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االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021109 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة  

نبذة عن الشركة

، والسباقة في مجال األمونيا 
ً
شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري لليوريا واألمونيا معا

النظيفة. وتتألف الطاقة اإلنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا واألمونيا 
التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما 

يجعلها أكبر منتج لألسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد 
من الوصول المباشر إلى ستة موانئ رئيسية على البجر األبيض المتوسط والبحر األحمر والخليج 
العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، 

ويعمل لديها أكثر من 2.600 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة استراتيجية بين شركة أو سي 
درجت شركة فيرتيغلوب في سوق 

ُ
آي إن في ) أو سي آي( وشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. أ

أبوظبي لألوراق المالية بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي 
 ."AEF000901015" لألوراق المالية

تشمل الموجودات الرئيسية للشركة ما يلي:

الشركة المصرية لألسمدة: أكبر ُمنِتج لحبيبات اليوريا على مستوى القطاع الخاص بمصر، بطاقة 
إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنوًيا من اليوريا 0.9 مليون طن سنوًيا من األمونيا. 

الشركة المصرية للصناعات األساسية: تبلغ حصة "فيرتيغلوب" 75% في مصنع األمونيا – )ايبك( بطاقة 
إنتاجية تبلغ 0.73 مليون طن سنوًيا.

سورفيرت الجزائر إس. بي. إيه: تبلغ حصة "فيرتيغلوب" 51% من أسهم سورفيرت، المنتجة لألمونيا 
واليوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن و26. 1 مليون طن سنوًيا على التوالي.

شركة صناعات األسمدة بالرويس )فيرتيل(: يقع مقرها الرئيسي أبوظبي، تقوم فيرتيل بتصنيع 
األمونيا واليوريا من خالل مصنعين )فيرتيل 1 وفيرتيل 2(. تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة 2.1 مليون طن 

سنوًيا من اليوريا و1.2 مليون طن سنوًيا من األمونيا.

فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد )FDL( وأو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد OFT: أنشأت 
"فيرتيغلوب" منصة تداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدعومة بشبكة لوجستية للتصدير 

والشراكات/ العالقات اإلستراتيجية في أسترليا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية.

تحقيق القيمة من خالل أوجه التعاون التي تشتمل على:

التعاون التجاري: توقيت المبيعات واألقساط المتزايدة على األسعار القياسية وتقليل االعتماد على 
المتداولين من خالل شبكة توزيع أوسع والوصول إلى األسواق النهائية الرئيسية )بما في ذلك 

البرازيل، الهند وشرق إفريقيا(، وإعادة تحديد األحجام من خالل الشحن وتعزيز الخدمات اللوجستية 
وأسعار شحن مخفضة وتبادل أفضل الممارسات عبر منصة المجموعة.

التعاون التقني: خبرة الصيانة المشتركة والتطوير المنسق وتحسين الشراء وتجميع قطع الغيار.

 

أعضاء مجلس اإلدارة:
 من بينهم عضوين تنفيذيين وتسعة أعضاء غير تنفيذيين على أن 

ً
يتألف مجلس اإلدارة من 11 عضوا

يكون منهم ستة أعضاء مستقلين على النحو التالي:

األعضاء الذين قامت أدنوك بتعيينهم

•  معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر 
•  خالد سالمين عنبر سالمين

•  محمد سيف علي عبد العرياني 
•  وفاء إبراهيم علي محمد الحمادي 

•  ناصف أنسي نجيب ساويرس
•  حسن حسام حسن بدراوي

•  تشارلز ديفيد ويلش
•  فيليب ريكارت 

•  أحمد خالد الحوشي 
•  جيفري أوبين

•  راينير سييلي )تم تعيينه في 10 يناير 2022 ليحل محل جاي موينز(

نتائج السنة الحالية:
في 2021، استمرت فيرتيغلوب في إظهار قدرتها على مواجهة جائحة كوفيد-19. حققت الشركة خالل 

السنة إيرادات بلغت 3,310.7 دوالر أمريكي خالل السنة )2020: 1,550.8 مليون دوالر أمريكي( من خالل 
بيع 5.2 مليون طن من اليوريا )2020: 1.5 مليون طن( و1.4 مليون طن من األمونيا )2020: 1.0 مليون طن( 

مما نتج عنه صافي أرباح إجمالية بقيمة 975.9 مليون دوالر أمريكي على أساس موحد )127.1 مليون 
دوالر أمريكي(. ازداد إجمالي الموجودات بقيمة 5,168.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021 

)2020: 4,797.3 مليون دوالر أمريكي(.

بيان اإلفصاح لمدققي حسابات الشركة:
يشهد أعضاء مجلس إدارة فيرتيغلوب، على حد علمهم، أنه ال توجد معلومات تتعلق بأعمال التدقيق 
لم يتم إطالع مدققي حسابات الشركة عليها، وأنهم اتخذوا كافة الخطوات التي كان ينبغي عليهم 

اتخاذها كأعضاء مجلس إدارة لالطالع على كافة المعلومات المتعلقة بأعمال التدقيق والتحقق من 
إطالع مدققي حسابات الشركة على تلك المعلومات.

باإلنابة عن مجلس اإلدارة،

حسن بدراوي
عضو مجلس اإلدارة 

يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2021 المتاح علي موقع الشركة لالطالع علي الصفحات واألقسام المشار اليها 
في هذا التقرير.
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 بيان المركز المالي الموحد  
كما في 31 ديسمير 2021 

إيضاحمليون دوالر أمريكي
31 ديسمبر 
2021

31 ديسمبر 
 2020

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

2,942.23,172.0)7(الممتلكات واآلالت والمعدات  
81.685.5)17(موجودات حق االستخدام

604.8604.8)8(الشهرة التجارية
29.10.3)9(الذمم المدينة التجارية واألخرى 

3,657.73,862.6 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
133.8125.9)11(المخزون

477.9273.9)9(الذمم المدينة التجارية واألخرى
899.1534.9)12(النقد وما يعادله

1,510.8934.7إجمالي الموجودات المتداولة 
5,168.54,797.3 إجمالي الموجودات

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحمليون دوالر أمريكي
31 ديسمبر 
2021

31 ديسمبر 
 2020

حقوق الملكية
1,328.23,328.2)13(رأس المال

)1,229.4()37.6()14(االحتياطيات  
555.6436.1األرباح المحتجزة 

1,846.22,534.9حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة
659.8527.5)15(الحصة غير المسيطرة

2,506.03,062.4إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
1,326.1544.7)16(القروض والسلفيات

79.980.9)17(التزامات اإليجار
17.715.9)18(الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

540.7467.1)10(مطلوبات الضريبة المؤجلة
1,964.41,108.6إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة
59.6125.8)16(القروض والسلفيات

11.312.4)17(التزامات اإليجار
422.4324.0)18(الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

134.2155.4)19(المخصصات*
70.68.7)10(ذمم ضريبة الدخل الدائنة

698.1626.3إجمالي المطلوبات المتداولة 

2,662.51,734.9إجمالي المطلوبات

5,168.54,797.3إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد )يتبع(
كما في 31 ديسمير 2021
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد 
للسنة المنتهية 

إيضاحمليون دوالر أمريكي
31 ديسمبر 
2021

31 ديسمبر 
 2020

3,310.71,550.8)20(اإليرادات
)1,278.5()1,903.7()21(تكلفة المبيعات
1,407.0272.3إجمالي األرباح

)89.4()102.4()21(مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية
)1.3(-مصروفات أخرى

1,304.6181.6األرباح التشغيلية  

19.633.5)22(إيرادات التمويل 
)47.0()52.7()22(تكلفة التمويل

)13.5()33.1(صافي تكلفة التمويل
 لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(

ً
)0.1(-الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقا

1,271.5168.0األرباح قبل ضريبة الدخل
)40.9()295.6()10(ضريبة الدخل 
975.9127.1أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
 ضمن األرباح أو الخسائر

ً
البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تبويبها الحقا

)56.9()41.7(فروق صرف عمالت أجنبية
)56.9()41.7(الدخل الشامل اآلخر، صافية من الضريبة

934.270.2إجمالي الدخل الشامل 

صافي األرباح المنسوبة إلى:
702.774.3مالكي الشركة 

273.252.8الحصة غير المسيطرة
975.9127.1أرباح السنة

إجمالي الدخل الشامل منسوب إلى:
680.945.3مالكي الشركة                                 

253.324.9الحصة غير المسيطرة
934.270.2إجمالي الدخل الشامل

نصيب السهم في األرباح )بالدوالر األمريكي(
0.0850.009)24(ربحية السهم األساسية

0.0850.009)24(ربحية السهم المخففة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحمليون دوالر أمريكي
رأس المال  
)13(

االحتياطيات 
)14(

 األرباح
المحتجزة*

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
مالكي الشركة 

 الحصة غير
المسيطرة  
)15(

إجمالي حقوق 
الملكية 

491.52,619.3365.92,985.2)1,200.4(3,328.2الرصيد في 1 يناير 2020 

74.374.352.8127.1--صافي األرباح
)56.9()27.9()29.0(-)29.0(-الدخل الشامل اآلخر

74.345.324.970.2)29.0(-إجمالي الدخل الشامل

17.417.4----أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة
119.3119.3----عكس توزيعات األرباح إلى الحصة غير المسيطرة

)129.7(-)129.7()129.7(--توزيعات األرباح على المساهمين

436.12,534.9527.53,062.4)1,229.4(3,328.2الرصيد في 31 ديسمبر 2020

702.7702.7273.2975.9--صافي األرباح
)41.7()19.9()21.8(-)21.8(-الدخل الشامل اآلخر

702.7680.9253.3934.2)21.8(-إجمالي الدخل الشامل

109.6109.6----أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة
----2,000.0)2,000.0()15(تخفيض رأس المال 

)181.8()181.8(----توزيعات األرباح على الحصة غير المسيطرة*
63.6-63.6-63.6-)14(مساهمة رأسمالية

)38.4()48.8(10.410.4--)15(استحواذ حصة غير مسيطرة
)1,443.6(-)1,443.6()593.6()850.0(-)14(توزيعات األرباح على المساهمين

555.61,846.2659.82,506.0)37.6(1,328.2 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

*  توزيعات األرباح على الحصص غير المسيطرة – توزيعات أرباح سورفيرت: تم دفع مبلغ 24,246.6 مليون دينار جزائري )181.8 دوالر أمريكي على أساس أن سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي هو 0.0075( من سورفيرت إلى 
سوناتريك بتاريخ 13 أغسطس 2021، عن السنوات المالية 2018 – 2020.

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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20212020إيضاحمليون دوالر أمريكي

975.9127.1أرباح السنة

تسويات لـ:

267.1268.0)21(االهالك واالستهالك وانخفاض القيمة
)1.9()1.0()22(إيرادات الفائدة

49.237.9)22(مصروفات الفائدة
)22.5()15.1()22(صافي أرباح صرف عمالت أجنبية وأخرى

 لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(
ً
0.1-الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقا

17.4)109.6()15(أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة
295.640.9)10(مصروفات ضريبة الدخل

التغيرات في:
)31.7(8.3)11(المخزون

69.1)175.7()9(الذمم المدينة التجارية واألخرى
128.197.9)18(الذمم الدائنة التجارية واألخرى

2.0)20.8()19(المخصصات

التدفقات النقدية:
)64.3()37.9(فوائد مدفوعة

-)4.5(فائدة مدفوعة على اإليجار
1.01.4فوائد مقبوضة

)20.6()145.4(ضرائب الدخل المدفوعة
1,434.4520.8 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)67.1()85.4()7(استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات 
 لحقوق الملكية 

ً
0.5-توزيعات أرباح من شركات مستثمر بها محتسبة وفقا

)66.6()85.4( النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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20212020 إيضاحمليون دوالر أمريكي

1,260.1339.5)16(متحصالت من قروض ألطراف أخرى
)504.0()523.1()16(سداد قروض أطراف أخرى

-)43.1(استحواذ حصة غير مسيطرة
)12.9()9.4()17(سداد التزامات اإليجار

)5.3()10.0()16(تكاليف معامالت قروض جديدة  
-)193.4()15(توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصة غير المسيطرة 

)129.7()1,443.6()13(توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين*
)312.4()962.5(النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

386.5141.8صافي التدفقات النقدية

386.5141.8صافي الزيادة في النقد وما يعادله
534.9424.6النقد وما يعادله في 1 يناير 

)31.5()22.3(تأثير التغيرات في معدالت الصرف على النقد المحتفظ به
899.1534.9النقد وما يعادله في 31 ديسمبر 

تمثل الحصة المدفوعة من توزيعات األرباح المعتمدة كما في 31 ديسمبر.  *

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 116 إلى 153 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد )يتبع(
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

معلومات حول الشركة   .1

شركة فيرتيغلوب بي ال سي )"فيرتيغلوب"أو "الشركة"( هي شركة عامة محدودة باألسهم 
مسجلة طبقا للوائح سوق ابوظبي العالمية لسنة 2020. تم إعادة تسجيل الشركة من شركة 

 في 23 
ً
خاصة محدودة إلى شركة عامة محدودة بتاريخ 5 سبتمبر 2021. تم تأسيس الشركة سابقا

ديسمبر 2018 كشركة خاصة محدودة باألسهم باسم فيرتيغلوب هولدنج ليمتد.

يوجد مكتب الشركة المسجل في 2476-2475، الطابق 20، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، 
جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مسجلة في السجل التجاري لسوق 
أبوظبي العالمي برقم 000001911. تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة 

وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة ’المجموعة‘(.

إن المجموعة موحدة تحت أو سي آي )"الشركة األم األساسية"( التي تمتلك 50% + 1 من إجمالي 
 األسهم وحقوق التصويت في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021. بعد إدراج فيرتيغلوب في

27 أكتوبر 2021، أصبح هيكل المساهمة على النحو التالي:

أو سي آي إن في: 50% + 1 من الحصة في إجمالي رأس المال الُمصدر  •

أدنوك: %36.2    •

التعويم الحر في سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة %13.8  •

يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات النيتروجينية.

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها بتاريخ 31 مارس 2022.

أساس اإلعداد واألحداث الرئيسية   .2

نبذة عامة

ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس 
ً

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق
المعايير المحاسبية الدولية وبما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من النظام األساسي للمجموعة 

ومتطلبات الئحة شركات سوق أبوظبي العالمي لسنة 2020.

ا لمبدأ التكلفة التاريخية، ما لم ُيذكر خالف ذلك.
ً

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق

تبدأ السنة المالية للمجموعة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. 

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي، وهو العملة التشغيلية وعملة عرض تقارير 
المجموعة. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب مليون، ما لم يذكر خالف ذلك.

الطرح العام األولي للشركة

درجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز 
ُ
في 27 أكتوبر 2021، أ

"AEF000901015" والرقم التعريفي الدولي لألوراق المالية "FERTIGLB"

باع مساهمو شركة )آو سي آي وأدنوك( 1.145 مليار سهم بما يمثل 13.8% من اسهم رأسمال 
الشركة ، وبعد الطرح مباشرة يبلغ اجمالي رأسمال الشركة المصدر 1,328,211,028 دوالر امريكي 

ويتالف من 8,301,318,925 سهم بقيمة 16.ج0 دوالر أمريكي لكل سهم، منها 4,150,659,464 
 لشركة او سي آي )بما يمثل 50% + 1 سهم من اجمالي راس المال الُمصدر( 

ً
سهم مملوكا

 من قبل أدنوك )بما يمثل 36.2% من اجمالي راس المال الُمصدر(.
ً
و3,005,077,450 سهم مملوكا

ملخص السياسات المحاسبية الهامة    .3

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات التي تم 
عرضها في هذه البيانات المالية الموحدة، باستثناء ما ورد في اإليضاح رقم 4.

التوحيد   .3.1

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة وحصص 
المجموعة في شركات زميلة وائتالفات مشتركة.
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التوحيد  )يتبع(  .3.1

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 خالل سيطرتها على تلك المنشأة ويصاحب ذلك بصورة عامة امتالك 

أكثر من نصف األسهم المصدرة وحقوق التصويت ذات الصلة. يتم تجميع الشركات التابعة بصورة 
 من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة. عندما تنتهي سيطرة 

ً
كاملة اعتبارا

المجموعة على الشركة التابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة 
والحصص غير المسيطرة ذات الصلة ومكونات حقوق الملكية األخرى. يتم االعتراف بالقيمة العادلة 

بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة. سوف يتم اعتبار القيمة 
، التكلفة عند 

ً
العادلة بأنها القيمة العادلة عند االعتراف األولي لألصل المالي أو، حيثما يكون مناسبا

االعتراف األولي باالستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة 
عن ذلك في األرباح أو الخسائر بما في ذلك تعديالت التحويل ذات الصلة المتراكمة في الدخل الشامل 

اآلخر. يتم بيان قائمة بالشركات التابعة الرئيسية في اإليضاح رقم 27.

المعامالت المحذوفة في البيانات المالية الموحدة

يتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وكذلك أي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة 
 حذف األرباح غير 

ً
عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ويتم أيضا

 لحقوق الملكية مقابل 
ً
المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا

االستثمار في تلك الشركات إلى مدى حصة المجموعة في الشركات الُمستثمر بها. 

يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى 
المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.

الحصص غير المسيطرة
 لحصتها التناسبية في صافي الموجودات التي يمكن 

ً
 وفقا

ً
يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيا

تحديدها في الشركة الُمستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب أي تغيرات في حصة 
المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.

دمج األعمال   .3.2

تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما ينطبق على 
مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ عليها تعريف العمل التجاري ويتم تحويل 

السيطرة إلى المجموعة. لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات تمثل عمل 
تجاري، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة التي تم االستحواذ 

عليها تشمل، بحد أدنى، مدخالت وعملية جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها 
القدرة على إنتاج مخرجات. 

لدى المجموعة خيار تطبيق اختبار التركيز الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة 
األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ عليها ال تمثل عمل تجاري. يتم استيفاء شروط اختبار 

التركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحواذ عليها مركزة في 
أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.  

يتم قياس تكلفة االستحواذ على أنها إجمالي المقابل الُمحول، المقاس في تاريخ االستحواذ، 
والقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة الُمستحوذ عليها. عند كل عملية تجميع 

أعمال، تختار المجموعة إما قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة الُمستحوذ عليها بالقيمة 
 لنسبة ملكيتها في صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الُمستحوذ 

ً
العادلة أو وفقا

عليها. يتم احتساب التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها في 
المصروفات اإلدارية. 

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تقوم بتقييم تصنيف موجودات مالية محددة ومطلوبات 
مالية مفترضة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو بالقيمة المطفأة أو كأصل مالي مقاس 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بإجراء تقييم ما إذا كان يجب فصل 
المشتقات الضمنية للشركة الُمستحوذ عليها عن عقودها األساسية.   

 بالقيمة 
ً
عندما يتم تجميع األعمال على مراحل، تتم إعادة قياس حصص الملكية المحتفظ بها سابقا

العادلة في تاريخ االستحواذ، مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ضمن األرباح أو الخسائر 
.
ً
أو اإليرادات الشاملة األخرى، حسبما يكون مناسبا

العمالت األجنبية   .3.3

المعامالت بالعمالت األجنبية
 ألسعار 

ً
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت التشغيلية لشركات المجموعة وفقا

الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. 

 لسعر 
ً
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة التشغيلية وفقا

الصرف السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية التي يتم قياسها 
 ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم 

ً
بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى العملة التشغيلية وفقا

فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة 
 لسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات العمالت 

ً
التاريخية وفقا

األجنبية في األرباح أو الخسائر ويتم عرضها ضمن صافي تكاليف التمويل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
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العمالت األجنبية  )يتبع(  .3.3

العمليات الخارجية

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة 
 ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير.

ً
العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى الدوالر األمريكي وفقا

 ألسعار الصرف السائدة 
ً
يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى الدوالر األمريكي وفقا

في تواريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم 
بيان القيمة التراكمية في احتياطي التحويل إلى المدى الذي يتم فيه تخصيص فرق التحويل إلى 

الحصص غير المسيطرة.

عند استبعاد عملية خارجية بالكامل أو جزء منها، بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأثير الهام أو 
السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

ذات الصلة بتلك العملية الخارجية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد. عند قيام 
المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة 

تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم المجموعة 
باستبعاد جزء فقط من شركة زميلة أو ائتالف مشترك مع االحتفاظ بالتأثير الهام أو السيطرة 

المشتركة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر.

األدوات المالية   .3.4

الموجودات المالية
يتضمن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثالث فئات رئيسية لتصنيف 

الموجودات المالية:

الُمقاسة بالتكلفة المطفأة،   •

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  •

وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  •

 للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ً
يرتكز تصنيف الموجودات المالية وفقا

بشكل عام على نموذج األعمال الذي يتم فيه إدارة األصل المالي وسمات تدفقاته النقدية 
التعاقدية. يلغي المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، الفئات السابقة الواردة 
في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والتي تتضمن الموجودات المالية المحتفظ بها لالستحقاق 

والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية الُمتاحة للبيع.

عقود شراء الغاز
 لشراء الغاز الطبيعي الالزم ألنشطة اإلنتاج الخاصة بها. ال يتم احتساب هذه 

ً
تبرم المجموعة عقودا

العقود كأدوات مالية حيث يتم استبعادها من نطاق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية من خالل "إعفاء االستخدام الذاتي". ُيطبق إعفاء االستخدام الذاتي على العقود 

 لمتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام 
ً
برم ويتم االحتفاظ بها الستالم بند غير مالي طبقا

ُ
التي ت

المتوقعة للمجموعة.

i. التصنيف والقياس الالحق 

التكلفة المطفأة 
يتم االحتفاظ بالذمم المدينة التجارية واألخرى لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن 

يترتب عليها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة. قامت المجموعة بتحليل سمات 
التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتوصلت إلى أنه ينطبق معايير نموذج أعمال ’الموجودات 

المحتفظ بها لالستحقاق‘ للقياس بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج إيرادات الفائدة من 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. 

أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
تقوم المجموعة ببيع بعض محافظ الذمم المدينة التجارية بموجب اتفاقية توريق إلى طرف آخر. فيما 
يتعلق بالمدينين المختارين، سوف تستخدم المجموعة ’نموذج االحتفاظ بغرض التحصيل والبيع‘ الوارد 

تعريفه في المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتقيس هذه الذمم المدينة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ii. إيقاف االعتراف  

الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما:

تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من الموجودات المالية، أو   •

•  تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة 
يتم بموجبها إما:

تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية للموجودات المالية بصورة فعلية، أو   -  

-   ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ   
بالسيطرة على األصل المالي.

تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها ضمن بيان المركز المالي، 
ولكنها تحتفظ بكافة أو معظم مخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة. في مثل هذه 

المعامالت، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
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المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما 
 بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل 

ً
يتم إلغاؤها أو انتهاؤها. تقوم المجموعة أيضا

شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بصورة جوهرية، وفي هذه الحالة يتم 
االعتراف بالتزام مالي جديد بالقيمة العادلة بناًء على الشروط المعدلة. 

عند إيقاف االعتراف بااللتزام المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المشطوبة والمقابل 
المدفوع )بما في ذلك أية موجودات غير نقدية محولة أو التزامات مفترضة( ضمن األرباح أو الخسائر. 

يتم قياس المطلوبات المالية مثل القروض والسلفيات والذمم الدائنة التجارية واألخرى بالتكلفة 
المطفأة.

iii. المقاصة  

تتم مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، 
وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ويكون لديها رغبة إما في 
تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ، أو تحصيل األصول وتسوية االلتزامات بصورة متزامنة.

النقد وما يعادله   .3.5

يتألف النقد وما يعادله من أرصدة نقدية وودائع تحت الطلب تمتد فترات استحقاقها األصلية إلى ثالثة 
أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ )تاريخ االستحقاق األصلي( وتخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات 

في قيمتها العادلة وتستخدمها المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل

تتألف النقدية المقيدة من األرصدة النقدية التي يوجد قيود محددة على قدرة المجموعة على 
استخدامها وتشتمل على النقدية المودعة كضمان مقابل اعتمادات مستندية مصدرة من قبل 
المجموعة. تشمل األموال المقيدة أرصدة لدى البنوك تحجز عليها المؤسسة المقرضة لسداد 

أقساط القرض في المستقبل المنظور. 

.

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

 منها االستهالك المتراكم 
ً
يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما

واالنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بشكل مباشر إلى االستـحواذ 
 على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي 

ً
على األصل. تشتمل تكلفة الموجودات المشيدة داخليا

تكاليف متكبدة أخرى منسوبة مباشرة لتهيئة الموجودات إلى االستخدام المحدد لها وتكلفة 
االلتزامات المتعلقة باستبعاد الموجودات باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.   

 ال يتجزأ من القدرة التشغيلية 
ً
عتبر جزءا

ُ
تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي يتم شراؤها والتي ت

للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك الُمعدات. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )عناصر رئيسية( من الممتلكات واآلالت والمعدات. 

يتم االعتراف باألرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات )المحتسبة على 
أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في األرباح أو الخسائر. تتم 

رسملة المصروفات الالحقة عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية 
المرتبطة بهذه المصروفات إلى المجموعة. يتم احتساب كافة تكاليف اإلصالحات والصيانة 

المستمرة كمصروفات عند تكبـدها. يتم االعتراف بقطع الغيار للممتلكات واآلالت والمعدات ضمن 
 أو أكثر وبخالف ذلك يتم 

ً
الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان متوسط معدل الدوران 12 شهرا

االعتراف بها ضمن المخزون.

الممتلكات واآلالت والمعدات قيد اإلنشاء
 تسجيل المصروفات المتكبدة لشراء وإنشاء الممتلكات واآلالت والمعدات على أنها "قيد 

ً
يتم مبدئيا

اإلنشاء" لحين االنتهاء من إنشاء األصل ويصبح جاهز لالستخدام. عند االنتهاء من إنجاز الموجودات، 
تتم إعادة تصنيف التكاليف المعترف بها من "قيد اإلنشاء" إلى الفئة النهائية المناسبة للممتلكات 

واآلالت والمعدات. ال يتم احتساب االستهالك للموجودات قيد اإلنشاء ويتم قياسها بالتكلفة 
 منها خسائر انخفاض القيمة. 

ً
مخصوما

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
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االستهالك

يتم احتساب االستهالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت من خالل 
األرباح أو الخسائر على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند مع األخذ باالعتبار القيم المتبقية. 

 
ً
ال يتم احتساب استهالك لألراضي. يتم احتساب االستهالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات اعتبارا

من التاريخ الذي يتم فيه تركيبها وتصبح جاهزة لالستخدام المحدد لها، أو فيما يتعلق بالموجودات 
 لالستخدام المحدد له.

ً
 من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز األصل ويصبح جاهزا

ً
، اعتبارا

ً
المشيدة داخليا

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود
Yearsالممتلكات واآلالت والمعدات:

10 - 50مباني 
5 - 27آالت ومعدات 

10 - 3تجهيزات وتركيبات

تقوم المجموعة بمراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، 
.
ً
ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا

عقود اإليجار   .3.8

تقوم المجموعة، في بداية العقد، بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل، أو يتضمن، عقد إيجار. يكون العقد 
عقد إيجار، أو يتضمن عقد إيجار،  في حال تم تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد 

لفترة زمنية نظير مقابل. 

عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع قيمة اإليجار في العقد على 
كل عنصر من العناصر اإليجارية وغير اإليجارية حسب أسعارها المستقلة ذات الصلة. بالنسبة لعقود إيجار 

العقارات، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية 
كعنصر إيجاري واحد.

تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق 
 بالتكلفة، والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدل بناًء على دفعات 

ً
 االستخدام مبدئيا

اإليجار التي تم سدادها في أو قبل  تاريخ بدء عقد اإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية 
متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف المواد الالزمة لفك وإزالة األصل ذو الصلة أو  استعادة األصل ذو 

 أي حوافز إيجارية مستلمة.
ً
الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته األصلية، ناقصا

 إطفاء موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى 
ً
يتم الحقا

نهاية فترة اإليجار، ما لم يتم بموجب عقد اإليجار نقل ملكية األصل ذات الصلة إلى الجهاز بنهاية مدة 
عقد اإليجار أو أن توضح تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في 

هذه الحالة، سيتم إطفاء أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذو الصلة، والذي يتم 
 لنفس األساس المستخدم للممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم بشكل دوري 

ً
تحديده وفقا

تخفيض أصل حق االستخدام بما يعادل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها في ضوء بعض 
عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار.

 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ 
ً
يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيا

البدء، بعد تخفيضها باستخدام سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار أو، في حال عدم إمكانية تحديد 
هذا المعدل بسهولة في العقد، معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة معدل 

االقتراض المتزايد كمعدل الخصم بشكل عام.

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل 
الخارجية المختلفة وإجراء بعض التعديالت على نحو يعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.

تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار مما يلي:

الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛  •

 باستخدام المؤشر أو 
ً
•  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا

السعر في تاريخ البدء؛

المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  •

•  سعر الممارسة بموجب خيار الشراء حيثما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسته، 
ودفعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة 

خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من 
عدم اإلنهاء مبكر.

يتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تتم إعادة 
قياس التزام عقد اإليجار عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير 
في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع استحقاق سداده 

بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا غيرت المجموعة تقييمها فيما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو 
التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك دفعة إيجار ثابتة أساسية معدلة.

عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مماثل للقيمة الدفترية ألصل حق 
االستخدام، أو يتم تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر في حال تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق 

االستخدام إلى الصفر.

والفريق ال يتصرف كمؤجر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ضئيلة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود إيجار الموجودات ذات 

القيمة الضئيلة وعقود اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف 
المجموعة بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه الفئة من عقود اإليجار كمصروفات على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة اإليجار.

الشهرة التجارية  .3.9

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 كانت منسوبة مباشرة للمنشآت القانونية التي تشكل المجموعة. 

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 

 لحقوق الملكية". 
ً
شركات زميلة أو ائتالفات مشتركة ضمن "الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا

يتم تخصيص الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة إلى الوحدات المنتجة للنقد 
لغرض اختبار انخفاض القيمة. 

يتم التخصيص لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات التي من المتوقع أن تستفيد من 
 إلى الخبرة السابقة.   

ً
تجميع األعمال والتي نشأت من خاللها الشهرة التجارية، استنادا

 منها خسائر انخفاض القيمة. يتم اختبار الشهرة 
ً
 قياس الشهرة التجارية بالتكلفة مخصوما

ً
يتم مبدئيا

 للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة؛ ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
ً
التجارية سنويا

بما يعادل قيمة الزيادة في القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. يتم 
 تكاليف البيع أو 

ً
تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد بأنها قيمتها العادلة ناقصا

القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. تتضمن األرباح 
أو الخسائر من استبعاد منشأة القيمة الدفترية للشهرة التجارية المتعلقة بالمنشأة التي تم بيعها. 
 وكافة الموجودات 

ً
ويتم االعتراف بكافة المصروفات األخرى المرتبطة بالشهرة التجارية المنتجة داخليا

غير الملموسة األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها.

المخزون    .3.10

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. ترتكز تكلفة مخزون 
المواد الخام وقطع الغيار والتوريدات على مبدأ المتوسط المرجح، وتشتمل على المصروفات المتكبدة 

لالستحواذ على المخزون وإيصاله إلى موقعه الحالي ووضعه الراهن. فيما يتعلق بالمخزون المصنع، 
 إلى الطاقة التشغيلية 

ً
تشتمل التكلفة على جزء مناسب من التكاليف العامة لإلنتاج استنادا

االعتيادية. تتمثل صافي القيمة القابلة لالسترداد في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية 
 منها تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصروفات البيع. 

ً
مخصوما

في حالة انخفاض صافي القيمة القابلة للتحقق عن تكلفة المخزون، يتعين تخفيض القيمة. قد يتعين 
تخفيض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق في حال تلف المخزون؛ أو يتقادم بشكل كلي 

أو جزئي؛ أو عندما ينخفض سعر بيع المنتج؛ أو ترتفع التكاليف المقدرة لإلنجاز، أو التكاليف المقدرة 
إلتمام البيع.

انخفاض قيمة الموجودات    .3.11

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 المشتق أنه تعرض النخفاض في القيمة إذا لم يفي الطرف المقابل بشروط السداد 
 على القيام ذلك. تأخذ 

ً
المتفق عليها أو في حالة وجود دليل على أن الطرف المقابل لن يكون قادرا

المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة هذه الموجودات لكل أصل على حدة وبشكل جماعي. 
فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ُيالحظ أنها لم تتعرض النخفاض في القيمة، يتم تقييمها 

بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد تعرضت النخفاض في القيمة ولم يتم تحديده حتى اآلن. فيما 
يتعلق بالموجودات التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق 

من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم إجراء تقييم جماعي من خالل تجميع الموجودات المالية التي 
لها خصائص مماثلة من حيث المخاطر. عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستند المجموعة إلى 

المعلومات السابقة بشأن توقيت االسترداد وقيمة الخسارة المتكبدة، مع إجراء التعديل الالزم ما إذا 
كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكبر 

أو أقل مما تشير إليه التجارب السابقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بالقيمة التي تزيد بها 
القيمة الدفترية لألصل المالي غير المشتق عن تدفقاته النقدية المستقبلية المقدرة بعد تخفيضها 

باستخدام معدل الفائدة األصلي. يتم اختبار الموجودات غير المالية غير المشتقة التي تعرضت 
النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق مما إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية قد زادت ومن 

ثم يجب عكس انخفاض القيمة. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في فترة الحقة بعد 
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة تقليص في خسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط هذا التقليص بصورة 

موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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انخفاض قيمة الموجودات )يتبع(  .3.11

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 
 أو عدة مرات خالل السنة إذا ظهرت مؤشرات على انخفاض القيمة. تخضع الموجودات 

ً
سنويا

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 القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يعادل الزيادة في 
القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل في 

 تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. تتمثل القيمة من 
ً
القيمة العادلة ناقصا

االستخدام في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من األصل 
أو الوحدة المنتجة للنقد نتيجة االستخدام المستمر. ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع 
 إلى أدنى مستوى له تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة )وحدات 

ً
الموجودات استنادا

منتجة للنقد(. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر. 

يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوالً 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 عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن 

القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، في حال لم يكن قد 
تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في فترة الحقة بعد 
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة تقليص في خسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط هذا التقليص بصورة 

موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

تقييم الخسارة المتوقعة لعمالء الشركات
تقوم المجموعة بتصنيف كل تعرض حسب درجة مخاطر االئتمان بناء على البيانات التي تعتبر بمثابة 

توقعات لمخاطر الخسارة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التصنيفات الخارجية والبيانات 
المالية المدققة وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتاحة عن العمالء 

في الصحف( وتطبيق أحكام ائتمانية قائمة على الخبرة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان من خالل 
االستعانة بعوامل نوعية وكمية تعتبر مؤشر لمخاطر التعثر وتتم مواءمتها مع تعريفات االئتمان 

الخارجي الصادرة عن الوكاالت )ستاندرد & بروز(.

يتم تقسيم حاالت التعرض داخل كل درجة من مخاطر االئتمان حسب تصنيف القطاع الجغرافي ويتم 
احتساب معدل خسائر االئتمان المتوقعة لكل قسم بناًء على حالة التعثر في السداد وخسائر 

االئتمان الفعلية على مدى السبع سنوات الماضية. يتم ضرب تلك المعدالت في العوامل العددية 
لبيان الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف 

الحالية ورأي المجموعة حول الظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة.

المخصصات   .3.12

يتم االعتراف بالمخصصات عندما ينشأ التزام قانوني أو ضمني حالي بناًء على أحداث سابقة، ويكون من 
المحتمل أن يتطلب تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام. إذا كان التدفق الخارجي محتمل، 
ولكن ال يمكن تحديده بصورة موثوقة، يتم اإلفصاح عن االلتزام. يتم تحديد الجزء غير المتداول من 

المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة بحيث 
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم 

االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل.

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 
 إلى عقد إيجار األرض التي توجد عليها منشآت اإلنتاج، تلتزم بعض 

ً
االلتزام بصورة موثوق بها. استنادا

الشركات بإعادة الموقع إلى حالته األصلية بعد إيقاف العمليات. لم تسجل المجموعة التزام يتعلق 
 أساس معقول لتقدير تاريخ أو 

ً
بهذا االلتزام المشروط باستبعاد الموجودات، حيث أنها ال ترى حاليا

مدى لتواريخ توقف العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيمة العادلة لهذا االلتزام.

مع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة والتجديد وأي أعمال تطوير أخرى سوف يتم تنفيذها بصورة 
، فإن ذلك يمكن أن ُيطيل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل غير مسمى 

ً
دورية كما كان يتم سابقا

 التغيرات المحتملة في التكنولوجيا وتوفر المواد الخام(.  
ً
)مع الوضع في االعتبار أيضا

المطالبات وااللتزامات المحتملة
تخضع المجموعة لدعاوى قانونية وتنظيمية ونزاعات تجارية 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 يؤدي إلى تدفق خارج للموارد وإذا أمكن قياس قيمة هذا التدفق الخارج بصورة 
موثوقة، يتم االعتراف بالمخصص.

مخصص الِمنح 
 ألن 

ً
يتم االعتراف بمخصص المنح كالتزام ضمني وال يتم خصم المبلغ إلى قيمته الحالية نظرا

المجموعة ال تعرف تاريخ السداد الفعلي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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التقارير القطاعية  .3.13

يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله 
أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات )بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع 
أي من عناصر الكيان األخرى( وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من قبل المسؤول 

الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية لدى الكيان التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع 
المعني وتقييم أدائه، والذي تتوافر معلومات مالية محددة بشأنه. تحدد المجموعة وتعرض قطاعات 

التشغيل على أساس المعلومات التي يتم توفيرها داخلًيا إلى المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات 
التشغيلية خالل الفترة. يتم تجميع قطاعات التشغيل في قطاعات لتقديم التقارير على أساس 

بيئات اقتصادية مماثلة ومنتجات مماثلة.

اإليرادات من العقود مع العمالء     .3.14

يتم االعتراف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو الخدمات إلى العمالء في السياق األعمال االعتيادية 
للمجموعة بقيم تعكس الثمن الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تلك السلع أو الخدمات. يتم 
االعتراف باإليرادات عندما تفي المجموعة بالتزامات األداء من خالل تحويل البضائع أو الخدمات المتعهد 

بها إلى العمالء. يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة في تحويل منتجات األسمدة للعمالء.

يتم تحويل البضائع عندما يسيطر العميل على األصل. يتوقف توقيت تحويل السيطرة على شروط 
البيع والشحن المتفق عليها. يتم إعداد الفواتير ويتم االعتراف باإليرادات في ذلك الوقت. عادة ما 

تستحق الفواتير خالل 30 يوم.

يتم االعتراف باإليرادات بعد خصم الخصومات والحسومات المتوقعة للعمالء. يتم االعتماد على 
الخبرة المتراكمة وأحكام اإلدارة لتقدير ورصد مخصص الخصومات والحسومات ويتم االعتراف 

باإليرادات إلى المدى الذي يكون من المرجح فيه بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس جوهري. ال يوجد 
لدى المجموعة أية 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 أي تعديل على 

أسعار المعامالت حسب القيمة الزمنية للمال.

إيرادات وتكاليف التمويل    .3.15

تتألف إيرادات التمويل من:

•  إيرادات الفائدة على المبالغ المستثمرة )بما في ذلك إيرادات الفائدة الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(؛ (;

األرباح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛  •

إيرادات توزيعات األرباح؛  •

أرباح القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  •

•  األرباح من أدوات التحوط المتعلقة بمشتقات العمالت األجنبية وأسعار الفائدة التي يتم االعتراف بها 
 في الدخل الشامل اآلخر؛ 

ً
في األرباح أو الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا

•  يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية؛ و

أرباح صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  •

تتألف تكاليف التمويل من:

مصروفات الفائدة على القروض؛  •

عكس الخصم من المخصصات والثمن المحتمل؛  •

مصروفات الفوائد المتعلقة بالتزامات اإليجار؛  •

الخسائر من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛  •

خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  •

خسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية  •

•  خسائر أدوات التحوط المتعلقة بالعمالت األجنبية ومشتقات أسعار الفائدة المعترف بها في األرباح 
 في الدخل الشامل اآلخر؛ و

ً
أو الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا

خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات المالية )بخالف الذمم المدينة التجارية(.  •

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض غير المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل 
في األرباح أو الخسائر، ويتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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تعويضات الموظفين  .3.16

خطة المساهمات المحددة
توفر بعض الشركات التابعة للمجموعة خطط للمعاشات التقاعدية وخطط لمكافآت نهاية الخدمة 
وتعويضات الخدمة طويلة األجل. إن خطط المعاشات التقاعدية مؤهلة ألن تكون خطط مساهمات 

محددة. يتم احتساب االلتزامات الخاصة بالمساهمات في خطط المساهمات المحددة كمصروفات عند 
 كموجودات إلى المدى الذي 

ً
تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم االعتراف بالمساهمات المدفوعة مقدما

يمكن فيه االسترداد النقدي أو تخفيض الدفعات المستقبلية.

تعويضات الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب تعويضات الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم 

االعتراف 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.

تعويضات الموظفين طويلة األجل
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 قيمته الحالية. يتمثل معدل الخصم في العائد في تاريخ الميزانية العمومية 
على السندات ذات التصنيف االئتماني )AAA( التي تنطوي على تواريخ استحقاق تقارب آجال التزامات 

المجموعة. يتم االعتراف بنتائج إعادة القياس في األرباح أو الخسائر في الفترة التي نشأت فيها.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين عندما يتم إنهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو 
عندما يقبل الموظف التسريح الطوعي مقابل هذه التعويضات. تعترف المجموعة بتعويضات نهاية 

 لخطة رسمية 
ً
الخدمة عندما يكون لديها التزام واضح إما بإنهاء خدمات الموظفين الحاليين وفقا

مفصلة دون إمكانية الرجوع، أو عندما تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة نتيجة لعرض تم 
تقديمه لتشجيع التسريح الطوعي. يتم تخفيض التعويضات المستحقة بعد أكثر من 12 شهر من 

تاريخ الميزانية العمومية إلى القيمة الحالية.

ضريبة الدخل  .3.17

الضريبة الحالية
تتمثل الضريبة الحالية في الضريبة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض عن اإليرادات أو الخسائر 

الخاضعة للضريبة للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو السارية بشكل فعلي في تاريخ 
التقرير، وأي تعديل على الضريبة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بالسنوات السابقة. 
 أي التزام ضريبي ناشئ عن إعالن توزيعات األرباح. تتم مقاصة 

ً
تشمل الضريبة الحالية المستحقة أيضا

ضريبة الدخل الحالية مستحقة القبض ومستحقة الدفع عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ 
بإجراء المقاصة، وذلك حيثما تتعلق ضريبة الدخل الحالية بنفس الهيئة المالية.

الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق الضريبية المؤقتة الناشئة بين 
األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة )طريقة 

"الميزانية العمومية"(. يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق المؤقتة 
القابلة للخصم، والخسائر المرحلة غير المستخدمة واالعتمادات الضريبية المرحلة غير المستخدمة، إلى 
المدى الذي يحتمل معه وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام موجودات 

ضريبة الدخل المؤجلة.

ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا نشأت عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ال 
تمثل دمج أعمال، وعندما ال تؤثر المعاملة على العملية الحسابية وال على األرباح أو الخسائر الخاضعة 
للضريبة. عالوة على ذلك، ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة فيما يتعلق بالتحقق المبدئي للشهرة 

وكذلك االستثمارات في 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.

يتم قياس ضريبة الدخل المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفترة التي يتم فيها 
تحقيق األصل أو تسوية االلتزام، وذلك بناًء 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 النفاذ بمقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل التزامات 

الضريبة الحالية، وذلك حيثما تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة بنفس الهيئة المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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ضريبة الدخل  )يتبع(  .3.17

الضريبة المؤجلة
في الحاالت التي يكون فيها من غير المحتمل أن تقبل الجهات الضريبية معاملة ضريبية ما، يتم 

عكس هذه الحالة من عدم اليقين في االعتراف وقياس الموجودات وااللتزامات الضريبية أو، 
بدالً من ذلك ، يتم رصد مخصص للمبلغ المتوقع تسويتها، حيثما أمكن تقديرها بشكل معقول. 

يعتمد هذا التقييم على التقديرات واالفتراضات وقد يتضمن سلسلة من األحكام المتعلقة 
باألحداث المستقبلية. قد تتوفر معلومات جديدة تجعل الشركة تغير أحكامها المتعلقة بمدى 

كفاية الموجودات وااللتزامات الضريبية الحالية. من شأن هذه التغييرات في الموجودات وااللتزامات 
الضريبية أن تؤثر على مصروفات ضريبة الدخل في الفترة التي يتم خاللها التغيير.

بيان التدفقات النقدية الموحد  .3.18

تم إعداد بيانات التدفقات النقدية الموحدة باستخدام الطريقة "غير المباشرة". تم تحويل التدفقات 
النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام متوسط أسعار الصرف. يتم بيان فروقات صرف العمالت بشكل 

منفصل في بيان التدفقات النقدية الموحد. إن معظم التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
تتألف من أعمال االستثمار وسحب االستثمار في الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير 
. يتم عرض عمليات استحواذ أو استبعاد 

ً
الملموسة وعمليات االستحواذ بقدر ما يتم دفعها نقدا

الشركات التابعة كاستحواذ على شركة تابعة، بصافي القيمة النقدية.

ربحية السهم  .3.19

يتم احتساب ربحية السهم العادي من خالل تقسيم األرباح أو الخسائر )بالصافي( المنسوبة إلى 
حاملي األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. عند إجراء 

هذا الحساب، يتم خصم أسهم الخزانة )العادية( من عدد األسهم العادية القائمة.

المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة  .4

ُيصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية بصورة دورية معايير محاسبية جديدة وتعديالت للمعايير 
والتفسيرات الحالية. تخضع المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات الحالية 

للمصادقة عليها من خالل تشريعات شركات سوق أبوظبي العالمي لسنة 2020.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت تسري على المجموعة خالل سنة 2021  .4.1

ليس للمعايير والتفسيرات التي تسري في 2021 أي تأثير مادي على فيرتيغلوب خالل 2021.

المرحلة 2 من تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة:
يتم إجراء تعديل أساسي للسعر المرجعي لمعدالت الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي، بما في 

ذلك استبدال بعض األسعار المعروضة بين البنوك، بمعدالت بديلة تكاد تكون خالية من المخاطر. إن 
تعرض المجموعة الرئيسي لمخاطر األسعار المعروضة بين البنوك في تاريخ التقرير يتمثل في معدالت 

الفائدة السائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمريكي على قروضها. إن السعر المرجعي البديل بالنسبة 
لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك لندن هو معدل فائدة التمويل المضمون لليوم الواحد والتي 

سيتم نشرها في يونيو 2023. تخطط المجموعة إنجاز إجراءات تعديل الشروط التعاقدية في ضوء 
تعديل األسعار المعروضة بين البنوك بنهاية سنة 2022.

م الفريق تعديل األسعار المعروضة بين البنوك )IBOR( على التمويل غير المسدد، وخلص إلى  قيَّ
أن عالقات أسعار الفائدة لم تعد مجهولة بشكل ناجم عن إصالحات األسعار المعروضة بين البنوك. 

تضمنت عقود القروض الرئيسية للمجموعة والمؤرخة في أغسطس 2021 فقرة بشأن توقع تحويل 
المعدالت مستقبالً.

 4.2.  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة المعدلة قيد اإلصدار دون أن يتم
تفعيلها بعد

بالنسبة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها التي لم يتم تطبيقها بعد وقد يتم 
تطبيقها في المستقبل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، يتم تقييمها لتحديد مدى تأثيرها 
المحتمل. ال يوجد في الوقت الراهن أي معايير أو تفسيرات من شأنها أن يكون لها تأثير جوهري على 

المجموعة إال وقد تم تطبيقها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .5

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع 
ً
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا

أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على المبالغ المعلنة في البيانات المالية الموحدة. 
تستند التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة والعديد من العوامل األخرى التي ُيعتقد بأنها معقولة في 

ظل الظروف الجارية، حيث يتم استخدامها لتحديد القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال 
يمكن الحصول عليها بسهولة من مصادر أخرى.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على 
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير أو في الفترة المراجعة والفترات 

المستقبلية، إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

مقارنة بالبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، لم تكن هناك تغيرات 
جوهرية في األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة والتي قد ينتج عنها مبالغ مختلفة 

بصورة جوهرية عن تلك المبالغ المعترف بها في البيانات المالية، تمت مراجعة جميع األحكام 
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة وتم تحديثها، حيثما اقتضت الضرورة، لهذا األمر.

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تنطوي على درجة عالية 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 والموجودات غير الملموسة
 اإلطفاء 

ً
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصا

المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة "القسط الثابت" بناًء 
على األعمار اإلنتاجية المقدرة. تضع اإلدارة تقديرات فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 

وتفترض أن اإلطفاء يتم على أساس "القسط الثابت". تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات، 
، في تاريخ كل ميزانية عمومية. بالنسبة للموجودات غير 

ً
ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، تقوم فيرتيغلوب بإجراء تقييم على أساس سنوي أو 
بشكل متكرر لما إذا كانت هناك مؤشرات على احتمال انخفاض قيمة األصل غير الملموس من خالل 

مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد بقيمها الدفترية. عند تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الموجودات 
غير الملموسة، تقوم فيرتيغلوب بوضع تقديرات وافتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية بناًء 

على القيمة من االستخدام.

 بوضع افتراضات وتقديرات فيما يتعلق بمعدالت الخصم بغرض 
ً
عند القيام بذلك، تقوم اإلدارة أيضا

احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. تقوم المجموعة مرة واحدة على 
 باختبار ما إذا كانت الشهرة التجارية قد تعرضت النخفاض القيمة من خالل مقارنة المبالغ 

ً
األقل سنويا

القابلة لالسترداد من الوحدات المنتجة للنقد بقيمها الدفترية. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في 
 تكلفة االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عند تحديد القيمة 

ً
القيمة العادلة ناقصا

القابلة لالسترداد، تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات حول اإليرادات المستقبلية والتكاليف 

المستقبلية واألعمال الرأسمالية المستقبلية واالستثمارات المستقبلية والمتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال ومعدالت التضخم المستقبلية. )اإليضاح 8(.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة "القسط الثابت" استناًدا إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة، 

مع مراعاة أي قيم متبقية. تضع اإلدارة تقديرات فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية، 
كما تفترض االستهالك على أساس "القسط الثابت". تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

، في تاريخ كل ميزانية عمومية. تقوم المجموعة 
ً
للموجودات، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا

، فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات على تعرض 
ً
بإجراء تقييم على أساس سنوي أو أكثر من مرة سنويا

أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات النخفاض القيمة من خالل مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد مع 
قيمها الدفترية.

عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد من الممتلكات واآلالت والمعدات، تقوم المجموعة بوضع تقديرات 
وافتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على القيمة من االستخدام. يعتمد معدل الخصم 

الذي سيتم استخدامه الحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في تحليل 
انخفاض القيمة على المتوسط المرجح لمعدل رأس المال. )إيضاح 7(.

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 
 إلى عقد إيجار األرض التي توجد عليها منشآت اإلنتاج، تلتزم بعض 

ً
االلتزام بصورة موثوق بها. استنادا

الشركات بإعادة الموقع إلى حالته األصلية بعد إيقاف العمليات. 

لم تسجل المجموعة التزام يتعلق بهذا االلتزام المشروط باستبعاد الموجودات، حيث أنها ال ترى 
 أساس معقول لتقدير تاريخ أو مدى لتواريخ توقف العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيمة 

ً
حاليا

العادلة لهذا االلتزام. مع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة والتجديد وأي أعمال تطوير أخرى 
، فإن ذلك يمكن أن ُيطيل العمر المادي لمنشأة 

ً
سوف يتم تنفيذها بصورة دورية كما كان يتم سابقا

 التغيرات المحتملة في التكنولوجيا وتوفر 
ً
اإلنتاج إلى أجل غير مسمى )مع الوضع في االعتبار أيضا

المواد الخام(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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المخزون  

عند تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها من المخزون، تقوم المجموعة بتقدير أسعار البيع في 
 تكلفة البيع. عند القيام بذلك، تقوم المجموعة بوضع تقديرات 

ً
سياق األعمال االعتيادية، ناقصا

وافتراضات بناًء على أسعار السوق الحالية واالستخدام التاريخي لمختلف فئات المنتجات مقابل 
مستويات المخزون الحالية ومخاطر تقادم المخزون المحددة )على سبيل المثال، نهاية عمر سلع 

وقطع غيار محددة وتأثير التشريعات البيئية الجديدة(. لتحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها من 
المخزون، تقوم المجموعة بتقدير أسعار البيع في سياق األعمال االعتيادية، وتكلفة اإلنجاز وتكلفة 

البيع )إيضاح 11(.

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 المنظور، وأمكن تقدير تكلفة هذه التدفقات الخارجة بشكل موثوق.

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 بشكل موثوق. تخضع هذه األحكام للتغيير كلما توفرت 
معلومات جديدة. 

قد تتغير القيمة الالزم رصدها كمخصص في المستقبل في ضوء التطورات الجديدة ذات الصلة. 
قد تؤثر التعديالت على التقديرات بشكل جوهري على األرباح أو الخسائر في المستقبل. عند 

 
ً
اتخاذ القرار، قد تتحمل المجموعة مبالغ تزيد عن المخصصات المرصودة لمثل هذه األمور. نظرا
لطول الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها إجراء تدفقات نقدية خارجة مستقبلية، بما في ذلك 

الفائدة المتراكمة ذات الصلة، يتعين وضع افتراضات. يمكن أن تتغير التدفقات النقدية المقدرة 
بشكل جوهري، من ضمن أمور أخرى، في حال أثرت التطورات السياسية على القوانين واللوائح 

 
ً
المستقبلية فيما يتعلق بحل الموجودات. لم تعترف المجموعة بأي التزام لحل الموجودات، نظرا

لعدم إمكانية وضع تقدير موثوق لقيمة االلتزامات.

 ما تنطوي اإلجراءات 
ً
فيما يتعلق بالقضايا القانونية، يتعين على المجموعة تقدير النتائج. غالبا

التنظيمية والقانونية ودعاوى ومنازعات تجارية وكذلك أعمال التحقيقات الحكومية على درجة 
عالية من التعقيد القانوني وعدم اليقين. تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة حالة هذه 

اإلجراءات مع المستشارين القانونيين الداخليين والخارجيين. )إيضاح 19(.

ضرائب الدخل
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في عدة دول. يتعين وضع تقديرات لتحديد مخصص ضريبة الدخل 

على مستوى المجموعة. إن الوضع الضريبي النهائي لبعض المعامالت والحسابات يكون غير 
مؤكد في سياق األعمال االعتيادية. تعترف المجموعة بالمخصصات المتوقعة من أعمال التدقيق 

الضريبي المتعلقة بأي ضرائب إضافية مستحقة. عندما يكون الناتج الضريبي النهائي لهذه األمور 
 عن المبالغ التي تم تسجيلها في البداية، فإن هذه الفروق من شأنها أن تؤثر على ضريبة 

ً
مختلفا

الدخل الحالية ومخصصات الضرائب المؤجلة في الفترة التي تم تحديدها فيها. تعترف المجموعة 
بموجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية ألصل الضريبة 

المؤجلة المراد استرداده، ويعتمد ذلك على تقديرات الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة حسب 
المنطقة التي تعمل فيها المجموعة والفترة التي يتوقع خاللها استرداد موجودات الضرائب 

المؤجلة. في حالة اختالف النتائج الفعلية أو التقديرات الجديدة عن التقديرات السابقة، بناًء على 
االستراتيجيات الضريبية المحتملة التي يمكن تطبيقها، قد يتعين إجراء تغييرات في االعتراف 
بموجودات الضريبة المؤجلة، على نحو من شأنه أن يؤثر على المركز المالي واألرباح أو الخسائر. 

)إيضاح 10(.

عقود اإليجار
يتعين وضع أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار، وما إذا كان المؤجر 
يتمتع بحقوق استبدال فعلية، ومن الذي يحصل على منافع اقتصادية من استخدام األصل ومن 

الذي يتخذ القرارات المتعلقة بكيفية وأغراض االستخدام خالل الفترة.

 تطبيق الحكم لتقييم ما إذا كانت المنشأة ستمارس أي خيارات تمديد أو إلغاء عقد 
ً
يتم أيضا

اإليجار. تطبق المجموعة األحكام بغرض تحديد معدل االقتراض اإلضافي المزمع الحتساب التزام 
اإليجار. )إيضاح 17(. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021128 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع(  .5

مخاطر السيولة
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 أصل مالي آخر. قامت المجموعة بوضع 
مجموعة من االفتراضات لتقييم قدرتها على تلبية متطلبات التعهدات )إيضاح 16( وااللتزامات عند 

استحقاقها. تتضمن هذه االفتراضات أحكام هامة حول النتائج المستقبلية والتدفقات النقدية.

تتضمن االفتراضات الرئيسية أسعار المنتجات وتسعير الغاز ومعدالت االستخدام والقدرة على ترتيب 
التمويل واحتمالية الحصول على إعفاءات من مخالفة التعهدات.

إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال  .6

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق من األدوات المالية. تنشأ 
هذه المخاطر من التعرضات في سياق األعمال االعتيادية وتتم إدارتها على أساس مركزي 

كشركة موحدة. يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة 
أعاله، وأهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة هذه المخاطر، باإلضافة إلى إدارة 

المجموعة لرأس المال.

إطار إدارة المخاطر

ويتولى المجلس مسؤولية اإلشراف على إنشاء إطار إدارة المخاطر التابعة للمجموعة وكذا على 
رصد أدائه. وتعد اإلدارة العليا )المحلية( مسؤولة عن التشغيل الفعال ألنظمة إدارة المخاطر الداخلية 

واألنظمة الرقابية.

بينما تكون إدارة الشؤون المالية المسؤولة عن تيسير وظيفة إدارة المخاطر واإلشراف عليها، فضالً 
عن االمتثال إلطار الرقابة الداخلية للمجموعة ودعم المجلس في ممارسة واجبات إدارة المخاطر.

تشرف لجنة التدقيق على كيفية مراقبة اإلدارة لسبل االمتثال لسياسات وإجراءات إدارة 
المخاطر الخاصة بالمجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي 

تواجهها المجموعة.

مخاطر االئتمان  .6.1

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تكبد المجموعة خسائر مالية في حال عجز العميل أو الطرف 
المقابل ألداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من المبالغ 

المستحقة للمجموعة من العمالء واالستثمارات في سندات الدين. تعمل المجموعة على تخفيف 
التعرض لمخاطر االئتمان من األرصدة النقدية القائمة من خالل إيداع األموال في مؤسسات مالية 
متعددة ذات تصنيف ائتماني مناسب. تتم مراقبة تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من العمالء 

وتخفيفها من خالل تقييمات االئتمان قبل بيع أي بضاعة. 

تقوم المجموعة، حيثما تقتضي الضرورة، برصد مخصص انخفاض قيمة يمثل تقديرها للخسائر 
المتوقعة 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. يضع المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج انخفاض القيمة ضمن 
ثالث مراحل، بناًء على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف 

المبدئي به.

كما في 31 ديسمبر 2021، قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كانت هناك أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
 إلى العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة باألدوات المالية، وتم االعتراف بمخصص مخاطر 

ً
استنادا

االئتمان المتوقعة )ايضاح 9(.

فيما يتعلق بالمعامالت مع المؤسسات المالية، تضع المجموعة حد أدنى للتصنيف االئتماني لألطراف 
المقابلة. يتمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لألدوات المالية. يمكن الرجوع إلى 

جداول األدوات المالية حسب الفئة، لمزيد من اإليضاح. ال يوجد تركيز جوهري لمخاطر االئتمان من الذمم 
التجارية المدينة واألخرى أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو النقد 

وما يعادله.

إن كافة أرصدة الذمم المدينة التجارية واألخرى لدى فيرتيغلوب تمثل بشكل جوهري إما استحقاقات 
من عمالء استراتيجيين، وهي مضمونة بخطابات ائتمان وضمانات وأوراق مالية، أو استحقاقات من 

جهات حكومية

فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

20212020إيضاحمليون دوالر أمريكي

451.7227.4)9(الذمم المدينة التجارية واألخرى*
899.1534.9)12(النقد وما يعادله والنقد المشروط

1,350.8762.3اإلجمالي

 للموردين.
ً
 والمبالغ المدفوعة مقدما

ً
* باستثناء المصروفات المدفوعة مقدما

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية واألخرى* بحسب القطاع الجغرافي:

20212020مليون دوالر أمريكي

112.2129.8الشرق األوسط وأفريقيا
223.116.7أسيا والمحيط الهادي

103.176.0أوروبا
13.34.9أميركا

451.7227.4اإلجمالي

 للموردين.
ً
 والمبالغ المدفوعة مقدما

ً
*باستثناء المصروفات المدفوعة مقدما

مخاطر السيولة  .6.2

تتمثل مخاطر السيولة في أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها 
المالية التي يتم تسويتها إما من خالل تسليم النقد أو أصل مالي آخر.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، باستثناء 
تأثير اتفاقيات التسوية:

31 ديسمبر 2021
إيضاحمليون دوالر أمريكي

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 
التعاقدية

 أقل
من سنة

5-1 
سنوات

 أكثر من
5 سنوات

المطلوبات المالية
التدفقات النقدية: 

-1,385.71,394.465.51,328.9)16(القروض والسلفيات
91.2327.912.740.3274.9)17(التزامات اإليجار

الذمم الدائنة التجارية 
-379.7379.7362.117.6)18(واألخرى*

الذمم الدائنة التجارية 
واألخرى المستحقة 

ألطراف ذات عالقة
)18(46.446.446.4--

1,903.02,148.4486.71,386.8274.9اإلجمالي

* باستثناء امتيازات الموظفين

31 ديسمبر 2020
إيضاحمليون دوالر أمريكي

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 
التعاقدية

 أقل
من سنة

5-1
سنوات

 أكثر من
5 سنوات

المطلوبات المالية
التدفقات النقدية: 

670.5843.2243.2563.037.0)16(القروض والسلفيات
93.3333.217.040.3275.9)17(التزامات اإليجار
 الذمم الدائنة

-296.5296.5293.03.5)18(التجارية واألخرى*
الذمم الدائنة التجارية 
واألخرى المستحقة 

ألطراف ذات عالقة
)18(31.031.031.0--

1,091.31,503.9584.2606.8312.9اإلجمالي

* باستثناء امتيازات الموظفين.

يستند معدل الفائدة المتغير على القروض والسلفيات إلى معدالت الفائدة اآلجلة في نهاية الفترة. 
 لتغير معدالت الفائدة السائدة لدى السوق.

ً
قد يتغير هذا المعدل وفقا

تصنف مبالغ القروض تحت الطلب ضمن فئة "أقل من سنة" ستتم إدارة االلتزامات المستقبلية بالنقد 
الوارد من العمليات في المستقبل والنقد وما يعادلة غير المقيد والمبالغ غير المستخدمة من ترتيبات 

التسهيالت االئتمانية، وتم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح 16.

 سيولة كافية، قدر 
ً
يهدف منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة إلى ضمان امتالكها دائما

اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر 
 حماية المجموعة من خالل التعامل مع 

ً
غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. ويتم أيضا

العديد من المؤسسات المالية من أجل الحد من تركز مخاطر السيولة.  

 على مستوى المجموعة، تضع المجموعة بصورة مستمرة توقعات 
ً
تتم إدارة مخاطر السيولة داخليا

للتحقق مما إذا كانت المجموعة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها المستقبلية. قامت المجموعة 
 التالية من تاريخ إصدار 

ً
بعناية بتقييم تمويل خطة أعمالها على األقل لفترة االثني عشر شهرا

البيانات المالية، مع األخذ في االعتبار القياسات الواردة أدناه وقامت بتطبيق عوامل الحساسية 
على مستوى مقدار السيولة المتاحة المتوقع. تشتمل االفتراضات الرئيسية على تسعير المنتجات 
وأسعار الغاز الطبيعية ومعدالت االستخدام. قامت اإلدارة بتطبيق هذه االفتراضات على التوقعات، 

حيث أنها تضع وتظهر مقدار كافي من السيولة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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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 من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة حاالت التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود 
مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية تنتج من طريق مايلي:

مخاطر تحويل العمالت األجنبية 

 لتواجد المجموعة في العديد من الدول، تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف حيث 
ً
نظرا

يؤثر ذلك على شركات المجموعة التي لها عمالت تشغيلية تختلف عن الدوالر األمريكي )العملة 
التشغيلية للمجموعة(. تتمثل العمالت ذات الصلة بصورة رئيسية في اليورو و الدينار الجزائري. ُيعتبر 

التعرض لمخاطر تحويل العمالت األجنبية جزء من طبيعة عمل المجموعة على الصعيد العالمي؛ ولذلك 
ال يتم التحوط منها. تحرص المجموعة على تخفيف مخاطر تحويل العمالت األجنبية إلى مقاييس 

االئتمان من خالل مطابقة عملة الدين مع التدفقات النقدية بصورة عامة.

مخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية 

تقوم شركات المجموعة بصورة رئيسية بتنفيذ أعمالها بعمالتها التشغيلية ذات الصلة. إال أن 
المجموعة تتعرض لمخاطر المعامالت بعمالت أجنبية إلى مدى وجود تباين بين العمالت المقّوم 

بها المبيعات والمشتريات واالستثمارات والقروض وبين العمالت التشغيلية ذات الصلة لشركات 
المجموعة. تقوم المجموعة بمراقبة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن األنشطة 

التشغيلية وتقوم بشكل اختياري بإبرام عقود صرف العمالت األجنبية للتحوط من التعرض لمخاطر 
العمالت األجنبية. تتمثل العمالت التشغيلية لشركات المجموعة بصورة رئيسية في الدوالر 

األمريكي والدينار الجزائري واليورو. يوجد لدى كل من الشركة المصرية لألسمدة والشركة المصرية 
للصناعات األساسية تعرض لتقلبات أسعار صرف الدوالر األمريكي / الجنيه المصري.

 فيما يلي ملخص األرصدة المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية،
والتي تختلف فيها عمالت التعرض الرئيسي عن العمالت التشغيلية، بما في ذلك األرصدة بين 

شركات المجموعة:

في 31 ديسمبر 2021 
مليون دوالر أمريكي  

الدوالر 
اليورو األمريكي 

 الجنيه
المصري

4.96.393.1الذمم المدينة التجارية واألخرى
1,114.019.90.3الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات

)8.0()11.4()1.9(الذمم الدائنة التجارية واألخرى
)0.5()19.9()3.0(الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات

---القروض والسلفيات
--)1,058.3(القروض والسلفيات بين الشركات

)121.1(--المخصصات
408.813.924.0النقد وما يعادله

في 31 ديسمبر 2020 
مليون دوالر أمريكي 

الدوالر 
اليورو األمريكي 

 الجنيه
المصري

8.94.887.6الذمم المدينة التجارية واألخرى
1,123.80.70.8الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات

)7.6()4.1(-الذمم الدائنة التجارية واألخرى
-)1.1()3.8(الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات

---القروض والسلفيات
--)1,118.3(القروض والسلفيات بين الشركات

)120.9(--المخصصات
233.18.826.5النقد وما يعادله

لم يتم إدراج الدينار الجزائري في الجدول أعاله الخاص بالتعرض لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية، 
حيث ال توجد منشآت ضمن المجموعة لديها بنود نقدية مقومة بالدينار الجزائري، باستثناء سورفيرت، 

التي تستخدم الدينار الجزائري كعملة تشغيلية لها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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أسعار الصرف الهامة
فيما يلي أسعار صرف العمالت الهامة المطبقة خالل السنة:

 متوسط
سعر الصرف
2021

 متوسط
سعر الصرف 
2020

 سعر اإلغالق
2021

 سعر اإلغالق
2020

1.18281.14181.13701.2225اليورو
0.06370.06320.06360.0635الجنيه المصري
0.00740.00790.00720.0076الدينار الجزائري

توضح الجداول التالية الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف اليورو والجنيه 
المصري والدينار الجزائري مع افتراض ثبات كافة المتغيرات األخرى. إن تعرض المجموعة لمخاطر تغير 

العمالت األجنبية فيما يتعلق بكافة العمالت األخرى غير مادي.

31 ديسمبر 2021
مليون دوالر أمريكي 

التغير في 
سعر الصرف

التأثير على األرباح
قبل الضريبة 

التأثير على 
 الدخل الشامل
اآلخر

-82.2%يورو – دوالر أمريكي 
%)8()2.2(-

-)0.4(3%جنيه مصري – دوالر أمريكي 
%)3(0.4-

-313.1%دينار جزائري – دوالر أمريكي 
%)3()13.1(-

  

31 ديسمبر 2020
مليون دوالر أمريكي 

التغير في 
سعر الصرف

التأثير على األرباح
قبل الضريبة 

التأثير على 
الدخل الشامل اآلخر

-80.5%يورو – دوالر أمريكي
%)8()0.5(-

-)0.4(3%جنيه مصري – دوالر أمريكي
%)3(0.4-

-37.2%دينار جزائري – دوالر أمريكي 
%)3()7.2(-

يتم تحديد األرقام المبينة أعاله على أساس تقلب أسعار صرف العمالت خالل السنوات ذات الصلة. 
 يتعلق جزء كبير من تعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية باألرصدة بين

شركات المجموعة.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفق النقدي لدى المجموعة من التعرض لمخاطر التغير 

في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي تخضع لمعدل فائدة متغير. تقوم 
المجموعة بمراجعة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة العالمية بانتظام. لم تبرم المجموعة أي 

مشتقات ألسعار الفائدة.  

تقوم المجموعة بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بصورة فعالة. تقوم المجموعة باحتساب 
تأثير التغير في سعر الفائدة المحدد على األرباح أو الخسائر. يتم استخدام نفس التغير في سعر 
الفائدة لكافة العمالت. يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة في 

أسعار الفائدة على هذا الجزء من القروض المتأثرة بالتغير. في ظل ثبات كافة المتغيرات األخرى، 
تتأثر أرباح المجموعة قبل الضريبة من خالل التأثير على القروض التي يترتب عليها معدل فائدة 

متغير باإلضافة إلى إعادة تمويل القروض الخاضعة لمعدل فائدة ثابت على النحو التالي:

20212020نقاط األساسمليون دوالر أمريكي 

 التأثير على األرباح
)2.7()10.9(+100 نقطة أساسقبل الضريبة للسنة التالية

10.92.7-100 نقطة أساس

إن الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة ترتكز على معطيات السوق 
ظهر وجود تقلب أقل بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة. يرتكز احتساب 

ُ
 والتي ت

ً
الملحوظة حاليا

حساسية أسعار الفائدة على المطلوبات التي تحمل فائدة، تتم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح رقم 16.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(

لم يكن لتعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة تأثير على البيانات المالية 2021حيث أنه من المتوقع أن 
يحدث التحول لمعدل الفائدة ليبور بالدوالر األمريكي في يونيو 2023 وأن جميع عقود القروض تتوقع 

هذا التغيير.

القروض والذمم المدينة / الذمم الدائنة بالتكلفة المطفأة
20212020إيضاحمليون دوالر أمريكي

الموجودات
451.7227.4)9(الذمم المدينة التجارية واألخرى*

899.1534.9)12(النقد وما يعادله 
1,350.8762.3اإلجمالي

المطلوبات
1,385.7670.5)16(القروض والسلفيات

426.1327.5)18(الذمم الدائنة التجارية واألخرى**
1,811.8998.0 اإلجمالي

 والدفعات المقدمة للموردين
ً
*   باستثناء المصروفات المدفوعة مقدما

** باستثناء امتيازات الموظفين

يوجد لدى المجموعة أي مشتقات.

إدارة رأس المال  .6.4

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال للحفاظ على ثقة المستثمر 
والدائن وثقة السوق باإلضافة إلى ضمان التطوير المستقبلي لألعمال. تتألف أسهم المجموعة 

من األسهم العادية واألرباح المحتجزة واالحتياطات والحصص غير المسيطرة للمجموعة. يقوم 
مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح إلى حاملي األسهم العادية. 
يفرض على المجموعة من مؤسسات مالية خارجية االحتفاظ بمتطلبات رأسمالية بالنسبة للدين لدى 

المجموعة. يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح 16 عن وصف التعهدات المالية.

فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لدى المجموعة في تاريخ التقرير.

20212020إيضاحمليون دوالر أمريكي

1,385.7670.5)16(قروض وسلفيات 
: النقد وما يعادله

ً
899.1534.9)12(ناقصا

486.6135.6صافي الدين 
2,506.03,062.4إجمالي حقوق الملكية

 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية
0.190.04في 31 ديسمبر

الممتلكات واآلالت والمعدات  .7

كما في 31 ديسمبر 2021، تمتلك المجموعة أرض بقيمة دفترية تبلغ 22.2 مليون دوالر أمريكي 
)2020: 22.2 مليون دوالر أمريكي(. تتعلق اإلضافات البالغة 84.6 مليون دوالر أمريكي بشكل أساسي 

بسورفيرت بقيمة 14.7 مليون دوالر أمريكي، وفيرتيل بمبلغ 47.1 مليون دوالر أمريكي والشركة 
المصرية للصناعات األساسية بمبلغ 7.4 مليون دوالر أمريكي، والشركة المصرية لألسمدة بمبلغ 14.0 

مليون دوالر أمريكي. يرتبط تأثير الحركة في أسعار الصرف في 2021 بشكل أساسي بسورفيرت، 
شركة عملتها التشغيلية مختلفة )الدينار الجزائري(، إلى عملة العرض المتبعة من قبل المجموعة. في 

2021، انخفض الدينار الجزائري بنسبة 5.3% مقابل الدوالر األمريكي.

إعادة تصنيف قطع الغيار

في عام 2021، قامت المجموعة بإجراء تقييم تفصيلي لقطع الغيار والذي نتج عنه إعادة تصنيف بعض 
البنود منخفضة القيمة إلى المخزون. وبالتالي، بلغت قيمة المخزون وقطع الغيار واآلالت المحولة من 
الممتلكات واآلالت والمعدات 19.0 مليون دوالر أمريكي )صافي من اإلهالك المتراكم( وبلغت قيمة 
المخزون وقطع الغيار واآلالت المعترف بها كمخزون ما قيمته 13.7 مليون دوالر أمريكي )صافي من 

مخصص التقادم(. ترتب على الفرق في المبلغ مخصص بقيمة 5.3 مليون دوالر أمريكي في بيان األرباح 
أو الخسائر الموحد للسنة الحالية.  

انخفاض قيمة رافعة تحميل السفن

في أبريل 2021، أثناء أداء أعمال الصيانة الدورية، سقطت رافعة تحميل السفن في "الرويس". وأظهر 
ا مما أدى إلى توقفها عن العمل. وتم تسجيل 

ً
الفحص تأثر المكونات الرئيسية للرافعة تأثًرا بالغ

انخفاض في القيمة لكامل صافي القيمة الدفترية للرافعة بمبلغ 10.5 مليون دوالر أمريكي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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298.75,427.943.246.55,816.3التكلفة 
)2,367.8(-)35.3()2,229.8()102.7(االستهالك المتراكم 

196.03,198.17.946.53,448.5في 31 ديسمبر 2020

التغيرات في القيمة الدفترية: 
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(تأثير التغير في أسعار الصرف

189.42,904.77.370.63,172.0في 31 ديسمبر 2020

298.05,314.143.570.65,726.2التكلفة 
)2,554.2(-)36.2()2,409.4()108.6(االهالك المتراكم 

189.42,904.77.370.63,172.0في 31 ديسمبر 2020

التغيرات في القيمة الدفترية: 
1.824.11.457.384.6اإلضافات
)245.3(-)1.8()237.2()6.3(االهالك  

)40.1(--)40.1(-إعادة تصنيف قطع الغيار )التكلفة(
21.1--21.1-إعادة تصنيف قطع الغيار )االهالك(

)0.1(--)0.1(-االستبعادات 
)10.5(--)10.5(-انخفاض القيمة

-)65.0(-65.0-التحويالت 
)39.5()1.4()0.2()35.1()2.8(تأثير التغير في أسعار الصرف

182.12,691.96.761.52,942.2في 31 ديسمبر 2021

295.25,257.044.461.55,658.1التكلفة 
االهالك المتراكم 

)2,715.9(-)37.7()2,565.1()113.1(وانخفاض القيمة
182.12,691.96.761.52,942.2في 31 ديسمبر 2021

الشهرة التجارية  .8

الشهرة التجاريةمليون دوالر أمريكي

1,942.4التكلفة 
)1,337.6(انخفاض القيمة المتراكم

604.8في 31 ديسيمبر 2020

1,942.4التكلفة
)1,337.6(انخفاض القيمة المتراكم

604.8في 31 ديسيمبر 2020

تم تخصيص الشهرة التجارية للوحدات المنتجة للنقد على النحو التالي:

الوحدات المنتجة للنقد
20212020مليون دوالر أمريكي

440.0440.0الشركة المصرية لألسمدة
164.8164.8شركة صناعات األسمدة بالرويس )"فيرتيل"(

604.8604.8اإلجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"
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الشهرة التجارية )يتبع(  .8

اختبار انخفاض الشهرة التجارية

يتطلب تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )الشركة المصرية لألسمدة( وفيرتيل 
أحكام وتقديرات هامة، بما 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 للوحدات المنتجة للنقد التي تتعلق بها الشهرة التجارية وعلى أساس افتراض 

أعمار إنتاجية غير محدودة. تتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيم القابلة 
لالسترداد في معدل الخصم ومعدل نمو القيمة الختامية وسعر البيع المتوقع لكل منتج وأسعار 

الغاز الطبيعي وعدد أيام التشغيل لكل مصنع. 

تستند افتراضات أسعار البيع على األسعار المستقلة المعلنة المتوقعة من قبل خبراء دوليين. ترتكز 
االفتراضات األخرى المستخدمة على الخبرة السابقة والمصادر الخارجية، ولكن غير متوقعة وغير 

مؤكدة بطبيعتها.

تستند اختبارات انخفاض القيمة على تقديرات محددة لتوقعات التدفقات النقدية بالدوالر األمريكي 
للسنوات من 2022 إلى 2026 )تشير هذه الفترة إلى طبيعة الدورة التشغيلية في هذا المجال(. 
بالنسبة للسنوات التالية، تم احتساب القيم المتبقية بناًء على متوسط هامش الربح قبل الفوائد 

والضرائب واإلطفاء واالستهالك لفترة التوقع، حيث تم األخذ في االعتبار معدل نمو دائم بنسبة 
2.02% يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة قبل الضريبة باستخدام معدالت الخصم قبل الضريبة.

فيما يلي المعدالت المطبقة عند إجراء اختبار انخفاض القيمة:

2021         2020        

النسبة
الشركة المصرية 
فيرتيللألسمدة

الشركة المصرية 
فيرتيللألسمدة

12.1%9.7%12.6%10.3%معدل الخصم قبل الضريبة
1.23%1.23%2.02%2.02%معدل النمو الدائم

نتائج اختبار انخفاض القيمة
بالنسبة لجميع الوحدات المنتجة للنقد، تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية. إن أي تغيير 
معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية لن يترتب عليه زيادة القيمة القابلة لالسترداد من الوحدات 

المنتجة للنقد عن القيم الدفترية.

الذمم المدينة التجارية واألخرى  .9

في 2018، أبرمت المجموعة اتفاقية توريق لبيع بعض محافظ الذمم المدينة التجارية دون حق الرجوع 
إلى مؤسسة مالية خارجية. من خالل القيام بذلك، تكون المجموعة قادرة على الحصول على 

التدفقات النقدية من المدينين المختارين في وقت أقرب من الوقت المعتاد. تقوم فيرتيغلوب بإيقاف 
االعتراف بالذمم المدينة التجارية، حيث يتم تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بشكل فعلي. 

عالوة على ذلك، دخلت المجموعة في ترتيبات مع مؤسسة مالية يتم بموجبها سداد كافة المبالغ 
المحصلة من العمالء إلى المؤسسات المالية دون تأخير ملحوظ. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021، تم تحويل مبلغ 10.6 مليون دوالر أمريكي )2020: 13.2 مليون دوالر أمريكي( من الذمم التجارية 
المدينة بموجب اتفاقية التوريق.

عالوة على ذلك، بلغ إجمالي المبلغ الذي تفرضه شركة التوريق 0.6 مليون دوالر أمريكي خالل السنة 
)2020: 0.6 مليون دوالر أمريكي(. بلغت محفظة الذمم المدينة التجارية المحتفظ بها للتحصيل والبيع 

في تاريخ التقرير 10.6 مليون دوالر أمريكي )2020: 6.8 مليون دوالر أمريكي(.

تشتمل الذمم الضريبية المدينة األخرى على مبلغ 900 مليون جنيه مصري )57.2 مليون دوالر أمريكي( 
متعلق بدفعة مسددة لمصلحة الضرائب المصرية كجزء من مطالبة ضريبة سوف يتم استردادها 

عند تسوية المطالبة الضريبية. تم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح 27 "النزاع الضريبي المتعلق بشركة 
أوراسكوم لإلنشاء والصناعة".

لم يتم خصم الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة إلى القيمة الحالية حيث أن التأثير على 
البيانات المالية الموحدة غير مادي.

إن القيمة الدفترية ’للذمم المدينة التجارية واألخرى‘ كما في 31 ديسمبر 2021 تقارب قيمتها العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"
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الذمم المدينة التجارية واألخرى )يتبع(  .9

20212020مليون دوالر أمريكي

261.193.7صافي الذمم المدينة التجارية
13.89.1صافي الذمم المدينة التجارية من أطراف ذات عالقة )إيضاح 25( ً

33.225.1مصروفات مدفوعة مقدما
103.992.1ذمم ضريبية مدينة أخرى

 للموردين
ً
22.121.7دفعات مدفوعة مقدما

3.732.5صافي الذمم المدينة األخرى
-69.2ذمم مدينة أخرى مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 25(

507.0274.2اإلجمالي
29.10.3غير متداولة

477.9273.9متداولة
507.0274.2اإلجمالي

فيما يلي فترات استحقاق الذمم المدينة التجارية المتداولة كما في تاريخ التقرير:

20212020مليون دوالر أمريكي

274.0101.4غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
 
ً
--متأخرة السداد من 1 – 30 يوما

 
ً
0.61.3متأخرة السداد من 31 – 90 يوما

 
ً
-0.2متأخرة السداد من 91 – 360 يوما

  
ً
-0.1متأخرة السداد ألكثر من 360 يوما

274.9102.7اإلجمالي

، قابلة 
ً
ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض القيمة ومتأخرة السداد ألكثر من 30 يوما

 إلى إحصائيات السداد التاريخية والتحليل الشامل لمخاطر االئتمان المتعلقة 
ً
للتحصيل بالكامل، استنادا

بالعميل، بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متاحة. لم تعترف المجموعة بأي مخصص 
للذمم المدينة التجارية.

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة المتعلق الذمم المدينة التجارية خالل السنة:

20212020مليون دوالر أمريكي

-)0.2(في 1 يناير 
)0.2(-اإلضافة

)0.2()0.2(في 31 ديسمبر

ضرائب الدخل   .10

ضرائب الدخل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  .10.1

20212020مليون دوالر أمريكي

)21.8()220.8(الضريبة الحالية
)19.1()74.8(الضريبة المؤجلة

)40.9()295.6(إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات
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مطابقة معدل الضريبة الفعلي    .10.2

تخضع عمليات المجموعة لضرائب الدخل في العديد من الدول األجنبية. تتراوح معدالت ضريبة الدخل 
النظامية من 0.0% إلى 25.0% مما يترتب عليه فرق بين المتوسط المرجح لمعدل ضريبة الدخل 

النظامية ومعدل ضريبة الدخل النظامية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة %25.0.

يمكن تلخيص مطابقة معدل ضريبة الدخل النظامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع معدل 
الضريبة الفعلي على النحو التالي:

%2020%2021مليون دوالر أمريكي

1,271.5168.0األرباح قبل ضريبة الدخل
%25.025%معدل ضريبة الدخل المطبق

 لمعدل الضريبة المطبق
ً
25.0)42.0(25.0)317.9(الضريبة المحتسبة وفقا

)6.2(10.4)3.1(39.4تأثير معدالت الضريبة في الدول األجنبية
)8.7(14.6)8.8(112.0إيرادات غير خاضعة للضريبة

9.6)16.1(1.4)17.6(مصروفات غير خاضعة لالقتطاع 
)4.6(1.37.8)17.1(ضريبة استقطاع على توزيعات األرباح

5.8)9.8()0.2(2.2موجودات ضريبية غير معترف بها
3.4)5.7(7.6)96.9(مراكز ضريبية غير مؤكدة

0.1)0.1(0.30.0تعديالت أخرى 
24.4)40.9(23.2)295.6(إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر

يبلغ معدل الضريبة الفعلي 23.2% )2020: 24.4%(، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى )1( اإليرادات غير 
الخاضعة للضريبة البالغة 156.5 مليون دوالر أمريكي و)2( المصروفات غير الخاضعة لالقتطاع البالغة 

)17.6( مليون دوالر أمريكي ،)3( موجودات ضريبية غير معترف بها بقيمة 2.2 مليون دوالر أمريكي. يرجع 
.
ً
الدخل غير الخاضع للضريبية بصورة رئيسية إلى أن حالة بعض شركات المجموعة معفاة ضريبيا

موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة  .10.3

التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة )صافي(:

20212020مليون دوالر أمريكي

)448.0()467.1(في 1 يناير
)19.1()74.8(األرباح أو الخسائر

-1.2أثر الحركة في أسعار صرف العمالت
)467.1()540.7(في 31 ديسمبر 

موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المعترف بها:

الصافي   المطلوبات     الموجودات

202120202021202020212020مليون دوالر أمريكي

)62.6()62.6()62.6()62.6(--الموجودات غير الملموسة
الممتلكات واآلالت 

)335.5()311.9()335.5()311.9(--والمعدات
الذمم الدائنة التجارية 

4.64.2--4.64.2واألخرى
)57.6()148.6()57.6()148.6(--مراكز ضريبية غير مؤكدة

)15.6()22.2()15.6()22.2(--مخصص ضريبة االستقطاع
)467.1()540.7()471.3()545.3(4.64.2اإلجمالي 

تتكون مطلوبات الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات غير الملموسة بشكل أساسي من الشهرة 
التجارية للشركة المصرية لألسمدة البالغ قيمتها 62.6 مليون دوالر أمريكي. سوف يتم عكس 

هذا االلتزام الضريبي المؤجل عندما تنخفض قيمة األصل. سيتم تحقيق المطلوبات الضريبية المؤجلة 
المعترف بها فيما يتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات على مدى فترة االستهالك لألصل ذو الصلة، 

والتي تتعلق بشكل أساسي بشركة فيرتيل بقيمة 247.6 مليون دوالر أمريكي والشركة المصرية 
لألسمدة بقيمة 64.3 مليون دوالر أمريكي.

إن الخسائر التشغيلية غير المعترف بها والمرّحلة البالغ قيمتها57.1 مليون دوالر أمريكي )2020: 54.0 
مليون دوالر أمريكي( تتعلق بشكل أساسي بشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات
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موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة )يتبع(  .10.3

المراكز الضريبية غير المؤكدة
تخضع المجموعة لقوانين ضريبية معقدة في دوائر قضائية متعددة. قد ينتج عن تطبيق هذه 

القوانين الضريبية المعقدة شكوك في تحديد المركز الضريبية. نحن نهدف إلى حل هذه الحاالت 
من عدم اليقين من خالل المناقشات التي نجريها مع السلطات الضريبية. يتم تحديد التأثير المالي 
ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 12 

ً
لحاالت عدم اليقين القائمة في تاريخ الميزانية العمومية وفق

والتفسير رقم 23 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والذي يتطلب 
منا وضع تقدير للنتيجة المحتملة ألي مركز ضريبي. إن تقديرنا للنتيجة المحتملة ألي مركز ضريبي غير 

مؤكد هو تقدير اجتهادي.

كما في 31 ديسمبر 2021، سجلت المجموعة مراكز ضريبية غير مؤكدة بلغت 148.6 مليون دوالر 
أمريكي )2020: 57.6 مليون دوالر أمريكي( والتي تم تصنيفها كالتزام ضريبي مؤجل. تم استحقاق 

الفوائد والغرامات المتوقعة المتعلقة بمطلوبات ضريبة الدخل غير المؤكدة وإدراجها ضمن المراكز 
الضريبية غير المؤكدة ومصروفات ضريبة الدخل. عالوة على االلتزام الضريبي غير المؤكد، لدى 

ا أصل ضريبي محتمل ال يفي حالًيا بمعايير االعتراف الواردة في المعيار المحاسبي 
ً

المجموعة أيض
الدولي رقم 12 والتفسير رقم 23 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

لمزيد من المعلومات، راجع إيضاح 26.

مخطط انتهاء صالحية الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية والموجودات الضريبية المؤجلة المرحلة 
غير المعترف بها:

مليون دوالر أمريكي
أقل من 
سنة واحدة

 من 1
إلى 5 
سنوات

 من 5
إلى 10 
سنوات

 من 10
إلى 15 
سنة

 من 15
إلى 20 
اإلجماليغير محدودسنة

ترحيل الخسائر 
التشغيلية غير 

المعترف بها، 
واإلعفاءات الضريبية 
والفروقات المؤقتة 

57.1----10.546.6في 2021
ترحيل الخسائر 

التشغيلية غير 
المعترف بها، 

واإلعفاءات الضريبية 
والفروقات المؤقتة 

54.0---53.80.2-في 2020

الذمم المدينة والدائنة لضريبة الدخل  .10.4

التغيرات في الذمم المدينة والدائنة لضريبة الدخل:

20212020مليون دوالر أمريكي

0.1)8.7(في 1 يناير
)21.8()220.8(الربح أو الخسارة

145.420.6مدفوعات
)7.8(10.6ضريبة االستقطاع غير قابلة لالسترداد
2.90.2تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت

)8.7()70.6(في 31 ديسمبر 
--ذمم ضريبة الدخل المدينة
)8.7()70.6(ذمم ضريبة الدخل الدائنة 

)8.7()70.6(اإلجمالي

قضية الضريبة وإعادة االستثمار الخاصة بشركة سورفيرت
في 29 ديسمبر 2020، أصدرت مديرية كبرى الشركات متعددة الجنسيات التابعة للمديرية العامة 
 الي شركة سورفيرت تم فيه الحفاظ علي مطالبتها االولية بمبلغ 7,296 

ً
للضرائب الجزائرية خطابا

مليون دينار جزائري )53.3 مليون دوالر أمريكي( فيما يتعلق بعدم االمتثال المزعوم اللتزامات إعادة 
االستثمار بموجب اإلعفاء الضريبي الممنوح في عام 2014 من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. 

تري المديرية العامة للضرائب أن شركة سورفيرت لم تقم في الوقت المحدد بالوفاء بالتزامات إعادة 
االستثمار المقررة بموجب إعفاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ونتيجة لذلك طالبت المديرية 

العامة للضرائب الجزائرية شركة سورفيرت سداد كامل المزايا الضريبية التي تتمتع بها بشأن ما ورد 
بيانه. في 1 فبراير 2021 استأنفت شركة سورفيرت علي هذا القرار وكجزء من االستئناف كان مطلوبا 

من شركة سورفيرت دفع دفعة اولية قدرها 2,189 مليون دينار جزائري )16.4 مليون دوالر أمريكي(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021138 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

الذمم المدينة والدائنة لضريبة الدخل )يتبع(  .10.4

في 31 أكتوبر 2021، تم رفض استئناف شركة سورفيرت على الدعوى األولية من قبل لجنة االستئناف 
الداخلية في المديرية العامة للضرائب الجزائرية )وازداد إجمالي التعرض للعقوبة بنسبة 25% وتعين على 

الشركة دفع مبلغ 1.824 مليون دينار جزائري )13.3 مليون دوالر أمريكي( )20% من المطالبة األولية 
والعقوبات المضافة إلى المبلغ المدفوع بالفعل في فبراير 2021(. على الرغم من ان شركة سورفيرت 

ترى أنها امتثلت اللتزامات إعادة االستثمار، إال أن المديرية العامة للضرائب بالجزائر طبقت تفسيرا 
 لقانون إعادة االستثمار. بسبب هذا النقص في التوجيهات التفصيلية والنتيجة السلبية 

ً
مختلفا

لالستئناف األول، ترى اإلدارة حاليا أنه عند موازنة جميع الحقائق والظروف الحالية وتطبيق التوجيهات 
التفسيرية لتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 23، أصبح من المحتمل أن ُيطلب 
من سورفيرت تسوية باقي مبلغ الضريبة المتنازع عليها. ونتيجة لذلك، سجلت الشركة التأثير الكلي 
لقضية إعادة االستثمار كمصروفات ضريبة الدخل بمبلغ 65.8 مليون دوالر أمريكي مما أدي إلي مركز 

ضريبي متبقي غير مؤكد بقيمة 32.8 مليون دوالر أمريكي.

ستتابع إدارة شركة سورفيرت، بدعم مستشاريها الخارجيين، الحالة التالية لالستئناف ألنها ال تزال 
ترى أن اسباب الدعوي ال أساس لها من الصحة، حيث أن شركة سورفيرت قد استوفت القصد والغرض 

من التزامات إعادة االستثمار بموجب نظام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

التدقيق الضريبي لسنة 2017 الخاص بشركة سورفيرت
 من المديرية العامة للضرائب الجزائرية بشأن 

ً
استلمت شركة سورفيرت في 30 ديسمبر 2021 إشعارا

التدقيق الضريبي لسنة 2017 والذي طعن في استقطاع مصروفات متنوعة. أجرت شركة سورفيرت 
بعض االفتراضات في اإلقرار الضريبي لعام 2017 بناًء على تفسيراتها التاريخية السابقة لقانون الضرائب 

 بدرجة كبيرة. تم الحصول على مشورة مختصين خارجيين، وبناًء 
ً
 وغامضا

ً
الجزائري، والتي يعد معقدا

عليها وافقت اإلدارة على تسجيل مركز ضريبي حالي غير مؤكد، نتيجة االختالف في تفسير قانون 
الضرائب الجزائري، بقيمة 3.6 مليون دوالر أمريكي لسنة 2017 و6.0 مليون دوالر أمريكي للسنوات 2018 
و2019 و2020 مسجلة كالتزام ضريبي مؤجل، األمر الذي نتج عنه إجمالي مصروفات ضريبية غير مؤكدة 

بقيمة9.6 مليون دوالر أمريكي.

المعالجة المالية لمتحصالت التأمين
في 30 ابريل 2017، وقعت حادثة في شركة سورفيرت تسببت في إغالق مصنع اإلنتاج لمدة طويلة. 

تم تقديم مطالبة تأمينية عن توقف العمل، حيث نجحت الشركة في الحصول على متحصالت تأمينية 
بقيمة 6.009 مليون دينار جزائري )43.3 مليون دوالر أمريكي( في عامي 2018 و2019. قامت سورفيرت 

بمعالجة متحصالت التأمين كإيرادات استثنائية، وهي معفاة من ضريبة الدخل للشركات على نسبة 
الصادرات. عقب محادثات غير رسمية مع المديرية العامة للضرائب الجزائرية خالل تدقيق السنة 2021، 

قامت اإلدارة بإعادة تقييم مركزها المتعلق بالمعالجة المالية للمتحصالت التأمينية.

أّيدت المشورة الخارجية قرار اإلدارة بتسجيل مخصص ضرائب غير مؤكدة بقيمة 14.0 مليون دوالر 
أمريكي، الناتجة عن تعقيد وغموض قانون الضرائب الجزائري.

المخزون  .11

2021

الصافيالمخفض القيمةاإلجماليمليون دوالر أمريكي

28.0)0.3(28.3البضائع الجاهزة
17.2)0.7(17.9المواد الخام والمواد االستهالكية
88.6)34.1(122.7قطع الغيار والوقود ومواد أخرى*

133.8)35.1(168.9اإلجمالي

*راجع اإليضاح 7 – إعادة تصنيف قطع الغيار

2020

الصافيالمخفض القيمةاإلجماليمليون دوالر أمريكي

38.1)0.3(38.4البضائع الجاهزة
21.3)0.1(21.4المواد الخام والمواد االستهالكية

66.5)2.6(69.1قطع الغيار والوقود ومواد أخرى
125.9)3.0(128.9اإلجمالي

*راجع اإليضاح 7 – إعادة تصنيف قطع الغيار

فيما يلي الحركة في المخصص خالل السنة:

20212020مليون دوالر أمريكي

)6.5()3.0(في 1 يناير
)1.0()32.1(المخصص المسّجل

4.5-رد المخصص
)3.0()35.1(في 31 ديسمبر 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"
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النقد وما يعادله  .12

20212020مليون دوالر أمريكي

0.20.2النقد في الصندوق
887.1528.3أرصدة بنكية
11.86.4النقد المقيد

899.1534.9اإلجمالي

يتم االحتفاظ باألرصدة المقيدة البالغة 11.8 مليون دوالر أمريكي )2020: 6.4 مليون دوالر أمريكي(، 
متضمنة النقد وما يعادله ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحدة، كضمان مقابل خطابات االعتماد 
وخطابات الضمان التي تم إصدارها، ولذلك فهي غير متاحة لالستخدام العام من قبل المجموعة.

حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة  .13

فيما يلي ملخص الحركة في عدد األسهم:

2020*2021مليون دوالر أمريكي

3,328.23,328.2عدد األسهم في 1 يناير 
-)2,000.0(تخفيض رأس المال
-6,937.1تقسيم األسهم

8,301.33,328.2عند اإلصدار في 31 ديسمبر - مدفوع بالكامل
0.161.00القيمة االسمية للسهم الواحد )بالدوالر األمريكي(

1,328.23,328.2في 31 ديسمبر 

تخفيض رأس المال
في 28 يونيو 2021، وافق مساهمو الشركة، من خالل قرار خاص، على تخفيض رأس المال من 

3.328.211.028 دوالر أمريكي إلى 1.328.211.028 دوالر أمريكي عن طريق إلغاء وإطفاء 2.000.000.000 
سهم عادي بما يتناسب مع عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم. عالوة على ذلك، وافق 

المساهمون على إضافة تخفيض رأس المال إلى احتياطي آخر قابل للتوزيع على النحو المقترح في 
28 يونيو 2021 من قبل مجلس إدارة الشركة. ظلت القيمة االسمية للسهم الواحد 1 دوالر أمريكي 

للسهم بعد تخفيض رأس المال. 

تقسيم األسهم العادية
في 16 سبتمبر 2021، وافق مساهمو الشركة، من خالل قرار خاص، على تقسيم 1.328.211.028 سهم 

عادي بقيمة اسمية قدرها 1.00 دوالر أمريكي لكل سهم في رأس مال الشركة إلى 8.301.318.925 
سهًم عادًيا بقيمة اسمية تبلغ 0.16 دوالر أمريكي للسهم.

االحتياطيات واألرباح المحتجزة  .14

مليون دوالر أمريكي
 احتياطيات
أخرى

احتياطي تحويل 
 العمالت
األجنبية

إجمالي 
االحتياطيات

األرباح 
المحتجزة

491.5)1,200.4()494.9()705.5(في 1 يناير 2020
74.3---أرباح السنة

)129.7(---توزيعات األرباح على المساهمين
-)29.0()29.0(-فروق أسعار صرف العمالت

436.1)1,229.4()523.9()705.5(في 31 ديسمبر 2020

-2,000.0-2,000.0تخفيض رأس المال

702.7---أرباح السنة
)593.6()850.0(-)850.0(توزيعات األرباح على المساهمين

10.4---استحواذ حصص غير مسيطرة
-63.6-63.6مساهمة رأسمالية

-)21.8()21.8(-فروق أسعار صرف العمالت
555.6)37.6()545.7(508.1في 31 ديسمبر 2021

توزيعات األرباح على المساهمين
في 31 مارس 2021 وافق مجلس اإلدارة على إعالن عن توزيعات أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة 55 

مليون دوالر أمريكي، والتي تم دفعها بالكامل واإلعالن في 28 يونيو 2021 عن مبلغ 130 مليون 
دوالر أمريكي، والتي تم دفعها بالكامل. تمت الموافقة على كلي اإلعالنين من قبل المساهمين 
في 28 يونيو 2021. في 25 أغسطس 2021 قامت الشركة بدفع توزيعات أرباح مقدمة بمبلغ 93.6 

إلى شركتي أو سي آي و أدنوك. في 12 سبتمبر 2021، تم التصديق على المبلغ خالل اجتماع مجلس 
اإلدارة المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2021 ووافق عليه المساهمون في نوفمبر 2021. في 12 سبتمبر 2021، 

 وافق المساهمون علي توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 165 مليون دوالر أمريكي، والتي تم دفعها في
5 أكتوبر 2021.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021140 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

االحتياطيات واألرباح المحتجزة )يتبع(  .14

في 4 أكتوبر 2021، وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 315 مليون دوالر 
أمريكي )بواقع 150 مليون دوالر أمريكي إضافية مقارنة بمبلغ 165 مليون دوالر أمريكي الذي كان 

 تم الموافقة عليه بالفعل في 12 سبتمبر 2021، وتم دفع توزيعات األرباح للمساهمين بتاريخ
11 أكتوبر 2021.(.

توزيعات أرباح خاصة
وافق المساهمون في 12 سبتمبر 2021 على دفع توزيعات أرباح خاصة بقيمة 850 مليون دوالر 

أمريكي. تم دفع هذه التوزيعات لمساهمي الشركة بتاريخ 5 أكتوبر 2021.

مساهمة رأسمالية
في إطار الطرح العام األولي، اتفقت شركة أو سي آي على تعويض جميع مساهمي فيرتيغلوب في 

حال حدوث مطالبات ضريبية معينة، وبالتالي ساهمت أو سي آي في فيرتغلوب بقيمة 1.004 مليون 
جنيه مصري )63.6 مليون دوالر أمريكي(.

الحصص غير المسيطرة   .15 

االستحواذ علي حصة إضافية بنسبة 15% في ايبك
في أغسطس 2021، اتفقت شركة فيرتيغلوب مع اتحاد شركات بقيادة شركة كي بي أر )رمزها في 
بورصة نيويورك KBR( والذي يضم كل من شركات كي بي ار ومتسوبيشي وجاي جي سي وايتوش، 

لشراء حصتهم المجمعة والبالغة 15% في الشركة المصرية للصناعات األساسية ايبيك مقابل 
مبلغ إجمالي قدره 43.0 مليون دوالر. وبذلك تصل حصة المجموعة في الشركة المصرية للصناعات 

األساسية إلى 75% مما يزيد من تبسيط هيكل المجموعة. يشتمل مبلغ 43.0 مليون دوالر على مبلغ 
4.6 مليون دوال طالبت بها شركة كي بي أر على أنها توزيعات أرباح غير مدفوعة. وبالتالي فان المقابل 

لألسهم هو مبلغ 38.4 مليون دوالر.

يلخص الجدول التالي تأثير المعاملة على حصة ملكية الشركة المنسوبة للمساهمين:

31 ديسمبر 2021مليون دوالر أمريكي

48.8القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المستحوذ عليها
 
ً
)38.4(المقابل المدفوع للحصة غير المسيطرة نقدا

10.4التأثير على حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين 

2020
مليون دوالر أمريكي

الشركة المصرية 
للصناعات 
األساسية

سورفيرت الجزائر 
إس بي أيه

ميبكو كايمان
والشركة المصرية 
اإلجماليلألسمدة

-%25 - %0.04%49.01%40.00الحصص غير المسيطرة
119.0384.130.4533.5الموجودات غير المتداولة

29.0211.92.4243.3الموجودات المتداولة
)166.1()0.3()162.9()2.9(المطلوبات غير المتداولة

)83.2()2.5()14.8()65.9(المطلوبات المتداولة

79.2418.330.0527.5صافي الموجودات

34.894.00.1128.9اإليرادات

59.70.152.8)7.0(األرباح/الخسائر
)27.9(-)27.9(-الدخل الشامل اآلخر

31.80.124.9)7.0(إجمالي الدخل الشامل 
----توزيعات األرباح النقدية

2021
مليون دوالر أمريكي

الشركة المصرية 
للصناعات 
األساسية

سورفيرت الجزائر 
إس بي أيه

الشركة المصرية 
اإلجماليلألسمدة

-%0.04%49.01%25الحصص غير المسيطرة
69.8339.91.5411.2الموجودات غير المتداولة

50.0312.00.2362.2الموجودات المتداولة
)10.9()0.2()8.9()1.8(المطلوبات غير متداولة

)102.7()0.2()86.1()16.4(المطلوبات متداولة

101.6556.91.3659.8صافي الموجودات

98.5404.30.6503.4اإليرادات

42.5230.50.2273.2األرباح
)19.7(-)19.7(- الدخل الشامل اآلخر

42.5210.80.2253.5إجمالي الدخل الشامل 
)193.4(-)189.5()3.9(توزيعات األرباح النقدية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"
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الحصص غير المسيطرة )يتبع(  .15

فرق التأثير في المشاركة في األرباح للحصص غير المسيطرة: تم االتفاق على ترتيب للمشاركة في 
األرباح في اتفاقية شراكة سورفيرت بين المجموعة والشريك، حيث سيحصل المستثمر اآلخر على جزء 

أعلى نسبًيا من توزيعات األرباح كتعويض عن السعر المخفض للغاز الطبيعي المورد من قبل الشريك 
وفق ترتيب من قبل الشريك. ونتيجة لهذه االتفاقية، زادت الحصص غير المسيطرة بمقدار 109.5 مليون 

دوالر أمريكي خالل عام 2021 )بلغت الزيادة في 2020 مبلغ 17.4 مليون دوالر أمريكي(.

القروض والسلفيات   .16

20212020مليون دوالر أمريكي

670.5882.2في 1 يناير
1,260.1339.5متحصالت من قروض

)504.0()523.1(مدفوعات القروض
6.95.0استهالك تكاليف المعامالت
)5.3()10.0(تكاليف المعامالت المتكبدة 

)46.9()18.7(تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت
1,385.7670.5في 31 ديسمبر

1,326.1544.7غير متداولة
59.6125.8متداولة

1,385.7670.5اإلجمالي

يتعلق تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت بشكل أساسي بالقروض المقومة بالدينار الجزائري، 
والتي تختلف عن عملة العرض الخاصة بالمجموعة )إيضاح 6(.

فيرتيغلوب أكملت إعادة تمويل جديدة
في 16 أغسطس 2021، حصلت فيرتيغلوب على تمويالت بدون ضمانات بقيمة 1.4 مليار دوالر أمريكي 

على النحو االتي:

، قابل 
ً
•  قرض تمويل مرحلي لحين إصدار سندات بقيمة 900 مليون دوالر أمريكي يمتد لمدة 18 شهرا

للتمديد لمدة 6 أشهر، ومن ثم لمدة 6 أشهر إضافية )إجمالي فترة السداد مجتمعة 30 شهر(، 
 بسعر 

ً
بمعدل فائدة يساوي أسعار الفائدة السائد بين بنوك لندن +105 نقطة أساس ألول 12 شهرا

فائدة تزداد بمقدار 25 نقطة أساس لكل 3 أشهر من بعد ذلك. كما تم إضافة تسهيل أكورديون 
بقيمته 200 مليون دوالر أمريكي.

•  قرض دوار بقيمة 300 مليون دوالر يستحق السداد في عام 2026 بمعدل فائدة يساوي أسعار 
الفائدة السائد بين بنوك لندن +175 نقطة أساس.

تم سحب القرض المرحلي البالغ 900 مليون دوالر أمريكي و 200 مليون دوالر أمريكي في 4 أكتوبر 
2021. وبلغ إجمالي تكاليف المعامالت 10.0 مليون دوالر أمريكي.

تم استخدام المتحصالت لسداد القروض القائمة الحالية للشركة المصرية لألسمدة وفيرتيغلوب 
)250 مليون دوالر أمريكي تقريًبا( ولدفع توزيعات أرباح خاصة قدرها 850 مليون دوالر أمريكي والتي 

تم دفعها إلى مساهمي فيرتيغلوب في 5 أكتوبر 2021.

التعهدات
تشتمل اتفاقيات القروض المتعلقة بشركة فيرتيغلوب بي إل سي وسورفيرت على تعهدات مالية. 

فيما يلي ملخص تعريفات احتساب التعهدات المالية المطبقة على التسهيالت داخل المجموعة:

•  نسبة تغطية خدمة الدين: اإليرادات المتاحة )اإليرادات المكتسبة مطروًحا منها مصروفات التشغيل( 
إلى خدمة الدين )صافي رسوم التمويل بما في ذلك العنصر الرأسمالي لعقود اإليجار التمويلي( أو 

إجمالي الربح مطروًحا منه التغير في رأس المال العامل إلى الفوائد ودفعات أصل المبلغ.

•  نسبة الدين إلى حقوق الملكية أو نسبة الرافعة المالية: إجمالي الدين )التزامات الديون طويلة األجل 
والمتداولة( إلى إجمالي حقوق الملكية )رأس المال الوحيد للمقترض(. 

•  نسبة تغطية الفوائد: صافي اإليرادات التشغيلية السنوية إلى صافي تكاليف التمويل.

تم الوفاء بجميع التعهدات المالية في 31 ديسمبر 2021.

تصبح القروض مستحقة على الفور في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلبات التعهد. لمزيد من 
التفاصيل حول مخاطر السيولة التي تواجهها المجموعة، راجع إيضاح 6-2. تتضمن االقتراضات الخارجية 

تغييًرا في بنود السيطرة التي تمكن المقرضين من طلب استرداد التمويل المقدم.

متحصالت من القروض
في عام 2021، بلغ إجمالي المتحصالت من القروض من أطراف أخرى مبلغ 1.260.1 مليون دوالر أمريكي 

مقارنة بمبلغ 339.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020. 

كما في 31 ديسمبر 2021، كان لدى المجموعة التسهيالت غير المسحوبة التالية:

تسهيل نقدي متجدد بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي  •

تسهيل تمويل تجاري بقيمة 75 مليون دوالر أمريكي  •

سحب على المكشوف بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي    •

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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القروض والسلفيات )يتبع(  .16

نوع القرض  الشركة المقترضة 

المبلغ األصلي
)مليون دوالر 

 تاريخ االستحقاق معدل الفائدة أمريكي(

 القيمة 
الدفترية
)مليون دوالر 
أمريكي(

 الجزء طويل 
األجل
)مليون دوالر 
أمريكي( 

 الجزء قصير 
األجل
)مليون دوالر 
أمريكي(

القيمة العادلة
)مليون دوالر 
 الكفالة / الضمان المقدم )إن وجد( أمريكي(

قرض ألجل - شركة سورفيرت الجزائر
مضمون

961.3 دوالر 
أمريكي

)114,440.0 دينار 
جزائري(

سعر فائدة البنك 
الجزائري زائد

معدل سنوي %1.95

حساب احتياطي خدمة الدين، حظر بيع أو تخفيض حصة ال ينطبق        294.0228.665.4يونيو 2026
الشركة وموجوداتها، ضمان مقابل مصنع إنتاج في حالة 
عدم السداد

قرض ألجل - فيرتيغلوب بي ال سي
مضمون

1.100.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%1.05*

فبراير 2023
قابل للتمديد**

إن القرض مضمون، بضمان مشترك وفردي، من قبل 1,101.8)5.8(1,091.71,097.5
فيرتيغلوب بي ال سي والشركة المصرية لألسمدة 
ش.م.م و الرويس لصناعات األسمدة  ذ.م.م و أو سي آي 
فرتليزر ترايدنج ليمتد و فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة و  أو 
سي آي فرتليزر ترايد اند سبالي بي في.

تسهيل فيرتيغلوب بي ال سي
ائتماني دوار

300.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%1.75

ال ينطبق----2026

 أو سي آي فيرتليزر
تريدنج ليمتد

تسهيل 
ائتماني دوار

75.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%2.50

ً
ال ينطبق----ُيجدد سنويا

1,385.71,326.159.6n/aاإلجمالي 31 ديسمبر 2021

 األولى بداية من أغسطس 2021 وتزيد بمعدل 25 نقطة أساس كل ثالثة أشهر بعد ذلك.
ً
 *لفترة الـ12 شهرا

**قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر ثم لمدة 6 أشهر إضافية بحيث تكون الفترة اإلجمالية 30 شهر.

نوع القرض  الشركة المقترضة 

المبلغ األصلي
)مليون دوالر 

 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة أمريكي(

 القيمة 
الدفترية
)مليون دوالر 
أمريكي(

 الجزء طويل 
األجل
)مليون دوالر 
أمريكي( 

 الجزء قصير 
األجل
)مليون دوالر 
أمريكي(

القيمة العادلة
)مليون دوالر 
 الكفالة / الضمان المقدم )إن وجد( أمريكي(

قرض ألجل - شركة سورفيرت الجزائر
مضمون

961.3 دوالر 
أمريكي

)114,440.0 دينار 
جزائري(

سعر فائدة البنك 
الجزائري زائد

معدل سنوي %1.95

حساب احتياطي خدمة الدين، حظر بيع أو تخفيض حصة 398.2325.772.5n/aيونيو 2026
الشركة وموجوداتها، ضمان مقابل مصنع إنتاج في حالة 
عدم السداد

قرض ألجل - الشركة المصرية لألسمدة
مضمون

150.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%2.0

إن القرض مضمون، بضمان مشترك وفردي، من قبل 134.2108.425.8136.7يونيو 2025
فيرتيغلوب هولدنج ليمتد والشركة المصرية لألسمدة 
ش.م.م و الرويس لصناعات األسمدة ذ.م.م و أو سي آي 
فرتليزر ترايدنج ليمتد و فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة و أو 
سي آي فرتليزر ترايد اند سبالي بي في.

قرض ألجل - فيرتيغلوب هولدنج ليمتد
مضمون

160.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%2.0

إن القرض مضمون، بضمان مشترك وفردي، من قبل 138.1110.627.5140.7يونيو 2025
فيرتيغلوب هولدنج ليمتد والشركة المصرية لألسمدة 
ش.م.م و الرويس لصناعات األسمدة ذ.م.م و أو سي آي 
فرتليزر ترايدنج ليمتد و فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة و أو 
سي آي فرتليزر ترايد اند سبالي بي في.

قرض ألجل - فيرتيغلوب هولدنج ليمتد
مضمون

75.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%2.0

ال ينطبق----أكتوبر 2025

أو سي آي فيرتليزر تريدنج 
ليمتد 

تسهيل 
ائتماني دوار

75.0 دوالر 
أمريكي

سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في لندن 

)ليبور( +%2.5

ً
ال ينطبق----ُيجدد سنويا

670.5544.7125.8n/aاإلجمالي 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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عقود اإليجار  .17

تستأجر المجموعة عدًدا من المكاتب والمخازن واألراضي وسكن الموظفين وأجهزة كمبيوتر وماكينات 
ومركبات. تتراوح مدة اإليجار من سنة واحدة إلى خيارات تجديد لمدد غير محددة. يتم احتساب التزام 

 إلى 
ً
اإليجار لعقود اإليجار التي تتضمن خيارات تجديد لمدد غير محددة باستخدام مدة إيجار استنادا

فترات التجديد المتوقعة والتي قد تزيد عن 100 سنة.

التزامات اإليجار  .17.1

مليون دوالر أمريكي
التزامات اإليجار 
غير المتداولة

التزامات اإليجار 
اإلجماليالمتداولة

87.712.5100.2في 1 يناير 2020 

الحركة في القيمة الدفترية:
)12.9()12.9(-المدفوعات

4.6-4.6تراكم الفائدة 
1.60.31.9اإلضافات

-12.5)12.5(التحويالت
)0.5(-)0.5(تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت

80.912.493.3في 31 ديسمبر 2020

مليون دوالر أمريكي
التزامات اإليجار 
غير المتداولة

التزامات اإليجار 
اإلجماليالمتداولة

80.912.493.3في 1 يناير 2021

الحركة في القيمة الدفترية:
)13.9()13.9(-المدفوعات

4.40.14.5تراكم الفائدة 
7.30.37.6اإلضافات

-12.4)12.4(التحويالت
)0.3(-)0.3(تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت

79.911.391.2في 31 ديسمبر 2021

في 31 ديسمبر 2020
مليون دوالر أمريكي

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية
التعاقدية

أقل من
سنة

من سنة 
إلى 5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

93.3333.217.040.3275.9التزامات اإليجار
93.3333.217.040.3275.9اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2021
مليون دوالر أمريكي

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية
التعاقدية

أقل من
سنة

من سنة 
إلى 5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

91.2327.912.740.3274.9التزامات اإليجار
91.2327.912.740.3274.9اإلجمالي

موجودات حق االستخدام  17.2

مليون دوالر أمريكي
األرض 
والمباني

األثاث
اإلجماليوالتجهيزات

47.647.194.7في 1 يناير 2020 

الحركة في القيمة الدفترية:
1.9-1.9اإلضافات

)10.6()8.0()2.6(االستهالك
)0.2(-)0.2(االستبعادات

)0.3(-)0.3(تأثير الحركة أسعار صرف العمالت
46.439.185.5في 31 ديسمبر 2020

مليون دوالر أمريكي
األرض 
والمباني

األثاث
اإلجماليوالتجهيزات

46.439.185.5في 1 يناير 2021

الحركة في القيمة الدفترية::
6.41.98.3اإلضافات

)0.1(-)0.1(االستبعادات
)0.3()0.3(-إعادة تقييم العقود

)11.2()8.0()3.2(االستهالك
)0.6()0.1()0.5(تأثير الحركة أسعار صرف العمالت

49.032.681.6في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى  .18

20212020مليون دوالر أمريكي

140.799.6الذمم الدائنة التجارية 
الذمم الدائنة التجارية المستحقة ألطراف ذات عالقة 

13.418.8)إيضاح 25( 
33.012.2الذمم الدائنة األخرى ألطراف ذات عالقة )إيضاح 25(

19.59.8المبالغ مستحقة الدفع بموجب برنامج التوريق
4.112.3توزيعات األرباح المستحقة 

181.3160.1المصروفات المستحقة 
0.90.9الفوائد المستحقة

14.012.4تعويضات الموظفين
24.713.3الذمم الدائنة األخرى

-7.8إيرادات مؤجلة
0.70.5الضرائب األخرى مستحقة الدفع 

440.1339.9اإلجمالي
17.715.9غير متداولة

422.4324.0متداولة
440.1339.9اإلجمالي

تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة لشركة التوريق تبلغ 19.5 مليون دوالر أمريكي )2020: 
9.8 مليون دوالر أمريكي(. يتضمن إيضاح 6 المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ومخاطر 

 ألن التأثير سيكون غير 
ً
السيولة. لم يتم خصم الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة نظرا

جوهري. إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.

المخصصات   .19

مليون دوالر أمريكي
مطالبات 
اإلجماليمخصص التبرعاتومخصصات أخرى

33.8118.7152.5في 1 يناير 2020
2.0-2.0مخصص مكّون خالل السنة 

2.20.9)1.3(تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت
34.5120.9155.4في 31 ديسمبر 2020

---غير متداولة
34.5120.9155.4متداولة

34.5120.9155.4اإلجمالي

مليون دوالر أمريكي
مطالبات 
اإلجماليمخصص التبرعاتومخصصات أخرى

34.5120.9155.4في 1 يناير 2021
3.3-3.3مخصص مكّون خالل السنة 

)0.5(-)0.5(مدفوعات خالل السنة 
)23.6(-)23.6(مخصص مستخدم 

)0.4(0.2)0.6(تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت
13.1121.1134.2في 31 ديسمبر 2021

---غير متداولة
13.1121.1134.2متداولة

13.1121.1134.2اإلجمالي

المطالبات والمخصصات األخرى
 في بعض الدعاوى القضائية والتحكيمية والنزاعات التجارية. يتم االعتراف 

ً
 أساسيا

ً
إن المجموعة طرفا

بالمخصص في الحاالت التي يحتمل فيها أن تكون اإلجراءات القانونية والمنازعات التجارية في غير 
مصلحة المجموعة، ويمكن قياس اآلثار المالية بشكل موثوق. لمزيد من المعلومات التفصيلية فيما 

يتعلق بالدعاوى والمطالبات الرئيسية الحالية التي لم يتم االعتراف بمخصصات تتعلق بها، يرجى 
االطالع على إيضاح 28.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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مخصص التبرعات
في 13 نوفمبر 2014، أعلنت المجموعة أنها قررت تحويل حقوقهـا في المبالغ مستحقة القبض مـن 

الدفعة األولى المسـددة بالفعل إلـى مصلحة الضرائب المصريـة فـي عـام 2013 بقيمة 2.500 مليون 
 لسعر الصرف في عام 2014( إلى صندوق تحيا 

ً
جنيه مصري )حوالـي 360.0 مليون دوالر أمريكي وفقا

مصر )راجع إيضاح رقم 26 بشأن المطالبة المتعلقة بالنزاع الضريبي المتعلقة بشركة شركة أوراسكوم 
لإلنشاء والصناعة ش.م.م(. وحتى اآلن، لم تتم صياغة اتفاقية رسمية مع صندوق تحيا مصر ولم 
يتم سداد أي مدفوعات للصندوق. تمت الموافقة على تحويل الحقوق من قبل مجلس إدارة شركة 

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة بتاريخ 12 نوفمبر 2014.

ا للتوجيهات الصادرة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 37 )االلتزامات االستداللية(، قامت 
ً

وفق
المجموعة بعرض تحويل الحقوق إلى صندوق تحيا مصر كمخصص التبرعات. في مارس 2015، استلمت 

 لسعر 
ً
ا بمبلغ 1.904 مليون جنيه مصري )حوالي 266.2 مليون دوالر أمريكي وفقا

ً
المجموعة شيك

الصرف في عام 2015( من السلطات المصرية. في نهاية عام 2021، انخفضت القيمة الدفترية بالدوالر 
 النخفاض وضعف قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2015. 

ً
األمريكي إلى 121.1 مليون دوالر أمريكي نظرا

مخصص التعويضات
اتفقت المجموعة مع األطراف المبرم معهم المعامالت، في إطار معامالت سابقة، على بعض 

التعويضات المتعلقة بالتعرضات الضريبية والقانونية المحتملة التي تواجه الطرفين. تنطوي التدفقات 
النقدية المحتملة للمصادر االقتصادية المتعلقة بهذا التعويضات على حاالت عدم يقين بطبيعتها 
والتي بشأنها ترتبط المجموعة مع شركات محاماة دولية ومحلية معروفة للتحقق من الموقف 

القانوني لشركة فيرتيغلوب في هذه األمور. 

تقدر المجموعة أن التعرض القائم المتعلق بالتعويضات المتبقية ال يتجاوز مبلغ 4.0 ماليين دوالر 
أمريكي. لم يتم تقديم أي معلومات حول االفتراضات المحددة المدرجة في تقدير التدفقات الخارجة 

ألنها قد تضر بموقف المجموعة في تلك النزاعات.

تسوية الفارج
في يونيو 2021، توصلت أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م التفاق يتعلق بإحدى تعويضاتها، 

وعليه تم استخدام مخصص تاريخي يبلغ 23.6 مليون دوالر أمريكي لتسوية هذا التعويض مع تحويل 
فائض المخصص البالغ 1.1 مليون دوالر أمريكي إلى األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى. تم 

ذكر تفاصيل التطورات األخرى في الربع األول من عام 2022 في األحداث الالحقة.
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 لهيكل الحوكمة داخل فيرتيغلوب، يكون المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية 
ً
وفقا

مسؤوالً عن تقييم أداء الشركة وقطاعاتها التشغيلية باإلضافة إلى تخصيص الموارد. تقوم اإلدارة 
بمراجعة أداء القطاعات التشغيلية التالية شهرًيا:

الشركة المصرية للصناعات األساسية  .1

الشركة المصرية لألسمدة  .2

شركة سورفيرت الجزائر  .3

4. شركة صناعات األسمدة بالرويس )فيرتل( ش.م.م

الكيانات التجارية – تمتلك الكميات المنتجة  .5

الكيانات التجارية - مبيعات إلى أطراف خارجية  .6

يشترك إنتاج وتسويق الكميات المنتجة بنفس الخصائص على النحو التالي:

•  طبيعة المنتجات التي يتم إنتاجها، وعمليات اإلنتاج )التكنولوجيا المطبقة(، والمخرجات الناتجة، 
والتسعير المطبق )على أساس التسعير المرجعي الدولي(، كما تتشابه خدمات العمالء في جميع 

مصانع اإلنتاج التابعة لفيرتيغلوب؛;

•  تقوم جميع الكيانات بإنتاج األمونيا باستخدام الغاز كمادة ُمدخلة رئيسية. يستخدم الجزء األكبر 
من هذه األمونيا إلنتاج اليوريا. تعتبر كل من األمونيا واليوريا من األسمدة القائمة على النيتروجين 

باع هذه المنتجات في السوق الدولية وتخضع لشروط 
ُ
والتي تنتمي إلى نفس مجموعة المنتجات. ت

تسعير مماثلة ولتطورات السوق. يتشابه العمالء النهائيين لكل مصنع من المصانع إلى حد كبير;

•  إن غالبية الكميات التي تنتجها كيانات فيرتيغلوب المسئولة عن االنتاج يتم تسويقها مركزًيا 
من قبل الكيانات التجارية. نتيجة الستراتيجية التسويق المركزية، إن التدفق النقدي وأداء كل من 

كيانات اإلنتاج يعتمد إلى حد كبير على قدرة الكيانات التجارية على تسويق المنتجات;

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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•  تتشابه الخصائص االقتصادية إلنتاج وتسويق الكميات التي تنتجها فيرتيغلوب، حيث أن إنتاج 
وتسويق المنتجات ذات الهوامش المرتفعة لألحجام التي تنتجها فيرتيغلوب تتشعب من األنشطة 

التجارية ذات الهامش )األدنى/ األقل(؛

تخضع جميع كيانات اإلنتاج لنفس سوق األسمدة الدولي فيما يخص البيع;  •

•  تنتفع كيانات اإلنتاج جميعها من اتفاقيات شراء الغاز طويلة األجل مع مخاطر أسعار غير محددة/ 
محددة لتوريد الغاز الطبيعي. عالوة على ذلك، تتكون المواد الخام األخرى المستخدمة في اإلنتاج 

إلى حد كبير من المرافق، والتي تتوفر على نطاق واسع في جميع مواقع اإلنتاج

•  تقع جميع مواقع اإلنتاج بالقرب من واحد أو أكثر من الموانئ البحرية الدولية مما يعمل على 
تحسين مصادر المواد الخام و/أو شحن المنتجات للعمالء؛

•  على الرغم من أن كيانات اإلنتاج تخضع للقوانين واللوائح المحلية من منظور قانوني/ بيئي، فإن هذه 
البيئات في كل بلد تستند بدرجة كبيرة إلى نفس األُسس.

في ضوء ما ورد أعاله، سيتم تجميع القطاعات ضمن قسمين رئيسيين من التقارير القطاعية:

1.  إنتاج وتسويق الكميات التي تنتجها؛ يتألف من قطاعات التشغيل في الشركة المصرية للصناعات 
األساسية و الشركة المصرية لألسمدة و شركة سورفيرت الجزائر وشركة صناعات األسمدة 

بالرويس ش.م.م والكيانات التجارية – تمتلك الكميات المنتجة.

2.  المتاجرة مع طرف خارجي )شراء وبيع كميات لطرف خارجي(؛ يتألف من الكيانات تجارية - مبيعات 
طرف خارجي.

تتوافق قطاعات فيرتيغلوب التي َيصُدر عنها تقارير مع كيفية قيام المسؤول الرئيسي التخاذ 
القرارات التشغيلية بإدارة العمليات التجارية واستعراض األسواق التي تقدم لها الخدمات. سيوفر هذا 

التقسيم القطاعي للمستثمرين مزيًدا من األفكار حول مزيج المنتجات وتأثير السعر.

السياسة القطاعية

تستمد الشركة نتائج قطاعات األعمال مباشرة من النظام الداخلي للتقارير اإلدارية. تقوم اإلدارة 
بمراجعة تقارير كال القطاعين بشكل منفصل حيث أنهما يتطلبان إستراتيجيات مختلفة وينتجان 

هوامش ربح مختلفة. تتماثل البيئات التنظيمية وظروف االقتصاد الكلي للكيانات الُمجّمعة مًعا في 
كل قطاع أثناء تداولها في سوق السلع العالمية. لدى المجموعة مصدر دخل واحد من العقود 

المبرمة مع العمالء وهو مبيعات منتجات األسمدة )األمونيا واليوريا(.

فيما يلي وصف موجز لكل قطاع من قطاعات التقرير:

إنتاج وتسويق الكميات المنتجة

يشتمل هذا القطاع على أداء جميع شركات التشغيل الصناعية والتجارية التي تنتج اليوريا واألمونيا، 
ولكن تستثني منه األنشطة التجارية مع طرف خارجي )انظر القطاع التالي( حيث أن الكميات المنتجة 

الخاصة بها محدودة بالقدرة اإلنتاجية للمصانع واستراتيجية التسعير الخاصة بها والهوامش المختلفة. 
كما أن مستوى الموجودات واالستثمارات يكون مرتفع بالنسبة ألنشطة اإلنتاج ومنخفض بشكل عام 

بالنسبة لألنشطة التجارية )يقتصر هذا على رأس المال العامل(.

المتاجرة مع طرف خارجي )شراء وبيع كميات لطرف خارجي(

يشتمل قطاع المتاجرة مع طرف خارجي على منتجات األسمدة التي يتم شراؤها من أطراف أخرى 
وبيعها إلى أطراف خارجية. بشكل عام، ينتج هذا القطاع هوامش منخفضة حيث ال يوجد حد لحجم 

القدرة اإلنتاجية وال توجد حاجة الستثمارات رأسمالية جوهرية، إن وجدت.

أخرى )وهي الشركات والكيانات األخرى(

يتكون هذا القطاع من جميع الكيانات المتبقية للمجموعة.

مليون دوالر أمريكي

إنتاج وتسويق 
الكميات 
التي تنتجها 
فيرتيغلوب

المتاجرة مع 
إجمالياستبعاداتأخرىطرف خارجي

إجمالي اإليرادات 
3,310.7--2,764.1546.6الخارجية

األرباح المعدلة قبل خصم 
الفائدة والضرائب واإلهالك 

1,550.5-)18.6(1,526.442.7واالستهالك*
اإلهالك واالستهالك 

)267.1(-)0.4(-)266.7(وانخفاض القيمة
19.6)20.5(5.3)0.1(34.9إيرادات التمويل

)52.7(20.5)31.1()1.9()40.2(مصروفات التمويل
)295.6(-)17.2()0.1()278.3(ضريبة الدخل

975.9-)60.9(996.340.5ربح السنة
84.6-1.5-83.1نفقات رأسمالية

5,168.5-4,958.625.0184.9إجمالي الموجودات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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2020
مليون دوالر أمريكي

إنتاج وتسويق 
الكميات 
التي تنتجها 
فيرتيغلوب

المتاجرة مع 
إجمالياستبعاداتأخرىطرف خارجي

إجمالي اإليرادات 
1,550.8--1,385.2165.6الخارجية

األرباح المعدلة قبل خصم 
الفائدة والضرائب واإلهالك 

453.3-)15.4()1.9(470.6واالستهالك*
حصة من الخسارة في 

 
ً
شركة مستثمر بها وفقا

لحقوق الملكية )بعد 
)0.1(-)0.1(--خصم الضريبة(

 اإلهالك واالستهالك 
)268.1(-)0.1(-)268.0(وانخفاض القيمة 

33.5)33.6(63.80.23.1إيرادات التمويل
)47.0(33.6)37.8()0.7()42.1(مصروفات التمويل

)40.9(-)4.4()0.1()36.4(ضريبة الدخل
127.1-)54.9()2.5(184.5ربح السنة

66.5-0.1-66.4نفقات رأسمالية
4,797.3-4,697.415.084.9إجمالي الموجودات

 * تستخدم فيرتيغلوب مقاييس األداء البديلة لتوفير فهم أفضل للتطورات القائمة فيما يخص أداء األعمال. لم يتم تعريف 
مقاييس األداء البديلة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب استخدامها كمعلومات تكميلية باالقتران مع 

مقاييس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر. يتم تعريف األرباح المعدلة قبل 
خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك على أنها إجمالي صافي الربح قبل خصم الفوائد ومصاريف ضريبة الدخل 
ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية والدخل من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. معدلة ببنود 

وتكاليف إضافية تعتبرها اإلدارة ال تعكس عملياتنا األساسية.

المعلومات الجغرافية للعمليات المستمرة
توفر المعلومات الجغرافية أدناه تحليالً إليرادات المجموعة )حسب وجهة البضائع( والموجودات غير 

المتداولة )حسب الشركة التي يتم فيها مزاولة األنشطة(.

الموجودات غير المتداولة       اإليرادات

2021202020212020مليون دوالر أمريكي

947.0374.00.80.5أوروبا
356.0118.50.20.1أمريكا الشمالية

--475.5133.4أمريكا الجنوبية
294.4203.9693.4783.7أفريقيا

60.580.92,963.33,078.3  الشرق األوسط
--1,177.3640.1آسيا وأوقيانوسيا

3,310.71,550.83,657.73,862.6إجمالي
األطراف ذات العالقة 

--176.674.0)إيضاح 25(
3,134.11,476.83,657.73,862.6أطراف أخرى

3,310.71,550.83,657.73,862.6إجمالي

ال تتجاوز اإليرادات في كل دولة 10% من إجمالي إيرادات المجموعة، باستثناء الهند وإسبانيا 
والواليات المتحدة األمريكية.

 لما هو محدد في العقود 
ً
يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة دائًما في توريد المنتجات وفقا

مع العمالء. لدى المجموعة مصدر واحد لتدفقات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء لتوريد 
منتجات األسمدة، ويتم االعتراف بجميع اإليرادات في وقت زمني محدد.

 ألن فترات السداد قصيرة األجل. 
ً
ال تعتبر القيمة الزمنية للمال ذات صلة بتعديل مبلغ اإليرادات، نظرا

كما أنه ال يوجد مقابل غير نقدي يجب اإلفصاح عنه بشكل منفصل.

العمالء الرئيسيين
تتمثل معظم إيرادات المجموعة في اإليرادات من عميل رئيسي واحد في إنتاج وتسويق للكميات 

التي تنتجها الشركة والتي تبلغ 205.4 مليون دوالر أمريكي )2020: 102.2 مليون دوالر أمريكي( من 
إجمالي اإليرادات الخارجية للمجموعة..

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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المصروفات حسب طبيعتها أ . 

20212020مليون دوالر أمريكي

1,257.8667.7مواد خام ومواد استهالكية وبضائع تامة الصنع
 مواد خام ومواد استهالكية وبضائع تامة الصنع –

208.5184.4أطراف ذات عالقة )إيضاح 25(
194.6186.6مصروفات امتيازات الموظفين )ب(

267.1268.0اإلهالك واالستهالك وانخفاض القيمة 
38.328.0صيانة وإصالحات 

8.18.1مصروفات االستشارات
0.13.5مصروفات أخرى - أطراف ذات عالقة )إيضاح 25(

31.621.6مصروفات أخرى
2,006.11,367.9اإلجمالي

1,903.71,278.5تكلفة المبيعات
102.489.4مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية

2,006.11,367.9اإلجمالي

مصروفات امتيازات الموظفين ب . 

20212020مليون دوالر أمريكي

122.4121.8رواتب وأجور
29.825.0حصة الموظفين من األرباح

8.68.1تكلفة المعاشات
33.831.7مصروفات موظفين أخرى 

194.6186.6اإلجمالي

خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بلغ متوسط عدد الموظفين العاملين في 
ا(.

ً
ا )2020: 2,680 موظف

ً
المجموعة الذين تم تحويلهم إلى دوام كامل 2.633 موظف

صافي مصروفات التمويل  .22

20212020مليون دوالر أمريكي

1.01.4إيرادات الفائدة على القروض والذمم المدينة 
0.5-إيرادات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة )إيضاح 25(

18.631.6أرباح صرف عمالت أجنبية
19.633.5إيرادات التمويل

مصروفات الفائدة وتكاليف التمويل األخرى من مطلوبات مالية 
)34.2()45.8(مقاسة بالتكلفة المستهلكة

)3.7()3.4(مصروفات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة )إيضاح 26(
)9.1()3.5(خسائر صرف عمالت أجنبية

)47.0()52.7(تكاليف التمويل
)13.5()33.1(صافي تكاليف التمويل المعترف بها في األرباح أو الخسائر

التزامات رأسمالية  .23

20212020مليون دوالر أمريكي

19.88.5اإلمارات العربية المتحدة
19.119.9الجزائر
8.31.3مصـر

47.229.7اإلجمالي

تتعلق االلتزامات الرسمالية بصورة رئيسية بتكاليف مستقبلية لتجديد وصيانة هذه المصانع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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ربحية السهم  .24

20212020مليون دوالر أمريكي

)1( األساسية
702.774.3صافي الربح المنسوب إلى المساهمين

8,301.38,301.3المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )األساسية(*
0.0850.009الربحية األساسية للسهم العادي )بالدوالر األمريكي(

2( المخففة
702.774.3صافي الربح المنسوب إلى المساهمين

8,301.38,301.3المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )األساسية(
0.0850.009الربحية المخففة للسهم العادي )بالدوالر األمريكي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحتسبة:

20212020مليون دوالر أمريكي

8,301.33,328.2األسهم العادية التي تم إصدارها في 1 يناير

)2,000.0(-تخفيض رأس المال )إيضاح 13(*
6,973.1-تقسيم األسهم*

 األسهم العادية القائمة
8,301.38,301.3في 31 ديسمبر 

ال توجد أسهم مخففة محتملة.

 لتخفيض رأس المال، وفي تاريخ المعاملة، تم تعديل عدد األسهم دون تغير مقابل في الموارد، وتمت معاملة هذا 
ً
*نظرا

 من بداية سنة 2020. 
ً
 التخفيض في عدد األسهم بأثر رجعي، ومن ثم تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم اعتبارا

انظر اإليضاح 13 - تقسيم األسهم العادية.

المعامالت مع األطراف ذات عالقة  .25
المعامالت مع األطراف ذات عالقة – التي تتم في سياق األعمال االعتيادية

تحدث المعامالت مع األطراف ذات عالقة عندما توجد عالقة بين الشركة والشركات التي تشاركها 
الحصص وأعضاء مجلس 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.

لدى مجموعة فيرتيغلوب معامالت مع أطراف ذات عالقة مع مساهميها في مجموعة أو سي آي 
ا مع مجموعة أدنوك من خالل شركة الرويس لصناعة األسمدة ذ م م )فيرتل(. تستخدم فيرتل 

ً
وأيض

الغاز الناتج من شركة أدنوك إلنتاج األسمدة، وتقوم ببيع جزًءا صغيًرا من منتجاتها لشركات تابعة أخرى.
يتم عرض المعامالت مع الشركات التالية التابعة ألدنوك في البيانات المالية كمعامالت مع أطراف 

ذات عالقة:

شركة بترول أبوظبي الوطنية - "أدنوك"  •
شركة أبوظبي لتكرير النفط - أدنوك للتكرير  •

شركة بترول أبوظبي الوطنية لمعالجة الغاز - أدنوك لمعالجة الغاز  •
شركة أبوظبي للدائن البالستيكية المحدودة )بروج(  •

شركة بترول أبوظبي الوطنية لإلمداد والخدمات  •
شركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز الطبيعي المسال  •

شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية )ارشاد(  •
شركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز الحامض )الحصن(  •

شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة  •

طبقت المجموعة اإلعفاء الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 فيما يتعلق باإلفصاح عن 
المعامالت مع حكومة أبوظبي، بصفتها المالك المستفيد من أدنوك. لم تكن هناك معامالت جوهرية 

مع الجهات الحكومية ذات الصلة خالل السنة )2020: ال توجد معامالت جوهرية(.
يتم عرض المعامالت مع الشركات التالية التابعة لمجموعة أو سي أي في البيانات المالية على أنها 

معامالت مع طرف ذي عالقة:
أو سي بي إل سي  •
أو سي أي إن. في  •

أو سي أي فيرتيليزيرز بي. في  •
أو سي أي أوفرسيز هولدنج  •

أو سي آي مينا فيرتيلزيرز ليمتد  •
أو سي أي نيتروجين  •

أو سي أي فيرتيليزيرز الواليات المتحدة األمريكية  •
أو سي أي بيرسونل بي. في  •

أو سي أي مصـر  •
إن – 7 ذ.م.م  •

أو سي أي  •
أوراسكوم لإلنشاء  •

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021150 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

25.   المعامالت مع األطراف ذات عالقة )يتبع(
 فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة كما في

31 ديسمبر 2021:
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أو سي أي إن. في
مجموعة أو 

سي آي
--0.7)0.3(--

أو سي أي فيرتيليزيرز 
بي. في

مجموعة أو 
سي آي

-66.622.4---

أو سي أي إنترميديت 
بي في

مجموعة أو 
سي آي

--0.1---

أو سي أي بيرسونل بي. 
في 

مجموعة أو 
سي آي

--0.2---

أو سي أي نيتروجين
مجموعة أو 

سي آي
162.313.80.20.3--

إن – 7 ذ.م.م
مجموعة أو 

سي آي
13.2--)22.8(--

)3.4(-)145.6(2.318.3-أدنوكأدنوك
شركة أبوظبي للدائن 

المحدودة 
----1.10.2أدنوك

--)38.2(3.4--أدنوكأدنوك للتكرير
--)1.8(0.1)0.1(-أدنوكأدنوك لمعالجة الغاز

--)0.2(0.20.1-أدنوكشركات تابعة ألدنوك*
 أوراسكوم

لإلنشاءات مصر
---0.9--أخرى 

)3.4(-)208.6(176.683.046.4اإلجمالي

* إن القائمة مبينه في الفقرة السابقة.

تستأجر المجموعة أراضي ومكاتب وسكن للموظفين من شركة بترول أبوظبي الوطنية - "أدنوك"، 
 حيث يبلغ التزام اإليجار 71.5 مليون دوالر أمريكي في سنة 2021 )79.6 مليون دوالر أمريكي في

سنة 2020(.

إضافة إلى ذلك، لدى المجموعة استحقاق بقيمة 12.0 مليون دوالر أمريكي مع أدنوك. باإلضافة إلى 
معامالت األطراف ذات عالقة الموضحة في الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض المصروفات التشغيلية 

المتعلقة بالمبالغ الغير هامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل أطراف ذات عالقة.

 للمعامالت 
ً
 لطبيعة المعامالت مع األطراف ذات عالقة أعاله، قد تختلف الشروط واألحكام وفقا

ً
نظرا

التي يتم التفاوض بشأنها مع األطراف األخرى. ترى إدارة المجموعة أن شروط وأحكام كافة 
المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة ال تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي تتم مع أطراف أخرى 

فيما يتعلق بالخدمات المتشابهة.

2020
الطرف ذو العالقة
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أو سي أي إن. في
مجموعة أو 
سي آي

--0.2)2.1(--

أو سي آي الواليات 
المتحدة 

مجموعة أو 
سي آي

--0.1---

أو سي أي أوفرسيز 
هولدنج

مجموعة أو 
سي آي

--0.1---

أو سي أي فيرتيليزيرز 
بي. في

مجموعة أو 
سي آي

----0.5-

أو سي أي إنترميديت 
بي في

مجموعة أو 
سي آي

---)0.8(--

أو سي أي بيرسونل بي. 
في 

مجموعة أو 
سي آي

--0.1)0.3(--

أو سي أي نيتروجين
مجموعة أو 
سي آي

59.87.80.8)0.3(--

إن – 7 ذ.م.م
مجموعة أو 
سي آي

12.2-----

أو سي بي إل سي

مجموعة 
أو سي 
آي

--0.2---

)3.7(-)145.8(24.2--أدنوكأدنوك
شركة أبوظبي للدائن 

المحدودة 
----2.01.2أدنوك

--)37.2(4.3--أدنوكأدنوك للتكرير
--)1.4(0.1--أدنوكأدنوك لمعالجة الغاز

----0.1-أدنوكشركات تابعة ألدنوك*
 أوراسكوم

لإلنشاءات مصر
---0.9--أخرى

)3.7(0.5)187.9(74.09.131.0اإلجمالي
* إن القائمة مبينه في الفقرة السابقة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المعامالت مع األطراف ذات عالقة )يتبع(  .25

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
كما في 31 ديسمبر 2021، يتألف أعضاء مجلس إدارة الشركة من 11 أعضاء تنفيذيين تم تعيينهم من 

قبل المساهمين. بالرغم من اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة موظفي إدارة رئيسين فقد اتفق كل من أو 
سي آي و أدنوك على أن كل مساهم سوف يكون مسؤول عن سداد كافة التعويضات المستحقة 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة المعينين وعن استرداد كافة المصروفات النثرية المتكبدة من قبلهم باإلنابة 

عنهم. وبالتالي لم تتكبد الشركة أي مبالغ فيما يتعلق بتعويضات مجلس اإلدارة.

عالوة على ذلك، يعتبر المدير المالي التنفيذي ومدير العمليات التنفيذي من موظفي اإلدارة 
الرئيسيين بناًء على إعادة التقييم الذي تم إجراؤه خالل عام 2021. تم تحديث أرقام سنة 2020 

لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية. إن إجمالي تعويضاتهم مبين على النحو التالي:

20212020مليون دوالر أمريكي

1.71.4تعويضات قصيرة األجل للموظفين 

1.71.4اإلجمالي 

لم يتم منح موظفي اإلدارة الرئيسيين أيه تعويضات نهاية خدمة و/أو امتيازات في شكل األسهم 
خالل عام 2021 و2020.

التزامات محتملة  .26

التزامات محتملة

خطابات ضمان / اعتمادات مستندية

 لدى شركات التجارة الرئيسية التابعة للمجموعة ضمانات حسن أداء وخطابات ضمان من بنك إتش
إس بي سي وبنك المشرق بقيمة 11.0 مليون دوالر أمريكي لعمالئها االستراتيجيين )18.8 مليون دوالر 
أمريكي في 2020( كما أن لديها ضمانات حسن األداء مع حكومات صادرة من بنوك محلية بقيمة 11.8 

مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 )0.4 مليون دوالر أمريكي في 2021(.

المطالبات والدعاوى
في سياق األعمال االعتيادية تدخل شركات المجموعة في بعض الدعاوي، المنازعات التجارية أو 

القضايا بصفتها مدعي أو مدعى عليها. يتم مراقبة هذه الدعاوي والمنازعات التجارية عن كثب من 
قبل إدارة الشركات والمستشارين القانونيين. يتم بصورة منتظمة تقييم هذه الدعاوى مع األخذ 

بعين االعتبار التغطية التأمينية المحتملة وحقوق الرجوع الخاصة باألطراف 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 المالية بصورة موثوقة، تم االعتراف بمخصص في البيانات المالية الموحدة كما هو 

مبين في اإليضاح 19 "المخصصات". من الضروري إدراك أنه في ضوء التطورات المستقبلية المحتملة 
مثل )أ( الدعاوى القضائية اإلضافية المحتملة )ب( التسويات المستقبلية المحتملة و )ج( األحكام 

الصادرة بشأن القضايا المعلقة، قد يترتب على بعض القضايا التزامات إضافية ومصروفات ذات صلة، 
عندئذ لم تتمكن المجموعة من تقدير أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بالخسائر أو مستوى الخسائر بما 

يزيد عن المبالغ المسجلة بشكل مؤكد بما يسمح لهذه المبالغ أن تكون مالئمة. عالوة على ذلك، 
عند تحقق االلتزامات المحتملة، يتم عادة سداد هذه االلتزامات على مدى عدة سنوات كما أنه ال 

يمكن بشكل دقيق توقع توقيت هذه االلتزامات. عندما ال يمكن توقع نتائج هذه القضايا والمطالبات 
والنزاعات بشكل دقيق، فإننا نعتقد، بناًء على االستشارة القانونية والمعلومات التي تم الحصول 

عليها، أن النتائج النهائية لن تؤثر بصورة مادية على المركز المالي الموحد للمجموعة لكنها قد تؤثر 
بصورة مادية على نتائج العمليات أو التدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة في أي فترة محاسبية.

موقف شركة إيبك منطقة حرة
 في صالح شركة إيبك ينص على إعادة شركة إيبك 

ً
في 20 أبريل 2013، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما

إلى وضعها السابق كشركة منطقة حرة في مصر. قدمت الهيئة العاملة لالستثمار والمناطق الحرة 
 أمام المحكمة اإلدارية. لم تصدر المحكمة قرار بعد في هذا الشأن. قررت إيبك تحرير التزامات 

ً
استئنافا

الضرائب )المؤجلة( التي تبلغ في مجملها 138.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2015 ولم يتم 
تقديم أي إقرارات ضريبية من قبل إيبك منذ اإلقرارات التي تم تقديمها عام 2011. في 4 يناير 2018، 
 يسمح بتنفيذ حكم المحكمة اإلدارية 

ً
 تنفيذيا

ً
أصدرت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة قرارا

الصادر لصالح شركة إيبك كما حصلت شركة إيبك على بطاقة ضريبة كشركة منطقة حرة. سيبقى 
وضع شركة إيبك خاضع لنتائج االستئناف أمام المحكمة اإلدارية.

في مايو 2021، أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها النهائي لصالح إيبك.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الدعوى القضائية المتعلقة بشركة سورفيرت
في 5 مارس 2018، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في وهران حكم ضد شركة سورفيرت فيما 

يتعلق باالنتهاك المزعوم للوائح مراقبة الصرف باإلضافة إلى لوائح األسواق العامة وتفويض الخدمات 
العامة. ألزمت المحكمة الصغرى شركة سورفيرت بدفع غرامه قدرها 5.5 مليار دينار جزائري )39.9 
( كما ألزمت أحد مسؤولي الشركة بدفع غرامة قدرها 2.8 مليار دوالر 

ً
مليون دوالر أمريكي تقريبا

(. في 7 مارس 2018، قامت شركة سورفيرت باستئناف 
ً
جزائري )20.0 مليون دوالر أمريكي تقريبا

الحكم أمام محكمة االستئناف في وهران، الجزائر والتي أيدت الحكم الصادر ضد سورفيرت بتاريخ 28 
 ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا. طعنت 

ً
نوفمبر 2018. في يناير 2019، قدمت سورفيرت استئنافا

شركة سورفيرت على صحة الحكم وال تزال تدافع بقوة عن قضيتها. لم تحدد المحكمة العليا جلسة 
استماع حتى تاريخه كما يتم تعليق الحكم خالل فترة االستئناف. قامت العديد من شركات المحاماة 

المحلية والدولية الشهيرة بفحص الوضع القانوني لشركة سورفيرت. لم تقم المجموعة بقيد أي 
مخصص مقابل هذه القضية.

االلتزامات المتعلقة بسحب أصل من الخدمة
لدى شركة سورفيرت التزام تعاقدي بسحب أصل من الخدمة يتعلق بعقد إيجار قطعة أرض خاصة بها. 

 ألنه من غير 
ً
تم اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بسحب هذا األصل من الخدمة على أنه التزام محتمل نظرا

المحتمل إجراء تقدير موثوق بشأن توقيت وقيمة هذا االلتزام.

أبرمت شركة فيرتيل اتفاقية مع أدنوك لتأجير األرض التي تقوم بتشغيل المصنع عليها. إن فترة 
االتفاق غير محددة ويتضمن االلتزامات المتعلقة بفك األصل وااللتزام المتعلق بإزالة التلوث البيئي 

 ألن الشركة لم تخطط إلنهاء أنشطتها 
ً
الناتج عن إيقاف التشغيل. لم يتم احتساب هذا االلتزام نظرا

التجارية في المستقبل المنظور وبالتالي ترى إدارة الشركة أن التأثير المالي يعتبر غير مادي.

النزاع الضريبي المتعلق بشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي
في أكتوبر 2012، قامت مصلحة الضرائب المصرية برفع دعوى تهرب ضريبي ضد شركتنا التابعة 

المصرية وهي شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م )"أو سي أي ش.م.م"(. يتعلق النزاع 
الضريبي ببيع أعمال األسمنت المتعلقة بشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م لشركة 
الفارج اس ايه في عام 2007. تم رفع هذه الدعوى ضد شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة 

ش.م.م على الرغم من عدم وجود تحقيق رسمي. على الرغم من أن شركة أوراسكوم لإلنشاء 
والصناعة ش.م.م ومستشاريها القانونيين والضريبين يعتقدون أن المعاملة المذكورة أعاله قد تم 
إعفاءها من الضرائب، إال أن اإلدارة قد قامت بإبرام اتفاقية تسوية بمبلغ 7.1 مليار جنية مصري. سوف 

يتم سداد ذلك المبلغ على مدى فترة 5 سنوات.

عقب االتفاق، تم سداد القسط األول البالغ 2.5 مليار جنية مصري في عام 2013. عقب تغير 
الحكومة تم إعفاء الشركة من المطالبة الضريبية من قبل النيابة العامة المصرية بتاريخ 18 فبراير 

2014 ثم من قبل لجنة االستئناف المستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية في 13 نوفمبر 2014. 
قامت مصلحة الضرائب المصرية بالطعن على القرار دون إدراج أيه وثائق أو حقائق جديدة، واليزال 

االستئناف مستمر. تعتقد شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م ومستشارها الداخلي 
أنه من غير المحتمل صدور حكم لصالح مصلحة الضرائب المصرية. في 13 نوفمبر 2014، أعلنت شركة 

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م أنها ستقوم بتحويل الحقوق الخاصة بها البالغة 1.9 مليار 
جنية مصري والمتعلق بسداد مبلغ ضريبي غير مستحق إلى صندوق تحيا مصر وقامت برصد مخصص 

مقابل هذا المبلغ، راجع اإليضاح 19 "المخصصات".

على الرغم من أن حكم لجنة االستئناف المستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية في صالح 
شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي، إال أن الشركة كانت ملزمة بسداد مبلغ 900 
مليون جنية مصري. قامت شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م برفع دعوى السترداد 

هذا المبلغ. حيث أن هذا النزاع قد حدث قبل فصل قطاع الهندسة والمقاوالت الذي شكل شركة 
أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي )"أو سي"( في 2015، يتم تقسيم أي التزامات وأي 

استردادات بالتساوي بين شركة "أو سي أي إن. في" وشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل 
سي. في حال تم إصدار حكم لصالح مصلحة الضرائب المصرية، فإن الحد األقصى لحصة أوراسكوم 

لإلنشاء والصناعة ش.م.م في المطالبة الضريبة سوف يبلغ 2.3 مليار جنية مصري أي ما يعادل 
146.3 مليون دوالر أمريكي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الموجودات المحتملة
ترتب على مجموعة من المعامالت التاريخية السابقة )إجمالي( فروق ضريبية مؤقتة قابلة لالستقطاع 
بقيمة 1.4 مليار دوالر أمريكي. ومع ذلك، وبناًء على تباين تفسير اللوائح الضريبية المحلية، فإن الفروق 

المؤقتة القابلة لالستقطاع ال ينطبق عليها بعد معايير االعتراف الواردة في المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 12 / التفسير رقم 23 الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية. ليس من 

المتوقع التوصل إلى استنتاج قطعي بشأن المعالجة خالل فترة زمنية قصيرة.

قائمة بالشركات التابعة األساسية كما في 31 ديسمبر 2021  .27

بلد التأسيسأسم الشركة
حصص 
طريقة التوحيدالملكية

تم توحيدها بالكامل50.99الجزائرسورفيرت الجزائر أس بي أيه
تم توحيدها بالكامل100.00اإلماراتالرويس لصناعات األسمدة المحدودة )فيرتل(   

فيرتاليزرز 1 هولدنج ليمتد
اإلمارات - سوق 
تم توحيدها بالكامل100.00أبوظبي العالمي

أوسيفيرت إم إي هولدنج
اإلمارات - سوق 
تم توحيدها بالكامل100.00أبوظبي العالمي

فيرتاليزرز 2 هولدنج ليمتد
اإلمارات - سوق 
تم توحيدها بالكامل100.00أبوظبي العالمي

فيرتاليزرز إكسبورت هولدنج
اإلمارات - سوق 
تم توحيدها بالكامل100.00أبوظبي العالمي

اإلمارات - سوق فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة 
تم توحيدها بالكامل100.00أبوظبي العالمي

تم توحيدها بالكامل100.00اإلمارات أو سي آي فرتليزر ترايدنج ليمتد

ميدل إيست بيتروكيمكال كوروبريشن 
تم توحيدها بالكامل100.00كايمانليمتد - ميبكو )كايمان(

تم توحيدها بالكامل99.96مصرأوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م.
تم توحيدها بالكامل75.00مصرالشركة المصرية للصناعات األساسية

أحداث الحقة  .28

قامت الشركة بإجراء مراجعة لألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ إصدار البيانات 
المالية ورأت أنه لم يوجد أحداث أخرى تستدعي االعتراف أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية.

تسوية ايه اف اس
في 15 يونيو 2021، أبرمت كل من أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م و أو سي أي إن. في. اتفاقية 

مع الفارج )"اتفاقية تسوية الفارج"( من أجل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المطالبات المقدمة 
من وضد أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م قامت أو سي أي إن. في. بسداد 22.5 مليون دوالر 

أمريكي بالنيابة عن أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م مما أدى إلى وجود ذمة مدينة بين أو سي 
 إلى أو سي أي فيرتيليزيرز بي. 

ً
أي إن. في. وأوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م تم تحويلها الحقا

في، الشركة المساهمة في فيرتيغلوب. سوف يتم سداد هذا المبلغ المستحق في فيرتيغلوب في 
الربع األول من عام 2022 بناًء على موافقة المساهم.

توزيعات األرباح

أعلنت فيرتيغلوب توزيعات أرباح بمبلغ 340 مليون دوالر أمريكي عن النصف الثاني من السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021 بموافقة من مجلس االدارة وتستحق السداد في أبريل 2022. سيتم تقديم 

هذه األرباح للتصديق عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

تداعيات الحرب على أوكرانيا 
من المتوقع أن يكون للصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المترتبة عليه تأثير على االقتصاد 

واألسواق العالمية. بناًء على معرفتنا الحالية والمعلومات المتاحة، ال نتوقع أن يكون لهذا الصراع تأثير 
سلبي جوهري على األداء المالي الموحد لشركة فيرتيغلوب، وال نتوقع أن يؤثر على قدرة الشركة 

 لمبدأ االستمرارية.
ً
على مواصلة أعمالها في المستقبل وفقا

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



تقرير مدققي 
الحسابات 

المستقلين



  
  

  للشركات األعضاء  العالمية  بي إم جي  كي  منظمة عضو في اإلمارات العربية المتحدة و، شركة ُمرخصة في دولة د جلف ليمتجي لوار  بي إم   يك
  ق محفوظة. وجميع الحق لضمان. اب  ة محدود  نجليزية خاصة إ ليمتد، شركة نترناشيونالإ لة التابعة لـ كي بي إم جي المستق
 . ظبي العالميسوق أبونين موجب قوابة رخصمُ و ة تد مسجلملي ي إم جي لوار جلف كي ب

٢

  
  
  
 
 
  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   
  ١٥الطابق ، ١١١- ١٥مكتب رقم 
  جزيرة الماريه،  ربعة سوق أبوظبي العالميم برج الختم،
  اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، 

  www.kpmg.com/ae، +٩٧١) ٢(  ٤٠١ ٤٨٠٠هاتف: 

  
  

  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
  

  ل سيفيرتيغلوب بي ا السادة مساهميإلى 
  

 

  تدقيق البيانات المالية الموحدة ر حول قريالت

  
  الرأي

  
"المجموعة")،  التابعة ( تهااشركو("الشركة")  فيرتيغلوب بي ال سيلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل

  ائرأو الخسألرباح دة لنات الموحاوالبي، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 
في ذلك التاريخ،  واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية 
  باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

  
لنواحي المادية، عن المركز المالي ن كافة اعادلة، م ر بصورة المرفقة تُعبالية الموحدة مفي رأينا، إن البيانات ال

، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الموحد للمجموعة كما في 
  في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

  

  أساس إبداء الرأي

  
معايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  قاً للقنا وفلقد قمنا بتنفيذ تدقي 

إننا نتمتع باستقاللية عن المجموعة   من هذا التقرير. مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
الدولية   لس المعايير األخالقيةانونيين الصادرة عن مجبين القللمحاس  وليةدال وفقاً لقواعد السلوك المهني

المتعلقة بتدقيقنا للبيانات   ةخالقياألمتطلبات الباإلضافة إلى للمحاسبين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية)  
ذه  رى وفقاً لهخالقية األخ، وقد استوفينا مسؤولياتنا األالمالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية   المهني للمحاسبين القانونيين اعد السلوكطلبات ولقوالمت
    هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.للمحاسبين. 

  

  الرئيسيالتدقيق  رأم

  
ً إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وف ا للبيانات  ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقن قا

حول البيانات المالية  ين رأينا  أثناء تكوو الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للفترةالمالية الموحدة 
  الً حول هذه األمور.الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفص

 
  



٣  
  

  عضاء للشركات األ  العالمية  بي إم جي  كي  منظمة عضو في العربية المتحدة واإلمارات ، شركة ُمرخصة في دولة بي إم جي لوار جلف ليمتد   يك
  جميع الحقوق محفوظة. ن. بالضما   محدودة  صة نجليزية خاإة د، شركليمت ترناشيونالنإ ي إم جي ة التابعة لـ كي بلستقالم

 . ظبي العالميسوق أبونين بموجب قواة رخصمُ و ة تد مسجلملي كي بي إم جي لوار جلف 

  فيرتيغلوب بي ال سي 
  ي الحسابات المستقلين ققدر متقري

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  

  )تابع( الرئيسيالتدقيق  رأم

  
   كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيسي   الرئيسي ر التدقيقأم

  القانونية ى الدعاوالمطالبات و 

  
حول   ٢٦واإليضاح  ١٩هو مبين في اإليضاح  كما

ة عدة  البيانات المالية الموحدة، يوجد لدى المجموع
وتجارية دعاوى قانونية ( قائمةومطالبات  عاوىد

ى والمطالبات الدعاوذه وأن نتائج ه، وضريبية) 
عة وعمليات المجموعة  غير مؤكدة. ونظرا لطبي

ة إلى انتشارها الجغرافي، تتعرض  افضباإل
. القائمةالدعاوى المجموعة آلثار مادية مباشرة من 

مخصص  مدى وضرورة وقيمة الد المجموعة تحد
حدوث  بناء على احتمالية تراف به، االع ي يجبالذ
همية  يم ذو ألتقيلها. يعتبر هذا ا و التعرضعاوى الد

  .بسبب أحكام اإلدارة ذات الصلةلتدقيقنا بالنسبة 
من القائمة ات والمطالبالدعاوى القانونية  تختلف
على  لمجموعة انتشارالنظراً  اطران المخيبحيث 

  .عيد العالميصال
  
  

  
  راءات التالية: ذ اإلج، بتنفييقناء تدق، أثناقمنا

  
 نيالتابعحسابات المدققي تعليمات ل أصدرنا 

دعاوى المطبقة على الالتدقيق إجراءات بتنفيذ 
  القانونية والمطالبات على المستوى المحلي؛

 الذهاب ب نيالتابعحسابات مدققي بعض  كلفنا
  ؛معينة اقضايإلى المحاكم المحلية لتأكيد حالة 

 روفات القانونية وطلب مصالتقييم ب قمنا
من  ةقانونية خارجرسائل الحصول على 

  دعاوى والمطالبات؛ ين المعنيين بهذه الالمحامي
 ؤون القانونية للمجموعةمن إدارة الش حصلنا  

  ؛قانونيةال لقضاياا بشأن رير حديثعلى تق
 القانونية مع إدارات الشؤون ات اجتماع ناعقد

  المستجدات؛ على العالط والضرائب ل
 خلية من اإلدارة بشأن على مستندات دا نالصح

  القانونية؛ الدعاوىبعض وضع 
 نيخارجي خبراءأراء الحصول على نا طلب  

  ذات تعرض جوهري؛  محددةبشأن قضايا 
 يردة فالواإلفصاحات مدى كفاية ا  تقييمب اقمن 

  المالية الموحدة تيانابلا
  

  

  ت األخرىماعلوالم

  
على المعلومات الواردة في التقرير  المعلومات األخرى  تشتملخرى. ت األعلوماسؤولة عن المإن اإلدارة م

  .مدققي الحسابات بشأنهاة وتقرير دولكن ال تتضمن البيانات المالية الموح، السنوي
  

عن أي استنتاجات نُعبر  الالمعلومات األخرى، كما أننا على ة مالية الموحدلبيانات الا حول امل رأينتال يش
  ات.هذه المعلوم تدقيقية بشأن

  
ت األخرى، وعند القيام بذلك المعلوما قيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءةفيما يتعلق بتد
مع   دية مع البيانات المالية الموحدة أورى غير متسقة بصورة مامات األخالعتبار ما إذا كانت المعلونضع في ا

في حال خلصنا انت تشوبها أخطاء مادية. لتدقيق، أو ما إذا كاء عملية اثنأ المعلومات التي تم الحصول عليها
بالغ عن هذا ، فإننا ملزمون باإلهامنا بات األخرى، بناًء على األعمال التي ق ي المعلومإلى وجود خطأ مادي ف

  في هذا الشأن. نا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه نتباه. لم يسترع ااألمر



  
  

  للشركات األعضاء  العالمية  بي إم جي  كي  منظمة عضو في اإلمارات العربية المتحدة و، شركة ُمرخصة في دولة د جلف ليمتجي لوار  بي إم   يك
  ق محفوظة. وجميع الحق لضمان. اب  ة محدود  نجليزية خاصة إ ليمتد، شركة نترناشيونالإ لة التابعة لـ كي بي إم جي المستق
 . ظبي العالميسوق أبونين موجب قوابة رخصمُ و ة تد مسجلملي ي إم جي لوار جلف كي ب

٤

  
  فيرتيغلوب بي ال سي 

  ستقلين الحسابات المتقرير مدققي 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  

  الموحدة  مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية

  
الدولية إلعداد صورة عادلة وفقاً للمعايير وحدة بية المالمال وعرض البيانات إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد

متطلبات لوائح سوق أبوظبي العالمي المتعلقة  من ام ذات الصلة، وإعدادها بما يتوافق مع األحكلماليةالتقارير ا
الصادرة عن   ٢٠١٥ولوائح الشركات (المعايير المحاسبية الدولية) لسنة  )ةلدّ المع( ٢٠٢٠بالشركات لسنة 

الموحدة مالية اد البيانات العد، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إللميظبي العاسوق أبو 
  خطأ.ة، الناتجة عن االحتيال أو الادياء المخالية من األخطحيث تكون ب

  
ً عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها   وفقا

ً  ،بدأ االستمرارية واإلفصاحلم بدأ  استخدام متمرارية وأ االسالمتعلقة بمبد مورعن األ ،حيثما يكون مناسبا
ة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها لمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارس لة كأسا االستمراري

  بديل فعلي غير ذلك.
  

  ف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.ة اإلشرايتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولي
 

  الموحدة  ة يق البيانات الماليي الحسابات عن تدقمسؤولية مدقق

  
لة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، خالية افنا في الحصول على تأكيدات معقودتتمثل أه

أينا. إن أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن ريال من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحت
القيام بها اناً بأن أعمال التدقيق التي تم مكنه ليس ضبارة عن درجة عالية من التأكيد، لع كيد المعقول هوالتأ

حتيال أو اال وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة
ر بصورة فردية أو جماعية على ؤثرة معقولة أن تن المتوقع بصوالخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان م

  اًء على هذه البيانات المالية الموحدة. صادية التي يتخذها المستخدمون بنتارات االقالقر
  

لية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ  لدوتم القيام بها وفقاً للمعايير اكجزء من أعمال التدقيق التي ي
  نا أيضاً بما يلي:المهني خالل عملية التدقيق. قمالشك 

  
جة االحتيال أو الخطأ،  ي، سواء كانت نت خطاء المادية في البيانات المالية الموحدةمخاطر األتحديد وتقييم  –

حصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وال التدقيق المناسبة لتلك المخاطر وتصميم وتنفيذ إجراءات 
أعلى يال تكون ناتجة عن االحتاألخطاء المادية الء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف لتزويدنا بأساس إلبدا

ن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو  الخطأ نظراً أل مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن 
  الداخلية.  ابةف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقحذ

 
روف  ت تدقيق مناسبة للظلتدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءافهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال ا –

 للمجموعة.إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية ليس بغرض الراهنة، و
  
فصاحات ذات  واإل ة معقولية التقديرات المحاسبية م مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ودرج يتقي –

 الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.
  

ستمرارية وتحديد ما إذا كان علقة بمبدأ االسس المحاسبية المتمدى مالءمة استخدام اإلدارة لألالتحقق من  –
حداث أو  باأل لتدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلقاناًء على أدلة هناك عدم يقين جوهري، ب
دأ جوهرية حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمب كوكالظروف التي قد تُثير ش

يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير ن جوهري، فإنه ا إلى وجود عدم يقياالستمرارية. في حال َخلُصن
نقوم بتعديل رأينا إذا   ة، أوات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدحبات إلى اإلفصامدققي الحسا

التي تم الحصول عليها حتى  إلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيقه اكانت هذ
قف ال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقي الحسابات. إيخ إصدار تقرير مدقتار

 مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية. المجموعة عن
  

  
  



  
  

  للشركات األعضاء  العالمية  بي إم جي  كي  منظمة عضو في اإلمارات العربية المتحدة و، شركة ُمرخصة في دولة د جلف ليمتجي لوار  بي إم   يك
  ق محفوظة. وجميع الحق لضمان. اب  ة محدود  نجليزية خاصة إ ليمتد، شركة نترناشيونالإ لة التابعة لـ كي بي إم جي المستق
 . ظبي العالميسوق أبونين موجب قوابة رخصمُ و ة تد مسجلملي ي إم جي لوار جلف كي ب

٥

  فيرتيغلوب بي ال سي 
  المستقلين حسابات تقرير مدققي ال

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  (تابع)  لموحدةا ت عن تدقيق البيانات المالية مسؤولية مدققي الحسابا

  
ة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا يانات المالية الموحد يم عرض البتقي –

بطريقة تضمن عرض البيانات    واألحداث ذات الصلةكانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت 
 رة عادلة.المالية الموحدة بصو

  
التجارية داخل للمنشآت أو األنشطة  ات الماليةمعلومومالئمة بشأن ال ول على أدلة تدقيق كافيةصالح –

المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما نتحمل مسؤولية توجيه أعمال التدقيق 
 قيقي. يها وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدمجموعة واإلشراف عللل

 
المحدد  تدقيق واإلطار الزمنيق أعمال الا نطا عدة أمور من ضمنهع مسؤولي الحوكمة بخصوص مواصل نت

ية  عمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلأللها والنتائج الجوهرية 
  . ناخالل تدقيق

  
ية،  يتعلق باالستقاللاعد السلوك المهني فيما ونا بقبه التزامنُقدم أيضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموج

تؤثر على استقالليتنا، وحيثما  يُعتقد بصورة معقولة أنهاور األخرى التي قد كافة العالقات واألم نطلعهم علىو
  .اإلجراءات الوقائية المطبقة التهديدات أوتخاذها للقضاء على كان مناسبا،ً اإلجراءات التي تم ا

  
 كثر أهمية أثناء تدقيقألمور األنحدد امسؤولي الحوكمة، يتم التواصل بشأنها مع  ير التفي ضوء األمو

ض البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعرا
و ظوراً بموجب القوانين أح معامة قرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للهذه األمور في ت
يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من   الت نادرة للغاية، أنهرى، في حاندما نالتشريعات أو ع

على المصلحة العامة نتيجة هذا  لمنافع التي تعود المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من ا
  اإلفصاح.

  

  ألخرىتطلبات القانونية والتنظيمية االتقرير حول الم

  
ولوائح الشركات  ) ةلدّ المع( ٢٠٢٠لسنة سوق أبوظبي العالمي المتعلقة بالشركات  لوائحأحكام قتضي تكما 

 ، فإننا نُشير إلى ما يلي:٢٠١٥(المعايير المحاسبية الدولية) لسنة  
 
ح سوق  لوائمتطلبات  ما يتوافق مع، من كافة النواحي المادية، بالموحدة نات الماليةتم إعداد البيا ) ١

(المعايير المحاسبية ولوائح الشركات  )ةلدّ المع ( ٢٠٢٠ة أبوظبي العالمي المتعلقة بالشركات لسن
 الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي؛  ٢٠١٥لية) لسنة الدو

 
  ات الماليةجلس اإلدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه البيانتتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء م ) ٢

 ؛للمجموعةع ما جاء في السجالت المحاسبية ، مالموحدة
 
 و  باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛ المجموعةقامت  ) ٣
 
 المحاسبية.  واإلقراراتع السجالت م المجموعةحسابات تتفق  ) ٤
  

  جلف ليمتد  كي بي إم جي لوار
 
  
  
  

  إيميليو بيرا
  ١١٤٦: رقم التسجيل

  دةأبوظبي، اإلمارات العربية المتح
  

  ٢٠٢٢مارس  ٣١ التاريخ:




