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؛ وترفع توجیھ  2022ملیون دوالر للربع األول من عام  361عن صافي دخل معدل بقیمة  فیرتیغلوبشركة تعلن 
 مدعوًما بتوقعات مستقبلیة قویة  2022ملیون دوالر للنصف األول من عام  700عن  ال یقلتوزیعات األرباح إلى ما 

 أبرز النقاط:

األرباح المعدلة قبل الفوائد  ، بینما ارتفعت    ملیون دوالر    1,185% على أساس سنوي لتصل إلى  118بنسبة    2022ارتفعت إیرادات الربع األول من عام   •
انخفاض   عوض عنملیون دوالر ، مدفوعةً بارتفاع أسعار البیع، مما    625إلى  لتصل  % على أساس سنوي  171بنسبة    والضرائب واإلھالك واالستھالك

 . بأسعار أكثر ارتفاعا 2022األحجام بسبب ترحیل بعض عملیات التسلیم إلى الربع الثاني من عام 

ملیون دوالر   84% مقارنة بصافي الدخل المعدل البالغ 332بزیادة بنسبة  2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام  361بلغ صافي الدخل الُمعدل   •
 .2021في الربع األول من عام 

 .مجدیةفرص النمو ویسمح بتوزیعات أرباح  2022مارس  31یدعم المركز النقدي الصافي كما في  •

على الرغم من أن صافي التدفقات الخارجة من رأس  2022ملیون دوالر في الربع األول من عام  521تدفقات نقدیة حرة بقیمة  فیرتیغلوبحققت شركة  •
 في الربع الثاني، ونتوقع انعكاًسا خالل الربع الثاني، بناءً التسمید  ملیون دوالر خالل الربع األول بسبب ارتفاع المخزون قبل موسم    79  تالمال العامل بلغ

 .على عملیات التسلیم المنفذة والملتزم بھا

انخفاض   باالضافة الي،  عالمیاوانخفاض مخزون الحبوب  اقتصادیات المزارع المواتیة  على األقل على    2024حتى عام  اإلیجابیة  تعتمد توقعات السوق   •
 لألسعار. إنتاج المحاصیل المرتبط بالطقس واألحداث الجیوسیاسیة، مما یوفر دعًما قویًا 

الفوائد والضرائب واإلھالك   في األرباح قبل  زیادة    فیرتیغلوبواألسعار، تتوقع شركة  المبیعات    الرؤیة الحالیة لألحجام  استناًدا إلى    الرؤیة المستقبلیة:  •
 . 2022مقارنة بالربع األول من عام   2022والتدفقات النقدیة الحرة في الربع الثاني من عام  واالستھالك

كة المتمثلة  السوق المواتیة والتدفقات النقدیة الحرة الناتجة عنھا، وبما یتماشى مع سیاسة توزیع األرباح التي تنتھجھا الشر  أوضاعاستمرار    • استنادا إلى •
  2022للنصف األول من عام    فیرتیغلوبمن المتوقع حالیًا أن تزید أرباح شركة  فالتدفقات النقدیة الحرة الزائدة على مساھمیھا،    حد كبیر من  في توزیع

ملیون دوالر على األقل. سیتم اإلعالن    200) مقارنة بالتوجیھات السابقة البالغة  2022ملیون دوالر (والمستحقة الدفع في أكتوبر    700بشكل كبیر عن  
 . 2022في أغسطس   2022عن مبلغ األرباح المحدد مع نتائج الربع الثاني من عام 

)، FERTIGLB(المسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز:    فیرتیغلوبة  أعلنت الیوم شرك   :2022مایو    12  -أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
أكبر مصدر بحري في العالم للیوریا واألمونیا معًا، وأكبر منتج لألسمدة النیتروجینیة في منطقة الشرق    ،شركة أو سي آيووھي شراكة إستراتیجیة بین أدنوك  

 1,185% لتصل إلى  118قد ارتفعت بنسبة    2022مجال األمونیا النظیفة، أن اإلیرادات للربع األول من عام    األوسط وشمال إفریقیا، ومن أصحاب السبق في
ملیون دوالر  مقارنة بالربع األول من عام   625% لتصل إلى  171بنسبة    األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكملیون دوالر  وارتفعت  

 . 2021ملیون دوالر في الربع األول من عام  151من  2022ملیون دوالر في الربع األول من عام  521ارتفعت التدفقات النقدیة الحرة إلى و. 2021

لعربیة  بانتشار إقلیمي متنوع من خالل امتالكھا أربعة مرافق إنتاج عالمیة المستوى في ثالث دول، وھي مصر والجزائر واإلمارات ا  فیرتیغلوبتحظى شركة  
ھا المواقع االستراتیجیة  المتحدة. وتتمتع الشركة بروافع نمو قویة غیر قائمة على الناتج المحلي اإلجمالي، حیث تستفید من مجموعة فریدة من المقومات بما في فی

 والوضع التنافسي منخفض التكلفة، مما یدعم تولید تدفقات نقدیة حرة قویة وتحقیق أرباح مرتفعة.

العالمي إلى اقتصاد فیرتیغلوبوتتمكن شركة   التحول  النظیفة، من االستفادة من  ، لكونھا شركة رائدة في تجارة األمونیا ومن أصحاب السبق في مجال األمونیا 
في ذلك إنتاج األمونیا، والبنیة التحتیة الھیدروجین، حیث أصبحت األمونیا واحدة من أكثر المنتجات الواعدة لتمكین تحول الطاقة وتستفید مما تتمتع بھ حالیًا بما  

 للتوزیع، والوصول إلى موارد الریاح والطاقة الشمسیة الجذابة والوفیرة لتولید الطاقة المتجددة.

، مدعوًما بمكانتنا العالمیة المتمیزة  األداء الشركة القوي في ھذه الفترة أیضا"یسعدنا أن نعلن عن    : قائالّ  فیرتیغلوبوعلّق أحمد الحوشي، الرئیس التنفیذي لشركة 
ملیون دوالر،  700أعلى من  2022في اإلنتاج التنافسي من حیث التكلفة وقدرات التوزیع الرائدة في القطاع. ونتوقع حالیًا أن تكون أرباح النصف األول من عام 

ة استمرار أوضاع السوق المواتیة، و الرؤیة الحالیة لألسعار وأحجام المبیعات،  على خلفیملیون دوالر على األقل،    200التي بلغت  بزیادة عن توجیھاتنا السابقة  
 . وارتفاع التدفقات النقدیة، وھیكل رأس المال القوي لدینا
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األول إلى الربع    من الربع  تأجیل بعض المبیعات، والتسمید  قوي خالل موسممعدل طلب  من    حیث نتوقع أن نستفیدونتطلع إلى تحقیق أداء أفضل في الربع الثاني،  
من عام األخیر الثالث و ینتم االلتزام بغالبیة الكمیات المنتجة بالفعل للربع الثاني، مما یوفر لنا رؤیة مستقبلیة جیدة ویھیئنا للربع ھالثاني وارتفاع أسعار البیع، كما أن 

2022 . 

بعقود المحاصیل مدعومة  مما یوفر دعًما قویًا ألسعار النیتروجین حتى تظل فوق المتوسطات التاریخیة،  ،  إیجابیةعلى األقل    2024عام  حتى  وتظل التوقعات ألسواقنا  
وعقود الغاز اآلجلة المرتفعة في  الطلب على األسمدة النیتروجینیة،  التي تعزز  تحسن ربحیة المزالرعین و  اآلجلة التي وصلت ألعلى معدالتھا على مدار عقد و

 . انخفاض العرض المتوقع استمراره لعدة سنوات ، وعلى المدى المتوسط  لألسعارا أدنى التي تضع حدً أوروبا 

ر بحري على مستوى العالم لمنتجات األسمدة النیتروجینیة األساسیة، یركز فریقنا العالمي على إدارة أصولنا الممتدة عالمیًا بكفاءة صدِ بصفتنا منتًجا رائًدا وأكبر مُ 
لجة النقص  ، لمحاولة سد أي فجوات في العرض قد تنشأ وبالتالي المساعدة في معا أو سي آيواالستفادة من سالسل التورید العالمیة على أكمل وجھ بالشراكة مع  

 المحتمل في الحبوب والمخاوف العامة المتعلقة باألمن الغذائي. 

 فیرتیغلوب إحراز تقدم ملموس في جھودھا الرامیة الغتنام فرص الطلب الناشئ على األمونیا النظیفة. تتبنى شركة    فیرتیغلوبعالوة على ذلك، تواصل شركة  
% من انبعاثات غازات الدفیئة العالمیة الحالیة، 90مبادرات متعددة لتطویر األمونیا الزرقاء / الخضراء كحل إلزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي  

 في ذلك من فرص النمو من الطلب الناشئ على األمونیا النظیفة. مستفیدة 

تیجیة الھیدروجین الخاصة بنا،  نتطلع إلى مواصلة تقدیم األداء المتمیز، واالستفادة من منصتنا العالمیة التنافسیة والقویة طوال الوقت مع االستمرار في تنفیذ استرا
 المساھمین.قیمة ارتفاع إلى جانب التركیز المستمر على 

شركة وأكثرھا سیولة في سوق أبوظبي لألوراق    15، والذي یمثل أكبر  15في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لألوراق المالیة    فیرتیغلوب وأخیًرا، نسعد بإدراج شركة  
 " المالیة.

 األسواق 

لنیتروجین مدعومة بأساسیات السوق المتشددةالمستقبلیة لمنتجات ا توقعاتال  
 على عدة عوامل تشیر إلى تحول ھیكلي إلى بیئة مدفوعة بالطلب على مدار عدة سنوات لمنتجات النیتروجین. فیرتیغلوبأرباح شركة  معدل یعتمد

i.   إنتاج   ھاأدنى مستویات  الينسبة مخزون الحبوب العالمیة إلى االستخدام  انخفضت الماضیة، وقد تفاقمت بسبب العدید من مشكالت  في العشرین عاًما 
 . في أوكرانیاالوضع في أمریكا الالتینیة المرتبطة بالطقس یل المحاص

ii.   مما یؤدي إلى دعم من أجل التخفیف من مخاوف األمن الغذائيلتعویض المخزون    على األقل  2024حتى عام  ونتیجة لذلك، سوف یستغرق األمر ،
، مما یحفز المزارعین على زیادة عدد األفدنة المزروعة  2024نھایة عام  دوالرات للبوشل حتى    6ارتفاع أسعار المحاصیل. تجاوزت العقود اآلجلة للذرة  

 وزیادة المحصول باستخدام المزید من النیتروجین. 

o   مدعومة بانخفاض المخزون مع ارتفاع أسعار الحبوب مما أدى إلى ارتفاع دخل  في الوالیات المتحدة لمنتجات النیتروجینالنظرة المستقبلیة
 . 2022مستویات قیاسیة في عام  المزارع إلى 

o   لیة  قام المزارعون في مناطق تصدیر الحبوب في الوالیات المتحدة وأوروبا وأمریكا الالتینیة بالتحوط ضد المخاطر المتعلقة بالھوامش التشغی
ھ، یتم تحفیزھم لشراء النیتروجین الخاصة بھم، عن طریق البیع اآلجل لمحصولھم الجدید بأسعار الذرة والقمح المرتفعة الحالیة. في الوقت نفس 

 وتأمین تكالیف المدخالت وتثبیت الھوامش. ومن المتوقع أن یدعم ذلك الطلب على النیتروجین وأسعاره خالل فترة الصیف. 

o  عین. إعطاء األولویة لألمن الغذائي ودعم تكالیف األسمدة النیتروجینیة للمزار  ةجاء الطلب في الھند قویًا نتیجة مواصلة الحكوم 

o   2022في أكتوبر من العام الماضي، نفذت الحكومة الصینیة تدابیر للحد من الصادرات وإعطاء األولویة للمعروض المحلي حتى یولیو .
، وھو ما سوف  2023وتشیر مقاالت نُشرت مؤخًرا إلى أن ثمة مناقشات حكومیة جاریة الستمرار فرض القیود على الصادرات حتى یونیو  

 .مالیین طن متري 3جانب القیود الحكومیة المشددة، على وضع حد أقصى للصادرات على المدى المتوسط عند أقل من یعمل، إلى 

iii. في أوروبا وآسیا لتكلفة المرتفعة مستوي ابدعم یبقیھا فوق  یةالنیتروجین جاتالمنت   تحظى أسعار: 

o   وصلت العقود اآلجلة ألسعار الغاز في أوروبا حالیًا    .على المدى المتوسط  مرتفعةتكالیف المدخالت العالمیة إلنتاج منتجات النیتروجینستظل
، 2023/2024خالل    ملیون وحدة حراریة بریطانیة  دوالًرا لكل    23و  2022وحدة حراریة بریطانیة في عام    ملیون  دوالًرا لكل   30إلى  

 .   2019إلى  2016  الفترة من في ملیون وحدة حراریة بریطانیة دوالرات لكل  5مقارنة بمبلغ 
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 نظرة مستقبلیة مواتیة لألمونیا 
یؤدي ، مما  المحدودة  الجدیدةصافیة  النتاجیة  اإلقدرات  مع توقع أن یعمل نمو الطلب على تعویض إضافات التأزًما ھیكلیًا على المدى المتوسط    األمونیاتشھد سوق  

مالیین طن في السنوات الخمس الماضیة، مما یخلق أوضاع   7مالیین طن على المدى المتوسط مقارنة بصافي فائض قدره    4إلى عجز تقدیري في العرض بمقدار  
 مواتیة ألسعار األمونیا.

تیجة الطلب المتزاید المتوقع على األمونیا النظیفة في استخدامات جدیدة في مجموعة من القطاعات  عالوة على ذلك، تشھد األمونیا تحسنًا كبیًرا على المدى المتوسط ن
 بما في ذلك الوقود البحري والطاقة، واستخدامھا كناقل للھیدروجین.

 أسواق الغاز 

  فیرتیغلوب موقعًا إیجابیًا على منحنى التكلفة العالمیة، كما أننا نستفید، دون تأثر، من بیئة أسعار الغاز العالمیة المرتفعة. وتتمتع شركة    فیرتیغلوبتحتل أصول شركة  
 بمیزة تنافسیة كبیرة من خالل اتفاقیات تورید أسعار الغاز المواتیة. 

 توزیعات األرباح وھیكل رأس المال
التدفقات النقدیة الحرة القابلة للتوزیع بعد تخصیص ما یكفي لفرص النمو    الجزء األكبر منأن توزع  على    فیرتیغلوبتنص سیاسة توزیع األرباح الخاصة بشركة  

  فیرتیغلوب حرة مرتفعة، رفعت شركة    مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة االستثماریة. في ضوء أوضاع السوق السائدة ونظًرا إلى تولید الشركة لتدفقات نقدیة
ملیون دوالر على األقل. وسیتم   200ملیون دوالر، أي أعلى من التوجیھ السابق البالغ  700 إلى أكثر من    2022توجیھ توزیعات أرباح النصف األول من عام  

 .2022في أغسطس  2022من عام  ، مع نتائج الربع الثاني2022اإلعالن عن مبلغ األرباح المحدد، والمستحق الدفع في أكتوبر 

إلجراء توزیعات أرباح مستقبلیة جذابة مدعومة بأداء تدفقاتھا النقدیات وموقعھا التنافسي على منحنى التكلفة العالمي. نتج عن    فیرتیغلوبوتأتي إمكانات شركة  
ر  كما  ملیون دوال  487، مقارنة بصافي دین قدره  2022مارس    31األرباح القویة وتولید النقد خالل الربع المالي مركز نقدي صافي قدره ملیوني دوالر  كما في  

 ضعف)، بما یتماشى مع التوجیھ السابق لإلدارة.  0.3 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك(نسبة صافي الدین لألرباح المعدلة قبل  2021دیسمبر  31في 
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 1لمحة سریعة عن النتائج المالیة الموحدة
 أبرز البیانات المالیة (بالملیون دوالر ما لم یذكر خالف ذلك)

 Δ%  2021الربع األول من عام  2022الربع األول من عام  بالملیون دوالر ما لم یذكر خالف ذلك
 % 118  543.4   1,184.8  اإلیرادات

 % 211  189.2   587.8  إجمالي الربح 

  % 34.8 % 49.6 ھامش الربح اإلجمالي 

 % 171  230.8   624.6  واالستھالك األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك  

  % 42.5 % 52.7 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك ھامش 

 % 168  230.8   619.6  الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل 

  % 42.5 % 52.3 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك ھامش األرباح قبل 

 % 332  83.6   361.0  الدخل الُمعدل العائد للمساھمین صافي 

 % 318  85.2   356.6  صافي الدخل الُمسجل العائد للمساھمین 
    

    األرباح لكل سھم (الدوالر )

 % 318  0.010   0.043  األرباح األساسیة للسھم الواحد

 % 318  0.010   0.043  األرباح المخفضة لكل سھم 

 % 332  0.010   0.043  األرباح المعدلة لكل سھم 

    ربح السھم (بالدرھم اإلماراتي) 

 % 318  0.038   0.158  األرباح األساسیة للسھم الواحد

 % 318  0.038   0.158  األرباح المخفضة لكل سھم 

 % 332  0.037   0.160  األرباح المعدلة لكل سھم 

    
 % 244  151.3   520.8  التدفقات النقدیة الحرة

 % 19  7.9   9.4  النفقات الرأسمالیة
 % 9-  7.5   6.8  منھا: النفقات الرأسمالیة للصیانة

    
 Δ%   2021دیسمبر  31 2022مارس  31 

 % 9  5,168.5   5,658.4  إجمالي األصول 
 % 4-  1,385.7   1,337.1  إجمالي الدین المحّمل بفائدة

 ال ینطبق   486.6  ) 2.4(  (النقد) / الدینصافي 
    
 Δ%  2021الربع األول من عام  2022الربع األول من عام  

    حجم المبیعات (باأللف طن متري) 
 % 17- 1,504 1,254 فیرتیغلوب مبیعات منتجات شركة 

 % 78 155 276 حجم التداول من خالل أطراف خارجیة 
 % 8- 1,659 1,530 إجمالي حجم المنتجات 

 
 ) غیر مدقق 1

    relations-https://fertiglobe.com/investorیمكن االطالع علي البیانات المالیة الكاملة علي 

https://fertiglobe.com/investor-relations
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 أبرز البیانات التشغیلیة 

 أبرز النقاط

 ساعة عمل.   200,000حادث لكل 0.23 ، نحو 2022مارس   31شھًرا حتى  12معدل الحوادث القابل للتسجیل لمدة  •

إلى ارتفاع أسعار البیع على أساس سنوي عبر   2021مقارنة بالربع األول من عام    2022في الربع األول من عام    فیرتیغلوبیرجع تحسن أداء شركة   •
 أعلى.بأسعار  2022% الذي یُعزى إلى تحول أحجام المبیعات إلى الربع الثاني من عام 8منتجاتھا، بما یتجاوز انخفاض حجم المبیعات البالغ 

،  2021مقابل الربع األول من عام    2022طن في الربع األول من عام  ألف    1,254% إلى  17بنسبة  أحجام المبیعات المنتجة بالشركة    تانخفض •
 مدفوًعا بما یلي: 

o   2021في الربع األول من  ألف طن    418من  ألف طن    223% على أساس سنوي إلى  46انخفض حجم مبیعات األمونیا التي تنتجھا الشركة بنسبة 

o 2021في الربع األول من عام  ألف طن    1,087مقارنةً بنحو  ألف طن    1,031  الي%  5بنسبة  التي تنتجھا الشركة  خفض حجم مبیعات الیوریا  ان . 

، مقارنة  2022في الربع األول من عام  ألف طن    276% على أساس سنوي لتصل إلى  78ارتفعت أحجام تداول من خالل األطراف خارجیة بنسبة   •
 . 2021في الربع األول من عام ألف طن  155بنحو 

 2022% على أساس سنوي على التوالي في الربع األول من عام  129% و256مونیا في البحر األسود والیوریا في مصر بنسبة  األارتفعت أسعار   •
 ). 2021% مقارنة بالربع األخیر من عام 6-% و39(+

 مبیعات المنتجات (باأللف طن متري)حجم 

 Δ%  2021الربع األول من عام  2022الربع األول من عام  حجم المبیعات (باأللف طن متري) 
    منتج الشركة 

 % 46- 418 223 األمونیا 

 % 5- 1,087 1,031 الیوریا 

 % 17- 1,504 1,254 إجمالي المنتجات المباعة
    

    خارجیةالمتداول من خالل أطراف 

 % 48 35 52 األمونیا 

 % 87 120 224 الیوریا 

 % 78 155 276 إجمالي المنتجات المتداولة من خالل أطراف خارجیة
 % 8- 1,659 1,530 إجمالي منتج الشركة والمنتج المتداول من خالل أطراف خارجیة 

 
 األسعار المرجعیة 

الربع األول من        
 2022عام 

الربع األول من  
الربع األخیر من   Δ%  2022عام 

 Δ%  2021عام 

البحر األسود، التسلیم على  األمونیا 
 % 39 852 % 256 332 1,180 دوالر / طن متري  ظھر السفینة 

الشرق األوسط، التسلیم على  األمونیا 
 % 29 696 % 179 322 897 دوالر / طن متري  ظھر السفینة 

مصر، التسلیم على ظھر  الیوریا الحبیبیة 
 %) 6( 895 % 129 367 841 دوالر / طن متري  السفینة

الشرق األوسط، التسلیم على  الیوریا الحبیبیة 
 %) 11( 876 % 125 344 776 دوالر / طن متري  ظھر السفینة 

منصة مرفق نقل الملكیة  الغاز الطبیعي 
)TTF) ( (3 31.2 % 392 6.6 32.2 دوالر  / ملیون وحدة حراریة بریطانیة  أوروبا % 

مركز ھنري ھوب (الوالیات   الغاز الطبیعي 
 %) 6( 4.8 % 67 2.7 4.6 دوالر  / ملیون وحدة حراریة بریطانیة  المتحدة) 
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 األداء التشغیلي 

مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي، ویرجع ألف طن    1,254إلى    2022% خالل الربع األول من عام  17انخفض إجمالي حجم مبیعات إنتاج الشركة بنسبة  
% مقارنة بالربع 2بنسبة  بأسعار أعلى، على الرغم من ارتفاعھا    2022ذلك بشكل أساسي إلى إعادة ترحیل شحنات الیوریا واألمونیا إلى الربع الثاني من عام  

 .2021األخیر من عام 

، حیث ارتفع السعر المرجعي لألمونیا في البحر األسود  2021جاءت أسعار بیع األمونیا والیوریا أعلى بكثیر من األسعار التي شھدناھا في الربع األول من عام   
%، في 39%. وارتفع السعر المرجعي لألمونیا في البحر األسود بنسبة  129  % على أساس سنوي، وارتفع السعر المرجعي للیوریا في مصر بنسبة256بنسبة  

 . 2021% مقارنة بالربع األخیر من عام 6حین انخفض السعر المرجعي للیوریا مصر بنسبة 

، مما یعكس زیادة بنسبة 2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام    1,185% على أساس سنوي إلى  118أدى ارتفاع أسعار البیع إلى زیادة اإلیرادات بنسبة  
ملیون دوالر  في الربع   231من    2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام    625إلى    األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك% في  171

% في الربع األول من 52.7إلى    فیرتیغلوبلشركة    األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك. ونتیجة لذلك، ارتفع ھامش  2021األول من عام  
 .2021% في الربع األول من عام 42.5من  2022عام 

 2022ن عام  نظرة عامة على القطاعات في الربع األول م 

 اإلجمالي أخرى  التداول من خالل أطراف خارجیة إنتاج وتسویق كمیات إنتاج الشركة  بالملیون دوالر
 

  1,184.8 - 194.4 990.4 إجمالي اإلیرادات 

  587.8 ) 5.0( 5.2 587.6 اِجمالي الربح 

  557.6 ) 14.6( 5.2 567.0 الربح التشغیلي 

  ) 62.0( ) 0.1( - ) 61.9( اإلھالك واالستھالك 

  619.6 ) 14.4( 5.2 628.8 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل 

  624.6 ) 9.4( 5.2 628.8 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 2021نظرة عامة على القطاعات في الربع األول من عام  

 اإلجمالي أخرى  التداول من خالل أطراف خارجیة وتسویق كمیات إنتاج الشركة إنتاج  بالملیون دوالر
 

  543.4 - 54.5 488.9 إجمالي اإلیرادات 

  189.2 - 3.2 186.0 اِجمالي الربح 

  167.0 ) 3.0( 3.2 166.8 الربح التشغیلي 

  ) 63.8( ) 0.1( - ) 63.7( اإلھالك واالستھالك 

  230.8 ) 2.9( 3.2 230.5 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل 

  230.8 ) 2.9( 3.2 230.5 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 
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 أبرز البیانات المالیة 

 ص النتائجلخم
، ویُعزى ذلك إلى ارتفاع األسعار  2021مقارنة بالربع نفسھ من عام   2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام  1,185% إلى  118ارتفعت اإلیرادات بنسبة 

 .فیرتیغلوبمنتجات شركة ل

  2022ملیون دوالر في الربع األول من عام    625  % على أساس سنوي إلى171بنسبة    األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكارتفعت  

، بما یتجاوز ارتفاع تقاسم األولمن ارتفاع أسعار البیع خالل الربع    فیرتیغلوب. وقد استفادت شركة  2021ملیون دوالر في الربع األول من عام    231مقارنة بنحو  

 األرباح وانخفاض أحجام البیع.

.  2021ملیون دوالر  في الربع األول من عام    84مقارنة بصافي دخل ُمعدل بقیمة   2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام  361بلغ صافي الدخل الُمعدل  

 .2021ي الربع األول من عام  ملیون دوالر  ف  85مقارنة بصافي ربح قدره    2022ملیون دوالر  في الربع األول من عام    357بلغ صافي الربح العائد للمساھمین  

 1قائمة الدخل  

الربع األول من   بالملیون دوالر 
 2022عام 

الربع األول من عام  
2021 

 543.4 1,184.8 صافي اإلیرادات 

 ) 354.2( ) 597.0( تكلفة المبیعات 

 189.2 587.8 اِجمالي الربح 

 ) 22.2( ) 30.4(  مصاریف البیع والمصاریف العمومیة واإلداریة 

 - 0.2 مصادر الدخل األخرى 

 230.8 624.6 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 230.8 619.6 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل 

 ) 63.8( ) 62.0( اإلھالك واالستھالك 

 167.0 557.6 الربح التشغیلي

 0.2 0.4 إیرادات الفوائد

 ) 9.6( ) 16.8( مصاریف الفوائد 

 3.9 15.9  إیرادات التمویل األخرى 

 ) 5.5( ) 0.5( صافي تكالیف التمویل 

 161.5 557.1 صافي الدخل قبل الضریبة 

 ) 27.0( ) 90.0( مصروف ضریبة الدخل 

 134.5 467.1  صافي الربح

   

 ) 49.3( ) 110.5( الحصص غیر المسیطرة

 85.2 356.6 للمساھمین صافي الدخل العائد 

 83.6 361.0 صافي الربح الُمعدل العائد للمساھمین 
 
 ) غیر مدقق 1

 

   relations-https://fertiglobe.com/investorیمكن االطالع علي البیانات المالیة الكاملة علي  

https://fertiglobe.com/investor-relations


   
 2022نتائج الربع األول من عام                  

 

8 

 مقاییس األداء البدیلة  ةمطابق

 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

.  فیرتیغلوب شركة    األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك ھي مقیاس أداء بدیل یھدف إلى توفیر انعكاس واضح لألداء األساسي لعملیات 

 بالحركة في المخصصات. 2022وتتعلق تعدیالت مقاییس األداء البدیلة الرئیسیة في الربع األول من عام 

 لي مع األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكالدخل التشغیمطابقة 

الربع األول من عام   بالملیون دوالر
2022 

الربع األول من عام  
2021  

 التعدیل في الربح والخسارة

   167.0 557.6 الربح التشغیلي المسجل 

   63.8 62.0 اإلھالك واالستھالك 

   230.8 619.6 والضرائب واإلھالك واالستھالك الفوائد  األرباح قبل 

     تعدیالت مقاییس األداء البدیلة لـ:

 تكلفة المبیعات   - 5.0 الحركة في المخصصات
   - 5.0  إجمالي تعدیالت مقاییس األداء البدیلة

   230.8 624.6 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 
 الدخل الُمعدل العائد للمساھمینصافي 

 على مستوى صافي الدخل، تتعلق تعدیالت مقاییس األداء البدیلة الرئیسیة بتأثیر مكاسب أسعار الصرف األجنبي غیر النقدیة. 

 مطابقة صافي الدخل الُمسجل مع صافي الدخل الُمعدل

الربع األول من عام   بالملیون دوالر
2022 

الربع األول من عام  
2021 
 التعدیل في الربح والخسارة 

   85.2 356.6 صافي الربح المسجل العائد للمساھمین 

     التسویات من أجل: 

   - 5.0 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكالتعدیالت على مستوى األرباح قبل 

 إیرادات ومصاریف التمویل    ) 4.3(  ) 14.6(  مكاسب أسعار الصرف األجنبي نتیجة التعرض للدوالر ال 

 حصص األقلیة    2.7   14.0   الحصة غیر المسیطرة  

   ) 1.6(  4.4  إجمالي تعدیالت مقاییس األداء البدیلة على مستوى صافي الدخل

   83.6   361.0  صافي الدخل الُمعدل العائد للمساھمین  
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 التدفقات النقدیة الحرة وإجمالي الدین 
ملیون دوالر خالل الفترة نفسھا   151، مقارنة بمبلغ  2022ملیون دوالر خالل الربع األول    521التدفقات النقدیة الحرة قبل احتساب النفقات الرأسمالیة للنمو  بلغت  

 فقات الصیانة الرأسمالیة. ملیون دوالر، والضرائب ون 79من العام الماضي، مما یعكس أداء لھذا الربع، وتدفقات رأس المال العامل الخارجة البالغة 

مالیین دوالر    8مقارنة بمبلغ    2022مالیین دوالر في الربع األول من عام    9بلغ إجمالي النفقات الرأسمالیة النقدیة بما في ذلك النفقات الرأسمالیة المتعلقة بالنمو   

ملیون   140إلى    120(باستثناء النفقات الرأسمالیة للنمو) من    2022لیة لعام  . وال تزال اإلدارة تتوقع أن تتراوح النفقات الرأسما 2021في الربع األول من عام  

 دوالر.

 مع التدفقات النقدیة الحرة والتغییر في صافي الدین  الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك األرباح قبل مطابقة 
 2021الربع األول من عام  2022الربع األول من عام  بالملیون دوالر

 230.8  619.6 الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك األرباح قبل 

 ) 59.2( ) 79.4( رأس المال العامل  

 ) 7.5( ) 6.8( النفقات الرأسمالیة للصیانة 

 ) 15.7( ) 56.4( الضریبة المدفوعة

 ) 8.8( ) 11.7( صافي الفوائد المدفوعة

 ) 1.3( ) 1.3( دفعات االستئجار

 -  ) 3.8( )1المدفوعة للحصص غیر المسیطرةتوزیعات األرباح 

 13.0  60.6 ترتیبات أرباح األسھم  

 151.3  520.8 التدفقات النقدیة الحرة 

   التوفیق مع التغییر في صافي الدین: 

 ) 0.4( ) 2.6( زیادة النفقات الرأسمالیة

 0.8  -  البنود غیر التشغیلیة األخرى 

 1.0 ) 25.7(  صافي تأثیر الحركة في أسعار الصرف على صافي الدین 

 ) 31.9(  -  توزیعات األرباح على المساھمین  

 ) 0.5( ) 3.5( البنود غیر النقدیة األخرى

 120.3  489.0 صافي التدفقات النقدیة / انخفاض صافي الدین 

 ) 2021إلى  2020(توزیعات األرباح المتراكمة التي تشمل الفترة الممتدة من  2022) یشمل توزیعات أرباح الشركة المصریة للصناعات األساسیة المدفوعة إلى مساھمي األقلیة في ینایر 1 
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 االجتماع الھاتفي للمستثمرین والمحللین

صباًحا بتوقیت نیویورك)، ستستضیف شركة   8:30مساًء بتوقیت لندن، و 1:30دولة اإلمارات العربیة المتحدة (مساًء بتوقیت 4:30 الساعة  2022مایو  12في 

 اجتماًعا عبر الھاتف للمستثمرین والمحللین. لالشتراك في االجتماع، یرجى االتصال بـ: فیرتیغلوب

    +44) 0( 203 009 5709    الرقم الدولي:
 800035702543    اإلمارات العربیة المتحدة:

 461 6941 0800الرقم المجاني:  / 08444936766        المملكة المتحدة:
 18662801157/ الرقم المجاني:  1 646 787 1226  الوالیات المتحدة:  

 
 17625326 الرقم التعریفي لالجتماع:

 

 :فیرتیغلوبنبذة عن شركة 

  فیرتیغلوب ھي أكبر مصدر بحري في العالم للیوریا واألمونیا معًا، ومن أصحاب السبق في مجال األمونیا النظیفة. وتتألف الطاقة اإلنتاجیة لشركة    فیرتیغلوبشركة  
مما یجعلھا أكبر منتج لألسمدة    ملیون طن من الیوریا واألمونیا التجاریة، یتم إنتاجھا في أربع شركات تابعة في اإلمارات العربیة المتحدة ومصر والجزائر،  6.7من  

ض المتوسط والبحر  النیتروجینیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، وتستفید من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزیع رئیسیة على البحر األبی
موظف وقد تم تأسیسھا    2,600العالمي، ویعمل لدیھا أكثر من    األحمر والخلیج العربي. ویقع المقر الرئیسي للشركة في أبوظبي وتم تأسیسھا في سوق أبوظبي

في سوق أبوظبي لألوراق    فیرتیغلوبكشراكة إستراتیجیة بین شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوطنیة ("أدنوك"). أُدرجت شركة  
" الرمز  تحت  الم"  FERTIGLBالمالیة  لألوراق  الدولي  التعریفي  "والرقم  زیارة: .  AEF000901015الیة  یُرجى  المعلومات،  من  مزید  على   للحصول 

www.fertiglobe.com 

 للحصول على أي معلومات أخرى، یرجى االتصال بـ:

 
 : فیرتیغلوبإدارة عالقات المستثمرین لدى شركة 

 
 ریتا جندي  

 مدیر
rita.guindy@fertiglobe.com 
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