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؛ وتوزیعات أرباح  2022في الربع الثاني من عام   ملیون دوالر 438 معدل بقیمةربح عن صافي "فیرتیغلوب" تعلن 
 حرة قویة  نقدیة، مدعومة بتحقیق تدفقات  2022لنصف األول من عام لفي   ملیون دوالر 750بقیمة 

 أبرز النقاط:  

 المستقبلیة:الرؤیة المالي و األداء

ملیون دوالر، بینما ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد   1,471% على أساس سنوي لتصل إلى  105بنسبة    2022ربع الثاني من عام  شركة للارتفعت إیرادات ال •
تجھا ملیون دوالر، مدفوعةً بارتفاع أسعار البیع، وارتفاع أحجام المبیعات التي تن   770% على أساس سنوي لتصل إلى  155والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة  

 أفضل. أسعارب 2022من الربع األول من عام  عملیات التسلیمبعض  ترحیلالشركة بفضل 

ملیون دوالر على أساس سنوي بینما ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب    2,656% لتصل إلى  111بنسبة    2022ارتفعت إیرادات النصف األول من عام    •
 ملیون دوالر.1,395تصل إلى % ل 162واإلھالك واالستھالك بنسبة 

ملیون دوالر في الربع الثاني من عام   119  ـب% مقارنة  270، بزیادة قدرھا  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    438  للشركة  المعدلالربح  بلغ صافي   •
 .2021األول من عام ملیون دوالر في النصف  202ـ مقارنة ب 2022ملیون دوالر في النصف األول من عام  799، 2021

ملیون   1,310% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و141وبزیادة    2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    789شركة تدفقات نقدیة حرة بقیمة  الحققت   •
ملیون دوالر كما   445لنقدي الصافي البالغة قیمتھ  . یدعم المركز ا2021ملیون دوالر في النصف األول من عام    479مقابل    2022دوالر في النصف األول من عام  

 فرص النمو ویسمح بتوزیعات أرباح مجدیة.   2022یونیو  30في 

ال بتوزیع ما  السابقة  نا  اتنتوجیھعن    بزیادة)،  2022ملیون دوالر (مستحقة الدفع في أكتوبر   750بقیمة    2022للنصف األول من عام    "فیرتیغلوبأرباح "توزیعات   •
 ملیون دوالر. 700یقل عن 

بحیث تظل   یةالنیتروجین   األسمدة  توفر اقتصادیات المزارع المواتیة وانخفاض مخزون الحبوب العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، الدعم ألسعار بیع •
 التاریخیة مستویاتھا أعلى من 

ملتزمة بموازنة   فیرتیغلوب"" التدفقات النقدیة الحرة. تظل  و  لرؤیة المستقبلیة الجذابة لتوزیعاتا   العالمي على منحنى التكلفة  "فیرتیغلوب"  المركز التنافسي لشركة  یدعم   •
أرباح النصف   توزیعات  سیتم توفیر المزید من التوجیھات حول  االئتمانیة.  تصنیفات الشركة، مع الحفاظ على  الرأسمالیةتوزیع التدفقات النقدیة الحرة الزائدة بعد النفقات  

 . 2022في نوفمبر  2022مع نتائج الربع الثالث من عام  2022الثاني من عام 

 مستوي الشركة:  علىالتطورات 

 -BBBو Baa3، و-BBBعلى تصنیفات ائتمانیة للمرة األولى من وكاالت التصنیف االئتماني استاندرد آند بورز ومودیز وفیتش ( 2022شركة في یونیو  الحصلت  •
ً على   بقوة تدفقاتھا النقدیة الحرة وسیاستھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة القویة.  التوالي)، مما یعّد اعترافا

"فیرتیغلوب"، المشروع المشترك بین شركتي بترول أبوظبي الوطنیة (أدنوك) وشركة "أو سي  : أعلنت  2022أغسطس    2  –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
) وأكبر مصدر بحري في العالم للیوریا واألمونیا معاً، وأكبر منتج لألسمدة النیتروجینیة  FERTIGLBق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز:  آي" (المسجلة في سو

% لتصل  105ارتفعت بنسبة  قد    2022لربع الثاني من عام  ل  ھاأن إیرادات  ، الیوم ،  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، والرائدة  في مجال إنتاج األمونیا النظیفة
ملیون دوالر مقارنة بالربع    770% لتصل إلى  155ملیون دوالر، كما ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة    1,471إلى  

ً 2021الثاني من عام   ملیون دوالر في الربع    789لتصل إلى   2021لثاني من عام ملیون دوالر في الربع ا 328من  للشركة  التدفقات النقدیة الحرة    . ارتفعت أیضا
 . 2022الثاني من عام 

 :  "فیرتیغلوب"أحمد الحوشي، الرئیس التنفیذي لشركة   وبھذه المناسبة، قال

ً   2022"یمثل الربع الثاني من عام   خالل الموسم، وتوازنات األسواق المحكمة   المرتفعباألسعار المواتیة المدعومة بالطلب   مرحلة أخرى من األداء القوي، مدفوعا
یســعدنا أن وربع الحالي.  الإلى   2022الشــحنات من الربع األول من عام ترحیل بعض  وارتفاع أســعار الغاز في أوروبا، إلى جانب ارتفاع أحجام المبیعات بســبب  

ملیون دوالر على   700 بتوزیع ما ال یقل عنملیون دوالر، بما یتجاوز توجیھاتنا الســـابقة    750بقیمة    2022نعلن عن توزیعات األرباح للنصـــف األول من عام 
 ." قویة وھیكل رأس المال بالشركةوتدفقات نقدیة  األقل، مدفوعة بتحقیق أرباح  
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)  -BBB: اســتاندرد آند بورز (وھي  تصــنیفات ائتمانیة من الدرجة االســتثماریة عن طریق ثالث وكاالت تصــنیف علىالشــركة    حصــولرنا كذلك  یســ"   وأضــاف:
مؤـشر فوتـسي لألـسواق الناـشئة في یونیو  ـضمن   الـشركة  كما تم إدراج  .قویة)، مدعومة بملف تدفقات نقدیة جذابة وـسیاـسة مالیة  -BBBوفیتش ()  Baa3ومودیز (

ر فوتـسي ـسوق أبوظبي لألوراق المالیة  تم إدراجھا   2022في مارس و  2022 یولة في ـسوق  15، والذي یمثل أكبر  )15(فاداكس    15في مؤـش ـشركة وأكثرھا ـس
 ." أبوظبي لألوراق المالیة

اقتصادیات المزارع القویة وانخفاض مخزون  و  بانخفاض الكمیات المنتجةمدعومة  تظل    یةالنیتروجیناألسمدة  التوقعات ألساسیات أسواق    أشار الحوشي إلى أنو
 ً عند  سوف تظل  إلى أن أسعار الغاز الطبیعي في أوروبا  تشیر  المنحنیات المستقبلیة    وأوضح أنمما یعمل على تحفیز استخدام األسمدة النیتروجینیة.    الحبوب عالمیا

 التاریخیة. مستویاتھا فوق   األمونیا والیوریا أسعاریدعم ، مما  أقل تقدیر ىعل  2023عام  حتى مستویات مرتفعة

من أصول اإلنتاج القویة عالمیة الطراز، مع االستغالل الكامل لسالسل  مستفیدةً  على التمیز التشغیلي،    الشركة التركیز  مواصلة  " فیرتیغلوبـ " الرئیس التنفیذي لوأكد  
المخاوف العالمیة بشأن األمن الحد من  سالسل اإلمداد، والمساھمة في    ضمان استدامة  محاولة و،  أسعارلتحقیق أعلى  وذلك    " أو سي آي" اإلمداد العالمیة بالشراكة مع  

ر بحري على مستوى العالم لمنتجات األسمدة النیتروجیبمكانتھا كُمنتِج رائد وأكب ةالغذائي، مدعوم  ة األساسیة.نیر ُمصّدِ

فرص الطلب    واالستفادة من  بتكالیف أقل من تكالیفھا االستثماریة عالمیاللتوسع  مشاریع  تنفیذ  الرأسمالي فرص عدیدة للنمو من خالل    " فیرتیغلوب" ھیكل  یتیح  وقال: "
 . % من انبعاثات غازات الدفیئة العالمیة الحالیة90الكربون كحل إلزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي الناشئ على األمونیا منخفضة  

 تقدیم ھذا األداء القوي وتركیزھم على السالمة. ونتطلع إلى مواصلة خلق القیمة لمساھمینا". ل واصلة  ت لم ا على جھودھم    " فیرتیغلوب" أود أن أشكر فریق  

 األسواق 

 التوقعات المستقبلیة لمنتجات النیتروجین مدعومة بأساسیات سوق المحاصیل وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 

 عدة عوامل تشیر إلى تحول ھیكلي إلى بیئة مدفوعة بالطلب على مدار عدة سنوات. ب ان أسعار المنتجات النیتروجینیة مدعومة

i.   األوروبیون لدیھم في الوقت الحالي  النیتروجینیة    المنتجات. ُمنتجون  مستویاتھا السابقة تاریخیا  فوقظل  لت بدعم بحیث  المنتجات النیتروجینیة  تحظى أسعار
 شیر إلى ارتفاع التكالیف على المدى المتوسط: ت عقود آجلة للغاز الطبیعي 

o   دوالراً   36، و2022عام    حتي نھایةلكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة    دوالراً   60تشیر العقود اآلجلة ألسعار الغاز إلى أن السعر یبلغ نحو  
إلى    2016دوالرا لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة في الفترة من    5، مقارنة بـ  2024و   2023لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة لعامي  

2020 . 

o   عام   حتي نھایةدوالر للطن    2,000في أوروبا یضعون مستویات الدعم لألمونیا عند أكثر من    نمنتجیالفإن    المرتفعة، األسعار  علي تلك  
عن  ات مر 9إلى   6من  مما یرتفع ثاني أكسید الكربون)، تكلفة  بخالف ( 2024و 2023دوالر للطن في عامي  1,300كثر من  وأ 2022

 . 2020إلى  2016دوالر للطن خالل الفترة من  230مستوى الدعم عند 

o  2023  يلعامللطن  دوالر    780(وأكثر من    2022عام    حتي نھایةدوالر للطن    1,200یتجاوز    الیوریا  وھذا ینعكس في شكل دعم ألسعار  
 ). 2024و

o   الناحیة    تنخفض یمكن أن السائدة من  العوامل االقتصادیة كانت ھي  لكن  الموسم،  فترات  الدنیا ال سیما في غیر  الحدود  األسعار لما دون 
مثلما كان یحدث في أوروبا    لبعض القدرات االنتاجیة   التاریخیة عندما كانت ھوامش المنتجین تظل سلبیة لفترة أطول، مما یؤدي إلى إغالق

 الماضیة.   شھراً  12على مدار الـ  

ii.   مالیین    7، مما یترتب علیھ عجز سوقي تقدیري بنحو  2026وحتى   2022من    على مدار الفترة  األسمدة النیتروجینیةتورید  سیكون ھناك عجز ھیكلي في
 : ما یلي   باإلضافة إلى   للیوریا طن  

o  حالیًا في أوروبا   ملیون طن بسبب ارتفاع أسعار الغاز   19إنتاجیة كلیة تبلغ  مالیین طن من األمونیا من قدرة    7غالق منشآت بقدرات إنتاجیة تبلغ نحو  تم إ ،  
تكالیف اإلنتاج    ارتفاع   ر تم س ا   إذا منشآت اإلنتاج    وفي ضوء عقود أسعار الغاز اآلجلة ومخاطر سالسل تورید الغاز الروسي، من المرجح إغالق المزید من 

 . القائمة على الغاز عن أسعار البیع 

o  من التجارة  10أو نحو   من األمونیا  ملیون طن   2صادرات األمونیا الروسیة من البحر األسود بسبب العوائق اللوجستیة (والتي تمثل نحو انخفضت %
 . العالمیة) 
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o   الصادرات  لكبح  من المتوقع أن تظل صادرات الیوریا من الصین، المطلوبة لموازنة األسواق، عند مستویات منخفضة على المدى المتوسط، مع تطبیق قیود
 . على األقل وإعطاء األولویة للتوریدات المحلیة   2023حتى النصف الثاني من عام  

iii.  :تظل أساسیات المحاصیل داعمة للطلب على النیتروجین 

o   أقل  على    2024تظل نسبة المخزون العالمي من الحبوب المتاحة لالستخدام عند أقل مستویاتھا على مدار عقود، وسوف یستغرق األمر حتى
 .تقدیر لتعویض المخزون

o ) حتى نھایة عام    2022من النصف الثاني في  دوالرات للبوشل    8دوالرات للبوشل والقمح    6سعر الذرة  یبلغ  تظل العقود اآلجلة للحبوب
2024 ً  .لتعظیم اإلیرادات من خالل استخدام المزید من النیتروجین ) عند مستویات تُحفز المزارعین عالمیا

o الطقس الجاف،  إلى جانب تراجع استخدام األسمدة في بعض المناطق، واالضطرابات في سالسل التورید الزراعیة،  تؤدي    من المتوقع أن
 . على النیتروجینالنسبیة للطلب مرونة الفي ضوء عدم    2023عام إلى إرجاء الطلب حتى  ، وتأخر الموسم في الوالیات المتحدة 

 أسواق الغاز 

ً  " فیرتیغلوب" تحتل أصول شركة  ً  موقعا بمیزة   "فیرتیغلوب" على منحنى التكلفة العالمي، كما أننا نستفید من بیئة أسعار الغاز العالمیة المرتفعة. وتتمتع شركة  إیجابیا
 أبوظبي وآلیات مشاركة األرباح في شمال أفریقیا. ثابتة في ال الغازأسعارما في ذلك تنافسیة كبیرة من خالل اتفاقیات تورید أسعار الغاز المواتیة، ب

 توزیعات األرباح وھیكل رأس المال 
على أن توزع الجزء األكبر من التدفقات النقدیة الحرة القابلة للتوزیع بعد تخصیص ما یكفي لفرص النمو    " فیرتیغلوب" تنص سیاسة توزیع األرباح الخاصة بشركة  

؛ جمیعھا مع توقعات مستقبلیة مستقرة). -BBBوفیتش:  ،  Baa3، ومودیز: -BBB ائتمانیة من الدرجة االستثماریة (استاندرد آند بورز:مع الحفاظ على تصنیفات  
ــركة لتدفقات نقدیة حرة مرتفعة،    ونظراً  ــف األول من    750نقدیة بمبلغ    أرباحاً عن توزیع    " فیرتیغلوب"   أعلنتإلى تولید الشــ بما ،  2022عام  ملیون دوالر للنصــ

ــابقة ــاھمین للموافقة علیھا بحیث یتم دفعھا في  ملیون دوالر على األقل.  700 بتوزیع ما ال یقل عن  یتجاوز التوجیھات السـ ــیتم تقدیم توزیعات األرباح إلى المسـ سـ
 .2022أكتوبر  

إلجراء توزیعات أرباح مسـتقبلیة جذابة مدعومة بأداء تدفقاتھا النقدیات وموقعھا التنافسـي على منحنى التكلفة العالمي. نتج عن   " فیرتیغلوب" وتأتي إمكانات شـركة  
الر ملیون دو  487، مقارنة بصـافي دین قدره  2022یونیو   30ملیون دوالر كما في    445األرباح القویة وتولید النقد خالل الربع المالي مركز نقدي صـافي قدره  

ــتقبلیة    0.3(نســبة صــافي الدین لألرباح المعدلة قبل الفوائد والضــرائب واإلھالك واالســتھالك    2021دیســمبر    31كما في  ضــعف)، بما یدعم فرص النمو المس
 وتوزیعات األرباح القویة.

تھا لتوزیع األرباح القائمة على توزیع كل التدفقات الن  " فیرتیغلوب" تظل    ، بعد  وفیما یاـس یولة الالزمة لتمویلقدیة الحرة الزائدة بعد ملتزمة بـس لفرص النمو    توفیر الـس
ــف الثاني من  ــیلیة عن توزیعات األرباح للنص ــیتم تقدیم المزید من التوجیھات التفص ــتثماریة. س مع نتائج الربع الثالث من عام   2022والحفاظ على معاییرھا االس

  .2022في نوفمبر    2022
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 1النتائج المالیة الموحدةلمحة سریعة عن  
 أبرز البیانات المالیة (بالملیون دوالر ما لم یذكر خالف ذلك)

الربع الثاني من عام   بالملیون دوالر ما لم یُذكر خالف ذلك 
2022 

الربع الثاني من عام  
2021  %Δ   النصف األول من عام

2022 
النصف األول من عام  
2021  %Δ 

 %111 1,260.0 2,656.1 %105 716.6 1,471.3 اإلیرادات 

 %202 442.0 1,335.6 %196 252.8 747.8 إجمالي األرباح

  % 35.1 % 50.3  % 35.3 % 50.8 ھامش الربح اإلجمالي

 %162 532.2 1,394.6 %155 301.4 770.0 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 
الفوائد والضرائب واإلھالك ھامش األرباح المعدلة قبل  

  % 42.2 % 52.5  % 42.1 % 52.3 واالستھالك

 %161 533.3 1,389.6 %155 302.5 770.0 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

  % 42.3 % 52.3  % 42.2 % 52.3 ھامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

 %295 202.1 799.2 %270 118.5 438.2 العائد للمساھمین الُمعدل الربح صافي 

 %296 198.5 786.0 %279 113.3 429.4 الُمسجل العائد للمساھمینالربح صافي 
       

       الدوالر)األرباح لكل سھم (

 %296 0.024 0.095 %279 0.014 0.052 األرباح األساسیة للسھم الواحد  

 %296 0.024 0.095 %279 0.014 0.052 األرباح المخفضة لكل سھم 

 %295 0.024 0.096 %270 0.014 0.053 األرباح المعدلة لكل سھم 

       ربح السھم (بالدرھم اإلماراتي) 

 %296 0.088 0.348 %279 0.050 0.190 األرباح األساسیة للسھم الواحد 

 %296 0.088 0.348 %279 0.050 0.190 األرباح المخفضة لكل سھم 

 %295 0.089 0.354 %270 0.052 0.194 األرباح المعدلة لكل سھم 
       

 %173 478.9 1,309.5 %141 327.6 788.7 التدفقات النقدیة الحرة 

 % 76 13.6 24.0 %156 5.7 14.6 النفقات الرأسمالیة 

 % 53 12.9 19.8 %141 5.4 13.0 منھا: النفقات الرأسمالیة للصیانة
       
 Δ%  21دیسمبر  31 2022یونیو  30    

 % 10 5,168.5 5,707.1    مجموع األصول

 %17- 1,385.7 1,144.0    إجمالي الدین المحّمل بفائدة 

 ال ینطبق 486.6 )445.0(    صافي (النقد) / الدین
       
الربع الثاني من عام   

2022 
الربع الثاني من عام  
2021  %Δ   النصف األول من عام

2022 
النصف األول من عام  
2021  %Δ 

       حجم المبیعات (باأللف طن متري) 

 %5- 2,943 2,794 % 7 1,438 1,540 "فیرتیغلوب" مبیعات منتجات شركة  

 %2- 522 512 %36- 367 236 حجم التداول من خالل أطراف خارجیة 

 %5- 3,465 3,306 %2- 1,805 1,776 إجمالي حجم المنتجات 
 مدقق ) غیر 1
  . / relations-https://fertiglobe.com/investor  علىالبیانات المالیة الكاملة  علىیمكن االطالع  

https://fertiglobe.com/investor-relations/
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 ةأبرز البیانات التشغیلی 
 أبرز النقاط 

 ساعة عمل.   200,000حادث لكل  0.29، نحو 2022یونیو  30حتى  شھراً  12بلغ ُمعدل حوادث السالمة القابل للتسجیل لمدة   •

بسبب زیادة أسعار البیع على أساس سنوي، باإلضافة إلى    2021مقارنة بالنصف الثاني من عام    2022في النصف الثاني من عام  "فیرتیغلوب" تحسن أداء   •
 . 2022إلى الربع الثاني من عام  2022بعض الشحنات من الربع األول من عام ترحیل  ارتفاع أحجام المبیعات التي تنتجھا الشركة بسبب 

المب • الربع الثاني من عام  ألف طن    1,540لیصل إلى  %  7یعات التي تنتجھا الشركة بنسبة  ارتفع إجمالي أحجام  مقابل الربع الثاني من عام    2022في 
2021 ً  بـ:  ، مدفوعا

o  و 2021ألف طن في الربع الثاني من عام   316ألف طن من  357% في أحجام مبیعات األمونیا التي تنتجھا الشركة إلى 13زیادة بنسبة ، 

o  ألف طن في الربع الثاني   1,122ألف طن على أساس سنوي مقارنة بـ   1,183% لتصل إلى 5التي تنتجھا الشركة بنسبة   الیوریا ارتفاع حجم مبیعات
 . 2021من عام 

مقارنة بـ    ، 2022ألف طن في الربع الثاني من عام    236% على أساس سنوي لتصل إلى  36انخفضت أحجام التداول من خالل أطراف خارجیة بنسبة   •
 . 2021ألف طن في الربع الثاني من عام  367

أحجام التداول من خالل أطراف  ، بسبب انخفاض  2021، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022٪ في الربع الثاني من عام 2بنسبة   أحجام المبیعات انخفض إجمالي     •
 . خارجیة

مقارنة بالنصف األول من  ألف طن    2,794لیصل إلى    2022في النصف األول من عام    %5بنسبة  انخفض إجمالي أحجام المبیعات التي تنتجھا الشركة   •
ً  2021عام   بـ:   مدفوعا

o  و 2021ألف طن في النصف األول من عام    734ألف طن من   580% في أحجام مبیعات األمونیا التي تنتجھا الشركة إلى 21انخفاض بنسبة ، 

o  ً  ألف طن.   2,214أحجام مبیعات الیوریا التي تنتجھا الشركة والتي بلغت   لم تتغیر نسبیا

 . 2022ألف طن في النصف األول من عام   512% على أساس سنوي) لتصل إلى 2-انخفضت أحجام التداول من خالل أطراف خارجیة بنسبة ھامشیة ( •

% على التوالي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام  104% و 87بنسبة  ارتفعت األسعار المرجعیة لألمونیا في الشرق األوسط والیوریا في مصر   •
 ). 2022% مقارنة بالربع األول من عام 5% وانخفاض  8(بارتفاع   2022

 حجم مبیعات المنتجات (باأللف طن متري) 

الربع الثاني من   حجم المبیعات (باأللف طن متري) 
 2022عام 

الربع الثاني من  
 Δ%  2021النصف األول من عام  2022النصف األول من عام  Δ%  2021عام 

       منتج الشركة 
 %21- 734 580 % 13 316 357 األمونیا 
 % 0 2,209 2,214 % 5 1,122 1,183 الیوریا

 % 5- 2,943 2,794 %7 1,438 1,540 إجمالي المنتجات المباعة 
       

       المتداول من خالل أطراف خارجیة 
 % 23 64 79 %7- 29 27 األمونیا 
 %5- 458 433 %38- 338 209 الیوریا

 % 2- 522 512 % 36- 367 236 إجمالي المنتجات المتداولة من خالل أطراف خارجیة
 % 5- 3,465 3,306 % 2- 1,805 1,776 إجمالي منتج الشركة والمنتج المتداول من خالل أطراف خارجیة 
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 األسعار المرجعیة 

      
الربع الثاني  
من عام  
2022 

الربع الثاني  
من عام  
2021 

 %Δ 
النصف األول  
من عام  
2022 

النصف األول  
من عام  
2021 

 %Δ 
الربع األول  
من عام  
2022 

 %Δ 

البحر األسود، التسلیم   األمونیا 
 على ظھر السفینة

دوالر / طن  
 % 17 1,180 %221 398 1,279 %197 464 1,378 متري

الشرق األوسط، التسلیم   األمونیا 
 على ظھر السفینة

دوالر / طن  
 % 8 897 %125 441 992 % 87 516 965 متري

مصر، التسلیم على ظھر   الیوریا الحبیبیة 
 السفینة 

دوالر / طن  
 %)5( 841 %116 378 818 %104 390 795 متري

الشرق األوسط، التسلیم   الیوریا الحبیبیة 
 على ظھر السفینة

دوالر / طن  
 %)7( 776 %107 361 748 % 91 377 721 متري

منصة مرفق نقل الملكیة   الغاز الطبیعي 
)TTF) ((أوروبا 

دوالر / ملیون  
وحدة حراریة  

  

30.8 9.2 235% 31.5 7.9 299% 32.2 )4(% 

مركز ھنري ھوب   الغاز الطبیعي 
 (الوالیات المتحدة)

دوالر / ملیون  
وحدة حراریة  

  

8.1 3.0 170% 6.3 2.9 117% 4.6 76 % 

 األداء التشغیلي 

ألف طن مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي، وھذا    1,540إلى   2022% خالل الربع الثاني من عام  7بنسبة    أحجام المبیعات التي تنتجھا الشركةارتفع إجمالي  
 . 2022شحنات الیوریا واألمونیا إلى الربع الثاني من عام   ترحیل بعضیرجع في األساس إلى 

% على  87رق األوسط بنسبة  ، مع ارتفاع السعر المرجعي لألمونیا في الش2021كانت أسعار بیع األمونیا والیوریا أعلى بكثیر من أسعار الربع الثاني من عام   
، ارتفع السعر المرجعي لألمونیا في الشرق األوسط  2022%. ومقارنة بالربع األول من عام  104أساس سنوي، وارتفاع السعر المرجعي للیوریا في مصر بمعدل  

 %. 5%، في حین انخفض السعر المرجعي للیوریا في مصر بنسبة 8بنسبة 

. مما یعكس زیادة بنسبة  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    1,471% على أساس سنوي إلى  105ة اإلیرادات بنسبة  أدى ارتفاع أسعار البیع إلى زیاد 
ملیون دوالر في الربع   301من  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام  770% في األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك إلى 155
% في الربع الثاني  52.3إلى   "فیرتیغلوب" . ونتیجة لذلك، ارتفع ھامش األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك لشركة 2021من عام  الثاني 

 . 2021% في الربع الثاني من عام 42.1من  2022من عام 
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 2022نظرة عامة على القطاعات في الربع الثاني من عام   

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

 

  1,471.3       -         195.9                    1,275.4                                     إجمالي اإلیرادات 

  747.8          -         ) 2.0(                      749.8                                        إجمالي الربح  

  707.2      ) 15.3(   ) 2.0(                      724.5                                        الربح التشغیلي  

  ) 62.8(       ) 0.3(         -                          ) 62.5(                                         اإلھالك واالستھالك  

  770.0      ) 15.1(   ) 2.0(                      787.1                                        األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

  770.0      ) 15.1(   ) 2.0(                      787.1                                        األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 2021نظرة عامة على القطاعات في الربع الثاني من عام   

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

 
  716.6          -         150.7                    565.9                                        إجمالي اإلیرادات 

  252.8       1.1       4.0                        247.7                                        إجمالي الربح  

  230.0      )2.9(      4.0                        228.9                                        الربح التشغیلي  

  ) 72.5(       ) 0.1(         -                          ) 72.4(                                         اإلھالك واالستھالك  

  302.5      )2.8(      4.0                        301.3                                        األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

  301.4      )3.9(      4.0                        301.3                                        األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 2022نظرة عامة على القطاعات في النصف األول من عام  

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

 

  2,656.1       -         390.3                    2,265.8                                     إجمالي اإلیرادات 

  1,335.6   ) 5.0(     3.2                      1,337.4                                     إجمالي الربح  

  1,264.8   ) 29.9(   3.2                      1,291.5                                     الربح التشغیلي  

  ) 124.8(     ) 0.4(         -                          ) 124.4(                                       اإلھالك واالستھالك  

  1,389.6   )29.5( 3.2  1,415.9 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

  1,394.6   )24.5( 3.2  1,415.9 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 2021نظرة عامة على القطاعات في النصف األول من عام  

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

 
  1,260.0       -         205.2                    1,054.8                                     إجمالي اإلیرادات 

  442.0       1.1       7.2                        433.7                                        إجمالي الربح  

  397.0      )5.9(      7.2                        395.7                                        الربح التشغیلي  

  ) 136.3(     ) 0.2(         -                          ) 136.1(                                       اإلھالك واالستھالك  

  533.3      )5.7(  7.2  531.8 واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب 

  532.2      )6.8(  7.2  531.8 األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 
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 المالیةالبیانات أبرز  
 ملخص النتائج 

مدفوعة بارتفاع األسعار   2021مقارنة بالربع نفسھ من عام    2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    1,471% لتصل إلى  105ارتفعت اإلیرادات بنسبة  

 . " فیرتیغلوب"على مستوى مجموعة منتجات شركة 

  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    770ى أساس سنوي إلى  % عل155ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة  

، إلى جانب ارتفاع أحجام  الحالي   من ارتفاع أسعار البیع خالل الربع  " فیرتیغلوب " وقد استفادت شركة    .2021ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    301مقارنة بـ  

 واألمونیا. المنتجات التي تنتجھا الشركة من الیوریا 

.  2021ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    119ُمعدل بقیمة  الربح  مقارنة بصافي    2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام    438الُمعدل  الربح بلغ صافي   

ملیون دوالر في   113ح العائد للمساھمین البالغ مقارنة بصافي الرب  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام  429بلغ صافي الربح الُمسجل العائد للمساھمین 

 . 2021الربع الثاني من عام 

 1قائمة الدخل  

النصف األول من عام   2021الربع الثاني من عام  2022الربع الثاني من عام  بالملیون دوالر 
 2021النصف األول من عام  2022

 1,260.0 2,656.1 716.6 1,471.3 صافي اإلیرادات 

 )818.0( )1,320.5( )463.8( )723.5( المبیعاتتكلفة 

 442.0 1,335.6 252.8 747.8 اِجمالي الربح

 )45.0( )70.0( )22.8( )39.6(  مصاریف البیع والمصاریف العمومیة واإلداریة 

 - )0.8( - )1.0( مصادر الدخل األخرى 

 532.2 1,394.6 301.4 770.0 واالستھالك األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك  

 533.3 1,389.6 302.5 770.0 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

 )136.3( )124.8( )72.5( )62.8( اإلھالك واالستھالك

 397.0 1,264.8 230.0 707.2 الربح التشغیلي 

 0.5 0.9 0.3 0.5 إیرادات الفوائد 

 )21.4( )42.0( )11.8( )25.2( الفوائد مصاریف 

 4.5 21.2 0.6 5.3  إیرادات التمویل األخرى 

 )16.4( )19.9( )10.9( )19.4( صافي تكالیف التمویل 

 380.6 1,244.9 219.1 687.8 صافي الدخل قبل الضریبة 

 )64.0( )154.7( )37.0( )64.7( مصروف ضریبة الدخل 

 316.6 1,090.2 182.1 623.1  صافي الربح

     

 )118.1( )304.2( )68.8( )193.7( الحصص غیر المسیطرة 

 198.5 786.0 113.3 429.4 صافي الدخل العائد للمساھمین 

 202.1 799.2 118.5 438.2 صافي الربح الُمعدل العائد للمساھمین 
 ) غیر مدقق 1
   https://fertiglobe.com/investor-relations   على البیانات المالیة الكاملة    على یمكن االطالع    

https://fertiglobe.com/investor-relations/
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 مطابقھ مقاییس األداء البدیلة  

 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  

 التشغیلي المسجل مع األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك الربح مطابقة  

لثاني من  الربع ا بالملیون دوالر 
 2022عام 

الربع الثاني من  
 2021عام 

النصف األول  
 2022من عام 

النصف األول  
  2021من عام 

 التعدیل في الربح والخسارة 

   397.0 1,264.8 230.0 707.2 الربح التشغیلي المسجل 
   136.3 124.8 72.5 62.8 اإلھالك واالستھالك

   533.3 1,389.6 302.5 770.0 واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب 
       تعدیالت مقاییس األداء البدیلة لـ: 

 تكلفة المبیعات  )1.1( 5.0 )1.1( - الحركة في المخصصات 

   )1.1( 5.0 )1.1( -  إجمالي تعدیالت مقاییس األداء البدیلة 
   532.2 1,394.6 301.4 770.0 واالستھالك األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلھالك  

 

 الُمعدل العائد للمساھمین الربح صافي 

بتأثیرالربحعلى مستوى صافي   الرئیسیة  البدیلة  للدوالر األمریكي   ، تتعلق تعدیالت مقاییس األداء  التعرض  النقدیة نتیجة  األجنبي غیر  أسعار الصرف  مكاسب 

 والتسریع من اإلھالك والمصروفات المالیة األخرى. 

 الُمعدل الربح الُمسجل مع صافي الربح مطابقة صافي  

الربع الثاني من   بالملیون دوالر 
 2022عام 

الربع الثاني من  
 2021عام 

النصف األول  
 2022من عام 

النصف األول من عام  
2021 
 التعدیل في الربح والخسارة  

   198.5 786.0 113.3 429.4 صافي الربح الُمسجل العائد للمساھمین 

       تعدیالت لـ: 

   )1.1( 5.0 )1.1( - التعدیالت على مستوى األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 اإلھالك  9.2 - 9.2 - تسریع وتیرة اإلھالك

 المصاریف المتعلقة بإعادة التمویل  )6.3( )33.0( )2.0( )18.4( مكاسب الصرف األجنبي نتیجة التعرض للدوالر األمریكي 

 مصاریف التمویل   - 9.7 - 9.7 تكالیف مالیة أخري 

 حصص األقلیة    4.0  31.5  1.3  17.5  الحصة غیر المسیطرة  

 الضرائب   )2.2( - )2.2( - للتعدیالت األثر الضریبي 

   3.6  13.2 5.2  8.8 إجمالي تعدیالت مقاییس األداء البدیلة على مستوى صافي الربح 

   202.1  799.2 118.5  438.2 صافي الربح الُمعدل العائد للمساھمین  
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 التدفقات النقدیة الحرة وصافي الدین 
ملیون دوالر خالل   328، مقارنة بمبلغ  2022ملیون دوالر خالل الربع الثاني من عام    789احتساب النفقات الرأسمالیة للنمو  بلغت التدفقات النقدیة الحرة قبل  

 الفترة نفسھا من العام الماضي، مما یعكس أداء ھذه الفترة، والضرائب ونفقات الصیانة الرأسمالیة. 

ملیون دوالر   6مقارنة بمبلغ  2022ملیون دوالر في الربع الثاني من عام  15لنفقات الرأسمالیة المتعلقة بالنمو بلغ إجمالي النفقات الرأسمالیة النقدیة بما في ذلك ا 

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

 ر.دوال

 مطابقة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك مع التدفقات النقدیة الحرة والتغییر في صافي الدین 

الربع الثاني من عام   بالملیون دوالر 
2022 

الربع الثاني من عام  
2021 

النصف األول من عام  
2022 

النصف األول من عام  
2021 

 533.3          1,389.6       302.5           770.0         والضرائب واإلھالك واالستھالكاألرباح قبل الفوائد 

 ) 4.8(           13.6            54.4             93.0           رأس المال العامل 

 ) 12.9(          ) 19.8(          ) 5.4(            ) 13.0(          النفقات الرأسمالیة للصیانة

 ) 35.1(          ) 133.7(        ) 19.4(          ) 77.3(          الضریبة المدفوعة 

 ) 18.6(          ) 23.0(          ) 9.8(            ) 11.3(          صافي الفوائد المدفوعة 

 ) 5.7(            ) 7.0(            ) 4.4(            ) 5.7(            دفعات االستئجار

 )10.6( ) 67.3(          )   10.6( ) 63.5(          وضریبة االستقطاع  توزیعات األرباح المدفوعة للحصص غیر المسیطرة

 33.3            157.1          20.3             96.5           ترتیبات أرباح األسھم 

 478.9  1,309.5      327.6  788.7         التدفقات النقدیة الحرة  

       التوفیق مع التغییر في صافي الدین: 

 ) 0.7(            ) 4.2(            ) 0.3(            ) 1.6(            المصروفات الرأسمالیة للنمو 

 )15.5( ) 2.9(            )16.3( ) 2.9(            البنود غیر التشغیلیة األخرى 

 ) 0.3(            ) 25.2(          ) 1.3(             0.5              صافي تأثیر الحركة في أسعار الصرف على صافي الدین 

 ) 55.0(          ) 340.0(        ) 23.1(          ) 340.0(        توزیعات األرباح على المساھمین

 ) 1.0(            ) 5.6(            ) 0.5(            ) 2.1(            البنود غیر النقدیة األخرى 

 406.4          931.6          286.1           442.6         صافي التدفقات النقدیة / انخفاض صافي الدین 
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 والمحللین االجتماع الھاتفي للمستثمرین 

ً   7:30مساًء بتوقیت لندن، و   12:30مساًء بتوقیت دولة اإلمارات العربیة المتحدة (  3:30الساعة    2022أغسطس    2في   بتوقیت نیویورك)، ستستضیف    صباحا

ً  " فیرتیغلوب " شركة   عبر الھاتف للمستثمرین والمحللین. لالشتراك في االجتماع، یرجى االتصال بـ:  اجتماعا

   2999 3936 20 44+   الدولي: الرقم 
 04553 0357 0800       اإلمارات العربیة المتحدة:

 6441 640 0800/ الرقم المجاني:  2999 3936 020   المملكة المتحدة:      
 654 9796 855 1/ الرقم المجاني:   1960 664 646 1   الوالیات المتحدة: 

 
 055635الرقم التعریفي لالجتماع: 

 

 : "فیرتیغلوب"نبذة عن شركة  

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

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

في سوق    "فیرتیغلوب" نیة ("أدنوك"). أُدرجت شركة  وقد تم تأسیسھا كشراكة إستراتیجیة بین شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوط
للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى .  AEF000901015والرقم التعریفي الدولي لألوراق المالیة ""  FERTIGLBأبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز " 

 www.fertiglobe.com زیارة:

 

 

 على أي معلومات أخرى، یرجى االتصال بـ:  للحصول
 
 

 : "فیرتیغلوب"إدارة عالقات المستثمرین لدى شركة 
 

 ریتا جندي  
 مدیر

rita.guindy@fertiglobe.com 
 

 ھانز زاید 
 مدیر

hans.zayed@fertiglobe.com 
 
 

investor.relations@fertiglobe.com 

 
 
 

 :"فیرتیغلوب"للحصول على أي معلومات أخرى حول شركة 
 

www.fertiglobe.com 
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