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أرباح بقيمة  توزيعكما تعلن عن  ، مليون دوالر  737 لتصل إلى 2021 الكاملة لسنةل هاأرباحارتفاع عن  فرتيجلوب تعلن شركة

 ةالسابق اتأعلى من التوجي ،2021للنصف الثاني من عام   مليون دوالر  340

 أبرز النقاط: 

مليون دوالر، بينما ارتفعت األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب    1,184% على أساس سنوي لتصل إلى  138بنسبة    2021ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام   •

أحجام البيع بسبب عمليات الصيانة   تانخفض   بينمامليون دوالر ، نتيجة ارتفاع أسعار البيع،    648% على أساس سنوي لتصل إلى  347واإلهالك واالستهالك بنسبة  

عدل  
ُ
مليون دوالر في الربع الرابع من عام    44مقارنة بصافي الدخل املعدل البالغ    2021في الربع الرابع من عام    مليون دوالر  376املخطط لها. بلغ صافي الدخل امل

2020 . 

%  242مليون دوالر بينما ارتفعت األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة    3,311% لتصل إلى  113بنسبة    2021ارتفعت إيرادات عام   •

مليون دوالر    66مقارنة بصافي الدخل املعدل البالغ    2021مليون دوالر في عام    737. بلغ صافي الدخل املعدل  2020مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  1,551لتصل إلى  

 . 2020في عام 

 .2021مليون دوالر في عام  1,182و 2021مليون دوالر في الربع الرابع من عام  647بقيمة من العمليات حققت شركة فرتيجلوب تدفقات نقدية حرة  •

في الربع الثالث من عام ضعف  1.1من  2021الربع الرابع ضعف في  0.3األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  إلىصافي الدين ت نسبة انخفض  •

شركة أن تغطي  اإلدارة  تتوقع  و   في صافي الرافعة املالية مقارنة بالربع السابق.أمريكي  مليون دوالر    626انخفاض قدره  ب،  (بشكل افتراض ي)صافي الدين    2021

 ، مما يدعم فرص النمو ويسمح لها بتوزيعات أرباح مجدية.2022كامل صافي الديون تقريًبا بحلول نهاية الربع األول من عام  رتيجلوب ف

،  2022يل مليون دوالر(، مستحقة الدفع في أبر  340درهم إماراتي للسهم الواحد )حوالي  0.15بقيمة  2021توزيعات أرباح للنصف الثاني من عام تعلن الشركة عن  •

 قوية.اليزانية املجيدة و ال حرة ال نقدية التدفقات الوذلك بفضل مليون دوالر ،  240 تخطىحيث جاءت أعلى من التوجيه السابق الذي 

 ةالحالي  اتالتوجيه   2022املستحقة الدفع في أكتوبر  و   2022األرباح للنصف األول من عام    اتتوزيعتتخطى  شركة فرتيجلوب أن    تتطلعبناًء على التوقعات الحالية،   •

 في مايو. 2022لذلك ضمن نتائج الربع األول من عام  توقعات محددة  عالن عناإل من املقرر و  .على األقل مليون دوالر 200 بلغتي تال

املتحدة   العربية  اإلمارات  الرمز:    :2022فبراير    14  -أبوظبي،  تحت  املالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  )املسجلة  فرتيجلوب  شركة  اليوم  شراكة (،  FERTIGLBأعلنت  وهي 

ر بحري في العالم لليوريا واألمونيا مًعا، وأكبر منتج لألسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  صد  وأكبر ُم   ،شركة أو س ي آي  و إستراتيجية بين أدنوك  

باح املعدلة  ارتفعت األر كما    ،مليون دوالر    1,184% لتصل إلى   138قد ارتفعت بنسبة    2021ومن أصحاب السبق في مجال األمونيا النظيفة، أن اإليرادات للربع الرابع من عام  

التدفقات النقدية الحرة من أيًضا  . ارتفعت  2020مليون دوالر أمريكي مقارنة بالربع الرابع من عام    648% لتصل إلى  347قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  

ارتفعت اإليرادات بنسبة  بالنسبة للسنة الكاملة،  و .  2021لربع الرابع من عام  مليون دوالر أمريكي في ا  647إلى  لتصل    2020مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام    154

األرباح  كما  ،  مليون دوالر    3,311إلى  لتصل  %  113 بنسبة  عدلة  املارتفعت  الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  ، وارتفعت  مليون دوالر1,551 إلى  لتصل  %  242قبل 

 . أمريكي دوالرمليون  1,182إلى  لتصل% 162التدفقات النقدية الحرة 
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مارات العربية املتحدة. وتتمتع تحظى شركة فيرتيجلوب بانتشار إقليمي متنوع من خالل امتالكها أربعة مرافق إنتاج عاملية املستوى في ثالث دول، وهي مصر والجزائر واإل 

س ي منخفض  قوية غير قائمة على الناتج املحلي اإلجمالي، حيث تستفيد من مجموعة فريدة من املقومات بما فيها املواقع االستراتيجية والوضع التنافالشركة بروافع نمو  

 التكلفة، مما يدعم توليد تدفقات نقدية حرة قوية وتحقيق أرباح مرتفعة. 

اقين  و رائدة في تجارة األمونيا    بمكانة    شركة فيرتيجلوبتع  وتتم  من االستفادة من التحول العاملي إلى اقتصاد الهيدروجين، حيث والتي تمكنها  في مجال األمونيا النظيفة  من السب 

للتوزيع، والوصول إلى موارد  والبنية التحتية    ،الشركة حالًيا من إنتاجها الحالي لألمونياأصبحت األمونيا واحدة من أكثر املنتجات الواعدة لتمكين تحول الطاقة وتستفيد  

 الرياح والطاقة الشمسية الجذابة والوفيرة لتوليد الطاقة املتجددة.

ق  
ّ
   أحمد الحوش ي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوبوعل

ّ
مدعومة في ذلك    2021"حققت شركة فرتيجلوب مجموعة قوية من النتائج في الربع الرابع من عام    :قائل

الثاني من عام    ريدة وديناميكيات الصناعة الداعمة، مما زاد من تعزيز إمكانات النمو القوية لدينا. نظًرا إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية في النصف بمكانتها العاملية الف

 ون دوالر، بما يتجاوز توجيهاتنا السابقة. ملي 340للمساهمين، يسعدنا أن نعلن عن أول توزيع لألرباح بعد االكتتاب العام االولي بقيمة بتوزيع االرباح والتزامنا  2021

قوًيا، مدفوًعا بالطلب القوي في أسواقنا النهائية لألمونيا ووضعنا   2022، ونتوقع أن يكون النصف األول من عام  2022نحظى حالًيا بسجل طلبات قوي في الربع الثاني من عام  

 التنافس ي العاملي. 

التوزيع، بما في ذلك القدرة على إدارة املخزونات القريبة من مراكز الطلب الرئيسية إلى جانب تبني استراتيجية تجارية منضبطة،  مجال    فيسمح لنا ما نتمتع به من قدرات  ي

ريا إلى إثيوبيا في هذا الربع من العام وكذلك في الربع الثاني طن من اليو   ألف    500بتعظيم االستفادة من أوضاع السوق الحالية، كما يتضح من حصولنا مؤخًرا على عقد توريد  

 للطن.  ادوالرً  724منه بمتوسط سعر 

اإلنتاجية في محطة استيراد األمونيا    هانواصل تعزيز برنامجنا الرائد عاملًيا في إنتاج األمونيا والخدمات اللوجستية ومنصة التداول. زادت شركة أو س ي آي من قدراتو حيث اننا  

طن مما مكننا من تحسين صافي األرباح من األمونيا من خالل توجيه املزيد من هذا املنتج إلى أوروبا بأسعار أعلى، مما   الف  300الخاصة بها في روتردام بمعدل سنوي قدره  

 يوضح مزايا منصتنا العاملية وتركيز الفريق على التميز التجاري.

الكربون    للحد من  الهيدروجين األخضر ضروري    حيث يعتبر   للهيدروجين.   األساس يناقل  بصفتها ال  لتوصيل الهيدروجين األخضر إلى كل أنحاء العالمتع األمونيا بفرص كبيرة  تتم

 .الصناعة والغذاء والنقل والطاقةالناتج عن 

ا مع شركة تواصل شركة فرتيجلوب الحفاظ على مكانتها املتميزة في اقتصاد ال 
ً
هيدروجين الناش ئ لالستفادة من هذا الطلب الجديد، بما في ذلك التعاون املعلن عنه حديث

ميجاوات في اإلمارات العربية املتحدة، مما يمنح فرصة    200مصدر وشركة إنجي لدراسة التطوير املشترك ملنشأة هيدروجين أخضر بتكلفة تنافسية عاملية وقدرة تصل إلى  

عد أبوظبي موقًعا مثالًيا إلنتاج الهيدروجين األخضر نظًرا  كبيرة للشركة  
ُ
إلى التزام الدولة بمستقبل  واإلمارات العربية املتحدة لتأدية دور حاسم في تحول الطاقة العاملي. وت

 منخفض الكربون، ووضعها املتميز من حيث استخدام مصادر الطاقة املتجددة وموقعها الجغرافي االستراتيجي". 

 أساسيات السوق القوية، ووضع السوق امللئم 

الثاني من عام   النصف  في  ارتفاع أسعار األمونيا واليوريا  الرابع من عام  2021يؤكد  الربع  في  ملنتجات 2021، وال سيما  إلى سوق قائم على الطلب  التحول املستمر  ، على 

ة الطلب القوي وسط استمرار قيود العرض من مناطق التصدير الرئيسية وارتفاع أسعار املواد  النيتروجين على املدى املتوسط. وتستمر أساسيات السوق في عكس خلفي

 االستراتيجية. فرتيجلوب األولية في مناطق أخرى، مما يصب في مصلحة قاعدة أصول 

بانخفاض املخزون، حيث تستورد أوروبا وإثيوبيا والواليات املتحدة والهند جاء الطلب على األسمدة النيتروجينية قوًيا في أسواق االستيراد الرئيسية، مدعوًما بشكل أكبر  لقد  

، مع دعم  2021مقارنة بعام    2023و  2022. وتسلط وزارة الزراعة األمريكية الضوء على تأزم أسواق الحبوب العاملية في  2022املنتجات قبل املوسم في الربع الثاني من عام  

. ويؤدي  2023و  2022دوالر للبوشل مما أدى إلى توسيع املساحة املزروعة في موسمي    6.50وشل في حين وصلت أسعار التسليم الفوري  دوالرات للب  5قوي للذرة يزيد على  
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األقل   إلى عامين على  العالم، والتي ستحتاج  إلى االستخدام على مستوى  إلى اسلتعويضهاانخفاض مستويات مخزون الحبوب ونسب املخزون  إلى زيادة الحاجة  تخدام ، 

 ساهمت مخاوف الطقس األخيرة في أمريكا الجنوبية في احتدام تأزم أسواق الحبوب العاملية. لقد  األسمدة النيتروجينية للتخفيف من مخاوف األمن الغذائي. و 

 باإلضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل أخرى تدعم ديناميات العرض والطلب القوية لليوريا: 

•   
ُ
امل في الصين من مشاركة  اليوريا    يحد حظر تصدير 

إلى تطبيق الصين  صد  يوليو على األقل، باإلضافة  الهندية املستقبلية حتى شهر  في املناقصات  الهامش ي  ر 

 في وتشديد القيود البيئية؛ للمتطلبات اإللزامية للتخزين الصي

 العاملية الجديدة املتوقعة لليوريا أقل من املستوى الذي تم تسجيله على مدار السنوات الخمس املاضية ؛ الطاقات االنتاجيةجاءت  •

رات األمونيوم حتى النصف الثاني حددت روسيا، إحدى الدول الرئيسية املصدرة للنيتروجين في العالم، أيًضا حصص تصدير لليوريا والنترات وحظرت صادرات نت •

 ، مما يزيد من انخفاض أرصدة النيتروجين العاملية.2022من عام 

وارتفاع الطلب الصناعي. وجاءت أسعار األمونيا في   الطاقات االنتاجيةة إضافات  يعلى املدى املتوسط في ظل محدود  للبيع  املتاحةانخفاض في الكميات  تشهد سوق األمونيا  

مدعومة باملوسم القوي لألمونيا في الواليات املتحدة الذي أدى إلى انخفاض املخزون قبل موسم الربيع، وزيادة  2022وحتى النصف األول من عام  2021الرابع من عام الربع 

تشهد األمونيا تحسًنا كبيًرا نتيجة الطلب املتزايد املتوقع  الطلب نتيجة إنتاج الفوسفات املشبع باألمونيا وعدد من االنقطاعات املخطط لها وغير املخطط لها. عالوة على ذلك،  

 على األمونيا النظيفة في استخدامات جديدة في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الوقود البحري والطاقة، واستخدامها كناقل للهيدروجين. 

، وال سيما الغاز الطبيعي في أوروبا الذي وصل حالًيا  تستقر أسعار الطاقةمواد األولية حيث على الصعيد العاملي، تأتي األسواق مدعومة أيًضا بارتفاع التكاليف الهامشية لل

 ، مما يدعم أسعار البيع على املدى املتوسط.  من مستوياتها السابقة دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عند مستويات أعلى 26إلى 

 توزيعات األرباح وهيكل رأس املال 

علن سابًقا، توزع شركة فرتيجلوب كل التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع للشركة بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ  
ُ
على وضع ائتماني من الدرجة كما أ

 240البالغة    السابقه و  التوجيهات(، بما يجاوز  2022مليون دوالر )تدفع في أبريل    340أعلنت شركة فرتيجلوب عن توزيعات أرباح النصف الثاني بمبلغ  وقد  االستثمارية.  

 .2021مليون دوالر على األقل في نوفمبر 

، 2021في أكتوبر  والتكلفة.  ث  من حي  عامليا  إمكانات شركة فرتيجلوب إلجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافس ي  ظهروت

في الربع الثالث من  مليار دوالر لتعزيز هيكل رأس املال الخاص بها. ونتيجة لذلك، بلغ صافي ديون شركة فيرتيجلوب    1.1بقيمة    بري تسهيل معاتفاقية    أبرمت شركة فرتيجلوب

وتوليد النقد خالل   ضعف. وأدت األرباح القوية 1.1مليار دوالر في حين بلغت نسبة الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك حوالي  1.1مبلغ  2021عام 

 0.3، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  2021ديسمبر    31مليون دوالر في    487هذا الربع إلى انخفاض في صافي الدين إلى  

أن تغطي شركة    2022. ومن املتوقع بحلول نهاية الربع األول من عام  2021عام    بنهايةضعف    1.0التي تقل عن    سبق اإلعالن عنها و املضعف، تماشًيا مع توجيهات اإلدارة  

 فرتيجلوب كامل صافي الدين تقريًبا، مما يدعم فرص النمو ويسمح لها بإجراء توزيعات أرباح مجدية.

( أعلى من التوجيه الحالي الذي ال 2022)املستحقة الدفع في أكتوبر  2022بناًء على التوقعات الحالية، تتوقع شركة فرتيجلوب أن يكون توزيع األرباح للنصف األول من عام 

 .2022في مايو  2022مليون دوالر، حيث من املقرر تقديم تحديث لذلك ضمن نتائج الربع األول من عام  200يقل عن 
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 1ملحة سريعة عن النتائج املالية املوحدة 
 

 يذكر خلف ذلك( أبرز البيانات املالية )باملليون دوالر ما لم  

 بالمليون دوالر ما لم يذكر خالف ذلك 
الربع الرابع  
2021 

الربع الرابع  
2020 

  %Δ  2021 2020   %Δ 

 %113 1,550.8 3,310.7  %138 498.5 1,184.0 اإليرادات 

 %417 272.3 1,406.9  %516 101.6 626.2 إجمالي الربح

  %20.4 %52.9 هامش الربح اإلجمالي
 42.5% 17.6%  

 %242 453.3 1,550.5  %347 144.9 647.6 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

  %29.2 %46.8   %29.1 %54.7 هامش األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

 %250 449.6 1,571.6  %357 144.8 661.2  واإلهالك واالستهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب 

  %29.0 %55.8   واإلهالك واالستهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب هامش 
 47.5% 29.0%  

 %1014 66.1 736.6  %760 43.6 375.5 الُمعدل العائد للمساهمين صافي الدخل  

 %846 74.3 702.7  %713 45.1 366.5 الُمسجل العائد للمساهمينصافي الدخل 
        

    لكل سهم )بالدوالر( الربح  
 

   

 %846  0.009 0.085  %713  0.005 0.044 األرباح األساسية للسهم الواحد 

 %846  0.009 0.085  %713  0.005 0.044 المخفضة لكل سهم األرباح 

 %1014  0.008 0.089  %760  0.005 0.045 األرباح المعدلة لكل سهم 

          لكل سهم )بالدرهم اإلماراتي(الربح  

 %846  0.033 0.311  %713  0.020 0.162 األرباح األساسية للسهم الواحد 

 %846  0.033 0.311  %713  0.020 0.162 األرباح المخفضة لكل سهم 

 %1014  0.029 0.326  %760  0.019 0.166 األرباح المعدلة لكل سهم 

ديسمبر   31 
21 

     Δ%   20ديسمبر  31

     % 8 4,797.3 5,168.5 إجمالي الموجودات 

     %107 670.5 1,385.7 إجمالي الدين  

     %259 135.6 486.6 صافي الدين  
        

الربع الرابع   
2021 

الربع الرابع  
2020 

  %Δ  2021 2020   %Δ 

 %162 450.6 1,181.8  %319 154.2 646.8 التدفقات النقدية الحرة 

 % 27 67.0 85.4  %145 20.9 51.3 النفقات الرأسمالية 

 % 45 53.5 77.5  %135 20.7 48.6 الرأسمالية للصيانةمنها: النفقات 
        

        حجم المبيعات )باأللف طن متري( 

 % 2 5,461 5,573  (%22) 1,579 1,234 مبيعات منتجات شركة فيرتيجلوب

 % 47 693 1,017  (%24) 253 193 حجم التداول من خالل أطراف خارجية 

 % 7 6,154 6,590  (%22) 1,832 1,427 إجمالي حجم المنتجات 

 غير مدقق( 1
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 أبرز البيانات التشغيلية

 إبراز اإلنجازات

 ساعة عمل 200,000حادث لكل  0.28، نحو 2021ديسمبر  31شهًرا حتى  12القابل للتسجيل ملدة السالمة حوادث معدل  •

نتيجة ارتفاع أسعار البيع على أساس سنوي عبر  2020مقارنة بالربع الرابع من عام  2021حققت شركة فرتيجلوب أعلى مستوى أداء لها في الربع الرابع من عام  •

 %. 22بما يتجاوز تأثير انخفاض حجم املبيعات البالغ منتجاتها، 

 ذلك إلى:  يرجع، 2020مقارنة بالربع الرابع من عام  2021طن في الربع الرابع من عام  ألف  1,234% إلى 22بنسبة  املبيعات املنتجة بالشركةأحجام  تانخفض  •

o  وقابل ذلك: 2020طن في الربع الرابع من عام  ألف  148مقارنة بطن  ألف  243% إلى 64ارتفاع حجم مبيعات األمونيا التي تنتجها الشركة بنسبة ، 

o   (، 2020طن في الربع الرابع من عام    ألف  1,431طن )مقارنة بنحو    ألف    991% إلى  31انخفاض حجم مبيعات اليوريا التي تنتجها الشركة بنسبة

 ويرجع ذلك أساًسا إلى عمليات الصيانة التي شهدتها شركة فرتيل خالل ذلك الربع من العام.

طن   ألف  253طن مقارنة بنحو  ألف  193إلى  2021% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 24انخفضت أحجام التداول من خالل أطراف خارجية بنسبة  •

 . 2020في الربع الرابع من عام 

 (2020طن في عام  ألف 5,461طن )من  ألف  5،573% إلى 2بنسبة  مبيعات املنتجة بالشركة، ارتفع إجمالي أحجام 2021ة للسنة الكاملة بالنسب •

o  ( 2020طن في عام  ألف  896طن )من  ألف  1،287% على أساس سنوي إلى 44ارتفع حجم مبيعات إنتاج الشركة من األمونيا بنسبة 

o  (.2020طن في عام  ألف  4565مقابل  2021طن في عام  ألف  4،286% على أساس سنوي )6انخفضت أحجام اليوريا بنسبة 

 .2020طن في عام  ألف  693طن مقارنة بنحو  ألف  1,017إلى  2021% على أساس سنوي في عام 47ية بنسبة ارتفعت أحجام التداول من خالل أطراف خارج •

%  47)بارتفاع بنسبة +  2021% على أساس سنوي على التوالي في الربع الرابع من عام  239% و304مونيا في البحر األسود واليوريا في مصر بنسبة  األ ارتفعت أسعار   •

 (.2021بع الثالث من عام % مقارنة بالر 85و+

 حجم مبيعات املنتجات )باأللف طن متري(

 Δ 2021 2020   %Δ%   2020الربع الرابع  2021الربع الرابع  حجم المبيعات )باأللف طن متري( 

       منتج الشركة 

 % 44 896 1,287 % 64 148 243 ( 1األمونيا

 %(6) 4,565 4,286 %(31) 1,431 991 (1اليوريا

 %2 5,461 5,573 %(22) 1,579 1,234 إجمالي المنتجات المباعة 

       

       المتداول من خالل أطراف خارجية 

 % 10 130 144 (%40) 67 40 األمونيا 

 % 55 563 873 %(18) 186 153 اليوريا

 %47 693 1,017 %(24) 253 193 إجمالي المنتجات المتداولة من خالل أطراف خارجية

 %7 6,154 6,590 %(22) 1,832 1,427 إجمالي منتج الشركة والمنتج المتداول من خالل أطراف خارجية 
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 األسعار املرجعية 

      
2021 2020   %Δ 

 Δ%   2020الربع الرابع  2021الربع الرابع 
الربع الثالث  

2021 
  %Δ 

 %47 578 %304 211 852 %172 204 555 متري دوالر / طن  البحر األسود، التسليم على ظهر السفينة  األمونيا 

 األمونيا 
الشرق األوسط، التسليم على ظهر  

 السفينة 
 %16 599 %185 245 696 %137 226 535 دوالر / طن متري 

 %85 484 %239 264 895 %113 249 529 دوالر / طن متري  مصر، التسليم على ظهر السفينة  اليوريا الحبيبية 

 الحبيبية اليوريا 
الشرق األوسط، التسليم على ظهر  

 السفينة 
 %82 480 %229 266 876 %106 249 515 دوالر / طن متري 

 الغاز الطبيعي 
(  TTFمنصة مرفق نقل الملكية )

 )أوروبا(
دوالر أمريكي / مليون  
 وحدة حرارية بريطانية

15.8 3.2 399% 31.2 5.1 510% 16.4 91% 

 هوب )الواليات المتحدة(مركز هنري  الغاز الطبيعي 
دوالر أمريكي / مليون  
 وحدة حرارية بريطانية

3.7 2.0 86% 4.8 2.5 96% 4.3 12% 

 

 األداء التشغيلي 

طن مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي، وبانخفاض بنسبة    ألف  1,234إلى    2021% خالل الربع الرابع من عام  22انخفض إجمالي حجم مبيعات إنتاج الشركة بنسبة  

نتيجة عمليات الصيانة املخطط لها. ارتفعت معدالت استخدام األمونيا على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساس ي بتحسن األداء   2021% مقارنة بالربع الثالث من عام 11

 .2021س سنوي في أحجام مبيعات األمونيا التي تنتجها الشركة في الربع الرابع من عام % على أسا64في مصر والجزائر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 

% واألسعار املرجعية 239، حيث ارتفعت األسعار املرجعية لليوريا في مصر بنسبة  2020ارتفعت أسعار بيع األمونيا واليوريا بشكل كبير مقارنة باألسعار في الربع الرابع من عام   

% مقارنة بالربع الثالث من عام 47% واألمونيا في البحر األسود  85% على أساس سنوي. وارتفع السعر املرجعي لليوريا في مصر بنسبة  304لبحر األسود بنسبة  لألمونيا في ا

2021 . 

% في 347، مما يعكس زيادة بنسبة 2021رابع من عام  مليون دوالر أمريكي في الربع ال  1،184% على أساس سنوي إلى  138أدى ارتفاع أسعار البيع إلى زيادة اإليرادات بنسبة  

مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام   145من    2021مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام    648األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  

% في 29.1من    2021% في الربع الرابع من عام  54.7ل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لشركة فرتيجلوب إلى  . ونتيجة لذلك، ارتفع هامش األرباح املعدلة قب2020

هالك  %، بينما شهدت األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالست37، ارتفعت اإليرادات بنسبة  2021. ومقارنة بالربع الثالث من عام  2020الربع الرابع من عام  

 .2021مليون دوالر في الربع الثالث من عام  371% على أساس سنوي مقارنة بنحو 75أيًضا ارتفاًعا بنسبة 
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 2021نظرة عامة على القطاعات في الربع الرابع من عام 

 إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة  بالمليون دوالر 
التداول من خالل أطراف  

 خارجية 
  اإلجمالي  أخرى 

  1,184.0 - 180.6 1,003.4 إجمالي اإليرادات 

  626.2 0.1 35.6 590.5 اِجمالي الربح  

  596.3 (6.8) 35.6 567.5 الربح التشغيلي  

  (64.9) 0.1 - (65.0) اإلهالك واالستهالك  

  661.2 (6.9) 35.6 632.5 قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكاألرباح 

  647.6 (5.1) 35.6 617.1 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  

 2020نظرة عامة على القطاعات في الربع الرابع من عام  

 إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة  بالمليون دوالر 
التداول من خالل أطراف  

 خارجية 
 اإلجمالي  أخرى 

 

  498.5 - 67.8 430.7 إجمالي اإليرادات 

  101.6 - (1.1) 102.7 اِجمالي الربح  

  77.6 (5.4) (1.1) 84.1 الربح التشغيلي  

  (67.2) - - (67.2) اإلهالك واالستهالك  

  144.8 (5.4) (1.1) 151.3 واإلهالك واالستهالكالفوائد والضرائب   األرباح قبل 

  144.9 (5.4) (1.1) 151.4 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  

 2021نظرة عامة على القطاعات لعام  

 إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة  بالمليون دوالر 
التداول من خالل أطراف  

 خارجية 
 اإلجمالي  أخرى 

 

  3,310.7 - 546.6 2,764.1 إجمالي اإليرادات 

  1,406.9 1.2 42.7 1,363.0 اِجمالي الربح  

(17.9) 42.7 1,279.8 الربح التشغيلي    1,304.6  

(0.4) - (266.6) اإلهالك واالستهالك    (267.1)   

(17.5) 42.7 1,546.4 واإلهالك واالستهالكوالضرائب الفوائد   األرباح قبل   1,571.6  

(18.6) 42.7 1,526.4 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك    1,550.5  

 2020نظرة عامة على القطاعات لعام  

 إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة  بالمليون دوالر 
التداول من خالل أطراف  

 خارجية 
 اإلجمالي  أخرى 

 

  1,550.8 - 165.6 1,385.2 إجمالي اإليرادات 

  272.3 - (1.9) 274.2 اِجمالي الربح  

  181.6 (15.7) (1.9) 199.2 الربح التشغيلي  

  (267.0) - - (268.0) اإلهالك واالستهالك  

  449.6 (15.7) (1.9) 467.2 واإلهالك واالستهالكالفوائد والضرائب   األرباح قبل 

  453.3 (15.5) (1.9) 470.7 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  
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 أبرز الجوانب املالية  

 النتائجص لخم

ارتفاع األسعار على مستوى مجموعة مدفوعة بمقارنة بالربع نفسه من عام    2021الرابع من عام  مليون دوالر أمريكي في الربع    1،184% إلى  138بنسبة  ارتفعت اإليرادات  

 منتجات شركة فرتيجلوب. 

مقارنة بنحو   2021الرابع من عام مليون دوالر أمريكي في الربع  648% على أساس سنوي إلى 347ارتفعت األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 

. وقد استفادت شركة فرتيجلوب من ارتفاع أسعار البيع خالل الربع املشمول بالتقرير، بما يتجاوز ارتفاع تقاسم األرباح 2020مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام    145

 وانخفاض أحجام البيع خالل ذلك الربع. 

عدل   
ُ
. بلغ  2020مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام   44بقيمة  مقارنة بصافي دخل ُمعدل    2021مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام  376بلغ صافي الدخل امل

سجل )بعد استبعاد الحصص غير املسيطرة( 
ُ
مليون دوالر أمريكي في الربع   45الغ مقارنة بصافي الربح الب 2021مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام  367صافي الربح امل

 . 2020الرابع من عام 

 1املوحدة قائمة الدخل  

 2020 2021 2020الربع الرابع  2021الربع الرابع  بالمليون دوالر 

  1,550.8   3,310.7   498.5   1,184.0 صافي اإليرادات 

 (1,278.5) (1,903.7) (396.8) (557.8) تكلفة المبيعات  

  272.3   1,406.9   101.6   626.3 اِجمالي الربح

 (89.4) (102.4) (23.3) (30.0) مصاريف البيع والمصاريف العامة واإلدارية 

  -    -      -                       -                   مصادر الدخل األخرى 

 (1.3)  - (  0.74)       - مصاريف أخرى  

  453.3   1,550.5   144.9   647.6 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك األرباح المعدلة قبل  

  449.6   1,571.6   144.8   661.2 واإلهالك واالستهالكالفوائد والضرائب   األرباح قبل  

 (268.0) (267.0) (67.2) (64.9) اإلهالك واالستهالك  

  181.6   1,304.6   77.5   596.2 الربح التشغيلي 

  1.9   1.0 (0.0)   0.3 إيرادات الفوائد  

 (37.9) (49.1) (15.4) (17.2) مصروفات الفائدة  

  22.5   15.0   11.0   4.8 التمويل األخرى إيرادات 

 (13.5) (33.1) (4.5) (12.2) صافي تكاليف التمويل 

 (0.1)   -  (0.6)   -  الملكيةالمستثمر فيها وفق طريقة حقوق  حصة الخسارة من الشركات 

  168.0   1,271.5   72.5   584.1 صافي الدخل قبل الضريبة 

 (40.9) (295.6) (20.0) (124.1) مصروف ضريبة الدخل  

  127.1   975.9   52.5   459.9 صافي الربح  

 (52.8) (273.2) (7.4) (93.4) الحصص غير المسيطرة  

  74.3   702.7  45.1   366.6 العائد للمساهمينصافي الربح 

  66.1  736.6  43.6  375.5 الُمعدل العائد للمساهمين صافي الربح   

 غير مدقق( 1
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 مقاييس األداء البديلة مطابقه 

توفير انعكاس واضح لألداء األساس ي لعمليات شركة فيرتيجلوب. وتتعلق تعديالت األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك هي مقياس أداء بديل يهدف إلى  

 بالحركة في املخصصات.  2020وعام  2021مقاييس األداء البديلة الرئيسية في الربع الرابع من عام 

 واالستهلك الدخل التشغيلي املسجل مع األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهلك  ةمطابق

 بالمليون دوالر 
الربع الرابع  
2021 

الربع الرابع  
2020 

2021 2020 
 

 التعديل في الربح والخسارة 

   181.6 1,304.6 77.6 596.3 الربح التشغيلي المسجل 

   268.0 267.0 67.2 64.9 استهالك و إطفاء 

   449.6 1,571.6 144.8 661.2 واإلهالك واالستهالكالفوائد والضرائب  األرباح قبل  

     : تعديالت مقاييس األداء البديلة لـ
   

 3.7 (21.1) 0.1 (13.6) الحركة في المخصصات 
 

 تكلفة المبيعات

    3.7 (21.1) 0.1 (13.6) إجمالي تعديالت مقاييس األداء البديلة 

    453.3 1,550.5 144.9 647.6 واالستهالك األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  

 

 صافي الدخل العائد للمساهمين 

ومكاسب أو خسائر أسعار الصرف األجنبي غير النقدية انخفاضات القيمة وعمليات شطب  على مستوى صافي الدخل، تتعلق تعديالت مقاييس األداء البديلة الرئيسية بتأثير  

 األمريكي. نتيجة التعرض للدوالر 

عدل ةمطابق 
ُ
سجل مع صافي الدخل امل

ُ
 صافي الدخل امل

 بالمليون دوالر 
الربع الرابع  
2021 

الربع الرابع  
2020 

 التعديل في الربح والخسارة   2020 2021

    74.3 702.7 45.1 366.5 الُمسجل العائد للمساهمين صافي الربح 

        تعديالت:

    3.7 (21.1) 0.1 (13.6) مستوى األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك التعديالت على 

  اإلهالك / انخفاض القيمة  - 18.7 - 9.5 انخفاضات القيمة وعمليات شطب  

 إيرادات ومصاريف التمويل  (25.0) (16.6) (6.0) (4.8) سعار الصرف األجنبي نتيجة التعرض للدوالر األمريكي أ

 مصاريف التمويل   - 3.7 - 2.9 المصاريف المتعلقة بإعادة التمويل

  13.1 53.9 6.9 17.5 حصص األقلية  
األوضاع الضريبية غير المؤكدة / حصص  

 األقلية / ضريبة الدخل 

 ضريبة الدخل   - (4.7) (2.5) (2.5) األثر الضريبي للتعديالت 

    (8.2) 33.9 (1.5) 9.0 تعديالت مقاييس األداء البديلة على مستوى صافي الدخل إجمالي 

    66.1 736.6 43.6 375.5 الُمعدل العائد للمساهمين صافي الدخل  
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 التدفقات النقدية الحرة وإجمالي الدين 

مليون دوالر خالل الفترة نفسها من   154، مقارنة بمبلغ  2021دوالر خالل الربع الرابع  مليون    647بلغت التدفقات النقدية الحرة قبل احتساب النفقات الرأسمالية للنمو  

 ائب ونفقات الصيانة الرأسمالية.مليون دوالر، والضر  62البالغة رأس املال العامل من   الداخلة تدفقات ال، و هذه الفترة العام املاض ي، مما يعكس أداء  

مليون دوالر أمريكي في   21مقارنة بمبلغ  2021مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع  51بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية بما في ذلك النفقات الرأسمالية املتعلقة بالنمو  

. انخفضت النفقات الرأسمالية 2020عام  مليون دوالر أمريكي في    67مقارنة بمبلغ    2021ديسمبر    31املنتهية في    للسنةمليون دوالر أمريكي    85، و2020الربع الرابع من عام  

تحسين األداء التشغيلي. وال ، نتيجة استمرار    2021مليون دوالر أمريكي لسنة    110إلى    100عن التوجيهات السابقة لشركة فرتيجلوب التي تراوحت من    2021الفعلية لعام  

 مليون دوالر. 140إلى  120)باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو( من  2022تزال اإلدارة تتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 

 الدين األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهلك واالستهلك مع التدفقات النقدية الحرة والتغيير في صافي  ةمطابق

 باملليون دوالر
الربع الرابع  

2021 

الربع الرابع  

2020 
2021 2020 

 449.6 1,571.6 144.8 661.2 واإلهالك واالستهالكالفوائد والضرائب   األرباح قبل 

 130.4 (62.1) 54.6 61.6 رأس المال العامل 

 (53.5) (77.5) (20.7) (48.6) النفقات الرأسمالية للصيانة

 (20.6) (115.7) (11.9) (51.8) الضريبة المدفوعة 

 (60.5) (36.8) (10.7) (10.2) الفوائد المدفوعة 

 (12.9) (13.9) (4.1) (4.1) دفعات االستئجار

 0.5 - - - توزيعات األرباح من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية 

 - (193.4) - - ( 1المسيطرةتوزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير 

 Ecremage " 38.7 2.2 109.6 17.6" /اخري  

 450.6 1,181.8 154.2 646.8 التدفقات النقدية الحرة 

     التوفيق مع التغيير في صافي الدين: 

 (13.6) (7.9) (0.3) (2.7) زيادة النفقات الرأسمالية 

 - (43.0) - - %(15المصرية للصناعات األساسية )حصة بنسبة االستحواذ على حصة غير مسيطرة في الشركة  

 1.7 (27.9) 1.7 (11.3) البنود غير التشغيلية األخرى 

 18.0 (3.6) 1.4 (4.6) صافي تأثير الحركة في أسعار الصرف على صافي الدين 

 - (3.7) - (2.9) تكلفة سداد الديون 

 - (850.0) - (850.0) توزيعات األرباح الخاصة 

 (129.7) (593.6) (66.8) (315.0) توزيعات األرباح على المساهمين

 (4.9) (3.1) (4.9) (3.1) البنود غير النقدية األخرى 

 322.1 (351.0) 85.3 (542.8) صافي التدفقات النقدية / انخفاض )ارتفاع( صافي الدين 

 ( 2020إلى  2018)توزيعات األرباح املتراكمة التي تشمل الفترة املمتدة من  2021مساهمي األقلية في شركة سورفيرت في أغسطس يشمل توزيعات أرباح شركة سورفيرت املدفوعة إلى  (1
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 االجتماع الهاتفي للمستثمرين واملحللين 

صباًحا بتوقيت نيويورك(، ستستضيف شركة فرتيجلوب    8:30ومساًء بتوقيت لندن،    1:30مساًء بتوقيت دولة اإلمارات العربية املتحدة )  5:30الساعة    2022فبراير    15في  

 اجتماًعا عبر الهاتف للمستثمرين واملحللين. لالشتراك في االجتماع، يرجى االتصال بـ:

 +  44( 0) 203 0095709الرقم الدولي: 

 1461 694 0800/ الرقم املجاني:  6766 493 0844ملكة املتحدة: ملا

  :2543 3570 8000اإلمارات العربية املتحدة 

 801157 8662 1++ / الرقم املجاني:  1 6467 8712 26ة: الواليات املتحد

 

 8576598الرقم التعريفي لالجتماع: 

 : نبذة عن شركة فيرتيجلوب

  6.7فيرتيجلوب من  نتاجية لشركة  شركة فيرتيجلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا واألمونيا مًعا، ومن أصحاب السبق في مجال األمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة اإل 

أكبر منتج لألسمدة النيتروجينية في منطقة    مليون طن من اليوريا واألمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في اإلمارات العربية املتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها

ز توزيع رئيسية على البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر والخليج العربي. ويقع املقر  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول املباشر إلى ستة موانئ ومراك

موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو س ي آي إن في )"أو   2,600الرئيس ي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العاملي، ويعمل لديها أكثر من  

درجت شركة فيرتيجلوب في سوق أبوظبي لألوراق املالية تحت الرمز "س ي آي"( وشركة بترول أب
ُ
والرقم التعريفي الدولي لألوراق املالية " FERTIGLBوظبي الوطنية )"أدنوك"(. أ

"AEF000901015 .:للحصول على مزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة www.fertiglobe.com 

 لحصول على أي معلومات أخرى، يرجى االتصال بـ: ل

 

 إدارة علقات املستثمرين لدى شركة فرتيجلوب:

 

 ريتا جندي 

 مدير

rita.guindy@fertiglobe.com 

 

 هانز زايد

 مدير

hans.zayed@fertiglobe.com 

 

investor.relations@fertiglobe.com 

 

 

 للحصول على أي معلومات أخرى حول شركة فرتيجلوب: 

 

www.fertiglobe.com 
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