
تيغلوب هام بخصوص نطاق سعر بيع أسهم  إعالن كة فير كة منطقة حرة(  – ش.ع.مشر  )شر

كة عامة محدودة باألسهم   ي العالمي  -)شر ي سوق أبوظب 
 
ي سوق  لدىإدراج أسهمها و  )مؤسسة ف أبوظب 

 لألوراق المالية 

 
 

ي    بعد 
ي سوق    دراج أسهمها إل   نيتها   عن  2021  أكتوبر   5اإلعالن ف 

ي  ف  كة  تعلن    لألوراق الماليةأبوظب  شر

تيغلوب  كة)" ش.ع.مفير  ."( األسهم )" أسهمها  بيع سعر  نطاق عن  اإلعالن هذا  بموجب"( الشر

 

د 
ّ
حد

َ
ي و 2.45نطاق السعر للسهم الواحد بي    ت

.  2.65درهم إمارات  ي
 درهم إمارات 

 

( لكل سهم  0.59دوالر أمريكي )بما يعادل    0.16  قدرها بقيمة  عدد األسهم العادية    يبلغ ي
، درهم إمارات 

  البائَعي ْ  للبيع من قبل    المطروحةو 
ْ
كة    المساهَمي  كة الشخص الواحد ذ.م.م.   –أدنوك لألسمدة  شر  شر

ي و 
ي ف  يرز ت 

تيلي   أو سي آي في  كة  مليار ومائة وخمسة )  1,145,582,011 "( ير   البائع    ير   المساهم  )"  شر

ا  
ً
ألف ا وخمسمائة واثنان وثمانون 

ً
ثالثة عشر  ) %  13.8نسبة    تمثل)   سهم  ( عشر   وإحدى وأربعون مليون

إجمالي  بالمئة(   وثمانية كة  من  الشر مال  رأس  ي 
ف  المصدرة  الطرح)"  األسهم  قيام    "( أسهم  فرض  عىل 

  البائَعي ْ  
ْ
 . )"( الطرح)"  أنه لم يتم زيادة حجم الطرح ببيع كامل األسهم المعروضة وعىل فرض    المساهَمي 

ا 
ً
وفق االكتتاب  ة  في  نهاية  قبل  وقت  أي  ي 

ف  الطرح  حجم  تعديل  بحق  البائَعي ْ     
ْ
المساهَمي  ويحتفظ 

ا للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية والسلعالمطلق  ما لتقديره
ً
 . "( الهيئة)" ، ووفق

 

ي أي سوق مالي ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم.   األسهمقبل هذا الطرح، لم يتم إدراج  
وبعد غلق ف 

يحة الثانية يحة األول والشر ةكم باب االكتتاب أمام الشر ي نشر
ها    االكتتاب   ا هو موضح ف  ي تم نشر

  بتاري    خ الب 

ة)"  2021أكتوبر    5 كة بطلب إلدراج أسهم    "(،النشر ي لألوراق سوف تتقدم الشر ي سوق أبوظب 
كة ف  الشر

ي لم يتم تعريفها    إن  . المالية
ي تحمل    بإعالن اإلدراج هذا جميع المصطلحات المستعملة والب 

نفس المعات 

ة االكتتاب.  المذكورة ي نشر
 ف 

 
 

ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر 
وسيتم تحديد سعر الطرح النهات 

الثانية  يحة  الشر ي 
ف  المكتتبي    من  فقط  المقدمة  االكتتاب  طلبات  من خالل  حيث ستقوم   . االكتتاب 

كة بنشر   ي   بيانالشر
ي   صحف 

ي للطرح أل  اإلمارات  دولة  ف 
 أكتوبر   20  لطرح بتاري    خ ا  سهميحدد السعر النهات 

2021 . 

 



ي لألوراق الماليةاإلدراج لدى سوق  أن يكون من المتوقع  . ( "اإلدراج")   2021 أكتوبر  27 بتاري    خ أبوظب 

 

كة  إن كة عامة محدودة باألسهم    هي   الشر ي العالمي   -شر ي سوق أبوظب 
بعد إتمام عملية الطرح  .  مؤسسة ف 

كة  فإن ون  (دوالر أمريكي  1,328,211,028 بقيمة سيكونرأس مال الشر مليار وثالثمائة وثمانية وعشر
ون   ا وثمانية وعشر

ً
( ) مليون ومائتان وأحد عشر ألف درهم    4,878,784,748.05ما يعادل  بدوالر أمريكي

ي 
مليون وثالثمائة وثمانية    وواحد ثمانية مليارات وثالثمائة  (  8,301,318,925موزع عىل عدد  (  إمارات 

ين ا وتسعمائة وخمسة وعشر
ً
ألف  (  عشر 

ً
نقديا بقيمة   سهم  بالكامل،  أمريكي   0.16مدفوعة  لكل  دوالر 

ي  0.59 يعادلبما )  سهم
  . ( درهم إمارات 

 

 االستثمار  مخاطر

َمِلي   قراءة  
َ
ي أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعي   عىل المكتتبي   الُمحت

ينطوي االستثمار ف 

ة نشر االستثمار" ضمن  "مخاطر  عنوان  يحمل  الذي  عىل    االكتتاب  الجزء  الحصول  بغرض  وذلك  بعناية 

ي عليهم أخذها بعي   اال 
ي ينبغ 

ي أسهم الطرح. المعلومات الكافية عن العوامل الب 
 عتبار قبل االكتتاب ف 

اف   الرقابة واإلشر

كة   تيغلوبإن شر كة عامة محدودة    في  .    باألسهمهي شر ي العالمي ي سوق أبوظب 
ي    إنتأسست ف  سوق أبوظب 

ي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  العالمي هي 
  8منطقة حرة مالية بالمعب  المقصود ف 

نشر  بموجب المرسوم االتحادي قانون المناطق الحرة المالية)ُيشار إليه فيما يىلي باسم "  2004لعام  
ُ
"( وقد أ

كة ت2013لعام    15لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   ، . وباعتبارها شر ي العالمي ي سوق أبوظب 
أسست ف 

ا لقانون المناطق الحرة المالية، ال تخضع  
ً
كةووفق تيغلوب  شر للقواني   المدنية والتجارية االتحادية لدولة   في 

 
ً
كة    ،اإلمارات العربية المتحدة. وعىل وجه الخصوص، وليس حرصا تيغلوبال تخضع شر ألحكام القانون    في 

لة( )ُيشار إليه فيما يىلي باسم "بشأن ال  2015لعام    2االتحادي رقم  
ّ
كات التجارية )بصيغته المعد قانون شر

ي 
اإلمارات  التجارية  كات  وال  الشر "عىل  لل  تخضع"(  المؤّسسة  كات  الشر عىل  تنطبق  ي 

الب  األخرى  يعات  تشر

المحلية ي 
ي  األراض 

ف  تخضع    دولة"  ذلك،  من   
ً
وبدال المتحدة.  العربية  كةاإلمارات  تيغلوب  شر للقواني     في 

ي ذلك  وال
ي العالمي بما ف  ي سوق أبوظب 

ي   نظام اللوائح المعمول بها ف 
كاتل  القانوت  ي  الخاص ب  لشر سوق أبوظب 

 . العالمي 

اإلدراج   لقواعد  ا 
ً
الماليةوفق ي لألوراق  أبوظب  يتمتع  لسوق  المالية  ،  ي لألوراق  أبوظب  الموافقة سوق  بسلطة 

كات المنطقة الحرة مثل   اف عىل قواعد الحوكمة المطبقة عىل شر تيغلوبواإلشر كة في  ي تدرج أوراق  شر
  ها الب 

ي  
ي لألوراق الماليةالمالية ف  ي  سوق أبوظب  . تمت الموافقة عىل قواعد الحوكمة الخاصة بنا من قبل سوق أبوظب 

 لألوراق المالية. 

المط كات  الشر حوكمة  نظام  تيختلف  في  كة  عىل شر المؤّسسة يّبق  الكيانات  عىل  المطّبق  ذلك  عن  غلوب 

ي  
والب  ي 

اإلمارات  التجارية  كات  الشر قانون  لتنظيمبموجب  وعىل   تخضع  والسلع.  المالية  األوراق  هيئة 

بها،   المعمول  ولوائحه  العالمي  ي  أبوظب   سوق 
قواني   التعّرف عىل  إل  المستثمرين   

ً
األساسي  إضافة النظام 



تيغلوب كة في  ةب المرفق    لشر ا    . االكتتاب  نشر
ً
كات المطّبق    األخذ باالعتبار وعليهم أيض  نظام حوكمة الشر

ّ
أن

تيغلوب كة في    عىل شر
 
 مه أو تطّبقه هيئة األوراق المالية والسلع. ال تنظ

 

ي    تضمير    تم
 
   اإلعالنف

 
ات    البياناتملخص    أيضا كة وملخص اإليضاحات الرئيسية والمؤشر المالية للشر

ي  
 
والستة أشهر المنتهية   2020و  2019و  2018ديسمي     31المالية الرئيسية للسنوات الثالث المنتهية ف

ي 
 
 . 2021و 2020يونيو  30ف

 

 

 

 

 

  



 

 عن تقرير مجلس اإلدارة نبذة

كة وأهدافها  .1  نبذة عن تأسيس الشر

كة:  تيغلوب  اسم الشر  ش.ع.م  –فير

كة  الشر   أغراض 

 : األساسية

األسمدة   • ليس  )لكن  األخرى  الغازية  واألسمدة  واألمونيا  اليوريا  إنتاج 
 الفوسفاتية( للتصدير والتوزي    ع؛ و 

كة.  • ا للنظام األساسي للشر
ً
كة وفق  أي خطوط أعمال جديدة دخلت فيها الشر

ي العالمي ، برج  20، الطابق  1الوحدة   : المكتب الرئيسي  ، جزيرة الماريا، السلع، مربعة سوق أبوظب 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

التجاري  السجل   تفاصيل 

 : وتاري    خ مزاولة النشاط

ي 000001911  رخصة تجارية رقم
 . 2018ديسمي   23وتاري    خ مزاولة النشاط ف 

كة:   ال ينطبق  مدة الشر

 ديسمي   31يناير ال  1  السنة المالية: 

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

ق •   ؛بنك المشر

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

ي بنك •
 ؛ سيب 

ي  •   ش.ع.م.؛ البنك العرت 

  ؛رابو بنك •

ي األول •  ش.م.ع؛  بنك أبوظب 

ي  •  ؛ بنك الجزائر الخارج 

  ؛بنك ستاندرد تشارترد  •

  ؛ المرصيالبنك األهىلي  •

  ؛بنك مرص  •

 ؛البنك التجاري الدولي  •

 بنك عودة.  •



كة  .2 اتيجية الشر  اسي 

األسواق  • إل  وصولنا  من  االستفادة  خالل  من  العالمية  التجارية  اتيجيتنا  اسي  تطوير  ي 
ف  االستمرار 

اتيجية  . والمواقع االسي 

اللوجستية لالستفادة من التحول العالمي االستفادة من قدرات إنتاج األمونيا الحالية والبنية التحتية   •
اء   . إل األمونيا الزرقاء والخرص 

ي والتوسع  • اتيج  االستفادة من الوضع المناسب لتنمية مجموعة منتجاتنا من خالل السوق االسي 
ي 
 . الجغراف 

ي يمكن التحكم فيها التدفقات التوليد تحقيق اقىص قدر من  •
نقدية من خالل الحد من التكاليف الب 

 التشغيىلي الخاص بنا من خال
 . ل برنامج التمي  

ي مجال الصحة والسالمة والبيئة •
 . الحفاظ عىل األداء الرائد ف 

كة .3 كات التابعة للشر   *قائمة بالشر

نسبة  

الملكية  

المسجلة / 

بصفتها 

المالك  

 المستفيد  

كة   مشاركة الشر

 من رأس المال  

 رأس المال 

 

التأسيس مكان  كة    # اسم الشر

100 / %

100%  

كة  مشاركة الشر

من رأس المال 

 000,1مقدار 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  في 

 ليمتد 

1-  

100 / %

100%  

كة  مشاركة الشر

من رأس المال 

 000,1مقدار ب

 يورو 

 

رأس مال   •
  1000مقداره 
 يورو 

سهم  1000 •
يورو  1بسعر 

 لكل سهم

تيغلوب فرنسا اس  فرنسا  في 

 اى اس

2-  



100 / %

100%  

كة  مشاركة الشر

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  تيلي    1في 

 هولدنج ليمتد 

3-  

100 / %

100 %  

كة  مشاركة الشر

من رأس المال 

دوالر  1مقدار ب

 أمريكي 

رأس مال   •
 1مقداره 

 دوالر أمريكي 

دوالر  1 •
أمريكي للسهم  

دوالر  1بسعر 
 أمريكي للسهم 

 

يطانية  ر  جزر العذراء الي  تيلي   أو سي آي في 

ليمتد تريدنج   

4-  

100 / %  

100%  

كة  مشاركة الشر

من رأس المال 

 000,10مقدار ب

 يورو 

رأس مال   •
مقداره 
 يورو 10,000

سهم   10,000 •
يورو  1بقيمة 

 لكل سهم
 

ي  هولندا
ي ف    -5 أو سي آي مينا ت 

100 / %

100%  

كة  مشاركة الشر

من رأس المال 

 100مقدار ب

 دوالر أمريكي 

رأس مال   •
 100مقداره 

 دوالر أمريكي 

سهم  100 •
دوالر  1بسعر 

أمريكي لكل 
 سهم 

 

يطانية  أو سي آي ميبكو   جزر العذراء الي 

 هولدنج ليمتد 

6-  

 من أسهمها.% 50 نسبة  ما ال يقل عنبشكل مباشر  التي تمتلك فيها الشركة  الشركاتالشركات التابعة هي  *

كة  .4 ي سبق للشر
 صدارها إاألوراق المالية الب 

كة بإصدار أي أوراق مالية قبل إدراج أسهمها لدى سوق  لم ي لألوراق الماليةتقم الشر  . أبوظب 



 دارة اإل أعضاء مجلس  .5

 مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسماءهم.  يتكونبتاري    خ اإلدراج، س

سنة  االسم
 الميالد 

 المنصب  الجنسية 

سلطان أحمد  / معالي الدكتور 
 *الجابر 

اإلمارات العربية   1973
 المتحدة 

 رئيس مجلس اإلدارة 

بلجيكا، مرص،   1961  ناصف ساويرسالسيد/ 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

نائب التنفيذي لرئيس لا
 مجلس اإلدارة** 

ي 
الواليات  ،مرص  1984 السيد/ أحمد الحوسر

 المتحدة األمريكية 
رئيس تنفيذي وعضو  

 مجلس إدارة

سولومياس السيد/ بارت   بيي 
 فويت 

 عضو مجلس إدارة  هولندا 1965

الواليات المتحدة   1953 *السيد/ تشارلز ديفد ويلش 
 األمريكية 

 عضو مجلس إدارة 

ي مويي   جالسيد /   عضو مجلس إدارة  بلجيكا  1965 *اي جان ج 

السيد/ حسن حسام حسن 
  بدراوي

المملكة  ،مرص  1976
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة 

اإلمارات العربية     1973 *لمي   االسيد / خالد س
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة 

السيد/ محمد سيف عىلي عابد 
ي 
 *العريات 

اإلمارات العربية   1991
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة 

، المملكة  بلجيكا  1982 السيد/ فيليب رايكارت 
 المتحدة  

 عضو مجلس إدارة 

السيدة/ وفاء إبراهيم عىلي  
 * محمد الحمادي

اإلمارات العربية   1973
 المتحدة 

 عضو مجلس إدارة 

 بموجب قواعد الحوكمة  عضو مجلس اإلدارةتشي  إل أن   *
ً
 يعتي  مستقال

 منصب عضو مجلس إدارة(  اعتباًرا من تاري    خ اإلدراج** 
ً
 )حيث أنه كان يشغل سابقا

ي  ، برج 20، الطابق 1الوحدة هو  اإلدارةعنوان العمل لكل من أعضاء مجلس  السلع، مربعة سوق أبوظب 

 ، جزيرة الماريا، اإلمارات العربية المتحدة. العالمي 



 

سبارت  / ينوي السيد بعد اإلدراج،   ومن المقرر أن يحل   . من مجلس اإلدارةأن يستقيل    فويت  ولومياس بيي 

،  محله السيد   يك اإلداري ومدير محفظة  جيفري أوبي   األعمال  السيد/ جيف أوبن هو المؤسس والشر

  
ً
ز، وهو أيضا ي تأسيس فاليو أكت كابيتال بارتي 

ي السابق ف 
. وقد شارك ف  ي ز، إل ت 

إلنكلوسيف كابيتال بارتي 

كات   مؤسس ومدير محفظة األعمال بفاليو أكت. وهو يشغل حالًيا عضو مجلس إدارة غي  تنفيذي لشر

ي ونيكوال كور  إكسون موبيل، وأب ز إل ت 
كة  هارفيست إنك، وإنفيفا بارتي  بوريشن. وهو مدير سابق لشر

كة سارة لي 
كة مارثا ستويرت ليفينغ أومنيميديا، ومدير سابق لشر أي إي إس، ورئيس ومدير سابق لشر

ي 
كة تونب  كات   فرست سينتوري فوكس-كورب. وشر ي ال سي والعديد من الشر كة ويليس تاورز واتسن ت  وشر

ي مجالس إدارة جامعة ديوك، والصندوق    العامة الخاصة األخرى. باإلضافة إل ذلك، يعمل السيد 
أوبن ف 

 . ي ية، وإي أو ومؤسسة ويلسون للتنوع البيولوج   العالمي للحياة الي 

 

 اإلدارة العليا  أعضاء .6

 : التالي  النحو  عىل وهم العليا  اإلدارة فريق  لعملياتنا  اليومية اإلدارة يتول اإلدارة، مجلس  أعضاء إل باإلضافة

سنة  االسم
 الميالد 

   العلمية المؤهالت المنصب 

أحمد  السيد/ 
ي 
 الحوشر

 الرئيس التنفيذى 1984
ي االقتصاد مع  السيد 

ي حاصل عىل درجة البكالوريوس ف 
الحوسر

ف من كلية هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية   . مرتبة الشر

هارون  السيد/ 
 رحمة للا 

الرئيس التنفيذي  1975
هللا حاصل عىل ماجستي  إدارة األعمال )المالية(  السيد رحمة   للعمليات 

ن لألعمال بجامعة نيويورك.   من كلية ستي 

أندرو السيد/ 
 تايت 

المحاسبي     المدير المالي  1968 معهد  لدى  مؤهل  ي 
قانوت  محاسب  تايت  السيد 

ا وويلز(.   القانونيي   )إنجلي 

 

كة قارب  هم من الدرجة األأ مع العليا واإلدارةنسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  .7 ي الشر
 
 وىل ف

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

كة وعدد األ أأكير من  أو % 5بمالكي الئحة  .8  سهم المملوكة سهم الشر

 

سماال  نوع  الجنسية  
 األسهم

 عدد األسهم
 المملوكة 

إجماىلي قيمة  
 األسهم
بالدوالر  

نسبة  
الملكية من  
 رأس المال 



 *  األمريكي

كة   –أدنوك لألسمدة شر
كة الشخص الواحد   شر

  ذ.م.م. 

مارات العربية  اإل 
 المتحدة 

 %42 557,848,632 3,486,553,950 عادية 

كة  يرز شر تيلي   أو سي آي في 
ي 
ي ف   ت 

 %58 770,362,396 4,814,764,975 عادية  هولندا

 درهم( لكل سهم 0.59دوالر أمريكي )بما يعادل  0.16 *استنادا عىل قيمة

  البائَعي ْ   يمتلك  من المتوقع أن  
ْ
سبعة مليارات ومائة وخمسة وخمسون )   7,155,736,914عدد  المساهَمي 

ا وتسعمائة و 
ً
ا وسبعمائة وستة وثالثون ألف

ً
)ستة وثمانون %  86.2وهو ما يمثل نسبة    سهم(  عشر   أربعةمليون

كة  واثنان بالمئة(    البائَعي ْ  ببيع كامل األسهم المعروضة وعىل فرض    من أسهم الشر
ْ
عىل فرض قيام المساهَمي 

كة بتقديم خطتها إل الهيئة حب  يطرح    أنه لم يتم تعديل حجم الطرح.    البائَعي ْ   وقد قامت الشر
ْ
المساهَمي 

كة. %  13.8عدد   من إجمالي رأس مال الشر

كة وإنجازاتها مقارنة بخطة األعمال المأل تقييم مجلس اإلدارة  .9  وضوعية داء الشر

كة.   إن كة الحالية منسجمة مع تطلعات وتوقعات اإلدارة العليا للشر  أداء وإنجازات الشر

كة نقاط : و  القوة التنافسية للشر اتها هي كما يلي  ممير 

ي أكي  مصدر بحري لليوريا واألمونيا مجتمعي    •
 . العالم ف 

ي الرب  ع األول من منحب  التكلفة ملفت وضع  •
 . ف 

 . قاعدة أصول متطورة وحديثة •

ي وإمكانيات تخزين وتوزي    ع عالمية إل جانب   • اتيج  الجمع بي   قاعدة أصول ذات موقع اسي 
ة  . الوصول الكبي  إل جميع األسواق العالمية من مواقع الشحن الممي  

ة كون • كة مي   ي من األوائل   الشر
اء والزرقاء  ف   قطاع األمونيا الخرص 

ي ظل انخفاض متطلبات  •
النفقات الرأسمالية ألعمال الصيانة وقوة مصادر  قوة الوضع المالي ف 

 . توليد النقد 

ة خارج الناتج المحىلي اإلجمالي  معدالت •  . نمو كبي 

كة حظ  ت • اكات الشر اتيجية متعددةا بدعم من مساهمي   أقوياء وشر  . سي 



 
 

 
 

 
ي  .10

 
كة  رأسمالنسبة مساهمة غير المواطنير  ف  الشر

ي لالملكية تبلغ نسبة تاري    خ هذا اإلعالن،  حب  
كة رأسمالغي  المواطني   ف   مالرأس  أسهم من% 58 نسبته ما   الشر

كة.   الشر

 سياسة توزي    ع األرباح  .11

توزي    ع األرباح تهدف إل إعادة حد كبي  من جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة حازمة للقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة  

ي من الدرجة االستثمارية.  
م توزي    ع للتوزي    ع إل المساهمي   بعد توفي  فرص نمو ومع الحفاظ عىل ملف ائتمات  ونحن نعي  

ي تتعلق باألداء المالي    نقديةأرباح  
ي شهر أكتوبر من ذلك العام والب 

ي كل سنة مالية، عىل أن يتم تقديم دفعة أولية ف 
مرتي   ف 

ي تتعلق باألداء المالي عن 
ي شهر ابريل من العام التالي الب 

ة الستة أشهر األول من تلك السنة المالية ودفعة ثانية ف  عن في 

ة من السنة  ة الستة أشهر األخي 
ي اجتماع في 

ط موافقة المساهمي   ف   عمومية. الجمعية ال المالية، بشر

فيما يتعلق باألداء المالي    ي ْ   البائعَ ي ْ  المساهمَ مليون دوالر أمريكي إل    130تم توزي    ع األرباح بقيمة    2021يوليو    5بتاري    خ  

ي  
ة األشهر الثالثة المنتهية ف  كة لفي  تم سداد المبالغ المالية    2021أغسطس من عام    3. بتاري    خ  2021مارس    31للشر

عىل سعر    بناءً   مليون دوالر أمريكي   179.4مليون دينار جزائري )بما يعادل    24,246.6 الخاصة بتوزيعات االرباح بقيمة

ي    (0.0074رصف الدوالر األمريكي  
ت ف  كة سورفي  كة سوناطراك كما دفعت شر ت إل شر كة سورفي  أغسطس   13من قبل شر

 مليون دوالر أمريكي   93.6  مليون دينار جزائري بما يعادل  12,675.9)   الخاصة بتوزيعات أرباح بقيمة  المبالغ المالية  2021

ي كل حالة، فيما يتعلق   (  0.0074بناًء عىل سعر رصف الدوالر األمريكي  
كة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م.، ف  إل شر

ي  
المنتهية ف  المالية  ي  2020ديسمي     31بالسنة 

بتوزي    ع    2021أغسطس    25. ف  رباح  ة من توزيعات األمقدم  ةدفعقمنا 

كة أوراسكوم   فيما يتعلق   ي ْ   البائعَ ي ْ  المساهمَ مليون دوالر أمريكي إل    93.6بقيمة   ي تلقتها شر
ت الب  كة سورفي    بأرباح شر

والصناعة بقيمة  ب   قمنا ،  2021  أكتوبر   5بتاري    خ    . لإلنشاء  خاصة  أرباح  توزيعات  إل    850دفع  أمريكي  دوالر  مليون 

 دوالر مليون    165من بينها  ) ،  ي ْ   البائعَ ي ْ  مليون دوالر أمريكي إل المساهمَ   315وتوزيعات أرباح بقيمة    ،ي ْ   البائعَ ي ْ  المساهمَ 

ي  أمريكي 
ي أمريكي مليون دوالر  150و 2021أكتوبر  5تم دفعها ف 

 . ( 2021أكتوبر  11تم دفعها ف 



 
 

 
 

 :  تعتمد قدرتنا عىل دفع األرباح عىل عده عوامل، تشمل ما يىلي

ات  • الفي  ي 
ف  النقدية  المتطلبات  من  ها  وغي  الرأسمالية  للنفقات  خططنا  جانب  إل  للتوزي    ع  قابلة  احتياطيات  توفر 

 المستقبلية؛ 

ي  •
 أسواقنا؛ظروف السوق وبيئة التشغيل السائدة آنذاك ف 

 توقعات مجلس اإلدارة ألعمالنا؛  •

ي تشتمل عليها خطة أعمالنا(؛ال األرباح المستقبلية وخطة  •
ا للتوقعات الب 

ً
ي ذلك قدرتنا عىل األداء وفق

 عمل )بما ف 

 تقدير مجلس اإلدارة؛ و   •

ي اجتماع  •
 عمومية لمساهمينا. الجمعية الالموافقة عىل أي دفع توزيعات أرباح ف 

م دفع  ا بالعوامل الموضحة أعاله، فإننا نعي  
ً
عىل الرغم من عدم وجود ضمان بأننا سنكون قادرين عىل القيام بذلك ورهن

ي ابريل  مليون دوالر أمريكي    150توزيعات أرباح بقيمة  (  1عىل األقل ) 
ي    2022ف 

ي من السنة المنتهية ف 
 31للنصف الثات 

ي    بأدائنا مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق    315توزيعات أرباح بقيمة  (  2)  و   2021ديسمي   
ي السنة المنتهية ف 

  31المالي ف 

ي أكتوبر 50دفع  تميحيث ، 2022ديسمي  
ي 50و 2022٪ من توزيعات األرباح ف 

 . 2023بريل ا٪ منها ف 

ي 
تيغلوب قررت    ، فإنباليوريا واألمونيا بالوضع التجاري المتعلق  فيما يتعلق    سوقالقوي لل  الوضع الحالي ضوء    ف  كة في  شر

 : كما يىلي   التوجيه لزيادة توزي    ع األرباح

تيغلوب  إن • كة في  ي مليون دوالر أمريكي    200توزيعات أرباح بقيمة  عىل األقل  دفع    تتوقع  شر
 للنصف   2022  ابريل  ف 

ي 
ي  المنتهية السنة من الثات 

 ؛ و 2021 ديسمي   31 ف 

ي  المالية  سنة  النهائية لل  رباحاألتوزيعات  قيمة  إن    •
الوضع التجاري.  ستعتمد عىل    2022ديسمي     31المنتهية ف 

تيغلوب  فإن،  وبناًء عىل الوضع الحالي للسوق كة في  مليون   400بقيمة  توزيعات أرباح عىل األقل  دفع    تتوقع  شر
ي أكتوبر 50دفع  يتم حيث، دوالر أمريكي 

ي 50و 2022٪ من توزيعات األرباح ف 
 . 2023بريل ا٪ منها ف 

 

ي حدود  ،  المستهدف  األدت    الحد   من  أعىل  تكونس 
مليون دوالر أمريكي    200مع توزيعات أرباح من المتوقع أن تكون ف 

ي 
ي من السنة المنتهية ف 

ي  2021ديسمي   31للنصف الثات 
مليون دوالر  400 نطاقوتوزيعات أرباح من المتوقع أن تكون ف 

ي 
 . 2022ديسمي   31أمريكي للسنة المنتهية ف 

 
ً
م  ومن اآلن فصاعدا كة  ، تعي   تيشر إلعادة جميع التدفقات النقدية    مصممة  حفاظ عىل سياسة توزي    ع أرباح حازمةلوب الغفي 

ي بدرجة االستثمار.    المتاحة
وسيتم دفع  القابلة للتوزي    ع ال المساهمي   بعد توفي  فرص النمو والحفاظ عىل ملف ائتمات 

 .
ً
 كافة األرباح نقدا



 
 

 
 

تستند التوجيهات الواردة أعاله إل خطة العمل الحالية جنًبا إل جنب مع أهدافنا. ومع ذلك، فال يوجد ما يضمن أننا 

ي المستقبل، أو إذا تم دفع توزيعات أرباح،  
فال يوجد ما يضمن مقدار سندفع أًيا من توزيعات األرباح الموضحة أعاله أو ف 

ة األشهر  تلك ي ذلك في 
ي  األرباح )بما ف 

ي   2021ديسمي   31الثالثة المنتهية ف 
 (. 2022ديسمي   31والسنة المنتهية ف 

 وبيانات التشغيل المختارة:   الموحدةالمعلومات المالية  .12

كة وملخص  الموحدةالمالية    البياناتملخص   ات المالية الرئيسية للسنوات الثالث   للشر اإليضاحات الرئيسية والمؤشر

ي 
 
ي  2020و 2019و 2018ديسمي   31المنتهية ف

 
 2021و 2020يونيو  30والستة أشهر المنتهية ف

ان مع البيانات المالية   ي ذلك اإليضاحات الواردةالموحدة  يجب قراءة المناقشة والتحليل التاليي   باالقي 
كة، بما ف  ي    للشر

ف 

ة   ي  االكتتاب  نشر
ي    2019ديسمي     31للسنتي   المنتهيتي   ف 

ي ذلك المعلومات المقارنة للسنة المنتهية ف 
ديسمي    31)بما ف 

و2018 ي    2020( 
ف  المنتهية  للسنة  المقارنة  المعلومات  ذلك  ي 

ف  المرحلية 2019ديسمي     31)بما  المالية  والبيانات   )

ة الست ي  الموجزة الموحدة نصف السنوية لفي 
ي ذلك المعلومات المقارنة للستة   2021يونيو    30ة أشهر المنتهية ف 

)بما ف 

ي  
ف  المنتهية  ي  2020يونيو    30أشهر 

ف  المدرجة  ة  (  المعينة  االكتتاب نشر المخاطر  قراءة  ا 
ً
أيض المستثمرين  عىل  يجب   .

ي القسم المعنون "مخاطر االستثمار"
اء أسهم الطرح ف  ة االكتتاب المرتبطة بشر ي نشر

 . ف 

يبة واإلهالك واالستهالك  خصم  قبل  األرباح  إن يبة واإلهالك واالستهالك   واألرباح قبل خصم  ،الفائدة والرص  الفائدة والرص 

ي  بعد استبعاد مكاسب الرصف   كات المستثمر فيها   الرب  ح  الحصة منو األجنب    قبل   ، واألرباح المعدلة)الخسارة( من الشر

يبة واإلهالك واالستهالك وهامش    خصم يبة واإلهالك واالستهالك   األرباح المعدلة قبل خصمالفائدة والرص  الفائدة والرص 

كة بناًء عىل البيانات المستمدة   هي مقاييس ال تدخل ضمن المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية وتم حسابها من قبل الشر

كة.   من القوائم المالية للشر

 المعلومات المالية الموحدة وبيانات التشغيل المختارة .1

توضح المعلومات المالية الموحدة المختارة الموضحة أدناه معلوماتنا المالية الموحدة التاريخية ومعلومات التشغيل 

ي  
ي    2020و  2019و  2018ديسمي     31األخرى للسنوات المنتهية ف 

 . 2021و  2020يونيو    30والستة أشهر المنتهية ف 

"، بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد إن المعلومات المالية الموضحة أدناه تحت العناوين "ملخص  

" و "المعلومات المالية األخرى"  بيان التدفقات النقدية الموحد"، و"ملخص  ملخص بيان المركز المالي الموحدو"

ةالمدرجة   الموحدة المالية البياناتمستمدة من  ي موضع آخر من نشر
ان معها.  االكتتاب  ف   ويجب قراءتها باالقي 

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد  ملخص .2

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

     
 )بالمليون دوالر(  

 1,260.0 737.5 1,550.8 1,055.5 1,237.5  ..................................... اإليرادات



 
 

 
 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

 (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  إيرادات
 والمرصوفاتالبيع  مرصوفات
 (45.0) (41.3) (89.4) (57.1) (37.9)  ....................... واإلدارية العمومية

 - (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  .............................إيرادات التمويل 
 (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  شر
 لحقوق 

ً
مستثمر بها محتسبة وفقا

الملكية )صافية من  
يبة  0.5 (0.1) (0.1) - (............... الرص 

 
 

- 

يبة الدخل األرباح  380.6 73.8 168.0 53.5 247.2  ................ قبل رص 

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

 

  رصف فروق  - عمليات األجنبية 
 (43.5) (56.9) (8.6) (17.3) ألجنبية عمالت

 
(18.3) 

ي من 
 
الدخل الشامل اآلخر، صاف

يبة  ( 43.5) ( 56.9) ( 8.6) ( 17.3)  .................................... الض 
 

(18.3) 

 298.3 18.7 70.2 29.8 199.6  ....................إجماىلي الدخل الشامل 

      ألرباح منسوبة إىل: ا
كة  مالكي   198.5 23.0 74.3 3.9 82.0  .................................الشر



 
 

 
 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

 118.1 39.2 52.8 34.5 134.9  ................... غير المسيطرة الحصة

ة السنة /  أرباح  316.6 62.2 127.1 38.4 216.9  ........................ الفي 

      
      : إجمالي الدخل الشامل منسوب إل

كة  مالكي   189.1 0.8 45.3 ( 0.3) 71.6  .................................الشر

 109.2 17.9 24.9 30.1 128.0  ................... غير المسيطرة الحصة

 298.3 18.7 70.2 29.8 199.6  .................... إجمالي الدخل الشامل

 

 الموحد  المركز الماىلي  بيان ملخص .3

ي  
 
ي  كما ديسمي   31كما ف

 
 يونيو 30ف

 2018(1) (2 ) 2019(2 ) 2020 
 
2021 

 )بالمليون دوالر(  
      الموجودات 

 3,718.7 3,862.6 4,149.0 2,230.1  ........ غي  المتداولة الموجوداتإجمالي 

 1,277.8 934.7 842.9 673.2  ............ المتداولة  الموجودات إجماىلي 

 4,996.5 4,797.3 4,991.9 2,903.3  ......................... الموجوداتإجماىلي 

     الملكيةحقوق 

 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 غي  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  ..... إجماىلي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
ي   (1)

ف  المالية كما  المعلومات  عيدت صياغة 
ُ
رقم    2018ديسمي     31أ اإليضاح  ي 

ف  المبي    النحو  الموحدة   البياناتمن    2عىل  المالية 
ي  
ف  المنتهية  للسنة  )  2020ديسمي     31والمدققة  الملحق  ي 

ف  ة1كما هو موضح  نتيجةو   . االكتتاب  ( من نشر اإلدارة  علم    كان هذا 
ي البيانات 

ي تفيد بأن تعرض المجموعة للتعويضات التاريخية المقدمة إل أطراف أخرى قد تم التقليل من شأنها ف 
بالمعلومات الب 

ي    23.6لموحدة. وقد أدت إعادة الصياغة إل خفض األرباح المحتجزة بمبلغ  المالية ا 
مليون دوالر أمريكي وزيادة المخصصات )الب 

.  23.6تشكل جزًءا من إجمالي المطلوبات المتداولة( بمبلغ   مليون دوالر أمريكي
ي   (2)

انية العمومية كما ف  عيدت صياغة معلومات المي  
ُ
ة سابقة ألرباحنا المحتجزة. أدى التعديل إل  لتصحيح ُمبالغ 2019ديسمي    31أ
ي  ض  اخفان

ي   مليون دوالر أمريكي وزيادة   23.6األرباح المحتجزة بمقدار  ف 
ي تشكل جزًءا من إجمالي المطلوبات   ف 

المخصصات )الب 
. وقد كان ذلك نتيجة أن اإلدارة أصبحت عىل دراية بأن تعرض ال  23.6المتداولة( بمقدار   مجموعة لتعويضات مليون دوالر أمريكي

ي  
الحد ف  إعادة صياغة معلومات   البياناتسابقة مقدمة إل أطراف أخرى كان دون  المعلومات حول  لمزيد من  الموحدة.  المالية 



 
 

 
 

ي  
انية العمومية كما ف  ي    البياناتمن    2، راجع اإليضاح رقم  2019ديسمي     31المي  

  31المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية ف 
ي الملحق )  2020ديسمي  

ة 1كما هو موضح ف   . االكتتاب ( من نشر

 الموحد التدفقات النقدية بيانملخص  .4

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  
 ف 

 
(17.2) (5.0) (66.6) (25.4) (13.6) 

ي األنشطة التمويلية 
 (141.1) (118.0) (312.4) (148.5) (201.6)  .......... النقد المستخدم ف 

ي التدفقات النقدية
 

 327.3 169.8 141.8 101.6 205.3  .............. صاف
ي بداية السنة/ 

النقد وما يعادله كما ف 
ة........ ا   ........................... لفي 

121.8 323.1 424.6 424.6 534.9 

ي معدالت الرصف عىل النقد  
ات ف  تأثي  التغي 
 (10.0) ( 27.1) ( 31.5) ( 0.1) (4.0)  ........................ المحتفظ به

ي نهاية
 

ة  النقد وما يعادله ف  852.2 567.3 534.9 424.6 323.1  ........ السنة/ الفي 
 

ي    16.9إدراج المبالغ النقدية المقيدة بمبلغ  تم   (1)
تحت بند النقد وما يعادله   2018ديسمي     31مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية ف 

ي  
ديسمي     31لتقديم هذه المعلومات بصفة متسقة إل جانب ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية ف 

2020. 

 معلومات مالية أخرى  .5

ي  ي
ات رئيسية ألدائنا المالي للسنوات المنتهية ف 

ي نستخدمها كمؤشر
 31وضح الجدول التالي بعض المقاييس المالية الب 

ي  2020و  2019و  2018ديسمي   
ف  المنتهية  الستة  واألشهر  من  2021و  2020يونيو    30،  مزيد  عىل  للحصول   .

ي ذلك التعريفات، يرج  مراجعة "عرض المعلومات
ي ال    -المالية والمعلومات األخرى    المعلومات، بما ف 

المقاييس الب 
ة االكتتاب  "تدخل ضمن المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية ي نشر

 . ف 

ي   
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

 
  المئوية()بالمليون دوالر، باستثناء النسب 

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   األرباح قبل الفائدة والرص 
  .................................. ( 3)واالستهالك

552.4 356.8 472.0 214.9 
 

537.8 



 
 

 
 

يبة واإلهالك واالستهالك   األرباح قبل الفائدة والرص 
ي  وحصة من    بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب 

كات المستثمر فيها وفق   الرب  ح  )الخسارة( من الشر
 533.3 201.0 449.6 364.9 548.5  ...................... ( 3)طريقة حقوق الملكية

يبة واإلهالك   األرباح المعدلة  قبل الفائدة والرص 
 532.2 204.7 453.3 371.0 506.9  .................................. ( 3)واالستهالك

يبة   األرباح المعدلةهامش  قبل الفائدة والرص 
 %42.2 % 27.8 % 29.2 % 35.1 % 41.0  ...................... ( 3)واإلهالك واالستهالك

 _____________  

ي اإليرادات مخصوًما منها تكلفة المبيعات. يوضح  (1)
 . الجدول التالي تسوية اإليرادات مع الرب  ح اإلجمالي يتمثل الرب  ح اإلجمالي ف 

 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 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  ................................... إجماىلي األرباح
 

 من اإليرادات مخصوًما منها تكلفة المبيعات مقسومة عىل اإليرادات.  إجمالي األرباحيتكون هامش  (2)

يبة واإلهالك واالستهالك" عىل أنه   خصم  قبل  األرباح نحسب " (3) يبة الدخل  الخسائر/ )  األرباح الفائدة والرص  ي    وتكاليف ( قبل رص 
صاف 

يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد   خصم  قبل  األرباحالفائدة )إجمالي إيرادات ومرصوفات الفوائد( ، ونحسب " الفائدة والرص 
ي  ي الرب  حمكاسب الرصف األجنب 

كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية/ والحصة ف   قبل   األرباحعىل أنه    ")الخسارة( من الشر
ي والدخل )الخس   خصم يبة واإلهالك واالستهالك، والمعدل الستبعاد مكاسب الرصف األجنب  كات المستثمر الفائدة والرص  ارة( من الشر

ائب(  فيها وفق طريقة حقوق الملكية  ي الرص 
ف "ا)صاف  ألرباح  . نعتقد أنه مقياس مالي مفيد لتقييم أدائنا التشغيىلي بمرور الوقت. ونعرِّ

يبة واإلهالك واالستهالك خصم  قبل  المعدلة   يبة واإلهالك واالستهالك" عىل أنه الرب  ح قبل الفائدة والرص  بعد استبعاد   الفائدة والرص 
البنود   ل الستبعاد 

َّ
والُمعد الملكية،  حقوق  وفق طريقة  فيها  المستثمر  كات  الشر من  )الخسارة(  والدخل  ي  األجنب  الرصف  مكاسب 

ي ترى اإلدارة أنها ال تعكس عملياتنا األساسية. يتكون هامش "
يبة خصم  قبل    األرباح المعدلةوالتكاليف اإلضافية الب  الفائدة والرص 

ل األرباحواالستهالك" من واإلهالك 
َّ
يبة واإلهالك واالستهالك مقسوًما عىل اإليرادات.  خصم قبل ةالُمعد  الفائدة والرص 

 

ي    خصم   قبلألرباح  ُيعتي  "ا يبة واإلهالك واالستهالك" بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  )الخسارة(    والحصة من الرب  ح الفائدة والرص 
و" الملكية  حقوق  فيها وفق طريقة  المستثمر  كات  الشر المعدلة  من  واالستهالك"  خصم  قبل  األرباح  واإلهالك  يبة  والرص  الفائدة 

ا لها. لذلك، يجب اعتبار  مقاييس تكميلية لألداء المالي ال تنص عليها المعا
ً
عرض وفق

ُ
 األرباحيي  الدولية إلعداد التقارير المالية وال ت

ي    خصم   قبل يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  ي  الفائدة والرص 
كات   رب  ح الوالحصة ف  )الخسارة( من الشر

ل قبل ال
َّ
الُمعد يبة واإلهالك واالستهالك عىل أنها تكميلية وليست المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والرب  ح  فائدة والرص 

ا للمعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. و 
ً
ي يتم تحديدها وفق

ي قائمة الدخل الشامل الموحدة، والب 
 عن التدابي  الواردة ف 

ً
يجب بديال

يبة واإلهالك واالستهالك بع الفائدة والرص  الرب  ح قبل  ي  أال يأخذ المستثمرون  ي  د استبعاد مكاسب الرصف األجنب 
 رب  ح الوالحصة ف 

يبة واإلهالك واالستهالك عىل   ل قبل الفائدة والرص 
َّ
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والرب  ح الُمعد )الخسارة( من الشر

يبة الدخل )عىل النحو  1أنهما ) ا للمعايي  الدولية ( بديالن للرب  ح من العمليات أو الرب  ح / )الخسارة( قبل احتساب رص 
ً
المحدد وفق

، أو ) ي التدفقات النقدية الخارجة أو التدفقات الداخلة من األنشطة 2إلعداد التقارير المالية( كمقياس ألدائنا التشغيىلي
( بديالن لصاف 



 
 

 
 

المالية(   التقارير  الدولية إلعداد  للمعايي   ا 
ً
وفق المحدد  النحو  )عىل  والتمويلية  واالستثمارية  تلبية التشغيلية  لقدرتنا عىل  كمقياس 

كات ال  3االحتياجات النقدية أو ) ( بديالن ألي مقياس أداء آخر بموجب المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. ونظًرا إل أن الشر
ي   يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  ي تعريف الرب  ح قبل الفائدة والرص 

  رب  ح ال ة من  الحصتتوافق جميعها ف 
يبة واإلهالك واالستهالك، فال  ل قبل الفائدة والرص 

َّ
كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية أو الرب  ح الُمعد )الخسارة( من الشر

ي  
ةيمكن مقارنتهما، كما هو موضح ف  كات أخرى. عىل وجه االكتتاب  نشر ي تستخدمها شر

ي تحمل نفس االسم والب 
، مع المقاييس الب 

ي  الخصوص، ي
بناًء عىل تقديرات اإلدارة، بما ف  يبة واإلهالك واالستهالك تعديالت معينة  الفائدة والرص  ل قبل 

َّ
الُمعد الرب  ح  تضمن 

أن هذه   لكم  أن نؤكد  يمكننا  التقديرات، وال  إل  باإلضافة  المحققة ومعدالت االستخدام  السلع  بأسعار  المتعلقة  التوقعات  ذلك 
ي ال 
 مستقبل، إن وجدت. التوقعات والتقديرات ستحدث ف 

 

ها    األرباح المعدلة قبل خصمعند تقييم   ي نعتي 
يبة واإلهالك واالستهالك، نوصيك بتقييم كل تعديل واألسباب الب  الفائدة والرص 

يبة واإلهالك واالستهالك يخضع بصفته  ل قبل الفائدة والرص 
َّ
. ويجب أن تدرك أن الرب  ح الُمعد مناسبة كطريقة للتحليل التكميىلي

وال الفائدة  قبل  الرب  ح  المطبقة عىل  القيود  لكل  تحليلية  ي  أداة  األجنب  الرصف  مكاسب  استبعاد  بعد  واالستهالك  واإلهالك  يبة  رص 
ل قبل   رب  حالوالحصة من  

َّ
ي عدم تفسي  عرضنا للرب  ح الُمعد

كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية. ينبغ  )الخسارة( من الشر
يبة واإلهالك واالستهالك عىل أنه استنتاج بأن نتائجنا المستقبلية لن تت  أثر ببنود أخرى. الفائدة والرص 

 

ة مع   / )الخسارة( للفي  الرب  ح  ة تسوية  التالي لكل في  الجدول  يبة واإلهالك واالستهالك.   خصم  قبل  األرباحيوضح  الفائدة والرص 
ي  خصم  قبل    األرباح يبة واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد مكاسب الرصف األجنب  )الخسارة( من   رب  حالالحصة من  الفائدة والرص 

كات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية يبة واإلهالك واالستهالك.  ،الشر ل قبل الفائدة والرص 
ّ
 والرب  ح الُمعد

 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر المنتهية ي   لفي 
 
ف

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

 )بالمليون دوالر(  
      

ة/أرباح السنة  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(التمويلتكلفة صاف 

 136.3 133.7 268.0 222.7 174.7  ............................ اإلهالك واالستهالك 

يبة واإلهالك  الرب  ح قبل  الفائدة والض 
  ................................. واالستهالك

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 



 
 

 
 

ي  
 
 ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ة الستة أشهر المنتهية ي   لفي 
 
ف

 يونيو  30

 2018 2019 2020 2020 2021 

 )بالمليون دوالر(  
كات مستثمر الخسارة) / مشاركة الرب  ح ( شر

 لحقوق الملكية )صافية 
ً
بها محتسبة وفقا

يبة(.   - (0.5) 0.1 0.1 -   من الرص 

يبة  خصم  قبل األرباح الفائدة والض 
واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد 

ي و  الحصة من  مكاسب الضف األجنب 
كات المستثمر   الرب  ح )الخسارة( من الشر
ي   وفق طريقة حقوق الملكية فيها 

 
)صاف

يبة(  533.3 201.0 449.6 364.9 548.5  ........................................ الض 

ت   كة سورفي  عائدات التأمي   الخاصة بشر
 )ت("

(44.0) - - - - 

ي ذلك المخصصات(
 (1.1) 3.7 3.7 6.1 2.4  ........ ( ث)أخرى )بما ف 

الفائدة  خصم قبل  األرباح المعدلة
يبة واإلهالك واالستهالك  532.2 204.7 453.3 371.0 506.9  .......... والض 

 ________  

ي تكلفة الفائدة هو إجمالي إيرادات  ( أ )
 ومرصوفات الفوائد. صاف 

 نتيجة رصف العمالت األجنبية هي إجمالي مكاسب وخسائر رصف العمالت األجنبية.  (ب )
ت فقدان الرب  ح الناجم عن انقطاع األعمال بمبلغ   (ت ) كة سورفي  مليون دوالر أمريكي   44.0تشمل التعديالت عىل مطالبة التأمي   المتعلقة بإغالق شر

ة من مايو وحب  ديسمي   
ي الفي 

ت ف  كة سورفي  ي أحد خطوط األمونيا التابعة لشر
ي ديسمي   2017نتيجة اإلغالق غي  المخطط له ف 

،  2018. وف 
كات التأمي   لمطالبة ذات صلة بتوقف األعمال. وقد تم استالم التسوية المتفق عليها بمبلغ تو  ت إل تسوية نهائية مع شر كة سورفي  صلت شر

ي عام    51.8
ي شكل نقدي جزئًيا ف 

ي عام    20.1)  2018مليون دوالر أمريكي ف 
ي ف 
( وتم استالم المبلغ المتبف  مليون    31.7)  2019مليون دوالر أمريكي

قيمتها  دو  البالغة  للتسوية  وبالنسبة   .) أمريكي ال     51.8الر  نسبة  منها  مخصوًما   ، أمريكي دوالر  كة  15مليون  لشر يكنا  عليها شر يحصل  ي 
الب   %

ي   ائب واالستهالك وإهالك الدين باستثناء الرصف األجنب  ت، فقد قمنا بحساب التأثي  عىل األرباح قبل الفوائد والرص    رب  ح ال والحصة من  سورفي 
كات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ  )ال ي عام    44.0خسارة( من الشر

اتيجية    ةراجعيرج  م.  2018دوالر أمريكي ف  اكات اإلسي  "الشر
ي عام    -الجوهرية  

ت". وباإلضافة إل ذلك، تشمل التعديالت ف  اإلفراج عن مخصص االستالم أو الدفع فيما يتعلق بعقد الغاز    2017سورفي 
ي عام    16.0ويل األجل مع سوناطراك. بلغ اإلفراج عن مخصص االستالم أو الدفع  الطبيغي ط

، مخصوًما منه نسبة  2017مليون دوالر أمريكي ف 
ت، والنتيجة هي التأثي  بمبلغ  15ال    كة سورفي  يكنا لصالح شر ي يحصل عليها شر

ائب     13.7% الب  مليون دوالر أمريكي عىل األرباح قبل الفوائد والرص 
ي و واالست كات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.  رب  حالحصة من هالك وإهالك الدين باستثناء الرصف األجنب   )الخسارة( من الشر

ي عام    بحركة المؤنمليون دوالر أمريكي تتعلق    2.4( مبلغ  1: ))من ضمن عدة أمور(  تشمل التعديالت األخرى (ث )
( تعديل القيمة العادلة  2؛ )2018ف 

ي عام    مليون   6.4بمبلغ  
ي تم تسجيلها بالقيمة العادلة كجزء من تخصيص    ،2019دوالر أمريكي للمخزون المتعلق باالستحواذ عىل فرتيل ف 

الب 
ي قدره   اء وعند بيع المخزون نتج عنها تأثي  سلب 

ائبمليون دوالر أمريكي عىل األرباح قبل    6.4سعر الشر واالستهالك وتم    و اإلهالك  الفوائد والرص 
ي المخصصات بمبلغ  3)؛  تعديلها نظًرا لطبيعتها االستثنائية 

ي عام    1.9( الحركة ف 
مليون    1.6والنفقات األخرى بمبلغ    2019مليون دوالر أمريكي ف 

ي عام    دوالر أمريكي 
ي مخصص بقيمة  4؛ ) 2019ف 

ي عام    3.7( والحركة ف 
مليون    1.1تحرير مخصص بقيمة  (  5؛ و ) 2020مليون دوالر أمريكي ف 

ي األشهر الستة األول من عام 
 . 2021دوالر أمريكي ف 

 

يبة واإلهالك واالستهالك  ال تتضمن   ل قبل الفائدة والرص 
َّ
ي  الرب  ح الُمعد

  2018ديسمي     31الخاصة بنا للسنة المنتهية ف 

كة فرتيلنتائج عمليات   يبة واإلهالك واالستهالك  وال تتضمن    شر ل قبل الفائدة والرص 
َّ
ي  الرب  ح الُمعد

 31للسنة المنتهية ف 

عمليات    2019ديسمي    فرتيلنتائج  كة  ل     شر السابقة  ة  يبة .  2019سبتمي     30للفي  والرص  الفائدة  قبل  ل 
َّ
الُمعد الرب  ح 



 
 

 
 

كة فرتيلالخاصة  واإلهالك واالستهالك   ي    بشر
ي    2018ديسمي     31المعدلة بلغت السنة المنتهية ف 

ة المنتهية ف    29وللفي 

. إن أرقام األرباح قبل خصم  203.3مليون دوالر أمريكي و 342.6ما قيمته  2019سبتمي   مليون دوالر أمريكي عىل التوالي

كة فرتيل بتاري     كة فرتيل ال تشي عىل عقد إمداد الغاز المجدد لشر ائب واإلهالك واالستهالك السابقة لشر خ  الفوائد والرص 

اض أن عقد فرتيل المتجدد للغاز كان ساري المفعول اعتباًرا من  2019سبتمي     30 ، فقد أدى ذلك  2018يناير    1. وبافي 

قدرها   زيادة  و  98.4إل  أمريكي  دوالر  ي    75.3مليون 
ف  أمريكي  دوالر  كة  مليون  تكلفة  شر فرتيل فرتيل.  كة  شر   مبيعات 

ي األرباح المعدلة قبل خص
ائب و )والتخفيض المقابل ف  ي  اإلهالك و م الفوائد والرص 

تي   المنتهيتي   ف 
 31االستهالك( للفي 

. 2019سبتمي   29و 2018ديسمي    ، عىل التوالي
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ي 
ات رئيسية ألدائنا المالي للسنوات المنتهية ف 

ي نستخدمها كمؤشر
يوضح الجدول التالي بعض المقاييس التشغيلية الب 

ي 2020و  2019و 2018ديسمي   31
 . 2021و 2020يونيو  30، واألشهر الستة المنتهية ف 

 

ي  
 
  ديسمي   31للسنة المنتهية ف

ي  
 
ة الستة أشهر المنتهية ف لفي 

 يونيو  30

 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 مي 

ي(  000( )2)الخاصةمبيعات المنتجات   2,942.6 2,726.3 5,460.5 4,087.7 3,965.3  ... طن مي 
ي ممتلكات وآالت ومعدات

 (3)استثمارات ف 
  ........................ ( بالمليون دوالر)

17.2 50.8 67.1 26.0 13.6 

بالمليون  ) (4)النفقات الرأسمالية عىل الصيانة 
 (دوالر

17.2 50.8 53.0 13.7 12.9 

  (5)عمليات التوسعالنفقات الرأسمالية عىل 
  ........................ ( بالمليون دوالر)

- - 14.1 12.3 0.7 

ي) (6)الطاقة اإلنتاجية  6.7 6.6 6.6 6.5 4.4  ..... (بالمليون طن مي 
 _____________  

ي ننتجها و / أو   (1)
ي تنتجها أطراف خارجية ونقوم ببيعها )المنتجات يمثل حجم المبيعات الكميات المباعة من المنتجات الب 

المنتجات الب 
 "المتداولة ألطراف خارجية"(. وتعتمد أحجام المبيعات إل حد كبي  عىل أحجام اإلنتاج ومستويات المخزون وكذلك طلب العمالء. 

اإلنتاج  (2) أحجام  إل حد كبي  عىل  الخاصة  المنتجات  مبيعات  وتعتمد  منتجاتنا،  من  المباعة  الكميات  الخاصة  المنتجات  مبيعات  تمثل 
 ذلك طلب العمالء. المخزون وكومستويات 

ي ممتلكات وآالت ومعداتتشمل  (3)
ي عملياتنا الحالية.  استثمارات ف 

 نفقات الصيانة والتوسع ف 
 تشمل النفقات الرأسمالية عىل الصيانة النفقات الرأسمالية المتعلقة بمتطلبات الصيانة واإلصالح المستمرة لمرافق التشغيل الخاصة بنا.  (4)
الية عىل عمليات التوسع النفقات الرأسمالية المتعلقة بتوسيع مرافق التشغيل الحالية. وتعلقت النفقات الرأسمالية  تشمل النفقات الرأسم (5)

ي    2020عىل عمليات التوسع خالل عام  
ي األشهر الستة المنتهية ف 

ت. وف  ي سورفي 
يونيو    30بشكل أساسي بإجراء تحديثات للمعدات ف 

 . الصيانة الدورية بنقاتكل أساسي ، تعلقت النفقات الرأسمالية بش 2021



 
 

 
 

ي يتم (6)
احتسابها   تشي  "طاقتنا اإلنتاجية" إل إجمالي القدرة التصنيعية واإلنتاجية لكل وحدة إنتاج القائمة عىل القدرة اإلنتاجية الموحدة، والب 

فيما يخص للمصانع الجديدة، فإن القدرة بحساب المعدل السنوي بناًء عىل اإلنتاج المثبت ألفضل شهر من حيث اإلنجاز لوحدة اإلنتاج.  
ا باسم "القدرة اإلنتاجية االسمية"(. ال يمكن تحقيق الطاقة اإل 

ً
نتاجية التصنيعية واإلنتاجية هي القدرة اإلنتاجية التصميمية )المعروفة أيض

ابطة.  ي تحتوي عىل أكير من وحدة إنتاج مي 
ي نفس الوقت فيما يخص المرافق الب 

ي ف 
القدرة اإلنتاجية هي مقياس يعتمد عىل    لكل منتج نهات 

ي 
ي االعتبار بعض القيود األخرى ف 

ورة ف  بنا لكل منتج وال تأخذ بالرص    القدرة اإلنتاجية السنوية القصوى المثبتة لمرافق اإلنتاج الخاصة 
ي مزي    ج المنتجات. قد تت 

ي سنة معينة واالختالفات ف 
سبب األحداث غي  المتوقعة، بما  مصانع اإلنتاج لدينا، مثل التوقفات المخطط لها ف 

ي  
ها من حاالت التوقف األخرى، ف  ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، تقليص اإلنتاج غي  المخطط له، واإلغالق، وصيانة المصانع وغي 

ف 
 اختالف قدرتنا اإلنتاجية الفعلية عما نتوقعه لها. 

 

ي الجدول أعاله  ال تشمل المقاييس المالية والتشغيلية المستخدمة من قبلنا  
ات رئيسية ألدائنا التشغيىلي الموضحة ف 

كمؤشر

ي  
ف  المنتهية  ي    2018ديسمي     31للسنة 

ف  المنتهية  السنة  كة فرتيل وال تشمل  والتشغيلية لشر المالية  البيانات   31عىل 

ي    2019ديسمي   
المنتهية ف  ة  والتشغيلية للفي  المالية  البيانات  بلغ حجم مبيعات2019سبتمي     30عىل  كة فرتيل    .  شر

ي 
ي  ألف 2,163.9 2018ديسمي   31للسنة المنتهية ف  ي من األمونيا 14.5من اليوريا و طن مي  وبلغ حجم  .ألف طن مي 

ي  
ة المنتهية ف  كة فرتيل للفي  ي   ألف  1,401.2،  2019سبتمي     29مبيعات شر ي من    23.3من اليوريا و  طن مي  ألف طن مي 

كة فرتيل تم بيع جميع أحجام مبيعات .األمونيا ات من المنتجات الخاصة شر   .لهذه الفي 
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كة  الدخول • ي اتفاقيات جوهرية ألعمال الشر
 
 ف

ي  
كة اتفاقيات استثمار ان البائعا، أبرم المساهم2021أكتوبر    12  تاري    خ  ف  اتيجية  ية  ن والشر رئيسية  اسي 

م كل من المستثمرين  رئيسيير    نمستثمري)"  من المؤسسات المؤهلةمع مستثمرين   ي بموجبها الي  
"(، والب 

ك وال مجتمعي   ومنفردين(  كل  ،  رئيسيي   ال
اء  بعىل حدة )وليس بشكل مشي  ، طرحالأسهم  عدد من  شر

بسعر    رئيسيي   الالمستثمرين  ن عىل بيع وتخصيص ونقل أسهم الطرح إل  ان البائعاوقد وافق المساهم

لجميع    طرحال اإلجمالية  امات  االلي   تبلغ   . ي
ل  رئيسيي   الالمستثمرين  النهات  ا 

ً
االستثمار ال وفق  ة ي تفاقيات 

اتيجية ي   847ما يصل إل    الرئيسية  االسي 
   مليون درهم إمارات 

ً
  مليون دوالر أمريكي   231بما يعادل  )   تقريبا

 
ً
 (. تقريبا


