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  تصنيف أدنوك: عام 

    

ع الثالث من عام  علن عن أداء قوي  الر
ُ
تيجلوب    مدعوًما بأوضاع السوق املواتية  2021شركة ف

  أبرز النقاط: 

  سبة سبة   867% لتصل إ 175ارتفعت اإليرادات ب الك ب الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل ي، وارتفعت األر ي   371% لتصل إ 257مليون دوالر أمر مليون دوالر أمر

ع الثالث من عام  ع الثالث من عام  2021 الر  بالر
ً
رجع,، 2020مقارنة سبة  و م ب   %. 21ذلك إ ارتفاع أسعار البيع ونمو ا

  عدل
ُ
ع الثالث من عام  158بلغ صا الدخل امل ي  الر عدل البالغ  2021مليون دوالر أمر

ُ
ع الثالث من عام  6مقارنة بصا الدخل امل ي  الر ن دوالر أمر   2020مالي

  ل رأس مال قوي، حيث تبلغ ي تيجلوب  الكتحتفظ شركة ف الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل ة السابقة سبة صا دين إ األر الشركة وال تزال ضعف عند اإلدراج.  1.1 للف

اية العام  1.0بكث عن الية امل رافعة معدل الصا يقل أن تتوقع    2021ضعف بحلول 

  تيجلوبعكس   األداء القوي املركز القوي والتناف الذي تتمتع به شركة ف

   اح من عات األر ا املتعلق بتوز تيجلوب من توج اح، زادت شركة ف ي من عام    240مليون دوالر ع األقل إ    200نظًرا إ الزخم القوي لألر   2021مليون دوالر ع األقل للنصف الثا

ون مستحقة الدفع  ل  ت اير 2022أبر ي  ف ا   2022، حيث من املقرر تحديد املبلغ ال

  

ية   ، اإلمارات العر تيجلوب (سوق أبوظ لألوراق املالية:    : أعلنت2021نوفم    8  -املتحدة  أبوظ ا واألمونيا مًعا، وأك )،  FERTIGLBاليوم شركة ف و أك مصدر بحري  العالم لليور

قيا من حيث الطاقة اإلنتاجية، و منتج   ية  منطقة الشرق األوسط وشمال إفر وجي ع الثالث من عام    السباقةلألسمدة الني قد ارتفعت   2021 مجال األمونيا النظيفة، أن اإليرادات للر

سبة   اح املعدلة قبل الفوائ   867% لتصل إ  175ب ي وارتفعت األر سبة  مليون دوالر أمر الك ب الك واالس ع الثالث من   371% لتصل إ  257د والضرائب واإل ي  الر مليون دوالر أمر

ع الثالث من عام    2021عام   اح من  2020مقارنة بالر عات األر ادة توز تيجلوب ز اح، أعلنت شركة ف ر ع األقل مليون دوال   240مليون دوالر ع األقل إ    200. نظًرا إ الزخم القوي لألر

ي من عام  ل  2021للنصف الثا ون مستحقة الدفع  أبر اير 2022ت ي  ف ا   . 2022، حيث من املقرر تحديد املبلغ ال

شار إقلي متنوع من ، بان ا  أبوظ ن شركة أدنوك وشركة أو  آي يقع مقر اتيجية ب تيجلوب، و عبارة عن شراكة إس عة مرافق إنتاج عاملية  خالل    تحظى شركة ف ا أر امتالك

ة غ قائمة ع الناتج ا اإل  ية املتحدة. وتتمتع الشركة بروافع نمو قو زائر واإلمارات العر دة من املقومات  املستوى  ثالث دول، و مصر وا ستفيد من مجموعة فر ، حيث  جما

اتيجية والوضع التناف م ا املواقع االس ا شركة رائدة  تجارة بما  ف و تيجلوب، ل اح مرتفعة. وتتمكن شركة ف ة وتحقيق أر لفة، مما يدعم توليد تدفقات نقدية حرة قو نخفض الت

ن، حيث  األمونيا مجال  سباقةاألمونيا و  يدروج ن تحول الطاقة. النظيفة، من االستفادة من التحول العاملي إ اقتصاد ال   أصبحت األمونيا واحدة من أك املنتجات الواعدة لتمك

  :
ً
تيجلوب قائال س التنفيذي لشركة ف ، الرئ و ة  علق أحمد ا انات الكب ة، مما عّزز اإلم عد أن تحولت إ شركة مدرجة، نتائج أولية قو تيجلوب،  ذه املنصة. ل"حققت شركة ف

س ا   ونتوقع أن  ً الك ارتفاًعا كب الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل د األر ش اح إذ من املتوقع أن  ذا االرتفاع الكب  األر ع  تمر  ع الثالث    2021من عام    األخالر مقارنة بالر

جع  من ذلك العام،   ن ع املدى امل  ذلك وس وج ئة سوق مدفوعة بالطلب ملنتجات الني يك إ ب ا، وترجمة التحول ال ادة أسعار األمونيا واليور توسط. عالوة ع ذلك، تتم االرتفاع إ ز

ا   و تيجلوب، ل ا ع االستفادة من الطلب ا  سباقةشركة ف ع األمونيا النظيفة، بقدر ستخدم كناقل فعال  مشار
ُ
ون ال  الية من الكر ون أو ا ديد ع األمونيا منخفضة الكر

ر القليلة املاضية، أحرزنا تقدًما جيًدا  من خالل  الشراكة مع أدنوك لبيع األمونيا الزرقاء لليابان، ووصلنا إ عالمة فارقة  من خاللللطاقة ووقود نظيف  إطار عملية تحول الطاقة.  األش

تج ما يصل إ إقامة  شأن مشروع جديد يمكن أن ي اتيك وصندوق مصر السيادي  ضراء  مصر." 90,000شراكة مع شركة س ي من األمونيا ا   ألف طن م
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اح قوي مدعوم بقوة أساسي   ات السوق زخم أر

ع الثالث والتوقعات املستقبلية  يرجع تيجلوب خالل الر اح القوي لشركة ف ا. اإليجابية زخم األر ة لألمونيا واليور ئة سوق قو   إ ب

د   اد  أسواق  ش ية  االست الالتي ا  ا وأمر نافس الواليات املتحدة وأورو ت ا حيث  تيجلوب طلًبا قوً سية لشركة ف ي من عام  الرئ الثا ع  الر يع   الر املنتج قبل موسم  ند ع  .  2022وال

بوب العاملية  عام   كية الضوء ع تأزم أسواق ا سلط وزارة الزراعة األمر عا  2022و ات  ل مكيال  دوالرات ل 5، مع دعم قوي للذرة  نطاق  2021م  مقارنة  ؤدي انخفاض مستو بوشل. و

زون إ   سب ا بوب و ا،  ع مستوى العالم، وال    الطلبمخزون ا ن ع األقل لتجديد اجة إ استخدام األسمدة    مما يدعو إتحتاج إ عام ادة ا ية للتخفيف من ز وجي الني

ي.   مخاوف األمن الغذا

ة   سية األخ ام    تكيا ي دينامباإلضافة إ ذلك، تدعم العديد من األحداث الرئ ذابة ع املدى املتوسط. وأدى االرتفاع املستمر  أسعار املواد ا ادة الطلب ع العرض والطلب ا إ ز

ن يحد من مشاركة   ا من الص د من القدرة اإلنتاجية، كما أن حظر تصدير اليور ب ا س ل كب  ش ي  امواردات األمونيا  االتحاد األورو ندية املستقبليةاملصدر ال ،   املناقصات ال

الدكما أعلنت روسيا  العالم ، و من أك  ن   وج للني ا ستفرض ول املصدرة  أ ات   ، مؤخًرا  ا والن اليور يد من  حصص تصدير ع  ن العاملية؛  أرصدة    تأزم، مما س وج د  الني ش و

ديدة املتوقعة القدرات اإلنتاجية  ا لا ا ليور ى مستوى ل لت أد مس املاضية ارع مد ال  ات الناشئةو  السنوات ا ات الشر   .تأخ

انات   يح إم ع  الت ا  توز تيجلوبال تحظى  ة حيث مثلت   ف ندية األخ ا ال ال  مناقصة اليور و ا ن الفوائد من ارتفاع األسعار كما  تيجلوبللشركة تحس من    %   70أك من    شركة ف

سعر  ام  د ع إجما األ لدوالًرا  890يز ي  ل ر السفينة بنظام طن م سليم ع ظ   .ال

لية  تتأزم حاليً   ي ة  ع املدى املتوسط  ا سوق األمونيا من الناحية ال د إضافات محدودة لصا القدرة اإلنتاجية التجار ش . ومن املتوقع أن تظل أسواق حيث س وارتفاع الطلب الصنا

ادف   ل عام ح قبل ارتفاع الطلب ال ش ا  األمونيا متأزمة  ديدة  مجموعة من القطاعات بما  ذلك الوقود البحري والطاقة واستخدام املتوقع ع األمونيا النظيفة من االستخدامات ا

ن. يدروج   كناقل لل

اليف  ع الصعيد العاملي  امشية  ، توفر الت ام  إعادة ضبط أسعار املواد  حيث تم  ،  املرتفعة أيًضا الدعم لألسواق ال ات املنخفضة  عام  ا ات أع من املستو وتقديم الدعم ألسعار البيع    2020عند مستو

  ع املدى املتوسط. 

تيجلوب،   ا واألمو ستفيد شركة ف ا لليور لفة إنتاج ا  خفض ت  إ نجاح
ً
ات العامليةنظرا ذه الدينامينيا مقارنة باملستو صوص، حيث َيقوى املركز التناف  كي ، من  ات ع وجه ا

ام  مناطق أخرى.    للشركة بالنظر إ ارتفاع أسعار املواد ا

ية واالجتماعية   وكمة البي سارع مبادرات  -ا ون  خفضت   الكر

ب   ل حوا  ت ش ون من الصناعات ال  ضراء كحل إلزالة الكر ر األمونيا الزرقاء / ا تيجلوب مبادرات متعددة لتطو الية، مستفيدة   80شركة ف ون العاملية ا % من انبعاثات الكر

  ذلك من فرص النمو من الطلب النا ع األمونيا النظيفة.

تيجلوب تقدًما جيًدا  ج ا الغتنام فرص النمو داخل قطاع األمونيا النظيفةحققت شركة ف ادة القدرة اإلنتاجية   ود ة عن ز ة األخ . وقد تم اإلعالن  الف ن النا يدروج واقتصاد ال

، ومبيعات األمونيا الزرقاء من    70,000لألمونيا الزرقاء بمقدار   لفة  أبوظ ي من خالل برنامج اإلنتاج منخفض الت ية املتحدة للعمالء  اليابان بالشراكة مع  ألف طن م اإلمارات العر

ك  مشروع عاملي جديد تبلغ قدرته ا تيجلوب إ شرك أدنوك وشركة "القابضة" بصفة شر نضم شركة ف ي من األمونيا الزرقاء شركة أدنوك. باإلضافة إ ذلك، س إلنتاجية مليون طن م

ز  منظومة  س عز   . الرو

اتيك) وصندوق مصر اتيك ايه إس ايه (أو إس إي: س تيجلوب إ عالمة فارقة أخرى حيث أبرمت اتفاقية مع شركة س ي بقدرة إنتاجية  وصلت شركة ف ا ر شاء مرفق محلل ك السيادي إل

ن األخضر الستخدامه كمادة خام إلنتاج ما يصل إ  100تصل إ  يدروج ضراء اإلضافية.  90,000ميجاوات إلنتاج ال ي من األمونيا ا   ألف طن م

ضر   ة  التحول من األمونيا "الرمادية" إ "ا ة كب تيجلوب بم مة األخرى  تحظى شركة ف ل العناصر امل تيجلوب ب ز"، حيث تتمتع شركة ف ا ي "ا ا ر لل الك اء" من خالل إضافة ا

اح والطاق ع، ووفرة موارد الر ية التحتية لإلنتاج والتوز ا والب ة لتوليد الطاقة امل سلسلة قيمة األمونيا، مستفيدة  ذلك من األمونيا املتوفرة لد تجددة. وتتمتع شركة  ة الشمسية الكب

تيجلوب  انية ف ة تتعلق باإلمدا بإم ، دون تحمل أي مخاطر كب  من خالل إدخال خط إنتاج املواد األولية التكمي
ً
جيا ضراء تدر ادة القدرة اإلنتاجية ا ع ز د أو التكنولوجيا مقارنة باملشار

لة األجل  ك ع القدرة التنافسية طو ون مع ال ز إزالة الكر سمح بتعز ديدة، مما    .  العمليةا
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ل رأس املال  ي اح و عات األر   توز

عد تخصيص ما يكفي لفرص النمو ع للشركة  للتوز رة القابلة  النقدية ا ل التدفقات  ل كب  ش تيجلوب  علن سابًقا، توزع شركة ف
ُ
ي من الدرجة   كما أ ائتما فاظ ع وضع  مع ا

ة.  ثمار   االس

اح من  مة  ئموابالنظر إ    عات األر ا املتعلق بتوز تيجلوب، زادت الشركة من توج اح لشركة ف ا وقوة زخم األر ة لألمونيا واليور ئة التجار   240مليون دوالر ع األقل  السابق إ    200الب

ي من عام  ل  2021مليون دوالر ع األقل للنصف الثا ون مستحقة الدفع  أبر تم تحديد ا2022ت اير . وس ي  ف ا   .2022ملبلغ ال

ل رأس املال والوضع املا إ جانب ارتفاع معدالت التحو  ي اح مستقبلية مرتفعة ع قوة  تيجلوب  تحقيق أر انات شركة ف ر،  عتمد إم تيجلوب  و ل النقدي.  أكتو أتمت شركة ف

 مرحلًيا بقيمة  
ً
يال ل رأس املا  1.1س ي ز  تيجلوب  مليار دوالر لتعز يجة لذلك، كما  اليوم األول من التداول  سوق أبوظ لألوراق املالية، بلغ صا ديون شركة ف ا. ون اص    1.1ل ا

الك حوا   الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل سبة صا الدين إ األر ن بلغت  ي  ح ضعف   1.0صا رافعة مالية أقل بكث من  ضعف. ال تزال الشركة تتوقع    1.1مليار دوالر أمر

اية عام    . 2021بحلول 

تم   30صا الدين التصوري كما     2021س

تم  30  باملليون دوالر تم  30التصوري   إعادة الرسملة  2021س   2021س

  463  )164(  627  النقد واألرصدة املصرفية 

  237  )86(  323  املتداولة  –القروض والسلف 

  1,339  1,091  248  غ املتداولة   -القروض والسلف 

  1,576  1,005  571  إجما القروض 

  1,113     )56(  صا الدين (النقدي) 
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تيجلوبمناقشة وتحليل اإلدارة لشركة  ع الثالث من عام  ف   2021للر

عة عن النتائج املالية املوحدة    1ة سر
  

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

  باملليون دوالر ما لم يذكر خالف ذلك 
ع الثالث من  الر

  2021عام 

ع الثالث من  الر

  2020عام 
 %Δ   

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2021  

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2020  

 %Δ  

  %102  1,052.3  2,126.7   %175  314.8  866.7  اإليرادات

ح اإلجما    %357  170.7  780.7   %465  60.0  338.7  الر

ح اإلجما      %16.2  %36.7     %19.1  %39.1  امش الر

الك  الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل   %193  308.4  902.9   %257  103.7  370.7  األر

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل   %199  304.8  910.4   %263  103.8  377.1  األر

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل    %29.0  %42.8    %33.0  %43.5  امش األر

ح صا  عدل العائد  الر
ُ
سارة) امل ن (ا م   ال ينطبق   22.5  360.3   ال ينطبق   5.8  158.2  للمسا

حصا  ن  الر م ل العائد للمسا
ُ
سارة) امل   ال ينطبق   29.2  336.2   ال ينطبق   6.2  137.7  (ا

، باملليون) م العادية (األسا                املتوسط املر لعدد األس
 8,301.3  8,301.3    8,301.3  8,301.3   

م (بالدوالر) ل س سارة) ل ح / (ا              الر

م الواحد  اح األساسية للس   ال ينطبق   0.004  0.040   ال ينطبق   0.001  0.017  األر

م الواحد  فضة للس اح ا   ال ينطبق   0.004  0.040   ال ينطبق   0.001  0.017  األر

م املعدلة  حية الس   ال ينطبق   0.003  0.043   ال ينطبق   0.001  0.019  ر

ي)  م اإلمارا م (بالدر ل س سارة) ل ح / (ا              الر

م الواحد  اح األساسية للس   ال ينطبق   0.015  0.147   ال ينطبق   0.004  0.062  األر

م الواحد  فضة للس اح ا   ال ينطبق   0.015  0.147   ال ينطبق   0.004  0.062  األر

م املعدلة  حية الس   ال ينطبق   0.010  0.158   ال ينطبق   0.004  0.070  ر

تم  30  سم  31  2021س       Δ%   2020د

      %2  4,797.3  4,903.5  إجما األصول 

ّمل بفائدة        %)15(  670.5  571.2  إجما الدين ا

      ال ينطبق   135.6  )56.2(  صا الدين /(النقدي) 
        

 
ع الثالث من  الر

  2021عام 

ع الثالث من  الر

  2020عام 
 %Δ   

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2021  

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2020  

 %Δ  

رة    %81  296.4  535.0   ال ينطبق   4.7  56.1  التدفقات النقدية ا

  %)26(  46.1  34.1   %2  20.1  20.5  النفقات الرأسمالية 

ا: النفقات الرأسمالية للصيانة    %)12(  32.8  28.9   %)16(  19.1  16.0  م
        

ي)           م املبيعات (باأللف طن م

تيجلوب    %12  3,882  4,338   %21  1,156  1,396  مبيعات منتجات شركة ف

  %89  440  833   %162  119  311  التداول من خالل أطراف خارجية م 

م املنتجات    %20  4,322  5,171   %34  1,274  1,706  إجما 

  

  ) غ مدقق1

 

ع الثالث ع  املة للر   / relations-https://fertiglobe.com/investorيمكن االطالع ع البيانات املالية ال
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  تصنيف أدنوك: عام 

شغيلية    أبرز البيانات ال
  برز النقاط أ

  يل ملدة وادث القابل لل ًرا ح  12معدل ا تم  30ش ل  0.32، 2021س   ساعة عمل 200,000حادث ل

   ع الثالث من عام ا املا  الر ة  أدا ادة كب تيجلوب ز ع الثالث من عام    2021حققت شركة ف ب االرتفاع الكب  أسعار البيع ع أساس سنوي   2020مقارنة بالر س

ل  م املبيعات ا منتجال ادة    وكذلك ز

  تيجلوب ام إنتاج شركة ف سبة ارتفع إجما أ ع الثالث  1.4لتصل إ % 21ب ي  الر ع الثالث من عام  2021من عام مليون طن م ذلك االرتفاع  رجعو ، 2020مقارنة بالر

 :   إ ما ي

o  ا الشركة من تج م مبيعات األمونيا ال ت   ألف طن، و  310ألف طن إ  253ارتفاع 

o   سبة ادة ب ا الشركة من  20ز تج ا ال ت م مبيعات اليور ا   1,086ألف طن إ    %903   املة ألحد خطوط اليور ألف طن، ع الرغم من عملية الصيانة ال

ة لألسمدة، وال بدأت  يونيو واكتملت  أوائل أغسطس  عة للشركة املصر      2021التا

 ام التداول من خالل ع  زادت أيًضا أ ذا الر   أطراف خارجية بأك من الضعف خالل 

  سعة األو من عام ر ال سبة  2021 األش تيجلوب ب ام إنتاج شركة ف   ألف طن. 4,338ألف طن إ  3,882% من 12، زاد إجما أ

o  سبة ا الشركة ب تج ام مبيعات األمونيا ال ت   ألف طن 1,044ألف طن إ  748% من 40زادت أ

o سبة  ارتفعت ا ب ام اليور ر األو من عام  3,295% ع أساس سنوي (5أ سعة أش ر األو من عام  3,134مقابل  2021ألف طن  ال سعة أش ألف طن  ال

2020 (  

  ع الثالث من عام ل كب  الر ش ا  ل من األمونيا واليور ع الثالث من عام  2021ارتفعت أسعار بيع  ي من عام ، وكذ2020مقارنة بالر ع الثا   . 2021لك مقارنة بالر

 

ي)    م مبيعات املنتجات (باأللف طن م

ي)  ع الثالث من عام   م املبيعات (باأللف طن م ع الثالث من عام 2021الر سعة األو من عام Δ% 2020الر ر ال سعة األو من عام   2021األش ر ال Δ%   2020األش

     منتج خاص

%40  748  1,044%31025322  ) 1األمونيا

ا %5  3,134  3,295%1,08690320  ) 1اليور

%12  3,882  4,338%1,3961,15621  إجما املنتجات املباعة 

    

     املتداول من خالل أطراف خارجية

%64  63  104%4012230  األمونيا 

ا  %91  377  720%262106146  اليور

%87  440  824%302119155  إجما املنتجات املتداولة من خالل أطراف خارجية

اص واملتداول من خالل أطراف خارجية %19  4,322  5,163%1,6981,27433  إجما املنتج ا
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  تصنيف أدنوك: عام 

  األسعار املرجعية 

ع الثالث من عام           ع الثالث من عام 2021الر ي من   Δ%   2020الر ع الثا   Δ% 2021عام الر

ر السفينة   األمونيا سليم ع ظ ي   البحر األسود، ال   %25  464  %214  184  578  دوالر / طن م

ر السفينة   األمونيا سليم ع ظ ي   الشرق األوسط، ال   %16  516  %160  230  599  دوالر / طن م

ية بي ا ا ر السفينة   اليور سليم ع ظ ي   مصر، ال   %24  390  %87  259  484  دوالر / طن م

ية بي ا ا ر السفينة   اليور سليم ع ظ ي   الشرق األوسط، ال   %27  377  %85  260  480  دوالر / طن م

ا) ) (TTFمنصة مرفق نقل امللكية (  الغاز الطبي    أورو
ي / مليون   دوالر أمر

طانية  ة بر   وحدة حرار
16.7  2.7  519%  9.2  82%  

وب   الغاز الطبي  ي    (الواليات املتحدة) مركز 
ي / مليون   دوالر أمر

طانية  ة بر   وحدة حرار
4.3  1.9  126%  3.0  43%  

 

شغي    األداء ال

ع الثالث من عام    2021أداء قطاعات اإلنتاج  الر

سبة   م مبيعات إنتاج الشركة ب ع الثالث من عام  21ارتفع إجما  ا من    2021% خالل الر ة نفس ا  مقارنة بالف املة ألحد خطوط اليور ، ع الرغم من عملية الصيانة ال العام املا

ة لألسمدة، وال بدأت  يونيو واكتملت  أوائل أغسطس  عة لشركة الشركة املصر زائر.2021التا   . ارتفعت معدالت استخدام األمونيا ع أساس سنوي مدفوعة بتحسن األداء  ا

وفيد  ورونا ملستجد ( وس  ل املنتجات أساسية لضمان عدم انقطاع إمدادات األغذية واملنتجات األساسية 19-لم يكن لف ت  تيجلوب، حيث اعُت ) تأث مباشر ع عمليات شركة ف

ع الثالث من عام   ن الصنا خالل الر وج يجة تباطؤ    2020األخرى. ومع ذلك، استمر ضعف أسواق الني ائحة، مما أدى أيًضا إ  ن ب ا س شاط الصنا  الناتج ا اإلجما / ال

 . ع الثالث من العام املا اية الر زون   ادة ا   ز

ع الثالث من عام   ل طفيف  الر ش م إنتاج الشركة  م البالغ    2021انخفض إجما  ي من عام    1.4مقارنة با ع الثا ي  الر جراء عمليات الصيانة  الشركة    2021مليون طن م

ع من العام. ة لألسمدة خالل ذلك الر   املصر

ع الثالث من عام    ل كب  الر ش ا  ل من األمونيا واليور ع الثالث من عام    2021ارتفعت أسعار بيع  سبة  2020مقارنة بالر ا  مصر ب % واألسعار  87، حيث ارتفعت األسعار املرجعية لليور

سبة +املرج سبة 214عية لألمونيا  البحر األسود ب ا  مصر ب ي من عام 25% واألمونيا  البحر األسود +24% ع أساس سنوي. وارتفع السعر املرج لليور ع الثا   . 2021% مقارنة بالر

وج يجة ارتفاع أسعار الني الك ن الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل الك ارتفعت أيًضا األر اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل ع. وارتفعت األر ل كب خالل ذلك الر ش ن 

سبة   تيجلوب ب الك لشركة ف ع الثالث من عام    104% من  257واالس ع الثالث من عام    371إ    2020مليون دوالر  الر اح املعدلة2021مليون دوالر  الر امش األر يجة لذلك، ارتفع    . ون

تيجلوب من   الك لشركة شركة ف الك واالس ع الثالث من عام  33قبل الفوائد والضرائب واإل ع الثالث من عام  43إ    2020%  الر اح املعدلة قبل الفوائد  2021%  الر دت األر ، كما ش

ي من عام  ع الثا ا مقارنة بالر ً الك تحسًنا كب الك واالس   . 2021والضرائب واإل

ع الثالث من عام أداء    2021قطاعات التداول من خالل أطراف خارجية  الر

ام املبيعات من خالل أطراف خارجية ارتفاًعا تيجلوب االعتماد ع أعمال التداول من خالل أطراف خارجية، حيث ارتفعت أ سبة  تواصل شركة ف ة ب ع الثالث من عام 69كب %  الر

ا م   2021 ة نفس الك ألعمال التداول حيث وصلت إ نقطة التعادل خاللمقارنة بالف الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل . انخفضت األر ع من العام.   ن العام املا ذلك الر

الك ألعمال التداول   الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل سعة املاضية، بلغت األر ر ال ام التداول من خالل أطراف خارجية ملي  7.1 األش ادة أ ب ز س ي  ون دوالر أمر

سبة  .  89ب ن مقارنة بالعام املا وج   % وارتفاع أسعار الني
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  تصنيف أدنوك: عام 

ع الثالث    2021نظرة عامة ع القطاعات  الر

ق كميات اإلنتاج   باملليون دوالر  سو موع   أخرى   التداول من خالل أطراف خارجية  إنتاج و   ا
 

  866.7   0.0   160.8   705.9  إجما اإليرادات 

ح اإلجما      338.7  0.0  )0.1(    338.8  الر

شغي  ح ال    311.3  )5.2(  )0.1(    316.6  الر

الك   الك واالس   (65.8)  )0.3(   0.0  (65.5)  اإل

اح قبل الفوائد  الك األر الك واالس    377.1  )4.9(  )0.1(    382.1  والضرائب واإل

الك   الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل   370.7  )6.7(  )0.1(   377.5  األر

ع الثالث      2020نظرة عامة ع القطاعات  الر

ق كميات اإلنتاج   باملليون دوالر  سو موع   أخرى   خالل أطراف خارجيةالتداول من   إنتاج و   ا
 

   314.8   0.0   21.6   293.2  إجما اإليرادات 
ح اإلجما      60.0   0.0   0.3   59.7  الر
شغي  ح ال    36.6  )2.7(  )0.6(   39.9  الر
الك   الك واالس    )67.2(  )0.1(   0.0  )67.1(  اإل

الك  اح قبل الفوائد والضرائب واإل الك األر    103.8  )2.6(  )0.6(   107.0  واالس
الك   الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل    103.7  )3.7(  )0.6(   108.0  األر

ر التاسعة األو من عام     2021نظرة عامة ع القطاعات  األش

ق كميات اإلنتاج   باملليون دوالر  سو موع   أخرى   خارجيةالتداول من خالل أطراف   إنتاج و   ا
 

   2,126.7   0.0   366.0   1,760.7  إجما اإليرادات 
ح اإلجما       780.7  1.1   7.1    772.5  الر

شغي  ح ال     708.3  ) 11.1(   7.1    712.3  الر

الك   الك واالس    (202.1)  )0.5(   0.0  (201.6)  اإل

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل     910.4  ) 10.6(   7.1    913.9  األر

الك   الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل    902.9  ) 13.5(   7.1   909.3  األر

ر التاسعة األو من عام     2020نظرة عامة ع القطاعات  األش

ق كميات اإلنتاج   باملليون دوالر  سو موع   أخرى   التداول من خالل أطراف خارجية  إنتاج و   ا
 

   1,052.3   0.0   97.8   954.5  إجما اإليرادات 
ح اإلجما      170.7   0.0  )0.8(   171.5  الر
شغي  ح ال    104.0  )10.3(  )0.8(   115.1  الر
الك   الك واالس    ) 200.8(  0.0   0.0  ) 200.8(  اإل

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل    304.8  )10.3(  )0.8(   315.9  األر
الك   الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل    308.4  )10.1(  )0.8(   319.3  األر
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  تصنيف أدنوك: عام 

  أبرز البيانات املالية  

  مخلص النتائج

سبة  ع الثالث من عام  867% لتصل إ 175ارتفعت اإليرادات املوحدة ب ي  الر ع نفسه من عام  2021مليون دوالر أمر ل منتجات رجعو ، 2020مقارنة بالر ام  ادة أ شركة   ذلك إ ز

تيجلوب ا. ف   وأسعار

اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب   سبة  ارتفعت األر الك ب الك واالس ع الثالث من عام    371% إ  257واإل ي  الر ع   104مقارنة بمبلغ    2021مليون دوالر أمر ي  الر مليون دوالر أمر

ام مبيعات ال قابلت ارتفاع أس2020الثالث من عام   ادة أ ل كب وز ش تيجلوب من ارتفاع متوسط أسعار البيع  اح املعدلة قبل الفوائد . وقد استفادت شركة ف عار الغاز. ارتفعت األر

ع الثالث من عام   الك املعدلة لقطاع التداول من خالل أطراف خارجية  الر الك واالس ع الثالث من عام    2021والضرائب واإل ام اإلنتاج وارتفاع أسعار   2020مقارنة بالر ادة أ ب ز س

ن.  وج   الني

ع   الدخلبلغ صا  
ُ
ع الثالث من عام    158دل  امل ي  الر عدل البالغ    الدخلمقارنة بصا    2021مليون دوالر أمر

ُ
ع الثالث من عام    6امل ي  الر ن دوالر أمر ل 2020مالي

ُ
ح امل . بلغ صا الر

صص غ املسيطرة)  عد ا ع الثالث من عام  138( ي  الر ح البالغ  2021مليون دوالر أمر ع الثالث من عام  6مقارنة بصا الر ي  الر ن دوالر أمر   . 2020مالي

  قائمة الدخل املوحدة*  

  باملليون دوالر
ع الثالث من عام  الر

2021  
ع الثالث من عام    2020الر

سعة األو من   ر ال األش

  2021عام 
سعة األو من عام  ر ال   2020األش

  1,052.3   2,126.7   314.8    866.7  صا اإليرادات

لفة املبيعات    )881.6(  (1,346.0)  )254.8(  (528.0)  ت

ح اإلجما    170.7    780.7  60.0    338.7  الر

ة   ف العمومية واإلدار ف البيع واملصار   )66.1(  (72.4)  )24.8(  (27.4)  مصار

  -     -   1.5     -   مصادر الدخل األخرى 

ف أخرى     )0.6(    -   -    -   مصار

الك  الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل   308.4    902.9  103.7    370.7  األر

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل   304.8    910.4  103.8    377.1  األر

الك   الك واالس   )200.8(  (202.1)  )67.1(  (65.8)  اإل

شغي  ح ال   104.0    708.3  36.7    311.3  الر

  1.9    0.7  0.6    0.2  إيرادات الفوائد  

ف الفوائد     )22.5(  (31.9)  )13.8(  (10.5)  مصار

ل األخرى إيرادات /  لفة) التمو   11.6    10.3  )1.8(    5.8  (ت

ل  اليف التمو   )9.0(  (20.9)  )15.0(  (4.5)  صا ت

قة حقوق امللكية  ا وفق طر ثمر ف ات املس   0.5    -   -     -   الدخل من الشر

بة     95.5    687.4  21.7    306.8  صا الدخل قبل الضر

بة الدخل     )20.9(  (171.4)  )9.3(  (107.4)  مصروف ضر

سارة) ح (ا   74.6    516.0  12.4    199.4  صا الر

صص غ املسيطرة     )45.4(  (179.8)  )6.2(  (61.7)  ا

ح /  ن صا الر م سارة) العائد للمسا   29.2    336.2  6.2    137.7  (ا
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  تصنيف أدنوك: عام 

س األداء البديلة    توفيق مقاي

اس وا لألداء األسا لعمليات ع دف إ توف ا الك  مقياس أداء بديل  الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل تيجلوب.    األر س األداء شركة ف عديالت مقاي وتتعلق 

ع الثالث من عام  سية  الر صصات. 2020وعام  2021البديلة الرئ ركة  ا   با

الك  الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل ل مع األر شغي امل   توفيق الدخل ال

  باملليون دوالر
ع الثالث من  الر

  2021عام 

ع الثالث من  الر

  2020عام 

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2021  

سعة  ر ال األش

  2020األو من عام 
 

سارة  ح وا   التعديل  الر

ل  شغي امل ح ال     104.0  708.3  36.7  311.3  الر

الك  الك واالس     200.8  202.1  67.1  65.8  اإل

الك  اح قبل الفوائد والضرائب واإل الك األر     304.8  910.4  103.8  377.1  واالس

س األداء البديلة لـ:            عديالت مقاي
 

   

صصات  ركة  ا    3.6    (7.5)     )0.1(     (6.4)  ا
 

لفة املبيعات    ت

س األداء البديلة  عديالت مقاي   3.6            (7.5)   ) 0.1(            (6.4)   إجما 
 

     

الك  الك واالس اح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإل   308.4           902.9        103.7            370.7      األر
 

     

 

ن  م   صا الدخل العائد للمسا

سية  س األداء البديلة الرئ عديالت مقاي زائر (بع مستوى صا الدخل، تتعلق  ا  ا ثمار املتنازع عل امات إعادة االس عد  31تأث ال الك و  ،) حصص األقليةمليون دوالر  ل، اإل امل

احو  يجة   أر ي. أو خسائر أسعار الصرف األجن غ النقدية ن   التعرض للدوالر األمر

عدل 
ُ
ل مع صا الدخل امل

ُ
  توفيق صا الدخل امل

  باملليون دوالر
ع الثالث من  الر

  2021عام 

ع الثالث من  الر

  2020عام 

سعة  ر ال األش

األو من عام 

2021  

سعة  ر ال األش

  2020األو من عام 
 

سارة  ح وا   التعديل  الر

ح  ن صا الر م ل العائد للمسا
ُ
سارة) امل   29.2  336.2  6.2  137.7  (ا

 

   

          عديالت لـ: 
 

   

الك  الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل   3.6              (7.5)           ) 0.1(           (6.4)   التعديالت ع مستوى األر
 

     

ل  الك امل     -                9.2             -                -            االس
 

الك     االس

اح( يأر يجة التعرض للدوالر األمر   ) 19.0(           (11.8)        ) 0.2(            (5.5)   ) / خسائر أسعار الصرف األجن غ النقدية ن
 

ل  ف التمو   إيرادات ومصار

صص غ املسيطرة /  اصة  عديل ا ثمار ا ت عملية إعادة االس   6.2              36.4           ) 0.9(            32.4   شركة سورف
 

ية غ مؤكدة    / حصص األقلية  مراكز ضر

   2.5    (2.2)           0.8     -            األثر الضر للتعديالت
 

بة الدخل    ضر

س األداء البديلة ع مستوى صا الدخل عديالت مقاي   ) 6.7(            24.1           ) 0.4(            20.5   إجما 

 
     

ح صا  ن  / الر م عدل العائد للمسا
ُ
سارة) امل   22.5           360.3        5.8            158.2      (ا
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  تصنيف أدنوك: عام 

جما الدين  رة و   التدفقات النقدية ا

ساب النفقات الرأسمالية للنمو   رة قبل اح ع الثالث    56بلغت التدفقات النقدية ا ي خالل الر ا من العام    5، مقارنة بمبلغ  2021مليون دوالر أمر ة نفس ي خالل الف ن دوالر أمر مالي

عكس   ، مما  ارجة البالغة    األداءاملا ع، وتدفقات رأس املال العامل ا ذا الر صص غ املسيطرة ال بلغت    119ل اح املدفوعة ل عات األر ي، والضرائب وتوز   183مليون دوالر أمر

ع الثالث من عام  ل للسنوات السابقة 2021مليون دوالر  الر   زائر.لأسا  ش

معة البالغة   ا ا تيجلوب مع تحالف تقوده شركة كيلوج براون اند روت ع شراء حص ة للصناعات األساسية مقابل 15اتفقت شركة ف مليون دوالر  أغسطس  43%  الشركة املصر

ة للصناعات األساسية إ 2021 تيجلوب  الشركة املصر التا ازدادت حصة شركة ف موعة. %، مما أدى75، و ل ملكية ا ي ز توحيد  عز   إ 

ع الثالث  21بلغ إجما النفقات الرأسمالية النقدية بما  ذلك النفقات الرأسمالية املتعلقة بالنمو  ي  الر ع الثالث من  20مقارنة بمبلغ  2021مليون دوالر أمر ي  الر مليون دوالر أمر

ي لألش  34، و2020عام   ية   مليون دوالر أمر سعة املن تم    30ر ال ا من عام    46مقارنة بمبلغ    2021س ة نفس ي  الف تيجلوب  توقع  2020مليون دوالر أمر ستمر شركة ف . و

اوح من  ي لعام  110إ  100نفقات رأسمالية نقدية ت   بأكمله.  2021مليون دوالر أمر

الك و  ائب واإل اح قبل الفوائد والضر رة والتغي  صا الدينتوفيق األر الك مع التدفقات النقدية ا   االس

  باملليون دوالر
ع الثالث من عام  الر

2021  

ع الثالث من عام  الر

2020  

سعة األو   ر ال األش

  2021من عام 

سعة األو   ر ال األش

  2020من عام 

الك الك واالس اح قبل الفوائد والضرائب واإل   304.8                   910.4    103.8   377.1  األر

  75.8                    ) 123.7(               )64.5(  )119.0(  رأس املال العامل  

  ) 32.8(                   ) 28.9(                   )19.1(  )16.0(   النفقات الرأسمالية للصيانة  

بة املدفوعة    ) 8.7(                   ) 63.9(                   (5.0)  )28.8(  الضر

  ) 49.8(                   ) 26.6(                   (11.2)   )7.9(  الفوائد املدفوعة 

  ) 8.8(                     ) 9.8(                     (0.1)   )4.1(  دفعات اإليجار 

قة حقوق امللكية  ا وفق طر ثمر ف ات املس اح من الشر عات األر   0.5                           -                              -                        -   توز

صص غ املسيطرة  اح املدفوعة ل عات األر   -                   ) 193.4(                -  ) 182.8(               ) 1توز

  15.4                      70.9    1.1    37.6   أخرى  

رة    296.4                  535.0                   5.0   56.1                    التدفقات النقدية ا

   -      التوفيق مع التغي  صا الدين:  

ادة النفقات الرأسمالية    ) 13.3(                   ) 5.2(                     (1.0)   ) 4.5(                     ز

سبة االستحواذ ع حصة غ مسيطرة   ة للصناعات األساسية (حصة ب   -                    ) 43.0(                   -                    ) 43.0(                   %) 15الشركة املصر

شغيلية األخرى     -                     ) 16.6(                   -   -                      البنود غ ال

ركة  أسعار الصرف ع صا الدين صا تأث    16.6                     0.5                        1.8                        1.3                        ا

لفة سداد الديون     -                             ) 0.8(                      -                   ) 0.9(                     ت

ن   م اح ع املسا عات األر   )62.9(  )185.0(  )62.9(  )130.0(  توز

ن  م اح املقدمة املدفوعة للمسا عات األر   -  )93.6(  -  )93.6(  توز

  236.8                  191.8                  ) 57.1(                   )                       214.6(   صا التدفقات النقدية / انخفاض (ارتفاع) صا الدين

ت  أغسطس 1  ت املدفوعة إ مسا األقلية  شركة سورف اح شركة سورف عات أر شمل توز ة املمتدة من  2021)  شمل الف اكمة ال  اح امل عات األر   ) 2020إ  2018(توز
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  تصنيف أدنوك: عام 

ن االجتماع  لل ن وا ثمر اتفي للمس   ال

ورك)  8:30مساًء بتوقيت لندن، و  1:30(  مساًء بتوقيت اإلمارات  5:30  الساعة    2021نوفم    8   ن  صباًحا بتوقيت نيو ثمر اتف للمس تيجلوب اجتماًعا ع ال ستضيف شركة ف ، س

ن. لل : وا املة، ير االتصال ع صول ع تفاصيل امل   ل

 3001 3570 8000اإلمارات: 

ية السعودية:   0104 800850اململكة العر

ي:  8338 7192 20 (0) 44+اململكة املتحدة:  ا  6619 0800279/ الرقم ا

ي:   3167 1646741+الواليات املتحدة:  ا   9135 1877870+/ الرقم ا

اتفي:  ف االجتماع ال عر   7689646رقم 

تيجلوب:    نبذة عن شركة ف

ا   تيجلوب  أك مصدر بحري  العالم لليور تيجلوب من    السباقةواألمونيا مًعا، و شركة ف ا واألمونيا   6.7 مجال األمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة اإلنتاجية لشركة ف مليون طن من اليور

ي وجي ا أك منتج لألسمدة الني زائر، مما يجعل ية املتحدة ومصر وا عة  اإلمارات العر ات تا ع شر ا  أر ة، يتم إنتاج ستفيد من ة  منطقة الشرق األوسط وشمالتجار قيا، و ال إفر

قع املقر الرئ لل  ي. و ليج العر سية ع البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر وا ع رئ ئ ومراكز توز ا  سوق أبوظ العاملي، الوصول املباشر إ ستة موا س شركة  أبوظ وتم تأس

ا أك من   عمل لد ا  2,600و ا كشراكة إس س تيجلوب  سوق أبوظ لألوراق  موظف وقد تم تأس درجت شركة ف
ُ
ول أبوظ الوطنية (أدنوك). أ ن شركة أو  آي وشركة ب تيجية ب

في الدو لألوراق املالية " " FERTIGLBاملالية تحت الرمز "  ارة:. AEF000901015والرقم التعر د من املعلومات، ُير ز صول ع مز   www.fertiglobe.com ل

 


