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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان املركز املايل املوجز املوحد 

كام يف 

31 ديسمرب 2020 30 سبتمرب 2021 إيضاح مليون دوالر أمرييك

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

3 172.0 2 981.6 )8( املمتلكات واآلالت واملعدات

85.5 77.1 موجودات حق االستخدام

604.8 604.8 )9( الشهرة التجارية

0.3 0.3 )10( الذمم املدينة التجارية واألخرى

3 862.6 3 663.8 أجاميل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

125.9 125.9 املخزون

273.9 486.4 )10( الذمم املدينة التجارية واألخرى

534.9 627.4 )11( النقد وما يعادله

934.7 1 239.7 إجاميل املوجودات املتداولة

4 797.3 4 903.5 إجاميل املوجودات

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان املركز املايل املوجز املوحد 

كام يف 

31 ديسمرب 2020 30 سبتمرب 2021 إيضاح مليون دوالر أمرييك

حقوق امللكية
3 328.2 1 328.2 )18( )20( رأس املال

)1 229.4( )96.1( )18( االحتياطيات 

436.1 432.7 )18( األرباح املحتجزة

2 534.9 1 664.8 حقوق امللكية املنسوبة إىل ماليك الرشكة

527.5 532.2 )19( الحصة غري املسيطرة

3 062.4 2 197.0 إجاميل حقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

544.7 248.3 )13( القروض والسلفيات

80.9 75.4 التزامات اإليجار

15.9 17.3 )12( الذمم الدائنة التجارية واألخرى

467.1 491.4 مطلوبات الرضيبة املؤجلة

1 108.6 832.4 إجاميل املطلوبات غري املتداولة 

املطلوبات املتداولة

125.8 322.9 )13( القروض والسلفيات

12.4 11.2 التزامات اإليجار

324.0 1 338.6 )12( الذمم الدائنة التجارية واألخرى

155.4 136.8 املخصصات

8.7 64.6 )14( ذمم رضيبة الدخل الدائنة

626.3 1 874.1 إجاميل املطلوبات املتداولة 

1 734.9 2 706.5 إجاميل املطلوبات

4 797.3 4 903.5 إجاميل حقوق امللكية واملطلوبات

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.

___________________________

أ / حسن بدراوي )عضو مجلس االدارة(



رشكة فريتيغلوب  تقرير الربع الثالث 2021   4

فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوجز املوحد

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف

فرتة الثالثة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2020 

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2021 

لفرتة التسعة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2020

لفرتة التسعة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2021 

إيضاح مليون دوالر أمرييك

314.8 866.7 1 052.3 2 126.7 )17( اإليرادات

)254.8( )528.0( )881.6( )1 346.0( )15( تكلفة املبيعات

60.0 338.7 170.7 780.7 إجاميل األرباح

1.5 - - - إيرادات أخرى
)24.8( )27.4( )66.1( )72.4( )15( مرصوفات البيع واملرصوفات العمومية واإلدارية

- - )0.6( - مرصوفات أخرى

36.7 311.3 104.0 708.3 األرباح التشغيلية 

1.8 6.5 23.3 14.0 )16( إيرادات التمويل

)16.8( )11.0( )32.3( )34.9( )16( تكلفة التمويل

)15.0( )4.5( )9.0( )20.9( صايف تكلفة التمويل

- - 0.5 - الحصة من خسائر رشكات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق امللكية )صافية من الرضيبة(

21.7 306.8 95.5 687.4 األرباح قبل رضيبة الدخل

)9.3( )107.4( )20.9( )171.4( رضيبة الدخل

12.4 199.4 74.6 516.0 أرباح الفرتة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تبويبها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر

0.5 )13.8( )43.0( )32.1( عمليات أجنبية – فروق رصف عمالت أجنبية

0.5 )13.8( )43.0( )32.1( الدخل الشامل اآلخر، صايف من الرضيبة

12.9 185.6 31.6 483.9 إجاميل الدخل الشامل

األرباح منسوبة إىل:

6.2 137.7 29.2 336.2 ماليك الرشكة

6.2 61.7 45.4 179.8 الحصة غري املسيطرة

12.4 199.4 74.6 516.0 أرباح الفرتة

إجاميل الدخل الشامل منسوب إىل:

6.5 130.4 7.3 319.5 ماليك الرشكة

6.4 55.2 24.3 164.4 الحصة غري املسيطرة

12.9 185.6 31.6 483.9 إجاميل الدخل الشامل

ربحية السهم )بالدوالر األمرييك(

0.001 0.017 0.004 0.040 )20( ربحية السهم األساسية

0.001 0.017 0.004 0.040 )20( ربحية السهم املخففة

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوجز املوحد

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف

إجاميل حقوق امللكية  الحصة غري املسيطرة  حقوق امللكية املنسوبة إىل ماليك الرشكة  األرباح املحتجزة االحتياطيات  رأس املال إيضاح مليون دوالر أمرييك

2 985.2 365.9 2 619.3 491.5 )1 200.4( 3 328.2 الرصيد يف 1 يناير 2020 

74.6 45.4 29.2 29.2 - - صايف األرباح 

)43.0( )21.1( )21.9( - )21.9( - الدخل الششامل اآلخر

31.6 24.3 7.3 29.2 )21.9( - إجاميل الدخل الشامل 

15.3 15.3 - - - - أثر الفرق يف مشاركة األرباح مع الحصص غري املسيطرة

)89.7( - )89.7( )89.7( - - توزيعات األرباح عىل املساهمني

2 942.4 405.5 2 536.9 431.0 )1 222.3( 3 328.2 الرصيد يف 30 سبتمرب 2020

3 062.4 527.5 2 534.9 436.1 )1 229.4( 3 328.2 الرصيد يف 1 يناير 2020 

516.0 179.8 336.2 336.2 - - صايف األرباح 

)32.1( )15.4( )16.7( - )16.7( - الدخل الششامل اآلخر

483.9 164.4 319.5 336.2 )16.7( - إجاميل الدخل الشامل 

70.9 70.9 - - - - أثر الفرق يف مشاركة األرباح مع الحصص غري املسيطرة

- - - - 2 000 )2 000( )18( تخفيض رأس املال

)181.8( )181.8( - - - - )19( توزيعات األرباح للحقوق غري املسيطرة *

)38.4( )48.8( 10.4 10.4 - - استحواذ عيل حقوق غري مسيطرة

)1 200.0( - )1 200.0( )350.0( )850.0( - )18( توزيعات األرباح عىل املساهمني

2 197.0 532.2 1 664.8 432.7 )96.1( 1 328.2 الرصيد يف 30 سبتمرب 2021

* توزيعات ارباح للحصص غري املسيطرة: توزيعات ارباح سورفريت : تم دفع توزيعات ارباح بقيمة 246.6 24 مليون دينار جزائري )181.8 مليون دوالر عيل اساس سعر رصف الدينار 0.0075 مقابل الدوالر( من قبل رشكة سورفريت ايل رشكة سوناطراك يف 13 اغسطس 2021 

متعلقة بالسنوات املالية 2018 - 2020. 

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف

لفرتة التسعة أشهر املنتهية
 يف 30 سبتمرب 2020

لفرتة التسعة أشهر املنتهية 
يف 30 سبتمرب 2021

إيضاح مليون دوالر أمرييك

74.6 516.0 أرباح الفرتة

تسويات لـ:

200.8 202.1 االهالك و االستهالك

)1.9( )0.7( )16( إيرادات الفائدة

22.5 31.9 )16( مرصوفات الفائدة

)11.6( )10.3( )16( صايف أرباح رصف عمالت أجنبية وأخرى

)0.5( - الحصة من خسائر رشكات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق امللكية )صافية من الرضيبة(

15.3 70.9 أثر الفرق يف مشاركة األرباح مع الحصص غري املسيطرة

20.9 171.4 مرصوفات رضيبة الدخل

التغريات يف:

)52.8( )2.8( املخزون

97.9 )122.4( الذمم املدينة التجارية واألخرى

29.6 4.6 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

4.4 )18.2( املخصصات

التدفقات النقدية:

)50.9( )27.3( فوائد مدفوعة

1.1 0.7 فوائد مقبوضة

)8.7( )63.9( رضائب الدخل املدفوعة

340.7 752.0 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)46.1( )34.1( استثامرات يف ممتلكات وآالت ومعدات 

- )93.6( )10( دفعات مقدمة للمساهمني

0.6 - توزيعات أرباح من رشكات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق امللكية 

)45.5( )127.7( النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية 

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد )تابع(

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف

لفرتة التسعة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2020 

 لفرتة التسعة أشهر املنتهية
يف 30 سبتمرب 2021

إيضاح مليون دوالر أمرييك

34.6 9.7 متحصالت من قروض 

)162.3( )97.4( )13( سداد قروض أطراف أخرى 

)43.0( )19( استحواذ عيل حقوق غري مسيطرة

)5.3( )6.5( سداد التزامات إيجار متوييل

)3.5( )3.3( التزامات االيجار التموييل

- )193.4( توزيعات األرباح للحقوق غري املسيطرة

)62.9( )185.0( )18( )12( توزيعات نقدية للمساهمني*

)199.4( )518.9( النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية 

95.8 105.4 صايف التدفقات النقدية

95.8 105.4 صايف الزيادة يف النقد وما يعادله

424.8 534.9 النقد وما يعادله يف 1 يناير 

)27.0( )12.9( تأثري تقلبات أسعار الرصف عىل النقد املحتفظ به

493.4 627.4 النقد وما يعادله يف 30 سبتمرب

*متثل الجزء املدفوع من األرباح املعتمدة كام يف30 سبتمرب 2021.

تُشكل اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من 8 إىل 16جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب

معلومات حول الرشكة. 1

رشكة فريتيغلوب يب ال يس رشكة عامة محدودة باالسهم مسجلة طبقا للوائح سوق ابوظبي العاملية لعام 2020. يف 5 سبتمرب 2021 ثم اعيد 

تسجيل الرشكة من رشكة خاصة محدودة ايل رشكة عامة محدودة يف 5 سبتمرب 2021. 

تأسست الرشكة سابقا يف 23 ديسمرب 2018 كرشكة خاصة محدودة باألسهم تحت االسم فريتيغلوب هولدنج ليمتيد. يقع مكتب الرشكة املسجل 

يف 2475-2476، الطابق 20، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن الرشكة مسجلة يف 

السجل التجاري لسوق أبوظبي العاملي برقم 000001911. تتألف البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ربع السنوية من البيانات املالية 

للرشكة ورشكاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ ’املجموعة‘(.

 إن املجموعة موحدة تحت أو يس آى. إن يف )»الرشكة األم األساسية«( التي متتلك 58٪ من األسهم وحقوق التصويت يف الرشكة يف 30 سبتمرب 

2021 بعد االدراج , اصبحت امللكية او يس اي ان يف متتلك50 ٪ + واحد سهم من اجاميل اسهم راس املال املصدرة وادنوك 36.2 ٪ والتداول الحر 

يف سوق ابوظبي لألوراق املالية ٪13.8.  

 يتمثل النشاط الرئييس للمجموعة يف إنتاج وبيع املنتجات النيرتوجينية.

متت املوافقة عىل هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية واملوافقة عىل إصدارها بتاريخ 7 نوفمرب 2021 من قبل مجلس 

اإلدارة. 

أساس اإلعداد واألحداث الرئيسية. 2

   نبذة عامة 2-1

   تم إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية للفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2021 وفقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم 

34 »إعداد التقارير املالية املرحلية«، وهي ال تتضمن كافة املعلومات واإلفصاحات الالزمة يف البيانات املالية السنوية. تم إدراج املزيد من 

اإليضاحات التفسريية لبيان األحداث واملعامالت الهامة لفهم التغريات يف املركز املايل واألداء املايل للمجموعة منذ آخر بيانات مالية سنوية 

موحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ. يتعني قراءة البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية 

جنباً إىل جنب مع البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 التي تم إعدادها وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية ومتطلبات الئحة رشكات سوق أبوظبي العاملي لسنة 2020.

مل يتم تدقيق البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع السنوية للفرتة وكام يف 30 سبتمرب 2021، وكام مل يتم تدقيق أو مراجعة البيانات 

املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية للفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2020.

تم عرض هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية بالدوالر األمرييك، وهو العملة التشغيلية وعملة عرض تقارير املجموعة 

حيث تتم املعامالت األجنبية الرئيسية للمجموعة بالدوالر األمرييك. تم تقريب كافة املبالغ ألقرب مليون، ما مل يذكر خالف ذلك. 

 أحداث رئيسية 2-2

تأثري تفيش فريوس كورونا

بناًء عىل مظاهر االنتعاش القوي الذي شهده السوق يف اآلونة األخرية، نتوقع أن لن يكون لتفيش فريوس كورونا تأثري عىل التوقعات املوضوعة 

ألعاملنا وتقييم أصولنا عىل املدى الطويل. ارتفعت أسعار اليوريا واألمونيا العاملية بشكل جوهري يف األشهر التسعة األوىل من سنة 2021.

عىل الرغم من عدم اتضاح نطاق أثار تفيش فريوس كورونا عىل املدى الطويل حتى اآلن، إال أننا نرى أن أداءنا املايل والتشغييل الحايل اليزال قوياً. 

لقد نجحنا يف تنفيذ عملياتنا من خالل العمل عن بعد وميكننا االستمرار يف ذلك لفرتة زمنية أخرى إذا اقتضت الرضورة. نقوم مبراقبة التطورات 

يف كل منطقة عن كثب ولدينا أنظمة مرنة تسمح لنا بإجراء تعديالت عاجلة عند الحاجة. إن تحيل جميع موظفينا مبرونة رائعة طوال هذه 

الفرتة يعطي جميع فرق اإلدارة املحلية ثقة يف العودة إىل العمل عن بعد مرة أخرى عند الحاجة، دون توقف عملياتنا وسلسلة التوريد.  

الطرح العام األويل للرشكة

يف 27 أكتوبر 2021 تم ادراج فريتيغلوب يب ال يس يف سوق ابوظبي لألوراق املالية )ايه دي اكس( تحت مسمي »FERTIGLB« ورمز الرتقيم 

الدويل  AEF 000901015 . باع املساهمون يف رشكة )او يس اي وادنوك ( 1.145 مليار سهم متثل 13.8٪ من اسهم رأس مال الرشكة ، بعد الطرح 

مبارشة يبلغ اجاميل راس املال املصدر 1,328,211,028 دوالر امرييك ويتالف من 8,301,318,925 سهم بقيمة اسمية 0.16 دوالر لكل سهم, منها     

4,150,659,464 سهم مملوكة لرشكة او يس اي )متثل 50٪ + سهم واحد من اجاميل راس املال املصدر( و 3,005,077,450 سهم مملوكة من قبل 

ادنوك )متثل 36.2 من اجاميل راس املال املصدر(.

التغري يف السياسة املحاسبية. 3

باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات املحاسبية املطبقة يف هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة الربع سنوية هي ذاتها املطبقة يف 

البيانات املالية املوحدة للمجموعة كام ويف السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020.

أي تغيري يف السياسات املحاسبية ينعكس أيضاً يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2021 وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

قامت املجموعة بشكل مبديئ بتعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة )املرحلة 2( - التعديالت عىل املعيار رقم 9 من املعايري الدولية إلعداد 

التقارير املالية،، واملعيار املحاسبي الدويل  رقم 39، واملعيار رقم 7 من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، واملعيار رقم 4 من املعايري الدولية 

إلعداد التقارير املالية، واملعيار رقم 16 من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )تعديالت املرحلة 2( اعتباراً من 1 يناير 2021.

قامت املجموعة بتطبيق تعديالت املرحلة الثانية بأثر رجعي. ومع ذلك ، وفقاً لالستثناءات املرصح بها يف تعديالت املرحلة 2، مبا يف ذلك عدم 

تقديم إفصاحات إضافية لسنة 2020. مل يكن للتطبيق بأثر رجعي أي تأثري عىل أرصدة حقوق امللكية االفتتاحية. 

السياسات املحددة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2021 بشأن تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة نصف السنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع( 

التغري يف السياسة املحاسبية )تابع(

السياسات املحددة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2021 بشأن تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة.

توفر تعديالت املرحلة الثانية بديل عميل ملتطلبات محددة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. ترتبط هذه البدائل بتعديالت األدوات 

املالية وعقود اإليجار الناتجة عن استبدال سعر الفائدة املحدد يف العقد بسعر مرجعي بديل جديد. 

إذا كان أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل أو االلتزام املايل املقاس بالتكلفة املستهلكة يتغري نتيجة تعديل السعر املرجعي 

ملعدل الفائدة، تقوم املجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعيل لألصل املايل أو االلتزام املايل عىل نحو يعكس التغيري الالزم مبوجب تعديل سعر 

الفائدة. يتعني التغيري يف أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية من خالل تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة، يف حال استيفاء الرشوط 

التالية: 

*   كان التغيري رضوري كنتيجة مبارشة لتعديل السعر املرجعي؛ و

*   كان األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادياً لألساس السابق - أي األساس قبل التغيري مبارشة.

يف حال إجراء تغيريات عىل أصل مايل أو التزام مايل عالوة عىل تغيريات أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية الالزمة مبوجب تعديل السعر 

املرجعي ملعدل الفائدة، تقوم املجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعيل لألصل املايل أو االلتزام املايل عىل نحو يعكس التغيري الالزم مبوجب 

تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة. تقوم املجموعة الحقاً بتطبيق سياسات املحاسبة عن التعديالت املوضحة أعاله عىل التغيريات اإلضافية.

متنح هذه التعديالت أيضاً استثناء الستخدام معدل الخصم املعدل الذي يعكس التغري يف معدل الفائدة عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار 

نتيجة تعديل عقد اإليجار الذي يتطلبه تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة. ليس للتطبيق بأثر رجعي تأثري عىل أرصدة حقوق امللكية 

االفتتاحية.

موسمية العمليات التشغيلية. 4

تتنوع محفظة منتجات الرشكة بشكل أسايس حسب املنطقة الجغرافية. يرتكز مجال صناعة األسمدة النيرتوجينية بطبيعته عىل عوامل العرض 

والطلب األساسية، مبا يف ذلك معدل النمو السكاين العاملي، وإنتاجية املحاصيل، وتكاليف املواد األولية، وموسمية زراعة املحاصيل ومواسم 

الحصاد. يرتتب عىل هذه العوامل من ضمن عوامل أخرى طويلة األجل وقصرية األجل إىل نشأة توجهات لتسعري أسمدة النيرتوجني بشكل دوري. 

تساهم املبيعات العاملية يف تخفيف تأثري التقلبات املوسمية يف أي منطقة.

األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة. 5

إن إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ربع السنوية مبا يتوافق مع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من اإلدارة 

وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات من شأنها أن تؤثر عىل املبالغ املعلنة يف البيانات املالية الربع السنوية املوجزة املوحدة. تستند التقديرات 

واالفرتاضات إىل الخربة والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة يف ظل الظروف الراهنة، ويتم استخدامها لتقدير القيم الدفرتية 

للموجودات واملطلوبات التي ال ميكن الحصول عليها بسهولة من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات التابعة لها بشكل مستمر. 

يتم االعرتاف بالتعديالت عىل التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير أو يف أي فرتة التعديل والفرتات املستقبلية، إذا كان من 

شأن التقديرات املعدلة أن تؤثر عىل الفرتات الحالية واملستقبلية.

مقارنًة بالبيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020، مل تكن هناك تغيريات جوهرية يف األحكام والتقديرات واالفرتاضات 

املحاسبية الهامة التي ميكن أن ينتج عنها مبالغ مختلفة بشكل جوهري عن تلك املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة.باستثناء قضية اعادة 

االستثامر يف سورفريت.

االعفاء الرضيبي لسورفريت وقضية إعادة الألستثامر

بناء عىل املخاطبات الواردة من مصلحة الرضائب الجزائرية اواخر أكتوبر 2021، اعادة ادارة رشكة سورفريت تقيم موقفها فيام يتعلق بقضية 

اعادة االستثامر. راجع ايضاح 14.

معلومات اخري. 6

املعدالت الجوهرية:

فيام ييل أسعار رصف العمالت الهامة املطبقة خالل الفرتة/ السنة:

متوسط سعر 

الرصف 30 

سبتمرب 2021

متوسط سعر 

الرصف 30 

سبتمرب 2020

سعر اإلغالق

 30 سبتمرب 

2021

سعر اإلغالق

 31 ديسمرب 

2020

1.19621.12461.15711.2225اليورو

0.06370.06310.06360.0635الجنيه املرصي

0.00750.00800.00730.0076الدينار الجزائري

سياسة توزيع االرباح 

تعمل رشكة فريتيغلوب عيل زيادة توجيهها بشان مدفوعات االرباح من 200 مليون دوالر امرييك عيل االقل يف السابق ايل 240 مليون دوالر 

امرييك عيل االقل للنصف الثاين من العام املايل املنتهي يف 31 ديسمرب 2021.مستحقة الدفع يف ابريل 2022. وسيتم تحديد الرقم النهايئ يف فرباير 

2022. سيعتمد املبلغ النهايئ لتوزيعات االرباح للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمري 2022 عيل بيئة التداول. بناء عيل التوقعات الحالية للسوق، 

تتوقع فريتيغلوب توزيع ارباح التقل عن 400 مليون دوالر امرييك، مع دفع 50٪ من تلك االرباح يف اكتوبر 2022 و 50٪ من تلك االرباح يف 

ابريل 2023.

املخاطر املالية وإدارة رأس املال. 7

إدارة رأس املال 7-1

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة يف االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس املال للحفاظ عىل ثقة املستثمر والدائن وثقة السوق باإلضافة إىل ضامن التطوير 

املستقبيل لألعامل. تتألف أسهم املجموعة من األسهم العادية واألرباح املحتجزة واالحتياطات والحصص غري املسيطرة للمجموعة. يقوم مجلس 

اإلدارة مبراقبة العائد عىل رأس املال ومستوى توزيعات األرباح إىل حاميل األسهم العادية. تفرض مؤسسات مالية خارجية عىل املجموعة 

االحتفاظ مبتطلبات رأساملية مقارنة بالدين لدى املجموعة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

املخاطر املالية وادارة رأس املال )تابع(

فيام ييل نسبة صايف الدين إىل حقوق امللكية لدى املجموعة يف تاريخ التقرير:

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

571.2670.5قروض وسلفيات

627.4534.9ناقصاً: النقد وما يعادله

135.6)56.2(صايف الدين

062.4 197.03 2إجاميل حقوق امللكية نسبة صايف الدين إىل حقوق امللكية

0.04)0.02(نسبة صايف الدين إىل حقوق امللكية

إدارة املخاطر املالية 7-2

 فئات األدوات املالية:

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

املوجودات

405.0227.4الذمم املدينة التجارية واألخرى *

627.4534.9النقد وما يعادله

032.4762.3 1اإلجاميل

املطلوبات

571.2670.5القروض والسلفيات

342.2327.5 1الذمم الدائنة التجارية واألخرى **

913.4998.0 1اإلجاميل

*   باستثناء املرصوفات املدفوعة مقدماً والدفعات املقدمة للموردين

** باستثناء امتيازات املوظفني

إن إجاميل القيمة التعاقدية لألدوات املالية املستحوذ عليها أعاله تقارب قيمتها العادلة.

تعديل السعر املرجعي ملعدل الفائدة:

يتم إجراء تعديل أسايس للسعر املرجعي ملعدالت الفائدة الرئيسية عىل الصعيد العاملي، مبا يف ذلك استبدال بعض األسعار املعروضة فيام بني 

البنوك، مبعدالت بديلة تكاد تكون خالية من املخاطر. إن تعرض املجموعة الرئييس ملخاطر األسعار املعروضة فيام بني البنوك يف تاريخ التقرير 

يتمثل يف معدالت الفائدة السائدة بني بنوك لندن بالدوالر األمرييك عىل قروضها. إن السعر املرجعي البديل بالنسبة ملعدالت الفائدة السائدة 

بني بنوك لندن هو معدل الفائدة لليوم الواحد. 

تخطط املجموعة إنجاز إجراءات تعديل الرشوط التعاقدية يف ضوء تعديل األسعار املعروضة فيام بني البنوك بنهاية سنة 2021.

املمتلكات واآلالت واملعدات. 8

األرضمليون دوالر أمرييك
 واملباين

األثاثاملمتلكات واملعدات
 والتجهيزات

قيد 
اإلنشاء

اإلجاميل

816.3 427.943.246.55 298.75التكلفة

)367.8 2(-)35.3()229.8 2()102.7(االهالك املرتاكم

448.5 198.17.946.53 196.03يف 1 يناير 2020

التغريات يف القيمة الدفرتية:

5.124.01.935.566.5اإلضافات

)257.4(-)2.2()246.0()9.2(االهالك

-)9.7(3.06.30.4التحويالت

)85.6()1.7()0.7()77.7()5.5(تأثري التغري يف أسعار الرصف

172.0 904.77.370.63 189.42يف 31 ديسمرب 2020

726.2 314.143.570.65 298.05التكلفة

)554.2 2(-)36.2()409.4 2()108.6(االهالك املرتاكم 

172.0 904.77.370.63 189.42يف 31 ديسمرب 2020

التغريات يف القيمة الدفرتية:

15.20.517.132.8-اإلضافات

)193.7(-)1.5()185.5()6.7(االهالك

-)1.9(-1.9-التحويالت

)29.5()0.9()0.1()26.5()2.0(تأثري التغري يف أسعار الرصف

981.6 709.86.284.92 180.72يف 30 سبتمرب 2021

699.2 276.243.584.95 294.65التكلفة

)717.6 2(-)37.3()566.4 2()113.9(االهالك املرتاكم 

981.6 709.86.284.92 180.72يف 30 سبتمرب 2021

كام يف 30 سبتمرب 2021، متتلك املجموعة أرض بقيمة دفرتية تبلغ 2. 22 مليون دوالر أمرييك )2020: 2. 22 مليون دوالر أمرييك(.

خالل شهر أبریل ۲۰۲۱ ، انھارت احدى معدات تحميل السفن أثناء أعامل الصیانة الدورية يف الرویس. أظهر تقرير أعامل التفتیش األويل أرضارا 

جسیمة للمكونات الرئیسیة للمعدة مام جعل آالت تحميل السفن بوضع التوقف. وبناًء عليه تم تسجيل مرصوف ضمن تكلفة املبيعات لكامل 

القيمة الدفرتية لآلالت بقيمة 9.2 مليون دوالر امرييك. تقوم االدارة حالياً بالتحقق من القيمة القابلة لالسرتداد لالصل مبا يف ذلك أي تعويضات 

تأمني محتملة. تتوقع الرشكة ان يكون التعرض النهايئ مسجل يف الُربع الرابع مام قد يؤدي إىل عكس )جزيئ( للمرصوفات املسجلة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(
املمتلكات واآلالت واملعدات )تابع(

تتعلق معظم اإلضافات البالغة 32.8 مليون دوالر أمرييك بشكل أسايس بسورفريت بقيمة 7.8 مليون دوالر أمرييك، وفريتيل مببلغ 8.9 مليون 

دوالر أمرييك والرشكة املرصية للصناعات األساسية مببلغ 3.2 مليون دوالر أمرييك، والرشكة املرصية لألسمدة مببلغ 11.9 مليون دوالر أمرييك. 

يرتبط تأثري الحركة يف أسعار الرصف يف 2020 بشكل أسايس بسورفريت، رشكة عملتها التشغيلية مختلفة )الدينار الجزائري(،إىل عملة العرض 

املتبعة من قبل املجموعة. يف سبتمرب 2021 انخفض الدينار الجزائري بنسبة 3.9 ٪ مقابل الدوالر األمرييك مقارنتا يب 31 ديسمرب 2020.

الشهرة التجارية. 9

مل يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية خالل الفرتة، حيث مل يتم تحديد أي دوافع هامة إلجراء االختبار. سيتم إجراء اختبار 

انخفاض قيمة الشهرة التجارية السنوي يف الربع األخري من السنة.

الذمم املدينة التجارية واألخرى. 10

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

189.293.7صايف الذمم املدينة التجارية

0.39.1صايف الذمم املدينة التجارية من أطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

50.825.1مرصوفات مدفوعة مقدماً

99.792.1ذمم رضيبية مدينة أخرى

30.921.7دفعات مدفوعة مقدماً للموردين

-93.6ذمم مدينة أخرى مستحقة ألطراف ذات عالقة *)إيضاح 21(

22.232.5صايف الذمم املدينة األخرى

486.7274.2اإلجاميل

0.30.3غري متداولة

486.4273.9متداولة

486.7274.2اإلجاميل

مة بقيمة 93.6 مليون دوالر أمرييك لرشكة او يس اي وادنوك,  فيام يتعلق بتوزيعات  * يف 25 أغسطس 2021 ، دفعت الرشكة أرباًحا مقدَّ

ارباح سورفريت. متت املصادقة عىل هذا املبلغ خالل اجتامع مجلس اإلدارة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 ومن املتوقع ان يتم  اعتامده من قبل 

املساهمني يف نوفمرب 2021.

النقد والنقد املعادل. 11

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

0.10.2النقد يف الصندوق

613.7528.3أرصدة بنكية

13.66.4النقدية املقيدة

627.4534.9املجموع

ذمم دائنة تجارية وأخرى. 12

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

44.499.6الذمم الدائنة التجارية

21.118.8الذمم الدائنة التجارية مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

047.112.2 1ذمم دائنة أخرى ألطراف ذات عالقة * )إيضاح 21(

37.79.8املبالغة املستحقة مبوجب برنامج التوريق

4.112.3توزيعات أرباح مستحقة الدفع للحقوق غري املسيطرة *

159.4160.1املرصوفات املستحقة

0.9-الفائدة املستحقة

13.712.4مزايا العاملني

23.813.3ارصدة دائنة اخرى

-4.5االيرادات املؤجلة

0.10.5رضائب أخرى مستحقة الدفع

355.9339.9 1اإلجاميل

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

17.315.9غري متداولة

338.6324.0 1متداولة

355.9339.9 1اإلجاميل

* تشمل الذمم الدائنة األخرى توزيعات أرباح مستحقة الدفع بقيمة 426.3 مليون دوالر أمرييك لرشكة أدنوك لألسمدة - مؤسسة فردية. و 

588.7 مليون دوالر أمرييك أو يس اي فريتياليزر يب يف ، والتي تم دفعها بالكامل يف 4 أكتوبر 2021.

القيمة الدفرتية »للذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى« تقارب قيمتها العادلة.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

القروض والسلفيات. 13

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

670.5882.2يف 1 يناير

9.7339.5متحصالت من قروض

)504.0()97.4(مدفوعات القروض

2.25.0إستهالك تكاليف املعامالت / أقساط )السندات(

)5.3(-تكاليف املعامالت املتكبدة

)46.9()13.8(تأثري الحركة يف أسعار رصف العمالت

571.2670.5يف 30 سبتمرب/ يف 31 ديسمرب

248.3544.7غري متداولة

322.9125.8متداولة 

571.2670.5اإلجاميل

يتعلق تأثري الحركة يف أسعار رصف العمالت بشكل أسايس بالقروض املقومة بالدينار الجزائري، والتي تختلف عن عملة العرض الخاصة 

باملجموعة. 

القيمة الدفرتية للقروض والسلفيات تقارب قيمتها العادلة.

حصول فريتيغلوب عىل متويل جديد

يف 16 أغسطس 2021 ، حصلت فريتيغلوب عىل متويالت بدون ضامنات بقيمة 4. 1 مليار دوالر عىل النحو االيت:

*  قرض متويل مرحيل لحني اصدار سندات بقيمة 900 مليون دوالر ميتد ملدة 18 شهراً ، قابل للتمديد ملدة 6 أشهر ، ومن ثم ملدة 6 أشهر 

إضافية اجاميل فرتة السداد مجتمعة 30 شهر، مبعدل فائدة يساوي أسعار الفائدة السائد بني بنوك لندن +105 نقطة أساس ألول 12 شهراً بسعر 

فائدة تزداد مبقدار 25 نقطة أساس لكل 3 أشهر من بعد ذلك. كام تم اضافة  تسهيل أكورديون بقيمته 200 مليون دوالر أمرييك.

*  قرض دوار بقيمة 300 مليون دوالر يستحق السداد يف عام 2026 مبعدل فائدة يساوي أسعار الفائدة السائد بني بنوك لندن +175 نقطة 

أساس املبلغ اإلجاميل لتكاليف املعامالت املرتبطة بالتمويل الجديد هو 9.1 مليون دوالر أمرييك.

ومن املقرر سحب القرض املرحيل البالغ 900 مليون دوالر أمرييك و 200 مليون دوالر أمرييك من أكورديون يف 4 أكتوبر 2021. وبلغ إجاميل 

تكاليف املعامالت 10.0 مليون دوالر أمرييك.

ستستخدم رشكة فريتيغلوب مبلغ 250 مليون دوالر أمرييك من القرض املرحيل إلعادة تسديد رصيد الدين الحايل واستخدام  850 مليون دوالر 

أمرييك املتبقية لدفع توزيعات أرباح ملساهميها االثنني . قدمت الرشكة اشعاراً بالدفع املسبق لدائنيها مقابل قرض بقيمة 249.8 مليون دوالر 

امرييك ونتيجة لذلك تم اعادة تصنيف مبلغ 206.7 مليون دوالر امرييك من املطلوبات غري املتداولة وعرضه كجزء من املطلوبات املتداولة.

التعهدات

يف حالة عدم امتثال املجموعة ملتطلبات التعهدات ، تصبح القروض مستحقة عىل الفور. اعتباًرا من 30 سبتمرب 2021، تم الوفاء بجميع 

التعهدات املالية. تتضمن االقرتاضات الخارجية تغيريًا يف بنود التغري يف التحكم التي متكن املقرضني من استدعاء التمويل املقدم .

ذمم رضيبة الدخل الدائنة. 14

31 ديسمرب 302020 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

64.68.7ذمم رضيبة الدخل الدائنة – متداولة

64.68.7املجموع

اإلعفاء الرضيبي لسورفريت وقضية إعادة األستثامر

يف 29 ديسمرب 2020 ، أصدرت مديرية كربي الرشكات متعددة الجنسيات التابعة للمديرية العامة للرضائب الجزائرية خطاباً ايل رشكة سورفريت 

تم فيه الحفاظ عيل مطالبتها االولية مببلغ 7,296 مليون دينار جزائري )53.3مليون دوالر امرييك( فيام يتعلق بعدم األمتثال املزعوم إللتزامات 

إعادة االستثامر.مبوجب االعفاء الرضيبي املمنوح من قبل الوكالة الوطنية لتطوير األستثامر. تري املديرية العامة للرضائب ان رشكة سورفريت مل 

تقم يف الوقت املحدد بالوفاء بإلتزامات إعادة االستثامر املقررة مبوجب إعفاء الوكالة الوطنية لتطوير األستثامر، ونتيجة لذلك طالبت املديرية 

العامة للرضائب الجزائرية من رشكة سورفريت سداد كامل املزايا الرضيبية التي تتمتع بها فيام يتعلق بهذه الوثيقة . يف 1 فرباير 2021 إستانفت 

رشكة سورفريت عيل هذا القرار وكجزء من عملية اإلستئناف كان مطلوبا من رشكة سورفريت دفع دفعة اولية قدرها 2,189 مليون دينار جزائري 

)16 مليون دوالر امرييك، والتي تم تسجيلها كرضيبة دخل مستحقة القبض(.

يف 31 أكتوبر 2021، تم رفض إستئناف رشكة سورفريت عيل الدعوة االولية من قبل لجنة اإلستئناف الداخلية يف املديرية العامة للرضائب 

الجزائرية )متت زيادة املبلغ املتعلق باملخاطر البالغ 37 مليون دوالر امرييك بنسبة 25٪ غرامات( عيل الرغم من ان رشكة سورفريت تري انها 

امتثلت أللتزامات إعادة االستثامر، إال أن املديرية العامة للرضائب بالجزائر طبقت تفسريا مختلفاً لقانون إعادة االستثامر نظراً لعدم وجود 

إرشادات مفصلة حول التفسري، فان القدرة عيل تقييم املزايا التقنية لهذه القضية بحزم محدودة، بسبب هذا النقص يف التوجيهات التفصيلية 

والنتيجة السلبية لألستئناف االول، وتري االدارة حاليا أنه عند موازنة جميع الحقائق والظروف الحالية وتطبيق التوجيهات التفسريية لتفسري 

لجنة تفسري املعايري الدولية للتقارير املالية رقم 23، اصبح من من املحتمل ان يطلب من سورفريت تسوية باقي مبلغ الرضيبة املتنازع عليها. 

ونتيجة لذلك، سجلت الرشكة رضيبة دخل اضافية مستحقة الدفع بقيمة 45 مليون دوالر امرييك تتعلق بهذه القضية ، باالضافة ايل الغاء رصيد 

الرضيبة املستحقة القبض البالغة 16 مليون دوالر امرييك، مام ادي ايل تاثر إجاميل مرصوفات رضيبة الدخل بقيمة 61 مليون دوالر امرييك.

وبدعم من مستشاريها الخارجيني، ستتابع ادارة رشكة سورفريت الحالة التالية لألستئناف ألنها التزال تري ان اسباب الدعوي ال أساس لها من 

الصحة، حيث ان رشكة سورفريت قد إستوفت القصد والغرض من التزامات إعادة األستثامر مبوجب نظام الوكالة الوطنية لتطوير االستثامر.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

تكلفة املبيعات ومرصوفات البيع واملرصوفات العمومية واإلدارية. 15

 املرصوفات بحسب طبيعتها

 تسعة أشهرمليون دوالر أمرييك

 30 سبتمرب2021

تسعة أشهر

 30 سبتمرب2020

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2021

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2020

868.6437.5361.5103.8املواد الخام واملواد االستهالكية والبضائع تامة الصنع

املواد الخام واملواد االستهالكية والبضائع تامة الصنع 

157.7137.563.248.7الطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

18.511.84.84.3اإلصالحات والصيانة

144.8137.449.147.5مرصوفات تعويضات املوظفني

202.1200.865.867.1االهالك و االستهالك

6.14.52.91.1أتعاب االستشارات

20.618.28.17.2مرصوفات أخرى

418.4947.7555.4279.6 1اإلجاميل

346.0881.6528.0254.8 1تكلفة املبيعات

72.466.127.424.8مرصوفات البيع واملرصوفات العمومية واإلدارية

418.4947.7555.4279.6 1اإلجاميل

صايف تكلفة التمويل. 16

 تسعة أشهرمليون دوالر أمرييك

 30 سبتمرب2021

تسعة أشهر

 30 سبتمرب2020

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2021

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2020

0.71.40.20.6إيرادات الفائدة عىل القروض والذمم املدينة

--0.5-إيرادات الفائدة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

13.321.46.31.2أرباح رصف العمالت األجنبية

14.023.36.51.8إيرادات التمويل

مرصوفات الفائدة وتكاليف التمويل األخرى من 

)12.9()9.6()19.7()29.3(املطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املستهلكة

)0.9()0.9()2.8()2.6(مرصوفات الفائدة ألطراف ذات عالقة )ايضاح21(

)3.0()0.5()9.8()3.0(خسائر رصف العمالت األجنبية

)16.8()11.0()32.3()34.9(تكلفة التمويل

صايف تكلفة التمويل املعرتف بها ضمن األرباح 

أو الخسائر

)20.9()9.0()4.5()15.0(

التقارير حسب القطاعات. 17

يف 30 يسبتمرب 2021

مليون دوالر أمرييك

إنتاج وتسويق 

الكميات التي تنتجها 

فريتيغلوب

املتاجرة مع 

اطرف آخري

إجاميلاستبعاداتأخرى

126.7 2--760.7366.0 1إجاميل اإليرادات الخارجية

األرباح املعدلة قبل خصم الفائدة والرضائب 

واإلهالك واإلستهالك**

909.37.1)13.5(-902.9

)202.1(-)0.5(-)201.6(االهالك و االستهالك

14.0)14.8(3.0-25.8ايرادات التمويل

)34.9(14.8)19.2()1.3()29.2(مرصوفات التمويل

)171.4(-)13.4()0.1()157.9(رضيبة الدخل

516.0-)40.7(551.15.6أرباح/ )خسائر( الفرتة

32.8-0.9-31.9مرصوفات رأساملية

903.5 4-605.541.2256.8 4إجاميل املوجودات

يف 30 سبتمرب 2020

مليون دوالر أمرييك

إنتاج وتسويق 

الكميات التي 

تنتجها فريتيغلوب

املتاجرة مع 

اطرف آخري

إجاميلاستبعاداتأخرى

052.3 1--954.597.8إجاميل اإليرادات الخارجية

األرباح املعدلة قبل خصم الفائدة والرضائب 

308.4-)10.1()0.8(319.3واإلهالك واإلستهالك **

الحصة من خسائر رشكات مستثمر بها 

محتسبة وفقاً لحقوق امللكية )صافية من 

0.5-0.5--الرضيبة(

)200.8(---)200.8(االهالك و االستهالك

23.3)27.5(48.50.12.2ايرادات التمويل

)32.3(27.5)35.8()0.5()23.5(مرصوفات التمويل

)20.9(-)3.9()0.1()16.9(رضيبة الدخل

74.6-)47.4()1.2(123.2أرباح/ )خسائر( الفرتة

66.5-0.1-66.4مرصوفات رأساملية

797.3 4-697.415.084.9 4إجاميل املوجودات*

* يف 31 ديسمرب 2020
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

التقرير حسب القطاعات )تابع(

** تستخدم فريتيغلوب مقاييس األداء البديلة لتوفري فهم أفضل للتطورات القامئة فيام يخص أداء األعامل. مل يتم تعريف مقاييس األداء البديلة 

يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، ويتعني استخدامها كمعلومات تكميلية باالقرتان مع مقاييس املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

األكرث قابلية للمقارنة بشكل مبارش. يتم تعريف األرباح قبل الفوائد والرضائب واالهالك واالستهالك املعدلة عىل أنها )اجاميل صايف الربح قبل 

خصم الفوائد ومصاريف رضيبة الدخل واإلهالك واإلستهالك ومكاسب وخسائر رصف العمالت األجنبية والدخل من الرشكات املستثمر فيها 

بطريقة حقوق امللكية(، معدلة ببنود وتكاليف إضافية تعتربها اإلدارة ال تعكس عملياتنا األساسية.

االحتياطيات واألرباح املحتجزة. 18

األرباح املحتجزةإجاميل االحتياطياتاحتياطي ترجمة العمالتاحتياطيات أخرى

491.5)200.4 1()494.9()705.5(كام يف 1 يناير 2020

74.3---صايف الربح

)129.7(---توزيعات أرباح للمساهمني

-)29.0()29.0(-فروق ترجمة العمالت

436.1)229.4 1()523.9()705.5(كام يف 31 ديسمرب 2020

-000.0 2-000.0 2تخفيض رأس املال

336.2---صاقي الربح

)350.0()850.0(-)850.0(توزيعات أرباح للمساهمني

10.4---استحواذ عيل حقوق غري مسيطرة

-)16.7()16.7(-فروق ترجمة العمالت

432.7)96.1()540.6(444.5يف 30 سبتمرب 2021

تخفيض رأس املال

يف 28 يونيو 2021، وافق مساهمي الرشكة، من خالل قرار خاص، عىل تخفيض رأس املال مبقدار 2 مليار دوالر أمرييك من 3،328،211،028 دوالر 

أمرييك إىل 1،328،211،028 دوالر أمرييك عن طريق إلغاء وإطفاء 2،000،000،000 سهم عادي مبا يتناسب مع عدد األسهم التي ميتلكها كل 

مساهم. عالوة عىل ذلك، وافق املساهمون عىل إضافة تخفيض رأس املال إىل احتياطي آخر قابل للتوزيع عىل النحو املقرتح يف 28 يونيو 2021 

من قبل مجلس إدارة الرشكة.

بقية القيمة االسمية للسهم الواحد 1 دوالر أمرييك للسهم بعد تخفيض رأس املال.

تقسيم األسهم العادية

يف 16 سبتمرب 2021 ، وافق مساهمي الرشكة ، من خالل قرار خاص ، عىل تقسيم 1،328،211،028 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1.00 دوالر 

أمرييك لكل سهم يف رأس مال الرشكة إىل 8.301،318،925 سهاًم عاديًا بقيمة اسمية تبلغ 0.16 دوالًرا أمريكيًا لكل منها.

توزيعات أرباح عىل املساهمني

يف 31 مارس 2021 وافق مجلس اإلدارة عىل إعالن عن توزيعات أرباح مؤقتة للمساهمني بقيمة 55 مليون دوالر أمرييك ، والتي تم دفعها 

بالكامل ويف 28 يونيو 2021 إعالن عن االعالن عن مبلغ 130 مليون دوالر أمرييك ، والتي تم دفعها بالكامل. متت املوافقة عىل كال اإلعالنني من 

مة بقيمة 93.6 مليون دوالر أمرييك يف 25 أغسطس لرشكة او يس اي ان يف وادنوك.  قبل املساهمني يف 28 يونيو 2021. وقد تم دفع أرباح مقدَّ

يف 12 سبتمرب 2021 ، وافق املساهمني عيل توزيعات ارباح مرحلية بقيمة 165 مليون دوالر أمرييك ، والتي تم دفعها يف 4 أكتوبر 2021. 

توزيعات خاصة 

وافق املساهمون يف 12 سبتمرب 2021 عىل توزيع أرباح خاصة ملساهمي الرشكة بقيمة 850 مليون دوالر أمرييك. تم دفع هذه التوزيعات 

ملساهمي الرشكة يف 4 أكتوبر 2021.

الحصة غري املسيطرة. 19

االستحواذ عيل حصة اضافية بنسبة 15% يف ايبك

يف أغسطس 2021 ، اتفقت رشكة فريتيغلوب مع اتحاد رشكات بقيادة رشكة يك يب أر )رمزها يف البورصة نيويورك KBR( والذي يضم كل من 

رشكات يك يب ار ومتسوبييش و جاي جي يس و ايتوش،  لرشاء حصتهم املجمعة والبالغة 15٪ يف الرشكة املرصية للصناعات األساسية ايبيك مقابل 

مبلغ إجاميل قدره 43 مليون دوالر. وبذلك تصل حصة املجموعة يف الرشكة املرصية للصناعات األساسية إىل 75٪  مام يذيد من تبسيط هيكل 

املجموعة. يشتمل مبلغ 43.0 مليون دوالر عيل مبلغ 4.6 مليون دوال طالبت بها رشكة يك يب أر عيل انها ارباح غري مدفوعة . وبالتايل فان املقابل 

لألسهم هو مبلغ 38.4 مليون دوالر.

يلخص الجدول التايل تاثري التغري يف حصة ملكية الرشكة يف ايبك :

30 سبتمرب 2021مليون دوالر أمرييك

48.8القيمة الدفرتية للحصة الغري مسيطرة املستحوذ عليها

)38.4(املقابل الدفوع للحصة الغري مسيطرة نقدا

10.4الفائض
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

 ربحية السهم. 20

 تسعة أشهرمليون دوالر أمرييك

 30 سبتمرب2021

تسعة أشهر

 30 سبتمرب2020

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2021

ثالثة أشهر

 30 سبتمرب2020

أ( أسايس

336.229.2137.76.2صايف الربح العائد للمساهمني

301.3 301.38 301.38 301.38 8املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية )أسايس(*

0.0400.0040.0170.001ربحية السهم العادي االسايس بالدوالر األمرييك

ب( مخففة

336.229.2137.76.2صايف الربح العائد للمساهمني

301.3 301.38 301.38 301.38 8املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية )أسايس(*

0.0400.0040.0170.001ربحية السهم العادي املخففة بالدوالر األمرييك

* بالنظر إىل أن تخفيض رأس املال يف تاريخ املعاملة ، تم تعديل عدد األسهم دون تغيري مقابل يف املوارد ، فقد متت معالجة هذا التخفيض يف 

عدد األسهم بأثر رجعي. وبالتايل تم تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم ساري املفعول من بداية عام 2020.

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املحتسبة:

 تسعة أشهرمليون دوالر أمريكي

 30 سبتمرب2021

31 ديسمرب 2020 *

328.2 301.33 8أسهم عادية مصدرة كما يف 1 يناير

)000.0 2(-ختفيض رأس املال خالل السنة ) ايضاح 18 (

973.1 6-تقسيم االسهم* 

301.3 301.38 8األسهم العادية القائمة

 ال توجد أسهم مخففة محتملة.

* إيضاح 18 - تقسيم األسهم العادية.

املعامالت مع األطراف ذات العالقة. 21

فيام ييل قامئة باملعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة واملبالغ املستحقة كام يف 30 سبتمرب 2021:

الطرف ذو العالقة

العالقةمليون دوالر أمرييك

إيرادات 

املعامالت 

خالل الفرتة

ذمم مدينة 

قامئة يف 30 

سبتمرب 2021

ذمم دائنة 

قامئة يف 

30 سبتمرب 

2021

صايف املبلغ 

املُعاد 

تحميله

دخل

الفائدة

مرصوفات 

الفائدة

---54.3611.2-مجموعة أو يس آياو يس اي فريتياليزر يب يف*

--)13.5(---مجموعة أو يس آيان-7 ذ.م.م

---0.6-54.2مجموعة أو يس آيأو يس أي نيرتوجني

)2.6(-)113.3(23.5-13.0أدنوكأدنوك

---39.3426.3-أدنوكأدنوك فريتياليزر*

--)29.5(4.4--أدنوكأدنوك للتكرير

--)1.4(1.00.32.2رشكات تابعة أخرى

)2.6(-)157.7(068.2 68.293.91اإلجاميل

* مبلغ  54.3 مليون دوالر أمرييك ومبلغ 39.3 تدوالر امرييك متثل دفعة مقدمة من األرباح املدفوعة يف 25 أغسطس لرشكة او يس اي ان يف 

وأدنوك.
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فريتيغلوب
البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الربع سنوية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب )تابع(

املعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

** تم اإلفصاح عن قامئة الرشكات التابعة األخرى ملجموعة أدنوك وأو يس آي ضمن البيانات املالية لسنة 2020.

فيام ييل قامئة باملعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة واملبالغ املستحقة كام يف 31 ديسمرب 2020 بالنسبة ملراكز امليزانية العمومية وكام يف 

30 سبتمرب 2020 بالنسبة ملراكز األرباح والخسائر:

الطرف ذو العالقة

مليون دوالر أمرييك

إيرادات العالقة

املعامالت 

خالل 

الفرتة**

ذمم مدينة 

قامئة خالل 

السنة 

املالية***

ذمم دائنة 

قامئة خالل 

السنة 

املالية***

صايف املبلغ 

املُعاد 

تحميله**

دخل

الفائدة**

مرصوفات 

الفائدة**

مجموعة أو أو يس أي نيرتوجني

يس آي

29.87.80.80.5--

مجموعة أو ان-7 ذ.م.م

يس آي

12.2-----

)2.8(-)107.4(24.2--أدنوكأدنوك

--)27.3(4.3--أدنوكأدنوك للتكرير

-0.5)3.3(1.61.31.7رشكات تابعة أخرى *

)2.8(0.5)137.5(43.69.131.0اإلجاميل

* تم اإلفصاح عن قامئة الرشكات التابعة األخرى ملجموعة أدنوك وأو يس آي يف البيانات املالية لسنة 2020.

** لفرتة التسعة أشهراملنتهية يف 30 سبتمرب 2020.

*** كام يف 31 ديسمرب 2020.

تستأجر املجموعة أرايض  و مكاتب وسكن املوظفني من رشكة برتول أبوظبي الوطنية )»أدنوك«(. يبلغ التزام اإليجار املقابل 73.7 مليون دوالر 

أمرييك كام يف 30 سبتمرب 2021 )79.6 مليون دوالر أمرييك كام يف 31 ديسمرب 2020(.

االلتزامات الطارئة. 22

مل تكن هناك تغيريات جوهرية يف االلتزامات الطارئة مقارنًة بالوضع الوارد يف البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 

باستثناء حالة املنطقة الحرة لرشكة )ايبيك(. 

وضع املنطقة الحرة للرشكة املرصیة للصناعات األساسیة )ايبيك(

يف 20 أبريل 2013، حكمت املحكمة اإلدارية لصالح الرشكة املرصية للصناعات األساسية إلعادة الرشكة إىل مركزها السابق ككيان منطقة حرة 

يف مرص. تقدمت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة )GAFI( باستئناف أمام املحكمة اإلدارية. يف مايو 2021 ، أصدرت املحكمة اإلدارية 

حكمها النهايئ لصالح ايبيك.

األحداث الالحقة. 23

ADX قامئة

يف 27 أكتوبر 2021 تم ادراج فريتيغلوب يب ال يس يف سوق ابوظبي لألوراق املالية )ايه دي اكس( تحت مسمي »FERTIGLB« ورمز الرتقيم 

الدويل  AEF 000901015 . باع املساهمون يف رشكة )او يس اي وادنوك ( 1.145 مليار سهم متثل 13.8٪ من اسهم رأس مال الرشكة ، بعد الطرح 

مبارشة يبلغ اجاميل راس املال املصدر 1,328,211,028 دوالر امرييك ويتالف من 8,301,318,925 سهم بقيمة اسمية 0.16 دوالر لكل سهم, منها     

4,150,659,464 سهم مملوكة لرشكة او يس اي )متثل 50٪ + سهم واحد من اجاميل راس املال املصدر( و 3,005,077,450 سهم مملوكة من قبل 

ادنوك )متثل 36.2 ٪ من اجاميل راس املال املصدر(.

توزيعات أرباح

يف 4 أكتوبر 2021 ، دفعت الرشكة توزيعات أرباح مببلغ 315.0 مليون دوالر امرييك )150 مليون دوالر أمرييك اضافية باالضافة ايل 165.0 مليون 

دوالر التي متت املوافقة عليها بالفعل يف 12 سبتمرب 2021 وتم دفع التوزيعات للمساهمني يف 11 أكتوبر 2021(.

إعادة التمويل

 يف 4 أكتوبر 2021 تم سحب قرض التمويل املرحيل لحني اصدار سندات بالكامل. ومبلغ 160 مليون دوالر امرييك من التسهيالت االئتامنية 

املتجددة. واستخدمت العائدات يف سداد قروض اي اف يس و فريتيغلوب الحالية ولتمويل سداد توزيعات ارباح خاصة بقيمة 850 مليون دوالر 

امرييك ملساهمي فريتيغلوب ، التي تم سدادها يف 5 أكتوبر 2021.
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