقات النقدية التي يتوقع حامل األداة أن يحصل عليها.  ال •
 

من أجل تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمار الذمم المدينة التجارية، يتم تقييم كل من خسائر االئتمان التاريخية 
 والمعلومات االستشرافية.  

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

14     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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فيما يتعلق بالذمم المدينة األخرى )والموجودات المالية األخرى( تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر 
بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة إذا زادت مخاطر االئتمان لألداة المالية بصورة 

 االعتراف األولي.   جوهرية منذ
 

المدينة األخرى بصورة جوهرية منذ للذمم  االئتمان  لم تزداد مخاطر  تاريخ  إذا  االعتراف األولي كما في 
 شهرا .  12التقرير، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

 النقد وما يعادله       3-5
 

ه من أرصدة نقدية وودائع تحت الطلب تمتد فترات استحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر يتألف النقد وما يعادل
أو أقل من تاريخ االستحواذ )تاريخ االستحقاق األصلي( وتخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في 

 .قيمتها العادلة وتستخدمها المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل
 

ة من األرصدة النقدية التي يوجد قيود محددة على قدرة المجموعة على استخدامها وتشتمل تتألف النقدية المقيد
قبل   اعتمادات مستندية مصدرة من  مقابل  المودعة كضمان  النقدية  المقيدة  المجموعةعلى  األموال  . تشمل 

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

 رأس المال       3-6
 

 

يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلصدار 
 أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كاقتطاع، بعد خصم الضريبة، من المتحصالت.

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات     3-7
 

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما  منها االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 
تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بشكل مباشر إلى االستـحواذ على األصل. تشتمل تكلفة الموجودات 

اليف متكبدة أخرى منسوبة مباشرة لتهيئة الموجودات  المشيدة داخليا  على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تك
إلى االستخدام المحدد لها وتكلفة االلتزامات المتعلقة باستبعاد الموجودات باإلضافة إلى تكاليف االقتراض  

 المرسملة.    
 

دات ذات تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي يتم شراؤها والتي ت عتبر جزءا  ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمع
عدات. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية  الصلة كجزء من تلك الم 

 مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )عناصر رئيسية( من الممتلكات واآلالت والمعدات.  
 

الممتلكات واآلالت و بنود  أحد  استبعاد  االعتراف باألرباح والخسائر من  أنها يتم  )المحتسبة على  المعدات 
رسملة  تتم  الخسائر.  أو  األرباح  في  للبند(  الدفترية  والقيمة  االستبعاد  من  المتحصالت  صافي  بين  الفرق 
بهذه  المرتبطة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  تتدفق  أن  المرجح  من  يكون  عندما  الالحقة  المصروفات 

تك كافة  احتساب  يتم  المجموعة.  إلى  عند  المصروفات  كمصروفات  المستمرة  والصيانة  اإلصالحات  اليف 
تكبـدها. يتم االعتراف بقطع الغيار للممتلكات واآلالت والمعدات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان 

 شهر أو أكثر وبخالف ذلك يتم االعتراف بها ضمن المخزون.    12متوسط معدل الدوران 
 

 
 

 عقود اإليجار التمويلي
 

المرتبطة   واالمتيازات  المخاطر  كافة  فعلية  بصورة  المجموعة  بموجبها  تتحمل  التي  الموجودات  إيجار  عقود  تصنيف  يتم 
. عند االعتراف األولي،  الممتلكات واآلالت والمعداتبالملكية إلى المجموعة كعقود إيجار تمويلي ويتم االعتراف بها ضمن  

ه العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيهما أقل. يتم تخصيص الحد  المؤجر بقيمة تساوي قيمت يتم قياس األصل  
االعتراف   يتم  القائم.  االلتزام  وانخفاض  الفوائد  مصروفات  إلى  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  اإليجار  لدفعات  األدنى 

ع تكاليف التمويل على كل فترة من مدة عقد بمصروفات الفوائد كتكاليف تمويل أخرى على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم توزي
 اإليجار لتحديد معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات قيد اإلنشاء
    

االنتهاء من    على أنها "قيد اإلنشاء" لحين  الممتلكات واآلالت والمعداتيتم مبدئيا  تسجيل المصروفات المتكبدة لشراء وإنشاء  
إنشاء األصل ويصبح جاهز لالستخدام. عند االنتهاء من إنجاز الموجودات، تتم إعادة تصنيف التكاليف المعترف بها من "قيد  

. ال يتم احتساب االستهالك للموجودات قيد اإلنشاء ويتم قياسها  لممتلكات واآلالت والمعداتاإلنشاء" إلى الفئة النهائية المناسبة ل
 مخصوما  منها خسائر انخفاض القيمة.  بالتكلفة

 

 االستهالك 
 

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل   الممتلكات واآلالت والمعداتيتم احتساب االستهالك لبنود  
بند مع األخذ باالعتبار القيم المتبقية. يتم احتساب االستهالك للموجودات المستأجرة بموجب عقود إيجار تمويلي على مدى  

ن تؤول الملكية إلى المجموعة في فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر. إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أ
نهاية عقد اإليجار. يتم احتساب االستهالك للموجودات المستأجرة بموجب عقود إيجار تمويلي على مدى أعمارها اإلنتاجية. 

اعتبارا  من التاريخ الذي يتم    الممتلكات واآلالت والمعداتال يتم احتساب استهالك لألراضي. يتم احتساب االستهالك لبنود  
فيه تركيبها وتصبح جاهزة لالستخدام، أو فيما يتعلق بالموجودات المشيدة داخليا ، اعتبارا  من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك 

 الموجودات وتصبح جاهزة لالستخدام.
 

 سنوات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات: 

   50 – 10 مباني 
   25 – 5 آالت ومعدات  

   10 – 3 تجهيزات وتركيبات 
 

تقوم المجموعة بمراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها حيثما يكون  
 مناسبا . 
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 الشهرة التجارية 
 

تتمثل الشهرة التجارية في الزيادة في سعر الشراء والتكاليف ذات الصلة عن القيمة المخصصة لحصة المجموعة 
من الموجودات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات المفترضة لألعمال التي تم االستحواذ عليها التي  

المجموعة. عندما تزيد القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم   كانت منسوبة مباشرة للمنشآت القانونية التي تشكل
 االستحواذ عليها عن إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر.  

 

 
 
 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

15     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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يتم عرض الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤهلة أن تكون شركات تابعة ضمن "الشهرة 
التجارية". يتم بيان الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤهلة أن تكون شركات زميلة أو 

تثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية". يتم تخصيص الشهرة التجارية ائتالفات مشتركة ضمن "الشركات المس
 الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة إلى الوحدات المنتجة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة. 

 

تجميع   من  تستفيد  أن  المتوقع  من  التي  الوحدات  أو مجموعات  للنقد  المنتجة  الوحدات  لتلك  التخصيص  يتم 
 األعمال والتي نشأت من خاللها الشهرة التجارية، استنادا  إلى الخبرة السابقة.   

 

ار الشهرة التجارية يتم مبدئيا  قياس الشهرة التجارية بالتكلفة مخصوما  منها خسائر انخفاض القيمة. يتم اختب
سنويا  للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة؛ ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يعادل قيمة 
الزيادة في القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 

يمتها العادلة ناقصا  تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. ال يتم عكس للوحدة المنتجة للنقد بأنها ق
خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. تتضمن األرباح أو الخسائر من استبعاد منشأة القيمة الدفترية للشهرة 

خرى المرتبطة بالشهرة التجارية التجارية المتعلقة بالمنشأة التي تم بيعها. ويتم االعتراف بكافة المصروفات األ
 المنتجة داخليا  وكافة الموجودات غير الملموسة األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 

 

 المخزون       3-9
 

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. ترتكز تكلفة مخزون المواد الخام  
والتور الغيار  لالستحواذ على وقطع  المتكبدة  المصروفات  على  وتشتمل  المرجح،  المتوسط  مبدأ  على  يدات 

المخزون وإيصاله إلى موقعه الحالي ووضعه الراهن. فيما يتعلق بالمخزون المصنع، تشتمل التكلفة على جزء 
القيمة القابلة لالسترداد    مناسب من التكاليف العامة لإلنتاج استنادا  إلى الطاقة التشغيلية االعتيادية. تتمثل صافي

 في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية مخصوما  منها تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصروفات البيع. 
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 الموجودات المالية غير المشتقة 
 

تقوم المجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان دليل موضوعي على تعرض أصل مالي غير 
مشتق أو مجموعة من الموجودات المالية غير المشتقة النخفاض في القيمة. يتم اعتبار األصل المالي غير  

داد المتفق عليها أو في حالة الطرف المقابل بشروط الس   ييفالمشتق أنه تعرض النخفاض في القيمة إذا لم  
األدلة على  باالعتبار  المجموعة  تأخذ  القيام ذلك.  قادرا  على  يكون  لن  المقابل  الطرف  أن  دليل على  وجود 
انخفاض قيمة هذه الموجودات لكل أصل على حدة وبشكل جماعي. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ي الحظ 

تم تقييمها بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد تعرضت النخفاض أنها لم تتعرض النخفاض في القيمة، ي
في القيمة ولم يتم تحديده حتى اآلن. فيما يتعلق بالموجودات التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها 

جودات بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم إجراء تقييم جماعي من خالل تجميع المو
المالية التي لها خصائص مماثلة من حيث المخاطر. عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستند المجموعة إلى 
كانت  إذا  ما  الالزم  التعديل  إجراء  مع  المتكبدة،  الخسارة  وقيمة  االسترداد  توقيت  بشأن  السابقة  المعلومات 

سائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل مما الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخ 
تشير إليه التجارب السابقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بالقيمة التي تزيد بها القيمة الدفترية لألصل 
يتم   الفائدة األصلي.  النقدية المستقبلية المقدرة بعد تخفيضها باستخدام معدل  تدفقاته  المالي غير المشتق عن 

ختبار الموجودات غير المالية غير المشتقة التي تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق مما إذا ا
 كانت التدفقات النقدية المستقبلية قد زادت ومن ثم يجب عكس انخفاض القيمة.

 
 

فترة الحقة بعد االعتراف ال يتم رد خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في  
بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط هذا النقص بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف 

 بخسائر انخفاض القيمة.
 

 في حالة تصنيف األصل المالي كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن االنخفاض الجوهري 
أو طويل المدة في القيمة العادلة لألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ألقل من تكلفة االستحواذ  
يعتبر مؤشر على تعرض األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. في حالة وجود هذا المؤشر  

المقاسة على أنها الفرق بين    –ن خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن الخسائر المتراكمة  لألصل المالي بالقيمة العادلة م
أو   األرباح  في  سابقا   به  المعترف  المالي  القيمة لألصل  انخفاض  ناقصا  خسائر  الحالية،  العادلة  والقيمة  االستحواذ  تكلفة 

 األرباح أو الخسائر.     في اف بهايتم حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتر –الخسائر 
 

بالقيمة  كأصل مالي  الملكية المصنفة  حقوق    أدواتعلى  خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في األرباح أو الخسائر  إن  
     من خالل األرباح أو الخسائر. عكسهايتم  ال  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى من خالل األرباح أو الخسائر

 

 الموجودات المالية المشتقة 
 

يتم قياس الموجودات المالية المشتقة بالقيمة العادلة وتقوم المجموعة بالتحقق مما إذا كانت الجدارة االئتمانية للطرف المقابل 
 لمدينة.   قد تؤدي إلى انخفاض في القيمة. عند تحديد القيمة العادلة، يتم األخذ في االعتبار التعديالت على القيم الدائنة وا

 

 الموجودات غير المالية 
 

ال تخضع الموجودات غير المالية التي لها أعمار إنتاجية غير محددة، الشهرة التجارية على سبيل المثال، لالستهالك ولكن  
يتم اختبارها للتحقق من مدى تعرضها لالنخفاض في القيمة مرة واحدة سنويا  أو عدة مرات خالل السنة إذا ظهرت مؤشرات 
على انخفاض القيمة. تخضع الموجودات التي لها أعمار إنتاجية محددة لالستهالك أو اإلطفاء وتتم مراجعتها في تاريخ كل  
تقرير للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر على تعرضها لالنخفاض في القيمة. في حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة 

بخسائر االعتراف  يتم  لالسترداد.  القابلة    القابلة  قيمته  عن  لألصل  الدفترية  القيمة  في  الزيادة  يعادل  بما  القيمة  انخفاض 
لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل في القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما  

نقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من األصل أو الوحدة  أكبر. تتمثل القيمة من االستخدام في القيمة الحالية للتدفقات ال
المنتجة للنقد نتيجة االستخدام المستمر. ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات استنادا  إلى أدنى مستوى  

فاض القيمة في األرباح أو  له تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة )وحدات منتجة للنقد(. يتم االعتراف بخسائر انخ 
 الخسائر. 

 

يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوال  لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد، ثم  
لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي. يتم اختبار الموجودات غير المالية  
التي تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق ما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد قد زادت ومن ثم يجب عكس  
انخفاض القيمة )بشكل جزئي(. ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم  

زيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها،  عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال ت
بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، في حال لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط 

قيمة وأمكن ربط هذا النقص بصورة  إذا حدث في فترة الحقة بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر انخفاض ال
 موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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يتم االعتراف بالمخصصات عندما يوجد التزام قانوني أو ضمني حالي بناء  على أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن 
 يتطلب تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام. إذا كان التدفق الخارجي محتمل، ولكن ال يمكن تحديده 

 جزء غير المتداول من المخصصات من خالل خصم  بصورة موثوقة، يتم اإلفصاح عن االلتزام. يتم تحديد ال



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

16     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة بحيث يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
 عليها االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. للمال والمخاطر التي ينطوي 

 

 التزامات استبعاد الموجودات  
 

تعترف المجموعة بمخصص إذا ترتب على المجموعة التزام بإعادة األصل المستأجر إلى حالته األصلية  
في نهاية مدة اإليجار وفي حالة وجود متطلبات قانونية بتنظيف األرض من الملوثات ويمكن تقدير هذا 

آت اإلنتاج، تلتزم بعض  االلتزام بصورة موثوق بها. استنادا  إلى عقد إيجار األرض التي توجد عليها منش
الشركات بإعادة الموقع إلى حالته األصلية بعد إيقاف العمليات. لم تسجل المجموعة التزام يتعلق بهذا االلتزام  

مدى لتواريخ توقف  المشروط باستبعاد الموجودات، حيث أنها ال ترى حاليا  أساس معقول لتقدير تاريخ أو  
ة العادلة لهذا االلتزام. مع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة  العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيم

والتجديد وأي أعمال تطوير أخرى سوف يتم تنفيذها بصورة دورية كما كان يتم سابقا ، فإن ذلك يمكن أن 
ي طيل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل غير مسمى )مع الوضع في االعتبار أيضا  التغيرات المحتملة 

    في التكنولوجيا وتوفر المواد الخام(.
 

 المطالبات وااللتزام الطارئة
 

تخضع المجموعة إلجراءات قانونية وتنظيمية في دول مختلفة. قد يترتب على هذه اإلجراءات عقوبات 
جنائية أو مدنية أو غرامات ضد الشركة أو تنازل منها. إذا كان من المرجح أن يترتب التزام على المجموعة 

يتم االعتراف ي التدفق الخارج بصورة موثوقة،  ؤدي إلى تدفق خارج للموارد وإذا أمكن قياس قيمة هذا 
 بالمخصص. 

 

 مخصص المنح  
 

يتم االعتراف بمخصص المنح كالتزام ضمني وال يتم خصم المبلغ إلى قيمته الحالية نظرا  ألن المجموعة  
 ال تعرف تاريخ السداد الفعلي.   
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ألنشطة   االعتيادي  السياق  ضمن  العمالء  إلى  الخدمات  أو  البضائع  نقل  لبيان  باإليرادات  االعتراف  يتم 
لمبالغ التي تعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أنها تستحقه نظير تلك البضائع أو الخدمات.  المجموعة، با

األداء من خالل نقل البضائع أو الخدمات التي   تزاماتالبالمجموعة  تفي  يتم االعتراف باإليرادات عندما  
تجات الكيميائية إلى العمالء.  يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة في نقل األسمدة والمن وعدت العميل بها.  

 تمثل اإليرادات من بيع األسمدة والمنتجات الكيميائية المصدرين الرئيسيين إليرادات المجموعة.
 

يتم نقل البضائع عندم يسيطر العميل على األصل. يتوقف توقيت نقل السيطرة على شروط البيع والشحن 
المتفق عليها. استنادا  إلى طبيعته وشروط البيع المتفق عليه، يتم الوفاء بالتزام األداء إما في نقطة زمنية 

 محددة أو على مدى فترة زمنية.  
 

باإليرادات بعد خصم الخصومات والحسومات المتوقعة للعمالء. يتم االعتماد على الخبرة  يتم االعتراف  
المتراكمة وأحكام اإلدارة لتقدير وتكوين مخصص الخصومات والحسومات ويتم االعتراف باإليرادات إلى  
ية  المدى الذي يكون من المرجح فيه بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس جوهري. ال يوجد لدى المجموعة أ 

عقود تزيد فيها الفترة الزمنية التي تفصل بين نقل البضائع أو الخدمات التي تم الوعد بها إلى العميل والسداد 
من قبل العميل عن سنة واحدة. وعليه، ال يتم إجراء تعديل على أسعار المعامالت حسب القيمة الزمنية 

 للمال.

 
 
 

لمحدد في العقد المبرم مع العميل. تعترف المجموعة باإليرادات عندما  يتم قياس إيرادات العقود استنادا  إلى المقابل ا
الوفاء  التالي معلومات عن طبيعة وتوقيت  الجدول  يقدم  العميل.  إلى  الخدمة  أو  السلعة  السيطرة على  بنقل  تقوم 

راف باإليرادات  بالتزامات األداء في العقود المبرمة مع عمالء، بما في ذلك شروط السداد الجوهرية وسياسات االعت
 ذات الصلة:  

 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط السداد الجوهرية  نوع المنتج / الخدمة 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،    15طبقا  للمعيار رقم   بيع منتجات الغاز الطبيعي  
إرسال ي يتم  عندما  الطبيعي  الغاز  منتجات  على  العمالء  سيطر 

البضائع من موقع التخزين التابع للمجموعة. يتم إصدار الفواتير 
سداد   عادة   يتم  الزمنية.  النقطة  هذه  في  باإليرادات  واالعتراف 

 يوما .  30الفواتير خالل 
 

يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم إرسال البضائع من مستودع  
 المجموعة.

 

يتم إصدار فواتير بيع البضائع عندما يتم شحن البضائع ويتم سدادها 
 يوما .  30عادة  خالل 
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يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار 
التشغيلي )بعد خصم أي حوافز  المبالغ المدفوعة من قبل المجموعة بموجب عقود اإليجار  يتم تحميل  تشغيلي. 

املة األخرى المجمعة على أساس ’القسط الثابت‘ مستلمة من المؤجر( على بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الش
 على مدى فترة عقد اإليجار.   
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 تتألف إيرادات التمويل من:  
 

إيرادات الفائدة على المبالغ المستثمرة )بما في ذلك الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   •
 الشاملة األخرى(؛ 

 األرباح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ •

 إيرادات توزيعات األرباح؛  •

 دات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛أرباح القيمة العادلة من موجو •

األرباح من أدوات التحوط المتعلقة بمشتقات العمالت األجنبية وأسعار الفائدة التي يتم االعتراف بها في  •
 األرباح أو الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى؛ و  

 بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف  •
 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في 
ت األرباح في حالة األوراق المالية الحصول على دفعات األرباح ويكون ذلك عادة  في تاريخ اإلعالن عن توزيعا

 المدرجة. 
 
 
 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

17     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 تشمل تكلفة التمويل ما يلي:

 مصروفات الفائدة على القروض؛ •

 عكس الخصم من المخصصات والثمن المحتمل؛ •

 المتعلقة بالتزامات اإليجار؛مصروفات الفوائد  •

 الخسائر من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ •

 خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ •

أسعا • األجنبية ومشتقات  بالعمالت  المتعلقة  التحوط  أدوات  أو خسائر  بها في األرباح  المعترف  الفائدة  ر 
 الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى؛ و 

 خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات المالية )بخالف الذمم المدينة التجارية(. •
 

لى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل في  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض غير المنسوبة بشكل مباشر إ
 األرباح أو الخسائر، ويتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 

 

يتم االعتراف بأرباح وخسائر العمالت األجنبية على أساس صافي القيمة كإيرادات تمويل أو تكلفة تمويل،  
 بح أو صافي خسارة. وذلك بناء  على ما إذا كانت تحركات العمالت األجنبية في مركز صافي ر
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 خطة المساهمات المحددة 
توفر بعض الشركات التابعة للمجموعة خطط للمعاشات التقاعدية وخطط لمكافآت نهاية الخدمة وتعويضات 
يتم احتساب  التقاعدية مؤهلة ألن تكون خطط مساهمات محددة.  المعاشات  الخدمة طويلة األجل. إن خطط 
االلتزامات الخاصة بالمساهمات في خطط المساهمات المحددة كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم 
أو تخفيض   النقدي  فيه االسترداد  الذي يمكن  المدى  إلى  المدفوعة مقدما  كموجودات  بالمساهمات  االعتراف 

 الدفعات المستقبلية. 
 

 تعويضات الموظفين قصيرة األجل 
احتساب   االعتراف يتم  يتم  الصلة.  ذات  الخدمة  تقديم  عند  األجل كمصروفات  الموظفين قصيرة  تعويضات 

بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع هذا المبلغ نتيجة 
 خدمات الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق. 

 

 ت الموظفين طويلة األجل تعويضا
يتم االعتراف بتعويضات الموظفين طويلة األجل للمجموعة إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني 
حالي بدفع هذا المبلغ نتيجة خدمات الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق لتحديد  

في تاريخ الميزانية العمومية على السندات ذات التصنيف االئتماني   قيمته الحالية. يتمثل معدل الخصم في العائد
(AAA)   إعادة بنتائج  االعتراف  يتم  المجموعة.  التزامات  آجال  تقارب  استحقاق  تواريخ  تنطوي على  التي 

 القياس في األرباح أو الخسائر في الفترة التي نشأت فيها. 
 

 تعويضات نهاية الخدمة 
خدمة للموظفين عندما يتم إنهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل يتم دفع تعويضات نهاية ال

 الموظف التسريح الطوعي مقابل هذه التعويضات. تعترف المجموعة بتعويضات نهاية الخدمة عندما يكون  

 
ة الرجوع، أو عندما  لديها التزام واضح إما بإنهاء خدمات الموظفين الحاليين وفقا  لخطة رسمية مفصلة دون إمكاني

تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة نتيجة لعرض تم تقديمه لتشجيع التسريح الطوعي. يتم تخفيض التعويضات  
 شهر من تاريخ الميزانية العمومية إلى القيمة الحالية. 12المستحقة بعد أكثر من 
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 الضريبة الحالية 
الحالية في الضريبة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض عن اإليرادات أو الخسائر الخاضعة للضريبة  تتمثل الضريبة  

للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو السارية بشكل فعلي في تاريخ التقرير، وأي تعديل على الضريبة  
ضريبة الحالية المستحقة أيضا  أي التزام مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بالسنوات السابقة. تشمل ال

الدفع   القبض ومستحقة  الحالية مستحقة  الدخل  تتم مقاصة ضريبة  ضريبي ناشئ عن إعالن توزيعات األرباح. 
عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ بإجراء المقاصة، وذلك حيثما تتعلق ضريبة الدخل الحالية بنفس الهيئة  

 المالية.
 

 مؤجلة الضريبة ال
يتم االعتراف بمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق الضريبية المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبية  
للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة )طريقة "االلتزام"(. يتم االعتراف بموجودات  

لمؤقتة القابلة للخصم، والخسائر المرحلة غير المستخدمة واالعتمادات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق ا 
الضريبية المرحلة غير المستخدمة، إلى المدى الذي يحتمل معه وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في 

 مقابلها استخدام موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.
 

عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ال تمثل دمج  ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا نشأت 
أعمال، وعندما ال تؤثر المعاملة على العملية الحسابية وال على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. عالوة 

في   على ذلك، ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة فيما يتعلق بالتحقق المبدئي للشهرة وكذلك االستثمارات
الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى المدي الذي تكون فيه المجموعة قادرة على التحكم 

 في توقيت عكس الفروق المؤقتة وال يكون من المحتمل عكسها في المستقبل المنظور.
 

الفترة التي يتم فيها تحقيق األصل أو يتم قياس ضريبة الدخل المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على  
تسوية االلتزام، وذلك بناء  على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( السارية أو السارية بشكل فعلي في تاريخ  
الميزانية العمومية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني واجب 

موج  بمقاصة  الدخل النفاذ  تتعلق ضريبة  حيثما  وذلك  الحالية،  الضريبة  التزامات  مقابل  الحالية  الضريبة  ودات 
 المؤجلة بنفس الهيئة المالية.

 
 المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة       -4
 

رات يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل منتظم بإصدار معايير محاسبية جديدة وتعديالت للمعايير والتفسي
 الحالية. 
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 : 2019يناير  1قامت المجموعة بتطبيق المعايير التالية ألول مرة في فترة التقرير السنوي التي تبدأ في 

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

18     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16المعيار رقم 
للفترات التي تبدأ    2016يناير    13من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر في    16يسري المعيار رقم  

 . 2019يناير  1في أو بعد  
رير المالية مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح من المعايير الدولية إلعداد التقا  16يحدد المعيار رقم  

من المعايير الدولية إلعداد    16عن عقود اإليجار للعميل )"المستأجر"( والمورد )"المؤجر"(. يقدم المعيار رقم  
 التقارير المالية نموذج محاسبي واحد للمستأجر.

 
 لي:عند تطبيق هذا النموذج، يتعين على المستأجر االعتراف بما ي

الموجودات وااللتزامات لكافة عقود اإليجار مع استثناءات طوعية لعقود اإليجار قصيرة األجل )أقل من  •
 شهر( وعقود اإليجار التي تنطوي موجوداتها األساسية على قيمة ضئيلة؛  12

الخسائر؛ استهالك موجودات اإليجار بشكل منفصل عن الفوائد على التزامات اإليجار في بيان األرباح أو   •
 و

 يتم عرض دفعات التزامات اإليجار كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية.  •
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية معدلة   16اختارت المجموعة تطبيق المعيار رقم  
ا يتم تطبيق هذه المنهجية المعدلة . لم تتم إعادة بيان أرقام المقارنة. بينم2019يناير    1بأثر رجعي اعتبارا  من  

بأثر رجعي، اختارت المجموعة قياس موجودات حق االستخدام بناء  على قيمة التزام اإليجار، الستبعاد التكلفة 
المباشرة المبدئية واستخدام معدل االقتراض اإلضافي لتحديد القيمة الحالية اللتزامات اإليجار. سيتم تحديد معدل  

لمتوسط    االقتراض اإلضافي إيجار كمجمل  التزام  يعكس ضمان لكل  للمنشأة وخصم  المحدد  االقتراض  معدل 
 معدل االقتراض ومدة عقد اإليجار.أصل حق االستخدام ذي الصلة، مع مراعاة فارق الهيكل الزمني بين متوسط  

 
تعديل لحقوق الملكية بالنسبة    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن أي  16لم يسفر تطبيق المعيار رقم  
 ، وال يؤثر على أي تعهدات. 2019لألرصدة االفتتاحية لسنة 

 
 اختارت المجموعة اإلجراءات العملية التالية، وقامت بتطبيقها بشكل متناسق على كافة عقود اإليجار:

 

واردة في المعايير الدولية  عدم إعادة تقييم ما إذا كانت أي عقود حالية تم تقييمها بالفعل وفقا  للتوجيهات ال •
 إلعداد التقارير المالية السابقة تنطوي على عقود إيجار؛

 استبعاد التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام في مرحلة التحول االنتقالية؛  •

لتالية كعقود إيجار قصيرة األجل. توضح الجداول ا  2019احتساب عقود اإليجار التي تنتهي خالل سنة   •
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: 16تأثير تطبيق المعيار رقم 

 : موجودات حق االستخدام

 مليون دوالر أمريكي 
األرض  
 اإلجمالي  والمباني 

   
من المعايير الدولية إلعداد   16تأثير تطبيق المعيار رقم 

 12.8 12.8 التقارير المالية 

 12.8 12.8 2019يناير  1في 

 
 
 

 
 

 التزامات اإليجار:
 

 مليون دوالر أمريكي 

التزامات  
اإليجار غير  

 المتداولة

التزامات  
اإليجار  

 اإلجمالي  المتداولة
    

من المعايير الدولية   16تأثير تطبيق المعيار رقم 
 12.8 1.4 11.4 إلعداد التقارير المالية

 12.8 1.4 11.4 2019يناير  1في 
 

 ٪. 8.0المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي اللتزامات اإليجار المتوسط يبلغ 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقيمة المخصومة   16عند مقارنة قيمة التزامات اإليجار وفقا  للمعيار رقم  
، يتضح أن الفروق 17ي الدولي رقم )باستخدام نفس معدل االقتراض اإلضافي( اللتزامات اإليجار وفقا  للمعيار المحاسب 

التي تم احتسابها كمصروفات بحسب اإلجراءات العملية    2019نتيجة عقود اإليجار قصيرة األجل التي تستحق في سنة  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وكذلك العناصر غير اإليجارية المستبعدة من    16الواردة في المعيار رقم  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  16اإليجار بموجب المعيار رقم بعض عقود 
 

من المعايير الدولية إلعداد   16لقد استخدمنا نفس قاعدة البيانات الخاصة بعقود اإليجار لحساب القيمة وفقا  للمعيار رقم  
، ويتضح أن الفروق في القيمة تنشأ فقط  17ولي رقم  التقارير المالية كما تم استخدامها سابقا  وفقا  للمعيار المحاسبي الد

في العقود التي تتم معاملتها كما لو أنها عقود إيجار تشغيلية. تتم معاملة عقود اإليجار "العادية" التي تنطوي على قيمة  
 ء المبدئي.ضئيلة وعقود اإليجار قصيرة األجل على أنها غير هامة، وبالتالي فإن االختالف الرئيسي يكمن في اإلعفا 

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16السياسة المحاسبية للمعيار رقم 

 
 محاسبة الشركة بصفتها الطرف المستأجر

يتم تقييم ما إذا كان الترتيب يمثل أو ينطوي على عقد إيجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم بشكل عام معاملة الترتيب 
 ينطوي على عقد إيجار عندما تنطبق كافة البنود التالية: على أنه يمثل أو 

 يوجد أصل محدد؛ •
 تحصل فيرتيغلوب على كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل؛ و  •
 بإمكان فيرتيغلوب توجيه استخدام األصل المحدد. •
 

تقييم موجودات حق  يتم  المستقبلية.  الدنيا  اإليجار  لدفعات  الحالية  القيمة  أساس  اإليجار على  بالتزامات  االعتراف  يتم 
االستخدام بقيمة معادلة اللتزامات اإليجار. نظرا  لعدم إمكانية الحصول على معدل ضمني من عقود اإليجار بسهولة،  

قد تتضمن شروط اإليجار خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار، وذلك  تستخدم فيرتيغلوب معدل االقتراض اإلضافي.  
 عندما يكون من المؤكد بشكل معقول أننا سنمارس هذا الخيار. 

 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات 

 المالية 
 ؛"عدم اليقين بشأن المعالجات الضريبية"الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  23 التفسير رقم •
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(؛   9سمات الدفع المسبق مع تعويض سلبي )تعديالت على المعيار رقم   •
ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة )تع •

28.) 
 (؛ و19تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
على    تعديالت  -  2015/2017فترة    –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية   •

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. من  23و  12و  11و  3المعايير رقم 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

19     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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، ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛  2020يناير    1تسري مجموعة من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  
المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  إال أن  

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة والمعدلة على البيانات المالية الموحدة 
ما يكون مناسبا . قد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات أو حيث  2020يناير    1للمجموعة للسنة التي تبدأ في  

 والتعديالت الجديدة أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي. 

• ( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في  الواردة  المفاهيمي  اإلطار  مراجع  على  يناير    1تعديالت 
 ؛ (2020

 1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( )   3تعريف األعمال التجارية )تعديالت على المعيار رقم   •
 (؛ 2020يناير 

 (؛ 2020يناير   1( )8و 1تعريف األهمية النسبية )تعديالت على المعيارين المحاسبيين الدوليين رقم  •

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9ار رقم  تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة )تعديالت على المعي •
 1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( )  7والمعيار رقم    39المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 ( 2020يناير 

 (. 2022يناير   1) "عقود التأمين"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  17المعيار رقم  •
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أحكام  وضع  اإلدارة  من  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا   الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب 
التقديرات تستند  الموحدة.  المالية  البيانات  في  المعلنة  المبالغ  على  تؤثر  أن  شأنها  من  وافتراضات   وتقديرات 
واالفتراضات إلى الخبرة والعديد من العوامل األخرى التي ي عتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الجارية، حيث 
يتم استخدامها لتحديد القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها بسهولة من مصادر 

تمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مس
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير أو في الفترة المراجعة والفترات المستقبلية، إذا كانت التقديرات 
ة المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تنطوي على درجة عالي

من األحكام والتعقيد في تطبيق مبادئ التقييم حيث قد يترتب عن التغييرات في االفتراضات والتقديرات نتائج 
 مختلفة بشكل جوهري عن تلك المسجلة في البيانات المالية:

 
 الشهرة التجارية  

التجارية قد تعرضت النخفاض القيمة تقوم المجموعة مرة واحدة على األقل سنويا  باختبار ما إذا كانت الشهرة  
من خالل مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المنتجة للنقد بقيمها الدفترية. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد  
اد،  في القيمة العادلة ناقصا  تكلفة االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عند تحديد القيمة القابلة لالسترد

تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات حول اإليرادات المستقبلية والتكاليف المستقبلية واألعمال الرأسمالية 
 المرجح لتكلفة رأس المال ومعدالت التضخم المستقبلية. المستقبلية واالستثمارات المستقبلية والمتوسط 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
االستهالك باستخدام طريقة "القسط الثابت" استناد ا إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة، مع مراعاة أي قيم  يتم احتساب  

متبقية. تضع اإلدارة تقديرات فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية، كما تفترض االستهالك على أساس 
تاجية للموجودات، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا ، في "القسط الثابت". تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلن

 تاريخ كل ميزانية عمومية. 

 

 

 
تقوم المجموعة بإجراء تقييم على أساس سنوي أو أكثر من مرة سنويا ، فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات على تعرض  

القابلة لالسترداد مع قيمها الدفترية.   أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات النخفاض القيمة من خالل مقارنة المبالغ
عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد من الممتلكات واآلالت والمعدات، تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات حول 
التدفقات النقدية المستقبلية بناء  على القيمة من االستخدام. يعتمد معدل الخصم الذي سيتم استخدامه الحتساب صافي 

 يمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في تحليل انخفاض القيمة على المتوسط المرجح لمعدل رأس المال.الق
 

 األدوات المالية 
في النظام المتدرج   1تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة )األدوات المالية ضمن المستوى  

أسعار السوق المدرجة في تاريخ الميزانية العمومية. يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية لقياس القيمة العادلة( على 
في النظام المتدرج   2غير المتداولة في سوق نشط بأسعار السوق التي يمكن مالحظتها )األدوات المالية ضمن المستوى  

بشكل عام. تتضمن أساليب التقييم تقديرات وافتراضات   لقياس القيمة العادلة( باستخدام أساليب التقييم المتعارف عليها 
حول األسعار اآلجلة، ومعدالت الخصم على أساس سعر فائدة واحد، أو على منحنى العائد على أساس ظروف السوق  

لقيمة القائمة في تاريخ الميزانية العمومية. يتم احتساب القيمة العادلة للقروض وعقود مقايضة أسعار الفائدة على أساس ا
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس منحنى العائد المطبق في تاريخ الميزانية العمومية. إذا كانت األداة  
المالية تنطوي على سعر فائدة متغير، يتم تحديد أسعار الفائدة المستقبلية المتوقعة بناء  على األسعار اآلجلة. يتم تحديد  

لع العادلة  الميزانية  القيمة  تاريخ  في  المدرجة  اآلجلة  الصرف  أسعار  باستخدام  اآلجلة  األجنبية  العمالت  قود صرف 
العمومية. يتم تقييم خيار سعر الغاز وعقود مقايضة الغاز باستخدام منحنيات عائد السوق المطبقة. تمثل كافة المدخالت 

لمالحظة التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية الخاصة بعمليات احتساب القيمة العادلة معطيات السوق القابلة ل
تعتبر مستقلة وموثوقة. يفترض أن صافي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية يقارب القيمة  

 قصيرة األجل.  ا طبيعتهبسبب العادلة 
 

سوقية يمكن مالحظتها )األدوات المالية ضمن المستوى  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية في حال عدم وجود أسعار  
في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة( على االفتراضات التي سيستخدمها األطراف المشاركة في السوق عند تسعير    3

اطر تلك هذه الموجودات أو المطلوبات، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر. تشمل االفتراضات المتعلقة بالمخ 
المخاطر الكامنة في أسلوب تقييم معين يستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج التسعير( والمخاطر الكامنة في مدخالت 

 أسلوب التقييم، بما في ذلك تعديل سجل المخاطر عندما تنطوي عملية القياس على درجة عالية من عدم اليقين. 
 

مالية غير المتداولة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام منحنيات  يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات ال
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ضمن  المدرجة  غير  المالية  األوراق  قياس  يتم  األصلي.  الفعلي  العائد 

لقياس القيمة العادلة( بالتكلفة ناقصا  في النظام المتدرج    3اإليرادات الشاملة األخرى )األدوات المالية ضمن المستوى  
من خالل   العادلة  بالقيمة  المالي  لألصل  العادلة  القيمة  في  والمستمر  الجوهري  االنخفاض  إن  القيمة.  في  االنخفاض 
اإليرادات الشاملة األخرى ألقل من تكلفة الشراء يعد بمثابة مؤشر على انخفاض قيمة األصل المالي بالقيمة العادلة من 

 اإليرادات الشاملة األخرى. خالل
 

الدليل بالنسبة ألصل مالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف    هذافي حال وجود مثل  
المقاسة على أنها   –ضمن األرباح أو الخسائر بالخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى  

لفة الشراء والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  أي خسائر انخفاض في قيمة ذلك األصل المالي المعترف بها الفرق بين تك
 سابقا  في األرباح أو الخسائر، أي يتم حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر.

 

 لمدينة التجارية(انخفاض قيمة األدوات المالية )بما في ذلك الذمم ا
 

 قد ينشأ دليل موضوعي في الظروف الجارية التي قد يتعرض فيها الطرف المقابل لإلفالس،

  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

20     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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كانت الموجودات أو عجز في سداد أصل الدين والفائدة. في ظروف أخرى، تستخدم المجموعة أحكام لتحديد ما إذا  
االنخفاض في  يمكن عكس  إذا كان  ما  لتحديد  أحكام  المجموعة  تستخدم  القيمة.  قد تعرضت النخفاض  المالية 
القيمة، في حال افتراض تحسن التصنيف االئتماني للمدين أو استالم الدفعات المستحقة. بالنسبة لألوراق المالية 

لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تفترض المجموعة أن المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العاد
 أشهر بمثابة دليل على تعرض األصل النخفاض القيمة. 6وألكثر من  ٪ 25انخفاض القيمة السوقية ألكثر من 

 

الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ضمن  المدرجة  غير  الملكية  لسندات  بالنسبة 
قيمة األخرى انخفاض  احتمال  على  للمجموعة  موضوعي  دليل  توفر  إذا  القيمة  انخفاض  اختبار  إجراء  يتم   ،
 األصل. 

 

بالنسبة لسندات الدين، تنشأ مؤشرات انخفاض القيمة في حال عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزامات الدفعات 
ات مالية. يتم تحديد االنخفاض في القيمة على التعاقدية أو إذا كان هناك دليل على أن الطرف المقابل يواجه أزم

 أساس القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد. 
 

يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل الفائدة  
 الفعلي األصلي.

 
 المخزون 

القيمة الممكن تحقيقها من المخزون، تقوم المجموعة بتقدير أسعار البيع في سياق األعمال عند تحديد صافي  
بناء  على أسعار   تقديرات وافتراضات  القيام بذلك، تقوم المجموعة بوضع  البيع. عند  االعتيادية، ناقصا  تكلفة 

ال المنتجات مقابل مستويات  التاريخي لمختلف فئات  تقادم  السوق الحالية واالستخدام  مخزون الحالية ومخاطر 
الجديدة(.   البيئية  المثال، نهاية عمر سلع وقطع غيار محددة وتأثير التشريعات  المخزون المحددة )على سبيل 
األعمال  سياق  في  البيع  أسعار  بتقدير  المجموعة  تقوم  المخزون،  من  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  لتحديد 

 لبيع. االعتيادية، وتكلفة اإلنجاز وتكلفة ا
 

 المخصصات 
تنطوي عملية االعتراف بالمخصصات على تقديرات وافتراضات وأحكام الهامة. تتطلب المعايير الدولية إلعداد  
التقارير المالية االعتراف بهذه المخصصات فقط إذا كان من المتوقع إجراء تدفق خارج للموارد في المستقبل 

 ارجة بشكل موثوق.المنظور، وأمكن تقدير تكلفة هذه التدفقات الخ 
 

وعليه، تضع اإلدارة أحكام هامة لتحديد ما إذا كان من المرجح وجود التزام حالي نتيجة لحدث سابق في نهاية 
الفترة المالية، وما إذا كان من المحتمل أن يترتب عليه تدفق خارج للموارد، وما إذا كان يمكن تقدير قيمة االلتزام 

للتغيير كلما توفرت معلومات جديدة. قد تتغير القيمة الالزم رصدها كمخصص  بشكل موثوق. تخضع هذه األحكام  
في المستقبل في ضوء التطورات الجديدة ذات الصلة. قد تؤثر التعديالت على التقديرات بشكل جوهري على 

مرصودة  األرباح أو الخسائر في المستقبل. عند اتخاذ القرار، قد تتحمل المجموعة مبالغ تزيد عن المخصصات ال
 لمثل هذه األمور. 

 
التكاليف المقدرة إليقاف التشغيل. نظرا  لطول الموجودات    استبعادتمثل المخصصات المرصودة مقابل التزامات  

الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها إجراء تدفقات نقدية خارجة مستقبلية، بما في ذلك الفائدة المتراكمة ذات الصلة، 
ن أن تتغير التدفقات النقدية الخارجة المقدرة بشكل جوهري، من ضمن أمور أخرى،  يتعين وضع افتراضات. يمك

الموجودات. لم تعترف   باستبعادفي حال أثرت التطورات السياسية على القوانين واللوائح المستقبلية فيما يتعلق  
 االلتزامات.   الموجودات، نظرا  لعدم إمكانية وضع تقدير موثوق لقيمة استبعادالمجموعة بأي التزام  

 

 
 

 
فيما يتعلق بالقضايا القانونية، يتعين على المجموعة تقدير النتائج. غالبا  ما تنطوي اإلجراءات التنظيمية والقانونية وكذلك  
أعمال التحقيقات الحكومية على درجة عالية من التعقيد القانوني وعدم اليقين. تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة حالة  

 اإلجراءات مع المستشارين القانونيين الداخليين والخارجيين. هذه 
 

 ضرائب الدخل 
 

مستوى   على  الدخل  ضريبة  مخصص  لتحديد  تقديرات  وضع  يتعين  دول.  عدة  في  الدخل  لضرائب  المجموعة  تخضع 
تيادية. تعترف المجموعة. إن الوضع الضريبي النهائي لبعض المعامالت والحسابات يكون غير مؤكد في سياق األعمال االع

المجموعة بالمخصصات المتوقعة من أعمال التدقيق الضريبي المتعلقة بأي ضرائب إضافية مستحقة. عندما يكون الناتج  
الضريبي النهائي لهذه األمور مختلفا  عن المبالغ التي تم تسجيلها في البداية، فإن هذه الفروق من شأنها أن تؤثر على ضريبة  

الحالية ومخصصا الضريبة  الدخل  بموجودات  المجموعة  تعترف  فيها.  تحديدها  تم  التي  الفترة  في  المؤجلة  الضرائب  ت 
المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية ألصل الضريبة المؤجلة المراد استرداده، ويعتمد ذلك على  

يها المجموعة والفترة التي يتوقع خاللها استرداد  تقديرات الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة حسب المنطقة التي تعمل ف
على  بناء   السابقة،  التقديرات  عن  الجديدة  التقديرات  أو  الفعلية  النتائج  اختالف  حالة  في  المؤجلة.  الضرائب  موجودات 

بة المؤجلة، االستراتيجيات الضريبية المحتملة التي يمكن تطبيقها، قد يتعين إجراء تغييرات في االعتراف بموجودات الضري
 على نحو من شأنه أن يؤثر على المركز المالي واألرباح أو الخسائر.

 
 عقود اإليجار 

 
يتعين وضع أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار، وما إذا كان المؤجر يتمتع بحقوق استبدال فعلية،  

من الذي يتخذ القرارات المتعلقة بكيفية وأغراض االستخدام  ومن الذي يحصل على منافع اقتصادية من استخدام األصل و
 خالل الفترة. 

 
يتم أيضا  تطبيق الحكم لتقييم ما إذا كانت المنشأة ستمارس أي خيارات تمديد أو إلغاء عقد اإليجار. تطبق المجموعة األحكام 

 بغرض تحديد معدل االقتراض اإلضافي المزمع الحتساب التزام اإليجار.
 

 السيولةمخاطر 
 

قامت المجموعة في إطار إعداد البيانات المالية بتقييم مخاطر السيولة ومبدأ االستمرارية. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر  
تعرض المجموعة لصعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها إما من خالل تسليم نقد أو  

لمجموعة بوضع مجموعة من االفتراضات لتقييم قدرتها على تلبية متطلبات التعهدات واإللتزامات  أصل مالي آخر. قامت ا
عند استحقاقها. تتضمن هذه االفتراضات أحكام هامة حول النتائج المستقبلية والتدفقات النقدية. هذا وتتضمن االفتراضات 

قدرة على ترتيب التمويل واحتمالية الحصول على إعفاءات الرئيسية أسعار المنتجات وتسعير الغاز ومعدالت االستخدام وال
 من مخالفة التعهدات.



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

21     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 نظرة عامة
تنشأ هذه   المالية.  األدوات  السوق من  السيولة ومخاطر  االئتمان ومخاطر  لمخاطر  المجموعة  تتعرض 
المخاطر من التعرضات في سياق األعمال االعتيادية وتتم إدارتها على أساس مركزي كشركة موحدة. 

المجموعة    يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف
 وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة هذه المخاطر، باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.

 
 إطار إدارة المخاطر 

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. إن 
 ونظم المراقبة الداخلية بشكل فعال. اإلدارة العليا )المحلية( هي المسؤولة عن إدارة المخاطر

 

إن قسم الشؤون المالية هو المسؤول عن تسهيل أعمال إدارة المخاطر واإلشراف عليها، وااللتزام بإطار 
 الرقابة الداخلية لدى لمجموعة، كما يدعم مجلس اإلدارة في ممارسات إدارة المخاطر. 

 

لجنة التدقيق على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى    تشرف
 المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة.

 
 مخاطر االئتمان 6-1

 
حال عجز العميل أو الطرف المقابل تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تكبد المجموعة خسائر مالية في  

المستحقة   المبالغ  من  أساسي  بشكل  االئتمان  مخاطر  وتنشأ  التعاقدية،  بالتزاماته  الوفاء  عن  مالية  ألداة 
للمجموعة من العمالء واالستثمارات في سندات الدين. تعمل المجموعة على تخفيف التعرض لمخاطر 

القائمة من خال النقدية  ذات تصنيف  االئتمان من األرصدة  متعددة  مالية  األموال في مؤسسات  إيداع  ل 
ائتماني مناسب. تتم مراقبة تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من العمالء وتخفيفها من خالل تقييمات 

 االئتمان قبل بيع أي بضاعة. لم يتم استالم أي ضمانات.
 

ل تقديرها للخسائر المتوقعة  تقوم المجموعة، حيثما تقتضي الضرورة، برصد مخصص انخفاض قيمة يمث
 من الذمم المدينة التجارية واألخرى. 

 

تتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص في عنصر خسائر محدد يتعلق بالتعرضات الجوهرية في حالتها 
الفردية، وعنصر خسائر جماعية متوقعة على أساس األداء التاريخي لمجموعات الموجودات المماثلة.  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج انخفاض القيمة ضمن ثالث مراحل،   9م  يضع المعيار رق
 بناء  على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي به. 

 

مخاطر االئتمان ، قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كانت هناك أي زيادة جوهرية في  2019ديسمبر    31في  
مخاطر   وجود  عدم  إلى  وخلصت  المالية،  باألدوات  المتعلقة  والخارجية  الداخلية  العوامل  إلى  استنادا  

 االئتمانية جوهرية، ومن ثم، لم يتم االعتراف بأي مخصص لمخاطر االئتمان.
 

االئتما للتصنيف  أدنى  المجموعة حد  المالية، تضع  المؤسسات  بالمعامالت مع  يتعلق  ني لألطراف فيما 
المالية. يمكن الرجوع إلى   الدفترية لألدوات  القيمة  يتمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في  المقابلة. 
جداول األدوات المالية حسب الفئة، لمزيد من اإليضاح. ال يوجد تركيز جوهري لمخاطر االئتمان من 

لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الذمم التجارية المدينة واألخرى أو الموجودات المالية بالقيمة ا
 أو النقد وما يعادله. 

  

 
 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

 
 2018 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي 

    
300 .6 (9) الذمم المدينة التجارية واألخرى  9. 274  

424 .6 (12) الٌمقيدالنقد وما يعادله والنقد   1. 323  

725 .2  اإلجمالي   0. 598  

 
 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية واألخرى بحسب القطاع الجغرافي: 

 
 2018 2019  مليون دوالر أمريكي 

    

122 .4  الشرق األوسط وأفريقيا  1. 79  
86 .7  والمحيط الهادي أسيا   4. 30  

105 .8  األمريكتان  6. 142  
2 .6  أوروبا  6. 22  

317 .5  اإلجمالي   7. 274  

 
 

 مخاطر السيولة    6-2
 

 نظرة عامة 6-2-1
 

السيولة في أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم    تتمثل مخاطر
 تسويتها إما من خالل تسليم النقد أو أصل مالي آخر.

 
 سوية: فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، باستثناء تأثير اتفاقيات الت

 

 2019ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 

القيمة  
 الدفترية 

التدفقات 
النقدية  

 التعاقدية 
من  أقل 

 سنة 
1-5 

 سنوات 

أكثر من 
5 

 سنوات 
       المطلوبات المالية 
       :التدفقات النقدية

 560 .8 436 .7 225 .9 1.223 .4 882 .2 ( 16) القروض والسلفيات
القروض والسلفيات من أطراف  

 - - - - - ( 26) ذات عالقة
 61 .4 43 .8 12 .2 117 .4 100 .2  التزامات اإليجار

 - 14 .2 407 .6 421 .8 421 .8 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 - - 1 .3 1 .3 1 .3  المستحقة ألطراف ذات عالقة

 - - - - -  األدوات المشتقة 

  622 .2 494 .7 647 .0 1.763 .9 1.405 .5  اإلجمالي

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

22     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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  2018ديسمبر  31في 
 مليون دوالر أمريكي 

 
 إيضاح

 القيمة  
 الدفترية

التدفقات  
النقدية  

التعاقدية  
 أقل من سنة  للخارج

سنة إلى  
 خمس سنوات 

 أكثر من 
 خمس سنوات 

       
       االلتزامات المالية 
       التدفقات النقدية: 

 227 .0 873 .1 222 .5 1.322 .6 1.022 .2 ( 16) القروض والسلفيات
قروض وسلفيات من  
 - - 1.021 .1 1.021 .1 1.011 .5  أطراف ذات عالقة

 - 2 .9 220 .4 223 .3 223 .3 ( 18) ذمم دائنة تجارية وأخرى
ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - - 199 .3 199 .3 199 .3  ألطراف ذات عالقة 
 - - 5 .5 5 .5 5 .5 ( 18) المشتقات

 227 .0 876 .0 1.668 .8 2.771 .8 2.461 .8  اإلجمالي
 

الفترة. قد يتغير يستند معدل الفائدة المتغير على القروض والسلفيات إلى معدالت الفائدة اآلجلة في نهاية  
 هذا المعدل وفقا  لتغير معدالت الفائدة السائدة لدى السوق.

 

تصنف مبالغ القروض تحت الطلب ضمن فئة "أقل من سنة" ستتم إدارة االلتزامات المستقبلية بالنقد الوارد  
قيمته   البالغ  المتاح حاليا   المقيد  يعادله غير  المستقبل والنقد وما  العمليات في  مليون دوالر   408  .1من 

 .16أمريكي والمبالغ غير المستخدمة من ترتيبات التسهيالت االئتمانية، وتم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح  
 

يهدف منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة إلى ضمان امتالكها دائما  سيولة كافية، قدر اإلمكان،  
العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة   للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف

من   العديد  مع  التعامل  خالل  من  المجموعة  حماية  أيضا   ويتم  للضرر.  المجموعة  سمعة  تعرض  أو 
 المؤسسات المالية من أجل الحد من تركز مخاطر السيولة.   

 
ورة مستمرة توقعات للتحقق تتم إدارة مخاطر السيولة داخليا  على مستوى المجموعة. تضع المجموعة بص

مما إذا كانت المجموعة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها المستقبلية. قامت المجموعة بعناية بتقييم تمويل 
خطة أعمالها على األقل لفترة االثني عشر شهرا  التالية من تاريخ إصدار البيانات المالية، مع األخذ في  

أدناه الواردة  القياسات  المتاحة   االعتبار  السيولة  مقدار  مستوى  على  الحساسية  عوامل  بتطبيق  وقامت 
المتوقع. تشتمل االفتراضات الرئيسية على تسعير المنتجات وأسعار الغاز الطبيعية ومعدالت االستخدام. 

 قامت اإلدارة بتطبيق هذه االفتراضات على التوقعات، مما يوفر مقدار كافي من السيولة.
 

 السوق  مخاطر 6-3
 

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية  
وأسعار الفائدة وأسعار السلع وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف 

ضمن حدود مقبولة مع تحقيق   من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة حاالت التعرض لمخاطر السوق
 أعلى عائد ممكن. 

 
 
 

 تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية تنتج من طرق منفصلة: 
 

 مخاطر تحويل العمالت األجنبية 
نظرا  لتواجد المجموعة في العديد من الدول، تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف حيث يؤثر 
التابعة المعروضة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي   ذلك على تحويل أصول والتزامات الشركات 

ال الصلة بصورة رئيسية في  العمالت ذات  تتمثل  للمجموعة(.  التشغيلية  الجزائري.   والدينار يورو  )العملة 
العالمي؛   الصعيد  المجموعة على  العمالت األجنبية جزء من طبيعة عمل  لمخاطر تحويل  التعرض  ي عتبر 
إلى مقاييس  العمالت األجنبية  المجموعة على تخفيف مخاطر تحويل  التحوط منها. تحرص  يتم  ولذلك ال 

 ية بصورة عامة. االئتمان من خالل مطابقة عملة الدين مع التدفقات النقد
 

 مخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية 
المجموعة   أن  إال  الصلة.  ذات  التشغيلية  بعمالتها  أعمالها  بتنفيذ  رئيسية  بصورة  المجموعة  تقوم شركات 
المبيعات  بها  المقّوم  العمالت  بين  تباين  وجود  مدى  إلى  أجنبية  بعمالت  المعامالت  لمخاطر  تتعرض 

واالستثمارا تقوم والمشتريات  المجموعة.  لشركات  الصلة  ذات  التشغيلية  العمالت  وبين  والقروض  ت 
المجموعة بمراقبة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن األنشطة التشغيلية وتقوم بشكل اختياري  
العمالت  تتمثل  األجنبية.  العمالت  لمخاطر  التعرض  من  للتحوط  األجنبية  العمالت  صرف  عقود  بإبرام 

لية لشركات المجموعة بصورة رئيسية في الدوالر األمريكي والدينار الجزائري واليورو. يوجد لدى  التشغي
المصرية لألسمدة   الشركة  لتقلبات أسعار صرف   والشركةكل من  للصناعات األساسية تعرض  المصرية 
 الدوالر األمريكي / الجنيه المصري.

 
لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية، والتي تختلف  فيما يلي ملخص األرصدة المتعلقة بتعرض المجموعة  

 فيها عمالت التعرض الرئيسي عن العمالت التشغيلية، بما في ذلك األرصدة بين شركات المجموعة:
 

 الجنيه المصري  اليورو   الدوالر األمريكي    2019ديسمبر  31في 
    مليون دوالر أمريكي  

    
 77 .8 6 .4 7 .3 واألخرى الذمم المدينة التجارية 

 0 .1 3 .4 1.090 .3 الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات 
 (16 .3) (0 .8) (4 .7) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 (0 .2) (1 .0) (8 .8) الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات 
 (51 .4) - - القروض والسلفيات 

 - - ( 1.082 .4) والسلفيات بين الشركاتالقروض 
 (118 .7) - - المخصصات

  23 .4 19 .0 224 .2 النقد وما يعادله 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

23     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 )تابع(المالية وإدارة رأس المال  المخاطر -6
 

 الجنيه المصري اليورو   الدوالر األمريكي     2018ديسمبر  31في 
    مليون دوالر أمريكي   

    
 68 .0 6 .3 44 .6 المدينة التجارية واألخرى الذمم 

 0 .7 -  16 .4 الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات 

 ( 7  .8) ( 4  .2) -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ( 1  .2) ( 6  .1) ( 4  .6) الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات 

 ( 59  .9) -  -  القروض والسلفيات 
 -  -  -  والسلفيات بين الشركات القروض 

 ( 106  .5) -  -  المخصصات 
 22 .6 18 .8 185 .5 النقد وما يعادله 

 
إن الدينار الجزائري غير مدرج في جدول التعرض لمعامالت صرف العمالت األجنبية أعاله، حيث  
أنه ال يوجد شركات للمجموعة لديها بنود نقدية مقومة بالدينار الجزائري، باستثناء شركة سورفيرت  

 لديها دينار جزائري كعملة تشغيلية. 
 

 أسعار الصرف الهامة
 

 ت الهامة المطبقة خالل السنة: فيما يلي أسعار صرف العمال
 

متوسط سعر  
 الصرف 
2019 

متوسط سعر 
 الصرف 
2018 

 سعر اإلغالق
2019 

 سعر اإلغالق
2018 

     
 1  .1428 1  .1213 1  .1813 1  .1193 اليورو 

 0  .0559 0  .0623 0  .0562 0  .0596 الجنيه المصري 
 0  .0085 0  .0084 0  .0086 0  .0084 الدينار الجزائري 

 

توضح الجداول التالية الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف اليورو والجنيه  
المصري والدينار الجزائري مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. إن تعرض المجموعة لمخاطر تغير  

 العمالت األجنبية فيما يتعلق بكافة العمالت األخرى غير جوهري. 

 
 )تابع( أسعار الصرف الهامة         

 

 2019ديسمبر  31
 مليون دوالر أمريكي 

 التغير في   
 سعر الصرف 

 التأثير على األرباح 
 قبل الضريبة  

 التأثير على 
 حقوق الملكية  

     

 -  0 .5 ٪ 5  دوالر أمريكي  –يورو 
  (5 ٪) (5. 0 )  - 

 -  ( 2 .6) ٪ 3  دوالر أمريكي  –جنيه مصري 
  (3 ٪) 6. 2  - 

 -  ( 6 .9) ٪ 3  دوالر أمريكي  –دينار جزائري 
  (3 ٪) 9. 6  - 

 

 2018ديسمبر  31
 مليون دوالر أمريكي 

 التغير في   
 سعر الصرف 

 التأثير على األرباح 
 قبل الضريبة  

 التأثير على 
 حقوق الملكية  

     

 -  ( 1.1) ٪ 7  دوالر أمريكي  –يورو 
  (7 ٪) 1. 1  - 

 -  ( 3 .4) ٪ 3  دوالر أمريكي  –جنيه مصري 
  (3 ٪) 4. 3  - 

 -  ( 7 .0) ٪ 3  دوالر أمريكي  –دينار جزائري 
  (3 ٪) 0. 7  - 

 

يتم تحديد األرقام المبينة أعاله على أساس تقلب أسعار صرف العمالت خالل السنوات المعنية. يتعلق  
لمخاطر   المجموعة  تعرض  من  كبير  شركات جزء  بين  باألرصدة  األجنبية  بالعمالت  المعامالت 

 المجموعة. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفق النقدي لدى المجموعة من التعرض لمخاطر التغير في   تنشأ مخاطر

التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي تخضع لمعدل فائدة متغير. تقوم المجموعة بانتظام  
 أسعار الفائدة العالمية.  لمخاطر بمراجعة تعرضها 

 

. تقوم المجموعة باحتساب تأثير  بصورة فعالةتقوم المجموعة بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة  
التغير في سعر الفائدة المحدد على األرباح أو الخسائر. يتم استخدام نفس التغير في سعر الفائدة لكافة  

في أسعار الفائدة على   العمالت. يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة
هذا الجزء من القروض المتأثرة بالتغير. في ظل ثبات كافة المتغيرات األخرى، تتأثر أرباح المجموعة  

إعادة باإلضافة إلى  قبل الضريبة من خالل التأثير على القروض التي يترتب عليها معدل فائدة متغير  

 :لتاليفائدة ثابت على النحو االخاضعة لمعدل تمويل القروض 
 

 2018 2019 نقاط األساس مليون دوالر أمريكي 
    

 التأثير على األرباح قبل الضريبة للسنة التالية 
 ( 6 .4) ( 5 .4) نقطة أساس  100+
  6 .4 5 .4 نقطة أساس  100-

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

24     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 )تابع(المالية وإدارة رأس المال  المخاطر -6
 

 )نتبع( مخاطر أسعار الفائدة 
 

الحركة   السوق  إن  معطيات  على  ترتكز  الفائدة  أسعار  حساسية  لتحليل  األساس  نقاط  في  المفترضة 
احتساب   يرتكز  السابقة.  السنوات  أقل بصورة ملحوظة عن  تقلب  ت ظهر وجود  والتي  حاليا   الملحوظة 

 . 16حساسية أسعار الفائدة على المطلوبات التي تحمل فائدة، يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح 
 

 ألدوات المالية:فئات ا

 2019ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي

القروض والذمم  
المدينة / الذمم الدائنة  

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات

 بالقيمة العادلة 
     

     الموجودات 
 -  317 .5 ( 9)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 -  424 .6 ( 12)  النقد وما يعادله والنقد المقيّد

 -  742 .1   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 -  882 .2 ( 16)  القروض والسلفيات 
 -  423 .1 ( 18)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 -  1.305 .3   اإلجمالي 

     

 2018ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي

والذمم   القروض 
الدائنة   الذمم  المدينة / 

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات

 بالقيمة العادلة 
     

     الموجودات 
 -  274 .9 ( 9)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 -  323 .1 ( 12)  النقد وما يعادله والنقد المقيّد

 -  598 .0   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 -  2.033 .7 ( 16)  القروض والسلفيات 
 5 .5 422 .6 ( 18)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  5 .5 2.456 .3   اإلجمالي 

 
 
 

إن األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة لدى المجموعة محدودة. بالنسبة لألدوات المالية المشتقة، 
 في النظام المتدرج للقيمة العادلة.  2يتم احتساب القيمة العادلة ضمن المستوى 

 
، لم تكن هناك تحويالت بين فئات النظام المتدرج للقيمة العادلة. يتم 2018و    2019في عامي  

 على التوالي.  9و    16اإلفصاح عن القيمة العادلة للقروض والسلفيات والذمم المدينة في اإليضاحين  
 

 إدارة رأس المال  6-4
 

مستثمر والدائن  تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال للحفاظ على ثقة ال
وثقة السوق باإلضافة إلى ضمان التطوير المستقبلي لألعمال. تتألف أسهم المجموعة من األسهم  
العادية واألرباح المحتجزة واالحتياطات والحصص الغير مسيطرة للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة 

العادية. يفرض على بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح إلى حاملي األسهم  
المجموعة من مؤسسات مالية خارجية االحتفاظ بمتطلبات رأسمالية مقارنة بالدين لدى المجموعة.  

 عن وصف التعهدات المالية.  16يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح 
 

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

 2018 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي
    
    

 2.033 .7 882 .2 ( 16) قروض وسلفيات  
 323 .1 424 .6 ( 12) ناقصا : النقد وما يعادله 

 1.710 .6 457 .6  صافي الدين  

 126 .2 2.959 .1  إجمالي حقوق الملكية 

 13 .6 0 .1  ديسمبر  31نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في  

    
 

 

 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

25     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  -7-1
 

 مليون دوالر أمريكي 
راضي  األ

 معدات الالت واآل   والمباني
ثاث  األُ 
 اإلجمالي  قيد االنشاء تجهيزات  الو

      
 3.179 .3 6 .7 15 .4 3.009 .1 148 .1 التكلفة  
 ( 1.197 .4) - ( 13.0) ( 1.145 .1) ( 39 .3) المتراكم   االهالك

 1.981 .9 6 .7 2 .4 1.864 .0 108 .8 2018يناير  1في 
      

      التغيرات في القيمة الدفترية: 
 18 .5 13 .9 1 .2 3 .4 - اإلضافات 

 - - - - - االستبعادات 
 ( 174 .7) - ( 1 .1) ( 167 .4) ( 6 .2) االهالك

 - ( 11 .5) 2 .4 9 .1 - التحويالت  
 ( 36 .7) ( 0 .1) - ( 34 .1) ( 2 .5) تأثير التغير في أسعار الصرف

 1.789 .0 9 .0 4 .9 1.675 .0 100 .1 2018ديسمبر  31في 
      
      

 3.142 .8 9 .0 18 .8 2.970 .1 144 .9 التكلفة  
 ( 1.353 .8) - ( 13 .9) ( 1.295 .1) ( 44 .8) المتراكم   االهالك

 1.789 .0 9 .0 4 .9 1.675 .0 100 .1 2018ديسمبر  31في 
      

      التغيرات في القيمة الدفترية: 
 50 .5 16 .4 2 .8 31 .2 0 .1 اإلضافات 

 1.843 .5 23 .2 2 .0 1.714 .5 103 .8 دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 3 .5) ( 2 .0) ( 0 .2) ( 1 .3) - االستبعادات 

 ( 219 .4) - ( 1 .6) ( 210 .6) ( 7 .2) االهالك
 - - - - - التحويالت  

 ( 11 .6) ( 0 .1) - ( 10 .7) ( 0 .8) التغير في أسعار الصرفتأثير 

 3.448 .5 46 .5 7 .9 3.198 .1 196 .0 2019ديسمبر  31في 
      

 5.816 .3 46 .5 43 .2 5.427 .9 298 .7 التكلفة  
 ( 2.367 .8) - ( 35 .3) ( 2.229 .8) ( 102 .7) المتراكم   االهالك

 3.448 .5 46 .5 7 .9 3.198 .1 196 .0 2019ديسمبر  31في 

 
 

 

مليون دوالر    22  .2، كان لدى المجموعة قطعة أرض تبلغ قيمتها الدفترية  2019ديسمبر    31كما في   
 مليون دوالر أمريكي(.  22 .2: 2018أمريكي ) 

 
البالغة   اإلضافات  بشركة    50  . 5إن  رئيسية  بصورة  تتعلق  مبالغ  تتضمن  أمريكي  دوالر  مليون 

بمبلغ   أمريكي    26  .4سورفيرت  دوالر  بمبلغ    وشركةمليون  أمريكي   11  .7فيرتيل  دوالر  مليون 
بمبلغ   لألسمدة  المصرية  أسعار   10  .2والشركة  في  الحركة  تأثير  ويتعلق  أمريكي.  دوالر  مليون 

التشغيلية في بصورة رئيسي  2019الصرف في عام   تتمثل عملتها  والتي  إلى شركة سورفيرت،  ة 
مقابل   ٪1ج .2)الدينار الجزائري(، مقابل العملة التشغيلية للمجموعة. انخفض الدينار الجزائري بنسبة 

 .2019الدوالر األمريكي في عام 
 

الواردة في بيان إن الفرق بين اإلضافات المبينة أعاله واالستثمارات في الممتلكات واآلالت والمعدات  
التدفقات النقدية الموحد يرجع بصورة رئيسية إلى التغيرات في الذمم الدائنة للمصروفات الرأسمالية  
الفائدة  التي لم يتم دفعها بعد وتكاليف القروض المرسملة، التي يتم عرضها كجزء من مصروفات 

 نقدية الموحد.ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في بيان التدفقات ال
 

 حق االستخدام موجودات 7-2

 
  األثاث  األرض    

 اإلجمالي  والتجهيزات  والمباني   مليون دوالر أمريكي
     

من   16تأثير تطبيق المعيار رقم 
 12 .8 -  12 .8  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 12 .8 -  12 .8  2019يناير  1في 

     
     القيمة الدفترية:الحركة في 
 0 .8 0 .8 -   اإلضافات 

 84 .9 48 .5 36.4  دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 3 .3) ( 2 .2) ( 1   .1)  االهالك

 ( 0 .5) -  ( 0 .5)  االستبعادات 
 -  -  -   تأثير الحركة أسعار صرف العمالت 

  94 .7 47 .1 47 .6  2019ديسمبر  31في 
 

  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

26     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الشهرة التجارية  - 8
 

 الشهرة التجارية      مليون دوالر أمريكي
      

 1.777 .6     التكلفة  
 ( 1.337 .6)     انخفاض القيمة المتراكم 

 440 .0     2018يناير  1في 
      

 التكلفة  
    6. 1.777 

 انخفاض القيمة المتراكم 
    (6. 1.337 ) 

 2018ديسمبر  31ي ف
    0. 440 

      

      التغيرات في القيمة الدفترية:  
 164 .8     دمج أعمال فيرتيغلوب

 604 .8     2019ديسمبر  31في 
      

 1.942 .4     التكلفة 
 ( 1.337 .6)     انخفاض القيمة المتراكم 

 604 .8     2019ديسمبر  31في 
 

 الشهرة التجارية 
 

 المنتجة للنقد على النحو لتالي: تم تخصيص الشهرة التجارية للوحدات 
 

      الوحدات المنتجة للنقد
 2018 2019    مليون دوالر أمريكي

      

 440 .0 440 .0    الشركة المصرية لألسمدة 
 -  164 .8   "( فيرتيلشركة صناعات االسمدة بالرويس )"

 440 .0 604 .8    اإلجمالي 
 

(، وبالتالي لم يتم إجراء أي  2- 2)راجع اإليضاح  2019سبتمبر   30تم دمج أعمال شركة فيرتيل في 
 لهذه الوحدة المنتجة للنقد. 2019اختبار النخفاض القيمة في عام 

 

 اختبار انخفاض الشهرة التجارية 
 

ا وتقديرات هامة، بما    يتطلب تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )الشركة المصرية لألسمدة( أحكام 
في ذلك توقعات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من األعمال. تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة 

 من االستخدام.  
 

تم إجراء االختبارات باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة التي ستنتج من االستخدام المستمر 
قد التي تتعلق بها الشهرة التجارية وعلى أساس افتراض أعمار إنتاجية غير محدودة. تتمثل  للوحدات المنتجة للن

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيم القابلة لالسترداد في معدل الخصم ومعدل نمو القيمة الختامية 
ل مصنع. تستند افتراضات أسعار البيع  وسعر البيع المتوقع لكل منتج وأسعار الغاز الطبيعي وعدد أيام التشغيل لك

على األسعار المستقلة المعلنة المتوقعة من قبل خبراء دوليين. ترتكز االفتراضات األخرى المستخدمة على الخبرة 

 .السابقة والمصادر الخارجية، ولكن غير متوقعة وغير مؤكدة بطبيعتها

 

لتوقعات التدفقات النقدية بالدوالر األمريكي  تستند اختبارات انخفاض القيمة على تقديرات محددة  
)تشير هذه الفترة إلى طبيعة الدورة التشغيلية في هذا المجال(.  2024إلى  2020للسنوات من 

الفوائد  قبل  الربح  بناء  على متوسط هامش  المتبقية  القيم  احتساب  تم  التالية،  للسنوات  بالنسبة 
خذ في االعتبار معدل نمو دائم بنسبة  قع، حيث تم األ والضرائب واإلطفاء واالستهالك لفترة التو

 . يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة قبل الضريبة باستخدام معدالت الخصم قبل الضريبة. 2٪ .0
 

 فيما يلي المعدالت المطبقة عند إجراء اختبار انخفاض القيمة: 
 

 2018 2019  النسبة

المصرية    الشركة 
 لألسمدة

 المصرية لألسمدةالشركة 

    

 ٪ 14. 0 ٪9. 9  معدل الخصم قبل الضريبة 
 ٪1. 5 ٪2. 0 معدل النمو الدائم

 

 نتائج اختبار انخفاض القيمة 
بالنسبة لجميع الوحدات المنتجة للنقد، تزيد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير عن القيم الدفترية. 

 دوالرمليون    313.  0، بلغ مقدارها للشركة المصرية لألسمدة مبلغ  2019في عام    إنهحيث  
 . 2018مليون دوالر أمريكي في  162 .0مقارنة بمبلغ أمريكي 

 

بصورة متسقة خالل الفترة   ٪12  .0القيمة إذا كانت أسعار البيع أقل من يحدث انخفاض في 
 مقارنة باألسعار المفترضة في نموذج انخفاض القيمة. 2024إلى  2020من 

 

 لذمم المدينة التجارية واألخرىا   - 9
 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 100 .0 108 .9  الذمم المدينة التجارية 
 14 .8 3 .6  الذمم المدينة التجارية من أطراف ذات عالقة  صافي

 32 .5 63 .1  ( 26قروض ألطراف ذات عالقة )إيضاح  
 14 .3 16 .9  المصروفات المدفوعة مقدما  

 71 .7 79 .6  الذمم الضريبية المدينة األخرى 
 17 .6 17 .3  دفعات مدفوعة مقدما  للموردين 

 24 .0 28 .1  ذمم مدينة أخرى 

 274 .9 317 .5  اإلجمالي 

 0 .4 0 .4  غير متداولة 
 274 .5 317 .1  متداولة 

  274 .9 317 .5  اإلجمالي 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

27     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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  19 .6:  2018مليون دوالر أمريكي )  9 .6، تم تحويل ذمم مدينة تجارية بمبلغ  2019ديسمبر    31في  
مليون دوالر أمريكي( إلى شركة أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد بموجب اتفاقية التوريق بغرض بيع 
بعض الذمم المدينة التجارية إلى مؤسسات مالية خارجية. عند تحويل المبالغ، تقوم شركة أو سي آي  

يل كافة مخاطر وامتيازات  لتجارة األسمدة ليمتد بإيقاف االعتراف بالذمم المدينة التجارية، حيث يتم تحو
 الملكية الجوهرية. يتم رهن الذمم المدينة المحولة كأوراق مالية بموجب برنامج التوريق. 

 

مبلغ   على  األخرى  المدينة  الضريبية  الذمم  )  900تشتمل  جنيه مصري  مليون دوالر   56  . 1مليون 
مطالبة   من  كجزء  المصرية  الضرائب  لمصلحة  مدفوع  بمبلغ  متعلق  يتم  يضريب أمريكي(  سوف  ة 

"النزاع الضريبي   24المطالبة الضريبية. تم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح    تلك  استردادها عند تسوية
 . أوراسكوم لإلنشاءات والصناعةشركة  المتعلق ب

 

نظرا  ألن التأثير على إلى القيمة الحالية  لم يتم خصم الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة  
 البيانات المالية الموحدة غير جوهري. 

 

 تقارب قيمها الدفترية.  2019ديسمبر  31إن القيمة العادلة "للذمم المدينة التجارية واألخرى" كما في 
 

 مم المدينة التجارية المتداولة كما في تاريخ التقرير:فيما يلي فترات استحقاق الذ
 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 101 .7 112 .5  ولم تتعرض النخفاض في القيمة  غير متأخرة السداد 
 13 .0 -   يوما    30 – 1متأخرة السداد من  
 -  -   يوما    90 – 31متأخرة السداد من  
 0 .1 -   يوما   360 – 91متأخرة السداد من  

  - -   يوما    360متأخرة السداد ألكثر من 

 114 .8 112 .5  اإلجمالي 
 

يوما ، قابلة   30ترى اإلدارة أن المبالغ، التي لم تتعرض النخفاض القيمة والمتأخرة السداد ألكثر من  
التاريخية والتحليل الشامل لمخاطر االئتمان المتعلقة  للتحصيل بالكامل، استنادا  إلى إحصائيات السداد  

بالعميل، بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متاحة. لم تعترف المجموعة بأي مخصص  
 للذمم المدينة التجارية. 
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 األخرىضريبة الدخل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة  1- 10

 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 7 .6 ( 3 .8)  الضريبة الحالية 
 ( 37 .9) ( 11 .3)  الضريبة المؤجلة 

  ( 30 .3) ( 15 .1)  إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر 

 
 مطابقة معدل الضريبة الفعلي   2- 10

 
الدخل في العديد من الدول األجنبية. تتراوح معدالت ضريبة   لضرائبتخضع عمليات المجموعة  

مما يترتب عليه فرق بين المتوسط المرجح لمعدل ضريبة   ٪25  .0إلى    ٪0  .0الدخل النظامية من  
 . ٪25 .0الدخل النظامية ومعدل ضريبة الدخل النظامية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

 
ضريبة الدخل النظامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع معدل يمكن تلخيص مطابقة معدل 

 الضريبة الفعلي على النحو التالي: 
 

 ⁒  2018 ⁒  2019 مليون دوالر أمريكي 
     

  247 .2  53 .5 األرباح / )الخسائر( قبل ضريبة الدخل
  ٪ 25  ٪ 25 معدل ضريبة الدخل المطبق

 25 .0 ( 61 .8) 25 .0 ( 13 .4) الضريبة المطبقالضريبة المحتسبة وفقاً لمعدل 

 (3 .1) 7 .6 (23 .2) 12 .4 تأثير معدالت الضريبة في الدول األجنبية
 (23 .1) 57 .0 (27 .1) 14 .5 إيرادات غير خاضعة للضريبة

 2 .0 (4 .8) 36 .1 (19 .3) مصروفات غير خاضعة لالستقطاع
لالسترداد على ضريبة استقطاع غير القابلة 

 3 .9 (9 .7) 4 .9 (2 .6) توزيعات األرباح 
 7 .7 (18 .9) 10 .1 (5 .4) ضريبة الدخل غير المعترف بها 

االعتراف بموجودات ضريبية غير معترف بها  
 (0 .2) 0 .4 - - سابقا  

 - - - - التغير في المعدالت الضريبية 
 - - (7 .7) 4 .1 مراكز ضريبية غير مؤكدة

  - (0 .1) 10 .1 (5 .4) انتهت مدة استحقاقها

 12 .2 ( 30 .3) ( 28 .2) ( 15 .1) إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر 

 
الفعلي   الضريبة  معدل  )٪ 12  .2:  2018)  ٪ 28  .2يبلغ  إلى  رئيسية  ذلك بصورة  يرجع   ،)1 )

( المصروفات 2مليون دوالر أمريكي و )  14 .5الدخل الذي ال يخضع للضريبة والبالغ قيمته  
الخاضعة   )  لالقتطاعغير  الخاضع 19  . 3البالغة  غير  الدخل  يرجع  أمريكي.  دوالر  مليون   )

المجموعة   أن بعض شركات  إلى  الموجودات يا  ضريب   معفاهللضريبية بصورة رئيسية  تتعلق   .
ب المعترف  غير  بالخسائر  رئيسية  بصورة  بها  المعترف  غير  بشركة  الضريبية  الخاصة  ها 

 أوراسكوم لإلنشاءات والصناعة.
 
 
 
 

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

28     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة  3- 10
 التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة )صافي(:

 
 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

   
 ( 164 .8) (157 .5) يناير  1في 

 7 .6 (3 .8) الربح أو الخسارة
 - (287 .4) دمج أعمال فيرتيغلوب

 ( 0 .3) 0 .7 أثر الحركة في أسعار صرف العمالت

 ( 157 .5) (448 .0) ديسمبر   31في 

 
 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المعترف بها:

  
 الصافي  المطلوبات الموجودات  مليون دوالر أمريكي 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       

 ( 62 .6) (62. 6) ( 62. 6) (62. 6) - - الموجودات غير الملموسة
 ( 86. 4) (359 .5) ( 86. 4) (359 .5) - - الممتلكات واآلالت والمعدات

 ( 8 .5) - ( 8 .5) - - - شركات االستثمار في 
 - 0 .9 - - - 0 .9 القروض والسلفيات

 - 3 .8 - - - 3 .8 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 - (27 .2) - (27 .2) - - المراكز الضريبية غير المؤكدة
المقتطعة  الضريبة  مخصص 

 - (3 .4) - (3 .4) - - من المنبع 

 ( 157 .5) (448 .0) ( 157 .5) (452 .7) - 4 .7 إجمالي  

 - - - 4. 7 - (4 .7) معاوضة المراكز المالية

بيان   في  بها  معترف  مبالغ 
 ( 157 .5) (448 .0) ( 157 .5) (448 .0) - - المركز المالي 

 
الشهرة   من  أساسي  بشكل  الملموسة  غير  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب  مطلوبات  تتكون 

البالغ قيمتها   مليون دوالر أمريكي. سوف يتم عكس هذا   62  .6التجارية للشركة المصرية لألسمدة 
المؤجلة  الضريبية  المطلوبات  تحقيق  سيتم  األصل.  قيمة  تنخفض  عندما  المؤجل  الضريبي  االلتزام 

الصلة،  االستهالك لألصل ذو  المعترف بها فيما يتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات على مدى فترة  
بشركة   أساسي  بشكل  تتعلق  المصرية    284  .8  بقيمة  فيرتيلوالتي  والشركة  أمريكي  دوالر  مليون 

 مليون دوالر أمريكي. 74  .7لألسمدة بقيمة 
 

قيمتها   البالغ  والمرّحلة  بها  المعترف  غير  التشغيلية  الخسائر  أمريكي    21  .6إن  دوالر   مليون 
 .أوراسكوم لإلنشاء والصناعةمليون دوالر أمريكي( تتعلق بشكل أساسي بشركة  33 .9: 2018)

 
 
 

 
 

المؤجلة  الضريبية  والموجودات  الضريبية  واإلعفاءات  الضريبية  الخسائر  صالحية  انتهاء  مخطط 
 المرحلة غير المعترف بها: 

 

2019 
 مليون دوالر أمريكي 

أقل  
من 

سنة 
 واحدة

 1من  
  5إلى  

 سنوات

 5من  
 10إلى  

 سنوات

 10من  
 15إلى  
 سنة

 15من  
  20إلى  
 سنة

غير  
 اإلجمالي  محدود

        
ترحيل الخسائر التشغيلية  

غير المعترف بها،  
واإلعفاءات الضريبية 

 21 .6 - - - 0 .3 21 .3 - المؤقتة  والفروقات

 

2018 
 مليون دوالر أمريكي

أقل 
من 
سنة  
 واحدة

  1من  
  5إلى  
 سنوات 

  5من  
  10إلى  
 سنوات 

  10من  
  15إلى  
 سنة 

  15من  
  20إلى  
 سنة 

غير  
 اإلجمالي  محدود

        
ترحيل الخسائر 

التشغيلية غير المعترف 
بها، واإلعفاءات  

 والفروقاتالضريبية 
 33 .9 - - - - 33 .9 - المؤقتة
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 التغيرات في ضريبة الدخل القابلة لالسترداد والمستحقة الدفع:

 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 ( 2 .6) (40 .4) يناير  1في 

 ( 37 .9) (11 .3) الربح أو الخسارة
 0 .1 51 .8 مدفوعات

 ( 40 .4) 0 .1 ديسمبر   31في 

 - 0 .8 ضريبة الدخل القابلة لالسترداد 
 ( 40 .4) (0 .7) الدائنةضريبة الدخل ذمم 

 ( 40 .4) 0 .1 اإلجمالي 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

29     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 المخزون  -11
 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 16 .2 32 .2 البضائع الجاهزة
 23 .5 15 .4 المواد الخام والمواد االستهالكية 
 35 .9 52 .8 قطع الغيار والوقود ومواد أخرى

 75 .6 100 .4 اإلجمالي 
 

: 2018مليون دوالر أمريكي )  2.8، بلغ إجمالي تخفيض القيمة الدفترية للموجودات  2019خالل عام  
مليون   2.0، بلغت عمليات عكس التخفيضات مبلغ  2019أمريكي(. خالل عام  مليون دوالر    4  .3

 1 .5  البضائع الجاهزة  قيمة  االنخفاض في  مليون دوالر أمريكي(. بلغ   2.9:  2018دوالر أمريكي )
 مليون دوالر أمريكي.

 
 النقد وما يعادله  1- 12

 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 0 .1 0 .2 النقد في الصندوق 
 306 .1 407 .9 مصرفيةأرصدة 

 16 .9 16 .5 النقد المقيد 

 323 .1 424 .6 اإلجمالي 

 
 النقد المقيّد  2- 12

 

البالغة   المقيدة  باألرصدة  االحتفاظ  )  16  .5يتم  أمريكي  دوالر  دوالر    16  .9:  2018مليون  مليون 
 إصدارها. أمريكي( كضمان مقابل خطابات االعتماد وخطابات الضمان التي تم 

 
 حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 13

 

 فيما يلي ملخص الحركة في عدد األسهم:
 

 2019 
  

 - يناير  1عدد األسهم في 
 3.328 .2 عدد األسهم الصادرة

 3.328 .2 مدفوع بالكامل -ديسمبر   31عند اإلصدار في 

 1 .00 القيمة االسمية للسهم الواحد 

 3.328 .2 ديسمبر )مليون دوالر أمريكي(  31في 

 
  3.328  .2مليون دوالر أمريكي، والذي ينقسم إلى    3.328  .2يبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة  

 دوالر أمريكي لكل سهم. 1 .0مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 
 
 

 : 2019الحركة في حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة في عام 
 

: تم االتفاق على ترتيب للمشاركة في الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرةأثر   •
بين المجموعة والشريك، حيث سيحصل المستثمر اآلخر على   األرباح في اتفاقية شراكة سورفيرت

المورد من   الطبيعي للغازالسعر المخفض  جزء أعلى نسبي ا من توزيعات األرباح كتعويض عن  
المسيطرة بمقدار  قبل الشريك لهذه االتفاقية، زادت الحصص غير  مليون دوالر   10  .5. ونتيجة 

 . 2019أمريكي خالل عام 

مليون دوالر أمريكي،    143 . 3ات األرباح المعلنة للحصص غير المسيطرة قيمة  بلغ إجمالي توزيع •
 مليون دوالر أمريكي تتعلق بشركة سورفيرت. 137 .2منها 

العالقة في  • الدائنة مع األطراف ذات  القروض واألرصدة  بالمساهمة في  العينية  المساهمة  تتعلق 
 حقوق الملكية.

 مليون دوالر أمريكي  1.397 .8أسهم بقيمة  يتمثل دمج أعمال فيرتيغلوب في إصدار •
 

 : 2018الحركة في حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة في عام 
 

: تم االتفاق على ترتيب للمشاركة في أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة •
األرباح في اتفاقية شراكة سورفيرت بين المجموعة والشريك، حيث سيحصل المستثمر اآلخر على 

المورد من الطبيعي  السعر المخفض للغاز  كتعويض عن  جزء أعلى نسبي ا من توزيعات األرباح  
لهذه االتفاقية، زادت الحصص غير  قبل الشريك مليون دوالر   36  .1المسيطرة بمقدار  . ونتيجة 

 . 2018أمريكي خالل عام 

مليون دوالر أمريكي   9.0تتعلق توزيعات األرباح ألطراف ذات عالقة بتوزيعات أرباح بقيمة   •
في شركة   عينيهمليون دوالر أمريكي في شكل حصص    191  .8لطرف ذي عالقة وتوزيع ما قيمته  

 طرف ذي عالقة. ينانس ليمتد إلى  سبيشيال فا  و أو سي أيأو سي أي ميبكو 
 

 االحتياطيات  - 14
 

 احتياطيات أخرى  مليون دوالر أمريكي 
تحويل  احتياطي 

 اإلجمالي  العمالت األجنبية  
    

 ( 480 .3) ( 480 .3) - 2018يناير  1في 
 ( 10 .4) ( 10 .4) - فروق أسعار صرف العمالت

 ( 490 .7) ( 490 .7) - 2018ديسمبر  31في 
    

 ( 1.930 .4) - ( 1.930 .4) مساهمة رأس المال 
 1.224 .9 - 1.224 .9 مساهمة عينية

 ( 4 .2) ( 4 .2) - فروق أسعار صرف العمالت

 (1.200 .4) (494 .9) (705. 5) 2019ديسمبر  31في 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

30     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الحصص غير المسيطرة  -15
 

2019 
 مليون دوالر أمريكي 

الشركة 
لمصرية  ا

للصناعات 
 ساسيةاأل

سورفيرت  
اس بي    الجزائر

 اإلجمالي  أخرى  ايه 
     

 - - ٪ 49. 01 ٪ 40 .00 الحصص غير المسيطرة 
     

 575. 7 1. 5 452. 7 121 .4 الموجودات غير المتداولة
 229. 2 0. 1 203. 1 26. 0 الموجودات المتداولة 

 ( 222. 2) ( 0 .4) ( 218. 8) ( 2 .9) المطلوبات غير متداولة
 ( 216. 8) ( 0. 2) ( 193. 2) ( 23 .4) المطلوبات متداولة

 365. 9 1. 0 243. 8 121 .1 صافي الموجودات 
     

 230. 4 0. 4 168. 7 61 .3 اإليرادات 
 34. 5 - 35. 1 ( 0. 6) الربح

 ( 4. 4) - ( 4. 4) - اإليرادات الشاملة األخرى 

 30. 1 - 30. 7 ( 0. 6) إجمالي اإليرادات الشاملة  
     

 (6. 1) (6. 1) - - النقدية  توزيعات األرباح

 

2018 
 مليون دوالر أمريكي

الشركة 
لمصرية ا

للصناعات 
 ساسية األ

سورفيرت  
بي    الجزائر اس 

 اإلجمالي  أخرى  ايه
     

 - - ٪ 49 .01 ٪ 40 .00 الحصص غير المسيطرة 
     

 623 .1 3 .0 489 .6 130 .5 الموجودات غير المتداولة
 192 .2 6 .2 160 .1 25 .9 الموجودات المتداولة 

 ( 263 .7) ( 1 .2) ( 262. 5) - المطلوبات غير متداولة
 ( 83 .0) ( 0 .2) ( 48. 1) ( 34 .7) المطلوبات متداولة

 468. 6 7 .8 339. 1 121 .7 صافي الموجودات
     

 317 .2 0 .4 236 .3 80 .5 اإليرادات 
 134 .9 0 .1 120 .1 14 .7 الربح

 ( 6. 9) - ( 6. 9) - اإليرادات الشاملة األخرى 

 128. 0 0. 1 113 .2 14 .7 إجمالي اإليرادات الشاملة  
     

 (23 .4) (11 .9) (6. 5) (5 .0) النقدية  توزيعات األرباح

 
 

 
 والسلفياتالقروض  - 16

  
 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

   
 2.171 .8 2.033 .7 يناير  1في 

 6.1 - 9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 2.177 .9 2.033 .7 يناير  1الرصيد المعاد بيانه في 

 449 .0 70 .0 متحصالت من قروض
 6 .0 0 .7 العالقةمتحصالت من قروض من األطراف ذات 

 ( 598 .3) ( 211 .7) استرداد القروض 
 ( 27 .0) - استرداد قروض من األطراف ذات العالقة

 - 7 .4 متحصالت من قروض عينية من األطراف ذات العالقة
 - ( 1.029 .5) استرداد لقروض عينية من األطراف ذات العالقة 

 ( 1 .1) 2 .8 )السندات( العالوةتكاليف المعامالت /  استهالك
 ( 7 .9) - قروض جديدة معامالت تكاليف 

 ( 23 .3) ( 0 .8) تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 
 52 .4 9 .6 الفوائد المستحقة على قروض ألطراف ذات العالقة

 6 .0 - من الذمم الدائنة األخرى  التبويب إعادة 

 2.033 .7 882 .2 ديسمبر  31في 

 867 .6 713 .3 غير متداول 
 1.166 .1 168 .9 متداول 

 2.033 .7 882 .2 اإلجمالي 

  
والدينار  باليورو  المقومة  بالقروض  أساسي  بشكل  العمالت  أسعار صرف  في  الحركة  تأثير  يتعلق 

 الجزائري، والتي تختلف عن عملة عرض المجموعة. 
 

معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية والسيولة  تم اإلفصاح عن  
 .6ضمن الفقرة المتعلقة بالمخاطر المالية وإدارة رأس المال في إيضاح 



 المالية الموحدة البيانات 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

 

31     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 )تابع( القروض والسلفيات - 16
 

 الشركة المقترضة 
نوع  

 القرض
 المبلغ األصلي 

 معدل الفائدة )مليون دوالر أمريكي(
تاريخ  

 االستحقاق 

القيمة  
 الدفترية 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء طويل  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء قصير  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

 القيمة العادلة
)مليون دوالر  

 أمريكي( 
الكفالة / الضمان المقدم )إن  

 وجد(
          

   سورفيرت الجزائرشركة 
 

 مؤمن
 

 دوالر أمريكي 961 .3
دينار   114.440 .0)

 جزائري(
 سعر فائدة البنك الجزائري زائد 

 ال ينطبق 100 .1 439 .8 539 .9 2026يونيو  ٪ 1 .95معدل سنوي 

حساب احتياطي خدمة الدين،  
حظر بيع أو تخفيض حصة 

 الشركة وموجوداتها

 دوالر أمريكي   60 .0  
الفائدة السائد بين البنوك في  سعر 

  51 .0 5 .6 44 .3 49 .9 2025يونيو  ٪3  . 75لندن )ليبور( + 

 دوالر أمريكي 100 .0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك في  

 84 .3 10 .1 72 .5 82 .6 2026يونيو  ٪3  . 75)ليبور( +  لندن
رهن الحصص في شركة إي اف 

٪  99 .9سي المملوكة بنسبة 
لصيانة مصانع  أوراسكوم  لشركة
. وكالة إلستكمال الرهون  األسمدة

التجارية والعقارية. سوف تقوم  
أوراسكوم لإلنشاء شركة 

 بتحمل العجز. والصناعة
 

   الشركة المصرية لألسمدة
 
 

 مؤمن
 
 

   دوالر أمريكي   69 .8
 جنيه مصري( 1.120 .0)

  متوسط سعر الفائدة بنظام الكوريدور
 ٪ 0 .75للبنك المركزي المصري + 

الهامش لإلقتراضات المقّومة بالجنيه 
 51 .4 6 .0 44 .6 50 .6 2025يونيو  المصري

 دوالر أمريكي 220 .0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك في  

 127 .5 14 .4 112 .1 126 .5 2025يونيو  ٪3  . 75)ليبور( +  لندن

          
فيرتليزر أو سي آي شركة 

، و أو سي آي  دينج المحدودةيتر
فيرتليزر تريد آند سبالي  

 المحدودة
قابل 
 دوالر أمريكي   75 .0 للتجديد 

سعر الفائدة السائد بين البنوك في  
 ال ينطبق 32 .7 32 .7 - 32 .7 ي جدد سنويا   ٪2  . 50)ليبور( +  لندن

  ينطبق ال  168 .9 713 .3 882 .2     2019ديسمبر  31اإلجمالي 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

32     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 الشركة المقترضة 
نوع  

 القرض
 المبلغ األصلي 

 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة )مليون دوالر أمريكي(

 القيمة الدفترية
)مليون دوالر  

 أمريكي( 

الجزء طويل  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء قصير  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

 العادلةالقيمة 
)مليون دوالر  

 الكفالة / الضمان المقدم )إن وجد(  أمريكي( 
          

 مؤمن شركة سورفيرت الجزائر

 دوالر أمريكي 972 .7
دينار   114.440 .0)

 جزائري(

سعر فائدة البنك الجزائري  
 زائد

 ال ينطبق 81.0 525.8 606 .8 2026يونيو  ٪ 1 .95معدل سنوي 

الدين، حظر حساب احتياطي خدمة 
بيع أو تخفيض حصة الشركة 

 وموجوداتها

 دوالر أمريكي   60. 0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ٪ 3 .75في لندن )ليبور( + 
 

  57 .0 6 .0 50 .0 56 .0 2025يونيو 

   الشركة المصرية لألسمدة
 
 

 دوالر أمريكي  100. 0 
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 94 .8 10 .5 82 .3 92 .8 2026يونيو  ٪ 3 .75)ليبور( +  في لندن
رهن الحصص في شركة إي اف 

لشركة ٪ 99 .9سي المملوكة بنسبة 
.  لصيانة مصانع األسمدة أوراسكوم

وكالة إلستكمال الرهون التجارية 
والعقارية. سوف تقوم شركة 
بتحمل  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة 

 العجز. 

  مؤمن
 
 

      دوالر أمريكي   62. 6
 جنيه مصري( 1.120. 0)

متوسط سعر الفائدة بنظام 
الكوريدور للبنك المركزي 

 59 .9 3 .9 55 .6 59 .5 2025يونيو  ٪ 0 . 75المصري + 

 دوالر أمريكي  220. 0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 172 .5 15 .0 153 .9 168 .9 2025يونيو  ٪ 3 .75)ليبور( +  في لندن

شركة أو سي آي فيرتليزر تريدينج  
المحدودة، و أو سي آي فيرتليزر تريد  

 آند سبالي المحدودة
قابل 
 دوالر أمريكي   75. 0 للتجديد 

سعر الفائدة السائد بين البنوك  
 ال ينطبق 38 .2 38 .2 - 38 .2 ي جدد سنويا   ٪ 2 .50 +ليبور(  ) في لندن

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 1.100 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ال ينطبق 615 .1 615 .1 - 615 .1 2020ديسمبر   ٪ 3 .25+   )ليبور( في لندن

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 500 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ال ينطبق 344 .8 344 .8 - 344 .8 2021فبراير  ٪ 3 .25+ )ليبور(  في لندن 

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 100 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ينطبقال  51 .6 51 .6 - 51 .6 2020ديسمبر   ٪ 3 .25+ )ليبور(   في لندن

  ال ينطبق  1.166 .1 867 .6 2.033 .7     2018ديسمبر  31اإلجمالي 

 
 مليون دوالر أمريكي(.  25  .9: 2018مليون دوالر أمريكي )  36 .9، بلغت القيمة الدفترية للقروض والسلفيات باستثناء الفوائد 2019ديسمبر  31كما في  (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

33     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 التعهدات 
 

تشتمل بعض اتفاقيات القروض على تعهدات مالية. فيما يلي ملخص تعريفات احتساب التعهدات المالية  
 المطبقة على التسهيالت داخل المجموعة:

ا منها مصروفات التشغيل(   • نسبة تغطية خدمة الدين: اإليرادات المتاحة )اإليرادات المكتسبة مطروح 
رسوم التمويل بما في ذلك العنصر الرأسمالي لعقود اإليجار التمويلي( أو  إلى خدمة الدين )صافي  

ا منه التغير في رأس المال العامل إلى الفوائد ودفعات أصل المبلغ.   إجمالي الربح مطروح 

نسبة الدين إلى حقوق الملكية: إجمالي الدين )التزامات الديون طويلة األجل والمتداولة( إلى إجمالي  •
 ة )رأس المال الوحيد للمقترض(.حقوق الملكي 

 
 .2019ديسمبر  31الوفاء بجميع التعهدات المالية كما في تم 

 

تصبح القروض مستحقة على الفور في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلبات التعهد. لمزيد من التفاصيل  
ا في بنود  . تتضمن االقتراضات الخارجية تغ2-6حول مخاطر السيولة على المجموعة، راجع إيضاح  يير 

 الرقابة التي تمكن المقرضين من طلب استرداد التمويل المقدم. 
 

 قياس القيمة العادلة للقروض والسلفيات  
، يتم احتساب القيمة العادلة لجميع القروض والتسهيالت األخرى باستثناء القرض المقدم لشركة سورفيرت

ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. ال يمكن تحديد القيمة العادلة للقرض المقدم 
 لشركة سورفيرت نظرا  لعدم توفر بيانات سوقية يمكن مالحظتها.

 
 متحصالت من القروض

مليون دوالر أمريكي،   70 .0مالي العائدات من االقتراض من أطراف ثالثة مبلغ  ، بلغ إج 2019في عام  
 والذي يتألف من تغييرات في التسهيالت االئتمانية لشركة إي اف سي.

 
 تسهيالت مصرفية غير مسحوبة 

مليون    121 .6، لم تقم المجموعة بسحب التسهيالت البنكية الخارجية البالغة  2019ديسمبر    31كما في  
 دوالر أمريكي. 

 
 
  

 التزامات اإليجار  - 17 
 

الحاسوب  وأجهزة  الموظفين  وسكن  واألراضي  والمخازن  المكاتب  من  عدد ا  المجموعة  تستأجر 
 سنة. 100واآلالت والمركبات. تتراوح مدد اإليجار من سنة واحدة إلى 

 

 التزامات اإليجار: 
 

 مليون دوالر أمريكي 
التزامات اإليجار  

 المتداولة غير 
التزامات اإليجار  

 اإلجمالي  المتداولة
    

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 16المالية رقم 

4. 11 4. 1 8. 12 

 12 .8 1 .4 11 .4 2019يناير  1في 
    

    الحركة في القيمة الدفترية: 
 ( 1 .4) ( 1 .4) - المدفوعات

 1 .9 1 .0 0 .9 تراكم الفائدة 
 0 .8 0 .2 0 .6 اإلضافات 
 - 1 .4 ( 1 .4) التحويالت

 86 .4 10 .0 76 .4 دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 0 .3) ( 0 .1) ( 0 .2) االستبعادات   

 - - - تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 

 100 .2 12 .5 87 .7 2019ديسمبر  31في 

 
 

 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

34     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 

 واألخرى الذمم الدائنة التجارية      -18
 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 68 .7 72 .1 الذمم الدائنة التجارية 
 الذمم الدائنة التجارية المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 (  30)إيضاح 
 
1. 0 

 
1. 0 

 203 .3 1 .2 الذمم الدائنة األخرى ألطراف ذات عالقة  
 17 .0 9 .6 المبالغ مستحقة الدفع بموجب برنامج التوريق

 10 .5 141 .2 توزيعات األرباح المستحقة 
 90 .1 132 .3 المصروفات المستحقة 

 25 .9 36 .9 الفوائد المستحقة
 - 11 .2 الموظفين  تعويضات

 5 .1 16 .7 الذمم الدائنة األخرى 
 1 .9 1 .8 الضرائب األخرى مستحقة الدفع  

 5 .5 - األدوات المالية المشتقة  

 428 .1 423 .1 إجمالي 

 2 .9 14 .2 غير متداول 
 425 .2 408 .9 متداول 

 428 .1 423 .1 اإلجمالي 

 
الذمم الدائنة التجارية    بيانالمعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر العمالت والسيولة. لم    6يتضمن إيضاح  

نظرا  ألن التأثير سيكون غير جوهري. إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة بالقيمة المخصومة  واألخرى غير المتداولة  
 التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.

 
 المخصصات - 19

 مليون دوالر أمريكي 

مطالبات 
ومخصصات  

 أخرى 
مخصص 
 اإلجمالي  التبرعات

    

 117 .4 106 .5 10 .9 يناير   1في 

 6 .4 - 6 .4 خالل السنة   مكونمخصص 
 - - - مخصص مستخدم خالل السنة 

 ( 7 .1) - ( 7 .1) تم ردها مخصصات 
 12 .2 12 .2 - تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 

 128 .9 118 .7 10 .2 ديسمبر  31في 

 - - - غير متداول 
 128 .9 118 .7 10 .2 متداول 

 128 .9 118 .7 10 .2 اإلجمالي 

 
  

 
 

 المطالبات والمخصصات األخرى
إن المجموعة طرفا  أساسيا  في دعاوى قضائية وتحكيمية مختلفة. يتم االعتراف بالمخصص في الحاالت  

أن تكون نتيجة اإلجراءات غير مواتية )في غير مصلحة المجموعة(، ويمكن قياس اآلثار التي يحتمل فيها  
المالية بشكل موثوق. للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق بالدعاوى والمطالبات الرئيسية الحالية  

 .24التي لم يتم االعتراف بمخصصات تعلق بها، راجع ايضاح 
 

 مخصص التبرعات 
، أعلنت المجموعة أنها قررت تحويل حقوقها في المبالغ مستحقة القبض من الدفعة  2014نوفمبر    13في  

مليون جنيه مصري    2  .500بقيمة    2013األولى المسددة بالفعل إلى مصلحة الضرائب المصرية في عام  
ن، لم (. وحتى اآل24مليون دوالر أمريكي( إلى صندوق تحيا مصر )راجع إيضاح رقم    360  .0  )حوالي

تتم صياغة اتفاقية رسمية مع صندوق تحيا مصر ولم يتم سداد أي مدفوعات للصندوق. تمت الموافقة  
 . 2014نوفمبر    12بتاريخ  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  على تحويل الحقوق من قبل مجلس إدارة شركة  

 

ستداللية(، قامت المجموعة  )االلتزامات اال   37وفق ا للتوجيهات القائمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي  
بعرض تحويل الحقوق إلى صندوق تحيا مصر كمخصص للتبرع. هناك عدم يقين حول توقيت التدفق  

 الخارج للموارد. 
 

مليون    266  .2مليون جنيه مصري )حوالي    1.904، استلمت المجموعة شيك ا بقيمة  2015في مارس  
نهاية   المصرية. في  السلطات  الجنيه  2019عام  دوالر أمريكي( من  قيمة  ، ونظرا  النخفاض وضعف 

مارس   منذ  إلى  2015المصري  األمريكي  بالدوالر  الدفترية  القيمة  انخفضت  دوالر   118  .7،  مليون 
 أمريكي. 
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ا في توريد المنتجات وفقا  لما هو محدد في العقود مع العمالء،   يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة دائم 
كما تتمثل التزامات األداء اإلضافية المحتملة المتضمنة في تكلفة النقل وتكلفة التأمين ذات الصلة، وذلك 

د لتدفقات اإليرادات من العقود المبرمة مع  وفقا  للمصطلحات التجارية الدولية. لدى المجموعة مصدر واح 
النيتروجين. ال يتم   القائمة على  المنتجات  الذمم تسجيل  العمالء وهو توريد  خسائر االنخفاض في قيمة 

 المدينة. 
 

رقم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  وفقا   المطبقة  المحاسبية  السياسات  إلى  ي سمح 15استناد ا   ،
بالتعديالت التالية على العقود: الخصومات والتخفيضات. يتم أخذ تلك السياسات جميع ا في االعتبار عند  

 تقديم إيرادات القطاع.
مدد السداد قصيرة. كما أنه ال   إنال تعتبر القيمة الزمنية للنقود ذات صلة بتعديل مبلغ اإليرادات، حيث  

 منفصل.  يوجد مقابل غير نقدي يجب اإلفصاح عنه بشكل
 

 العمالء الرئيسيون  
مليون دوالر أمريكي   117 .6من عميل واحد والتي تبلغ  إيرادات المجموعة في اإليرادات  معظم  تتمثل  

 مليون دوالر أمريكي( من إجمالي إيرادات المجموعة.  154 .1: 2018)
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 تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات اإلدارية والعمومية  تحديد   -21
  

 صافي مصروفات التمويل    -23
  

  المصروفات حسب طبيعتها  - أ
   

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي   2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
    

   

 2. 4 2. 7 إيرادات الفائدة على القروض والسلفيات  641. 3 554. 2 مواد خام ومواد استهالكية وبضائع تامة الصنع 
 0. 4 1. 2 إيرادات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة  75. 7 101. 7 مصروفات امتيازات الموظفين )ب(

 5. 9 11. 5 أرباح صرف عمالت أجنبية   174. 7 222. 7 االستهالك  اإلهالك و

 8. 7 15. 4 إيرادات التمويل   4. 0 3. 2 مصروفات االستشارات

  مطلوباتمصروفات الفائدة وتكاليف التمويل األخرى من   20. 5 34. 2 أخرى 
 المستهلكةمالية مقاسة بالتكلفة 

 
(7. 74) 

 
(9. 80 ) 

 ( 52. 4) (9. 8) مصروفات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة  916. 2 916. 0 اإلجمالي 

 ( 2. 0) (19. 5) خسائر صرف عمالت أجنبية   878. 3 858. 9 تكلفة المبيعات

 ( 135. 3) (104. 0) مصروفات التمويل   37. 9 57. 1 مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية والعمومية

صافي تكاليف التمويل المعترف بها في األرباح أو    916. 2 916. 0 اإلجمالي 
 الخسائر 

(6 .88) (6 .126 ) 

       

   التزامات محتملة    -24    امتيازات الموظفين مصروفات  -ب
   التزامات محتملة   2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

    
   

   خطابات ضمان / اعتمادات مستندية   60. 5 72. 6 رواتب وأجور
  11. 3 14. 8 حصة الموظفين من األرباح

   

مليون دوالر أمريكي   8.  7لدى شركة أو سي أي فيرتيليزيرز تريدنج ضمانات حسن آداء وضمانات عطاءات بقيمة    2. 6 2. 1 تكلفة المعاشات 
تتعامل معها شركة   التي  البنوك  بإصدار خطابات ضمان وضمانات   فيرتيلمقدمة من قبل أتش إس بي سي. قامت 

. لم تكن هناك اعتمادات مستندية أخرى قائمة كما  فيرتيلمليون دوالر أمريكي باإلنابة عن شركة    1  .6عمالية بقيمة  
 )جزء غير مشمول(. 2019ديسمبر  31في 

 

 المطالبات والدعاوى 
 

المجموعة وائتالفاتها المشتركة في بعض الدعاوى أو القضايا بصفتها   كات  في سياق األعمال االعتيادية تدخل شر
مدعي أو مدعي عليها. يتم عن كثب مراقبة هذه الدعاوى من قبل إدارة الشركات والمستشارين القانونين. يتم بصورة  

الرجوع   وحقوق  المحتملة  التأمينية  التغطية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الدعاوى  هذه  تقييم  باألطراف منتظمة  الخاصة 
األخرى. ال تتوقع المجموعة أن يترتب على هذه الدعاوى التزامات يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة.  
فيما يتعلق بالحاالت التي من المحتمل أن تكون نتائج هذه الدعاوى ليست في صالح المجموعة ويمكن قياس االلتزامات  

يتم   موثوقة،  بصورة  اإليضاح  المالية  في  مبين  هو  كما  الموحدة  المالية  البيانات  في  بمخصص    19االعتراف 
القضائية اإلضافية    أ( الدعاوى "المخصصات". من الضروري إدراك أنه في ضوء التطورات المستقبلية المحتملة مثل )

المحتملة )ب( التسويات المستقبلية المحتملة و )ج( األحكام الصادرة بشأن القضايا العالقة، قد يترتب على بعض القضايا 
التزامات إضافية ومصروفات ذات صلة، عندئذ لم تتمكن المجموعة من تقدير أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بالخسائر 

يد عن المبالغ المسجلة بشكل مؤكد بما يسمح لهذه المبالغ أن تكون مالئمة. عالوة على ذلك،  أو مستوى الخسائر بما يز
عند تحقق االلتزامات المحتملة، يتم عادة سداد هذه االلتزامات على مدى عدة سنوات كما أنه ال يمكن بشكل دقيق توقع  

طالبات والنزاعات بشكل دقيق، فإننا نعتقد، بناء  على توقيت هذه االلتزامات. عندما ال يمكن توقع نتائج هذه القضايا والم 
المشورة القانونية والمعلومات التي تم الحصول عليها أن النتائج النهائية لن تؤثر بصورة مادية على المركز المالي  

في أي فترة   الموحد للمجموعة لكنها قد تؤثر بصورة مادية على نتائج العمليات أو التدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة
 محاسبية.

  1. 3 12. 2 مصروفات أخرى للموظفين

  75. 7 101. 7 اإلجمالي 

    
المنتهية في   المالية  السنة  المجموعة   2019ديسمبر    31خالل  بدوام كامل لدى  يعملون  الذين  الموظفين  بلغ متوسط إجمالي عدد 

 موظفا (. 1.862: 2018موظفا  ) 2.571
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  51. 8 - مطالبات تأمين

  0. 8 4. 6 أخرى 

  52. 6 4. 6 اإلجمالي 

    
 مطالبة تأمين

تتعلق باالعتراف باسترداد تأمين مقابل توقف أعمال نتيجة  2018مليون دوالر أمريكي في  51 .8إن متحصالت التأمين البالغة 
 . 2017لوقوع حدث ما ترتب عليه غلق أحد خطوط األمونيا في شركة سورفيرت في عام 
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 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

  التزامات محتملة )تابع(   -24
 

  
 الدعوى القضائية المتعلقة بشركة سورفيرت 

، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في وهران حكم ضد شركة سورفيرت فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للوائح مراقبة  2018مارس    5في  
العامة  الخدمات  وتفويض  العامة  األسواق  لوائح  إلى  باإلضافة  سد  ألزمت.  الصرف  سورفيرت  شركة  الصغرى  قدرها    المحكمة  غرامه          اد 

تقريبا ( كما    46  .2مليار دينار جزائري )  5  .5 بمبلغ    ألزمتمليون دوالر أمريكي  الشركة بغرامة      مليار دوالر جزائري    2  .8أحد موظفي 
، قامت شركة سورفيرت باستئناف الحكم أمام محكمة االستئناف في وهران، الجزائر  2018مارس    7مليون دوالر أمريكي تقريبا (. في    23  .5)

، قدمت سورفيرت استئنافا  ضد هذا الحكم لدى المحكمة  2019. في يناير  2018نوفمبر    28والتي أيدت الحكم الصادر ضد سورفيرت بتاريخ  
ركة سورفيرت على صحة الحكم وال تزال تدافع بقوة عن قضيتها. لم تحدد المحكمة العليا جلسة استماع حتى تاريخه كما يتم  العليا. تجادل ش

م تعليق الحكم خالل فترة االستئناف. قامت العديد من شركات المحاماة المحلية والدولية الشهيرة بفحص الوضع القانوني لشركة أو سي أي. ل
 أي مخصص مقابل هذه القضية.  تقم المجموعة بقيد 

 
 منطقة حرة ايبكموقف شركة 

إلى وضعها السابق كشركة منطقة  ايبك ينص على إعادة شركة ايبك ، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما  في صالح شركة 2013أبريل  20في 
أن. حرة في مصر. قدمت الهيئة العاملة لالستثمار والمناطق الحرة استئنافا  أمام المحكمة اإلدارية. لم تصدر المحكمة قرار بعد في هذا الش

ديسمبر    31والر أمريكي في  مليون د   138.  2تحرير التزامات الضرائب )المؤجلة( التي تبلغ في مجملها    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةقررت  
، أصدرت الهيئة العاملة 2018يناير    4. في  2011منذ الدعوى التي تم رفعها عام  ايبك  ولم يتم رفع أي دعاوى ضريبية من قبل    2015

بطاقة    لىعايبك  كما حصلت شركة  ايبك  لالستثمار والمناطق الحرة قرار تنفيذي يسمح بتنفيذ حكم المحكمة اإلدارية الصادر لصالح شركة  
 خاضع لنتائج االستئناف أمام المحكمة اإلدارية. ايبك ضريبة المنطقة الحرة. سيبقى وضع شركة 

 
 إس. أيه. إيلإلنشاء والصناعة النزاع الضريبي المتعلق بشركة أوراسكوم 

لإلنشاء  ، قامت مصلحة الضرائب المصرية برفع دعوى تهرب ضريبي ضد شركتنا التابعة المصرية وهي شركة أوراسكوم  2012في أكتوبر  
إي   أيه.  إس.  للصناعات والصناعة  أوراسكوم  بشركة  المتعلقة  األسمنت  أعمال  ببيع  الضريبي  النزاع  يتعلق  إي"(.  أيه.  إس.  أي  )"أو سي 

إس.  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم . تم رفع هذه الدعوى ضد شركة2007أس أيه في عام  الفارجاإلنشائية إس. أيه. إي لشركة 
ومستشاريها القانونين والضريبين  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي ق رسمي. على الرغم من أن شركة  أيه. إي على الرغم من عدم وجود تحقي 

مليار جنية مصري.    7 .1يعتقدون أن المعاملة المذكورة أعاله قد تم إعفاءها من الضرائب، إال أن اإلدارة قد قامت بإبرام اتفاقية تسوية بمبلغ  
 سنوات. 5رة سوف يتم سداد ذلك المبلغ على مدى فت 

 
.  عقب تغير الحكومة تمت تبرئة الشركة من المطالبة  2013مليار جنية مصري في عام    2.  5عقب االتفاق، تم سداد القسط األول البالغ  

ثم من قبل لجنة االستئناف المستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية   2014فبراير    18الضريبية من قبل النيابة العامة المصرية بتاريخ  
. قامت مصلحة الضرائب المصرية باستئناف القرار دون إدراج أيه وثائق أو حقائق جديدة، واليزال االستئناف مستمر.  2014بر  نوفم  4في  

إي  أوراسكوم  تعتقد شركة   أيه.  إس.  والصناعة  الضرائب لإلنشاء  لصالح مصلحة  المحتمل صدور حكم  أنه من غير  الداخلي  ومستشارها 
  1 .9أنها ستقوم بتحويل الحقوق الخاصة بها البالغة  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم  علنت شركة  أ  2014نوفمبر   13المصرية. في  

هذا   مقابل  وقامت برصد مخصص  تحيا مصر  إلى صندوق  مبلغ ضريبي غير مستحق  بسداد  والمتعلق  راجع    المبلغ،مليار جنية مصري 
 .19اإليضاح 

 
لإلنشاء والصناعة إس. أيه.  أوراسكوم  لمستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية في صالح شركة  على الرغم من أن حكم لجنة االستئناف ا

برفع دعوى السترداد هذا لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم  مليون جنية مصري. قامت شركة    900، قامت الشركة بسداد مبلغ  إي
 المبلغ.

بي إل سي )"أو  كونستركشون  نظرا  ألن هذا النزاع قد حدث قبل تفكك مجموعة الهندسة والبناء التي شكلت شركة أوراسكوم   
في   "2015سي"(  شركة  بين  بالتساوي  استردادات  وأي  التزامات  أي  تقاسم  يتم  في"  ،  إن  أي  سي  أوراسكوم    وشركةأو 

مصلحة الضرائب المصرية، فإن الحد األقصى لحصة شركة "أو    في حال تم إصدار حكم لصالح.  "بي إل سي  كونستركشون
 مليون دوالر أمريكي.   143 .3مليار جنية مصري أي ما يعادل  2 .3سي أي إن. في" في المطالبة الضريبة سوف يبلغ 

 
 أصل من الخدمة  باستبعادااللتزامات المتعلقة 

 

أصل من الخدمة يتعلق بعقد إيجار قطعة أرض خاصة بها. تم اإلفصاح عن االلتزام    باستبعادلدى شركة سورفيرت التزام تعاقدي  
هذا األصل من الخدمة على أنه التزام محتمل نظرا  ألنه من غير المحتمل إجراء تقدير موثوق بشأن توقيت    باستبعادالمتعلق  

 وقيمة هذا االلتزام.
 

ا لتأجير  أدنوك  اتفاقية مع شركة  فيرتيل  فترة االتفاق غير محددة أبرمت شركة  إن  المصنع عليها.  بتشغيل  تقوم  التي  ألرض 
ويتضمن االلتزامات المتعلقة بفك األصل وااللتزامات المتعلقة بتنظيف التلوث البيئي الناتج عن إيقاف التشغيل. لم يتم احتساب 

لمنظور وبالتالي ترى إدارة الشركة أن التأثير  هذا االلتزام نظرا  ألن الشركة لم تخطط إلنهاء أنشطتها التشغيلية في المستقبل ا
 .جوهريالمالي يعتبر غير 
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 - 8. 9 فيرتيل  
 - 32. 7 سورفيرت  
 - 3. 5 إي إف سي 
 - 45. 1 اإلجمالي 
    
 االلتزامات الرأسمالية بصورة رئيسية بالتكاليف المستقبلية ذات الصلة بأعمال الصيانة والتحويالت في هذه المحطات.ترتبط  

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة – 26
 

 التي تتم في سياق األعمال االعتيادية –المعامالت مع األطراف ذات عالقة 
 

ا توجد عالقة بين الشركة والشركات التي تشاركها الحصص وأعضاء مجلس تحدث المعامالت مع األطراف ذات عالقة عندم
اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين لديها. تقوم الشركة، في سياق األنشطة االعتيادية، بشراء وببيع البضائع والخدمات من وإلى 

 أطراف ذات عالقة متعددة )بما في ذلك الشركات الزميلة( لدى المجموعة.
 

عند تحول أعمال مجموعة الهندسة واإلنشاء إلى كيان    2015مارس    7كان لدى مجموعة أو سي أي عمليات إنشاءات حتى  
بي إل سي )"أو سي"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   كونستراكشونقانوني مستقل بذاته تم تأسيسه تحت اسم أوراسكوم  

ي مجموعة أو سي أي، معظم حصص أو سي الوضع الذي يؤهل شركة أو سي تمتلك عائلة ساويرس، التي تشكل غالبية مساهم 
وشركاتها التابعة من أن يتم تصنيفها كأطراف ذات عالقة. لدى المجموعة عقود إنشاءات مستمرة مع مجموعة أو سي. يتم بيان 

لمجموعة   التالية  المنشآت  لإلنشاء والصناعةالمعامالت مع  المالية    أوراسكوم  البيانات  أنها معامالت مع طرف ذي في  على 
 عالقة:
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 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع(  – 26
 

 : 2018ديسمبر  31بالمعامالت واألرصدة القائمة الجوهرية مع األطراف ذات عالقة كما في فيما يلي قائمة  

 أوراسكوم لإلنشاءات مصر  •

 أو سي أي إن. في  •

 أو سي أي فيرتيليزيرز بي. في •

 أو سي أي أوفرسيز هولدنج  •

      

الطرف ذو  
 العالقة العالقة

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
 السنة

ذمم مدينة  
قائمة في  

نهاية  
 السنة

معامالت  
الشراء  

خالل  
 السنة

ذمم دائنة  
قائمة في  

 نهاية السنة 

المبلغ  
الُمعاد 
 تحميله 

القروض  
والذمم  
 المدينة 

القروض  
والذمم  
 الدائنة

إيرادات  
 الفائدة

مصروفات  
الفائدة 

ورسوم  
التمويل  
 األخرى

 فيرتيلزيرز ليمتد  مينا أو سي أي  •

 نيتروجين أو سي أي   •

أوراسكوم        
لإلنشاءات  

 مصر

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - 4. 0 - - - أي  

 أو سي أي فيرتيليزيرز الواليات المتحدة اإلمريكية  •

 أو سي أي بيرسونل بي. في  •

      
أو سي أي إن.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 18. 1 - 344. 8 - 1. 2 12. 0 - - - أي  

أو سي أي         ذ.م.م  7 – إن  •
فيرتيليزيرز بي.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 2. 7 - 51. 6 - - - - - - أي  
 : 2019ديسمبر  31فيما يلي قائمة بالمعامالت واألرصدة القائمة الجوهرية مع األطراف ذات عالقة كما في 

 

 
           

 العالقة الطرف ذو العالقة 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
 السنة

ذمم  
مدينة  
قائمة  

في  
نهاية  
 السنة

ذمم  
دائنة  
قائمة  

في  
نهاية  
 السنة

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
 تحميله 

القروض  
والذمم  
 المدينة 

القروض  
والذمم  
 الدائنة

إيرادات  
 الفائدة

مصروفات  
الفائدة 

ورسوم  
التمويل  
 األخرى

 

أو سي أي  
أوفرسيز  
 هولدنج 

 
أو سي  مجموعة 

 31  .6 0. 4 615. 1 32. 5 ( 0 . 4) 0. 1 - 0. 7 - أي  

 أو سي أي إن. في 

 
أو  مجموعة 
 3. 3 - - - ( 0 . 9) 0  .8 0  .5 - سي أي  

  مينا أو سي أي  
فيرتيلزيرز  

 ليمتد 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - 183. 0 - - - أي  

أو سي أي فيرتيليزيرز  
 بي. في 

 
أو  مجموعة 
 0  .5 0 . 1 - 63. 1 - - - - سي أي  

 
أو سي أي  
 نيتروجين 

أو سي  مجموعة 
 - - - - 1. 0 0. 1 - 4  .8 69  .7 أي  

أو سي أي أوفرسيز  
 هولدنج 

 
أو  مجموعة 
 5  .9 1 . 1 - - ( 0 . 3) - 0. 1 - سي أي  

  أي  أو سي  
فيرتيليزيرز  

 الواليات المتحدة 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - - - - 13. 0 أي  

مينا  أو سي أي 
 فيرتيلزيرز ليمتد 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - 0  .1 0  .2 - سي أي  

أو سي أي   
بيرسونل بي.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - ( 1. 3) 4. 1 - - - أي  

أو سي أي إنترميديت  
 بي في 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - - 0. 8 - سي أي  

 
 ذ.م.م  7 – إن 
 

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - - - 10  .3 10  .3 أي  

 أو سي أي نيتروجين 

 
أو  مجموعة 
 - - - - 0  .8 0. 2 3  .8 49  .6 سي أي  

 

 52  .4 0  .4 1.011  .5 32  .5 0  .5 203. 3 - 15  .8 93 .0  اإلجمالي

 ذ.م.م  7 – إن 
 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - - - 39. 6 سي أي  

  
هامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل  باإلضافة إلى معامالت األطراف ذات عالقة الموضحة في الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض المصروفات التشغيلية المتعلقة بالمبالغ الغير 

 أطراف ذات عالقة. 
 

ام وفقا  للمعامالت التي يتم التفاوض بشأنها مع األطراف األخرى. ترى إدارة المجموعة أن شروط  نظرا  لطبيعة المعامالت مع األطراف ذات عالقة أعاله، قد تختلف الشروط واألحك
 متشابهة. وأحكام كافة المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة ال تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي تتم مع أطراف أخرى فيما يتعلق بالخدمات ال

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 
أعضاء تنفيذيين تم عينهم من قبل المساهمين. بالرغم من اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة موظفي إدارة رئيسين فقد اتفق كال المساهمين على   10يتألف أعضاء مجلس إدارة الشركة من  

ية المتكبدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المعينين أو باإلنابة عنهم.  أن كل مساهم سوف يكون مسؤول عن سداد كافة التعويضات المستحقة إلى ومن استرداد كافة المصروفات النثر
 وبالتالي لم تتكبد الشركة أي مبالغ فيما يتعلق بتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين. 

 

أو سي أي بيرسونل  
 بي. في 

 
أو  مجموعة 
 - - - - ( 1. 0) - - - سي أي  

 

أوراسكوم لإلنشاءات  
 مصر

 
أو  مجموعة 
 - - - - - 0. 3 - - سي أي  

 

  9. 7 1  .2 - 63  .1 ( 1 . 4) 1. 4 5. 4 89  .2  اإلجمالي
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 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

تأسيس شركة  تم  الرئيسين حيث  اإلدارة  المجموعة من موظفي  لدى  العمليات  الرئيسي ومدير  المالي  المسؤول  يعتبر  ذلك،  عالوة على 
أقل من مليون دوالر أمريكي لكل عضو على حدة  )تعويضات   2019وبلغ إجمالي التعويضات لسنة    2019سبتمبر    30فيرتيغلوب في  

، ال شيء(. لم يتم منح موظفي اإلدارة الرئيسيين أيه تعويضات نهاية خدمة و / أو 2018قصيرة األجل )قصيرة األجل والعناصر األخرى  
 . 2019امتيازات ترتكز على األسهم خالل عام 

 
 أحداث الحقة – 27

 

 19تأثير فيروس كوفيد 
 

)فيروس كورونا( يؤثر على األسواق واالقتصاد العالمي. في الوقت الحالي، فإن تأثير الفيروس على  19 ال يزال تفشي فيروس كوفيد
أعمال المجموعة محدود حيث لم تتوقف عمليات اإلنتاج في مصانع المجموعة ولم تشهد المجموعة في الوقت الراهن تغيرات جوهرية 

 يع وال يزال مركز السيولة الخاصة بالمجموعة قويا . في الطلب حيث لم تتأثر سلسة التوريد وقنوات التوز
 

، قد تؤثر بشكل سلبي، من ضمن عوامل أخرى، على سلسلة التوريد والقوى العاملة وعمليات 19إال أن استمرار جائحة فيروس كوفيد  
وضع فريق عمل خاص بفيروس المصانع ومستويات الطلب النهائية في السوق ومركز السيولة الخاص بنا. وبالتالي قامت المجموعة ب

يقوم بوضع وتطبيق خطط الطوارئ كما تقوم المجموعة عن كثب بتقييم التطورات بصورة مستمرة. سوف نتخذ كافة اإلجراءات    19كوفيد  
التحديد الحفاظ على سالمة موظفينا وموردينا وعمالئنا وكا فة  الالزمة للحفاظ على استمرار عمليات المجموعة دون توقف وعلى وجه 

 أصحاب المصلحة اآلخرين. 
 

 اتفاقية تنازل عن قرض مستحق القبض بين شركات أو سي أي
 

  63 .6مليون دوالر أمريكي من القرض مستحق القبض البالغ  26. 8تنازلت شركة أو إف تي عن حقها البالغ  2020مارس  31في 
 مليون دوالر أمريكي بين شركات المجموعة. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 2019ديسمبر  31قائمة بالشركات التابعة األساسية كما في   -28
 

    

       

    طريقة التوحيد  حصص الملكية  بلد التأسيس  أسم الشركة
       

    تم توحيدها بالكامل  50 .99 الجزائر  سورفيرت الجزائر أس بي أيه 
    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة )فيرتل(  المحدودة األسمدةلصناعات  الرويس

    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة 
    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة ليمتد فيرتليزر تريد أو سي آي  
    تم توحيدها بالكامل  99 .96 مصر  أس أيه إي لإلنشاء والصناعة أوراسكوم 

    تم توحيدها بالكامل  60 .00 مصر  الشركة المصرية للصناعات األساسية 
    تم توحيدها بالكامل  99 .96 مصر  الشركة المصرية لألسمدة 
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 بيان المركز المالي 42   البيانات المالية المنفصلة 
 

 الشاملة األخرى  واإليراداتبيان األرباح أو الخسائر  43       
        

 بيان التغيرات في حقوق الملكية 44
 

 بيان التدفقات النقدية 45
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المنفصلة 46
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42     2019فيرتيغلوب   التقرير السنوي لشركة   
  

 

 المنفصلةالبيانات المالية 

 بيان المركز المالي 

 كما في 
 

 إيضاح مليون دوالر أمريكي
 ديسمبر  31

2019 
   

   الموجودات 
   الموجودات غير المتداولة 
 2.619 .7 ( 35) االستثمار في شركات تابعة
 0 .1  الممتلكات واآلالت والمعدات

 2.619 .8  إجمالي الموجودات غير المتداولة 
   

   الموجودات المتداولة

 1.154 .0 ( 36) الذمم المدينة األخرى 
 10 .6 ( 37) النقد وما يعادله

 1.164 .6  إجمالي الموجودات المتداولة 

 3.784 .4  إجمالي الموجودات
   

   حقوق الملكية

 3.328 .2  رأس المال 
 -  االحتياطيات األخرى 
 413 .6  األرباح المحتجزة 

 3.741 .8  الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة حقوق 
   

   المطلوبات 

   المطلوبات المتداولة

 40 .0 ( 38) القروض والسلفيات
 2 .6 ( 39) الذمم الدائنة األخرى 

 42 .6  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 42 .6  إجمالي المطلوبات

 3.784 .4  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المنفصلة. 49إلى   46ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

_______________________ 

 عبد السميع )عضو مجلس إدارة( هشام

iPad



 

43     2019فيرتيغلوب   التقرير السنوي لشركة   
  

 

 البيانات المالية المنفصلة

 األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 

 ديسمبر 31للفترة المنتهية في 
 

 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي
   

 (3 .1) ( 40) المصروفات اإلدارية والعمومية 
 (0 .7)  المصروفات األخرى 

 (3 .8)  الخسائر التشغيلية

   
 47 .1 ( 41) إيرادات التمويل
 (0 .1) ( 41) تكاليف التمويل

 47 .0 ( 41) صافي )تكاليف( التمويل 

 43 .2  الدخل األرباح قبل ضريبة 

 -  ضريبة الدخل

 43 .2  أرباح السنة

 43 .2  إجمالي اإليرادات الشاملة

 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المنفصلة. 49إلى   46ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44     2019فيرتيغلوب   التقرير السنوي لشركة   
  

 

 البيانات المالية المنفصلة

 التغيرات في حقوق الملكية بيان 
 

 األرباح المحتجزة  االحتياطيات األخرى رأس المال  مليون دوالر أمريكي

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة 

     2018يناير  1الرصيد في 

     
 43 .2 43 .2 - - صافي األرباح

 - - - - اإليرادات الشاملة األخرى

 43 .2 43 .2 - - إجمالي اإليرادات الشاملة
     

 3.328 .2 - - 3.328 .2 إصدار أسهم 
 370 .4 370 .4 - - تعديالت تتعلق بتخصيص ثمن شراء فيرتيغلوب

 3.741 .8 413 .6 - 3.328 .2 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المنفصلة. 49إلى   46ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 البيانات المالية المنفصلة

 التدفقات النقدية بيان 

 ديسمبر 31للفترة المنتهية في 
 

 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي
   

 43 .2  أرباح السنة
   

   تعديالت لـ:
 ( 47 .1) ( 41) إيرادات الفائدة 

 0 .1 ( 41) مصروفات الفائدة 
   

   التغيرات في: 
 ( 28 .0)  التجارية واألخرى الذمم المدينة 

 2 .5  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 ( 29 .3)  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   
 (0 .1)  االستثمارات في الممتلكات واآلالت والمعدات

 (0 .1)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

   
 40 .0  شركات تابعةالمتحصالت من قروض 

 40 .0  التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

   

 10 .6  صافي التدفقات النقدية

   
 10 .6  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

 -  يناير 1النقد وما يعادله في 

 10 .6  ديسمبر 31النقد وما يعادله في 

 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المنفصلة. 49إلى   46المدرجة على الصفحات من ت شكل اإليضاحات 

  



 

46     2019فيرتيغلوب   التقرير السنوي لشركة   
  

 

 البيانات المالية المنفصلة
 إيضاحات حول البيانات المالية المنفصلة 

 ديسمبر  31للفترة المنتهية في 
  

 معلومات عامة      -29
 

كشركة خاصة محدودة باألسهم بموجب لوائح    2018ديسمبر    23ليمتد )"الشركة"( في    تم تأسيس فيرتيغلوب هولدينج
، برج السلع، مربعة  24، الطابق  2476-2475. يقع مكتب الشركة المسجل في  2015شركات سوق أبوظبي العالمي لسنة  

سجلة في السجل التجاري لسوق سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة م
 .  000001911أبوظبي العالمي برقم  

 
  31)تاريخ التأسيس( وحتى    2018ديسمبر    23تعتبر هذه البيانات المالية أول بيانات مالية للشركة، وتشمل الفترة من  

 . وبالتالي، لم يتم عرض أي أرقام مقارنة في هذه البيانات المالية. 2019ديسمبر  
 

 أساس اإلعداد      -30
 

تم إعداد البيانات المالية المنفصلة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتلتزم باألحكام ذات الصلة من نظام تأسيس  
 .  2015الشركة ولوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لسنة 

 ، ما لم يذكر خالف ذلك. تم إعداد البيانات المالية المنفصلة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية
 ديسمبر.   31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية لفيرتيغلوب هولدينج في 

 إن العملة التشغيلية وعملة العرض هي دوالر الواليات المتحدة )’الدوالر األمريكي‘(. 
 تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ع شر للمليون دوالر أمريكي، ما لم ي ذكر خالف ذلك. 

 
 المبادئ المحاسبية المطبقة       -31

 
يتم في البيانات المالية المنفصلة، تطبيق نفس السياسات المحاسبية المدرجة في اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة، 

. تم  باستثناء قياس الشركات التابعة كما تم عرضها ضمن ’االستثمارات في الشركات التابعة‘ في البيانات المالية الموحدة
 تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على كافة السنوات المعروضة.

 
للحصول على نظرة عامة حول التعديالت التي أصبحت قابلة للتطبيق والمعايير الجديدة التي لم تنطبق بعد على فيرتيغلوب  

 حول البيانات المالية الموحدة.    2-4هولدينج، يرجى العودة إلى اإليضاح رقم 
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 االستثمار في شركات تابعة

تكون   الشركة على منشأة ما عندما  ت سيطر  الشركة.  لسيطرة  التي تخضع  الشركات  التابعة في  الشركات  تتمثل 
معرضة إلى، أو لديها الحق في، عائدات متغيرة نتيجة استثماراتها مع هذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير 

ا. يتم بيان االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة في تلك العائدات من خالل نفوذها على الشركة المستثمر به
 ناقصا  خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.  

عند تفقد الشركة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإيقاف االعتراف باستثمارات الشركات التابعة. يتم االعتراف 
يتم عرض عند استبعاد الشركة التابعة،    .بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر

البيانات المالية، بما في ذلك البيانات المالية المقارنة، كبيانات مالية غير موحدة، أي كبيانات مالية فردية أو منفصلة 
 حيثما يكون مالئما . 

 توزيعات األرباح 
البيانات المالية المنفصلة، في الفترة التي تتم  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في  

 فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة. 
 

 إيرادات توزيعات األرباح 
 يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من الشركات التابعة للشركة عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح. 
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تؤثر على  التي  والتقديرات واالفتراضات  اإلدارة وضع األحكام  يتطلب من  المنفصلة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.  
 

ب التقديرات تتم  على  بالتعديالت  االعتراف  يتم  لها.  التابعة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  مستمرة  صورة 
 المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بذلك التعديل. 

 

المجاالت التي تنطوي على افتراضات تتمثل المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيد، أو  
 وتقديرات ذات أهمية للبيانات المالية المنفصلة بانخفاض قيمة االستثمارات في الشركات التابعة.

 

 تقييم االستثمارات في الشركات التابعة 
 

تقوم الشركة بالتحقق مما إذا كانت االستثمارات في الشركات التابعة قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ  
 كل ميزانية عمومية.  

قد يتضمن مؤشر انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات التابعة، على التوالي، التعديل التنازلي من قبل اإلدارة 
شرات األخرى النخفاض قيمة استثمارات مجاالت أخرى حيث تشير البيانات للخطة االستراتيجية. قد تتضمن المؤ

الملحوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. ينطوي هذا التحديد على أحكام 
وت المالي  األداء  أخرى،  بين عوامل  من  بتقييم،  اإلدارة  تقوم  األحكام،  هذا  اتخاذ  عند  األعمال جوهرية.  وقعات 

الستثماراتها، بما في ذلك عوامل مثل أداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية  
 والتمويلية. 
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 البيانات المالية المنفصلة
 إيضاحات حول البيانات المالية المنفصلة 
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في حال وجود مؤشر على انخفاض القيمة، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد لالستثمارات لغرض تحديد مدى خسائر  
انخفاض القيمة، إن وجدت. يعتبر االستثمار أنه تعرض النخفاض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة  

 رداد في القيمة العادلة لالستثمار ناقصا  تكاليف البيع والقيمة من االستخدام، أيهما أكبر.  الدفترية. تتمثل القيمة القابلة لالست
 

ا تكاليف البيع أفضل تقدير للمبلغ الذي ستحصل عليه الشركة إذا قامت ببيع استثماراتها.   تمثل القيمة العادلة لالستثمارات ناقص 
أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع األخذ في االعتبار تكاليف يتم تقدير القيمة العادلة لكل استثمار على  

 البيع. 
 

على   بناء   الضريبة  قبل  النقدية  التدفقات  توقعات  باستخدام  الحسابات  على  لالستثمار  االستخدام  امن  القيمة  تحديد  يعتمد 
 سنوات وفترة القيمة النهائية. 5الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة 

 

إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار بأقل من قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار إلى قيمتها 
 القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر. 

 

ائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفترات السابقة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات أو معلومات السوق  يتم عكس خس
أال   يجب  القيمة.  في  انخفاض  بآخر خسائر  االعتراف  منذ  االستثمار  القابلة السترداد  القيمة  لتحديد  المستخدمة  الخارجية 

رية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد القيمة الدفت
 في السنوات السابقة. 
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 المالية وإدارة رأس المال‘ من اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة.  ’المخاطر 6يتم اإلشارة في اإليضاح رقم 
 

 مخاطر التأمين   34-1
 

 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
 

 2019 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 
   

 1.153 .7  الذمم المدينة األخرى 
 10 .6  النقد وما يعادله 

 1.164 .3  اإلجمالي 

 
 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر ائتمان الذمم المدينة األخرى حسب القطاع الجغرافي:

 
 2019 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 

   

 25 .0  الشرق األوسط وأفريقيا
 1.083 .3  أوروبا

 45 .7  األمريكتان

  1.154 .0  اإلجمالي 
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تواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة وباستثناء تأثير فيما يلي 
 :اتفاقيات التسوية

 
ديسمبر   31في 

2019 
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 

القيمة  
 الدفترية 

التدفقات  
النقدية  

 التعاقدية
أقل من  

 سنة واحدة 
إلى   1من 

 سنوات  5

أكثر  
 5من 

 سنوات
       

       المطلوبات المالية 
القروض والسلفيات 
 1من شركات تابعة 

 
0. 40 0. 40 0. 40 - - 

الذمم الدائنة التجارية 
 واألخرى

 
6. 2 6. 2 6. 2 

  

 - - 42 .6 42 .6 42 .6  اإلجمالي 

 
التدفقات النقدية للقرض المستلم من شركة صناعات أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية    تتضمنال  

 األسمدة في الرويس المحدودة نظرا  ألن القرض يستحق السداد عند الطلب. 
 كجزء من إعداد البيانات المالية، قامت الشركة بتقييم مخاطر السيولة لديها. 

ا من شركة تابعة. على الرغم من تصنيف   هذا القرض من الشركة التابعة تتضمن المطلوبات المالية للشركة قرض 
على أنه قصير األجل نظرا  لشروطه التعاقدية، يمكن للمجموعة التحكم في تاريخ السداد وتحديده كما يمكن تمديده  

 إلى ما بعد عام واحد. 
 

 مخاطر السوق   34-3
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

معقولة في معدالت الفائدة على هذا الجزء من  يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المحتملة بصورة  
القروض المتأثرة. مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، تتأثر أرباح الشركة قبل الضريبة من خالل التأثير  
على القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة باإلضافة إلى إعادة تمويل القروض أسعار الفائدة الثابتة، على النحو 

 التالي:
 

 2019 في نقاط األساس  مليون دوالر أمريكي 
   

 10 .8 نقطة أساس  100+ التأثير على األرباح قبل الضريبة للسنة القادمة
 ( 10 .8) نقطة أساس 100- 
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 البيانات المالية المنفصلة
  إيضاحات حول البيانات المالية المنفصلة
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 فئات الموجودات المالية
 

2019 
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 

القروض والذمم المدينة / الذمم  
 الدائنة بالتكلفة المطفأة

   
   الموجودات 

 1.154 .0  الذمم المدينة األخرى 
 10 .6  النقد وما يعادله 

 1.164 .6  اإلجمالي 

   
   المطلوبات

 40 .0  شركات تابعةالقروض والسلفيات من 
 2 .6  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 42 .6  اإلجمالي 
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 2019  مليون دوالر أمريكي 
   

 -  يناير  1الرصيد في 
 2.619 .7  مساهمة رأس المال 

 2.619 .7  ديسمبر 31الرصيد في 

 
 : 2019ديسمبر  31الرئيسية كما في قائمة بالشركات التابعة 

 

 نسبة الملكية بلد التأسيس  االسم
   

 100 .0 اإلمارات العربية المتحدة ( فيرتيلشركة صناعات االسمدة بالرويس ليمتد )
 60 .0 مصر الشركة المصرية للصناعات األساسية 

 99 .90 مصر الشركة المصرية لألسمدة
 50 .99 الجزائر  سورفيرت الجزائر

 100 .00 اإلمارات العربية المتحدة أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 
 100 .00 اإلمارات العربية المتحدة فيرتيغلوب للتوزيع ليمتد 

 99 .96 مصر أوراسكم كونستراكشون اندستريز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الذمم المدينة األخرى       -36

 
 2019  مليون دوالر أمريكي 

   

 1.110 .5  قروض صادرة لشركات تابعة
 43 .1  شركات تابعةذمم مدينة أخرى من  

 0 .1  ذمم مدينة أخرى من أطراف ذات عالقة
 0 .3  الذمم المدينة األخرى 

 1.154 .0  اإلجمالي 

 -  غير متداولة 
 1.154 .0  متداولة

 1.154 .0  ديسمبر  31في 

 
 إن القيمة الدفترية للذمم المدينة تقارب قيمتها العادلة.

 
االئتمان المتوقعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة. سيتم مراقبة هذا األمر بشكل مستمر  لم يترتب على تقييم خسائر  

 .من اآلن فصاعد ا وإعادة تقييمه بشكل دوري
 

 :القروض والذمم المدينة األخرى من الشركات التابعة صيلتف
 

 معدل الفائدة النوع  مليون دوالر أمريكي 
2019 

 قصير األجل 
    

 28. 1 ٪ 2 .3 غير مضمون  لتجارة األسمدة أو سي آي

 غير مضمون  أو سي آي الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 أسعار الفائدة السائدة لدى  
  131  .15+  )ليبور(  بنوك لندن
 1.082. 4 نقطة أساس

 43 .1 - - ذمم مدينة أخرى لشركات تابعة

 1.153 .6   اإلجمالي 

 
 النقد وما يعادله       -37

 
 2019  دوالر أمريكي مليون 

   

 10 .6  األرصدة المصرفية

 10 .6  اإلجمالي 
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 البيانات المالية المنفصلة
 إيضاحات حول البيانات المالية المنفصلة 
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 القروض والسلفيات      -38
 

 2019  مليون دوالر أمريكي 
   

 40 .0  شركة صناعات االسمدة بالرويس
 40 .0  من الشركات التابعة اإلجمالي الفرعي

 40 .0  اإلجمالي 

 -  غير متداولة 

 40 .0  متداولة

 40 .0  ديسمبر 31الرصيد في 
 

 القيم الدفترية للقروض والسلفيات من الشركات التابعة تقارب قيمها العادلة.إن 
 

 الذمم الدائنة األخرى       -39
 

 2019  مليون دوالر أمريكي 
   

 0 .7  الذمم الدائنة المستحقة ألطراف ذات عالقة 
 0 .6  مصروفات مستحقة 

 1 .3  المطلوبات المتداولة األخرى

 2 .6  اإلجمالي 

 -  غير متداولة 
 2 .6  متداولة

 2 .6  اإلجمالي 

 
 إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.
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 المصروفات وفقاً لطبيعتها 
 

 2019  مليون دوالر أمريكي 
   

 0 .9  مصروفات تعويضات الموظفين
 2 .1  أتعاب التدقيق واألتعاب المهنية 

 0 .1  أخرى 

 3 .1  إجمالي 
 

 تتضمن المصروفات وفقا  لطبيعتها ’المصروفات العمومية واإلدارية‘.
 
 

 
 
 
 
 

 صافي تكاليف التمويل       -41
 

 2019  مليون دوالر أمريكي 
   

 47 .1  إيرادات الفائدة على القروض والذمم المدينة لشركات تابعة 

 47 .1  إيرادات التمويل 

المالية  المطلوبات  على  األخرى  التمويل  وتكاليف  الفائدة  مصروفات 
  المستهلكةالمقاسة بالتكلفة 

 
(1. 0 ) 

 (0 .1)  تكاليف التمويل 

 47 .0  صافي )تكاليف( التمويل المعترف بها في األرباح أو الخسائر 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة      -42

 
حول البيانات المالية الموحدة.    26األطراف ذات العالقة، يتم الرجوع إلى اإليضاح رقم  للحصول على نظرة عامة عن  

 : 2019ديسمبر  31لدى الشركة األرصدة التالية الخاصة بالحساب الجاري لألطراف ذات العالقة كما في 
 

 الطرف ذو عالقة 

الذمم المدينة  العالقة
القائمة في نهاية  

 السنة

 الذمم الدائنة  
القائمة في نهاية  

 السنة
    

 او سي آي اوفرسيز هولدنج 
أو سي آي  

 - 0 .1 جروب 

 او سي آي ان.في
أو سي آي  

 0 .7 - جروب 

 0 .7 0 .1  اإلجمالي 

 إن كافة أرصدة األطراف ذات العالقة القائمة غير مضمونة.  









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 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
 القیمة قبل  
 إعادة البیان 

 
 إعادة البیان*

 القیمة  
 المعاد بیانھا 

 القیمة قبل   
 إعادة البیان 

 القیمة  
 المعاد بیانھا 
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 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.
 
 
 

 

  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

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

   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 

 
 
 

 
  



 
 البیانات المالیة الموحدة 

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

   ۱۹  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 

 

 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 









  

   ٤۳  ۲۰۲۰فیرتیغلوب التقریر السنوي لشركة 
 

 
 
 

 
 

 البیانات المالیة المنفصلة 
 
 

 ٤٤ بیان المركز المالي 
 ٤٥ اآلخر بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 

 ٤٦ بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 ٤۷ بیان التدفقات النقدیة

 ٤۸ إیضاحات حول البیانات المالیة المنفصلة
 ٥٤ تقریر مدققي الحسابات المستقلین 



 

 ٤٤التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 البیانات المالیة المنفصلة 

 بیان المركز المالي المنفصل
 كما في 

 إیضاح  أمریكي ملیون دوالر 
 دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
    

    الموجودات 
    الموجودات غیر المتداولة

 ۲٫٦۱۹ .۷ ۲٫٦۱۹ .۰ ) ۷( االستثمار في شركات تابعة 
 ۰ .۱ ۰ .۱  الممتلكات واآلالت والمعدات 

 - ۱ .۹  موجودات حق االستخدام 
 ۲٫٦۱۹ .۸ ۲٫٦۲۱ .۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

    

    الموجودات المتداولة 
 ۱٫۱٥٤ .۰ ۱٫۲٥۳ .۷ ) ۸( الذمم المدینة األخرى 

 ۱۰ .٦ ۰ .۱ ) ۹( النقد وما یعادلھ 
 ۱٫۱٦٤ .٦ ۱٫۲٥۳ .۸  إجمالي الموجودات المتداولة 

 ۳٫۷۸٤ .٤ ۳٫۸۷٤ .۸  إجمالي الموجودات 
    

    حقوق الملكیة
 ۳٫۳۲۸ .۲ ۳٫۳۲۸ .۲  رأس المال 

 - -  االحتیاطیات األخرى 
 ٤۱۳ .٦ ٤۰۲ .٦  األرباح المحتجزة 

 ۳٫۷٤۱ .۸ ۳٫۷۳۰ .۸  حقوق الملكیة المنسوبة إلى مالكي الشركة 
    

    المطلوبات 
    المطلوبات غیر المتداولة 

 - ۱۱۰ .٦ ) ۱۰( القروض والسلفیات 
 - ۱ .٦  التزامات اإلیجار 

 - ۱۱۲ .۲  المتداولة إجمالي المطلوبات غیر 
    

    المطلوبات المتداولة 
 ٤۰ .۰ ۲۷ .٦ ) ۱۰( القروض والسلفیات 

 - ۰ .۳  التزامات اإلیجار 
 ۲ .٦ ۳ .۹ ) ۱۱( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ٤۲ .٦ ۳۱ .۸  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 ٤۲ .٦ ۱٤٤ .۰  إجمالي المطلوبات 

 ۳٫۷۸٤ .٤ ۳٫۸۷٤ .۸  الملكیة والمطلوبات إجمالي حقوق 
  . المنفصلة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ٥۳إلى  ٤۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



  

 ٤٥التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 البیانات المالیة المنفصلة 

 المنفصل  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في  

 
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 

    
 ) ۳ .۱( ) ۱۰ .٦( ) ۱۲( المصروفات اإلداریة والعمومیة 

 ) ۰ .۷( ) ۰ .۱(  المصروفات األخرى 
 ) ۳ .۸( ) ۱۰ .۷(  الخسائر التشغیلیة 

    
 ٤۷ .۱ ٤۰ .۳ ) ۱۳( إیرادات التمویل 
 ) ۰ .۱( ) ۱ .۲( ) ۱۳( تكالیف التمویل

 ٤۷ .۰ ۳۹ .۱ ) ۱۳( التمویل صافي (تكالیف) 
 - ۹۰ .۸  توزیعات أرباح من شركات تابعة 

 ٤۳ .۲ ۱۱۹ .۲  األرباح قبل ضریبة الدخل 
 - -  ضریبة الدخل 
 ٤۳ .۲ ۱۱۹ .۲  أرباح السنة 

 ٤۳ .۲ ۱۱۹ .۲  الدخل الشامل إجمالي 
 

 . المنفصلة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ٥۳إلى  ٤۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



  

 ٤٦التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 البیانات المالیة المنفصلة 

 التغیرات في حقوق الملكیة المنفصل بیان 
 دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في  

 

 األرباح المحتجزة  االحتیاطیات األخرى  رأس المال  ملیون دوالر أمریكي 

حقوق الملكیة  
المنسوبة إلى  
 مالكي الشركة 

     ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  
     

 ٤۳ .۲ ٤۳ .۲ - - صافي األرباح 
 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ٤۳ .۲ ٤۳ .۲ - - الدخل الشامل إجمالي 
     

 ۳٫۳۲۸ .۲ - - ۳٫۳۲۸ .۲ إصدار أسھم 
 ۳۷۰ .٤ ۳۷۰ .٤ - - فرتیلمساھمة 

 ۳٫۷٤۱ .۸ ٤۱۳ .٦ - ۳٫۳۲۸ .۲ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في  
     

 ۱۱۹ .۲ ۱۱۹ .۲ - - صافي األرباح 
 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ۱۱۹ .۲ ۱۱۹ .۲ - - الدخل الشامل إجمالي 
     

 ) ۰ .٥( ) ۰ .٥( - - تعدیالت تتعلق بالسنة السابقة 
 )۱۲۹ .۷( )۱۲۹ .۷( - - توزیعات أرباح للمساھمین

 ۳٫۷۳۰ .۸ ٤۰۲ .٦ - ۳٫۳۲۸ .۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 

 . المنفصلة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ٥۳إلى  ٤۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



  

 ٤۷التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 البیانات المالیة المنفصلة 

 التدفقات النقدیة المنفصلبیان 
 دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في  

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ إیضاح  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ٤۳ .۲ ۱۱۹ .۲  أرباح السنة 
    

    تعدیالت لـ: 
 ) ٤۷ .۱( ) ٤۰ .۳( ) ۱۳( إیرادات الفائدة 

 ۰ .۱ ۱ .۲ ) ۱۳( مصروفات الفائدة 
 - ) ۰ .۱(  من شركات زمیلة  إیرادات

 - ) ۹۰ .۷(  توزیعات أرباح من شركات تابعة 
    

    التغیرات في: 
 ) ۲۸ .۰( ) ۹۹ .۹(  الذمم المدینة التجاریة واألخرى 

 ۲ .٥ ۱ .۱  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 - ) ۱ .۰(  فائدة مدفوعة 
 - ٤۰ .۳  فائدة مستلمة 

 ) ۲۹ .۳( ) ۷۰ .۲(  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
    

 ) ۰ .۱( ) ۱ .۹(  والمعدات االستثمارات في الممتلكات واآلالت 
 - ۹۰ .۷  توزیعات أرباح من شركات تابعة 

 - ۰ .٦  توزیعات أرباح من شركات مستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة 
 - ۰ .۱  مشروع مشترك استثمار في 

 ) ۰ .۱( ) ۸۹ .٥(  التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة 
    

 - ۱٥٦ .۸  أطراف أخرى المتحصالت من قروض 
 ٤۰ .۰ -  شركات تابعة المتحصالت من قروض 

 - ) ۱٤ .۲(  سداد قروض أطراف أخرى 
 - ) ٤۰ .۰(  شركات تابعة  قروض   سداد

 - ) ۲ .۷(  قروض جدیدة تكالیف معامالت 
 - ) ۱۲۹ .۷(  توزیعات أرباح مدفوعة للمساھمین 

 ٤۰ .۰ ) ۲۹ .۸(  التمویلیة التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة 
    

 ۱۰ .٦ ) ۱۰ .٥(  صافي التدفقات النقدیة 
    

 ۱۰ .٦ ) ۱۰ .٥(  صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ 
 - ۱۰ .٦  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
 ۱۰ .٦ ۰ .۱  دیسمبر   ۳۱النقد وما یعادلھ في 

 
المنفصلة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ٥۳إلى  ٤۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



  

 ٤۸التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 معلومات عامة     -۱
 

باألسھم بموجب  كشركة خصوصیة محدودة  ۲۰۱۸دیسمبر    ۲۳فیرتیغلوب ھولدینج لیمتد ("الشركة") في  س  یتم تأس
، ۲۰، الطابق  ۲٤۷٦-۲٤۷٥. یقع مكتب الشركة الرئیسي في  ۲۰۱٥لوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لسنة  

اإلمارات العربیة المتحدة. إن الشركة مقیدة في ، أبوظبي  ا، جزیرة الماریسوق أبوظبي العالميمربعة  ،  السلع  برج  
 . ۰۰۰۰۰۱۹۱۱السجل التجاري لسوق أبوظبي العالمي تحت رقم 

 
 أساس اإلعداد      -۲

 

نظام األحكام ذات الصلة من  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وتلتزم بالمنفصلة  تم إعداد البیانات المالیة  
 . ۲۰۱٥ح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لسنة ولوائ المجموعةتأسیس 

 

 ما لم یذكر خالف ذلك. ، وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة المنفصلة 
 

 دیسمبر. ۳۱ینایر وتنتھي في  ۱تبدأ السنة المالیة لفیرتیغلوب ھولدینج في 
 

 . ‘) الدوالر األمریكي(’ األمریكيإن العملة التشغیلیة وعملة العرض ھي الدوالر 
 

 تم تقریب كافة القیم إلى أقرب ُعشر للملیون دوالر أمریكي، ما لم یُذكر خالف ذلك. 
 

 المبادئ المحاسبیة المطبقة     -۳
 

المالیة   البیانات  المدرجة في اإلیضاحات حول  المحاسبیة  السیاسات  المنفصلة، یتم تطبیق نفس  المالیة  البیانات  في 
ة، باستثناء قیاس الشركات التابعة والتي یتم عرضھا ضمن ’االستثمارات في الشركات التابعة‘ في البیانات  الموحد

 المالیة المنفصلة. تم تطبیق ھذه السیاسات بصورة متسقة على كافة السنوات المعروضة.
 

لم تنطبق بعد على    حولللحصول على نظرة عامة   التي  التي أصبحت قابلة للتطبیق والمعاییر الجدیدة  التعدیالت 
    .٤یرجى الرجوع إلى اإلیضاح ، فیرتیغلوب ھولدینج

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة     -٤

 

 االستثمار في شركات تابعة 
على منشأة ما عندما تكون معرضة  الشركةتُسیطر  .الشركةالتي تخضع لسیطرة    الكیاناتتتمثل الشركات التابعة في 

ھذه المنشأة ویكون لدیھا القدرة على التأثیر في تلك مع    استثماراتھاإلى، أو لدیھا الحق في، عائدات متغیرة نتیجة  
ات التابعة بالتكلفة ناقصاً خسائر یتم بیان االستثمارات في الشرك.  الشركة المستثمر بھاالعائدات من خالل نفوذھا على  

 انخفاض القیمة، إن وجدت.  

التابعة. یتم االعتراف بأي   اتالشرك  باستثماراتالسیطرة على شركة تابعة، تقوم بإیقاف االعتراف   الشركةعند تفقد  
م عرض البیانات  یتعند استبعاد الشركة التابعة،    عن فقدان السیطرة ضمن األرباح أو الخسائر.  ةناتج  أرباح أو خسائر

حیثما  مالیة فردیة أو منفصلة    كبیاناتمالیة غیر موحدة، أي    كبیاناتالمقارنة،  البیانات المالیة  المالیة، بما في ذلك  
 .یكون مالئماً 

 
 توزیعات األرباح 

تي تتم فیھا األرباح على مساھمي الشركة كالتزام في البیانات المالیة المنفصلة، في الفترة ال  اتیتم االعتراف بتوزیع 
 الموافقة على توزیعات األرباح من قبل مساھمي الشركة. 

 
 إیرادات توزیعات األرباح

 . عند ثبوت الحق في استالم توزیعات األرباحمن الشركات التابعة للشركة یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  -٥
 

یتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق  المنفصلة  إن إعداد البیانات المالیة  
المحاسبیة   النتائج  للشركة  السیاسات  للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف  المعلنة  والمبالغ 

 الفعلیة عن تلك التقدیرات.  
 

مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة تتم بصورة مستمرة 
 في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیر وفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بذلك التعدیل.

 

الت  تتمثل المجاالت  أو  التعقید،  أو  األحكام  من  درجة عالیة  تنطوي على  التي  افتراضات  المجاالت  تنطوي على  ي 
 . المنفصلة بانخفاض قیمة االستثمارات في الشركات التابعة وتقدیرات ذات أھمیة للبیانات المالیة

 

أحكام   المنفصلة،  جوھریةال توجد  المالیة  البیانات  الشركة في  قبل  الشركة    مطبقة من  االستثمار في  تقییم  باستثناء 
 . التابعة

 
 التابعة تقییم االستثمارات في الشركات

 

تقوم الشركة بالتحقق مما إذا كانت االستثمارات في الشركات التابعة قد تعرضت النخفاض في القیمة في تاریخ كل 
 .میزانیة عمومیة

 

التوالي،   الشركات التابعة، على  انخفاض قیمة االستثمارات في   التنازلي من قبل اإلدارة تعدیل  القد یتضمن مؤشر 
االستثمارات مجاالت أخرى حیث تشیر البیانات قد تتضمن المؤشرات األخرى النخفاض قیمة  للخطة االستراتیجیة.  

انخفاض    الملحوظة قیاسھ إلى وجود  النقد  یمكن  التدفقات  المقدرة.  في  المستقبلیة  أحكام على  التحدید    اھذ  ینطويیة 
ھذا   اتخاذ  عند  األعمال األحكامجوھریة.  وتوقعات  المالي  األداء  أخرى،  عوامل  بین  من  بتقییم،  اإلدارة  تقوم   ،

غیلیة الستثماراتھا، بما في ذلك عوامل مثل أداء الصناعة والقطاع، والتغیرات في التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التش 
 والتمویلیة.

 

في حال وجود مؤشر على انخفاض القیمة، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد لالستثمارات لغرض تحدید مدى 
خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. یعتبر االستثمار أنھ تعرض النخفاض القیمة إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد أقل  

لقیمة القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لالستثمار ناقصاً تكالیف البیع والقیمة من االستخدام،  من القیمة الدفتریة. تتمثل ا
 أیھما أكبر. 

 

تمثل القیمة العادلة لالستثمارات ناقًصا تكالیف البیع أفضل تقدیر للمبلغ الذي ستحصل علیھ الشركة إذا قامت ببیع 
استثمار على أساس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، مع األخذ في  استثماراتھا. یتم تقدیر القیمة العادلة لكل  

 االعتبار تكالیف البیع. 
 

القیمة   النقدیة قبل الضریبة بناًء على   االستعمالیةیعتمد تحدید  التدفقات  الحسابات باستخدام توقعات  لالستثمار على 
 سنوات وفترة القیمة النھائیة.  ٥طي فترة الموازنات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغ

 

إذا تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار بأقل من قیمتھا الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لالستثمار إلى قیمتھا  
 القابلة لالسترداد. یتم االعتراف بأي خسائر انخفاض في القیمة مباشرة في بیان األرباح أو الخسائر. 

  



  

 ٤۹التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 (تابع) استخدام التقدیرات واألحكام  -٥
 

 

  ھ إذا تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار بأقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لالستثمار إلى قیمت
 الخسارة. یتم االعتراف بأي خسارة انخفاض في القیمة مباشرة في بیان الربح أو والقابلة لالسترداد. 

 

عكس خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في الفترات السابقة فقط إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات أو معلومات    یتم
انخفاض في القیمة.    خسائراالستثمار منذ االعتراف بآخر   القیمة القابلة الستردادالسوق الخارجیة المستخدمة لتحدید 

 بخسائرسترداد القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا لو لم یتم االعتراف  لال  ةالقابل  القیمةتجاوز  تیجب أال  
 انخفاض في القیمة في السنوات السابقة. 

 
 المخاطر المالیة وإدارة رأس المال       -٦
  

رقم   اإلیضاح  في  اإلشارة  المالیة    ٦یتم  البیانات  حول  اإلیضاحات  من  المال‘  رأس  وإدارة  المالیة  ’المخاطر  إلى 
 الموحدة.  

 

 ئتماناإل مخاطر    ۱-٦
 

 فیما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۱٫۱٥۳ .۷ ۱٫۲٥۳ .٤ الذمم المدینة األخرى 
 ۱۰ .٦ ۰ .۱ النقد وما یعادلھ 

 ۱٫۱٦٤ .۳ ۱٫۲٥۳ .٥ اإلجمالي 
 

 فیما یلي أقصى تعرض لمخاطر ائتمان الذمم المدینة األخرى حسب القطاع الجغرافي: 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۲٤ .۷ ۱۲٤ .٦ الشرق األوسط وأفریقیا 
 ۱٫۰۸۳ .۳ ۱٫۱۱۹ .٦ أوروبا 

 ٤٥ .۷ ۹ .۲ األمریكتان
 ۱٫۱٥۳ .۷ ۱٫۲٥۳ .٤ اإلجمالي 

 
 مخاطر السیولة     ۲-٦

  

فیما یلي تواریخ االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة، بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة وباستثناء تأثیر 
 :اتفاقیات التسویة

 

دیسمبر   ۳۱في 
۲۰۲۰ 

 إیضاح ملیون دوالر أمریكي 
القیمة  

 الدفتریة 

التدفقات  
النقدیة  

 التعاقدیة

أقل من  
سنة 

 واحدة
إلى   ۱من 

 سنوات ٥
أكثر من 

 سنوات ٥
       

       المطلوبات المالیة
 - ۱۱۰ .٦ ۲۷ .٦ ۱۳۸ .۲ ۱۳۸ .۲ ) ۱۰( القروض والسلفیات 

 - ۱ .٦ ۰ .۳ ۱ .۹ ۱ .۹  التزامات اإلیجار 
الذمم الدائنة التجاریة  

 واألخرى 
)۱۱ ( 

۹. ۳ ۹. ۳ ۹. ۳ - - 
 - ۱۱۲ .۲ ۳۱ .۸ ۱٤٤ .۰ ۱٤٤ .۰  اإلجمالي 

 
 

 مخاطر السیولة ۲-٦
 

فیما یلي تواریخ االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة، بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة وباستثناء تأثیر  
 :اتفاقیات التسویة

 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 إیضاح  أمریكي ملیون دوالر 

القیمة  
 الدفتریة

التدفقات  
النقدیة 

 التعاقدیة

أقل من  
سنة 

 واحدة

 ۱من 
  ٥إلى 

 سنوات

أكثر من 
٥ 

 سنوات
       

       المطلوبات المالیة
القروض والسلفیات من شركات  

 - - ٤۰ .۰ ٤۰ .۰ ٤۰ .۰ ) ۱۰( تابعة 
 - - ۲ .٦ ۲ .٦ ۲ .٦ ) ۱۱( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 - - ٤۲ .٦ ٤۲ .٦ ٤۲ .٦  اإلجمالي 
 

 كجزء من إعداد البیانات المالیة، قامت الشركة بتقییم مخاطر السیولة لدیھا.  
 تتضمن المطلوبات المالیة للشركة قرًضا من شركة تابعة.  

إال أنھ لشروط التعاقدیة،  ل   نظراً على الرغم من تصنیف ھذا القرض من الشركة التابعة على أنھ قصیر األجل  
 .ةواحد  سنة أكثر منتمدیده إلى  وكذلكیمكن للمجموعة التحكم في تاریخ السداد وتحدیده 

 
 مخاطر السوق    ۳-٦

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

یوضح الجدول التالي الحساسیة تجاه التغیرات المحتملة بصورة معقولة في معدالت الفائدة على ھذا الجزء من  
الشركة قبل الضریبة من خالل التأثیر   أرباحتأثر  ت،  ثابتة  جمیع المتغیرات األخرى  بقاءمع  المتأثرة.  القروض  

، على النحو  ةالثابت  أسعار الفائدةباإلضافة إلى إعادة تمویل القروض    ةالمتغیر  أسعار الفائدةعلى القروض ذات  
 التالي: 

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ في نقاط األساس  ملیون دوالر أمریكي 
    

 ۱۰ .۸ ۱۰ .۷ نقطة أساس ۱۰۰+ التأثیر على األرباح قبل الضریبة للسنة القادمة
 ) ۱۰ .۸( )۱۰ .۷( نقطة أساس ۱۰۰- 

 

 فئات األدوات المالیة
 

۲۰۲۰ 
 إیضاح ملیون دوالر أمریكي 

القروض والذمم المدینة / الذمم  
 الدائنة بالتكلفة المطفأة

   

   الموجودات
 ۱٫۲٥۳ .۷ )۸( الذمم المدینة األخرى 

 ۰ .۱ )۹( النقد وما یعادلھ 
 ۱٫۲٥۳ .۸  اإلجمالي 

   

   المطلوبات 
 ۱۳۸ .۲ ) ۱۰( القروض والسلفیات من البنوك
 ۳ .۹ ) ۱۱( الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ۱٤۲ .۱  اإلجمالي 
 

  



  

 ٥۰التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 (تابع) المخاطر المالیة وإدارة رأس المال  -٦
 

 مخاطر السوق (تابع)    ۳-٦
 

 فئات األدوات المالیة (تابع)
 

۲۰۱۹ 
 إیضاح  دوالر أمریكي ملیون 

القروض والذمم المدینة / الذمم  
 الدائنة بالتكلفة المطفأة 

   

   الموجودات 
 ۱٫۱٥٤ .۰ )۸( الذمم المدینة األخرى 

 ۱۰ .٦ )۹( النقد وما یعادلھ 
 ۱٫۱٦٤ .٦  اإلجمالي 

   

   المطلوبات 
 ٤۰ .۰ ) ۱۰( القروض والسلفیات من البنوك

 ۲ .٦ ) ۱۱( التجاریة واألخرى الذمم الدائنة 
 ٤۲ .٦  اإلجمالي 

 
 إدارة رأس المال 
  

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

   الموجودات 
 ٤۰ .۰ ۱۳۸ .۲ القروض والسلفیات 

 ۱۰ .٦ ۰ .۱ النقد وما یعادلھناقص: 
 ۲۹ .٤ ۱۳۸ .۱ صافي الدین 

 ۳٫۷٤۱ .۸ ۳٫۷۳۰ .۸ إجمالي حقوق الملكیة 
 ۰ .۰۱ ۰ .۰٤ دیسمبر  ۳۱الدین إلى حقوق الملكیة كما في نسبة صافي 

 
 االستثمار في شركات تابعة   -۷

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۲٫٦۱۹ .۰ ۲٫٦۱۹ .۰ استثمار في شركات تابعة 
 ۰ .۷ - مشروع مشترك استثمار في 
 ۲٫٦۱۹ .۷ ۲٫٦۱۹ .۰ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 . حصتھا في المشروع المشترك وباعت، أغلقت المجموعة مكتبھا في أوروجواي ۲۰۲۰في أبریل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة بالشركات التابعة الرئیسیة كما في 
 

 نسبة الملكیة بلد التأسیس االسم
   

 ۱۰۰ .۰۰ جزر فیرجن البریطانیة میبكوأو سي آي  شركة 
 ۱۰۰ .۰۰ جزر فیرجن البریطانیة فیرتلیزر ترایدنجشركة أو سي آي 

 ۱۰۰ .۰۰ ھولندا  أو سي آي میناشركة 
 ۱۰۰ .۰۰ فرنسا فرنسا  فرتلیزر ترایدنجشركة أو سي آي 

العالمي   لیمتدالقابضة  ۱شركة األسمدة  أبوظبي    - سوق 
 ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة

العالمي   لیمتدالقابضة  ۲شركة األسمدة  أبوظبي    - سوق 
 ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة

العالمي   شركة تصدیر األسمدة القابضة أبوظبي    - سوق 
 ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة

العالمي   لیمتدشركة فیرتیغلوب للتوزیع   أبوظبي    - سوق 
 ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة

العالمي   لیمتدأوسیفیرت الشرق األوسط القابضة  شركة أبوظبي    - سوق 
 ۱۰۰ .۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة

 
 الذمم المدینة األخرى      -۸

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۱٫۱۱۰ .٥ ۱٫۲۰٤ .۹ )۱٤قروض صادرة لشركات تابعة (ایضاح 
 ٤۳ .۱ ٤۸ .٤ ) ۱٤(ایضاح ذمم مدینة أخرى من شركات تابعة 

 ۰ .۱ - ) ۱٤(ایضاح ذمم مدینة أخرى من أطراف ذات عالقة 
 - ۰ .۱ الذمم المدینة األخرى 

 ۰ .۳ ۰ .۳ مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ۱٫۱٥٤ .۰ ۱٫۲٥۳ .۷ اإلجمالي 

 - - غیر متداولة
 ۱٫۱٥٤ .۰ ۱٫۲٥۳ .۷ متداولة

 ۱٫۱٥٤ .۰ ۱٫۲٥۳ .۷ دیسمبر  ۳۱في 
 

 إن القیمة الدفتریة للذمم المدینة تقارب قیمتھا العادلة. 
 

لم یترتب على تقییم خسائر االئتمان المتوقعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة. سیتم مراقبة ھذا األمر بشكل مستمر  
 من اآلن فصاعًدا وإعادة تقییمھ بشكل دوري.

  



  

 ٥۱التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 المدینة األخرى (تابع) الذمم      -۸
 

 :القروض والذمم المدینة األخرى من الشركات التابعة اصیلتف
 

 معدل الفائدة  النوع ملیون دوالر أمریكي 
۲۰۲۰ 

 قصیر األجل 
۲۰۱۹ 

 قصیر األجل 
     

 ۲۸. ۱ - ٪ ۲ .۳ غیر مضمون  فیرتلیزر ترایدنجأو سي آي 
 - ۸٦ .۷ ٪ ۲ .۳ غیر مضمون  فیرتیغلوب للتوزیع لیمتد

 غیر مضمون  أو سي آي مینا

السائدة  الفائدة  أسعار 
لندن  بنوك  لدى 

 + (لیبور)  
 ۱٫۰٦٥ .٥ ۱٫۱۰٤. ۲ نقطة أساس   ۳۱٦ .۱٥

السائدة  غیر مضمون  أو سي آي مینا الفائدة  أسعار 
لندن  بنوك  لدى 

 + (لیبور)  
 نقطة أساس   ۱۳۱ .۱٥

۰. ۱٤ ۹. ۱٦ 

 ٤۳ .۱ ٤۸ .٤ - - ذمم مدینة أخرى لشركات تابعة*
 ۱٫۱٥۳ .٦ ۱٫۲٥۳ .۳   اإلجمالي 

     ۱٤* التفاصیل في ایضاح 
 

 النقد وما یعادلھ      -۹
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۱۰ .٦ ۰ .۰۱ األرصدة المصرفیة
 ۱۰ .٦ ۰ .۰۱ اإلجمالي 

 
 القروض والسلفیات      -۱۰

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 - ۱۳۸ .۲ قروض مصرفیة 
 ٤۰ .۰ - ) ۱٤قروض من شركات تابعة (ایضاح 

 ٤۰ .۰ ۱۳۸ .۲ اإلجمالي 
 - ۱۱۰ .٦ غیر متداولة

 ٤۰ .۰ ۲۷ .٦ متداولة
 ٤۰ .۰ ۱۳۸ .۲ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

أكملت  ۲۰۲۰أكتوبر    ۲٦في   بقیمة  شركة  ،  تمویل  إعادة  لیمتد  ھولدینج  أمریكي    ۲۳٥فیرتیغلوب  دوالر  ملیون 
 ۲۰۲٥) تستحق في عام  قرض متجددملیون دوالر أمریكي    ۷٥ملیون دوالر أمریكي و  ۱٦۰(قرض ألجل بقیمة  

 ٪.۲ .۰۰+ (لیبور) بسعر الفائدة السائد لدى بنوك لندن 
 

 العادلة. تقارب القیم الدفتریة للقروض والسلف قیمتھا 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الذمم الدائنة األخرى      -۱۱

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۰ .۷ ۰ .٤ ) ۱٤(ایضاح   الذمم الدائنة المستحقة ألطراف ذات عالقة
 - ۰ .۳ ) ۱٤(ایضاح  الذمم الدائنة المستحقة لشركات تابعة

 ۰ .٦ ۳ .۱ مصروفات مستحقة 
 ۱ .۳ ۰ .۱ المطلوبات المتداولة األخرى 

 ۲ .٦ ۳ .۹ اإلجمالي 
 - - غیر متداولة

 ۲ .٦ ۳ .۹ متداولة
 ۲ .٦ ۳ .۹ اإلجمالي 

 

 ھا العادلة. تقیم للذمم الدائنة التجاریة واألخرىالدفتریة   ةتقارب القیم
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة      -۱۲
 

 "مصروفات عمومیة وإداریة".   على طبیعتھاوفقاً لمل المصروفات تتش
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ۰ .۹ ٥ .٤ مصروفات تعویضات الموظفین 
 ۱ .٥ ۲ .۳ أتعاب التدقیق واألتعاب المھنیة

 ۰ .٦ ۱ .۹ ) ۱٤(ایضاح أطراف ذات عالقة  –أخرى  
 ۰ .۱ ۱ .۰ أخرى 

 ۳ .۱ ۱۰ .٦ إجمالي
 

 التمویلإیرادات صافي      -۱۳
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
   

 ٤۷ .۱ ٤۰ .۳ إیرادات الفائدة على القروض والذمم المدینة لشركات تابعة  
 ٤۷ .۱ ٤۰ .۳ إیرادات التمویل 

األخرى   التمویل  وتكالیف  الفائدة  المالیة    منمصروفات  المطلوبات 
 ) ۰ .۱( )۱ .۲(   المستھلكةالمقاسة بالتكلفة 
 ) ۰ .۱( )۱ .۲( تكالیف التمویل

 ٤۷ .۰ ۳۹ .۱ التمویل المعترف بھا في األرباح أو الخسائر  إیراداتصافي 
 

  



  

 ٥۲التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة     -۱٤
 

 :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱عالقة كما في المع األطراف ذات  التالیةألرصدة القائمة  الدى الشركة 
 

 الطرف ذو العالقة 
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 ۰ .۲ - - - - - مجموعة أو سي آي  أو سي بي إل سي 
      ) ۱ .۹( مجموعة أو سي آي  أو سي أي إن. في 

الوالیات    أو سي آي
 المتحدة 

 ۰ .۱ - - - - - مجموعة أو سي آي 

الرویس لصناعات 
 األسمدة   

 ۰ .۳ - - - - - فیرتیغلوب

 - ۰ .۲ - ۸٦ .۷ - - فیرتیغلوب فیرتیغلوب للتوزیع لیمتد
 - ۱ .۰ - ۱٫۱۱۸  .۲ - - فیرتیغلوب أو سي آي مینا

 - ۹ .۰ - - - - فیرتیغلوب میبكوأو سي آي  
 - ۱٤ .٥ - - - - فیرتیغلوب الشركة المصریة لألسمدة 

الشركة المصریة  
 للصناعات األساسیة 

 - ۹ .۲ - - - - فیرتیغلوب

  ترایدفرتلیزر  أو سي آي
 (فرنسا) 

 - ۰ .۲ - - - - فیرتیغلوب

فرتلیزر  أو سي آي 
 ترایدنج

 - ۰ .۲ - - - - فیرتیغلوب

تراید  فرتلیزر أو سي آي 
 اند سبالي 

 - ۰ .۲ - - - - فیرتیغلوب

أوراسكوم لإلنشاء 
     والصناعة

 - ۱۳ .۹ - - - - فیرتیغلوب

أو سي آي أوفرسیز  
 القابضة  

 ۰ .۱ - - - - - مجموعة أو سي آي 

 ۰ .۷ ٤۸ .٤ - ۱٫۲۰٤ .۹ - ) ۱ .۹(  اإلجمالي 
 

 إن كافة أرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة غیر مضمونة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱عالقة كما في المع األطراف ذات  التالیةألرصدة القائمة  الدى الشركة 
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      )۰ .٦( مجموعة أو سي آي  أو سي أي إن. في 
أو سي آي أوفرسیز  

 القابضة  
 - ۰. ۱ ۰. ۱ - - - مجموعة أو سي آي 

 - ۰ .۸ - ۱٫۰۸۲ .٤ - - فیرتیغلوب أو سي آي مینا
فرتلیزر  أو سي آي 

 ترایدنج
 - ۸ .۳ - ۲۸ .۱ - - فیرتیغلوب

الرویس لصناعات 
 األسمدة   

 - - - - ٤۰. ۰ - فیرتیغلوب

أوراسكوم لإلنشاء 
     والصناعة

 - ۱۲ .۸ - - - - فیرتیغلوب

 - ۱۱ .۹ - - - - فیرتیغلوب الشركة المصریة لألسمدة 
الشركة المصریة  

 للصناعات األساسیة 
 - ۹ .۲ - - - - فیرتیغلوب

 ۰. ۷ - - - - - مجموعة أو سي آي  أو سي أي إن. في 
 ۰. ۷ ٤۳ .۱ ۰ .۱ ۱٫۱۱۰ .٥ ٤۰ .۰ )۰ .٦(  اإلجمالي 
 

 اإلدارة الرئیسیین تعویضات موظفي 
 

أعضاء تنفیذیین تم تعیینھم من قبل المساھمین. بالرغم من اعتبار أعضاء مجلس   ۱۰یتألف مجلس إدارة الشركة من 
كافة  سداد  عن  مسؤول  یكون  سوف  مساھم  كل  أن  على  المساھمین  كال  اتفق  فقد  رئیسین  إدارة  موظفي  اإلدارة 

كافة المصروفات النثریة المتكبدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المعینین أو التعویضات المستحقة إلى ومن استرداد 
 باإلنابة عنھم. وبالتالي لم تتكبد الشركة أي مبالغ فیما یتعلق بتعویضات مجلس اإلدارة. 

 

  لدى المجموعة من موظفي اإلدارة   وفریق اإلدارة  عالوة على ذلك، یعتبر المسؤول المالي الرئیسي ومدیر العملیات
ملیون دوالر أمریكي،    ۱ .۹۸بما فیھا التعویضات قصیرة وطویلة األجل مبلغ    ھمحیث بلغ إجمالي تعویضات  ،الرئیسین

 .  ۲۰۱۹أقل من ملیون دوالر أمریكي لسنة مقابل 
 

 . ۲۰۲۰لم یتم منح موظفي اإلدارة الرئیسیین أیھ تعویضات نھایة خدمة و / أو امتیازات ترتكز على األسھم خالل عام  



  

 ٥۳التقریر السنوي   فیرتیغلوب
 

 المعاییر والسیاسات المحاسبیة الجدیدة  ۱٥
 

لمعاییر  على ایقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة على أساس منتظم بإصدار معاییر محاسبیة جدیدة وتعدیالت  
لمعاییر والتفسیرات الحالیة للمصادقة على اة الجدیدة والتعدیالت  یمعاییر المحاسبالتخضع  .  ت الحالیةوالتفسیرا 

 .۲۰۲۰علیھا من قبل لوائح سوق أبوظبي العالمي المتعلقة بالشركات لعام 
 

 ۲۰۲۰على المجموعة خالل سنة  ساریةالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي أصبحت  ۱-۱٥
 

فیرتیغلوب ھولدینج    لیس لھا تأثیر جوھري على  ۲۰۲۰المعاییر والتفسیرات التي أصبحت ساریة في عام  إن  
 . ۲۰۲۰لیمتد خالل عام 

 
 بعد التي أصدرت ولم یتم تفعیلھا لتقاریر المالیة عداد االمعاییر الدولیة إل التعدیالت الجدیدة على  ۲-۱٥

 

معاییر وتفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي لم یتم تفعیلھا بعد والتي قد تنطبق على البیانات إن ال
ال توجد معاییر وتفسیرات   ،یتم تقییمھا لمعرفة تأثیرھا المحتمل. حتى اآلن ،المالیة الموحدة للمجموعة المستقبلیة

 على المجموعة. جوھريتأثیر  من شأنھا أن یكون لھا یسري مفعولھا بعد لم
 

 طارئةالحاالت ال ۱٦
 

. تتعلق جمیع االلتزامات الطارئة بالشركات التابعة  قائمةلیس لدى الشركة أي حاالت طارئة أو مطالبات قانونیة 
 البیانات المالیة الموحدة.  حول ۲۷مدرجة في إیضاح وھي 

 
 األحداث الالحقة  ۱۷

 

كتھما  یتقدیم اكتتاب عام أولي لشرتدرسان وشركة بترول أبوظبي الوطنیة (أدنوك) أو سي أي إن. في شركة   إن
 . "فیرتیغلوب" النیتروجینفي منتجات 

 

المالیة  بإجراء  الشركة    قامت البیانات  العمومیة حتى تاریخ إصدار  المیزانیة  لتاریخ  الالحقة  مراجعة لألحداث 
 في البیانات المالیة.عنھا أو اإلفصاح  بھا تتطلب االعترافوقررت عدم وجود أحداث أخرى 

 
 
 









فيرتيغلوب 

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

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

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

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



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٢    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

الموحد  الموجز بيان المركز المالي 
  كما في  

0B1  مليون دوالر أمريكيB2  إيضاحB3  ٢٠٢١يونيو  ٣٠B٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

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

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

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

42B٥ .٤٬٩٩٦  43B٤٬٧٩٧ .٣  

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

_______________________

 ھشام عبد السمیع عضو مجلس إدارة

iPad



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٣    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد (تابع) الموجز بيان المركز المالي 
  كما في  

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

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

89Bالمتداولة المطلوبات  
90Bالقروض والسلفيات  

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

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

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

 ھشام عبد السمیع عضو مجلس إدارة

_______________________

iPad



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٤    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

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

116B117  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
118B  المنتهية أشهر  الستة  لفترة 

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
لفترة الستة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 

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

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

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

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

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

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



٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٥    

  فيرتيغلوب 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

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

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

258B  حقوق الملكية
المنسوبة إلى  
مالكي الشركة  

الحصة غير 
المسيطرة 

إجمالي حقوق
الملكية

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

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

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

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

306B٣٩٧٫٣  307B٦ .٢٬٩٩٠  

308B 309  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد فيB٢.٣٬٣٢٨  310B(٤ .١٬٢٢٩)  311B١ .٤٣٦  312B٩ .٢٬٥٣٤  
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322B 323  الدخل الشامل اآلخرB-  324B(٤ .٩)  
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336B337غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل  مشاركةفي  أثر الفرقB-  338B -  339B -  340B -٣ .٣٣  ٣ .٣٣  
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367B 369  ٢.١٬٣٢٨  ٢٠٢١يونيو  ٣٠الرصيد فيB٤٩٤. ٦  ٢ .٧٦١B370  ٠ .٢٬٥٣٩  372B٢ .٣٬٠٢٧  ٢ .٤٨٨  
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٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٦    

 فيرتيغلوب  
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية

  الموحد الموجز  النقديةالتدفقات بيان 
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

374B375  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢١يونيو  
٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢٠يونيو  

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

3

382B٣ .١٣٦  383B٧ .١٣٣  
384B 385  إيرادات الفائدةB(١٥)  386B(٥ .٠)  387B(٣ .١)  
388B 389  مصروفات الفائدةB١٥) (  390B٤ .٢١  391B٧ .٨  
392B 393  مصروفات أخرىB-  394B٨ .٠
395B 396  صرف عمالت أجنبية وأخرى  أرباحصافيB١٥) (  
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400B-  401B(٥ .٠)  
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408B :التغيرات في  
409B المخزون  

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

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

416B١ .١٢  417B٨ .٢١  
418Bالمخصصات  

419B(٣ .٢٢)  420B-  

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

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

432B٠ .٤٨٢  433B٢ .٣١٣  

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

437B شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات أرباح من  
438B-  439B٦ .٠  
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٢٠٢١التقرير نصف السنوي لشركة فيرتيغلوب  ٧    
 

 
ب              فيرتيغلو   

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

  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

  

443B444  مليون دوالر أمريكيBإيضاح  
  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٢١يونيو  
  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٢٠يونيو  
          

          

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

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

          
465B466      صافي التدفقات النقديةB٨.١٦٩  ٣ .٣٢٧  

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

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

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

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

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

  
  

  



  فيرتيغلوب
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية 

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

 

٨     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف  التقرير  

١ - 479B حول الشركةمعلومات  
  

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

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

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

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

    أعمال فيرتيل.  
  

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

  

 . النيتروجينيةيتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات 
 

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

  
٢ - 480Bواألحداث الرئيسية   أساس اإلعداد  

 
481Bعامةنبذة     ١-٢  

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

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

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

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

  . ٢٠٢٠ لسنةسوق أبوظبي العالمي 
  

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

  . ٢٠٢٠يونيو   ٣٠المنتهية في 
  

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

    ، ما لم يذكر خالف ذلك.مليونكافة المبالغ ألقرب 
  
 

  أحداث رئيسية     ٢-٢  
  

  تأثير تفشي فيروس كورونا 
  

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

  . ٢٠٢١األولى من سنة  الستةاألشهر في  جوهري بشكل 
  

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

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

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

  الطرح العام األولي للشركة
 

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

  
٣ - 483Bالتغير في السياسة المحاسبية  

  

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

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

  

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

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

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

  .حقوق الملكية االفتتاحية
  

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

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

  

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

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

  

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

  مباشرة.



  
  فيرتيغلوب

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

٩     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف  التقرير  
 

  

  التغير في السياسة المحاسبية (تابع)      -٣
  

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

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

  

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

  تأثير على أرصدة حقوق الملكية االفتتاحية.
  

  موسمية العمليات التشغيلية     -٤
  

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

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

  التقلبات الموسمية في أي منطقة. 
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      -٥
  

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

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

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

  تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.  المعدلة أن التقديرات 
  

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

  لبيانات المالية الموحدة.في ا
  

  المعدالت الجوهرية      -٦
  

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

متوسط سعر    
  الصرف 

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

متوسط سعر  
  الصرف 

  يونيو   ٣٠
٢٠٢٠  

  سعر اإلغالق 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  سعر اإلغالق 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
          

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

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

  

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

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

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

  

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

    مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        
        

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

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

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

  إدارة المخاطر المالية   ٢-٧
  

  فئات األدوات المالية: 
  

القروض والذمم المدينة / الذمم الدائنة  
    بالتكلفة المطفأة

      مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
          

          الموجودات 
  ٢٢٧ .٤  ٩ .٢٥٠      *التجارية واألخرى المدينةالذمم 

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

          
          المطلوبات

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

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

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

  



  
  فيرتيغلوب

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

١٠     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  

  )المخاطر المالية وإدارة رأس المال (تابع      -٧
  

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

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

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

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

  الممتلكات واآلالت والمعدات      -٨
  

  مليون دوالر أمريكي 
األرض 
  والمباني 

الممتلكات 
  والمعدات 

األثاث 
  والتجهيزات 

قيد 
  اإلجمالي  اإلنشاء 

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

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

            
            التغيرات في القيمة الدفترية:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

  الشهرة التجارية      -٩
 

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

 
  المعادلالنقد والنقد  -١٠

 

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        

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

  ٩ .٥٣٤  ٢ .٨٥٢    المجموع
 

  ذمم ضريبة الدخل المدينة     -١١
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠    مليون دوالر أمريكي 
        

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

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

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

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



  
  فيرتيغلوب

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

١١     ٢٠٢١فيرتيغلوب السنوي لشركة  نصف التقرير  
 

  القروض والسلفيات   -١٢
 

  مليون دوالر أمريكي 
  يونيو   ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
      

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

  ) ٥٠٤(٠.  (٤ .٨٠)  القروض مدفوعات

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

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

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

  ٦٧٠ .٥  ٤ .٥٨١  اإلجمالي 
 

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

  تقارب قيمتها العادلة. ياتالقيمة الدفترية للقروض والسلف
  

 التعهدات 
  

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

  المقرضين من استدعاء التمويل المقدم . 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  -١٣
  

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
        

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

  )١٩(إيضاح 
  ٨ .١٨  ٥ .١٨  

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

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

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

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

    ٩ .٣٣٩  ٧ .٦٧١    اإلجمالي 

 رفرت. الجيدة الذين أجمعوا على رأي سو
 

  مليون دوالر أمريكي 
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
  ٩ .١٥  ٠.١٧    غير متداولة 

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

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

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

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

 " قيمتها العادلة.دائنة تجارية وأخرىتقارب القيمة الدفترية "للذمم   
  

  تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية     -١٤
     

  المصروفات بحسب طبيعتها
  

  مليون دوالر أمريكي 

  أشهر ستة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

    أشهر ستة
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  

  أشهرثالثة 
يونيو  ٣٠

٢٠٢١ 

 أشهر ثالثة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  
          

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

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

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

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

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

العمومية  والمصروفات  البيع  مصروفات 
 ٥ .٢٠ ٨ .٢٢  ٣ .٤١  ٠ .٤٥  واإلدارية 
   ٦ .٣٤٦ ٦ .٤٨٦  ١ .٦٦٨  ٠ .٨٦٣  اإلجمالي 
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  صافي تكلفة التمويل       -١٥
  

  مليون دوالر أمريكي 

 ستة  
  أشهر 
٣٠ 

  يونيو 
٢٠٢١  

 ستة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢٠  

  ثالثة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢١  

  ثالثة 
أشهر  
٣٠ 

يونيو  
٢٠٢٠  

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

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

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

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

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

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

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

    

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  فيرتيغلوب 

المتاجرة مع 
  إجمالي   استبعادات  أخرى   آخر طرف  

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

            
خصم قبل  المعدلة  األرباح  
والضرائب واإلهالك  الفائدة

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

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

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

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

   

   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

  فيرتيغلوب تنتجها 
المتاجرة مع 

  إجمالي   استبعادات  أخرى   آخر طرف  
            

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

خصم قبل  المعدلة  األرباح  
و  االهالك    و   الفائدة والضرائب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .األساسية
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 االحتياطيات واألرباح المحتجزة    -١٧
 

  احتياطيات أخرى   مليون دوالر أمريكي 
احتياطي ترجمة  

  العمالت 
إجمالي  

  األرباح المحتجزة   االحتياطيات 
          

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

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

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

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

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

 تخفيض رأس المال 
 

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

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

 إدارة الشركة.
 

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

 توزيعات أرباح على المساهمين 
 

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

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

   
 ربحية السهم    -١٨

 

  مليون دوالر أمريكي 

  أشهر ستة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  أشهر  ستة
يونيو   ٣٠

٢٠٢٠  

  أشهر ثالثة 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١  

  أشهر ثالثة 
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
          

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

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

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

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

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

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

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحتسبة: 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو   ٣٠  مليون دوالر أمريكي 
      

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

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

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

  . ٢٠٢٠عام   لعدد األسهم اعتبارا من بداية المرجحبأثر رجعي، وبالتالي تم تعديل متوسط  االنخفاض في عدد األسهم
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -١٩
    

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

  الطرف ذو العالقة 
  العالقة  مليون دوالر أمريكي 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
  الفترة

ذمم مدينة  
قائمة في  

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

ذمم دائنة  
قائمة في  

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
  تحميله 

  دخل
  الفائدة

مصروفات  
  الفائدة 

                

  اي فيرتياليزر بي فياو سي 
مجموعة  

  -  -  -  ٤.٧٥  -  -  آي أو سي 

  ذ.م.م  ٧-ان
مجموعة  

  -  -  -  -  -  ٠.١٣  آي أو سي 

  أو سي أي نيتروجين 
مجموعة  

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

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

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

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

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

  

  الطرف ذو العالقة 
  العالقة  مليون دوالر أمريكي 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
  ** الفترة

ذمم مدينة  
قائمة في  

نهاية  
  *** السنة

دائنة  ذمم 
قائمة في  

نهاية  
  *** السنة

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
  ** تحميله

  دخل
  الفائدة

مصروفات  
  الفائدة 

                

  أو سي أي نيتروجين 
مجموعة  

  -  -  ٢.٠  ٨.٠  ٨.٧  ١.٢١  آي أو سي 

  ذ.م.م  ٧ – إن 
مجموعة  

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

  -  -  ) ٢.١٧(  ٣.٤  -  -  أدنوك  أدنوك للتكرير 

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

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

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

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما في*** 
 

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

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

  
  االلتزامات الطارئة   -٢٠

  

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

 
 (ايبيك) األساسية للصناعات المصرية كةلشرل ة حالة المنطقة الحر

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

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

  
  األحداث الالحقة    -٢١

  

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

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

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

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

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

  
  ى تمويل جديدفيرتيغلوب هولدينج ليمتد علحصول 

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

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

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

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

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

  ساسي النظام األ 
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 النظام األساس ي 

 شركة عامة محدودة باألسهم

 ) )شركة عامة محدودة باألسهمغلوب يشركة فيرت

 

 

 

بشأن الشركات التجارية وتعديالته   2015( لسنة  2إن الشركة ال تخضع ألحكام القانون االتحادي رقم )

والسلع  وأن   املالية  األوراق  فيها.  هيئة  الواردة  املعلومات  أو  النشرة  هذه  محتويات  عن  مسؤولة  غير 

أبوظبي سوق  لنظام  الشركة  تخضع  للشركات  القانوني  للنظام  الشركة  القانوني    تخضع  العاملي 

في    2020للشركات   بها  املعمول  األخرى  واللوائح  وللقوانين  للشركات"(  القانوني  )"النظام  وتعديالته 

للقيد   العاملي  أبوظبي  سوق  سلطة  إن  للشركات.  القانوني  نظام  ذلك  في  بما  العاملي  أبوظبي  سوق 

ؤسسة في سوق أبوظبي العاملي، بما  والتسجيل هي املسؤولة عن تنظيم والرقابة على الشركات العامة امل 

  في ذلك الشركة، فيما يتعلق بالنظام القانوني للشركات.
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 التفسير وحدود املسؤولية : 1الجزء 

فة .1 عرَّ
ُ
 املصطلحات امل

 في هذا النظام األساس ي، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك، يكون للمصطلحات املبينة املعاني التالية: (1)

 ؛ ألول مرة في سوق أبوظبي لألوراق املالية إدراج األسهم وتداولها" يقصد به التاريخ الذي يتم فيه االعتمادتاريخ "

" يقصد بها، فيما يتعلق بشخص ما، أي شخص آخر، يسيطر على ذلك الشخص أو يخضع  الحليفةالشركة  "

الوقت املناسب    ذلك  كما فيلسيطرته أو يخضع لسيطرة مشتركة معه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛  

 شريطة أنه: 

ية  فيما يتعلق بأي شخص تسيطر عليه سلطة حكومية في إمارة أبوظبي أو دولة اإلمارات العرب ( أ)

 املتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ال ُيعتبر سوى: 

(i) الشركة القابضة ذات الصلة؛ و 

(ii)   ،األشخاص الذين يعتبرون شركات تابعة للشركة القابضة ذات الصلة 

 من الشركات التابعة؛ و 

 عضو في املجموعة؛  على أنهاألي مساهم رئيس ي   حليفةشركة ال يجوز اعتبار أي  ( ب)

" ُيقصد به جميع القوانين الوطنية والدولية املعمول بها، بما في ذلك أي قوانين معمول بها  املعمول بهالقانون  "

املعاهدات والقوانين واملراسيم والفرمانات واملدونات واألوامر واألحكام    لكملراقبة الصادرات أو العقوبات، وكذ

وكالة حكومية محلية أو بلدية أو قطرية أو إقليمية    والقواعد واألنظمة والقرارات واللوائح الخاصة بأي هيئة أو

 أو اتحادية أو وطنية أو أي هيئة أو وكالة حكومية أخرى مؤسسة حسب وتابعة ألي سلطة حكومية؛

 " يقصد به النظام األساس ي للشركة؛النظام األساس ي"

 ()أ(؛ 3)81" لها املعنى املنصوص عليه في املادة ذات الصلةالشركة "

 ؛ قضائي " يتضمن دعاوى اإلفالس الفردية في أي اختصاص اإلفالس"

 " يقصد به مجلس إدارة الشركة؛ مجلس اإلدارة"

 ؛ (1)20" لها املعنى املنصوص عليه في املادة  فترة تعيين مجلس اإلدارة"

 ؛أ( ()1)8" لها املعنى املنصوص عليه في املادة  لجنة مجلس اإلدارة"

 ؛ (1)16" له املعنى املنصوص عليه في املادة  مجلس اإلدارة أمين سر "
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افقة األغلبية العظمى ملجلس اإلدارة"  " يقصد بها: مو

الفقرة ( أ) أحكام  مراعاة  )  ب()  مع  ما ال يقل عن تسعة  التعريف، موافقة  عضاء  أ(  9من هذا 

 ؛ مجلس اإلدارة  من أعضاءعضو ( 11من أصل أحد عشر ) مجلس إدارة

املصالح،  الذين لديهم تعارض في    أعضاء مجلس اإلدارة( أو أكثر من  2)  اثنين   في حالة وجود   ( ب )

 فيما يتعلق بالقرار ذي الصلة، فعندئٍذ:

(i) ب()  مع مراعاة أحكام الفقرة(ii)    من هذا التعريف، موافقة خمسة وسبعين في املائة

املتبقين الذين يحق لهم    عضاء مجلس اإلدارةأمن إجمالي عدد  على األقل  ٪(  75)

ع موافقة  مسائل محددةلى  التصويت  )  عضو، شريطة  ليس  1واحد  األقل  على   )

على املسألة ذات    مجلس اإلدارة من فئات  كبيرة    فئةلديه تعارض في املصالح من كل  

أيًضا  )  الصلة أي    األغراض،لهذه    أنه،شريطة  تجاهل  من    فئةسيتم  فئات  كبيرة 

 ؛ أو(فقط من أعضاء لديهم تعارض في املصالح املكونة أعضاء مجلس اإلدارة

(ii)  كبيرة من أعضاء مجلس اإلدارة أو )ص( تتكون   فئاتالتي )س( ال توجد في الحاالت

إدارة    فئات جميع   مجلس  أعضاء  من  فقط  الكبيرة  اإلدارة  مجلس    لديهم أعضاء 

٪( من إجمالي  75تضارب في املصالح، موافقة ما ال يقل عن خمسة وسبعين باملائة )

 ؛عدد أعضاء مجلس اإلدارة املتبقين الذين يحق لهم التصويت

 ؛ ز(()4)20" له املعنى املنصوص عليه في املادة  عدد املقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة"

" ُيقصد به كل يوم ال يصادف يوم الجمعة أو السبت أو يوم عطلة للقطاع العام في دولة اإلمارات  يوم عمل"

 العربية املتحدة؛

 ؛ (1)49املعنى املنصوص عليه في املادة  " لهاملبلغ املستحق على األسهم"

 ؛ (1)49" له املعنى املنصوص عليه في املادة  إخطار دفع املبلغ املستحق على األسهم"

 ()أ(؛ 2)52" له املعنى املنصوص عليه في املادة تاريخ دفع املبلغ املستحق على األسهم"

 ؛ ( 4)10" لها املعنى املنصوص عليه في املادة  قرارات املرشحين"

 ؛ ب(()1)73" له املعنى املنصوص عليه في املادة  الرسملةمبلغ "

 ؛" يقصد بها الشهادة الورقية التي تثبت ملكية الشخص ألسهم محددة أو أوراق مالية أخرى الشهادة" 

 ؛" بالنسبة للسهم، يقصد به أنه ليس سهًما صادًرا دون شهادةر بشهادةصاد"

 ؛ ( 1)15" له املعنى املنصوص عليه في املادة  الرئيس"
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 ؛ (4)27" له املعنى املنصوص عليه في املادة  رئيس االجتماع"

 ؛ج( ()1)2نى املنصوص عليه في املادة  " له املعتاريخ إخالء الطرف"

 ؛ (2)9املعنى املنصوص عليه في املادة  له  " أعضاء اللجنة"

 )بصيغته املعدلة(؛ 2020لعام  القانونيالشركات   نظام" يقصد به للشركاتالنظام القانوني "

 غلوب شركة عامة محدودة؛ي " يقصد بها شركة فيرتالشركة"

 ؛ ( 1)47" له املعنى املنصوص عليه في املادة  رهن الشركة"

سر " به  الشركة  أمين  يقصد  سر"  الجزء    أمين  من  األول  الفصل  في  املقصود  باملعنى  النظام  من    12الشركة 

 ؛ القانوني للشركات

املصالح  عضو ال"  في  تعارض  لديه  معينة،  الذي  بمسألة  يتعلق  فيما  به،  يقصد  اإلدارة"  الذي    عضو مجلس 

ُيحظر عليه التصويت في اجتماع مجلس اإلدارة، أو الجزء ذي الصلة من اجتماع مجلس اإلدارة، فيما يتعلق 

 ؛ 17بهذه املسألة، وفًقا للمادة  

 " يقصد بها فيما يتعلق بشخص ما: السيطرة"

٪( أو أكثر  50امتالك، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة تصويت بنسبة خمسين في املائة ) ( أ)

أو غيرها من    ألعضاء مجلس اإلدارةمن األسهم التي لها حق التصويت )بخالف األسهم املؤهلة  

األشخاص  أو للمقتنيات التي يتطلب القانون املعمول به أن يحتفظ بها الشخص    الحد األدنى

 اآلخرون( لدى هذا الشخص؛ 

املائةلنسبة  امتالك، بشكل مباشر أو غير مباشر،   ( ب ) أكثر من حصص  50)  خمسين في  أو   )٪

املؤهلة   األسهم  )بخالف  امللكية  اإلدارةحقوق  مجلس  من    ألعضاء  غيرها  األدنى  أو  الحد 

األشخاص اآلخرون(  أو التي يتطلب القانون املعمول به أن يحتفظ بها الشخص    للمقتنيات

 هذا الشخص؛ لدى

منصب الشريك  إذا كان الشخص عبارة عن شراكة محدودة، فُيقصد بها تمتع شخص آخر ب ( ج)

، أو  أ()أو املدير العام في هذه الشراكة املحدودة، أو سيطرته )باملعنى املقصود في الفقرات  

 من هذا التعريف( على هذا الشريك أو املدير العام؛ ه()، أو  ب()

)باملعنى  إذا   ( د ) لسيطرة  خاضع  أو  مشابه  هيكل  أو  ائتمان  صندوق  عن  عبارة  الشخص  كان 

من هذا التعريف( صندوق ائتمان أو هيكل مشابه،   ه()، أو ب()، أو أ()املقصود في الفقرات 

ها أحقية شخص آخر أو قدرته على توجيه تصرف الوص ي على صندوق االئتمان أو  فُيقصد ب

 الهيكل املشابه؛ أو 
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هذا   ( ه ) وسياسات  إدارة  توجيه  في  التسبب  أو  توجيه  على  املباشرة،  غير  أو  املباشرة  القدرة، 

 من خالل ملكية األسهم أو بموجب عقد أو غير ذلك، الشخص، سواءً 

فسر  
ُ
 " وفًقا لذلك؛يخضع لسيطرة مشتركة مع " و"يسيطر" و"يخضع لسيطرةاملصطلحات "ويجب أن ت

عضو مجلس  بالشركة، ويشمل أي شخص يشغل منصب    عضو مجلس اإلدارة " يقصد به  عضو مجلس اإلدارة"

 ، وأًيا كان االسم الذي ُيطلق عليه؛اإلدارة

 ؛ ( 8)20دة " لها املعنى املنصوص عليه في املاأعضاء مجلس اإلدارةمجموعة "

 ؛ أ(()4)20" له املعنى املنصوص عليه في املادة عضو مجلس اإلدارةقرار انتخاب  "

 ؛ (2)67املنصوص عليه في املادة    " له املعنىتوزيعات األرباحمستلم "

 إلكترونية؛ " يشمل، ما لم ُينص على خالف ذلك، أي مستند ُيرسل أو ُيقدم بصيغة املستند"

 ؛النظام القانوني للشركاتمن   1023" لها املعنى املنصوص عليه في البند الصيغة اإللكترونية"

 ؛" يقصد بها اللجنة التنفيذية للشركةاللجنة التنفيذية"

  الرخصة" يقصد بها شركة صناعات األسمدة بالرويس ذ م م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل فرتيل"

 وتأسست في إمارة أبوظبي، بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وأي جهة تابعة لها؛، CN-2839047رقم  

 " يقصد به الرئيس التنفيذي لشركة فرتيل؛الرئيس التنفيذي لفرتيل"

" يقصد بها، فيما يتعلق باملجموعة، السنة املالية للشركة، كما قد يحددها مجلس اإلدارة من  السنة املالية"

 آلخر )والتي تتطلب، قبل تاريخ االنقضاء، موافقة مسبقة لألغلبية العظمى ملجلس اإلدارة(؛  وقت

" 
ً
" يقصد به، فيما يتعلق بالسهم، أن سعر اإلصدار الواجب دفعه إلى الشركة بخصوص  مدفوع قيمته كاملة

 ذلك السهم قد ُدفع إلى الشركة؛

سياسة الشركة، بصيغتها املعدلة من قبل مجلس اإلدارة    ايقصد به  "سياسة الحوكمة وتكوين مجلس اإلدارة  "

 ؛ فيما يتعلق بحوكمة الشركات ومسائل تكوين مجلس اإلدارة ،ا النظام األساس ي من وقت آلخر وفًقا لهذ

 " يقصد بها: السلطة الحكومية"

أبوظبي ( أ) إمارة  في  املجلس    أي سلطة حكومية  في ذلك  )بما  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أو 

 األعلى للشؤون املالية واالقتصادية في إمارة أبوظبي، وأي جهة تابعة له(؛ و

أو   ( ب ) الشخص  هذا  على  قضائي  اختصاص  لها  حكومية  سلطة  أي  ما،  بشخص  يتعلق  فيما 

 الشخص النهائي املسيطر عليه، 
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رعية سياسية تابعة ألي مما سبق، وأي منظمة متعددة الجنسيات  بما في ذلك، في كل حالة، أي هيئة ف 

أو هيئة تتألف مما سبق، وأي وكالة، أو إدارة، أو لجنة، أو مجلس إدارة، أو مكتب، أو محكمة أو هيئة  

أو   أو سلطة تنفيذية أو تشريعية  تابعة لها، أو أي هيئة شبه حكومية أو خاصة تمارس أي صالحية 

 و شرطية أو تنظيمية أو ضريبية من أي نوع، وأي سوق مالية معترف بها؛قضائية أو إدارية أ

 " يقصد بها أي مما يلي: الجهات الحكومية"

 حكومة إمارة أبوظبي؛ (أ)

 أي سلطة حكومية في إمارة أبوظبي؛ و (ب)

٪(، بشكل مباشر  75مملوك بنسبة ال تقل عن خمسة وسبعين باملائة )  شخص اعتباري أي   (ج)

 من هذا التعريف؛ ب()و  أ()املشار إليهم في البندين    الجهاتمن   أو غير مباشر، من قبل أي

 " أي منها.ة املجموعةشرك" يقصد بها الشركة والشركات التابعة لها، ويقصد بـ " املجموعة"

 ؛النظام القانوني للشركاتمن   1023" لها املعنى املنصوص عليه في البند الصيغة الورقية"

 لألسهم؛  حامل األسهم"
ً

 " يقصد به، فيما يتعلق باألسهم، الشخص املقيد اسمه في سجل األعضاء باعتباره حامال

 " يقصد بها املستند املحرر بصيغة ورقية؛ الوثيقة"

   مجلس اإلدارة  فئة"
ً
أو أكثر    ءأعضا(  3تتألف من ثالثة )  أعضاء مجلس اإلدارة  فئة من" تعني كل  األكبر حجما

 لديهم تعارض في املصالح(؛   أعضاء مجلس اإلدارة  من)بما في ذلك أي 

 ؛ 48" له املعنى املنصوص عليه في املادة  إخطار تنفيذ الرهن"

٪( من  25" يقصد به املالك الذي يمتلك أسهًما تمثل ما ال يقل عن خمسة وعشرين باملائة )الرئيس ياملساهم  "

 إجمالي رأس مال الشركة املصدر؛

٪( 5" يقصد بها، في أي وقت، شركة املجموعة التي تمثل أكثر من خمسة باملائة )شركة جوهرية من املجموعة"

املجموعة على أساس موحد )وتشمل إيرادات  في    من  املحدودة، والتي تأسست  للتوزيع  سوق  شركة فيرتغلوب 

 بغض النظر عن مستوى إيراداتها(؛  2474أبوظبي العاملي بموجب رقم التسجيل 

 " يقصد به الشخص حامل السهم، ما لم يقتض السياق خالف ذلك؛املساهم"

الذي ُيوافق عليه من خالل األصوات املؤيدة ملا    املساهمين" يقصد به قرار  للمساهمينقرار األغلبية العظمى  "

٪( من العدد اإلجمالي لحقوق التصويت املرتبطة بكامل رأس مال الشركة  75ال يقل عن خمسة وسبعين في املائة )

يمثلون على األقل تلك النسبة من إجمالي حقوق التصويت املرتبطة بكامل رأس    ن و مساهماملصدر )أو من قبل 

 (؛للمساهميندر، فيما يتعلق بالقرار الذي ُيصوت عليه برفع األيدي في اجتماع مال الشركة املص 
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 ؛ ب(()4)20" لها املعنى املنصوص عليه في املادة  املساهمينأصوات  "

أفريقيا" وشمال  األوسط  الشرق  التالية:منطقة  البلدان  من  أي  بها  يقصد  املتحدة    "  العربية  اإلمارات  دولة 

وسوريا   وقطر  وفلسطين  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق  ومصر  والبحرين  وعمان  والجزائر 

 واململكة العربية السعودية والسودان وتونس وتركيا واليمن؛

الذي ليس لديه   العضو" يقصد به، فيما يتعلق بمسألة معينة،  الذي ليس لديه تعارض في املصالح  العضو "

 تعارض في املصالح فيما يتعلق بهذه املسألة؛ 

 ؛النظام القانوني للشركاتمن   298" له املعنى املنصوص عليه في البند القرار العادي"

 " يقصد به مدفوع قيمته أو مقيد في الجانب الدائن على أنه مدفوع قيمته؛مدفوع"

دفع  "  مدفوع قيمته جزئًيا"
ُ
يقصد به، فيما يتعلق بالسهم، ذلك الجزء من سعر إصدار ذلك السهم الذي لم ت

 ؛ قيمته للشركة

فرد أو شراكة أو مؤسسة )بما في ذلك أي صندوق ائتمان لألعمال التجارية( أو شركة  " يقصد به أي الشخص" 

أو   ائتمان أو جمعية غير مسجلة أو مشروع مشترك أو أي جهة أخرى، سواء كانت هيئة اعتبارية  أو صندوق 

 وفًقا لذلك؛  "األشخاصأشخاص غير مسجلة، أو سلطة حكومية، و يجب أن ُيفسر مصطلح " جمعية

 ؛ ب(()1)73له املعنى املنصوص عليه في املادة  " األشخاص املستحقون "

 ؛ أ(()8)20" له املعنى املنصوص عليه في املادة  األساس ي املساهم"

 ؛ ( 1)34له املعنى املنصوص عليه في املادة  " الوكيلإخطار "

 ؛( 1)35" له املعنى املنصوص عليه في املادة  إخطار الوكيلعنوان "

" يقصد بها جميع شركات املجموعة باستثناء شركة فرتيل، ويجب أن يفسر  شركات املجموعة ذات الصلة" 

 " وفًقا لذلك؛شركة املجموعة ذات الصلةمصطلح " 

 ()ب(؛ 2)52املادة " له املعنى املنصوص عليه في السعر املتعارف عليه "

 (؛1)46" لها املعنى املنصوص عليه في املادة القواعد ذات الصلة"

والتي تتيح إثبات ملكية ورقة مالية ونقلها    اآللي،تعني نظاًما وإجراءات تعتمد على الحاسب    "الصلة  ذيالنظام  "

 دون شهادة ملكية أو أي أداة تحويل مكتوبة وفًقا لقواعد األوراق املالية غير املصدق عليها؛

الصلة " ذات  القابضة  البند  الشركة  في  املحدد  النحو  )على  قابضة  أي شركة  بها  يقصد  النظام  من    1015" 

 ( والتي: القانوني للشركات
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 تخضع لسيطرة سلطة حكومية في إمارة أبوظبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ و ( أ)

 ليست في حد ذاتها شركة تابعة لشركة قابضة أخرى؛  ( ب )

 ؛ (6)20املادة  ": له املعنى املنصوص عليه في البديل العضو "

( أي شخص يتم تقييد التعامل معه أو حظره بموجب أي عقوبات،  1" يقصد بها )الجهة الخاضعة للعقوبات"

( أي جهة مستهدفة بالعقوبات من دولة  2القبيل، أو )أو أي شخص آخر يخضع لسيطرة أي شخص من هذا  

 اإلمارات العربية املتحدة؛

أو يسنها أو  العقوبات" أو تدابير تقييدية يديرها  أو قوانين أو لوائح أو عمليات حظر  بها أي عقوبات  " يقصد 

طة حكومية في دولة  ينفذها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة )ككل ال من قبل الدول األعضاء فيه(، أو أي سل

اإلمارات العربية املتحدة، أو وزارة الخزانة األمريكية، أو مكتب مراقبة األصول األجنبية، مكتب الصناعة واألمن  

التابع لوزارة التجارة األمريكية، أو وزارة الخارجية األمريكية، أو االتحاد األوروبي )ككل ال من قبل الدول األعضاء  

 لجاللة في اململكة املتحدة؛ فيه( أو خزانة صاحبة ا

" يقصد بها الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات واملدير املالي واملدير التجاري واملستشار القانوني اإلدارة العليا"

 العام للشركة؛

 " يقصد بها األسهم في الشركة؛األسهم"

 ؛القانوني للشركاتالنظام من   299" له املعنى املنصوص عليه في البند القرار الخاص" 

 : " يقصد بهالطرف ذي العالقة"

 ؛عضوأي  (أ)

 من اإلدارة العليا؛ شخصأي  (ب)

)  مساهمأي   (ج) باملائة  عشر  خمسة  عن  يقل  ال  ما  تمثل  أسهًما  األسهم  15يمتلك  إجمالي  من   )%

 و  املصدرة والقائمة؛

 )ب( أو )ج(. أو )أ( في الفقرات إليهماملشار أي شخص محدد من األشخاص  ( د)

( القرارات املتعلقة بإنفاذ 1" يقصد بها أي صفقة أو معاملة )بما في ذلك )املحددة  الطرف ذي العالقةصفقة  "

( التنازل عن الحقوق بموجب أي اتفاقية  3( التجديد أو التمديد التلقائي ألي اتفاقية أو ترتيب، و)2الحقوق، و)

صلة محدد، من ناحية أخرى؛ شريطة أال  أو ترتيب( بين أي شركة من شركات مجموعة، من ناحية، وطرف ذي  

 صفقات طرف ذي صلة محدد:  ا يتم اعتبار ما يلي على أنه

 لشروط: أي صفقة أو معاملة تتم بموجب أي اتفاقية أو عقد أو ترتيب  (أ)
ً
 بموجب ووفقا
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(i)   أي اتفاقية ساريه املفعول في او قبل تاريخ االعتماد؛ أو 

(ii)  
ً
 الى أي من    7ألحكام املادة    أي اتفاقية او صفقة معتمدة من الشركة وفقا

ً
)تخضع دائما

 ، الشروط او القيود التي خضعت لها هذه املوافقة(

أو )ص(   )على أن يكون محدد، لتجنب الشك، أي )س( قرارات تتعلق بإنفاذ الحقوق 

تجديد أو تمديد )بما في ذلك التجديد أو التمديد التلقائي( أو )ض( تنازل عن الحقوق  

ترتيب مشار إليه في الفقرة )أ( من هذا التعريف، في كل حالة، يتم   بموجب أي اتفاقية أو

 أو  طرف ذي صلة محددة(؛ صفقة اعتبارها  

  أي إصدار لألسهم يكون فيه جميع األعضاء قادرين على ممارسة حقوق األولوية خاصتهم  (ب)

 بنفس الشروط. 

 فيما يتعلق بأي شخص، يقصد به:"   املحّدد ذي العالقةالشخص  "

 أي شركة تابعة لهذا الشخص؛   (أ)

   :في حالة الفرد (ب)

(i)   أو ابن عم أو ابنة أخت أو    أم الزوجأو    أبو الزوجأي أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو زوج أو

 ؛ابن أخ أو أبناء زوج هذا الفرد

(ii)    هذا  شراكة أو أي وسيلة أخرى للتخطيط العقاري لصالح  شركة أو  أو    صندوق ائتمانأي

 ؛( من هذا التعريفiفي الفقرة )ب() ألشخاص املذكورينالفرد أو أي من ا

(iii)  ذ أو املسؤول أو اللجنة    التركة ِّ
في    الخاصة بهذا الفرد أو أي من األشخاص املذكورينأو املنف 

 أو   ؛ ( من هذا التعريف )يتصرف بهذه الصفة(ii( أو )ب()iالفقرات )ب()

(iv)  ب()أي شركات تابعة ألي من األشخاص املنصوص عليهم في(i()( أو )بii من هذا التعريف؛ ) 

شخص فيما يتعلق به يكون هذا الشخص و/أو أي شخص أو أشخاص آخرين مرتبطين به  أي   (ج)

%( أو أكثر من إجمالي الدخل أو رأس املال  25) مستحقين بشكل مفيد لخمسة وعشؤين في املائة 

 أو  ؛عند التوزيع عند تقديمه بين جميع املستفدين على أساس املساواة

أشخاص ذي صلة عاها أو ينصح بها هذا الشخص أو أي  أي صندوق استثمار أو أداة يديرها أو ير  ( د)

 ؛ لهذا الشخص

 ؛ د(()8)20" له املعنى املنصوص عليه في املادة  املستقل  العضو "                    

 

 ؛النظام القانوني للشركاتمن   1015" لها املعنى املنصوص عليه في البند الشركة التابعة"

 ؛ أ(()1)2" له املعنى املنصوص عليه في املادة  تاريخ االنقضاء"
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 (؛ 4)80 أ(()1)2له املعنى املنصوص عليه في املادة   "تحديد االنقضاء إشعار "

 ؛ ( 2)9" لها املعنى املنصوص عليه في املادة  قواعد مرجعية"

أو خالف ذلك    ميناملساه" يقصد به الشخص الذي يحق له السهم بسبب وفاة أو إفالس أحد  املنقول إليه"

 بسبب تطبيق القانون؛

 ؛" يقصد بها دولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات" 

( أي بلد أو إقليم تم تحديده أو اإلعالن بصورة علنية عن  1" يقصد به: )لعقوبات دولة اإلماراتالبلد الخاضع  "

أنه هو، أو حكومته، مستهدف بالعقوبات الدبلوماسية أو االقتصادية أو التجارية )أو التدابير التقييدية التي لها  

سات بدولة اإلمارات العربية املتحدة أو )ب( من  نفس األثر الجوهري( إما )أ( بموجب القوانين أو اللوائح أو املمار 

 ( أو  املتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  في  حكومية  سلطة  أي  بشأن  2قبل  أو  بشأنه،  أصدرت  إقليم  أو  بلد  أي   )

 حكومته، أي سلطة حكومية في دولة اإلمارات العربية املتحدة توجيهات إلى الشركة لتقييد أو حظر الصفقات؛ 

( أي فرد من مواطني بلد خاضع لعقوبات دولة  1" يقصد بها: )بالعقوبات من دولة اإلمارات  الجهة املستهدفة "

( أي حكومة )بما في ذلك  2اإلمارات، أو أي جهة تم إنشاؤها أو تنظيمها أو تأسيسها بموجب قوانين هذا البلد؛ أو )

لس إدارة، أو مكتب، أو محكمة أو هيئة  أي هيئة فرعية سياسية تابعة لها، أو أي وكالة، أو إدارة، أو لجنة، أو مج

تابعة لها، أو أي هيئة شبه حكومية أو خاصة تمارس أي صالحية أو سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أو  

( أي جهة  3إدارية أو شرطية أو تنظيمية أو ضريبية من أي نوع فيها( في أي بلد خاضع لعقوبات دولة اإلمارات؛ أو )

 سبق ذكره، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يخضع لسيطرة أي مما

" يقصد به، فيما يتعلق بشخص محدد، الشخص الذي يسيطر على هذا الشخص  النهائي  الشخص املسيطر "

املحدد وال يخضع هو نفسه لسيطرة أي شخص؛ شريطة أنه عندما يكون هذا الشخص املحدد خاضًعا لسيطرة  

ة في إمارة أبوظبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة، فيجب أن يكون  مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطة حكومي

 القابضة ذات الصلة؛ النهائي لهذا الشخص املحدد والشركات التابعة له هو الشركة   الشخص املسيطر 

  وأية تشريعات   هقواعد األوراق املالية غير املصدق  " فيما يتعلق بالسهم، يقصد به، بموجبدون شهادة  صادر "

ثبت    (، السماحالنظام القانوني للشركاتمن    715)بخالف البند    أخرى 
ُ
بإثبات ونقل ملكية السهم دون شهادة، وت

 امللكية في ذلك السهم ويجوز نقلها دون شهادة؛

  ؛2021لعام  معتمدة" تعني قواعد األوراق املالية الغير  معتمدةالغير قواعد األوراق املالية "

 " يقصد به العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية؛ الدوالر" أو "الدوالر األمريكي"

 و  ؛( 2)15" له املعنى املنصوص عليه في املادة  نائب الرئيس"

" يقصد به التمثيل أو إعادة اإلنتاج للكلمات أو الرموز أو املعلومات األخرى بصيغة مرئية أو بأية طريقة  خطي"

 
ُ
 أو مجموعة من الطرق، سواء أ

ُ
 دم بصيغة إلكترونية أو خالف ذلك. رسل أو ق
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خالف ذلك، تحمل الكلمات أو التعبيرات األخرى املتضمنة في هذا النظام املعاني  ما لم يتطلب السياق  (2)

 والسارية في تاريخ االعتماد. النظام القانوني للشركاتذاتها الواردة في 

 في هذا النظام األساس ي:  (3)

تعتبر الكلمات "تشمل" أو "بما في ذلك" أو العبارات املماثلة لها متبوعة بعبارة "دون حصر"   ( أ)

أو "على سبيل املثال ال الحصر"، سواء جاءت متبوعة بهذه العبارات أو الكلمات التي تحظى  

 بذات األهمية أم ال؛ 

أو املدير املالي أو املدير التجاري   ،رئيس العملياتأو    ،التنفيذيتشمل اإلشارات إلى الرئيس   ( ب)

تيل، في كل حالة،  أو املستشار العام للشركة، وأي إشارات إلى الرئيس التنفيذي لشركة فر 

هذا   لوصف  املستخدم  الوظيفي  املسمى  عن  النظر  بغض  املماثلين  املناصب  أصحاب 

 املنصب؛ و

أعضاء مجلس اإلدارة    فئة  ما لم ينص صراحة على خالف ذلك، يجب تفسير اإلشارة إلى حجم  ( ج)

)أو أي تعبير مشابه( على أنها إشارة    فئة أعضاء مجلس اإلدارة   الذين يشكلون   األعضاءأو عدد  

عدد   للمادة    األعضاءإلى  وفًقا  املجموعة  هذه  من  جزًءا  يشكلون  أن  (8)20الذين  ويجب   ،

اإلضافيين الذين سيشكلون    األعضاءاإلدارة، عدد  تشمل، عند وجود مقعد شاغر في مجلس  

البديلين   األعضاءعند تعيين    ز(()8)20هذه وفًقا للمادة  أعضاء مجلس اإلدارة  فئة  جزًءا من

 املقاعد الشاغرة ذات الصلة. لشغل 

 تاريخ االنقضاء وتاريخ إخالء الطرف .2

 في هذا النظام األساس ي:  (1)

 للمادة رقم    " يقصد بهتاريخ االنقضاء" ( أ)
ً
أول تاريخ يحل بعد تاريخ االعتماد لم    ((5)80)وفقا

٪( من 25تعد تمتلك فيه الجهات الحكومية )مجتمعة( ما ال يقل عن خمسة وعشرين باملائة )

 إجمالي رأس مال الشركة املصدر بالكامل؛ 

 " يقصد به العضو الذي يكون: املساهم الرئيس ي املعني" ( ب)

(i)   تم جمع ما يمتلكه من أسهم  مساهًما رئيسًيا )أو سيكون مساهًما رئيسًيا، إذا  هو

 مع ما تمتلكه الشركات التابعة له(؛

(ii)  جهة حكومية؛ و 

(iii) يتسبب في حلول تاريخ االنقضاء، من خالل بيع األسهم أو نقلها بطريقة أخرى؛ و   

 في وقت سابق من:  ": يقصد به تاريخ إخالء الطرف" ( ج)
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(i)   أو بعد تاريخ االنقضاء والذي يتلقى فيه مجلس اإلدارة من كل  أول تاريخ يحل في 

( إخطاًرا بأنه ال يلزم الحصول على موافقة أو تقديم إخطار  iمساهم رئيس ي إما ) 

( إخطاًرا بأن هذا املساهم الرئيس ي قد حصل على جميع  ii؛ أو )ج(()2)2وفًقا للمادة  

 ؛ و ز(()2)2املوافقات الالزمة وقدم جميع اإلخطارات الالزمة، وفًقا للمادة  

(ii) ( أشهر. 9بعد تاريخ االنقضاء بتسعة ) 

 بعد حلول تاريخ االنقضاء:  (2)

يجب على املساهم الرئيس ي املعني إخطار الشركة على الفور )عن طريق إخطار خطي ُيقدم   ( أ)

في حال قد بيعت األسهم في صفقة   (2( حلول تاريخ االنقضاء؛ )1إلى مجلس اإلدارة( بما يلي: )

النية   يتم  حسنة  حيث  الصلة  ذات  بالسوق  الخاص  التداول  نظام  من خالل  معاملة  )أي 

مطابقة أوامر البيع والشراء بشكل مجهول(، عدد الصفقات املنفصلة لألسهم التي يجريها  

( إذا  3ء الصالحية)في نفس يوم املعاملة التي أدت إلى حدوث تاريخ انتها  املساهم الرئيس ي املعني 

تم بيع األسهم في صفقة خارج السوق بحسن نية )أي معاملة أجريت بين مشتر محدد وبائع 

محدد وهي ليست معاملة في السوق ، بما في ذلك "صفقة كبيرة" على النحو املشار إليه في  

املعني و املالية(:  الوسيط  لألوراق  أبوظبي  في سوق  التداول  ا قواعد  لذي  )س( عدد األسهم 

حصل عليه هؤالء املشترون) على أساس كل مشتر على حد( و )ص( في كل حالة الحد املعروف  

إذا كان استحواذ األسهم من قبل  للمساهم الرئيس ي املعني)دون أي التزام بإجراء تحقيقات(، 

املشتري ذات العالقة سيفض ي إلى أي متطلبات لتسجيل الدمج، من قبل هذا املشتري، فأين  

 "(. معلومات تاريخ االنقضاءسجيل وما هي متطلبات التوقيت الخاصة بالتسجيل )"يلزم الت

بعد استالم إخطار حلول تاريخ االنقضاء من قبل الشركة أو إذا علمت الشركة، على أي حال،   ( ب)

اآلخرين   الرئيسيين  املساهمين  جميع  إخطار  الشركة  على  يجب  االنقضاء،  تاريخ  بحلول 

 االنقضاء كما استلمتها الشركة من املساهم الرئيس ي املعني. بمعلومات تاريخ 

يجب على كل مساهم رئيس ي تم إخطاره بحلول تاريخ االنقضاء أن يخطر الشركة )عن طريق    ( ج)

( عشر  خمسة  غضون  في  اإلدارة(،  مجلس  إلى  ُيقدم  خطي  استالمه  15إخطار  من  يوًما   )

ن يتطلب هو أو شركته التابعة الحصول  ( ما إذا كا 1اإلخطار من مجلس اإلدارة، بما يلي: )

افقات( على أي موافقة )موافقات( من هيئة تنظيمية )" افقة )املو "( فيما يتعلق بحلول  املو

، أو يلزم عليه إخطار أي  (3) 11تاريخ االنقضاء وأي إنهاء لحقوق املوافقة املشار إليها في املادة  

( ما إذا كان ال يلزم الحصول على موافقة أو  2"(؛ أو )اإلخطار )اإلخطارات( سلطة تنظيمية )"

تقديم إخطار. وإذا أخفق أحد املساهمين الرئيسيين في تقديم اإلخطار خالل فترة الخمسة  

( املسا 15عشر  يوًما، فُيعتبر  إلى هذه  (  الحاجة  الشركة بعدم  املعني قد أخطر  الرئيس ي  هم 

 املوافقة أو اإلخطار. 

الحصول على أي موافقة   ( د ) التابعة(  )أو على شركته  يلزم عليه  يجب على كل مساهم رئيس ي 

هذه   على  للحصول  جهده  قصارى  يبذل  أن  )إخطارات(  إخطار  أي  تقديم  أو  )موافقات( 
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اإلخطار )اإلخطارات( في أقرب وقت ممكن عملًيا، شريطة    املوافقة )املوافقات( أو تقديم هذا

أنه، بغية درء الشك، لن ُيطلب من أي مساهم رئيس ي أو أي من الشركات التابعة له التصرف  

 في أي أصول من أجل االمتثال ألي شروط تقييدية جوهرية ملحقة بأي موافقة. 

شركة بمتطلب حصوله هو )أو  يجب على الشركة أن توافي كل مساهم رئيس ي قام بإخطار ال  ( ه)

بجميع   )إخطارات(  إخطار  أي  تقديم  أو  )موافقات(  موافقة  أي  على  له(  تابعة  شركة  أي 

أجل   من  الشركة  تصرف  تحت  الرئيس ي  املساهم  هذا  يطلبها  التي  الصلة  ذات  املعلومات 

 الحصول على هذه املوافقة )املوافقات( أو تقديم هذا اإلخطار )اإلخطارات(. 

التابعة(    يجب على كل (و) )أو على شركته  يلزم عليه  الحصول على أي موافقة  مساهم رئيس ي 

  خطي يقدم ، إخطار الشركة )عن طريق إخطار  )موافقات( أو تقديم أي إخطار )إخطارات(

أي    اإلخطارات.  تقديم جميع  إلى مجلس اإلدارة( على الفور بعد استالم جميع هذه املوافقات و 

  قبل ، أو أي رفض من  هذه اإلخطاراتأو تقديم مثل    املوافقاتتأخير في الحصول على هذه  

سلطة تنظيمية ملنح أي موافقة ذات صلة، ال يؤثر في صحة أي بيع أو نقل آخر لألسهم من  

 م. أي مساه قبل

مجلس اإلدارة أن يكشف على الفور، وفقا للقانون    يجب على  ،80مع عدم االخالل باملادة   ( ز)

 . املعمول به، عن أي حلول لتاريخ االنقضاء وتاريخ إخالء الطرف

 املساهمين مسؤولية  .3

 يحملونها.تكون مسؤولية األعضاء محدودة وتقتصر على املبلغ، إن وجد، املدفوع على األسهم التي  (1)

 استبعاد النظام األساس ي النموذجي  .4

البند   (1) النحو املحدد في  النظام األساس ي النموذجي ذو الصلة )على  القانوني من    18ال ينطبق  النظام 

 ( على الشركة. للشركات
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 صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته  :2الجزء 

 السلطة العامة ملجلس اإلدارة  .5

لنشاط   (1) العامة  اإلدارة  عن   
ً

مسؤوال اإلدارة  يكون مجلس  األساس ي،  بالنظام  اإلخالل  عدم  مراعاة  مع 

ا لذلك الغرض، ممارسة جميع صالحيات الشركة.
ً
 الشركة، ويجوز له، تنفيذ

يوًما تقويمًيا قبل نهاية كل سنة مالية،    (45)  وأربعين  يتعين على املجلس، في موعد ال يتجاوز خمسة (2)

ما إذا كان سيوافق أم ال على  على  )مع مراعاة عدم اإلخالل بهذا النظام األساس ي(    واتخاذ القرار إعداد 

 أي مما يلي: 

تطوير   ( أ) وخطة  الشركة  استراتيجية  تحدد  والتي  املجموعة،  عمل  لخطة  سنوي  تحديث  أي 

 ( سنوات مالية؛ و5املجموعة وتفاصيل خطط التوسع، ملدة خمس )وتمويل وتشغيل 

أي ميزانية للسنة املالية التالية، تتوافق مع السنة األولى من أحدث خطة عمل معتمدة )وإذا   ( ب)

لم يتم اعتماد هذه امليزانية من قبل مجلس اإلدارة وفًقا لهذا النظام األساس ي، تنطبق آخر  

وتستمر   معتمدة  سنوية  حذف  ميزانية  أي  )باستثناء  املفعول  سارية  وتظل  االنطباق  في 

الرأسمالية املتعلقة بصيانة اآلالت واملعدات، والتي   النفقات  الرأسمالية، بخالف  للنفقات 

( تاريخ اعتماد ميزانية جديدة من قبل  1يجب أن تستمر في االنطباق على نفس األساس( حتى )

( انتهاء هذه السنة املالية التالية، أيهما يأتي 2)  مجلس اإلدارة وفًقا لهذا النظام األساس ي أو

 .)
ً

 أوال

تلتزم الشركة بشروط سياسة الحوكمة وتشكيل مجلس اإلدارة التي يعتمدها مجلس اإلدارة من وقت  (3)

ر شؤونها وفًقا لها.   آلخر وفًقا لهذه املواد، وتسي 

 وتتوقف عن السريان من تاريخ االنقضاء. (2)5تنقض ي أحكام املادة   (4)

 للمساهمين وقرارات األغلبية العظمى  للمساهمينالصالحيات املحتفظ بها  .6

 : للمساهمينيجوز  (1)

 ؛ أوللمساهمينقبل تاريخ االنقضاء، بمجوب قرار األغلبية العظمى  ( أ)

 بعد تاريخ االنقضاء، بموجب قرار خاص،  ( ب)

العظمى    األغلبية  اتخاذه. ولن يعمل قرار  أو االمتناع عن  إجراء محدد  اإلدارة التخاذ  توجيه مجلس 

أو القرار الخاص )حسب االقتضاء( على إلغاء أي ش يء قد فعله مجلس اإلدارة قبل إصدار    للمساهمين

 القرار؛ و 

 في هذا النظام األساس ي، قبل تاريخ االنقضاء: مادة أخرى وعن أي  (1)6بصرف النظر عن املادة   (2)
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ال يجوز للشركة القيام، أو أن تلتزم بالقيام، أو )عند تحديد ذلك صراحة( التسبب أو السماح   ( أ)

بالقيام، أو االلتزام بالقيام، بأي من اإلجراءات املدرجة  ألي شركة أخرى من شركات املجموعة  

 بقرار من    1امللحق    في
ً

لهذا النظام األساس ي ما لم تتم املوافقة على املسألة ذات الصلة أوال

 األغلبية العظمى لألعضاء؛ و 

العظمى   ( ب) األغلبية  من  مقترح  قرار  بأي  يتعلق  إخطار  للمساهمين فيما  يتضمن  أن  يجب   ،

نص العظمى    االجتماع  األغلبية  من  كقرار  القرار  اقتراح  من  املقصد  وتحديد  القرار 

 . للمساهمين

 العالقة  األطراف ذات صفقات   .7

  األطراف مع مراعاة عدم اإلخالل بأي من متطلبات القانون املعمول به، يجب أن تتطلب جميع صفقات   (1)

 موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة. ، الحصول على (3)7، مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة العالقة ذات

( فيما يتعلق بالنظر في أي صفقة  1مع مراعاة عدم اإلخالل بأي من متطلبات القانون املعمول به، ) (2)

)او يحدد كشخص    الذي يحدد كطرف ذي عالقة   عضو مجلس إدارة لطرف ذي صلة محدد، يعتبر أي  

يكون العضو األساس ي التابع له هو الطرف ذو الصلة املحدد    ذي عالقة الى الطرف ذي العالقة(، أو 

املعنية ما لم ينطبق    الطرف ذي العالقة  املعني( له مصلحة في صفقة    للطرف ذي العالقةاملعني )أو  

  ( iiط()()4)17و  (iiح()()4)17و  ح(()4) 17و  )ب((4)17( ال تنطبق املواد  2؛ و)( 4)17استثناء وفًقا للمادة  

 محدد.عالقة فيما يتعلق بأي صفقة لطرف ذي  (iiي()()4)17و

األطراف  قبل تاريخ االنقضاء، يجوز ملجلس اإلدارة تفويض صالحيته في املوافقة على جميع صفقات   (3)

بصورة حصرية إلى اللجنة التنفيذية، وال يجوز تفويض هذه    (1)7ورفضها وفًقا للمادة    العالقة  ذات

التنفيذية  ويجب تسجيل أي تفويض من هذا القبيل إلى اللجنة    الصالحية إلى أي شخص أو هيئة أخرى.

 في اختصاصات اللجنة التنفيذية ولهذه األغراض:

اختصاصات   ( أ) في  مشمول  التفويض  هذا  أن  طاملا  الحصري  التفويض  هذا  ينطبق  أن  يجب 

 اللجنة التنفيذية؛

نظر جميع صفقات   ( ب)
ُ
ت أن  التفويض، يجب  العالقةأثناء سريان هذا  وتخضع   األطراف ذات 

 للمادة رقم  )اإلدارة؛  مجلس  ملوافقة )أو رفض( اللجنة التنفيذية دون  
ً
()و( املوضحة  3)  7وفقا

 ؛ ادناه(

قد تتضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية التي تشمل هذا التفويض أيًضا على استثناءات   ( ج)

او رفض تطبيق  محدد أو تطبيق    عالقةصفقة معينة لطرف ذي  من شرط املوافقة على أي  

، على (iiي()()4)17و  (iiي()()4)17و  (iiط()()4)17و  (iiح()()4) 17ح(()4) 17)ب(( 4)17املواد  

 وقد تكون هذه االستثناءات محددة أو عامة بطبيعتها؛ محدد. عالقةأي صفقة لطرف ذي 
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على    ( د ) ذلك(  غير  )أو  باملوافقة  يتعلق  فيما  التنفيذية  اللجنة  تتخذه  قرار  أي  يكون  أن  يجب 

 محدد، نهائًيا، في حالة عدم وجود احتيال؛  عالقةصفقة لطرف ذي 

يجب أن تحدد اختصاصات اللجنة التنفيذية أيًضا الظروف التي يتم فيها استبعاد أعضاء   ( ه)

 محدد؛ و عالقةما يتعلق بأي صفقة لطرف ذي هذه اللجنة من عملية اتخاذ القرار في 

في حالة وجود تعارض في املصالح لدى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بصفقة    ( و )

 الطرف ذي العالقةمحدد، يتم اتخاذ قرار املوافقة أو الرفض بشأن صفقة    عالقة لطرف ذي  

وفي أي حالة،    في املصالح  الذين ليس لديهم تعارض  لألعضاءمن خالل تصويت أغلبية بسيطة  

 ،(iiي()()4)17و  (iiي()()4)17و  (iiط()()4)17و  (iiح()()4)17و  ح(()4)17و  )ب((4)17املواد  

 .العالقةال تنطبق فيما يتعلق بهذه الصفقة املحددة مع الطرف ذي 

 جواز التفويض من مجلس اإلدارة  .8

(، يجوز ملجلس اإلدارة تفويض أي من  (3)7مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي )بما في ذلك املادة   (1)

 جب النظام األساس ي إلى كل من: الصالحيات املمنوحة له بمو 

 "(؛لجنة مجلس اإلدارةإلى ذلك الشخص أو اللجنة )" ( أ)

 )بما في ذلك التوكيل(؛  أي من هذه الطرق  ( ب)

 وإلى ذلك الحد؛ ( ج)

 فيما يتعلق بتلك األمور أو املناطق، و ( د )

 وبناًء على تلك الشروط واألحكام؛ ( ه)

 .حسب ما يتم إقراره

تفويض من هذا القبيل أن يجيز أي تفويض آخر لصالحيات  إذا حدد مجلس اإلدارة ذلك، فيجوز ألي  (2)

 مجلس اإلدارة من قبل أي شخص فوضه املجلس.

 يجوز ملجلس اإلدارة سحب التفويض كلًيا أو جزئًيا، أو تغيير شروطه أو أحكامه.  (3)

 اللجان  .9

جلس مع مراعاة عدم اإلخالل باالختصاصات ذات الصلة، ينبغي للجان مجلس اإلدارة التي يفوضها امل  (1)

 للتطبيق، على هذه األحكام  
ً

بأي من صالحياته، أن تتبع اإلجراءات التي تكون مبنية، حيثما يكون قابال

 الواردة بالنظام األساس ي الذي يحكم اتخاذ املجلس للقرارات. 
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مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة أن يصدر لجميع لجان املجلس أو أي    (2)

قواع تكن   مرجعيةد  منها  لم  إذا  األساس ي  النظام  من  املشتقة  القواعد  على  األسبقية  لها  يكون  التي 

تتوافق معه )وتعد جميع هذه اإلجراءات والصالحيات واألدوار واملسؤوليات والقواعد األخرى املتعلقة 

اإلدارة  ويجب تحديد عدد أعضاء لجنة مجلس    " تلك اللجنة(.قواعد مرجعيةبلجنة مجلس اإلدارة "

 لجنة مجلس اإلدارة تلك.ب القواعد املرجعية الخاصة"( في أعضاء اللجنة)"

يجب انطباق ما    ،ذات الصلة  القواعد املرجعية  ومع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام قبل تاريخ االنقضاء   (3)

 يلي فيما يتعلق بكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة: 

 التالي: يتم تحديد عضوية هذه اللجنة على النحو  ( أ)

(i)  :فيما يتعلق باللجنة التنفيذية، قدر اإلمكان، وعلى أساس تناسبي، بالرجوع إلى 

   ةدار اإل أعضاء مجلس    فئات  مأحجا ( أ)
ً
(  2)  فئتين، عند وجود  األكبر حجما

 على األقل؛  أعضاء مجلس اإلدارةكبيرتين من  

فئات ( ب) مجلس    أحجام     ةدار اإل أعضاء 
ً
حجما عدد    ،األكبر  يكون  عندما 

 (؛2) فئتينأقل من  أعضاء مجلس اإلدارةالكبيرة من   ئاتالف

(ii)   اإلمكان، وعلى أساس بأي لجنة أخرى من لجان ملجلس اإلدارة، قدر  يتعلق  فيما 

 ، أعضاء مجلس اإلدارة  فئاتذات الصلة لجميع  الفئاتتناسبي، بالرجوع إلى 

يحق لها تعيين  فئة أعضاء مجلس اإلدارة  ويتعين على كل    .(3)9وفي كل حالة طبًقا لهذه املادة  

أعضاء هذه اللجنة تحديد هوية العدد ذي الصلة من أعضاء اللجنة وتعيينهم بموجب قرار  

 هذه؛ أعضاء مجلس اإلدارةمن األغلبية البسيطة ألعضاء مجموعة  

واستبدالهم    أعضاء مجلس اإلدارة ال يجوز إقالة أعضاء اللجنة املعينين من قبل مجموعة   ( ب)

هذه أو    أعضاء مجلس اإلدارة األغلبية البسيطة ألعضاء مجموعة  من وقت آلخر إال بقرار من  

 ؛ (3)9على النحو املنصوص عليه في هذه املادة  

النسبية   ( ج) األحجام  تغير  يعد عدد    أعضاء   لفئاتفي حالة  لم  لذلك،  ونتيجة  اإلدارة،  مجلس 

ذات الصلة في أي لجنة معينة    أعضاء مجلس اإلدارة  فئاتأعضاء اللجنة املعينين من قبل  

هذه وفًقا للمادة   أعضاء مجلس اإلدارة  لفئات من لجان مجلس اإلدارة يمثل األحجام النسبية  

يحق لها    أعضاء مجلس اإلدارة  فئةيشكل جزًءا من    عضو مجلس اإلدارة، يجوز ألي  أ(()3)9

املعنية أن يطلب إعادة تشكيل عضوية كل لجنة  تعيين أعضاء في لجنة )لجان( مجلس اإلدارة  

ذات صلة    أعضاء مجلس اإلدارة  فئةوعند تقديم هذا الطلب، يجب على كل    من هذه اللجان.

أن تعين على الفور العدد املناسب من أعضاء اللجنة لتعكس التمثيل النسبي في لجنة مجلس  

)األمر الذي قد يتضمن إعادة    أ(()3)9اإلدارة ذات الصلة على النحو املنصوص عليه في املادة  

 تعيين بعض أعضاء اللجنة الحاليين أو جميعهم(؛ 
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ذات صلة تعيين أعضاء اللجنة وفًقا    أعضاء مجلس اإلدارة  فئةفيما يتعلق باستحقاق كل   ( د )

 : أ(()3)9للمادة 

(i)   كانت اإلدارة  فئة إذا  مجلس  أغلبية    أعضاء  من  اإلدارة تتألف  مجلس    أعضاء 

تعيينهم من   يتم  اللجنة ستتألف من أعضاء  أغلبية أعضاء  اإلدارة، فإن  بمجلس 

 هذه؛ أعضاء مجلس اإلدارة فئةقبل 

(ii)   9مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة(د()()3i)  يجب تقريب أي استحقاق جزئي لتعيين ،

أعضاء اللجنة بالرفع أو الخفض )حسب االقتضاء( إلى أقرب عدد صحيح )بتطبيق  

االتفاقية التي تقض ي بتقريب االستحقاق الجزئي البالغ النصف بالضبط بالرفع،  

ك عدد أكبر من األعضاء في اللجنة عن املتوخى في االختصاصات  ما لم ينتج عن ذل

 تقريب استحقاق 
ً

  أعضاء مجلس اإلدارة  فئة ذات الصلة، وفي هذه الحالة، يتم أوال

ذات الصلة التي لها استحقاق جزئي يبلغ النصف بالضبط والتي لها الحق في تعيين  

ي مناصب عضوية لم يتم  أقل عدد من األعضاء بالرفع، وبعد ذلك، إذا كان هناك أ

ذات الصلة التي    أعضاء مجلس اإلدارة  فئةشغلها بعد، يتم ثانًيا تقريب استحقاق  

لها استحقاق جزئي يبلغ النصف بالضبط والتي لها الحق في تعيين أقل عدد تاٍل من  

 األعضاء بالرفع، وهكذا حتى يتم شغل جميع مناصب العضوية(؛ و

(iii)   :يتضح أن 

أعضاء مجلس  الكبيرة من   الفئات( على األقل من  2) فئتينفي حالة وجود  ( أ)

فقط  اإلدارة يحق  من    اتللف،  اإلدارة الكبيرة  مجلس  ترشيح    أعضاء 

 أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيينهم؛ و

  فئة ، قد يكون استحقاق أي  أ(()iiiد()()3)9مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة   ( ب)

لتعيين أعضاء اللجنة في أي لجنة معينة من لجان    أعضاء مجلس اإلدارة

 
ً
اإلدارة صفرا اللجنة  0)  مجلس  إجمالي عدد أعضاء  اعتماًدا على )س(   )

املحدد في اختصاصات لجنة مجلس اإلدارة تلك و)ص( األحجام النسبية  

 ؛ وأعضاء مجلس اإلدارة  فئةلكل 

 فئة، و أعضاء(  6)أ( تتألف من ستة )  أعضاء مجلس اإلدارة  فئةتوضيحي، إذا كانت    كمثال ( ه)

اإلدارة مجلس  )  أعضاء  ثالثة  من  تتألف  اإلدارة  وفئة،  أعضاء(  3)ب(  مجلس  )جـ(   أعضاء 

( أعضاء، يتم تعيينهم  5(، فإنه إذا كان عدد أعضاء اللجنة خمسة )2)  عضوينتتألف من  

 على النحو التالي: 

(i)  :فيما يتعلق بأي لجنة ملجلس اإلدارة بخالف اللجنة التنفيذية 
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أعضاء مجلس  ( أعضاء بتصويت أغلبية بسيطة من  3يتم تعيين ثالثة ) (أ)

 )أ(؛ أعضاء مجلس اإلدارة  ةفئالذين يشكلون  اإلدارة

) (ب) أغلبية بسيطة من  1يتم تعيين عضو واحد  أعضاء مجلس  ( بتصويت 

 )ب(؛ وأعضاء مجلس اإلدارة  فئةالذين يشكلون  اإلدارة

) (ج) أغلبية بسي1يتم تعيين عضو واحد  الذين    األعضاءطة من  ( بتصويت 

 )جـ(؛ وأعضاء مجلس اإلدارة فئة يشكلون 

(ii)   :فيما يتعلق باللجنة التنفيذية 

 من   (أ)
ً

)ب(    أعضاء مجلس اإلدارة  فئة)أ( و   أعضاء مجلس اإلدارة  فئةتعد كال

اإلدارةالكبيرة    الفئاتمن   مجلس  تعد  ألعضاء  ال  حين  في  أعضاء    فئة ، 

  الفئات ( على األقل من  2)  فئتينونظًرا لوجود    )جـ( كذلك.  مجلس اإلدارة

من   اإلدارةالكبيرة  مجلس  لهاتين  أعضاء  فيحق  تعيين    الفئتين،  فقط 

 أعضاء اللجنة التنفيذية؛ و 

)  (ب) ثالثة  تعيين  يتم  لذلك،  التنفيذية  3وفًقا  اللجنة  أعضاء  من  أعضاء   )

أغلبية بسيطة من   اإلدارة  بتصويت  يشكلون  أعضاء مجلس    فئة الذين 

اإلدارةأعض  مجلس  )  اء  تعيين عضوين  ويتم  األعضاء 2)أ(،  هؤالء  من   )

أعضاء مجلس    فئةبتصويت أغلبية بسيطة من األعضاء الذين يشكلون  

)جـ( تعيين أي أعضاء في   أعضاء مجلس اإلدارة  لفئة)ب(. وال يحق    اإلدارة

 هذه اللجنة. 

 اإلدارة  .10

مجلس اإلدارة موظفي اإلدارة بالشركة الذين يحددهم  مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام االساس ي، يعين   (1)

   املجلس ويجوز له إقالتهم.

 قبل تاريخ االنقضاء: (2)

 يعين مجلس اإلدارة )ويجوز له من وقت آلخر إقالة واستبدال(:  ( أ)

(i)   ،كل من املناصب اإلدارية التالية في الشركة: الرئيس التنفيذي، ورئيس العمليات

 التجاري واملستشار العام؛ وواملدير املالي، واملدير  

(ii)   10نواب لكل من املناصب اإلدارية املشار إليها في املادة(أ()()2i)؛ و 

اإلداري   ( ب) بالهيكل  اإلخالل  عدم  مراعاة  آخر مع  الشركة    ألي عضو  على  يجب  املجموعة،  في 

الرئيس   واستبدال(  إقالة  آلخر  وقت  من  عليها  )ويجب  ستعين  فرتيل  أن شركة  من  التأكد 
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نصب، وفي كل حالة وفًقا ملا يوافق عليه املجلس فقط  التنفيذي لشركة فرتيل ونائب لهذا امل

 وفقا للنظام األساس ي. 

قبل تاريخ االنقضاء، إذا شغر منصب الرئيس التنفيذي، أو رئيس العمليات، أو املدير املالي، أو املدير   (3)

 التجاري أو املستشار العام للشركة، أو الرئيس التنفيذي لشركة فرتيل:

عني املنصب ذي الصلة بصفة نيابية وعلى أساس مؤقت إلى أن يحين  يجب أن يتولى النائب امل  ( أ)

 الوقت الذي يكون فيه مجلس اإلدارة قادًرا على تعيين بديل بدوام كامل؛ و 

في الوقت املناسب، فإذا لم يقرر املجلس تعيين    (2)10في حالة عدم تعيين نائب وفًقا للمادة   ( ب)

الوظيفة الشاغرة خالل   الوظيفة، سيقوم 5فترة خمسة )أحد مللء  أيام عمل بعد شغور   )  

مجلس اإلدارة بتعيين شخص )أشخاص( لشغل املنصب ذي الصلة على أساس مؤقت وفًقا  

 أدناه حتى يتم تعيين بديل بدوام كامل.  (4)10للمادة 

 وكان املنصب الشاغر:  ب(()3)10عند انطباق املادة    (4)

إما منصب الرئيس التنفيذي أو رئيس العمليات بالشركة، فيجب على مجلس اإلدارة تحديد   ( أ)

 البسيطة؛ أو هوية البديل املؤقت بقرار من األغلبية 

أي من مناصب املدير املالي أو املدير التجاري أو املستشار العام للشركة أو الرئيس التنفيذي   ( ب)

لشركة فرتيل، فيجب على مجلس اإلدارة تعيين أشخاص لشغل املنصب ذي الصلة بصورة  

كبيرة من    مؤقتة على أساس مشترك. لكل مجموعة  يحق  الصدد،  أعضاء مجلس  وفي هذا 

بتصويت  )و   اإلدارة الصلة  ذي  املنصب  في  لتعيينه  واحد  مرشح  ترشيح  عليها(  يلزم  ال  لكن 

من   اإلدارةأغلبية بسيطة  يشكلون    أعضاء مجلس  اإلدارة  فئةالذين    هذه.   أعضاء مجلس 

تاريخ طلب    ( أيام عمل من5خمسة )وبمجرد تقديم جميع الترشيحات )أو بعد انقضاء فترة  

(، يعقد مجلس    ءاألعضاالكبيرة من    الفئةالرئيس من  
ً

أوال تقديم ترشيحاتهم، إذا أتى ذلك 

ويجب إجراء هذا التصويت عن طريق قرار منفصل ملجلس   اإلدارة تصويًتا بشأن كل مرشح.

التصويت على قرار مرشح    عضو"(. ويحق لكل  قرارات املرشحيناإلدارة بشأن كل مرشح )"

( أصوات على األقل في املنصب ذي  3لى ثالثة )ويتم تعيين كل مرشح يحصل ع   واحد فقط.

( 3الصلة على أساس مؤقت وباالشتراك مع أي مرشحين آخرين يحصلون أيًضا على ثالثة )

( أصوات على األقل )وفي هذه  3( على ثالثة )1أصوات على األقل، ما لم يحصل مرشح واحد )

 الحالة يتم تعيين هذا املرشح على أساس مؤقت(.

  (3)10ي شخص معين )أشخاص معينين( بصفة مؤقتة لشغل منصب شاغر وفًقا للمادة  يجوز تعيين أ (5)

)سواء بصفة مشتركة أو غير ذلك( بدوام كامل بعد ذلك )سواء بصفة مشتركة أو غير ذلك(   (4)10و/أو  

العظمى ملجلس  األغلبية  موافقة  االنقضاء، على  تاريخ  قبل  بالحصول،  )رهًنا  الصلة  ذي  الدور  ألداء 

 لهذا النظام األساس ي(. 2امللحق من   23أو  22 اتللفقر  اإلدارة ذات الصلة وفًقا
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على الرئيس التنفيذي لشركة فرتيل، فيجب تفسير هاتين املادتين   (4)10و/أو    (3)10عند انطباق املادة   (6)

 .ب(()2)10ركة مطالبة بضمان امتثال شركة فرتيل لألحكام ذات الصلة وفًقا للمادة  على أساس أن الش

 اتخاذ املجلس للقرار 

 قرارات مجلس اإلدارة  .11

  17و  (2)11أعاله، واملادة    ب( ()4)10و  6مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي )بما في ذلك املادة   (1)

 أدناه(، يتخذ املجلس قراراته بالوسائل التالية: ( 5)80و

الحاضرين في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد حسب األصول   اإلدارةأعضاء مجلس بقرار من  ( أ)

  أعضاء مجلس اإلدارة واملكتمل النصاب، وذلك إذا تمت املوافقة عليه بأغلبية بسيطة من  

يحضر اجتماع مجلس اإلدارة صوت    عضوالحاضرين الجتماع مجلس اإلدارة )إذا كان لكل  

( اإل ((،  1واحد  مجلس  اجتماعات  محاضر  ن  دوَّ
ُ
اإلدارة  ت مجلس  أعضاء  على  م  عمَّ

ُ
وت دارة 

للموافقة عليها بأغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين في ذلك االجتماع الذي يلي االجتماع  

هذه   على  الحصول  عدم  حالة  وفي  اإللكتروني،  بالبريد  أو  كتابًيا  املوافقة  هذه  منح  )ويجوز 

الجتماع مجلس اإلدارة التالي(. بعد  املوافقة على املحضر، فقد يكون أحد بنود جدول األعمال  

ع على املحضر كٌل من )
 
( رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه  1موافقة أعضاء مجلس اإلدارة، يوق

التوقيع على هذا النحو، يكون هذا املحضر بمثابة  2و) أمين سر مجلس اإلدارة، وبمجرد   )

؛ شريطة أنه، قبل تاريخ  دليل على االجتماع وقرارات أعضاء مجلس اإلدارة في هذا االجتماع

االنقضاء، يتم تسجيل النص الكامل لجميع القرارات التي تتطلب موافقة األغلبية العظمى  

من مجلس اإلدارة كتابًيا والتوقيع عليه من جانب أعضاء مجلس اإلدارة الذين يوافقون على  

بت  دائًما  )رهًنا  تمريره  تم  قد  الصلة  ذي  القرار  اعتبار  قبل  املعني  األدنى  األمر  الحد  حقيق 

يجوز   األغراض  لهذه  )وتحقيًقا  بالفعل(  عظمى  بأغلبية  اإلدارة  مجلس  ملوافقة  املطلوب 

ألعضاء مجلس اإلدارة التوقيع على هذه القرارات بأكثر من نسخة مطابقة وال يلزمهم التوقيع  

 جميًعا على نفس النسخة(. 

القرار الخطي من قبل جميع    بقرار خطي دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة يجب أن يوقع ( ب)

الذين يحق لهم التصويت على املسألة املعنية إذا تم النظر فيها في اجتماع ملجلس    األعضاء

األصول.  ُيعقد حسب  ا    اإلدارة 
ً
ونافذ سارًيا  القبيل  هذا  من  قرار خطي  أي  يكون  أن  ويجب 

من   تصدر  التي  القرارات  في  الحال  هو  كما  األغراض،  في   األعضاءلجميع  اإلدارة  بمجلس 

 اجتماع ملجلس اإلدارة منعقد ومشكل حسب األصول، شريطة أن:

(i)   يتعين عل  لألعضاءيجوز أكثر من نسخة وال  في  الخطية  القرارات  يهم  التوقيع على 

 جميًعا التوقيع على نفس النسخة من القرار؛

(ii)   يجب توافر ما يلي في جميع القرارات الخطية املقترحة: )أ( أن يتم توزيعها في نفس

؛ و)ب( أن تكون مصحوبة بأي مستندات ذات صلة؛ و)ج( أن  عضوالوقت على كل 
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  بحلوله تسليم نسخة موقعة من عضو مجلس اإلدارة  تتضمن تاريخ يلزم على كل  

 القرار الخطي إلى رئيس املجلس إذا وافق على هذا القرار الخطي؛ و

(iii)   يخفق في الرد على قرار خطي مقترح بحلول املوعد النهائي املحدد في القرار    عضوأي

للمادة   وفًقا  املقترحة    (ج ()ii()ب ()1)11الخطي  القرارات  جميع  رفض  قد  يعتبر 

 الواردة فيه. 

 وعن أي حكم آخر في هذا النظام األساس ي، قبل تاريخ االنقضاء:  (1)11بصرف النظر عن املادة   (2)

ا ( أ)   2امللحق    لقرارات التي يتخذها املجلس بشأن املسائل املنصوص عليها فييجب أن تتطلب 

 لهذا النظام األساس ي موافقة األغلبية العظمى ملجلس اإلدارة؛ و 

في ( ب) املدرجة  اإلجراءات  بأي من  بالقيام،  تلتزم  أن  أو  القيام،  للشركة  يجوز  لهذا    2امللحق    ال 

 بقرار من األغلبية العظمى  
ً

النظام األساس ي ما لم تتم املوافقة على املسألة ذات الصلة أوال

 ملجلس اإلدارة؛ و 

شركات    ( ج) من  أخرى  جوهرية  شركة  أو  شركة  ألي  السماح  أو  التسبب  للشركة  يجوز  ال 

فيما  املجموعة، حسب مقتض ى الحال، بالقيام بأي من اإلجراءات املدرجة على أنها تنطبق  

لهذا النظام األساس ي ما لم    2امللحق  يتعلق بشركة أو شركة جوهرية من شركات املجموعة في  

 بقرار من األغلبية العظمى ملجلس اإلدارة. 
ً

 تتم املوافقة على املسألة ذات الصلة أوال

، بداية من تاريخ االنقضاء وحتى تاريخ إخالء الطرف، يجب أن يتطلب (1)11بصرف النظر عن املادة   (3)

 24  و  23و  22و  13و  12و  9و  7أي قرار يتخذه املجلس فيما يتعلق باملسائل املنصوص عليها في البنود  

 من )على  ،    لهذا النظام األساس ي  2امللحق    في
ً
( موافقة 2( موافقة األغلبية العظمى للمجلس؛ و)1كال

  ال  )ولدرء الشك، في حالة عدم وجود مساهم رئيس ي معني،املساهم الرئيس ي املعني في حال تواجده،  

 ((.2تنطبق الفقرة )

مصلحة في صفقة أو    أعضاء مجلس اإلدارةمع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، إذا كان ألحد   (4)

 ترتيب فعلي أو مقترح مع الشركة:

 والبديل له التصويت على أي اقتراح يتعلق به،  العضوال يجوز لهذا    ( أ)

البديل من التصويت فيما يتعلق بتلك الصفقة أو الترتيب نيابة    العضوهذا ال يمنع  ن  ولك ( ب)

 آخر ليس لديه مصلحة من هذا القبيل.  عضوعن 

 الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة  .12

يجوز لرئيس املجلس أو نائبه، في حالة غيابه، أن يدعو لعقد اجتماع ويضع جدول أعمال كل اجتماع   (1)

 ويرأسه. ملجلس اإلدارة 
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وبديله )إن وجد( باجتماع    عضو مجلس إدارة، يجب إخطار كل  (3)14مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة   (2)

( يوًما تقويمًيا قبل التاريخ  14مجلس اإلدارة ذي الصلة بصورة خطية وفي موعد ال يتجاوز أربعة عشر )

( يوًما تقويمًيا إذا وافقت )س( أغلبية بسيطة من  14املقترح لهذا االجتماع )أو أقل من أربعة عشر )

في كل    أعضاء مجلس اإلدارة ء، أغلبية بسيطة من  و)ص( قبل تاريخ االنقضا  أعضاء مجلس اإلدارة عدد  

، على فترة إخطار أقصر(. ينبغي أن يبين اإلخطار بأي اجتماع  أعضاء مجلس اإلدارةمجموعة كبيرة من  

 ملجلس اإلدارة: 

 التاريخ واملوعد املقترح لالجتماع؛  ( أ)

 مقر عقد االجتماع؛ و  ( ب)

ركون في االجتماع موجودين في املكان  املشا   أعضاء مجلس اإلدارةإذا كان من املتوقع أال يكون   ( ج)

 بعض أثناء االجتماع.النفسه، كيف ُيقترح أن يتواصلوا مع بعضهم  

( مرات في السنة )وفي أي أوقات 4ة متواترة ال تقل عن أربع )ر يجب عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصو  (3)

 الرئيس(. إلى   عضو من أعضاء مجلس اإلدارةمقدم من أي  خطيأخرى تعقب طلب 

أن يقترحوا على الرئيس بنوًدا إلدراجها في جدول األعمال. ويجب إرسال    ألعضاء مجلس اإلدارةيجوز   (4)

( أيام عمل على األقل من اجتماع مجلس 5قبل خمسة )  أعضاء مجلس اإلدارةجدول األعمال إلى كل من  

( أيام 6قبل ستة ) ارةعضو مجلس إد( يتضمن أي بنود مقدمة من أي  1اإلدارة ذي الصلة ويجب أن: )

 ( أن يكون مصحوًبا بأي مستندات ذات صلة.2عمل على األقل من اجتماع مجلس اإلدارة و)

اإلدارة. وسيشكل    عضويجوز ألي   (5) باجتماع مجلس  يتم إخطاره  أن  أن يتنازل عن شرط  أي وقت  في 

 تلقائًيا من جانبه عن هذا الشرط  عضوحضور أي  
ً
فيما يتعلق باجتماع    في اجتماع مجلس اإلدارة تنازال

 مجلس اإلدارة هذا. 

على صحة أي اجتماع ملجلس اإلدارة يحضر فيه جميع    12ال تؤثر مخالفة أي من أحكام هذه املادة   (6)

 أعضاء مجلس وال تؤثر على صحة أي قرارات خطية يتم إصدارها حسب األصول من قبل    األعضاء

 دون عقد اجتماع.  اإلدارة

 املشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة  .13

يشارك   (1) األساس ي،  بالنظام  اإلخالل  عدم  مراعاة  من    األعضاءمع  أو جزء  اإلدارة،  مجلس  اجتماع  في 

 اجتماع مجلس اإلدارة، في الحاالت التالية: 

 عندما تتم الدعوة لالجتماع وينعقد بموجب النظام األساس ي، و ( أ)

 عندما ينعقد إما:  ( ب)
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(i)   أدناه، عبر الهاتف أو مؤتمرات الفيديو أو أي طرق    (2)13  أحكام املادةمع مراعاة

في   املشاركين  لجميع األشخاص  أخرى مماثلة عن طريق وسائل يمكن من خاللها 

بعضهم   مع  والتحدث  االستماع  االجتماع  هذا  أثناء  األوقات  جميع  في  االجتماع 

بر  في اجتماع مجلس اإلدارة ع   األعضاءالبعض )شريطة أنه في حالة مشاركة أي من  

من   االجتماع  بدء  يجب  مماثلة،  أخرى  طريقة  أي  أو  الفيديو  مؤتمر  أو  الهاتف 

 أبوظبي، وعلى هذا النحو يعتبر منعقًدا في أبوظبي(؛ أو

(ii)  .بالحضور الشخص ي 

املشاركين في اجتماعات مجلس اإلدارة    عدد أعضاء مجلس اإلدارةيجب أن يكون ما ال يقل عن نصف  (2)

 يقل عن نصف اجتماعات مجلس اإلدارة في كل عام، بشرط أال يؤدي حاضرين شخصًيا في أبوظبي ملا ال

إلى إبطال إجراءات أي اجتماع ملجلس   (2)13أي إخفاق في االمتثال للمتطلبات الواردة في هذه املادة  

 اإلدارة وال أي قرارات يتخذها املجلس أو يصدرها. 

اإلدارةيجوز   (3) مجلس  اإلدارة    ألعضاء  مجلس  اجتماع  لحضور  آخرين  أشخاص  أو  مستشارين  دعوة 

)كمشاركين ليس لهم حق التصويت( الذي يلزم أو يكون من املرغوب فيه الحصول على مدخالت من  

 ء املستشارين أو األشخاص اآلخرين. أي من هؤال

قبل تاريخ االنقضاء، يحق لكل من الرئيس التنفيذي واملدير املالي ورئيس العمليات بالشركة حضور  (4)

في   يشاركوا  أو  يحضروا  أال  بشرط  التصويت،  حق  لهم  ليس  كمشاركين  اإلدارة  مجلس  اجتماعات 

ناقش فيها املسائل املتعلقة بتوظيفهم. وال  االجتماعات )أو الجزء ذي الصلة من االجتماعات( التي ست

على أي من الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو مدير العمليات إذا كان هذا    (4)13تنطبق هذه املادة 

 أيًضا.عضو مجلس إدارة  الشخص 

 النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة  .14

القانوني   (1) النصاب  يكن  لم  ما  اإلدارة،  مجلس  اجتماع  إدارةفي  مجلس  ُيجرى    ألعضاء  لن  ا، 
ً
مشارك

 التصويت على مقترح باستثناء مقترح الدعوة الجتماع آخر. 

 : 17واملادة  (3)14املادة  أحكام  مع مراعاة  (2)

( ملجلس  قبل تاريخ االنقضاء، يتحقق النصاب القانوني في أي اجتماع )أو جزء من اجتماع  ( أ)

 اإلدارة إذا: 

(i)    14املادة  أحكام  مع مراعاة(أ()()2ii)( من أصل أحد  9، كان ما ال يقل عن تسعة )

 ( 11عشر )
ً
 بديل؛ أو  بعضو مجلس إدارةحاضرين أو ممثلين  عضوا
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(ii)    إدارةفي حالة وجود أكثر من  2)  أعضاء مجلس  أو  الذين    دارةأعضاء مجلس اإل ( 

املصالح، فيما يتعلق باجتماع )أو جزء من اجتماع( مجلس اإلدارة  لديهم تعارض في  

 ذي الصلة، كان: 

، ما ال يقل عن خمسة وسبعين في ب(()iiأ()()2)14املادة  أحكام  مع مراعاة   ( أ)

املتبقين الذين يحق    أعضاء مجلس اإلدارة٪( من إجمالي عدد  75املائة )

أو ممثلين   القرار حاضرين  اتخاذ  في عملية  املشاركة  بعضو مجلس  لهم 

( 1واحد )  عضو مجلس إدارةبديل، شريطة أنه، يكون ما ال يقل عن    إدارة

    إلدارةمجلس ا  أعضاءمن كل مجموعة كبيرة من  
ً

بعضو حاضًرا أو ممثال

إدارة  أي  )بديل  مجلس  تجاهل  أيًضا  شريطة  األغراض،  لهذه  تحقيًقا 

مجلس    مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس اإلدارة تتألف فقط من أعضاء

 ؛ أو(لهم تضارب في املصالح إدارة

أعضاء مجلس  مجموعات كبيرة من    ال يتبقى فيها،)س(   في الحاالت التي   ( ب)

من  )ص(  ،إدارة فقط  تتألف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كبيرة  مجموعة 

على األقل خمسة وسبعين  ،  لهم تضارب في املصالح  مجلس إدارة  أعضاء

املتبقين الذين    ألعضاء مجلس اإلدارة٪( من العدد اإلجمالي  75في املائة )

قبل   من  ممثلين  أو  القرار حاضرين  اتخاذ  عملية  في  املشاركة  لهم  يحق 

 . بديل عضو مجلس إدارة

بعد تاريخ االنقضاء، يجب أن يتحقق النصاب القانوني في أي اجتماع ملجلس اإلدارة إذا كانت   ( ب)

 بديل.  بعضو مجلس إدارةحاضرة أو ممثلة  أعضاء مجلس اإلدارةأغلبية بسيطة من 

( بعد وقت البدء املحدد في 1إذا لم يتحقق النصاب في اجتماع ملجلس اإلدارة في غضون ساعة واحدة )  (3)

تأجيل االجتماع وإعادة عقده ملناقشة جدول األعمال ذاته.   أعضاء   طارإخوسيتم  اإلخطار، فيجب 

أعضاء يتفق    ( ساعة على األقل، ما لم48قبل إعادة عقد االجتماع بثمانية وأربعين )  ةمجلس اإلدار 

باإلجماع على خالف ذلك. وفي االجتماع املعاد عقده والذي بشأنه تم تأجيل االجتماع    مجلس اإلدارة

السابق ملجلس اإلدارة لعدم اكتمال النصاب القانوني، يتحقق النصاب القانوني، عند نظر االجتماع  

)سواء بالحضور الشخص ي    اإلدارةأعضاء مجلس  املعادة عقده في جدول األعمال ذاته، بحضور أغلبية  

وال    بديلين.  أعضاء مجلس إدارةأو بأي طريقة أخرى يسمح بها هذا النظام األساس ي( أو بتمثيلهم من  

يؤثر أي خفض في متطلبات النصاب القانوني على الحد املطلوب إلصدار أي قرار من مجلس اإلدارة  

   (.ارةملجلس اإلدلبية العظمى  )بما في ذلك، عند االقتضاء، موافقة األغ

 ترأس اجتماعات مجلس اإلدارة  .15

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة اختيار رئيس من وقت آلخر أو استبداله   (1)

 ويتولى رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة.  أعضاء مجلس اإلدارةويجب أن يكون الرئيس من    "(.الرئيس)"
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مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة اختيار نائب رئيس من وقت آلخر أو    (2)

)بخالف الرئيس(   أعضاء مجلس اإلدارة ويجب أن يكون نائب الرئيس من    "(.نائب الرئيساستبداله )"

 ويتولى رئاسة اجتماعات املجلس في حالة غياب الرئيس.

الرئيس أن يكون لهما    (3) أو نائب  في حالة تساوي األصوات في اجتماع ملجلس اإلدارة، ال يجوز للرئيس 

 صوت ثاٍن أو صوت مرجح. 

يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس إلعادة انتخابه من قبل    عضو مجلس إدارة عندما يخضع أي   (4)

أن يستأنف على الفور    العضوفي نهاية فترة تعيين مجلس اإلدارة، يجب على هذا  عضاء مجلس إدارة  أ

اجتماع   في  الفور  على  انتخابه  إعادة  تم  إذا  االقتضاء(  )حسب  رئيس  نائب  أو  كرئيس  منصبه  تولي 

مقتض ى   )حسب  الرئيس  نائب  أو  الرئيس  تغيير  يتم  لم  ما  الصلة،  ذي  السنوي  العمومية  الجمعية 

 جلس اإلدارة وفًقا لهذا النظام األساس ي. الحال( من قبل م

توقف   (5) اإلدارةفي حال  رئيس عن شغل منصبه    عضو مجلس  نائب  أو  كرئيس  كعضو مجلس املعين 

(، فيتعين على (4)15)بخالف ما إذا تم إعادة انتخابه على الفور على النحو املشار إليه في املادة   اإلدارة

 هذا الشخص ترك منصبه كرئيس أو نائب رئيس تلقائًيا )حسب االقتضاء(. 

في غضون عشر (6) اإلدارة  اجتماع ملجلس  في  الرئيس  نائب  الرئيس وال  يشارك  لم  بعد   (10)  إذا  دقائق 

املشاركين تعيين    عضاء مجلس اإلدارةأالوقت الذي كان من املقرر أن يبدأ فيه االجتماع، يجب على  

 واحًدا من بينهم ليرأس االجتماع. 

 مجلس اإلدارة  أمين سر  .16

( أو أكثر يتولون  2"( )أو شخصين )مجلس اإلدارة أمين سر )"  أمين سريتعين على مجلس اإلدارة تعيين   (1)

مجلس إدارة بصفة مشتركة( للمدة وبالشروط التي قد يراها املجلس مناسبة، ويجوز    أمين سرمنصب  

املجلس )أو االشخاص الذين يتولون املنصب بصفة مشتركة( املعين من قبل مجلس   أمين سر عزل  

 اإلدارة.

، بتوجيه من    أمين سر يكون   (2)
ً

الرئيس، عن تقديم اإلخطار وإدارة وتوثيق أعمال  مجلس اإلدارة مسؤوال

مجلس اإلدارة واالجتماعات العامة وغيرها من األمور املنصوص عليها في النظام األساس ي أو وفًقا ملا قد  

 يحدده املجلس من وقت آلخر. 

مجلس اإلدارة إعداد محضر كل اجتماع ملجلس اإلدارة، بما في ذلك أي أمور يتم    أمين سريجب على   (3)

فور انتهاء   أعضاء مجلس اإلدارة حلها في هذا االجتماع، وتوزيع مسودة من هذه املحاضر على كل من  

االجتماع. يجب التوقيع على املحاضر )التي تعكس أي تغييرات معتمدة(، بمجرد املوافقة عليها من قبل  

 مجلس اإلدارة.  أمين سر( 2( الرئيس أو نائب الرئيس و)1مجلس اإلدارة، من قبل )

من    12للشركة باملعنى املقصود في الفصل األول من الجزء    أمين سرملجلس اإلدارة   أمين سريكون أي   (4)

 .النظام القانوني للشركات
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 تعارض املصالح  .17

الجزء   (1) الثالث من  بالفصل  القانوني للشركاتمن    10مع عدم اإلخالل  عضو ، يجب على كل  النظام 

طبيعة ومدى مصلحته في أي صفقة أو ترتيب مقترح يشمل  أن يعلن ملجلس اإلدارة عن    مجلس إدارة

 أي شركة من شركات املجموعة. 

باملادة   (2) اإلخالل  مراعاة عدم  اجتماع مجلس (3)17مع  من  أو جزء  اإلدارة،  اجتماع مجلس  كان  إذا   ،

  ولعضو مجلس اإلدارة اإلدارة، معنًيا بصفقة فعلية أو مقترحة، أو ترتيب فعلي أو مقترح، مع الشركة  

املشاركة في ذلك االجتماع، أو الجزء من االجتماع، الذي يتم    العضوفيه مصلحة، فُيحظر على ذلك  

الترتيب املقترح ذي الصلة، وُيحظر من املشاركة في أي عملية اتخاذ قرار أو    فيه النظر في الصفقة أو

السابقة، ال يتم احتساب أي    التصويت املتعلق بها.  عضو مجلس ومع مراعاة عدم اإلخالل بالجملة 

ا في ذلك االجتماع، أو الجزء من االجتماع، ألغراض النصاب القانوني أو   إدارة
ً
من هذا القبيل مشارك

 ويت.التص 

الذي له مصلحة في صفقة أو    لعضو مجلس اإلدارة، فيجوز  (4)17رغم ذلك إذا كانت تسري املادة    (3)

مجلس   اجتماع  في  املشاركة  الشركة  مع  مقترح  أو  فعلي  مجلس ترتيب  اجتماع  من  جزء  أو  اإلدارة، 

اإلدارة، الذي يتم فيه النظر في الصفقة أو الترتيب املقترح ذي الصلة ويمكن أن يشارك في أي عملية  

ا في   عضو مجلس إدارةويحق ألي  اتخاذ قرار والتصويت املتعلق بها.
ً
من هذا القبيل أن ُيحتسب مشارك

 اض النصاب القانوني والتصويت. ذلك االجتماع، أو الجزء من االجتماع، ألغر 

 في الحاالت التالية: (4)17، تسري هذه املادة (2)7مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة  (4)

أعضاء مجلس إدارة    مجلس إدارة أو   عضو)باستثناء أي    أعضاء مجلس اإلدارةعندما يقرر   ( أ)

قد يكون لديهم تعارض(، بعد النظر في الوقائع والظروف الخاصة بأي من هذه املصالح، عن  

لديه أي مصلحة من هذا القبيل    مجلس إدارة  و عض إلجماع، أنه يجوز ألي  طريق تصويت با 

يجوز   أنه  شريطة  الصلة،  ذي  الترتيب  أو  الصفقة  على  إدارة التصويت  مجلس    ألعضاء 

 (: مصالح قد يكون لديهم تعارض أعضاء مجلس إدارة عضو مجلس إدارة أو)باستثناء أي 

(i)   القبيل، عن طريق أي تصريح من هذا  أي تعارض  تعميم  باإلجماع، على  تصويت 

 فعلي أو محتمل في املصالح قد ينشأ عن املسألة املصرح بها؛ و

(ii)  :ويحق لهم أيًضا، بموجب قرار من األغلبية البسيطة، ما يلي 

القبيل خاضًعا ألي قيود أو شروط يفرضونها   ( أ) أي تصريح من هذا  جعل 

 صراحة )سواء في وقت منح التصريح أو الحًقا(؛ و

 ا التصريح في أي وقت؛إنهاء هذ ( ب)
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،  للمساهمينعندما توقف الشركة، قبل تاريخ االنقضاء، بموجب قرار من األغلبية العظمى   ( ب)

خالف ذلك من   عضو من أعضاء مجلس اإلدارةتطبيق أحكام هذا النظام بحيث تحظر على 

 ؛1امللحق   من 6املشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة أو التصويت فيه وفًقا للفقرة  

أحكام هذا النظام    عندما توقف الشركة، بعد تاريخ االنقضاء، بموجب قرار عادي، تطبيق  ( ج)

خالف ذلك من املشاركة في اجتماع مجلس    عضو مجلس اإلدارةاألساس ي بحيث تحظر على  

 اإلدارة أو التصويت فيه؛

 أنها يحتمل أن تتسبب في تعارض مصالح؛   عضو مجلس اإلدارةعندما ال يمكن اعتبار مصلحة   ( د )

 املصالح؛ على علم بتعارض   عضو مجلس اإلدارةعندما ال يكون   ( ه)

 ؛ ( 5)17عندما ينشأ تعارض املصالح عن سبب مصرح به على النحو املشار إليه في املادة    ( و )

 24أو  23أو  22أو  21أو  20  الفقراتيقتصر تعارض املصالح على املسائل املشار إليها في أي من   ( ز)

 ؛2امللحق  من 26أو  25أو

عضو مجلس  الذي يشغل منصب    عضو مجلس اإلدارةعندما يقتصر تعارض املصالح على   ( ح)

 أو أي منصب أو وظيفة أخرى لدى:   إدارة

(i)  أي شركة من شركات املجموعة؛ أو 

(ii)   التابعة لذلك )أو الشركة    العضو من أعضاء مجلس اإلدارةالعضو األساس ي لذلك

 العضو األساس ي(؛

ا في أي مخطط    العضوعندما تكون هذه املصلحة أو الواجب مقصوًرا على كون هذا    ( ط)
ً
مشارك

 أو صفقة أو ترتيب لصالح املوظفين أو املوظفين السابقين لدى: 

(i)  أي شركة من شركات املجموعة؛ أو 

(ii)    لتابعة لذلك  )أو الشركة ا  العضو من أعضاء مجلس اإلدارةالعضو األساس ي لذلك

 العضو األساس ي(؛ أو 

له مصلحة في أي أسهم   العضوعندما تكون هذه املصلحة أو الواجب مقصوًرا على كون هذا   ( ي)

 أو أوراق مالية أخرى لـ:

(i)  أي شركة من شركات املجموعة؛ أو 

(ii)    أو الشركة التابعة لذلك    العضو من أعضاء مجلس اإلدارةالعضو األساس ي لذلك(

 العضو األساس ي(. 
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 ،ألغراض هذه املادة، يعد ما يلي أسباًبا مصرح بها: (2)7املادة  أحكام مع مراعاة    (5)

إلى   ( أ) أو  من  يقدم  الذي  اإلدارةالضمان  مجلس  إلى    عضو  أو  من  يقدم  أن  يتوجب  ضو  عأو 

أو يتم تحمله نيابة عن الشركة أو أي من    مجلس اإلدارة بخصوص التزام تتحمله الشركة 

 الشركات التابعة لها؛ و

أو املوظفين    عضاء مجلس اإلدارةأو الترتيبات التي تتاح طبًقا لها املنافع واملكافآت للموظفين   ( ب)

السابقين بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها التي ال تقدم مكافآت    أعضاء مجلس اإلدارةو 

 السابقين؛أعضاء مجلس اإلدارة أو   ألعضاء مجلس اإلدارةومنافع خاصة 

 سجالت القرارات الواجب حفظها  .18

( سنوات على األقل 10يجب على مجلس اإلدارة التأكد من احتفاظ الشركة بسجل خطي ملدة عشر ) (1)

 لكل قرار باإلجماع أو باألغلبية يتخذه املجلس. ،القرار  من تاريخ تسجيل

 سلطة مجلس اإلدارة التقديرية في إصدار املزيد من القواعد  .19

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة أن يصدر أية قاعدة تتراءى له بشأن   (1)

 . أعضاء مجلس اإلدارةكيفية اتخاذه للقرارات، وبشأن كيفية تسجيل تلك القواعد أو نقلها إلى  

 أعضاء مجلس اإلدارة تعيين  

 أعضاء مجلس اإلدارة تعيين وإنهاء تعيين   .20

 (  11أحد عشر )  من  يتألف مجلس اإلدارةقبل تاريخ االنقضاء   (1)
ً
يمكن زيادة بعد تاريخ االنقضاء    .  عضوا

عدد   تقليل  اإلدارة  أعضاءأو  بسيطة    مجلس  أغلبية  لتصويت  وفًقا  اإلدارة:  مجلس  يشكلون  الذين 

، يتم انتخاب مجلس اإلدارة بأكمله في اجتماع  20ملجلس اإلدارة. ومع مراعاة عدم اإلخالل بهذه املادة  

الجمعية العمومية السنوي الثالث للشركة )وتكون كل فترة بين اجتماع الجمعية العمومية السنوي  

  فترة خاب مجلس اإلدارة واجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث الذي يأتي بعد " الذي يتم فيه انت 

وبصرف النظر عن الجملة السابقة، فيما يتعلق بمجلس اإلدارة املعين في تاريخ    "(.اإلدارة  تعيين مجلس 

نوي الثالث  االعتماد، تنتهي فترة التعيين األولى ملجلس اإلدارة في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الس

   الذي يلي تاريخ االعتماد.

معين    عضو مجلس إدارة ال يجب أن يكون هناك أي حد لعدد املرات التي يجوز فيها إعادة تعيين أي   (2)

 إعادة تعيينه(. عضو مجلس اإلدارة )وفي هذا النظام األساس ي، تتضمن اإلشارات إلى تعيين 

صدرة )أو أعضاء 5يحق ألي عضو يمتلك ما ال يقل عن خمسة باملائة ) (3)
ُ
٪( من إجمالي عدد األسهم امل

( واحد  ح 
 

مرش ترشيح  األسهم(  من  العدد  هذا  عن  يقل  ال  ما  مًعا  املرشحين  1يمتلكون  من  أكثر  أو   )

ى الشركة  لالنتخاب أعضاء مجلس إدارة. ُيجرى هذا الترشيح )الترشيحات( عن طريق تقديم إخطار إل
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أربعة ) إلى الشركة قبل  إلى مجلس اإلدارة( يتم تسليمه  ه  ( أسابيع على  4)بموجب إخطار كتابي موج 

األقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي ذي الصلة النتخاب مجلس اإلدارة في نهاية فترة 

 
 

( أو أكثر )بما  1ح واحد )تعيين مجلس اإلدارة. يجوز ألي عضو مجلس إدارة حالي أيًضا ترشيح أي مرش

يشملهم ذاتهم( لالنتخاب. ُيدَرج أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون تلقائًيا في قائمة املرشحين لالنتخاب ما  

ح إلعادة 
 

الترش ينوي  ال  العضو  هذا  بأن  اإلدارة كتابًيا  املعني مجلس  اإلدارة  ُيخطر عضو مجلس  لم 

م  أعضاء  أو  )األعضاء(  العضو  م  يقد  مرشح  االنتخاب.  أي  يقترحون  الذين  املعنيون  اإلدارة  جلس 

املرشح   لهذا  الذاتية  السيرة  عن  موجزة  وتفاصيل  الخبرة  عن  تفاصيل  أيًضا  لالنتخاب  )مرشحين( 

)املرشحين(، شريطة أال تكون هذه التفاصيل مطلوبة فيما يتعلق باألعضاء الحاليين. يتم تضمين كل  

( في عملية انتخاب عضو مجلس اإلدارة املشار إليها في املادة  3)20مرشح يتم ترشيحه وفًقا لهذه املادة  

( بخالف الحد الذي ال يحق فيه ألي مرشح أن يعمل عضًوا بموجب أي قيد صريح وارد في القانون  4)20

 املعمول به. 

العامة في تعيين أي   (4) التي يكون من املقرر فيها أن تنظر الجمعية  ، يتم  عضو مجلس إدارةفي الحاالت 

 اإلجراءات التالية:  تطبيق

كل   ( أ) مقترح يخضع  "  مرشح  بلفظ  منفرًدا  إليه  )ُيشار  منفصل  تعيين  لقرار  قرار  لالنتخاب 

وفًقا    مجلس اإلدارةأعضاء  وتتم املوافقة على قرارات انتخاب    "(.عضو مجلس إدارةانتخاب  

 فقط وليس بأي طريقة أخرى.  20لإلجراءات املنصوص عليها في هذه املادة  

)مجتمعة(، يحق لكل عضو عدد إجمالي    أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بقرارات انتخاب   ( ب)

من األصوات يساوي عدد املقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة مضروًبا في عدد األصوات التي  

 "(.أصوات األعضاءم العضو الحصول عليها )"يحق ألسه

عضو  ( التصويت بجميع أصوات األعضاء التي لديه لصالح قرار انتخاب  1يحق لكل عضو: ) ( ج)

إدارة )(  1)واحد    مجلس  أو  قرار  2فقط؛  من  أكثر  على  لديه  التي  األعضاء  أصوات  توزيع   )

 مناسبة.  بالطريقة التي يراها ذلك العضو (1) واحد  عضو مجلس إدارةانتخاب 

يجب على املجلس التأكد من أن اإلجراءات املعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية فيما يتعلق   ( د )

انتخاب   قرارات  في  إدارةبالنظر  مجلس  أصوات  1)  أعضاء  تخصيص  من  األعضاء  تمكن   )

بأي طريقة يسمح بها هذا النظام    أعضاء مجلس اإلدارةأعضائهم بوضوح بين قرارات انتخاب  

  ( تنص على التحقق من عدد أصوات األعضاء التي يدلي بها كل عضو لضمان 2األساس ي، و)

للتأكد منها  ق  التحق  ليتم  كل عضو  بها  يدلي  التي  األعضاء  أصوات  عدد  إدالء    ان  عدم  من 

املواد  لهذه  وفًقا  أكثر من استحقاقاتهم  بأصوات  تحديد  3و)    األعضاء  من  الشركة  تمكن   )

الذين يشكلون كل مجموعة وفًقا لهذا    أعضاء مجلس إدارةو   أعضاء مجلس اإلدارة مجموعات  

األساس ي. عضو    النظام  لكل  تصدر  منفصلة  اقتراع  بطاقات  اإلجراءات  هذه  تتضمن  وقد 

ا في  النتخاب  حاضر  منفصلة  كقرارات  لالنتخاب  املرشحين  جميع  تضم    األعضاء الجتماع 
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انتخاب   قرار  لكل  املخصصة  )إن وجدت(  األصوات  تحديد عدد  من  العضو  عضو  وتمكن 

 منفصل.  مجلس إدارة

انتخاب    ( ه) قرارات  عبر  األعضاء  أصوات  من  عدد  بتخصيص  العضو  قيام  حالة  أعضاء  في 

أكثر مما يحق له اإلدالء به، يتم تخفيض عدد األصوات املخصصة لكل قرار    مجلس اإلدارة 

من قبل ذلك العضو بصورة متناسبة وسيتم تقريب    عضو من أعضاء مجلس اإلدارةانتخاب  

 صحيح. أي كسور متبقية إلى أقرب عدد  

 يجب أن يكون الشخص )األشخاص( الذي سيتم تعيينه   ( و )
ً
  جلس إدارةأعضاء م)  عضوا

ً
( أوال

 ببقية قرارات انتخاب  
ً
، على أكبر  أعضاء مجلس اإلدارةهو الشخص الذي يحصل، مقارنة

عدد من األصوات "املؤيدة"، وثانًيا أن يكون هو الشخص الذي يحصل، مقارنة ببقية قرارات  

أكبر عدد من األصوات "املؤيدة" ويستمر في ذلك  لس اإلدارةأعضاء مجانتخاب   ، على ثاني 

املعينين )ولكن ال يتجاوز بأي حال من األحوال( عدد   أعضاء مجلس اإلدارةحتى يساوي عدد  

املرشحين   من  متبقين  مرشحين  أي  تعيين  عدم  )ويجب  اإلدارة  مجلس  في  الشاغرة  املقاعد 

ذات الصلة قد تم إصدارها أو رفضها    عضاء مجلس اإلدارةأللتعيين(. وتعتبر قرارات انتخاب  

أعضاء  وال يكون لألصوات التي يتم اإلدالء بها ضد أي قرار من قرارات انتخاب    وفًقا لذلك.

وال يجوز التصويت برفع األيدي على    واألصوات التي يتم حجبها أي أثر قانوني.  مجلس اإلدارة 

 . عضو مجلس اإلدارةأي قرار انتخاب 

أعضاء مجلس  " عدد  عدد املقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة، يعني "20لغرض هذه املادة   ( ز)

 . (1)20الذين يشكلون املجلس بأكمله بموجب املادة   اإلدارة

 بمجرد أن يحدث أي مما يلي:  عضو مجلس اإلدارةيفقد الشخص صفة  (5)

أداء دوره بصف ( أ) الشخص عن  يتوقف ذلك  إدارة ته  أن  من    عضو مجلس  أي حكم  بموجب 

 بموجب القانون؛  عضو مجلس إدارةأو ُيحظر عليه أن يكون  النظام القانوني للشركات

 أن يشهر الشخص إفالسه،  ( ب)

 أن ُيجرى الصلح الواقي من اإلفالس مع دائني ذلك الشخص عموًما للوفاء بديونه؛  ( ج)

ذلك   ( د ) بأن  يفيد  الشركة  إلى  رأًيا خطًيا  الشخص  ذلك  يعالج  ممارس طبي مسجل  يصدر  أن 

عضو  الشخص قد أصبح غير قادر من الناحية الجسدية أو العقلية على التصرف بصفته  

 ومن املمكن أن يظل هكذا ملدة تزيد عن ثالثة أشهر؛ مجلس إدارة

اًرا يمنعه كلًيا أو جزئًيا من  أن تصدر محكمة، بسبب الصحة النفسية لذلك الشخص، قر  ( ه)

 ممارسة أية صالحيات أو حقوق يمكن أن يستحقها ذلك الشخص خالف ذلك؛ أو
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من    ( و ) الشركة  تتلقى  اإلدارةأن  مجلس  تلك    عضو  وتسري  منصبه  من  استقالته  إخطار  أن 

 االستقالة بموجب شروطها؛

 يتم تطبيق اإلجراءات التالية: في حالة خلو مقعد في مجلس اإلدارة خالل فترة تعيين مجلس اإلدارة، (6)

 إذا شغر املقعد قبل تاريخ االنقضاء و:  ( أ)

(i)   الذي يترك منصبه، قبل ترك هذا املنصب مباشرة، عضًوا في مجموعة   العضوكان

يكون العضو األساس ي املعني مساهًما رئيسًيا فيها، فيكون لهذا    أعضاء مجلس إدارة 

تعيين   في  الحق  الشغور(  وقت  في  رئيسًيا  مساهًما  يزال  ال  كان  )إذا  عضو العضو 

 بديل عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الشركة؛ أو  مجلس إدارة

(ii)    املادة في  عليها  املنصوص  الحاالت  غير  مجلس    (iأ()()6)20في  على  يجب  أعاله، 

 للمجلس؛بديل وفًقا ملوافقة األغلبية العظمى  عضو مجلس إدارة اإلدارة تعيين 

بديل بناًء    عضو مجلس إدارة إذا شغر املقعد بعد تاريخ االنقضاء، يجوز ملجلس اإلدارة تعيين   ( ب)

 على تصويت األغلبية البسيطة للمجلس،

 ، "20املعين وفًقا لهذه املادة   عضو مجلس اإلدارةفي كل حالة، يكون  
ً
  عضوا

ً
 ". بديال

املادة    العضويشغل    (7) املعين بموجب هذه  اإلدارة.   20البديل  تعيين مجلس  تبقى من فترة  ملا    منصبه 

يشغل   لذلك،  الذي    العضوووفًقا  التالي  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  حتى  منصبه  البديل 

للمادة   بأكمله وفًقا  املجلس  في املجلس شاغرة(1)20ُينتخب فيه  املناصب    ، والذي تكون فيه جميع 

 وخاضعة لالنتخاب في ذلك الوقت.

منفصلة )ُيشار إلى كل منها    فئات  إلى  اإلدارةأعضاء مجلس  ألغراض هذا النظام األساس ي، يتم توزيع   (8)

 تحديدها وفًقا لألحكام التالية: "( يتمأعضاء مجلس اإلدارة فئةبلفظ "

من أجل تحديد    عضوعند انتخاب مجلس اإلدارة، يتم تقييم عدد األصوات املدلى بها لكل   ( أ)

،  العضو)وفيما يتعلق بذلك    العضوالعضو املعين الذي أدلى بأكبر عدد من األصوات لهذا  

 "(؛العضو األساس ييكون هذا العضو هو "

تصنيف   ( ب) يجب  ذلك،  اإلدارةبعد  مجلس  لأعضاء  وفًقا  أولي،  أساس  على  أعضائهم  ،  هوية 

 األساسيين؛ 

 للمادة  (ج)
ُ
 ()د(: 8)20وفقا

(i)   جميع على  اإلدارةيجب  مجلس  أن    أعضاء  األساس ي  العضو  نفس  لديهم  الذين 

 و ؛أعضاء مجلس اإلدارةيشكلوا مجموعة 
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(ii) ( فقط، يجوز 1عندما يكون العضو هو العضو األساس ي لعضو مجلس إدارة واحد )

 إدارة بمفرده.لهذا العضو تشكيل مجموعة أعضاء مجلس 

( فقط، ويمتلك هذا العضو 1كان عضو هو العضو األساس ي لعضو مجلس إدارة واحد ) إذا ( د)

ن  5األساس ي، في املجموع، أقل من خمسة في املائة ) صدرة، ُيعي 
ُ
%( من إجمالي عدد األسهم امل

 عضو مجلس اإلدارة هذا "
ً
" وُيضم  مع أي أعضاء مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة مستقال

لتجنب الشك، إذا كان هناك عضو مجلس  لين آخرين في مجموعة أعضاء منفصلة.  مستق

  أعضاء مجلس اإلدارة   فئة(، فيجب أن يشكل هذا العضو املستقل  1إدارة مستقل واحد )

 بفرده؛ 

، ويجوز له  أعضاء مجلس إدارة  فئةفي كل  عضاء  األ يجب أن يحتفظ مجلس اإلدارة بسجل   ( ه)

بالتصنيف املناسب    أعضاء مجلس اإلدارةمن    فئةأيًضا، لألغراض اإلدارية، اإلشارة إلى كل  

  فئة )أ("، "  أعضاء مجلس اإلدارة   فئة)فعلى سبيل املثال ال الحصر، قد تتضمن التصنيفات "

 )جـ(" وما إلى ذلك(؛ أعضاء مجلس اإلدارة فئة، "")ب( أعضاء مجلس اإلدارة

 توضيحي: كمثال  ( و )

(i)   أن من  لنفترض  عليها  الحصول  تم  التي  األصوات  من  عدد  بأكبر  أ  العضو  إدالء 

، وإدالء العضو ب بأكبر عدد من األصوات التي تم  3و  2و  1أعضاء مجلس اإلدارة  

  وإدالء العضو ج )الذي ،  8و  7و  6و  5و  4الحصول عليها من أعضاء مجلس اإلدارة  

صدرة( بأكبر عدد من  5يمتلك أكثر من خمسة في املائة )
ُ
%( من إجمالي األسهم امل

، وإدالء العضو د  9  رقم  األصوات التي تم الحصول عليها من عضو مجلس اإلدارة

صدرة( بأكبر  5)الذي يمتلك أقل من خمسة في املائة )
ُ
%( من إجمالي عدد األسهم امل

، وإدالء  10  رقم  ا من عضو مجلس اإلدارةعدد من األصوات التي تم الحصول عليه

( املائة  في  خمسة  من  أقل  يمتلك  )الذي  هـ  األسهم  5العضو  عدد  إجمالي  من   )%

صدرة( بأكبر عدد من األصوات التي تم الحصول عليها من عضو مجلس اإلدارة 
ُ
  امل

 ؛11 رقم

(ii)   وسيشكل  3و  2و  1  ألعضاء مجلس اإلدارةيكون العضو )أ( هو العضو األساس ي ،

مجمجموعة    األعضاءالء  هؤ  إدارةأعضاء  اإلدارة    واحدة.  لس  مجلس  ويختار 

 )أ("؛ مجلس اإلدارةأعضاء   فئة تصنيف هذه املجموعة كـ "

(iii)   األساس ي العضو  هو  )ب(  العضو  اإلدارةيكون  ،  8و  7و  6و  5و  4  ألعضاء مجلس 

ويختار مجلس اإلدارة    منفصلة.  أعضاء مجلس اإلدارة  فئة  األعضاءوسيشكل هؤالء  

 )ب("؛ أعضاء مجلس اإلدارة  فئة كـ " الفئةتصنيف هذه  

(iv)   نظًرا ألن العضو ج  9العضو ج هو العضو األساس ي لعضو مجلس اإلدارة  يكون .

صدرة، فإن عضو  5يمتلك أكثر من خمسة في املائة ) 
ُ
%( من إجمالي عدد األسهم امل
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إدارة أعضاء مجلس  هذا يشكل مجموعة  اإلدارة  ويختار مجلس    مجلس  بمفرده. 

ها "مجموعة أعضاء مجلس اإلدارة )ج("؛   اإلدارة تعيين هذه املجموعة على أن 

(v)  )نظًرا ألن العضو 10د هو العضو األساس ي لعضو مجلس اإلدارة يكون العضو )د .

( املائة  في  خمسة  من  أقل  يمتلك  وهو  5د  صدرة، 
ُ
امل األسهم  عدد  إجمالي  من   )%

ن عضو مجلس اإلدارة  1العضو األساس ي لعضو مجلس إدارة واحد ) ( فقط، ُيعي 

؛
ً
 هذا عضو مجلس إدارة مستقال

(vi)   نظًرا ألن العضو هـ  11لعضو مجلس اإلدارة  يكون العضو )هـ( هو العضو األساس ي .

صدرة، وهو العضو 5يمتلك أقل من خمسة في املائة ) 
ُ
%( من إجمالي عدد األسهم امل

( واحد  إدارة  لعضو مجلس  هذا  1األساس ي  اإلدارة  ُيصنف عضو مجلس  ( فقط، 

؛ 
ً
 أيًضا عضو مجلس إدارة مستقال

(vii)   ويختار مجلس    .أعضاء مجلس إدارةمًعا مجموعة    11و  10  األعضاءلذلك، يشكل

 ("؛ د)  أعضاء مجلس إدارةاإلدارة تصنيف هذه املجموعة كـ "مجموعة 

جزًءا من نفس مجموعة    20بديل يتم تعيينه وفًقا لهذه املادة    عضو مجلس إدارة ُيعتبر أي   ( ز)

 املعني الذي ترك منصبه ويتم استبداله؛ بعضو مجلس اإلدارة  الخاصة    أعضاء مجلس اإلدارة

 ؛ وبعد كل انتخاب ملجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارةيتم إعادة تشكيل مجموعات  (ح)

اء مجلس اإلدارة كما في تاريخ االعتماد على النحو الذي يحدده قرار  تكون مجموعات أعض  ( ط)

االعتماد،   تاريخ  في  تم إصداره  )إذا  قبله  أو  التاريخ  هذا  في  تم إصداره  الذي  اإلدارة  مجلس 

 بموافقة األغلبية العظمى من مجلس اإلدارة(.

 

 البديلين   أعضاء مجلس اإلدارة .21

آخر أو أي شخص آخر ليكون    عضوالبديل( تعيين أي    العضو)بخالف    إدارةعضو مجلس  يجوز ألي   (1)

 
ً
 له، ويجوز له إقالة أي    عضوا

ً
البديل    العضوبديل قد عينه. ويجب أن يتم تعيين أو إقالة    عضوبديال

عن طريق إخطار خطي إلى مجلس اإلدارة، ويكون اإلخطار سارًيا بمجرد استالم الرئيس لهذا اإلخطار.  

إقالة ألي   أو  تعيين  أي  ولدرء   عضوويسري  لإلخطار.  الشركة  استالم  بمجرد  الرئيس  قبل  من  بديل 

 واحد في وقت واحد.  عضوبديل ألكثر من  كعضوالشك، يجوز ألي شخص أن يعمل 

البديل، رهًنا بتقديم عنوان )وعنوان بريد إلكتروني( إلى الشركة يمكن من خالله إرسال    للعضويحق   (2)

بديل. وال    كعضو اإلخطارات إليه، تلقي إخطار بجميع اجتماعات مجلس اإلدارة التي يتعلق بها تعيينه  

له تعيين    أيًضا، فيحق  عضوبديل له )ولكن إذا كان    عضوالبديل، بهذه الصفة، تعيين    للعضويحق  

 بديل بهذه الصفة(. عضو
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أي   (3) غياب  فإن    عضوفي حالة  بتعيينه،  )  العضوقام  نفس حقوق  1البديل:  الحصول على  له  يحق   )

( يتم احتسابه في 2، باإلضافة إلى وظيفته )إن وجدت(؛ و)العضوالتصويت، وأداء جميع وظائف هذا  

 يكون هو    وعض النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة حاضًرا عن كل  
ً
 له )وكذلك    عضوا

ً
بديال

 عن شخصه إذا كان  
ً
يمثله إذا كان غائًبا باإلضافة    عضو( عن كل  1أيًضا( ويكون له صوت واحد )  عضوا

 إلى صوته )إن وجد(. 

ألي سبب من األسباب،    عضو مجلس إدارةعن شغل منصب    أعضاء مجلس اإلدارةإذا توقف أحد   (4)

 آخر تلقائًيا.   عضوبديل ألي  كعضوالبديل له أو تعيينه هو  العضوفعندئٍذ يتوقف تعيين 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة  .22

 أن يتولوا تقديم أية خدمات يقرر مجلس اإلدارة تقديمها لصالح الشركة.   ألعضاء مجلس اإلدارةيجوز   (1)

 املكافأة التي يحددها مجلس اإلدارة نظير ما يلي: تلك   ألعضاء مجلس اإلدارةيحق  (2)

 ، وأعضاء مجلس إدارةنظير خدماتهم املقدمة إلى الشركة بصفتهم   ( أ)

 نظير أية خدمة أخرى يتعهدون بتقديمها إلى الشركة.  ( ب)

 يجوز أن:  عضو مجلس اإلدارةالنظام األساس ي، فإن مكافأة أحكام  مع مراعاة  (3)

 تتخذ أي شكل، و  ( أ)

بات تتعلق بدفع معاش أو بدل أو هبة أو أية منافع وفاة أو مرض أو عجز  تشتمل على أية ترتي ( ب)

 أو بخصوصه.  العضوإلى ذلك 

ستحق مكافأة   (4)
ُ
 من يوم إلى آخر.  أعضاء مجلس اإلدارة ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك، ت

اإلدارة(،    ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك )قبل تاريخ االنقضاء، وبموجب األغلبية العظمى ملجلس (5)

أعضاء مجلس مسؤولين أمام الشركة عن أية مكافأة تقاضوها بصفتهم    أعضاء مجلس اإلدارة لن يكون  

أو مسؤولين آخرين أو موظفين آخرين بالشركات التابعة لها أو بأية جهة مؤسسية أخرى للشركة   إدارة 

 .مصلحة فيها أو أي مساهم رئيس ي

للمساءلة أمام الشركة بخصوص أي مكافأة يتلقونها بصفة أعضاء لن يخضع أعضاء مجلس اإلدارة   (6)

مساهم   ألي  تابعة  شركة  )أو  رئيس ي  مساهم  أي  لدى  موظفين  أو  آخرين  مسؤولين  أو  إدارة  مجلس 

 رئيس ي(. 

 أعضاء مجلس اإلدارة مصاريف  .23

رة  أعضاء مجلس اإلداو   أعضاء مجلس اإلدارة يجوز للشركة أن تدفع أية مصاريف معقولة يتحملها   (1)

 البديلون على النحو الالئق فيما يتعلق بحضورهم في أي مما يلي: 
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 ؛املجلسأو لجان   مجلس اإلدارةاجتماعات  ( أ)

 أو ؛اجتماعات الجمعية العمومية ( ب)

فيما   ( ج) ذلك  أو خالف  أو سنداتها،  الشركة  أسهم  من  فئة  أية  لحاملي  املنفصلة  االجتماعات 

 املتعلقة بالشركة. يتعلق بممارسة صالحياتهم واالضطالع بمسؤولياتهم  
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 املساهمين  قبل اتخاذ القرار من  : 3الجزء 

 

 تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية

 أعضاء مجلس اإلدارة الدعوة لالجتماعات العمومية في حال عدم كفاية  للمساهمينيجوز   .24

 في الحاالت التالية:  (1)

 ، و أعضاء مجلس اإلدارةبالشركة أقل من   أعضاء مجلس اإلدارةإذا كان عدد   ( أ)

  أعضاء )إن وجد( غير قادر أو غير راغب في تعيين عدد كاٍف من  عضو مجلس اإلدارةإذا كان  ( ب)

 ليشكل نصاًبا قانونًيا أو يدعو الجتماع الجمعية العمومية لتنفيذ ذلك،  مجلس اإلدارة

  أمين سر يجوز لعضَوين أو أكثر الدعوة الجتماع الجمعية العمومية )أو إصدار تعليمات إلى  

 واحد أو أكثر. عضو مجلس إدارة الشركة لتنفيذ ذلك( لغرض تعيين 

 الحضور والتحدث في اجتماعات الجمعية العمومية .25

رئي (1) يقوم  العمومية،  للجمعية  اجتماع  إلى  بالدعوة  اإلدارة  مجلس  من  قرار  نائب بعد  أو  املجلس،  س 

وترأسه،   أعماله  العمومية وتحديد جدول  للجمعية  اجتماع  كل  إلى  بالدعوة  غيابه،  في حالة  الرئيس 

 والذي سيتم عقده: 

ص عليه في املادة   ( أ)
ُ
( 1، عن طريق إخطار كل عضو في موعد ال يتجاوز )(3)26باستثناء ما ن

( يوًما تقويمًيا قبل التاريخ املقترح الجتماع الجمعية العمومية ذي الصلة؛ أو 14أربعة عشر )

(2( وعشرون  واحد  الجت21(  املقترح  التاريخ  قبل  تقويمًيا  يوًما  العمومية  (  الجمعية  ماع 

السنوي؛ شريطة أنه في كل حالة، قد تتم الدعوة إلى االجتماع في غضوت فترة أقل من فترة  

( إذا تمت املوافقة عليها من قبل األعضاء وفًقا  2( أو )1اإلخطار ذات الصلة املحددة في البند )

 ال(؛)حسب مقتض ى الح النظام القانوني للشركات( من 2)356أو  324للبندين 

 في يوم عمل؛ و ( ب)

 مرة واحدة على األقل في السنة. ( ج)

 يعينه الرئيس من وقت آلخر، املسؤولية، من    أمين سريتولى   (2)
ً
مجلس اإلدارة، أو في حالة غيابه، وكيال

 بين أمور أخرى، عن إدارة وتوثيق أعمال اجتماع الجمعية العمومية. 

 تعقد اجتماعات الجمعية العمومية:  (3)
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مؤتمرات الفيديو أو أي طرق أخرى مماثلة، عن طريق وسائل يمكن من خاللها  عبر الهاتف أو   ( أ)

االستماع   االجتماع  هذا  أثناء  األوقات  جميع  في  االجتماع  في  املشاركين  األشخاص  لجميع 

 والتحدث مع بعضهم البعض، وتشكل هذه املشاركة حضوًرا شخصًيا في هذا االجتماع؛ أو 

 بالحضور الشخص ي.  ( ب)

ًرا على ممارسة الحق في التحدث في اجتماع الجمعية العمومية عندما يكون ذلك يكون أي شخص قاد (4)

الشخص في وضع يسمح له بأن ينقل إلى كل الحاضرين في االجتماع، أثناء االجتماع، أية معلومات أو  

 أعمال االجتماع.  جدول  آراء لدى ذلك الشخص حول 

باملادة   (5) اإلخالل  عدم  مراعاة  اجتماع  20مع  في  التصويت  ممارسة حق  على  قادًرا  أي شخص  يكون   ،

 الجمعية العمومية في الحاالت التالية:

املطروح  ( أ) القرارات  على  االجتماع،  أثناء  التصويت،  على  قادًرا  الشخص  ذلك  يكون  ة  عندما 

 للتصويت في االجتماع؛ و

يتم   ( ب) القرارات  تلك  كانت  إذا  ما  تحديد  في  الشخص  ذلك  تصويت  احتساب  يمكن  عندما 

 إصدارها في نفس وقت تصويت جميع األشخاص اآلخرين الذين يحضرون االجتماع. 

اجتماع   (6) يحضرون  من  لتمكين  له  يتراءى  حسبما  كانت  أًيا  ترتيبات  أية  إجراء  اإلدارة  ملجلس  يجوز 

 معية العمومية من ممارسة حقوقهم في التحدث في االجتماع أو التصويت فيه. الج

 النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العمومية .26

وتقديم اإلخطار الواجب باجتماع الجمعية العمومية، يتحقق    (3)26مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة   (1)

يمتلكون    مساهمين ( حضور  1النصاب القانوني في أي اجتماع للجمعية العمومية للشركة في حالة: )

التص  لحقوق  اإلجمالي  العدد  من  بسيطة  أغلبية  األقل  املصدر  على  املال  رأس  بكامل  املرتبطة  ويت 

( حضور كل مساهم رئيس ي )شخصًيا أو بالوكالة(، شريطة أنه ال  2للشركة )شخصًيا أو بالوكالة(؛ و)

 ( من تاريخ االنقضاء وبعده.2يلزم الوفاء بالشرط )

ك  (2) إذا  االجتماع  رئيس  تعيين  خالف  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  أعمال  أية  تداول  عدم  ان  يتعين 

 الحاضرون في االجتماع ال يشكلون نصاًبا قانونًيا.

( بعد وقت 1إذا لم يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية للشركة في غضون ساعة واحدة ) (3)

ويتم   ذاته.  األعمال  جدول  ملناقشة  عقده  وإعادة  االجتماع  تأجيل  فيجب  اإلخطار،  في  املحدد  البدء 

  املساهمين ( ساعة لالجتماع املعاد عقده ما لم يتفق  48تقديم إخطار بما ال يقل عن ثماني وأربعين )

تأجيل   تم  بشأنه  والذي  العمومية  للجمعية  عقده  معاد  اجتماع  أي  وفي  ذلك.  خالف  على  باإلجماع 

اجتماع الجمعية العمومية السابق له مباشرة لعدم اكتمال النصاب، فعند نظر االجتماع املعاد عقده  
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املصدرة  األسهم  عدد  عن  النظر  بغض  النصاب  يتحقق  أن  يجب  ذاته،  األعمال  والقائمة    جدول 

 الحاضرة أو حضور كل مساهم رئيس ي. 

 ترأس اجتماعات الجمعية العمومية .27

إذا كان   (1) العمومية  الجمعية  اجتماعات  يرأس  أن  الرئيس  على  فيتعين  رئيًسا،  اإلدارة  إذا عين مجلس 

 حاضًرا ورغب في ذلك.

اع أو لم يكن حاضًرا في  إذا عين مجلس اإلدارة نائًبا للرئيس، وكان الرئيس غير راغب في أن يرأس االجتم (2)

( دقائق من املوعد املقرر لبدء االجتماع، فيتعين على نائب الرئيس أن يرأس اجتماع  10غضون عشر )

 الجمعية العمومية إذا كان حاضًرا ورغب في ذلك.

في ترأس    (3) راغبين  الرئيس غير  الرئيس ونائب  أو كان  للرئيس،  يعين مجلس اإلدارة رئيًسا ونائًبا  لم  إذا 

 ( دقائق من املوعد املقرر لبدء االجتماع: 10جتماع أو غير حاضرين في غضون عشر )اال 

 الحاضرين؛ أو أعضاء مجلس اإلدارة يتعين على   ( أ)

 حاضرين، فينبغي لالجتماع،  أعضاء مجلس إدارة إذا لم يكن هناك أي   ( ب)

االجتماع أول أعمال  ليرأس االجتماع، وينبغي أن يكون تعيين رئيس    مساهمأو    عضو مجلس إدارةتعيين   

 االجتماع. 

 ".رئيس االجتماعيشار إلى الشخص الذي يترأس اجتماع للجمعية العمومية بموجب هذه املادة بلفظ " (4)

 وغير األعضاء أعضاء مجلس اإلدارة الحضور والتحدث من جانب  .28

اإلدارةيجوز   (1) مجلس  أكانوا    ألعضاء  سواًء  أمامها،  والتحدث  العمومية  الجمعية  اجتماعات  حضور 

 من عدمه.  مساهمين 

 يجوز لرئيس االجتماع أن يسمح ألشخاص آخرين ممن:  (2)

 بالشركة، أو  مساهمينليسوا   ( أ)

حقوق   ( ب) ممارسة  ذلك  خالف  لهم  يحق  الجمعية    املساهمينال  باجتماعات  يتعلق  فيما 

 العمومية، 

 . فيهاوالتحدث العمومية  حضور اجتماعات الجمعية 

 إرجاء االجتماعات  .29

 يتعين على رئيس االجتماع إرجاء اجتماع الجمعية العمومية في الحاالت التالية:  (1)
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 ؛ أو26إذا كان هذا اإلرجاء مطلوًبا بموجب املادة    ( أ)

 إذا تلقى توجيًها بذلك من الجمعية.  ( ب)

يجوز لرئيس االجتماع إرجاء اجتماع الجمعية العمومية الذي يحضر فيه النصاب القانوني في الحاالت    (2)

 التالية: 

 أو  ؛إذا وافقت الجمعية العمومية على اإلرجاء ( أ)

ل ( ب) أو  إذا بدا  االجتماع  اإلرجاء ضروري لحماية سالمة أي شخص يحضر  أن  االجتماع  رئيس 

 لضمان مناقشة ومداولة أعمال االجتماع بطريقة منظمة. 

 عند إرجاء اجتماع الجمعية العمومية، يجب لرئيس االجتماع ما يلي: (3)

يحدده    أن يحدد موعد ومكان إلرجاء االجتماع إليه أو يحدد وجوب استمراره في موعد ومكانه ( أ)

 و  ؛مجلس اإلدارة

 أن يراعي أية توجيهات تصدرها الجمعية العمومية بشأن موعد أي إرجاء ومكانه.  ( ب)

عن   (4) تزيد  بمدة  إرجائه  تاريخ  بعد  مؤجل  اجتماع  استئناف  املقرر  من  كان  )أ إذا  عشر  يوًما  14ربعة   )

ة صافية على األقل )أي  ( أيام تقويمي7تقويًما، يتعين على الشركة أن تقدم إخطاًرا بذلك مدته سبعة )

 باستثناء يوم االجتماع املؤجل واليوم الذي ُيقدم فيه اإلخطار(: 

إلى نفس األشخاص الذين يكون مطلوًبا تقديم إخطار اجتماعات الجمعية العمومية للشركة   ( أ)

 إليهم؛ و 

 يحتوي على املعلومات ذاتها التي يكون مطلوًبا أن يحتوي عليها ذلك اإلخطار.  ( ب)

مناقشة أية أعمال في اجتماع الجمعية العمومية املؤجل مما لم يكن في اإلمكان مناقشتها على  ال يجوز  (5)

 الوجه السليم في االجتماع إذا لم يحدث اإلرجاء.

 التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية 

 التصويت: عام  .30

، يجوز البت في القرار املطروح للتصويت أمام اجتماع الجمعية العمومية  20املادة  أحكام  مع مراعاة   (1)

 برفع األيدي ما لم ُيطلب االقتراع أصولًيا بموجب النظام األساس ي.

ألساس ي، بأعضاء الشركة،  إذا كانت هناك مسألة منوطة، بموجب القانون املعمول به أو هذا النظام ا (2)

فيجب الحصول على املوافقة على أي مسألة من هذا القبيل، ما لم يتطلب القانون املعمول به أغلبية  

 أعلى، من قبل: 
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الذين    للمساهمين ، تصويت أغلبية بسيطة  ج()و  ب(()2)30مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة   ( أ)

ية العمومية ُمنعقًدا حسب األصول ومكتمل  يحضرون )شخصًيا أو بالوكالة( اجتماًعا للجمع

 النصاب، ويكون لكل عضو عدد من األصوات مساٍو لألسهم التي يمتلكها؛ أو 

لهذا النظام األساس ي،    1امللحق    قبل تاريخ االنقضاء، فيما يتعلق باملسائل املنصوص عليها في  ( ب)

 ؛ أواملساهمينعن طريق موافقة األغلبية العظمى  املساهمينمن خالل  

 .20وفًقا للمادة  املساهمين، من قبل أعضاء مجلس اإلدارةفيما يتعلق بتعيين  ( ج)

يتعلق بقرار املساهمين، ال يجوز ألي شخص أن يكون له صوت ثاٍن أو  في حالة تساوي األصوات فيما   (3)

 صوت مرجح. 

 األخطاء والنزاعات  .31

ال يجوز رفع أي اعتراض على مؤهالت أي شخص يصوت في اجتماع الجمعية العمومية إال في االجتماع   (1)

تم رفضه في أو االجتماع املؤجل الذي يتم اإلدالء فيه بالصوت املعترض عليه، ويسري كل صوت لم ي

 االجتماع. 

 يتعين إحالة أي اعتراض من هذا القبيل إلى رئيس االجتماع الذي يكون قراره نهائًيا.  (2)

 طلب االقتراع  .32

 يجوز أن ُيطلب االقتراع على أي قرار في الحاالت التالية:  (1)

 مقدًما قبل اجتماع الجمعية العمومية الذي ُيطرح فيه القرار للتصويت؛ أو ( أ)

لعمومية، سواًء قبل رفع األيدي على ذلك القرار أو على الفور بعد إعالن  في اجتماع الجمعية ا ( ب)

 نتيجة رفع األيدي على ذلك القرار.

 يجوز لألشخاص التالي ذكرهم طلب إجراء االقتراع:  (2)

 رئيس االجتماع؛  ( أ)

 ؛من أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر  نيناث ( ب)

 أكثر لهم الحق في التصويت على القرار؛ أو   شخصان أو ( ج)

شخص أو أشخاص يمثلون ما ال يقل عن ُعشر حقوق تصويت األعضاء الذين لهم الحق في  ( د )

 التصويت على القرار. 

 يجوز سحب الطلب املقدم إلجراء االقتراع في الحاالت التالية:  (3)
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جري بعد؛ و ( أ)
ُ
 إذا لم يكن االقتراع قد أ

 االجتماع على سحبه. إذا وافق رئيس  ( ب)

 . 20بأحكام املادة  32ال تخل هذه املادة   (4)

 اإلجراء املتبع بشأن االقتراع  .33

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجب إجراء االقتراعات في اجتماعات الجمعية العمومية في   (1)

 املوعد واملكان وبالطريقة التي يضع رئيس االجتماع توجيًها بها. 

أن   (2) يحتاجون  )ال  مراقبين  يعين  أن  االجتماع  لرئيس  إعالن مساهمين  يكونوايجوز  كيفية  يقرر  وأن   )

 النتيجة وموعد إعالنها. 

القرار   (3) االجتماع بخصوص  نتيجة االقتراع هي قرار  األساس ي، تكون  بالنظام  مع مراعاة عدم اإلخالل 

لب إجراء االقتراع عليه. 
ُ
 الذي ط

 شأن: ينبغي أن ُيجرى االقتراع ب (4)

 انتخاب رئيس االجتماع؛ أو  ( أ)

 مسألة إرجاء االجتماع،  ( ب)

 على الفور   

 ( يوًما من تاريخ طلبها. 30يجب إجراء االقتراعات األخرى خالل ثالثين ) (5)

إجراء  (6) لب 
ُ
ط التي  املسألة  بخصوص  إال  العمومية،  الجمعية  اجتماع  استمرار  االقتراع  طلب  يمنع  ال 

 االقتراع بشأنها. 

ار باالقتراع الذي لم ُيجرى على الفور إذا كان وقت ومكان وجوب إجراء االقتراع  يجب أال ُيقدم أي إخط (7)

لب فيه.
ُ
 معلًنا في االجتماع الذي ط

أية حالة أخرى، يجب أن يقدم إخطار مدته سبعة ) (8) أيام على األقل يحدد وقت ومكان وجوب 7في   )

 إجراء االقتراع.

 . 20بأحكام املادة  33ال تخل هذه املادة   (9)

 محتوى إخطارات الوكيل  .34

 "(:إخطار الوكيلييًنا صحيًحا فقط بموجب إخطار خطي )"يجوز أن ُيعين الوكالء تع (1)
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 الذي عين الوكيل؛   املساهميحدد اسم وعنوان   ( أ)

 عن   ( ب)
ً

واجتماع الجمعية العمومية الذي ُعين ذلك   املساهميحدد الشخص املعين ليكون وكيال

 الشخص بخصوصه؛

 الوكيل؛ واملدة التي يمكن خاللها استخدام إخطار  املساهم يحدد تفويض وكيل  ( ج)

 عنه، أو ُيوثق خالف ذلك على   املساهمموقع عليه من   ( د )
ً
الذي عين الوكيل أو موقع عليه نيابة

 النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة؛ و

اجتماع   ( ه) إخطار  في  عليها  مشتمل  تعليمات  وأية  األساس ي  النظام  بموجب  الشركة  إلى  ُيسلم 

 الجمعية العمومية الذي يتعلق به.

ا أخرى ألغراض  يجوز للشركة أن تطلب   (2)
ً
تسليم إخطارات الوكيل في صيغة خاصة ويجوز أن تحدد صيغ

 مختلفة. 

يجوز أن تحدد إخطارات الوكيل كيفية تصويت الوكيل املعين بموجبها )أو تحدد امتناع الوكيل عن   (3)

 التصويت( على واحد أو أكثر من القرارات. 

 ُيعامل على أنه: ما لم ينص إخطار الوكيل على خالف ذلك، يجب أن  (4)

 بشأن كيفية التصويت على   ( أ)
ً

يخول السلطة التقديرية للشخص املعين بموجبه، بصفته وكيال

طرح أمام االجتماع؛ و 
ُ
 أية قرارات فرعية أو إجرائية ت

 فيما يتعلق بإرجاء اجتماع الجمعية العمومية الذي يتعلق به وفيما   ( ب)
ً

يعين ذلك الشخص وكيال

 يتعلق باالجتماع ذاته. 

 م إخطارات الوكيل تسلي .35

"(  عنوان إخطار الوكيليجب أن يحدد أي إخطار باجتماع الجمعية العمومية العنوان أو العناوين )" (1)

له،   تأجيل  أي  أو  االجتماع،  الوكيل بخصوص ذلك  إخطارات  عليها  أو وكالؤها  الشركة  التي ستتلقى 

 وُيسلم في نسخة ورقية أو في صيغة إلكترونية. 

  ور اجتماع الجمعية العمومية أو التحدث أمامه أو التصويت فيه )سواءً الشخص الذي يحق له حض  (2)

برفع األيدي أو باالقتراع أو بغير ذلك( يظل مستحًقا لذلك بخصوص ذلك االجتماع أو أي تأجيل له، 

 حتى إذا ُسلم إخطار وكيل ساري املفعول إلى الشركة بواسطة ذلك الشخص أو نيابة عنه. 

، ينبغي أن ُيسلم إخطار الوكيل إلى عنوان إخطار  (5)35واملادة    (4)35باملادة  مع مراعاة عدم اإلخالل   (3)

( ساعة قبل اجتماع الجمعية العمومية أو االجتماع املؤجل  48الوكيل في موعد أقصاه ثماني وأربعين )

 الذي يتعلق به. 
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( ساعة، ينبغي أن ُيسلم اإلخطار إلى  48عن ثمان وأربعين )  في حال إجراء االقتراع بعد طلبه بمدة تزيد (4)

 ( ساعة.24عنوان إخطار الوكيل قبل املوعد املحدد إلجراء االقتراع بمدة ال تقل عن أربع وعشرين )

جري بعد طلبه بمدة ال تزيد عن ثمان وأربعين )  (5)
ُ
( 48في حال عدم إجراء االقتراع أثناء االجتماع ولكن أ

 سلم إخطار الوكيل: ساعة، يجب أن يُ 

 ؛ أو (3)35بموجب املادة   ( أ)

عضو مجلس  أو أي    مين سر في االجتماع الذي يوجه فيه طلب إجراء االقتراع إلى الرئيس أو األ  ( ب)

 .اإلدارة

يجوز إلغاء التعيين بموجب إخطار الوكيل عن طريق تسليم إخطار خطي يقدم بواسطة أو نيابة عن    (6)

دم إخطار الوكيل بواسطته أو نيابة عنه إلى عنوان إخطار الوكيل. 
ُ
 الشخص الذي ق

 يسري اإلخطار الذي يلغي تعيين الوكيل فقط إذا ُسلم قبل أي مما يلي:  (7)

 ل الذي يتعلق به؛ أو بدء االجتماع أو االجتماع املؤج ( أ)

)في حال عدم إجراء االقتراع في نفس يوم االجتماع أو االجتماع املؤجل( الوقت املعين إلجراء   ( ب)

 االقتراع الذي يتعلق به.

إذا لم يوقع على إخطار الوكيل الشخُص الذي عين الوكيل، فيجب أن يكون اإلخطار مصحوًبا بأدلة  (8)

 حريره نيابة عن املوكل. خطية تثبت سلطة ذلك الشخص الذي حرره لت

 التعديالت على القرارات  .36

 قرار عادي في الحاالت التالية:   بموجبالجمعية العمومية    قترح في اجتماع العادي امليجوز تعديل القرار   (1)

رسل إخطار التعديل املقترح إلى   ( أ)
ُ
الشركة خطًيا من شخص له الحق في التصويت    أمين سر إذا أ

في اجتماع الجمعية العمومية الواجب اقتراح التعديل أمامه قبل أن ينعقد االجتماع بمدة ال  

 ( ساعة )أو ذلك املوعد الالحق الذي يحدده رئيس االجتماع(؛ و48تقل عن ثمان وأربعين )

 املعقول لرئيس االجتماع، نطاق القرار تغييًرا جوهرًيا. إذا لم يغير التعديل املقترح، وفق الرأي   ( ب)

  عضو مجلس اإلدارة أو قرار انتخاب    للمساهمين يجوز تعديل القرار الخاص أو قرار األغلبية العظمى   (2)

 قرار عادي في الحاالت التالية:  بموجب الواجب اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية 

اجتماع الجمعية العمومية الواجب اقتراح القرار أمامه؛  إذا اقترح رئيس االجتماع التعديل في   ( أ)

 و

 إذا لم يتجاوز التعديل ما هو ضروري لتصحيح خطأ نحوي أو غير جوهري في القرار.  ( ب)
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إذا قرر رئيس االجتماع خطأ، في تصرفه بحسن نية، أن التعديل على القرار يجانب الصواب، فلن يعمل   (3)

 القرار. خطأ الرئيس على إلغاء التصويت على ذلك 

 ممثلو املؤسسات  .37

للبند   (1) من  ل  القانوني  نظامالمن    341وفًقا  بموجب قرار  تكون عضًوا  التي  للمؤسسة  يجوز  لشركات، 

اجتماع    أعضائها  أي  في  لها  ليكونوا ممثلين  أو أشخاًصا  تفوض شخًصا  أن  إدارية أخرى  هيئة  أي  أو 

 للجمعية العمومية للشركة. 

البند   (2) القانوني للشركاتمن    349يعتبر  في    النظام  )باملعنى املقصود  أيًضا على ممثل املؤسسة  سارًيا 

( كما لو كانت اإلشارات الواردة في هذا البند إلى الوكيل تتعلق للشركات القانوني من النظام 341البند 

 بكل من الوكيل وممثل الشركة. 

 األسهم املستحق عليها مبالغ إلى الشركة  تصويتأحقية  عدم  .38

ال يجوز ممارسة أي حقوق تصويت مرتبطة بسهم مدفوع قيمته جزئًيا في أي اجتماع جمعية عمومية   (1)

أو في أي تأجيل له أو على أي اقتراع تتم الدعوة إليه فيه أو فيما يتعلق به، وإذا لم يتم دفع أي مبلغ 

عند   بالكامل  السهم  هذا  بخصوص  الوقت مستحق  في  قائًما  املستحق  املبلغ  ويظل هذه  استحقاقه 

 املناسب. 

 تطبيق القواعد على اجتماعات فئة األسهم  .39

تسري أحكام النظام األساس ي املتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية، مع أية تعديالت ضرورية، على  (1)

 اجتماعات حاملي األسهم من أية فئة.
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 األسهم األسهم وتوزيعات :4الجزء 

 

 

 صدار فئات مختلفة من األسهم إل الصالحيات   .40

سهم   (1) بأي  املتعلقة  بالحقوق  اإلخالل  عدم  مراعاة  ومع  األساس ي،  بالنظام  اإلخالل  عدم  مراعاة  مع 

بموجب قرار   حدد 
ُ
ت أن  يمكن  التي  القيود  أو  الحقوق  بتلك  أسهًما  أن تصدر  للشركة  يجوز  موجود، 

الذي يقرره املجلس مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، إذا لم يتم إصدار   عادي، أو على النحو 

 هذا القرار، أو إذا لم يكن القرار ينص على أحكام خاصة. 

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز للشركة أن تصدر أسهًما يتوجب استردادها أو تكون   (2)

ا أو  الشركة  اختيار  حسب  الستردادها  شروط  عرضة  تحديد  اإلدارة  ملجلس  ويجوز  حاملها،  ختيار 

 وأحكام وطريقة استرداد أية أسهم من هذا القبيل. 

 دفع العموالت على االكتتاب في األسهم .41

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز للشركة أن تدفع ألي شخص عمولة في مقابل قيام  (1)

 ذلك الشخص بما يلي:

 األسهم أو املوافقة على االكتتاب فيها؛ أو االكتتاب في   ( أ)

 ضمان االكتتابات في األسهم أو املوافقة على ضمانها.  ( ب)

 يجوز دفع أية عمولة من هذا القبيل على النحو التالي:  (2)

نقًدا أو بأسهم أو أوراق مالية مدفوع قيمتها كاملة أو مدفوع قيمتها جزئًيا، أو بشكل جزئي   ( أ)

 بطريقة أخرى؛ و بطريقة واحدة وبشكل جزئي 

 بخصوص االكتتاب املشروط أو االكتتاب املطلق. ( ب)

 املطلقة  املصالحالشركة غير ملزمة بأقل من   .42

باستثناء ما يتطلبه القانون، لن تعترف الشركة بأي شخص على أنه يحتفظ بالسهم على سبيل األمانة،  (1)

بأي حال من األحوال ملزمة    وباستثناء ما يتطلبه القانون أو هذا النظام األساس ي، فلن تكون الشركة

بأية    مصلحةبأية   تقر  أو  فيه وجميع    مصلحةفي سهم  املطلقة  السهم  في سهم بخالف ملكية حامل 

 الحقوق املرتبطة به. 
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 شهادات األسهم  .43

لكل   (1) أكثر  أو  الشركة أن تصدر شهادة واحدة  يتعين على  األساس ي،  بالنظام  مع مراعاة عدم اإلخالل 

 لكها ذلك العضو.عضو بخصوص األسهم التي يم

 ال تنطبق هذه املادة على ما يلي:  (2)

 األسهم الصادرة دون شهادة؛ أو   (أ)

 للشركة أال تصدر شهادة بخصوصها.  النظام القانوني للشركاتاألسهم التي يسمح   (ب)

صدر جميع شهادات األسهم مجاًنا. (3)
ُ
 باستثناء ما ُينص عليه خالف ذلك في النظام األساس ي، ينبغي أن ت

 إصدار أية شهادة بخصوص أسهم لها أكثر من فئة واحدة.ال يجوز  (4)

 إذا ملك أكثر من شخص سهًما، فيجوز إصدار شهادة واحدة فقط بخصوصه. (5)

 يجب أن تحدد كل شهادة ما يلي:  (6)

صدرت؛ ( أ)
ُ
 عدد األسهم ومن أية فئة أ

 سعر إصدار تلك األسهم؛ ( ب)

 املبلغ املدفوع عليها؛ و  ( ج)

 أية أرقام مميزة مخصصة لها.  ( د )

 ات استيفاء الشروط التالية: يجب للشهاد (7)

مهر بالختم العام للشركة؛ أو ( أ)
ُ
 أن ت

حرر خالف ذلك بموجب  ( ب)
ُ
 .النظام القانوني للشركاتأن ت

 شهادات األسهم املجمعة  .44

ما    املساهممن فئة معينة، فيجوز للشركة أن تصدر لذلك    مساهم عندما تزداد األسهم التي يحملها   (1)

 يلي:

يملكها ذلك   ( أ) التي  بعينها  الفئة  تلك  تلك األسهم من  شهادة وحيدة مجمعة بخصوص جميع 

 ؛ أو املساهم

 .املساهمشهادة منفصلة فقط بخصوص تلك األسهم التي زادت بها ملكية ذلك  ( ب)
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عند تخفيض ملكية أسهم عضو من فئة معينة من األسهم، يجب على الشركة للشركة أن تضمن أن   (2)

شه  املساهم له  صدر 
ُ
يملكها  ت التي  األسهم  عدد  بخصوص  أكثر  أو  واحدة  ذلك   املساهم ادة  بعد 

توجيه   عدم  حال  )في  الشركة  تحتاج  ال  ذلك،  ومع  أية شهادة    املساهمالتخفيض.  إصدار  إلى  طلًبا( 

 جديدة، في الحاالت التالية: 

ة؛  يملكها نتيجة التخفيض ممثلة بنفس الشهاد  املساهمإذا كانت جميع األسهم التي لم يعد   ( أ)

 و

 بها بعد التخفيض، املساهمإذا لم تكن أي من األسهم التي يحتفظ   ( ب)

 قبل التخفيض مباشرة، ممثلة بنفس الشهادة. 

 أن يطلب من الشركة خطًيا أن:   للمساهميجوز  (3)

 بالشهادات املنفصلة؛ أو  للمساهم تستبدل الشهادات املجمعة  ( أ)

املجمعة   ( ب) بالشهادة  من  شهادتين    للمساهم تستبدل  النسبة  تلك  تمثل  أكثر  أو  منفصلتين 

 األسهم حسبما يحدد العضو.

تفرض (4) أن  لها  فيجوز  الطلب،  بذلك  الشركة  تلتزم  ذلك عندما  نظير  معقولة  يحددها  و   رسوم  الذي 

 . مجلس اإلدارة

مراعاة   (5) املجمعة  45املادة  أحكام  مع  الشهادة  صدر 
ُ
ت أال  تحل محل    أيةعادة  إبعد  ال  إ، يجب  شركات 

بل الشركة.   إلغاؤهاالشركة لكي يتم  لى إالشهادة املجمعة    من قِّ

 شهادات األسهم البديلة  .45

 : املساهمفي حال إذا كانت الشهادة الصادرة بخصوص أسهم  (1)

 قد تعرضت للتلف أو املحو؛ أو  ( أ)

قدت أو ُسرقت أو تعرضت للتلف، ( ب)
ُ
 ُزعم أنها قد ف

صدر له شهادة بديلة بخصوص األسهم ذاتها.   املساهمفيحق لذلك   
ُ
 أن ت

صدر له تلك الشهادة البديلة:   املساهمإن   (2)
ُ
 الذي يمارس الحق في أن ت

صدر له شهادة واحدة أو شهادات منفصلة؛ يجوز ل ( أ)
ُ
 ه في الوقت نفسه أن يمارس الحق في أن ت

يتعين عليه أن يعيد الشهادة الواجب استبدالها إلى الشركة إذا تعرضت الشهادة للتلف أو   ( ب)

 املحو؛ و 
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نحو األدلة والتعويض   أعضاء مجلس اإلدارة يجب عليه أن يلتزم بتلك الشروط التي يحددها  ( ج)

 .وم املعقولةالرسودفع 

 األسهم اململوكة بصيغة غير صادر بها شهادة 

 األسهم الصادرة دون شهادة  .46

 ":القواعد ذات الصلةفي هذه املادة، يقصد بمصطلح "  (1)

حكم   ( أ) للتطبيقأي  أحكام    قابل  للشركات من  القانوني  غير    النظام  املالية  األوراق  وقواعد 

ملكيتها، بخالف األسهم الصادرة بموجب  عن ملكية األسهم وإثبات ملكيتها ونقل  املصدقة  

 شهادة؛ و

 تصدر بموجب ذلك الحكم.  قابلة للتطبيقأي قانون أو قاعدة أو ترتيبات أخرى  ( ب)

 تسري أحكام هذه املادة شريطة عدم اإلخالل بالقواعد ذات الصلة. (2)

رض ذلك  وفي حال تعا لن ُيعتد بأي حكم من أحكام النظام األساس ي يتعارض مع القواعد ذات الصلة، (3)

 الحكم مع القواعد ذات الصلة، ُيحتكم إلى القواعد ذات الصلة وتكون لها األولوية. 

 يجوز إصدار أي سهم أو فئة من األسهم أو تملكها بناًء على تلك الشروط وبتلك الطرق، بحيث:  (4)

بت عن طريق شهادة؛ أو  ( أ)
ُ
بت امللكية فيها أوال يجب أن ت

ُ
 ال ت

نقل ملكيتها كلًيا أو ج  ( ب)
ُ
 زئًيا دون شهادة. يجب أن ت

الصالحية التخاذ تلك اإلجراءات التي    ملجلس اإلدارة مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يكون    (5)

 تتراءى لهم فيما يتعلق بما يلي:

 إثبات ونقل ملكية األسهم الصادرة دون شهادة )بما في ذلك فيما يتعلق بإصدار تلك األسهم(؛  ( أ)

 صادرة دون شهادة؛أية سجالت تتعلق بحمل أسهم   ( ب)

 تحويل األسهم الصادرة بموجب شهادة إلى أسهم صادرة دون شهادة؛ أو ( ج)

 تحويل األسهم الصادرة دون شهادة إلى أسهم صادرة بموجب شهادة.  ( د )

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز للشركة، بموجب إخطار يوجه إلى حامل السهم، أن   (6)

 تطلب ما يلي:

 ا كان صادًرا دون شهادة، إلى سهم صادر بصيغة لها شهادة؛ وأن يحول السهم، إذ ( أ)
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أن يحول السهم، إذا كان صادًرا بموجب شهادة، إلى سهم صادر دون شهادة، لتمكينها من   ( ب)

 التعامل معه بموجب النظام األساس ي. 

 في حال إذا:  (7)

النظام األساس ي يعطي   ( أ) أو يتطلب    أعضاء مجلس اإلدارةكان  اتخاذ اإلجراءات  من  صالحية 

 األشخاص اآلخرين اتخاذ إجراء، لبيع األسهم أو نقل ملكيتها أو خالف ذلك التصرف فيها؛ و 

كانت األسهم الصادرة دون شهادة تخضع لتلك الصالحية، لكن الصالحية ُعبر عنها بشروط   ( ب)

 تفترض استخدام شهادة أو وثيقة خطية أخرى، 

اتخاذ ذلك اإلجراء الضروري أو الالزم لتحقيق النتائج ذاتها عند ممارسة    ألعضاء مجلس اإلدارةفيجوز  

ألعضاء مجلس على وجه الخصوص، يجوز    شهادة.تلك الصالحية فيما يتعلق باألسهم الصادرة دون  

أن يتخذوا ذلك اإلجراء الذي يتراءى لهم لتحقيق بيع السهم الصادر دون شهادة أو نقل ملكيته    اإلدارة

التصرف فيه أو مصادرته أو إعادة تخصيصه أو التنازل عنه، أو خالف ذلك تنفيذ رهن االمتياز  أو  

 بخصوصه.

عامل األسهم التي يحملها   ضاء مجلس اإلدارةأعما لم يحدد  (8)
ُ
بصيغة  املساهمين خالف ذلك، ينبغي أن ت

 لها شهادة.في صيغة  املساهم عن أية أسهم يحملها   مليكات منفصلةليس لها شهادة على أنها 

يجب أال تعامل فئة أسهم على أنها فئتان فقط ملجرد أن بعض األسهم من تلك الفئة مملوكة بصيغة  (9)

 لها شهادة والبعض اآلخر مملوكة بصيغة ليس لها شهادة. 

 األسهم املدفوع قيمتها جزئًيا 

 رهن الشركة على األسهم املدفوع قيمتها جزئًيا  .47

"( على كل سهم مدفوع قيمته جزئًيا نظير أي جزء من سعر إصدار  الشركةرهن  يكون للشركة رهن )" (1)

ذلك السهم الذي لم ُيدفع إلى الشركة، واملستحق على الفور أو في فترة ما الحقة في املستقبل، سواء  

 أكان إخطار دفع املبالغ املستحقة قد أرسل بخصوصه من عدمه.

 يسري على رهن الشركة على السهم ما يلي:  (2)

لرهن الشركة على السهم األولوية على أية فائدة مستحقة لطرف ثالث في ذلك السهم؛  يكون  ( أ)

 و

يمتد رهن الشركة على السهم إلى أية أرباح الحصص أو أية مبالغ أخرى مستحقة على الشركة   ( ب)

الرهن   الشركة  نفذت  إذا  حال  )في  السهم  ذلك  بيع  وأيًضا حصيلة  السهم  ذلك  بخصوص 

 وباعت السهم(. 
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س اإلدارة في أي وقت أن يقرروا أال يخضع لرهن الشركة سهم خاضع له، سواًء أكان ذلك يجوز ملجل (3)

 كلًيا أو جزئًيا. 

 تنفيذ رهن الشركة  .48

 مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام هذه املادة، إذا حدث أي مما يلي:  (1)

دم إخطار بتنفيذ الرهن بخصوص سهم؛ و  ( أ)
ُ
 إذا ق

دم إليه اإلخطار ( ب)
ُ
، فيجوز للشركة أن تبيع ذلك السهم بالطريقة  إذا لم يلتزم الشخص الذي ق

 التي يحددها مجلس اإلدارة. 

 إن إخطار تنفيذ الرهن:  (2)

يجوز أن ُيقدم فقط بخصوص السهم الذي يخضع لرهن الشركة، واملستحق عليه دفع مبلغ   ( أ)

 وانقض ى تاريخ استحقاق دفع ذلك املبلغ؛

 يجب أن يحدد السهم املعني؛  ( ب)

 ( يوًما من اإلخطار؛14تحق خالل أربعة عشر )يجب أن يطلب دفع املبلغ املس  ( ج)

يجب أن ُيوجه إما إلى حامل السهم وإما إلى الشخص املستحق له بسبب وفاة حامل السهم    ( د )

 أو إفالسه أو خالف ذلك؛ و

 ينبغي أن يحدد نية الشركة في بيع السهم إذا لم يتم االلتزام باإلخطار. ( ه)

 في حال بيع األسهم بموجب هذه املادة:  (3)

أو   ( أ) املشتري  إلى  األسهم  ملكية  نقل  بتحرير صك  أي شخص  تفويض  اإلدارة  ملجلس  يجوز 

 الشخص الذي يسميه املشتري؛ و

لن يكون املنقول إليه ملزًما بالتقيد باستخدام املقابل املادي، ولن تتأثر ملكية املنقول إليه   ( ب)

 بأي عدم انتظام أو عدم سريان في اإلجراءات املؤدية إلى البيع. 

ي أن ُيستخدم صافي حصيلة أي بيع )بعد دفع تكاليف البيع وأية تكاليف أخرى لتنفيذ الرهن( على ينبغ  (4)

 الوجه التالي: 

، في الوفاء بكثير من املبلغ املوجود بشأنه الرهن واملستحق أيًضا في تاريخ إخطار تنفيذ   ( أ)
ً

أوال

 الرهن؛ و 
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بعد تسليم الشهادة الخاصة    ثانًيا، إلى الشخص املستحق للسهم في تاريخ البيع، ولكن فقط ( ب)

مفقودة،   شهادات  أية  عن  مناسب  تعويض  تقديم  أو  إللغائه  الشركة  إلى  املبيع  بالسهم 

أية مبالغ  وشريطة عدم اإلخالل بالرهن املعادل لرهن الشركة على األسهم قبل البيع نظير 

 مستحقة بخصوص األسهم بعد تاريخ إخطار تنفيذ الرهن. 

قر    أمين سر من قبل  أو    عضو مجلس إدارةقبل  إن اإلقرار القانوني من   (5)
ُ
عضو مجلس  الشركة بأن امل

 الشركة في تاريخ محدد:  الشركة وأن السهم قد بيع للوفاء برهن أمين سر أو    إدارة

 قاطًعا على الحقائق الواردة فيه بحق جميع األشخاص الذين يزعمون بأحقيتهم   ( أ)
ً

يكون دليال

 في السهم؛ و 

للسهم شريطة االلتزام بأية إجراءات رسمية لنقل امللكية التي يتطلبها  يمثل ملكية صحيحة   ( ب)

 النظام األساس ي أو القانون. 

 إخطارات دفع املبالغ املستحقة  .49

مراعاة   (1) اإلدارة  أحكام  مع  يجوز ملجلس  عليها،  بناًء  األسهم  خصص 
ُ
ت التي  وبالشروط  األساس ي  النظام 

أن يدفع إلى الشركة    املساهميطلب فيه من    املساهم"( إلى  إخطار دفع املبالغ املستحقةإرسال إخطار )"

املالي املستحق)"  املستحق  املبلغ  ذلك  املبلغ  يحملها  التي  األسهم  بخصوص  قرار    املساهم"(  تاريخ  في 

 مجلس اإلدارة بإرسال إخطار دفع املبالغ املستحقة. 

 إن إخطار دفع املبالغ املستحقة:  (2)

فع املبلغ املستحق الذي يتجاوز إجمالي املبلغ غير املدفوع  د املساهممن املمكن أال يطلب من  ( أ)

 ؛ املساهمعلى أسهم ذلك 

 يجب أن يحدد موعد وطريقة وجوب دفع املبلغ املستحق الذي يتعلق به؛ و ( ب)

 يجوز أن يسمح بدفع املبلغ املستحق بالتقسيط. ( ج)

  املساهم ولكن لن يكون    أن يلتزم بمتطلبات إخطار املبالغ املستحقة على األسهم،  املساهم يتعين على   (3)

 ( يوًما من إرسال اإلخطار. 14ملزًما بدفع أي مبالغ مطلوبة قبل مرور أربعة عشر )

 قبل أن تتسلم الشركة أية مبالغ مستحقة بموجب إخطار دفع املبالغ املستحقة، يجوز ملجلس اإلدارة:  (4)

 إلغاء املبلغ املستحق، كلًيا أو جزئًيا، أو  ( أ)

 للدفع بعد التاريخ املحدد في اإلخطار، تحديد موعد الحق  ( ب)

 بموجب إخطار خطي آخر إلى العضو الذي ُسدد املبلغ املطلوب بخصوص أسهمه. 
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 املسؤولية عن دفع املبالغ املستحقة  .50

دفع   (1) عن  املسؤولية  تسقط  األسهم    ة املستحقاملبالغ  ال  ملكية  نقل  طريق  عن  نقل 
ُ
ت وال  األسهم  على 

 بخصوصه. املطلوب دفع املبالغ املستحقة 

املبالغ املستحقة  منفردين  مجتمعين و مسؤولين  في السهم  حاملون املشتركون  اليكون   (2) عن دفع جميع 

 بخصوص ذلك السهم. 

خصص األسهم بناًء عليها، يجوز ملجلس اإلدارة، عند إصدار   (3)
ُ
مع مراعاة عدم اإلخالل بالشروط التي ت

املطلوب املبالغ  دفع  إخطارات  تتطلب  أن  يشترط  أن  تلك األسهم،  حاملي  إلى  واملرسلة  األسهم،  على  ة 

 األسهم، منهم ما يلي:

 نفس املبالغ، أو ال تمثل أن يدفعوا املبالغ املستحقة التي   ( أ)

 أن يدفعوا املبالغ املطلوبة في أوقات مختلفة.  ( ب)

 عندما ال يحتاج األمر إصدار إخطار دفع املبالغ املستحقة  .51

دفع   (1) إخطار  إصدار  إلى  الحاجة  تدعو  التي  ال  بالشروط  املحددة،  املبالغ  بخصوص  املستحقة  املبالغ 

 أصدر السهم بناًء عليها، باعتبارها مستحقة إلى الشركة بخصوص ذلك السهم: 

 عند التخصيص؛  ( أ)

 فور وقوع حدث معين؛ أو  ( ب)

 في تاريخ ُيحدد بموجب شروط اإلصدار.  ( ج)

املبلغ ولم   (2) تاريخ استحقاق سداد ذلك  انقض ى  إذا  في  رغم ذلك،  املعني  السهم  ُيسدد، فيعامل حامل 

 عن العواقب ذاتها  
ً

جميع النواحي على أنه لم يلتزم بإخطار الدفع بخصوص ذلك املبلغ ويكون مسؤوال

 مثل دفع الفائدة واملصادرة. 

اقب التلقائية .52  عدم االلتزام بإخطار دفع املبالغ املستحقة: العو

 عن دفع املبلغ املستحق ع (1)
ً

لى السهم ولم يدفعه بحلول موعد الدفع املحدد،  إذا كان شخص مسؤوال

 يسري ما يلي: 

 يجوز ملجلس اإلدارة إصدار إخطار املصادرة املزمع إلى ذلك الشخص؛ و  ( أ)

   ( ب)
ً
يتعين على ذلك الشخص، إلى أن ُيدفع املبلغ املستحق على األسهم، أن يدفع إلى الشركة فائدة

 غ املستحق بسعر الفائدة املتعارف عليه. دفع املبلالتاريخ املحدد لعلى املبلغ املستحق من 
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 ألغراض هذه املادة:  (2)

" موعد استحقاق دفع املبلغ املستحق املبين في  تاريخ دفع املبلغ املستحقيقصد بمصطلح " ( أ)

ا  
ً
تاريخ يحدد  إخطاًرا بخالف ذلك  اإلدارة  يرسل مجلس  لم  ما  املستحق،  املبلغ  دفع  إخطار 

 فع املبلغ املستحق" هو ذلك التاريخ الالحق. الحًقا، وفي تلك الحالة، يكون "تاريخ د

 ":السعر املتعارف عليهيقصد بمصطلح " ( ب)

(i)  صص بناًء عليها السهم املستحق دفع مبلغ
ُ
السعر املحدد بموجب الشروط التي خ

 بخصوصه؛

(ii)   ذلك السعر اآلخر الذي ُحدد في إخطار دفع املبلغ املستحق والذي تطلب دفع املبلغ

 حدده مجلس اإلدارة؛ املستحق، أو خالف ذلك قد 

(iii) ( 5إذا لم ُيحدد السعر بأية من هاتين الطريقتين، يكون بما نسبته خمسة باملائة  )٪

 في السنة.

 يجوز ملجلس اإلدارة التنازل عن أي التزام بدفع فائدة على املبلغ املستحق على السهم، كلًيا أو جزئًيا. (3)

 اإلخطار باملصادرة املزمع تطبيقها .53

 ة املزمع تطبيقها: إن اإلخطار باملصادر  (1)

يتطلب   ( أ) حسبما  املستحق  املبلغ  بخصوصه  ُيسدد  لم  سهم  أي  بخصوص  ُيرسل  أن  يجوز 

 إخطار دفع املبلغ املستحق؛ 

يجب أن ُيرسل إما إلى حامل ذلك السهم أو إلى الشخص املستحق له بسبب وفاة حامل السهم   ( ب)

 أو إفالسه أو خالف ذلك؛

سهم وسداد أية فائدة مستحقة بحلول التاريخ  يجب أن يطلب سداد املبلغ املستحق على ال ( ج)

 ( يوًما؛14الذي يكون بعد تاريخ اإلخطار بمدة ال تقل عن أربعة عشر )

 يجب أن يحدد كيفية وجوب سداد املبلغ املستحق؛ و ( د )

مبلغ   ( ه) دفع  املستحق  األسهم  ستكون  باإلخطار،  االلتزام  يتم  لم  إذا  أنه  يحدد  أن  يجب 

 
ً
 للمصادرة.بخصوصها عرضة

 صالحية مجلس اإلدارة في مصادرة األسهم  .54

إذا لم يتم االلتزام بإخطار املصادرة املزمعة في التاريخ الذي يكون املبلغ املستحق مستحًقا بحلوله في  (1)

قدم   أي سهم  مصادرة  يقرر  أن  اإلدارة  يجوز ملجلس  قبله،  أو  املزمعة  املصادرة  أساسه  إخطار  على 
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املصادرة   وتشمل  األسهم  اإلخطار،  بخصوص  املستحقة  األخرى  املبالغ  أو  الحصص  أرباح  جميع 

دفع قبل املصادرة.
ُ
صاَدرة ولم ت

ُ
 امل

 أثر املصادرة  .55

 مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، تعمل املصادرة على إسقاط ما يلي:  (1)

جميع الفوائد في ذلك السهم، وجميع املطالبات واملطالب املرفوعة ضد الشركة بخصوصه؛   ( أ)

 و

ق وااللتزامات املصاحبة للسهم فيما بين الشخص الذي كان السهم سهمه قبل  جميع الحقو  ( ب)

 الشركة.   املصادرة وبين

 أي سهم ُيصادر بموجب النظام األساس ي:  (2)

 ُيعد قد صودر عندما يقرر مجلس اإلدارة مصادرته؛  ( أ)

ا للشركة؛ و  ( ب)
ً
 ُيعد ملك

 سبما يتراءى ملجلس اإلدارة.ح يجوز أن يباع أو يعاد تخصيصه أو التصرف فيه خالف ذلك ( ج)

 إذا تمت مصادرة أسهم شخص، يسري ما يلي: (3)

إلى ذلك الشخص بأن املصادرة قد وقعت وتقيدها في   ( أ) يجب على الشركة أن ترسل إخطاًرا 

 سجل األعضاء؛ 

 لن يصبح ذلك الشخص بعدها عضًوا بخصوص تلك األسهم؛ ( ب)

صاَدر  ( ج)
ُ
 ة إلى الشركة إللغائها؛ ينبغي لذلك الشخص تسليم الشهادة بخصوص األسهم امل

الشخص   ( د ) ذلك  على  املستحقة  املبالغ  الشركة عن جميع  أمام   
ً

مسؤوال الشخص  ذلك  يظل 

فائدة  أية  ذلك  في  بما  األسهم،  تلك  بخصوص  املصادرة  تاريخ  في  األساس ي  النظام  بموجب 

 )سواًء أكانت مستحقة قبل تاريخ املصادرة أو بعده(؛ و

التنازل عن دفع تلك املبالغ، كلًيا أو جزئًيا، أو تنفيذ الدفع دون   ألعضاء مجلس اإلدارةيجوز  ( ه)

ُيستلم عند   مادي  أي مقابل  نظير  أو  املصادرة  في وقت  األسهم  قيمة  مقابل  إضافي  أجر  أي 

 التصرف فيها. 

في أي وقت قبل تصرف الشركة في األسهم املصادرة، يجوز ملجلس اإلدارة اتخاذ القرار بإلغاء املصادرة  (4)

د التي  فور  األخرى  الشروط  تلك  على  وبناًء  بخصوصها  املستحقة  والفائدة  املطلوبة  املبالغ  فع جميع 

 . متتراءى له 
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 اإلجراء التالي للمصادرة  .56

صاَدر عن طريق نقل ملكيته، يجوز للشركة أن تتقاض ى املقابل املادي   (1)
ُ
إذا توجب التصرف في السهم امل

 ة تفويض أي شخص لتحرير صك نقل امللكية. املحدد نظير نقل امللكية، ويجوز ملجلس اإلدار 

قر    أمين سر أو من قبل    عضو مجلس اإلدارة إن اإلقرار القانوني من قبل   (2)
ُ
عضو مجلس الشركة بأن امل

 الشركة وأن السهم قد صودر في تاريخ محدد: أمين سرأو   اإلدارة

 قاطًعا على الحقائق الواردة فيه بحق جميع األشخاص الذين   ( أ)
ً

يزعمون بأحقيتهم  يكون دليال

 في السهم؛ و 

يمثل ملكية صحيحة للسهم شريطة االلتزام بأية إجراءات رسمية لنقل امللكية التي يتطلبها   ( ب)

 النظام األساس ي أو القانون. 

صاَدر ملزًما بمراقبة استخدام املقابل املادي )إن   (3)
ُ
قلت إليه ملكية السهم امل

ُ
ال يكون الشخص الذي ن

ملكية ذلك الشخص بأية إجراءات غير سليمة أو غير قانونية تؤدي إلى مصادرة السهم  وجد( وال تتأثر  

 أو نقل ملكيته. 

إذا باعت الشركة سهًما ُمصاَدًرا، يحق للشخص الذي كان يملكه قبل مصادرته أن يحصل من الشركة   (4)

 على حصيلة ذلك البيع، وصافي أية عمولة، ويستثنى من ذلك أي مبلغ:

 ن أن يصبح، مستحًقا؛ و كان أو من املمك ( أ)

لن   ( ب) ولكن  السهم،  ذلك  الشخص بخصوص  من ذلك  السهم،  ذلك  ُيدفع، عند مصادرة  لم 

، ولن ُيطلب من الشركة تقديم  هذه املبالغُيستحق دفع أية فائدة إلى ذلك الشخص بخصوص  

 تفسير عن أية مبلغ اكتسبتها عليها. 

 التنازل عن األسهم  .57

 في الحاالت التالية: أن يتخلى عن أي سهم   للمساهميجوز  (1)

 في حال إذا كان السهم يجوز ملجلس اإلدارة إصدار إخطار باملصادرة املزمعة بخصوصه؛  ( أ)

 إذا كان السهم يجوز ملجلس اإلدارة مصادرته؛ أو  ( ب)

 إذا كان السهم قد تمت مصادرته. ( ج)

 يجوز ملجلس اإلدارة قبول التخلي عن ذلك السهم.  (2)

 تأثير املصادرة على ذلك السهم. يكون تأثير التخلي على السهم هو نفس  (3)
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يجوز التعامل مع السهم الذي قد تم التخلي عنه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع السهم الذي  (4)

 قد تمت مصادرته. 

 نقل ملكية األسهم 

 عمليات النقل: عام  .58

و يجوز نقل ملكية األسهم الصادرة بموجب شهادة عن طريق صك نقل ملكية بأية صيغة اعتيادية أ (1)

 بأية صيغة أخرى يوافق مجلس اإلدارة عليها، ُيحرر بواسطة أو نيابة عن: 

 ناقل ملكية األسهم؛ و ( أ)

 املنقول إليه امللكية، إذا كان أي من األسهم مدفوع قيمته جزئًيا.  ( ب)

ال يجوز فرض أي رسم نظير تسجيل أي وثيقة نقل ملكية أو مستند آخر يتعلق بملكية أي سهم أو يؤثر  (2)

 عليه.

 شركة أن تحتفظ بأي وثيقة نقل ملكية يتم تسجيلها. يجوز لل (3)

  املساهمين يظل ناقل امللكية هو مالك سهم صادر دون شهادة حتى ُيقيد اسم املنقول إليه في سجل   (4)

 على أنه حامل لذلك السهم. 

اإلدارةيجوز   (5) مجلس  الحاالت    ألعضاء  في  شهادة  بموجب  الصادر  السهم  ملكية  نقل  تسجيل  رفض 

 التالية: 

؛إذا  ( أ)
ً
 لم يكن السهم مدفوع قيمته كاملة

إذا لم ُيودع نقل امللكية في املقر الرئيس ي املسجل للشركة أو ذلك املكان اآلخر الذي قد حدده   ( ب)

 ؛أعضاء مجلس اإلدارة

إذا كان نقل امللكية غير مصحوب بشهادة لألسهم التي تتعلق به، أو ذلك الدليل اآلخر الذي   ( ج)

بشكل معقول إلظهار حق ناقل امللكية في إجراء نقل امللكية، أو دليل    مجلس اإلدارةيطلبه  

 عن الناقل؛ 
ً
 على حق شخص آخر غير الناقل إلجراء النقل نيابة

 ( من األسهم؛ أو1ن فئة واحدة )إذا كان نقل امللكية بخصوص أكثر م ( د )

 ( أشخاص منقول إليهم. 4إذا كان نقل امللكية لصالح أكثر من أربعة ) ( ه)

يجوز ملجلس اإلدارة رفض تسجيل نقل ملكية السهم إذا كان ذلك مخالًفا لهذا النظام األساس ي، وإذا   (6)

ما لم يشك املجلس   حدث ذلك، فيتعين أن ُيعاد صك نقل امللكية إلى املنقول إليه مع إخطار بالرفض

 بأن النقل املقترح من املمكن أن ينطوي على احتيال. 
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 نقل ملكية األسهم الصادرة دون شهادة .59

قة عن طريق نظام ذي صلة ما لم تنص  (1)
 
تنفذ جميع عمليات نقل األسهم التي تكون بصيغة غير موث

عتمدة على خالف ذلك 
ُ
 قواعد األوراق املالية غير امل

( أشخاص  4ملكية السهم الصادر دون شهادة إذا كانت لصالح أكثر من أربعة )يجب أال ُيسجل نقل   (2)

 منقول إليهم. 

 االنتقال 

 انتقال األسهم  .60

فقط أن تعترف باملنقول إليه على أنه له أية    إذا انتقلت ملكية السهم إلى املنقول إليه، يجوز للشركة (1)

 ملكية لذلك السهم. 

املتوفى من أي التزام بخصوص السهم الذي   املساهمركة  ال يوجد نص في هذا النظام األساس ي يعفي ت (2)

 منفرًدا أو باالشتراك مع آخرين. املساهميملكه ذلك 

إن املنقول إليه امللكية الذي يقدم ذلك الدليل على األحقية في األسهم بناًء على طلب مجلس اإلدارة   (3)

 أصولًيا: 

ا لتلك األسهم  يجوز له، مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، أن يخت  ( أ)
ً
ار إما أن يصبح مالك

 وإما أن ينقلها إلى شخص آخر؛ و

يكون له، مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي وانتظاًرا لنقل ملكية األسهم إلى شخص   ( ب)

 آخر، نفس الحقوق التي كانت ملالك األسهم. 

العمومية   (4) الجمعية  اجتماع  في  الحضور  في  الحق  إليهم  للمنقول  ليس  ذلك،  فيه رغم  التصويت  أو 

بخصوص األسهم التي يستحقونها، بسبب وفاة مالك السهم أو إفالسه أو خالف ذلك، ما لم يصبحوا  

 مالكين لتلك األسهم. 

 ممارسة حقوق املنقول إليهم  .61

أن   (1) لها  مستحقين  أصبحوا  التي  لألسهم  مالكين  يصبحوا  أن  في  يرغبون  الذين  إليهم  للمنقول  ينبغي 

 خطًيا بتلك الرغبة.يخطروا الشركة 

إذا كان السهم سهًما صادًرا بموجب شهادة ورغب املنقول إليه السهم في نقله إلى شخص آخر، فيتعين   (2)

 على املنقول إليه أن يحرر صك نقل امللكية بخصوصه. 

إذا كان السهم سهًما صادًرا دون شهادة ورغب املنقول إليه السهم في نقله إلى شخص آخر، يلتزم املنقول   (3)

 يه بما يلي:إل
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صدر جميع التعليمات املناسبة لتنفيذ نقل امللكية؛ أو ( أ)
ُ
 أن يضمن أن ت

أن يضمن أن السهم الصادر دون شهادة يتم تغييره إلى سهم صادر بموجب شهادة، ويحرر   ( ب)

 بعدها صك نقل امللكية بخصوصه.

أبرمه أو حرره الشخص الذي  يتعين أن ُيعامل أي نقل ُيبرم أو ُيحرر بموجب هذه املادة كما لو كان قد  (4)

قد اشتق منه املنقول إليه الحقوق بخصوص السهم، وكما لو كان الحدث الذي تسبب في النقل لم  

 يقع.

 التزام املنقول إليهم باإلخطارات املسبقة .62

إليه   (1) املنقول  يلتزم  األسهم،  تلك  إليه  املنقول  واستحق  األسهم  بخصوص  إلى عضو  إخطار  دم 
ُ
ق إذا 

دم باإلخطار إذا ك 
ُ
 . املساهمينقبل أن ُيقيد اسم املنقول إليه في سجل   للمساهم ان اإلخطار قد ق

 تجميع األسهم 

 اإلجراء املتخذ للتصرف في أجزاء األسهم .63

 تسري هذه املادة في الحاالت التالية: (1)

 في حال إذا كان هناك تجميع لألسهم أو تقسيم لها؛ و  ( أ)

 أجزاء من األسهم. ، نتيجة ذلك، يستحقون  املساهمينفي حال إذا كان   ( ب)

 يجوز ملجلس اإلدارة ما يلي:  (2)

بيع األسهم التي تمثل أجزاء إلى أي شخص ومنهم الشركة بأفضل األسعار التي يمكن الحصول   ( أ)

 عليها بشكل معقول؛

تفويض أي شخص، في حال السهم الصادر بموجب شهادة، لتحرير وثيقة نقل ملكية األسهم   ( ب)

 شتري؛ وإلى املشتري أو الشخص الذي يسميه امل

 توزيع صافي حصيلة البيع بالنسبة الصحيحة بين حاملي األسهم.  ( ج)

في حال إذا بلغت أحقية حامل السهم في جزء من حصيلة البيع أقل من الحد األدنى للرقم الذي حدده  (3)

مجلس اإلدارة، فيجوز توزيع نصيب ذلك العضو على مؤسسة خيرية ألغراض قوانين إمارة أبوظبي و/أو  

 لعاملي.سوق أبوظبي ا

نقل إليه ملكية األسهم ملزًما بأن يضمن استالم الشخص املستحق لألجزاء  (4)
ُ
ال يكون الشخص الذي ت

 املعنية ألي مبلغ شراء. 
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 ال تتأثر ملكية املنقول إليه األسهم بأية إجراءات غير صحيحة أو غير قانونية تؤدي إلى بيعها.  (5)

 إصدارات األسهم الجديدة 

 النظام القانوني للشركات حقوق األولوية في   .64

  من   3مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام األساس ي )بما في ذلك، قبل تاريخ االنقضاء، الفقرة   (1)

األوراق  فيما يتعلق بإصدار وتخصيص    النظام القانوني للشركات(، تسري األحكام الواردة في  1امللحق  

 بالبندين    املالية
ً
، بما في  النظام القانوني للشركات( من  3) 519( و2)519)بما في ذلك التخصيص عمال

 (.(4)57  املادة أو ج(()2)55ذلك بيع األسهم أو إعادة تخصيصها أو أي تصرف آخر فيها وفًقا للمادة 

للنظام   1امللحق    من   3، وقبل تاريخ االنقضاء، الفقرة  النظام القانوني للشركاتمن    510ألغراض البند   (2)

يجوز   اإلدارة  األساس ي،  مجلس  من  ألعضاء  يطلبوا  أو    املساهمينأن  محدًدا  إلصدار  تصريًحا  عاًما 

وقبل تاريخ االنقضاء، ال يجوز تخصيص    (.(1)64)باملعنى املقصود في املادة    األوراق املاليةوتخصيص  

ما لم يتم الحصول على موافقة األغلبية العظمى    املساهمينبموجب تصريح عام قائم من    األوراق املالية

أيًضا. اإلدارة  بأي    ملجلس  اإلدارةحال من األحوال تفويض  وال يجوز  أية    مجلس  بإصدار وتخصيص 

 في حالة عدم وجود تصريح ساري املفعول.  أوراق مالية

 رباح والتوزيعات األخرى توزيعات األ 

 رباح  األ اإلجراء املتبع إلعالن  .65

رباح،  توزيعات األ مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز للشركة بموجب قرار عادي أن تعلن   (1)

 رباح املؤقتة. توزيعات األ ويجوز أن يقرر مجلس اإلدارة دفع 

أية   (2) إعالن  األ ينبغي عدم  أال  توزيعات  وينبغي  مبلغها.  بشأن  التوصية  اإلدارة  يقدم مجلس  لم  ما  رباح 

 رباح املذكورة املبلَغ الذي يوص ي به مجلس اإلدارة. توزيعات األ تتجاوز 

أية   (3) إعالن  يجوز  األ ال  الخاصة  توزيعات  الحقوق  بموجب  ذلك  يكن  لم  ما  دفعها  أو    باملساهمين رباح 

 وأحكام هذا النظام األساس ي. 

اإلدارة بدفع  األ   توزيعات  إعالن  املساهمين رار  ما لم يحدد ق (4) أو قرار مجلس  أو  توزيعات األ رباح  رباح، 

دفع  
ُ
صدر األسهم بناًء عليها، ما لم يحدد خالف ذلك، فيجب أن ت

ُ
رباح عن  توزيعات األ الشروط التي ت

 في تاريخ القرار بإعالنها أو دفعها.  مساهم طريق الرجوع إلى ملكية أسهم كل 

سم رأ (5)
ُ
رباح على األسهم التي  توزيعات األ س مال أسهم الشركة إلى فئات مختلفة، فال يجوز دفع  إذا ق

 أرباح مميزة في وقت دفعها.  توزيعات تحمل حقوق مؤجلة أو غير مميزة إذا تأخرت أية

املتاحة  على فترات أية أرباح مستحقة بمعدل ثابت إذا ظهر له أن األرباح    يوزعيجوز ملجلس اإلدارة أن   (6)

 للتوزيع تجيز الدفع.
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أمام    أعضاء مجلس اإلدارةبحسن نية، فلن يتحمل    أعضاء مجلس اإلدارةإذا تصرف   (7) أية مسؤولية 

ا مميزة عن أية خسارة يمكن أن يتعرضوا لها بسبب الدفع القانوني ألرباح  
ً
حاملي األسهم التي تمنح حقوق

 لحقوق التي ليس لها أولوية.الحصص املؤقتة على األسهم ذات الحقوق املؤجلة أو ا

 رباح  توزيعات األ حساب  .66

رباح يسري  األ   عتوزي  باستثناء ما ينص النظام األساس ي عليه أو الحقوق املرتبطة باألسهم، فإن جميع (1)

 عليها ما يلي: 

دفع وفًقا للمبالغ املدفوعة على األسهم التي ُدفعت ( أ)
ُ
علن وت

ُ
 رباح عليها؛ و األ  توزيعات يجب أن ت

دفع تناسبًيا إلى املبالغ املدفوعة على األسهم أثناء أي جزء أو أجزاء من  يجب أن   ( ب)
ُ
خصص وت

ُ
ت

 رباح. األ  توزيعات الفترة التي ُدفعت بخصوصها

صدر أي سهم بناًء على شروط تنص على أن السهم مؤهل للحصول على (2)
ُ
رباح اعتباًرا  األ   توزيعات  إذا أ

 
ً

 رباح بناًء على ذلك. األ  توزيعات للحصول على من تاريخ معين، فيتعين أن يكون ذلك السهم مؤهال

رباح، ال ُيحتسب أي مبلغ تم دفعه على السهم مسبًقا قبل تاريخ استحقاق  األ   توزيعاتألغراض حساب   (3)

 دفع ذلك املبلغ. 

 رباح والتوزيعات األخرى األ توزيعات دفع  .67

توزيعات، مستحقة بخصوص سهم ما،  رباح أو املبالغ األخرى، التي تمثل  األ   توزيعات  في حال إذا كانت (1)

دفع عن طريق وسيلة واحدة أو أكثر مما يلي:
ُ
 فيجب أن ت

اإلدارة   ( أ) مجلس  يقرر  أو حسبما  إما خطًيا  التوزيع  مستلم  يحدده  بنكي  إلى حساب  التحويل 

 خالف ذلك؛

طريق البريد على العنوان املسجل ملستلم   الدفع إلى مستلم التوزيع عن إرسال شيك مستحق  ( ب)

 لسهم( أو )في )أية حالة أخرى( إلى العنوان الذي يحدده  
ً

التوزيع )إذا كان مستلم التوزيع حامال

 مستلم التوزيع إما خطًيا وإما حسبما يحدد مجلس اإلدارة خالف ذلك؛

عن طريق    إرسال شيك مستحق الدفع إلى ذلك الشخص، الذي قد حدده مستلم التوزيع، ( ج)

التوزيع خطًيا أو حسبما يحدد   الذي حدده مستلم  العنوان  إلى ذلك  أعضاء مجلس البريد 

 خالف ذلك؛ أو اإلدارة

بتلك   ( د ) وإما  خطًيا  إما  التوزيع  مستلم  مع  عليها  اإلدارة  مجلس  يتفق  أخرى  دفع  وسيلة  بأية 

 الوسيلة األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة. 
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النظام األساس ي، يقصد   (2) "بم في  التوزيع صطلح  السهم مستلم  توزيعات املستحق بشأنه    "، بخصوص 

 رباح أو املبالغ األخرى، ما يلي: األ 

 حامل السهم؛ أو  ( أ)

 في سجل مشتركين إذا كان السهم يحمله شخصان   ( ب)
ً

 ؛ أو املساهمينأو أكثر، أيهما ُيسمى أوال

و بسبب اإلفالس،  املنقول إليه، وذلك إذا لم يعد حامل السهم مستحًقا للسهم بسبب الوفاة أ ( ج)

 أو خالف ذلك بإعمال القانون. 

 املطالبة بأي توزيع غير نقدي. مساهم ال يحق ألي  (3)

 االستقطاعات من التوزيعات بخصوص املبالغ املستحقة إلى الشركة  .68

 في حال إذا:  (1)

 خضع السهم لرهن الشركة؛ و ( أ)

 كان ملجلس اإلدارة األحقية في إصدار إخطار تنفيذ الرهن بخصوصه،  ( ب)

 من إصدار إخطار تنفيذ الرهن، أن يستقطع من أية
ً

رباح أو من  توزيعات األ   فيجوز ملجلس اإلدارة، بدال

ستحق إلى الشركة بخصوص ذلك السهم  
ُ
ستحق بخصوص السهم أية مبالغ مالية ت

ُ
أية مبالغ أخرى ت

 بقدر أحقية املجلس في طلب الدفع بموجب إخطار تنفيذ الرهن. 

ستخدم املبالغ (2)
ُ
 املستقطعة لدفع أي من املبالغ املستحقة بخصوص ذلك السهم.  يجب أن ت

 يتعين على الشركة إخطار مستلم التوزيع خطًيا بما يلي:   (3)

 ؛واي مبالغ مستقطعةحقيقة  ( أ)

األرباح أو املبالغ األخرى املستحقة بخصوص السهم الناتجة    توزبعاتل  مبالغ غير مدفوعةأي   ( ب)

 ؛ ومن هذه االستقطاعاتعن أي 

 . اع هذه املبالغآليه استقط ( ج)

 عدم فرض فائدة على التوزيعات .69

ستحق بخصوص السهم  توزيعات األ ال يجوز للشركة أن تدفع فائدة على أية   (1)
ُ
رباح أو أية مبالغ أخرى ت

 ما لم ُينص على خالف ذلك: 

 في الشروط التي أصدر السهم بناًء عليها؛ أو ( أ)



 

62 
 

 الشركة. أحكام االتفاق اآلخر املبرم بين حامل ذلك السهم وبين   ( ب)

 التوزيعات غير املطالب بها .70

 رباح أو املبالغ األخرى التي تكون:توزيعات األ جميع  (1)

 مستحقة الدفع بخصوص األسهم؛ و ( أ)

تتم   ( ب) حتى  الشركة  ملصلحة  اإلدارة  مجلس  من  استغاللها  ذلك  خالف  أو  استثمارها  يجوز 

 املطالبة بها. 

أية (2) دفع  يعمل  ح األ   توزيعات  ال  في  أخرى  مبالغ  أية  أو  وصًيا  رباح  الشركة  جعل  على  منفصل  ساب 

 بخصوصها. 

 في حال إذا:  (3)

أو املبالغ األخرى للدفع؛   رباحتوزيعات األ عاًما من تاريخ استحقاق  (  12)مرت مدة اثني عشر   ( أ)

 و

 لم يطالب بها مستلم التوزيع،  ( ب)

تظل مستحقة  رباح املذكورة أو تلك املبالغ األخرى ولن  وزيعات األ تلن يكون مستلم التوزيع مستحًقا ل 

 على الشركة. 

 التوزيعات غير النقدية  .71

مع مراعاة عدم اإلخالل بشروط إصدار السهم املعني وهذا النظام األساس ي، يجوز للشركة، بموجب   (1)

رباح  توزيعات األ ، أن تقرر دفع جميع أو أي جزء من  أعضاء مجلس اإلدارةقرار عادي بناًء على توصية 

النقدية غير  األصول  تحويل  طريق  عن  السهم  بخصوص  املستحقة  األخرى  التوزيعات  تلك  ذات   أو 

القيمة املعادلة )بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، األسهم أو األوراق املالية األخرى في أية  

 شركة(.

دفع بخصوصها تلك التوزيعات غير النقدية أسهًما صادرة دون شهادة، فيجب   (2)
ُ
إذا كانت األسهم التي ت

نقد غير  توزيعات  باعتبارها  تصدر  الشركة  في  أسهم  أية  تكون  دون أن  صادرة  أسهًما  بخصوصها  ية 

 شهادة.

ألعضاء مجلس مع مراعاة عدم اإلخالل بهذا النظام األساس ي، ألغراض دفع التوزيع غير النقدي، يجوز   (3)

أية صعوبة اإلدارة   ظهرت  إذا  حال  في  ذلك،  في  بما  لهم،  يتراءى  كانت حسبما  أًيا  ترتيبات  أية  إجراء 

 بخصوص التوزيع، ما يلي:

 أصول؛ تحديد قيمة أية   ( أ)
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حقوق   ( ب) وتثمين  لتقييم  القيمة  تلك  أساس  على  للتوزيعات  مستلم  أي  إلى  نقدية  مبالغ  دفع 

 املستلمين؛ و

 انتقال أية أصول إلى األوصياء.  ( ج)

 التنازل عن التوزيعات  .72

في   (1) أحقيتهم  عن  التنازل  التوزيعات  ملستلمي  األ يجوز  املستحقة    رباحتوزيعات  األخرى  التوزيعات  أو 

 وذلك بتقديم إخطار خطي إلى الشركة بذلك، ولكن في حال: بخصوص السهم، 

 إذا كان للسهم حامل واحد أو أكثر؛ أو ( أ)

إذا كان أكثر من شخص يستحق السهم، سواًء بسبب وفاة أو إفالس حامل واحد للسهم أو   ( ب)

 حاملي السهم املشتركين أو خالف ذلك،

التعبير عن وجوب تقديمو يك  الف  ه، وتوقيعه من جميع حاملي السهم أو  ن اإلخطار سارًيا ما لم يتم 

 األشخاص املستحقين للسهم خالف ذلك.

 رسملة األرباح

 رسملة وتخصيص مبالغ الرسملة لالسلطة ل .73

 بموجب قرار عادي أن   (1)
ً

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة، إذا كان مخوال

 ينفذ ما يلي: 

رسملة أية أرباح للشركة )سواًء أكانت متاحة للتوزيع من عدمه( ليست مطلوبة لدفع  يقرر  أن   ( أ)

األ  أو  توزيعات  الشركة  احتياطيات  من  ألي  الدائن  للحساب  قائم  مبلغ  أية  أو  ممتازة  رباح 

أموالها، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، احتياطي الدمج أو احتياطي إعادة التقييم  

 رداد رأس مال الشركة؛ وأو احتياطي است

"( إلى األشخاص الذين كان يمكن أن  مبلغ الرسملةأية مبالغ يقررون رسملتها )"يخصص أن   ( ب)

 "( وبنفس النسب. األشخاص املستحقون )"  رباح األ   توزيعات  يستحقوها إذا وزعت على سبيل

 يجب استعمال مبالغ الرسملة على األوجه التالية:  (2)

 ا؛ ونيابة عن األشخاص املستحقين له ( أ)

 رباح بها عليهم. األ بنفس النسبة التي كان يمكن توزيع  ( ب)
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ستخدم أية مبالغ رسملة في سداد املبالغ املستحقة على أية أسهم لها سعر إصدار مساوي   (3)
ُ
يجوز أن ت

أو   إلى األشخاص املستحقين له   
ً

أنه مستحق الدفع كامال الذي ُيخصص ويضاف على  الرسملة  ملبلغ 

 حسب توجيههم. 

أن ُيس (4) السندات  يجوز  بقيمة  للوفاء  للتوزيع،  املتاحة  األرباح  من  صص 
ُ
الذي خ الرسملة  مبلغ  تخدم 

األشخاص   إلى   
ً
كاملة القيمة  مدفوعة  باعتبارها  وتضاف  بعد  فيما  خصص 

ُ
ت والتي  للشركة  الجديدة 

 املستحقين لها أو حسب توجيههم. 

 النظام األساس ي، يجوز ملجلس اإلدارة ما يلي: أحكام  مع مراعاة  (5)

املادة   ( أ) بموجب  الرسملة  مبالغ  وبشكل    (4)73واملادة    (3)73استخدام  بطريقة  بشكل جزئي 

 جزئي بطريقة أخرى؛ 

ها للتعامل مع األسهم أو السندات التي تصبح قابلة للتوزيع في إجراء تلك الترتيبات التي يقرر  ( ب)

كسور بموجب هذه املادة )بما في ذلك إصدار شهادات أجزاء األسهم أو سداد دفعات نقدية(؛ 

 و

تفويض أي شخص إلبرام اتفاقية مع الشركة نيابة عن جميع األشخاص املستحقين تكون   ( ج)

 ت إليهم بموجب هذه املادة.ملزمة عليهم بخصوص تخصيص األسهم والسندا
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 الترتيبات اإلدارية : 5الجزء 

 وسائل االتصال الواجب استخدامها .74

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز أن ُيرسل أو ُيقدم أي ش يء تقدمه الشركة أو ترسله   (1)

عليها من مستندات أو معلومات مصرح   النظام القانوني للشركاتبموجب هذا النظام بأية طريقة ينص  

بواسطة    للشركاتالنظام القانوني  بإرسالها أو تقديمها أو مطلوب إرسالها أو تقديمها بموجب أحكام  

 الشركة أو إليها. 

مع مراعاة عدم اإلخالل بالنظام األساس ي، يجوز أن ُيرسل أو ُيقدم أي إخطار أو مستند واجب إرساله  (2)

بخصوص اتخاذ القرارات من قبل مجلس اإلدارة، وذلك عن طريق  عضو مجلس اإلدارة أو تقديمه إلى 

لتقديم بواسطتها مع تلك اإلخطارات أو املستندات  اإلرسال أو ا  عضو مجلس اإلدارةالوسائل التي طلب  

 في الوقت الراهن. 

اإلدارةيجوز   (3) إلى ذلك   لعضو مجلس  املرسلة  املستندات  أو  أن اإلخطارات  الشركة على  مع  يتفق  أن 

الحالي   العضو الوقت  في  إرسالها، وهي  عد قد اسُتلمت خالل فترة زمنية محددة من 
ُ
ت بطريقة معينة 

 ( ساعة.48ان وأربعين )تحديًدا أقل من ثم

 عدم اإلخطار ببيانات االتصال  .75

 في حال إذا:  (1)

( شهًرا على األقل؛  12على مدار فترة اثني عشر )  مساهمأرسلت الشركة مستندين متتاليين إلى   ( أ)

 و

يتم   ( ب) لم  بأنه  إخطاًرا  الشركة  تلقت  أو  تسليم،  دون  املستندات  هذه  من  مستند  كل  وأعيد 

 تسليمه،

 مستحًقا لتلقي إخطارات من الشركة.   املساهم فلن يصبح بعدها ذلك  

اإلخطارات    املساهم يصبح   (2) تلك  لتلقي  مستحًقا  الشركة  من  إخطارات  لتلقي  مستحًقا  يعد  لم  الذي 

 مجدًدا عن طريق إرسال ما يلي إلى الشركة: 

 ؛ أو املساهمينالعنوان الجديد الواجب تسجيله في سجل   ( أ)

تحتاج  ( ب) التي  وافق املعلومات  إذا  وذلك  بفعالية،  االتصاالت  وسائل  الستخدام  الشركة  ها 

ذلك    املساهم إلى  أشياء  إرسال  بخالف  اتصال  وسائل  تستخدم  أن  ينبغي  الشركة  أن  على 

 العنوان. 

 أختام الشركة  .76
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 يجوز أن ُيستخدم أي ختم عام للشركة بموجب سلطة مجلس اإلدارة.  (1)

 وسيلة وبأية صيغة يتوجب استخدام الختم العام.يجوز ملجلس اإلدارة أن يقرر بأية  (2)

ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك، إذا كان للشركة ختم عام وُمهرت به وثيقة، فيجب أن يوقع على  (3)

 الوثيقة شخص واحد مفوض على األقل في حضور شاهد يصادق على صحة التوقيع. 

 ألغراض هذه املادة، يقصد بالشخص املفوض:  (4)

 بالشركة؛  ارةعضو مجلس إدأي  ( أ)

 الشركة؛ أو  أمين سر  ( ب)

الختم   ( ج) بها  يمهر  التي  التوقيع على املستندات  أي شخص مفوض من مجلس اإلدارة لغرض 

 العام.

كان   (5) إذا  املستند  به  ُيمهر  أن  البالد، فيجوز  للشركة ختم رسمي مخصص لالستخدام خارج  كان  إذا 

استخدامه على ذلك املستند، أو تلك املستندات من الفئة التي تنتمي إليها، مصرًحا به بموجب قرار من  

 . مجلس اإلدارة

 التخلص من املستندات  .77

 يحق للشركة أن تتخلص مما يلي: (1)

نقل ملكية األسهم التي قد ُسجلت، وجميع املستندات األخرى التي وضعت  جميع مستندات   ( أ)

 سنوات بعد تاريخ التسجيل؛ ( 6)، من ست املساهمينعلى أساسها أية قيود في سجل 

بمستندات   ( ب) الخاصة  اإللغاءات  أو  التغييرات  أو  الحصص  أرباح  تفويض  مستندات  جميع 

 من عامين بعد تسجيلها؛ تفويض أرباح الحصص، واإلخطارات بتغيير العنوان، 

لغيت  ( ج)
ُ
 تاريخ إلغائها؛  منواحد  بعد مرور عام جميع شهادات األسهم التي أ

املدفوعة   ( د ) الحصص  أرباح  أوامر دفع وشيكات  مرور عامجميع  تاريخ دفعها  من    واحد  بعد 

 فعلًيا؛ و 

إخطار  انتهاء االجتماع الذي يتعلق به  بعد مرور عام واحد من تاريخ  جميع إخطارات الوكيل   ( ه)

 الوكيل. 

إذا تخلصت الشركة من مستند بحسن نية، بموجب النظام األساس ي، ودون إخطار بأية مطالبة يمكن   (2)

 أن يكون املستند متعلًقا بها، فمن املفترض قطًعا لصالح الشركة ما يلي: 
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أن القيود الواردة في السجل، والتي تفيد بأنه قد ُحرر وأبرم على أساس وثيقة نقل امللكية أو   ( أ)

 مستند آخر تم إتالفه والتخلص منه قد أجريت وفق األصول املرعية وكما ينبغي؛

ا وتم   ( ب)
ً
ا سارًيا ونافذ

ً
أن أي وثيقة نقل ملكية تم إتالفه والتخلص منها على هذا النحو كان صك

 تسجيله أصولًيا وعلى نحو سليم؛

سارية ونافذة وتم أن أية شهادة أسهم تم إتالفها والتخلص منها على هذا النحو كانت شهادة   ( ج)

 تسجيلها أصولًيا وعلى نحو سليم؛ و

ا بموجب   ( د )
ً
أن أي مستند آخر تم إتالفه والتخلص منه على هذا النحو كان مستنًدا سارًيا ونافذ

 بياناته املسجلة في دفاتر الشركة أو سجالتها. 

أتلفت وتخلصت ال تفرض هذه املادة على الشركة أية مسؤولية لم تكن لتضطلع بأدائها خالف ذلك إذا   (3)

 من أي مستند قبل وقت سماح هذه املادة لها بأن تفعل ذلك.

 في هذه املادة، تشمل اإلشارات إلى التخلص من أي مستند اإلشارة إلى التخلص منه بأية طريقة.  (4)

 الحق في االطالع على الحسابات والسجالت األخرى وجود عدم  .78

ة به أو ينص عليه في قرار عادي للشركة، لن  باستثناء ما ينص القانون عليه أو يفوض مجلس اإلدار  (1)

األخرى   واملستندات  السجالت  أو  املحاسبية  واملستندات  السجالت  أي من  يحق ألي شخص معاينة 

 للشركة ملجرد كونه عضًوا. 

 مخصص املوظفين فور التوقف عن العمل  .79

أو (1) الشركة  تعينهم  الذين  األشخاص  يقرر وضع مخصص ملصلحة  أن  اإلدارة  أن    يجوز ملجلس  سبق 

  عضو مجلس اإلدارة أو    عضو مجلس اإلدارةعينتهم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها )بخالف  

الصوري( فيما يتعلق بإيقاف مشروع الشركة أو الشركات التابعة لها أو نقل مشروع    العضوالسابق أو  

 الشركة أو الشركات التابعة لها، كلًيا أو جزئًيا، إلى أي شخص. 

 الشركة من قبل بعض املساهمين إخطار  .80

قبل تاريخ االنقضاء، وألغراض تمكين الشركة من مراقبة ما إذا كان تاريخ االنقضاء قد حل أم ال، يجب    (1)

 على أي جهة حكومية: 

 تصبح  ( أ)
ً
 في الشركة؛ مساهما

 لم تعد  ( ب)
ً
 في الشركة؛  مساهما

تصبح مساهًما رئيسًيا، أو تستحوذ على عدد من األسهم تمثل، مجتمعة مع األسهم اململوكة   (ج)

٪( أو أكثر من إجمالي رأس  25خمسة وعشرين باملائة )نسبة  من قبل الشركات التابعة لها،  
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صدر )وعند تحديده بأكثر في أي إخطار وفًقا لهذا البند  
ُ
ال يكون مطلوًبا    ج()مال الشركة امل

 ٪((؛ 25إال عند تجاوز حد الخمسة وعشرين باملائة )

أسهًما تمثل خمسة   ( د) تمتلك  لها(  التابعة  لم تعد )هي والشركات  أو  لم تعد مساهًما رئيسًيا، 

صدر؛٪( أو 25وعشرين باملائة )
ُ
 أكثر من إجمالي رأس مال الشركة امل

 تكون   ( ه)
ً
 في الشركة في الوقت الذي أصبحت فيه جهة حكومية؛ أو  مساهما

 تكون   ( و )
ً
 في الشركة في الوقت الذي لم تعد فيه جهة حكومية، مساهما

عمل من وقوع الحدث ذي الصلة يوم  (  20)عشرون  أن تخطر الشركة على الفور، وعلى أي حال خالل  

املادة في هذه  إليه  اإلدارة(    اخطار الشركة   ،( 1)80  املشار  إلى مجلس  ُيقدم  )عن طريق إخطار خطي 

وتحقيًقا لهذه األغراض، .  (2)80بوقوع مثل هذا الحدث بما في ذلك املعلومات املنصوص عليها في املادة  

 يجوز تقديم إخطار من جانب شخص آخر )سواء كان هو نفسه  
ً
 عن    مساهما

ً
في الشركة أم ال( نيابة

 هذا الكيان الحكومي. 

رسل بموجب املادة   (2)
ُ
 ما يلي: (1)80يجب أن يتضمن اإلخطار امل

اسم الجهة الحكومية بالكامل وعنوانها وتاريخ وقوع الحدث ذي الصلة املشار إليه في املادة   (أ)

 ؛ ( 1)80

 ؛أ()(2)80املادة رقم  عدد األسهم التي تمتلكها الجهة الحكومية في الشركة في التاريخ املحدد في   (ب)

تسيطر على الجهة الحكومية، إذا كانت الجهة الحكومية ذات الصلة    الشركة القابضة التي   (ج)

 ؛ (1)1من تعريف "الجهة الحكومية" املنصوص عليه في املادة   ج()تقع ضمن نطاق البند  

؛ عليه  (3)80العنوان )وعنوان البريد اإللكتروني( الذي يمكن إرسال اإلخطارات وفًقا للمادة   ( د)

 و 

املادة   ( ه) تنطبق فيها  التي  الحاالت  يتم تجميع هوية جميع هذه الشركات  1)80في  أو )د(،  ()ج( 

قبل   من  املعروف  الحد  وإلى  اإلخطار،  م  ِّ
ُمقد  الحكومي  الكيان  هوية  مع  مة  املساهِّ التابعة 

م اإلخطار، وفق املعلومات املنصوص عليها في املواد   ِّ
)د( فيما    - ()أ(  2)80الكيان الحكومي ُمقد 

 يخص كافة الشركات التابعة. 

قبل تاريخ االنقضاء، وألغراض تمكين الشركة من مراقبة ما إذا كان تاريخ االنقضاء قد حل أم ال، يجب   (3)

 على أي جهة حكومية تكون، في التاريخ ذي الصلة،  
ً
تخطر الشركة، بناًء على    في الشركة، أن  مساهما

ة على العنوان )وعنوان البريد اإللكتروني( املقدم طلب الشركة املقدم من خالل إخطار الجهة الحكومي 

للمادة   الجهة الحكومية وفًقا  إلى مجلس اإلدارة( بعدد (1)80من قبل هذه  ُيقدم  ، )عن طريق خطي 

متلكها هذه الجهة الحكومية في الشركة كما في التاريخ املحدد من قبل الشركة في إخطارها.  األسهم التي ت
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( أيام تقويمية  20)  عشرون ويجب تقديم أي إخطار من هذا القبيل من قبل الجهة الحكومية في غضون  

من استالم طلب الشركة )وتحقيًقا لهذه األغراض، يجوز تقديم إخطار من جانب شخص آخر )سواء  

 كان هو نفسه 
ً
 عن هذا الكيان الحكومي(.  مساهما

ً
 في الشركة أم ال( نيابة

 وفي الحاالت التي:  (4)

تتوفر فيها لدى مجلس اإلدارة أسباب منطقية لالعتقاد بحلول تاريخ االنقضاء )الذي، وفًقا   ( أ)

للظروف وعلى سبيل املثال ال الحصر، يشمل مكان معلومات ملكية األسهم املتاحة للشركة  

)بما يشمل املعلومات التي تحتفظ بها سوق أبوظبي لألوراق املالية، إلى الحد الذي يحق معه  

الوصول إلى هذه املعلومات(، عند النظر إليها جنًبا إلى جنب مع اإلخطارات السابقة  للشركة 

)سواًء   الحكومية  الكيانات  جانب  من  األسهم  بملكيات  يتعلق  فيما  الشركة  إلى  املقدمة 

 ، أو خالفه(، بما يشير إلى احتمالية حلول تاريخ االنقضاء(؛(3)80أو  (1)80بموجب املادة 

أو خالفه، الشركة كتابًيا بحلول تاريخ  ()أ(  2)2ان حكومي، بموجب املادة  لم ُيخطر فيها كي ( ب)

( مدة عشرة  في غضون  بالفعل  مجلس  10االنقضاء  يعتقد  الذي  للتاريخ  تالية  عمل  أيام   )

 اإلدارة ألسباب معقولة أنه هو تاريخ االنقضاء.

م إخطاًرا كتابًيا إلى جميع   نجليزية والعربية( بأن لديها أسباًبا معقولة  )باللغتين اإل   املساهمين فإن  الشركة تقد 

إخطار تحديد  لالعتقاد بحلول تاريخ االنقضاء وأنها تسعى إلى إثبات ما إذا كان هذا التاريخ قد وقع بالفعل أم ال )"

جميع  االنقضاء هذا  االنقضاء  تاريخ  تحديد  إخطار  ويدعو  كيانات    املساهمين"(.  عن  عبارة  يكونون  الذين 

ه إلى مجلس اإلدارة في غضون مدة عشرين )حكومية إلى ت ( يوم 20زويد الشركة )عن طريق إخطار كتابي موج 

شار إليها في املادة
ُ
قَدم هذه املعلومات   (2)80  عمل بعد تسليم إخطار تحديد تاريخ االنقضاء( باملعلومات امل

ُ
)ت

عدم االستجابة ستكون على النحو    كما في التاريخ املحدد في إخطار تحديد تاريخ االنقضاء( وتوضيح أن عواقب

( يوم عمل هذه، مع النظر  20. وعند انتهاء مدة العشرين )(4)80املنصوص عليه في الجزء املتبقي من هذه املادة  

 بمراعاة أي أسهم يملكها عضو في الظروف فيما إذا كان  
ً
تاريخ االنقضاء قد وقع أم ال، ال تكون الشركة ملزمة

 التي يتم فيها استيفاء جميع الشروط التالية فيما يتعلق بهذا العضو:

(i)   آخر إلخطار    مساهم إلخطار تحديد تاريخ االنقضاء )وعدم استجابة أي    املساهم عدم استجابة هذا

 األول(؛   للمساهمضاء الذي يشير إلى أنه تابع تحديد تاريخ االنق

(ii)   أو خالفه( بأنه كيان  ،  (3)80أو   ( 1)80الشركة مسبًقا )سواء بموجب املادة  املساهمعدم إخطار هذا

 حكومي تحقيًقا ألغراض هذه املواد؛

(iii)   (1)80  سابق( إخطار الشركة )سواء بموجب املادة  مساهمآخر )أو    مساهم أٌي من: )أ( لم يسبق ألي 

للعضو (3)80أو تابع  ه 
 
أن املواد وتعريف نفسه  بأنه كيان حكومي تحقيًقا ألغراض هذه  أو خالفه(   ،

 (3)80، أو (1) 80الشركة )سواء بموجب املادة   )أو عضو سابق( املعني، أو )ب( إخطار أي عضو آخر

املعني، ولكن    مللمساهأو خالفه( بأنه كيان حكومي تحقيًقا ألغراض هذه املواد وتعريف نفسه أنه تابع  

 املعني )في ذلك الوقت( كياًنا حكومًيا،   املساهمال يكون  



 

70 
 

مه شخص آخر )سواء كان هو نفسه    مساهم وتحقيًقا لهذه األغراض، تتضمن اإلشارات إلى إخطار   ما إخطاًرا قد 

 
ً
 عن هذا   مساهما

ً
 . املساهمفي الشركة أم ال( نيابة

يجوز للشركة، بالحصول على أصوات األغلبية البسيطة من أعضاء مجلس ،  ()أ(1)2  بصرف النظر عن املادة (5)

حكومي، تأجيل تاريخ االنقضاء لحين انتهاء العملية املنصوص    الرئيس ي كيان  م ه مساهميمثل  اإلدارة الذين ال  

 . (5) 80عليها في املادة 

 ال: 80ادة ، فإن عدم امتثال أي عضو لهذه امل(4)80دون املساس بالحكم األخير من املادة  (6)

 وال  ُيبطل أي صفقة أو يؤثر فيها بأي شكل من األشكال؛ ( أ)

 . املساهميؤدي إلى وقوع أي مسؤولية على هذا   ( ب)

 

 والتأمين عليهم   أعضاء مجلس اإلدارةتعويض 

 التعويض  .81

املعني أو املسؤول أو املدير   عضو مجلس اإلدارة ، يجوز تعويض  (2)81مع مراعاة عدم اإلخالل باملادة  (1)

 البديل بالشركة أو شركة تابعة من أصول الشركة عن أي مما يلي: عضو مجلس اإلدارة األول أو 

مخالفة   ( أ) أو  تقصير  أو  إهمال  بأي  يتعلق  فيما  الشخص  يكابده ذلك  التزام  أو  أية مسؤولية 

للواجب أو خيانة لألمانة من قبله أو أي مسؤولية أخرى يكابدها في تنفيذ واجباته، أو ممارسة  

 صالحياته أو فيما يتعلق بواجباته أو صالحياته أو مناصبه؛ 

شخص فيما يتعلق بأنشطة الشركة أو شركة ذات صلة  أية مسؤولية أو التزام يكابده ذلك ال ( ب)

النظام القانوني ( من  6)222بصفته وصًيا على برنامج معاشات مهنية )املبين تعريفه في البند  

 (؛ أوللشركات

 بالشركة أو شركة ذات صلة.  التزام يكابده ذلكأي مسؤولية أو  ( ج)
ً

 الشخص بصفته مسؤوال

النظام ن محظوًرا أو يصبح ملغًيا بموجب أي حكم من أحكام  ال تفوض هذه املادة بأي تعويض قد يكو  (2)

فسر املادة    القانوني للشركات
ُ
وفًقا   ( 1)81أو بموجب أي حكم آخر من أحكام القانون املعمول به، وت

 لذلك.

 في هذه املادة: (3)

" أي عضو في املجموعة من وقت آلخر بخالف الشركة؛  شركة ذات صلةتعني اإلشارات إلى " ( أ)

 و
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عضو مجلس  املعني أو املسؤول أو املدير األول أو    عضو مجلس اإلدارةُيقصد بمصطلح " ( ب)

بديل  عضو مجلس اإلدارة  أو مسؤول أو مدير أول أو  مجلس اإلدارة    عضو " أي  البديل  اإلدارة 

أي   اإلدارة  أو  مجلس  أو  عضو  أول  مدير  أو  مسؤول  اإلدارة  أو  مجلس  سابق  عضو  بديل 

 بالشركة أو بشركة ذات صلة.

 التأمين   .82

عضو مجلس ركة ملصلحة أي  يجوز ملجلس اإلدارة أن يقرر شراء التأمين واالحتفاظ به على نفقة الش (1)

 بديل معني بخصوص أية خسارة ذات صلة.  عضو مجلس إدارةأو مسؤول أو مدير أول أو    إدارة

 في هذه املادة: (2)

 ؛ أ(()3)81": لها نفس املعنى املنصوص عليه في املادة  الشركة ذات الصلة" ( أ)

" له املعنيالبديل    عضو مجلس اإلدارةأو املسؤول أو املدير األول أو    عضو مجلس اإلدارة" ( ب)

 ؛ و ب(()3)81نفس املعنى املنصوص عليه في املادة 

  عضو مجلس اإلدارة " أية خسارة أو التزام قد كابده  الخسارة ذات الصلةيقصد بمصطلح "  ( ج)

البديل املعني أو من املمكن أن يكابده فيما    عضو مجلس اإلدارةأو املسؤول أو املدير األول أو  

بالتزامات أو صالحيات ذلك الشخص بخصوص الشركة، أو أية شركة ذات صلة أو  يتعلق  

 أي صندوق معاشات أو برنامج أسهم املوظفين بالشركة أو شركة ذات صلة. 
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 1امللحق 

 

افقة األغلبية العظمى   للمساهمين املسائل التي تتطلب مو

توحيد لشركة من   .1 أو  اندماج  أو  ذات  أي دمج  املجموعة  أي جهة أخرى بخالف شركات  املجموعة مع  شركات 

 الصلة؛ 

 أي تعديالت على النظام األساس ي؛ .2

 التي تطرأ على رأس مال الشركة أو على الحقوق املرتبطة بأٍي من األسهم؛التغيرات  .3

 تصفية الشركة في غير حاالت اإلعسار أو حلها؛  .4

 راسة على الشركة؛ بدء أو تنفيذ أي إجراءات حماية أو إعسار أو ح .5

النظام األساس ي يحظر على   .6 إيقاف لتطبيق أي حكم من أحكام هذا  خالف ذلك من    عضو مجلس اإلدارةأي 

 ؛ واملشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة أو التصويت فيه

 . املساهمينأي مسألة أخرى مشار إليها في هذا النظام األساس ي تتطلب قراًرا لألغلبية العظمى من  .7
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 2امللحق 

 

افقة األغلبية العظمى ملجلس اإلدارة   املسائل التي تتطلب مو

 ": النطاق املعتمد، يعني "2امللحق   في هذا

بهدف   ( أ) الفوسفاتية(  األسمدة  )بخالف  األخرى  الغازية  واألسمدة  واألمونيا  اليوريا  إنتاج 

 التصدير والتوزيع؛ و

موافقة األغلبية العظمى ملجلس  أي خطوط أعمال جديدة تدخلها الشركة بعد الحصول على    ( ب )

 اإلدارة.

 الدخول في خطوط أعمال جديدة من قبل شركة من شركات مجموعة ال عالقة لها بالنطاق املعتمد؛ .1

التغيرات التي تطرأ على رأس مال شركة جوهرية من شركات املجموعة )بخالف ما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على   .2

جموعة تكون مملوكة بالكامل للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر قبل  رأس مال شركة جوهرية من شركات امل

 هذا التغيير مباشرة وعند حدوثه(؛

، أو أي بيع أو إعادة تخصيص أو أي تصرف آخر في األسهم وفًقا للمادة  ألوراق ماليةأي إصدار أو تخصيص   .3

ون فيها األعضاء قد أصدروا قراًرا مناسًبا لألغلبية العظمى لألعضاء ( يك 1(، في الحاالت التي )(4)57أو    ج(()2)55

للفقرة   لصفقة    1امللحق    من  3وفًقا  محددة  بشروط  محددة  من سلطة   
ً
)بدال العامة  السلطة  بمنح  الخاصة 

( تظل هذه السلطة من األعضاء سارية وقابلة للممارسة  2للقيام باألمر ذاته و)ألعضاء مجلس اإلدارة  معينة(  

 وفًقا لشروطها؛

 تصفية شركة جوهرية من شركات املجموعة في غير حاالت اإلعسار أو حلها؛  .4

يذ أي إجراءات حماية أو إعسار أو حراسة على شركة جوهرية من شركات املجموعة ما لم يكن ذلك  بدء أو تنف .5

 مطلوًبا بموجب القانون املعمول به؛

أو نقل أو إلغاء دمج أو املساهمة أو أي تصرف آخر في أي أصول جوهرية لشركة من شركات املجموعة، أو    بيع .6

االستحواذ على أي أصول جوهرية من قبل شركة من شركات املجموعة، في كل حالة خارج سياق العمل املعتاد  

املعتاد العمل  ُيعتبر ضمن سياق  النيتروجينية  بيع األسمدة  أن  العادلة عن  )تم تحديد  تزيد قيمتها السوقية   )

 ( مليون دوالر أمريكي؛50خمسين )

( مليون دوالر  50الدخول في أي مشاريع مشتركة أو شراكات أو اتحادات تنطوي على استثمار يتجاوز خمسين ) .7

وجينية  أمريكي أو إجراء تعديل جوهري لشروطها أو إنهائها، أو تأسيس عمليات إنتاج أو تجارة في األسمدة النيتر

في أي أسواق أو مناطق جغرافية جديدة خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من قبل أي شركة من  

 شركات املجموعة؛
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بدء أو تسوية الدعاوى الجوهرية أو إجراءات التحكيم أو مسائل اإلنفاذ من قبل أي شركة من شركات املجموعة   .8

 أمريكي؛( ماليين دوالر 5بمبلغ يتجاوز خمسة )

بنود النفقات الرأسمالية الرئيسية ألي شركة من شركات املجموعة )بخالف الصيانة أو النفقات الرأسمالية    .9

 ( مليون دوالر أمريكي في أي سنة مالية؛ 50الدورية( التي تزيد عن خمسين ) 

( 2شركة فرتيل؛ أو )( خطط الحوافز اإلدارية لإلدارة العليا و/أو الرئيس التنفيذي ل1املوافقة أو أي تغيير على: ) .10

( سياسة/سياسات التعويض املنطبقة على  3أو )  ؛خطط حوافز إدارة رأس املال لشركة من شركات املجموعة

 الفريق التجاري لشركة من شركات املجموعة؛ 

 أي تغيير يطرأ على السنة املالية للشركة أو املجموعة؛ .11

( أو أي تعديل  ب( ()2)5ة )على النحو املشار إليه في املادة  إقرار امليزانية السنوية للشركة واملجموعة ألي سنة مالي .12

 عليها؛

 (؛أ(()2)5املوافقة أو تعديل التحديث السنوي لخطة عمل املجموعة )على النحو املشار إليه في املادة   .13

 رباح املجموعة أو املوافقة على أي توزيع ال يتوافق معها؛توزيع األ أي تعديالت على سياسة  .14

فيما يتعلق بأي شركة من شركات املجموعة، تكبد ديون مصرفية أو غيرها من الديون أو تقديم ضمان أو دعم    .15

أمريكي لكل تسهيل، أو إبرام أي تسهيل ائتماني متجدد يسمح  ( مليون دوالر  100ائتماني آخر بأكثر من مائة )

( مائة  عن  تزيد  مستحقة  سحوبات  على  100بإجمالي  املوافقة  بمجرد  الشك،  )ولدرء  أمريكي  دوالر  مليون   )

التسهيالت املتجددة هذه، لن تتطلب عمليات السحب موافقات أخرى(، أو منح ضمان على أي أصول لشركة  

وذلك  كل حال    ي بما يشمل ف( مليون دوالر أمريكي لكل ضمان،  100بقيمة تزيد عن مائة )من شركات املجموعة  

 بخالف الترتيبات املبرمة حصرًيا بين شركات املجموعة ذات الصلة؛

 التغييرات في مبادئ املحاسبة باستثناء ما يقتضيه القانون املعمول به؛  .16

أو أي إعادة   .17 تنظيم للمجموعة من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على الوضع  تغيير اإلقامة الضريبية للشركة 

 الضريبي للشركة أو املجموعة؛ 

التبرعات السياسية أو الخيرية من قبل أي شركة من شركات املجموعة )باستثناء تنفيذ جميع مبادرات املسؤولية   .18

التي اقترحتها شركة فرتيل وفًقا للسياسات ذات الصلة املنط بقة على شركة فرتيل فيما  االجتماعية للشركات 

 يتعلق باستغاللها لألراض ي وعملياتها في منطقة الرويس الصناعية في أبوظبي(؛

الصفقات التي تشمل أي شركة من شركات املجموعة وجهة خاضعة للعقوبات أو شركة تابعة لجهة خاضعة    .19

 للعقوبات؛ 

تثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح املعمول  أي تغيير في سياسة الشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة، باس .20

 بها؛ 
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 فيما يتعلق بلجان مجلس اإلدارة: .21

 أي تغيير:   ( أ)

(i) في اختصاصات أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة؛ 

(ii) في عدد األعضاء الذين يشكلون أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة؛ 

(iii) من لجان مجلس اإلدارة، إال بالقدر الذي يتم فيه إجراء أي تغييرات من    في أعضاء أي لجنة

 ؛ أو(3)9هذا القبيل في هوية األعضاء وفًقا للمادة 

(iv)  ليات أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة، ما لم يكن ذلك  في نطاق صالحيات أو أدوار أو مسؤو

 مطلوًبا بموجب القانون املعمول به؛

 حل أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة؛ أو  ( ب )

 إنشاء أي لجان جديدة ملجلس اإلدارة؛  ( ج)

 تعيين أي شخص بصفة: .22

 املدير املالي أو املدير التجاري أو املستشار العام للشركة؛ أو  ( أ)

 ؛ )أ( أعاله22 املناصب املشار إليها في الفقرةنائب في أي من  ( ب )

تعيين )أو السماح لشركة فرتيل بتعيين( أي شخص كرئيس تنفيذي لشركة فرتيل، أو نائب للرئيس التنفيذي    .23

 لشركة فرتيل؛ 

أو نائب رئيس، أو تغيير هوية الرئيس أو نائب الرئيس )بشرط أنه في حالة    كرئيس  عضو مجلس إدارة تعيين أي   .24

وبالتالي إلغاء هذا التعيين  إدارة    كعضواملعين كرئيس أو نائب رئيس عن شغل منصبه    عضو مجلس اإلدارةتوقف  

ال( وبشرط  تلقائًيا، فال يشكل ذلك، في حد ذاته، تغييًرا في هوية الرئيس أو نائب الرئيس )حسب مقتض ى الح

 ؛ 24أيًضا أن يخضع أي تعيين الحق في أي من هذين املنصبين لهذه الفقرة  

 ؛  (iiأ()()6)20بديل في الحاالت املنصوص عليها في املادة  عضو مجلس إدارةتعيين   .25

أعضاء مجلس  مسؤولين أمام الشركة عن أية مكافأة تقاضوها بصفتهم    أعضاء مجلس اإلدارةأي تقرير بأن يكون   .26

أو مسؤولين آخرين أو موظفين آخرين بالشركات التابعة لها أو بأية جهة مؤسسية أخرى للشركة مصلحة    إدارة

 ؛فيها

ت أسهًما أو  دراج للشركة أو قبول إدراج أٍي من أسهم الشركة أو أي أوراق مالية أخرى أو تداولها )سواًء كانأي إ .27

ا مالية أخرى( في أي سوق لألوراق املالية أو أي بورصة أخرى لألوراق املالية )لكن  
ً
ديوًنا أو إيصاالت إيداع أو أوراق

 باستثناء قبول أسهم الشركة للتداول في سوق أبوظبي لألوراق املالية في تاريخ االعتماد(؛
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الشركة أو أي أوراق مالية أخرى )سواء كانت أسهًما أو  شطب للشركة أو إلغاء إدراج أو قبول لتداول أسهم  أي   .28

ا مالية أخرى( في أي سوق لألوراق املالية أو أي بورصة أخرى لألوراق املالية )بما  
ً
ديوًنا أو إيصاالت إيداع أو أوراق

 في ذلك سوق أبوظبي لألوراق املالية(؛ و

 ، أنها تتطلب موافقة األغلبية العظمى ملجلس اإلدارةأي مسألة أخرى مشار إليها في هذا النظام األساس ي على  .29

  12وألغراض هذا النظام األساس ي، فإن املوافقة على أي خطة عمل و/أو ميزانية سنوية على النحو املشار إليه في الفقرة  

)حسب االقتضاء( ال تعني أو تعتبر موافقة على أي مسألة أخرى ضمن خطة العمل هذه و/أو امليزانية السنوية    13و/أو  

 .عضاءلأل لبية العظمى ملجلس اإلدارة أو قرار من األغلبية العظمى التي تتطلب في حد ذاتها موافقة األغ
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 3 رقم ملحق

ي االكتتاب و الفروع المشاركة لبن
 ك تلق 

ي االكتتاب
 الرئيسي  بنك تلق 

ي األولبنك   ش.م.ع  أبوظب 

 اسم الفرع #

موقع  
  -الفرع 

المنطقة 
  

 أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات  

 االكتتاب
 عنوان الفرع 

1 
 - مجمع األعمال 
ي   أبو ظب 

ي   أبوظب 

 ح
ً
ب   من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة ب  
 بعد الظهر 

خليفة بارك، القرم، ص.ب:  
يوم الخميس من الساعة الثامنة    6316

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 العي   الجديد  2
 -العي   
ي   أبوظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا
)من  الساعة الثانية بعد الظهر 
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

، ص.ب:    18781العي  
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 عد الظهر ب

3 
ي   برج بنك أبو ظب 

 األول
ي   أبوظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثالثة بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل الخميس( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الواحدة بعد  الساعة 
 الظهر

تقاطع شارع الشيخ        
ي ياس،      

خليفة وشارع بب 
 2993ص.ب:  

 

ي  البطي    4  أبوظب 
 حب   

ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثالثة بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل الخميس( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الواحدة بعد  الساعة 
 الظهر

، بجوار محطة  9شارع رقم 
حافالت البطي   ومول  

، ص.ب:   7644البطي  

 

 

ي  شارع الشيخ راشد  5  أبوظب 
 حب   

ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل الخميس( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

بناية أوتيل   -شارع المطار
ي  ، أبوظب   رامي

 

 

ي  6 ي  بر دت   دت 

 حب   من الس
ً
اعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

 
ً
 الساعة الواحدة ظهرا

،  مبب    ي
عبدهللا الرستمات 

شارع خالد بن الوليد، بر  
، ص.ب:   ي  115689دت 

 

 
منة  يوم الخميس من الساعة الثا  

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

ي  شارع الشيخ زايد  7  دت 
 حب   

ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  

القوز، بجوار الماس  
، ص.ب:  ي  52053  الذهب 
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 اسم الفرع #

موقع  
  -الفرع 

المنطقة 
  

 أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات  

 االكتتاب
 عنوان الفرع 

يوم الخميس من الساعة الثامنة   
 وحب  الساعة الواحدة  

ً
صباحا

 بعد الظهر 

 وحب   
ً
الثامنة صباحا

 
ً
  الساعة الواحدة ظهرا

ة  8 ي  فرع الجمت   دت 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

احدة بعد  الساعة الو 
 الظهر

ا  ام   -شارع شاط  جمت 
بناية لينك    -سقيم

ناشيونال  انت 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

ي  فرع ديرة   9  دت 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

لسبت إل  من يوم ا 
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

 ديرة   -شارع أبوبكر الصديق

 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

 

ي  فرع جبل عىلي  10  دت 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

نية بعد الظهر )من  الثا الساعة 
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

قرب غرفة   -5بوابة رقم  
 التجارة والصناعة 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

11 

 الخيمة فرع رأس 
ي   )بنك أبو ظب 
ي سابقا( 

 الوطب 

رأس 
 الخيمة 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

  -شارع كورنيش القواسم
قرب مستشق  ان ام سي 

 أس الخيمة ر  ،رويال

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

ة  12 ة  الفجت   الفجت 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الثانية بعد الظهر )من  الساعة 
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

  الساعة
ً
 الواحدة ظهرا

مقابل مشح بالزا، شارع  
حمدان بن عبدهللا،  

 79ص.ب:  

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

 الشارقة  الشارقة  13

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

السبت إل  من يوم 
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

  ، ي
الريم بالزا، الطابق األرض 

ة، الشارقة،   كورنيش البحت 
 1109ص.ب:  

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

 أم القيوين  14
أم 

 القيوين 

 حب   من الساعة ا 
ً
لثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 األربعاء( يوم السبت إل 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

، شارع  211مبب  رقم  
الملك فيصل، منطقة  
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 اسم الفرع #

موقع  
  -الفرع 

المنطقة 
  

 أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات  

 االكتتاب
 عنوان الفرع 

امنة  يوم الخميس من الساعة الث 
 وحب  الساعة الواحدة  

ً
صباحا

 بعد الظهر 

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

الميدان، أم القيوين،  
  733ص.ب:  

 عجمان  عجمان  15

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

  ،شارع االتحاد  ،اللولو مركز 
 عجمان 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

ي  شارع السالم 16  أبوظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا
ة بعد  الساعة الواحد
 الظهر

ي  -شارع السالم   أبوظب 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

ة   17 ي  الخبت   أبوظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثالثة بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل الخميس( 

يوم السبت إل  من  
الخميس، من الساعة  

 وحب   الثام
ً
نة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

شارع   -بجانب سبينيس 
ي   -الخالدية   أبوظب 

 

 

   

 عود التوبة  18
 -العي   
ي   أبو ظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الساعة الثانية بعد الظهر )من  
يوم السبت إل األربعاء( يوم  
الخميس من الساعة الثامنة  

 وحب  الساعة 
ً
الواحدة  صباحا

 بعد الظهر 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

، عود التوبة، ص.ب:   العي  
18781 

 

 

ي  الرويس  19  أبوظب 

 حب   
ً
من الساعة الثامنة صباحا

الظهر )من  الساعة الثانية بعد 
 يوم السبت إل األربعاء( 

من يوم السبت إل  
خميس، من الساعة  ال

 وحب   
ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

مجمع   -السوق المركزي 
 الرويس  -أدنوك لالسكان 

 

 
يوم الخميس من الساعة الثامنة   

 وحب  الساعة الواحدة  
ً
صباحا

 بعد الظهر 

 

20 

المقر   -أدنوك 
 الرئيسي 

ي   أبوظب 
 حب   

ً
من الساعة الثامنة صباحا

الثالثة بعد الظهر )من   الساعة
 يوم السبت إل الخميس( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الواحدة بعد  الساعة 
 الظهر

كة   -المقر الرئيسي  ش 
  -شارع الكورنيش   -أدنوك 

ي   أبوظب 

 

 

 

21 
مجمع   -فرع زادكو 

 خليفة للطاقة 
ي   أبوظب 

 حب   من الساعة الثامنة صبا 
ً
حا

الساعة الثالثة بعد الظهر )من  
 يوم السبت إل الخميس( 

من يوم السبت إل  
الخميس، من الساعة  
 وحب   

ً
الثامنة صباحا

الساعة الواحدة بعد  
 الظهر

شارع   -مكتب زادكو 
ي  -الكورنيش   أبوظب 
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ي االكتتاب 
 بنك تلق 

بنك المارية المحىلي ذ.م.م
7 

 

 اسم الفرع #
موقع  

  -لفرع ا
  المنطقة

 أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات  

 االكتتاب
 عنوان الفرع 

1 
المارية المحىلي  بنك 

  ذ.م.م 
ي   أبوظب 

  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

  مساءً   خامسةالحب  الساعة 
)من يوم السبت إل  

 ( الخميس

  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

  الخامسةحب  الساعة 
)من يوم السبت إل   مساءً 

 لخميس( ا 

شارع شخبوط بن   454
 سلطان 

، اإلمارات العربية   ي أبوظب 
 المتحدة 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 العربية المتحدة فقط.  اإلماراتمي دولة إذا قدمت من قبل مقي من خالل بنك المارية المحلي ذ.م.م.االكتتاب سيتم قبول طلبات  7
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 4 رقم ملحق

ي 
 
كة ف كات التابعةاستثمارات الشر   8لها  الشر

 

نسبة  
الملكية  

المسجلة / 
بصفتها 
المالك  
 المستفيد  

كة   مشاركة الشر
من رأس المال  

ي بالدرهم اإل 
 مارائ 

 رأس المال 
ي بالدرهم اإل 

 مارائ 
كة  تأسيس المكان   # اسم الشر

100 % / 
100% 

كة  مشاركة الش 
من رأس المال 

 1,000مقدار ب
 دوالر أمريكي 

 

رأس مال   •
  1000مقداره 

 دوالر أمريكي 

سهم  1000 •
دوالر  1بسعر 

أمريكي لكل 
 سهم 

مارات العربية  اإل 
سوق  –المتحدة 

ي العالمي   أبوظب 
 

تيغلوب للتوزي    ع ليمتد   -1 فت 

100 / %
100% 

كة  مشاركة الش 
ن رأس المال م
 1,000مقدار ب

 يورو 
 

رأس مال   •
  1000مقداره 
 يورو 

سهم  1000 •
يورو  1بسعر 

 لكل سهم

تيغلوب  فرنسا  فرنسا اس اى  فت 
 اس

2-  

100 % / 
100% 

كة  مشاركة الش 
من رأس المال 

 0.01مقدار ب
 دوالر أمريكي 

رأس مال   •
 0.01مقداره 

 دوالر أمريكي 

سهم  100 •
بسعر 

0.0001  
دوالر أمريكي  

 لكل سهم
 

مارات العربية  اإل 
سوق  –المتحدة 

ي العالمي   أبوظب 

رس  تيلت     -3  ليمتد هولدنج  1فت 

100%  /

100%  
كة  مشاركة الش 
من رأس المال 

رأس مال   •
 1 مقداره

 دوالر أمريكي 

يطانية  تيلت    أو سي آي جزر العذراء الت  ر تريدنج فت 
 ليمتد 

4-  

 
 من أسهمها.% 50 نسبة التي تمتلك فيها الشركة ما ال يقل عن الشركاتالشركات التابعة هي  8
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دوالر  1مقدار ب
 أمريكي 

دوالر  1 •
أمريكي للسهم  

دوالر  1بسعر 
 أمريكي للسهم 

 

100 % / 
100% 

كة  مشاركة الش 
من رأس المال 

 10,000مقدار ب
 يورو 

رأس مال   •
مقداره 
 يورو 10000

سهم   10000 •
يورو  1بقيمة 

 لكل سهم
 

ي  أو سي آي هولندا
ي ف    -5 مينا ت 

100 % / 
100% 

كة  مشاركة الش 
من رأس المال 

 100مقدار ب
 دوالر أمريكي 

رأس مال   •
 100 مقداره

 دوالر أمريكي 

سهم  100 •
دوالر  1بسعر 

أمريكي لكل 
 سهم 

 

يطانية  ميبكو هولدنج   أو سي آي جزر العذراء الت 
 ليمتد 

6-  

 

 

 

 
  



168 

 

 5 رقم قملح

كات الحليفة  كة 9الشر ي  للشر
 
كات المدرجة ف   ( 4قم الملحق ر )متضمنة الشر

 
 من أسهمها. %50 سبةن منعلى األقل ولكن أقل  %25 نسبة التي تمتلك فيها الشركة الشركاتالشركات الحليفة هي  9

كة  التأسيس مكان   # اسم الشر

ي العالمي  – مارات العربية المتحدة اإل  تيغلوب للتوزي    ع ليمتد سوق أبوظب    .1 فت 

تيغلوب  فرنسا    .2 فرنسا اس اى اسفت 

ي العالمي  – المتحدة  مارات العربيةاإل  رس  سوق أبوظب  تيلت     .3 ليمتد هولدنج  1فت 

يطانية  ر تريدنج ليمتد  جزر العذراء الت  تيلت     .4 أو سي آي فت 

ي  هولندا
ي ف    .5 أو سي آي مينا ت 

يطانية    .6 ليمتد أو سي آي ميبكو هولدنج  جزر العذراء الت 
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 6رقم  ملحق

كة  التنظيمي هيكل ال  للشر

 

 


	البيانات المالية 2020
	البيانات المالية
	بيان المركز المالي الموحد
	4
	بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد
	6
	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
	7
	بيان التدفقات النقدية الموحد
	8
	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
	10
	تقرير مدققي الحسابات المستقلين
	41
	31 ديسمبر 
	31 ديسمبر 
	1 يناير 
	2020
	مليون دولار أمريكي
	إيضاح
	2019 معاد بيانها*
	الموجودات
	الموجودات غير المتداولة
	الممتلكات والآلات والمعدات 
	(7)
	0. 3.172
	5. 3.448
	0. 1.789
	موجودات حق الاستخدام
	(17)
	5. 85
	7. 94
	-
	الشهرة التجارية
	(8)
	8. 604
	8. 604
	0. 440
	الذمم المدينة التجارية والأخرى
	(9)
	3. 0
	4. 0
	4. 0
	شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
	-
	6. 0
	7. 0
	إجمالي الموجودات غير المتداولة
	6. 3.862
	0. 4.149
	1. 2.230
	الموجودات المتداولة
	المخزون
	(11)
	9. 125
	4. 100
	6. 75
	الذمم المدينة التجارية والأخرى
	(9)
	9. 273
	1. 317
	5. 274
	ذمم ضريبة الدخل المدينة  
	(10)
	-
	8. 0
	-
	النقد وما يعادله
	(12)
	9. 534
	6. 424
	1. 323
	إجمالي الموجودات المتداولة
	7. 934
	9. 842
	2. 673
	إجمالي الموجودات
	3. 4.797
	9. 4.991
	3. 2.903
	31 ديسمبر 
	31 ديسمبر 
	1 يناير 
	2020
	مليون دولار أمريكي
	إيضاح
	حقوق الملكية
	رأس المال
	(13)
	2. 3.328
	2. 3.328
	-
	الاحتياطيات 
	(14)
	(4. 1.229)
	(4. 1.200)
	(7. 490)
	الأرباح المحتجزة *
	1. 436
	5. 491
	7. 124
	حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة
	9. 2.534
	3. 2.619
	(0. 366)
	الحصة غير المسيطرة
	(15)
	5. 527
	9. 365
	6. 468
	إجمالي حقوق الملكية
	4. 3.062
	2. 2,985
	6. 102
	المطلوبات
	المطلوبات غير المتداولة
	القروض والسلفيات
	(16)
	7. 544
	3. 713
	6. 867
	التزامات الإيجار
	(17)
	9. 80
	7. 87
	-
	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
	(18)
	9. 15
	2. 14
	9. 2
	المخصصات
	(19)
	-
	-
	1. 7
	مطلوبات الضريبة المؤجلة
	(10)
	1. 467
	0. 448
	5. 157
	إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
	6. 1.108
	2. 1.263
	1. 1.035
	المطلوبات المتداولة
	القروض والسلفيات
	(16)
	8. 125
	9. 168
	1. 1.166
	التزامات الإيجار
	(17)
	4. 12
	5. 12
	-
	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
	(18)
	0. 324
	9. 408
	2. 425
	المخصصات *
	(19)
	4. 155
	5. 152
	9. 133
	ذمم ضريبة الدخل الدائنة
	(10)
	7. 8
	7. 0
	4. 40
	إجمالي المطلوبات المتداولة 
	3. 626
	5. 743
	6. 1.765
	إجمالي المطلوبات
	9. 1.734
	7. 2.006
	7. 2.800
	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
	3. 4.797
	9. 4.991
	3. 2.903
	مليون دولار أمريكي
	إيضاح
	الإيرادات
	(20)
	8. 1.550
	5. 1.055
	تكلفة المبيعات
	(21)
	(5. 1.278)
	(9. 858)
	إجمالي الأرباح
	3. 272
	6. 196
	إيرادات أخرى
	(22)
	-
	6. 4
	مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية
	(21)
	(4. 89)
	(1. 57)
	مصروفات أخرى
	(3. 1)
	(9. 1)
	الأرباح التشغيلية 
	6. 181
	2. 142
	إيرادات التمويل
	(23)
	5. 33
	4. 15
	تكلفة التمويل
	(23)
	(0. 47)
	(0. 104)
	صافي تكلفة التمويل
	(23)
	(5. 13)
	(6. 88)
	الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (صافية من الضريبة)
	(1. 0)
	(1. 0)
	الأرباح قبل ضريبة الدخل
	0. 168
	5. 53
	ضريبة الدخل
	(10)
	(9. 40)
	(1. 15)
	أرباح السنة
	1. 127
	4. 38
	الدخل الشامل الآخر:
	البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تبويبها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر
	فروق صرف عملات أجنبية
	(9. 56)
	(6. 8)
	الدخل الشامل الآخر، صافية من الضريبة
	(9. 56)
	(6. 8)
	إجمالي الدخل الشامل 
	2. 70
	8. 29
	صافي الأرباح المنسوبة إلى:
	مالكي الشركة
	3. 74
	9. 3
	الحصة غير المسيطرة
	8. 52
	5. 34
	أرباح السنة
	1. 127
	4. 38
	إجمالي الدخل الشامل منسوب إلى:
	مالكي الشركة
	3. 45
	(3. 0)
	الحصة غير المسيطرة
	9. 24
	1. 30
	إجمالي الدخل الشامل
	2. 70
	8. 29
	نصيب السهم في الأرباح (بالدولار الأمريكي)
	ربحية السهم الأساسية
	(25)
	022. 0
	002. 0
	ربحية السهم المخففة
	(25)
	022. 0
	002. 0
	حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 
	الاحتياطيات 
	رأس المال (13)
	الأرباح المحتجزة*
	مليون دولار أمريكي
	إيضاح
	الرصيد في 1 يناير 2019 المسجل سابقاً 
	-
	(7. 490)
	3. 148
	(4. 342)
	6. 468
	2. 126
	إعادة التبويب 
	(2)
	-
	-
	(6. 23)
	(6. 23)
	-
	(6. 23)
	الرصيد المعاد تبويبه في 1 يناير 2019* 
	-
	(7. 490)
	7. 124
	(0. 366)
	6. 468
	6. 102
	صافي الأرباح 
	-
	-
	9. 3
	9. 3
	5. 34
	4. 38
	الدخل الشامل الآخر
	-
	(2. 4)
	-
	(2. 4)
	(4. 4)
	(6. 8)
	إجمالي الدخل الشامل 
	-
	(2. 4)
	9. 3
	(3. 0)
	1. 30
	8. 29
	أثر الفرق في مشاركة الأرباح مع الحصص غير المسيطرة
	-
	-
	-
	-
	5. 10
	5. 10
	توزيعات الأرباح إلى الحصة غير المسيطرة
	-
	-
	-
	-
	(3. 143)
	(3. 143)
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