
1                 2022 لشركة فيرتيغلوب سنوي   النصفالتقرير  
   

              بي ال سي فيرتيغلوب
 

  سنوية   النصف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

    (غير مدققة) 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  2                بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  

  4          اآلخر الموجز الموحدبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
  

  5              بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
  

  6                بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  
  

  8      سنوية  النصف إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

17              تقرير مراجعة مدققي الحسابات المستقلين 



 2            2022لشركة فيرتيغلوب  سنوي  النصفالتقرير 
 

  فيرتيغلوب            لشركة سنوية  النصفالموجزة الموحدة البيانات المالية المرحلية 
  الموحد  الموجز بيان المركز المالي 

    كما في
  

  يونيو  30  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
2022  

  ديسمبر 31
2021  

        
        الموجودات 

        الموجودات غير المتداولة 
  2.942 .2  2,811 .1  ) 8(  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  81 .6  81 .2    موجودات حق االستخدام
  604 .8  604 .8  ) 9(  الشهرة التجارية 

  29 .1  32 .6  ) 10(  واألخرى الذمم المدينة التجارية 
  3.657 .7  3.529 .7    إجمالي الموجودات غير المتداولة 

        
        

        الموجودات المتداولة
  133 .8  182 .0    المخزون 

  477 .9  405 .4  ) 10(  واألخرى  الذمم المدينة التجارية
  -  1 .0    ذمم ضريبة الدخل المدينة 

  899 .1  1.589 .0  ) 11(  النقد وما يعادله
  1.510 .8  2.177 .4    إجمالي الموجودات المتداولة 

  5.168 .5  5.707 .1    إجمالي الموجودات
        

   .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8على الصفحات من  المدرجةتشكل اإليضاحات 
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                النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع)الموحد  الموجز بيان المركز المالي 

       كما في
  يونيو  30  إيضاح   مليون دوالر أمريكي

 2022  
  ديسمبر 31

 2021  
     

          حقوق الملكية
  1,328 .2  1,328 .2      رأس المال 

  )37 .6(  )28 .0(    )17(  االحتياطيات 
  555 .6  1,001 .6    )17(  األرباح المحتجزة 

  1,846 .2  2,301 .8      حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 
  659 .8  685 .1      غير المسيطرة  الحصص

  2,506 .0 2,986 .9      إجمالي حقوق الملكية
          

          المطلوبات 
          المتداولة غير المطلوبات 

  1,326 .1  1,082 .9    )12(  القروض والسلفيات
  79 .9  77 .8      التزامات اإليجار

  17 .7  18 .3    )13(  األخرى التجارية و الذمم الدائنة
  540 .7  556 .8      مطلوبات الضريبة المؤجلة

  1,964 .4  1,735 .8      المطلوبات غير المتداولة  إجمالي 
          

          المتداولة المطلوبات
  59 .6  61 .1    )12(  القروض والسلفيات

  11 .3  14 .7      اإليجارالتزامات 
  422 .4  723 .8    )13(  األخرى التجارية و الذمم الدائنة
  134 .2  129 .0      المخصصات

  70 .6  55 .8      الدائنة ضريبة الدخل ذمم 
  698 .1  984 .4      المطلوبات المتداولة  إجمالي 

  2,662 .5  2,720 .2      إجمالي المطلوبات
  5,168 .5  5,707 .1      إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

  

  .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )اإلدارةعضو مجلس (حسن بدراوي  /أ 
  



 4            2022لشركة فيرتيغلوب  سنوي  النصفالتقرير 
 

               النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  الموحد الموجز   بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

  

  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
  فترة الستة أشهرل

  المنتهية في 
  2022يونيو   30

  فترة الستة أشهر ل
  المنتهية في 

  2021يونيو   30

  فترة الثالثة أشهرل
  المنتهية في 

  2022يونيو   30

  أشهر الثالثةفترة ل
  المنتهية في 

  2021يونيو   30
            

656,2 .1  )16(  اإليرادات  0. 260,1  3. 4711,  6. 716  
)320,1 .5(  )14(  تكلفة المبيعات  )0. 818(  )5. 723(  )8. 463(  

335,1 .6    إجمالي األرباح   0. 442  8. 747  8. 252  
         

)70 .0(  )14(  مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية  )0. 45(  )6. 39(  )8. 22(  
)0 .8(    أخرى  مصروفات  - )0. 1(  -  
264,1 .8    التشغيلية  األرباح  0. 397  2. 707  0. 230  

         

58 .4  )15(  إيرادات التمويل  5. 7  6. 22  4. 2  
)87 .3(  )15(  تكلفة التمويل   )9. 23(  )0. 42(  )3. 13(  
)16 .4(  )19 .9(    التمويل  صافي تكلفة  )4. 19(  )9. 10(  

442,1 .9    األرباح قبل ضريبة الدخل   6. 380  8. 687  1. 219  
)154 .7(    ضريبة الدخل  )0. 64(  )7. 64(  )0. 37(  

  182 .1  623 .1  316 .6  1,090 .2   الفترةأرباح 
         

         الدخل الشامل اآلخر:
        الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر  تبويبهاالبنود التي يتم أو قد يتم إعادة  

  )8 .5(  )24 .6(  )18 .3(  )51 .6(    فروق صرف عمالت أجنبية   –عمليات أجنبية 
  )8 .5(  )24 .6(  )18 .3(  )51 .6(    الدخل الشامل اآلخر، صافي من الضريبة

  173 .6  598 .5  298 .3  1,038 .6    إجمالي الدخل الشامل 
            

            منسوبة إلى: األرباح 
  113 .3  429 .4  198 .5  786 .0    مالكي الشركة 

  68 .8  193 .7  118 .1  304 .2    غير المسيطرة  الحصص
  182 .1  623 .1  316 .6  1,090 .2    الفترةأرباح 

         

         الشامل منسوب إلى: إجمالي الدخل  
587 .5    مالكي الشركة   1. 189  7. 415 0. 109  

280 .1    غير المسيطرة  الحصص  2. 109  8. 182  6. 64  
380,1 .6    إجمالي الدخل الشامل  3. 298  5. 598  6. 173  

         

         ربحية السهم (بالدوالر األمريكي)
0 .950  )18(  ربحية السهم األساسية  240. 0  520. 0  014. 0  
0 .950  )18(  ربحية السهم المخففة  024. 0  520. 0  014. 0  

  

  .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 5            2022لشركة فيرتيغلوب  سنوي  النصفالتقرير 
 

   النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  الموحد الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
  

  رأس المال   إيضاح  مليون دوالر أمريكي
  االحتياطيات

)17 (  

األرباح 
  المحتجزة

)17 (  

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
  مالكي الشركة 

غير   الحصص
  المسيطرة 

إجمالي حقوق 
  الملكية 

                
  3.062 .4  527 .5  2.534 .9  436 .1  ) 1.229 .4(  3.328 .2     2021يناير  1الرصيد في 

                
  316 .6  118 .1  198 .5  198 .5  -  -    صافي األرباح 

  )18 .3(  )8 .9(  )9 .4(  -  )9 .4(  -    الدخل الشامل اآلخر 
  298 .3  109 .2  189 .1  198 .5  )9 .4(  -    إجمالي الدخل الشامل 

                
  33 .3  33 .3  -  -  -  -    **غير المسيطرة صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق

  -  -  -  -  2.000 .0  ) 2.000 .0(  )18(  تخفيض رأس المال
  ) 181 .8(  ) 181 .8(  -  -  -  -    المسيطرة* توزيعات األرباح إلى الحصص غير 

  ) 185 .0(  -  ) 185 .0(  ) 185 .0(  -  -    المساهمين  األرباح على توزيعات
  3.027 .2  488 .2  2.539 .0  449 .6  761 .2  1.328 .2      2021 يونيو 30الرصيد في 

                
  2.506 .0  659 .8  1.846 .2  555 .6  )37 .6(  1.328 .2     2022يناير  1الرصيد في 

                
  1.090 .2  304 .2  786 .0  786 .0  -  -    صافي األرباح

  )51 .6(  )24 .1(  )27 .5(  -  )27 .5(  -    الدخل الشامل اآلخر 
  1.038 .6  280 .1  758 .5  786 .0  )27 .5(  -    إجمالي الدخل الشامل

                
  157 .1  157 .1  -  -  -  -   ** غير المسيطرة صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق

  ) 411 .9(  ) 411 .9(  -  -  -  -    توزيعات األرباح إلى الحصص غير المسيطرة* 
  37 .1  -  37 .1  -  37 .1  -  )19(  مساهمة في رأس المال 

  ) 340 .0(  -  ) 340 .0(  ) 340 .0(  -  -  )17(  المساهمين  األرباح على توزيعات
  2.986 .9  685 .1  2.301 .8  1.001 .6  )28 .0(  1.328 .2      2022 يونيو 30الرصيد في 

  

زيعات وتو  2021-2020بالسنتين الماليتين  المتعلقة  و،  2022مارس    28  بتاريخعلنة من قبل الشركة المصرية للصناعات األساسية ش.م.م  مسيطرة األرباح المُ الغير    الحصص  إلىاألرباح  توزيعات  *تمثل  
أبريل   22  الجزائر اس بي ايه بتاريخ  سورفيرتمن قبل    معلنةالرباح  األ: توزيعات  2021يونيو    30(  2021المتعلقة بالسنة المالية    2022أبريل    4  بتاريخالجزائر اس بي ايه    سورفيرتاألرباح المعلنة من قبل  

  ). 2020-2018المتعلقة بالسنوات المالية  2021
  

تعويضاً ألسعار الغاز الطبيعي المنخفضة التي تم الترتيب جزء أكبر نسبياً من توزيعات األرباح  اآلخر  مشاركة األرباح حيث يتلقى المستثمر    بين المجموعة والشريكسورفيرت  الخاصة ب اتفاقية الشراكة    تضمنت**
  قبل الشريك.لها من 

 

     .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
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                النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

  يونيو   30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 
  
  

  2021  يونيو 30  2022  يونيو 30  إيضاح   مليون دوالر أمريكي
        

  316 .6  1.090 .2    الفترةأرباح 
        

        تسويات لـ:
        

  136 .3  124 .8  )14(  وانخفاض القيمة االستهالكاإلهالك و
  )0 .5(  )0 .9(  )15(  إيرادات الفائدة 

  21 .4  42 .0  )15(  مصروفات الفائدة 
  )4 .5(  )21 .2(  )15(  صرف عمالت أجنبية وأخرى أرباح صافي 

  33 .3  157 .1    غير المسيطرة  صالحص مع رباحاأل مشاركةفي  أثر الفرق
  64 .0  154 .7    مصروفات ضريبة الدخل 

        
        التغيرات في: 

  19 .5  )51 .6(    المخزون 
  )40 .2(  95 .1   الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  22 .7  )28 .0(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  )22 .3(  )4 .8(    المخصصات
        

        التدفقات النقدية: 
  )19 .1(  )23 .9(    مدفوعة فوائد

  )2 .2(  )2 .3(    فوائد إيجار مدفوعة*
  0 .5  0 .9    فوائد مقبوضة

  )35 .1(  ) 133 .7(    الدخل المدفوعة  ضرائب
  )10 .6(  )15 .1(    الضريبة المخصومة من المنبع المدفوعة على توزيعات أرباح شركة تابعة*

  479 .8  1.383 .3    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
        

  )13 .6(  )24 .0(    استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات 
  )13 .6(  )24 .0(    النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

  

  حتى تكون متسقة مع العرض المتبع في الفترة الحالية.  أرقام المقارنة* تم إعادة تصنيف 
  

   .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
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             النصف سنوية لشركة فيرتيغلوبالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع)  الموحدالموجز  بيان التدفقات النقدية

  يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 
  
  

  2021  يونيو 30  2022  يونيو 30  إيضاح   دوالر أمريكيمليون 
        

  )80 .4(  ) 231 .8(  )12(  سداد قروض أطراف أخرى 
  )3 .5(  )4 .7(    المدفوعة  التزامات اإليجار

  -  )52 .2(    حصص غير مسيطرة  توزيعات أرباح مدفوعة إلى
  )55 .0(  ) 340 .0(  )17(  مساهمين توزيعات أرباح مدفوعة إلى

  ) 138 .9(  ) 628 .7(    النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
        

  327 .3  730 .6    صافي التدفقات النقدية
        

  327 .3  730 .6    صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
  534 .9  899 .1      بداية الفترة النقد وما يعادله في

  )10 .0(  )40 .7(    تأثير تقلبات أسعار الصرف على النقد المحتفظ به
  852 .2  1.589 .0    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

        
  

   .النصف سنوية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  16إلى  8على الصفحات من  المدرجة تشكل اإليضاحات
  
  



              فيرتيغلوبسنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

    يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

8                 2022 لشركة فيرتيغلوب سنوي   النصفالتقرير  
 

  معلومات حول الشركة - 1
 

لالئحة سهم مسجلة طبقا  شركة عامة محدودة باأل"أو "الشركة") هي  فيرتيغلوب("شركة فيرتيغلوب بي ال سي  
. تم إعادة تسجيل الشركة من شركة خاصة محدودة إلى شركة عامة 2020لسنة    ابوظبي العالميشركات سوق  

بتاريخ   تأسيس  .  2021سبتمبر    5محدودة  فتم  سابقاً  محدودة    2018ديسمبر    23ي  الشركة  خاصة  كشركة 
  هولدنج ليمتد.  فيرتيغلوباسم باألسهم ب

  
، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة 20، الطابق  2476- 2475المسجل في    مكتب الشركةيوجد  

الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مسجلة في السجل التجاري لسوق أبوظبي العالمي برقم  
المالية 000001911 البيانات  تتألف  البيسنوية    النصفالموحدة    المرحلية الموجزة  .  المالية للشركة من  انات 

  ’المجموعة‘). بـ وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة
  

من إجمالي األسهم    1+    ٪50("الشركة األم األساسية") التي تمتلك    إن.في إن المجموعة موحدة تحت أو سي آي  
، أصبح  2021أكتوبر    27. بعد إدراج فيرتيغلوب في  2022  يونيو  30وحقوق التصويت في الشركة كما في  

  هيكل المساهمة على النحو التالي:
  
 إجمالي رأس المال الُمصدر منحصة واحدة % + 50آي إن في:  أو سي 
  :36 . 2أدنوك % 
 13 . 8الحر في سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  والتداول%  
  

  . النيتروجينيةيتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج وبيع المنتجات 
  
الموحدة  هذه  اعتماد    تم الموجزة  المرحلية  المالية  إصدارها    والموافقةسنوية    النصفالبيانات    1بتاريخ  على 

  . 2022 أغسطس
  

  
    واألحداث الرئيسية أساس اإلعداد - 2

 
  عامةنبذة  

إعداد   الموحدةالبيانات  تم  الموجزة  في    سنوية  النصف  المالية المرحلية  المنتهية  ً   2022  يونيو   30للفترة   وفقا
 المعلومات واإلفصاحات   كافةال تتضمن  ، وهي  ‘ التقارير المالية المرحليةإعداد  ’  34  رقم  الدولي  يمعيار المحاسبلل

 هامة األحداث والمعامالت اللبيان  اإليضاحات التفسيرية    إدراج المزيد منفي البيانات المالية السنوية. يتم  الالزمة  
وللسنة    كما فيلفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالية سنوية موحدة  

جنباً إلى   سنوية  النصفالموجزة الموحدة    قراءة البيانات المالية المرحلية  تعيني  .2021ديسمبر    31المنتهية في  
ً و  2021ديسمبر    31مع البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  جنب   للمعايير الدولية   التي تم إعدادها وفقا

الدولية المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  المالية  التقارير  ش  إلعداد  الئحة  أبوظبي ومتطلبات  سوق  ركات 
  .2020 لسنةالعالمي 

  
يتم تدقيق البيانات المالية المرحلية الموحدة  لم  سنوية  الموجزة    يونيو   30  وللفترة المنتهية في  كما في  النصف 

  ديسمبر.  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للمجموعة في . 2021 يونيو 30و 2022

العملة التشغيلية وعملة    يبالدوالر األمريكي، وه  سنوية  النصفالموحدة    المرحلية الموجزة  البيانات الماليةتم عرض هذه    
   ذكر خالف ذلك.، ما لم يُ أمريكي دوالر  مليونتم تقريب كافة المبالغ ألقرب الشركة. عرض تقارير 

  
يكون    ، أن سنوية  نصفالالموحدة    المرحلية الموجزة  البيانات الماليةعند اعتماد  ،  بصورة معقولة  أعضاء مجلس اإلدارة  يتوقع 
تطبيق مبدأ  أعضاء مجلس اإلدارة  يواصل  وعليه،  في المستقبل المنظور.    األعمالالمجموعة الموارد الكافية لمواصلة    لدى

  إعداد البيانات المالية.  عندأساس المحاسبة االستمرارية ك
 
  التغير في السياسة المحاسبية - 3

  

سنوية هي نفسها المطبقة   النصفالموحدة  الموجزة  السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية  إن  
في كما  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  المنتهية    في  باستثناء  2021 ديسمبر   31في  وللسنة  يلي    تطبيق،  ما 

  :  2022يناير  1اعتبارا من 
  
المعيارال على  الدولية    3رقم    تعديالت  المعايير  من 

  "دمج األعمال"إلعداد التقارير المالية 
  اإلطار المفاهيميمراجع 

الدوليال المحاسبي  المعيار  على    16  رقم  تعديالت 
  "والمعدات واآلالتالممتلكات "

  المزمع العائدات قبل االستخدام 

  37  رقم   تعديالت على أحكام المعيار المحاسبي الدوليال
العقود    -  الُمحتملة  والموجودات   الُمحتملة   "المطلوبات

  الُمثقلة بالتزامات" 

  العقد تنفيذ تكلفة 

معايير الدولية إلعداد التقارير الالتحسينات السنوية على  
  2020-2018المالية 

على الدولية    1رقم    المعيار  تعديالت  المعايير  من 
"تطبيق المعايير الدولية إلعداد  ة  إلعداد التقارير المالي

المالية   األولى"التقارير  وللمرة  رقم  ،  من    9المعيار 
الدولية   الماليالمعايير  التقارير  "األدوات  إلعداد  ة 

إلعداد  من المعايير الدولية    16المالية، والمعيار رقم  
المحاسبي  اإليجارعقود  ة "الماليالتقارير   والمعيار   ،"

  "الزراعة". 41الدولي رقم 
  

كما سينعكس التغيير في السياسات المحاسبية في البيانات  تأثير جوهري على المجموعة.  هذه المعايير    لتطبيقلم يكن  
  .2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية فيالمالية الموحدة للمجموعة كما في 

  
 يتم تفعيلها لم    ولكن  تم إصدارهاأي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى  بتطبيق  في وقت مبكر  لم تقم المجموعة  

التي لم  بعد وتفسيراتها  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تقييم  تفعيلها. يجري  و  يتم  قد  بعد  على   تُطبقالتي 
يتم  لم  المحتمل. ال توجد حاليا معايير وتفسيرات  وذلك لتحديد تأثيرها    مستقبالً،البيانات المالية الموحدة للمجموعة  

   جوهري على المجموعة.يكون لها تأثير  وقد بعد  فعيلهات
  

  

  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

9                 2022 فيرتيغلوب لشركة سنوي  النصف التقرير   
 

  

  

  موسمية العمليات التشغيلية - 4
  

صناعة األسمدة النيتروجينية    يرتكز مجال.  الشركة بشكل أساسي حسب المنطقة الجغرافيةمنتجات    محفظةتتنوع  
النمو السكاني العالمي، وإنتاجية المحاصيل،  معدل  على عوامل العرض والطلب األساسية، بما في ذلك    ه بطبيعت

العوامل من ضمن عوامل  هذه   يترتب علىوتكاليف المواد األولية، وموسمية زراعة المحاصيل ومواسم الحصاد. 
المبيعات  تساهم  .  بشكل دوري  لتسعير أسمدة النيتروجيننشأة توجهات  طويلة األجل وقصيرة األجل إلى    أخرى

  ير التقلبات الموسمية في أي منطقة. تأثفي تخفيف العالمية 
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - 5
  

بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير سنوية    النصفإن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
البيانات   معلنة فيتؤثر على المبالغ المن شأنها أن  المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  

سنوية. تستند التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة والعديد من العوامل    النصف المرحلية الموجزة الموحدة    المالية
الظروفاأل ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  التي  لتقدير  خرى  استخدامها  ويتم  للموجودات   الراهنة،  الدفترية  القيم 

التابعة بسهولة من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات  يمكن الحصول عليهاوالمطلوبات التي ال 
التقدير أو في    تعديل سبية في الفترة التي يتم فيها  التقديرات المحا  التعديالت علىبشكل مستمر. يتم االعتراف ب  لها

  تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.  عدلة أنالمُ التقديرات    كان من شأنوالفترات المستقبلية، إذا    التعديلفترة  أي  
  

، لم تكن هناك تغييرات جوهرية في األحكام 2021ديسمبر    31بالبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في    ةً مقارن
عن تلك المعترف   جوهريوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي يمكن أن ينتج عنها مبالغ مختلفة بشكل  

  بها في البيانات المالية الموحدة. 
  

  المعدالت الجوهرية  - 6
  
  

  :الفترةفيما يلي أسعار صرف العمالت الهامة المطبقة خالل 
  

متوسط سعر الصرف    
خالل فترة الستة  

  أشهر المنتهية في 
    2022  يونيو 30

متوسط سعر الصرف  
خالل فترة الستة  
  أشهر المنتهية في 

    2021يونيو  30

  سعر اإلغالق 
  كما في  

   2022يونيو   30

  سعر اإلغالق  
  كما في 

ديسمبر   31
2021  

          
  1. 1370  1. 0483 1. 2051  1. 0931  اليورو

  0. 0636  0. 0532  0. 0638  0. 0581  الجنيه المصري
  0. 0072  0. 0068  0. 0075  0. 0070  الدينار الجزائري

  
  المخاطر المالية وإدارة رأس المال        -7
  
  إدارة رأس المال   7-1

  

للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق  االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال  في    مجلس اإلدارةتتمثل سياسة  
واالحتياطات واألرباح المحتجزة  م العادية  سهاألمن  سهم  األ   تتألفر المستقبلي لألعمال.  يضمان التطوباإلضافة إلى  

يقوم   للمجموعة.  المسيطرة  غير  اإلدارةوالحصص  توزيعات   مجلس  ومستوى  المال  رأس  على  العائد  بمراقبة 
  األرباح إلى حاملي األسهم العادية.  

  إلى حقوق الملكية لدى المجموعة في تاريخ التقرير: النقد)/ الدين (  فيما يلي نسبة صافي  
  

    مليون دوالر أمريكي 
  يونيو  30

 2022    
  ر ديسمب 31

2021  
        

  1.385 .7  1.144 .0    قروض وسلفيات  
  899 .1  1.589 .0    ناقصاً: النقد وما يعادله
  486 .6  ) 445 .0(    صافي (النقد)/ الدين  
  2.506 .0  2.986 .9    إجمالي حقوق الملكية 

  0 .19  )0 .15(    نسبة صافي (النقد)/الدين إلى حقوق الملكية
        

  المالية إدارة المخاطر    7-2
  

  فئات األدوات المالية: 
  

  ستهلكة  التكلفة المُ بالقروض والذمم المدينة / الذمم الدائنة 
  مليون دوالر أمريكي 

  يونيو  30
 2022    

  ر ديسمب 31
2021  

          

          الموجودات 
  460 .1  406 .1      الذمم المدينة التجارية واألخرى*

  899 .1  1.589 .0      النقد وما يعادله  
  1.359 .2  1.995 .1      اإلجمالي 

          
          المطلوبات

  1.385 .7  1.144 .0      القروض والسلفيات
  426 .1  728 .0      الذمم الدائنة التجارية واألخرى** 

  1.811 .8  1.872 .0      اإلجمالي 
  

  والدفعات المقدمة للموردين *   باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً 
  ** باستثناء امتيازات الموظفين

  

  . 2021ديسمبر   31 و  2022 يونيو  30ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية مشتقة في 
  

  :2المرحلة المرجعي   ةتعديل معدل الفائد
الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي، بما في ذلك استبدال بعض  لسعر المرجعي لمعدالت أساسي ل تعديل يتم إجراء 

الرئيسي  إن تعرض المجموعة    خالية من المخاطر.تكاد تكون  بين البنوك، بمعدالت بديلة  فيما  األسعار المعروضة  
البنوك  لمخاطر بين  فيما  المعروضة  التقرير األسعار  تاريخ  في  في  بن  يتمثل  بين  السائدة  الفائدة  لندنمعدالت    وك 

معدل    معدالت الفائدة السائدة بين بنوك لندن هوبالنسبة ل  المرجعي البديل   إن السعر بالدوالر األمريكي على قروضها.  
في ضوء تعديل األسعار المعروضة تعديل الشروط التعاقدية    إجراءات  إنجاز. تخطط المجموعة  فائدة لليوم الواحدال

  . 2022 سنةبنهاية   فيما بين البنوك 
  
خلصت إلى أن عالقات أسعار على قروضها و  األسعار المعروضة بين البنوكتعديل  ت المجموعة بتقييم تأثير  قام

اليقين   لعدم  خاضعة  تعد  لم  البنوكالفائدة  بين  المعروضة  األسعار  تعديل  على  ات.  المترتب  القرض تتضمن  فاقية 
  حدثة لالقتراض بعد تغيير سعر الفائدة. بالفعل الشروط المُ  2021أغسطس  لدى المجموعة في األساسية
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  الممتلكات واآلالت والمعدات      -8

  
ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي (  22 .2بقيمة دفترية بلغت    تمتلك المجموعة أرض  2022  يونيو  30كما في  
مليون دوالر أمريكي بشكل رئيسي    24  .0مليون دوالر أمريكي). وتتعلق اإلضافات البالغة    22  .2:  2021

دوالر    مليون   5  .4  بمبلغاألسمدة ذ.م.م  الرويس لصناعات  شركة  و  مليون دوالر أمريكي  7  .1بمبلغ    بسورفيرت
والشركة المصرية للصناعات األساسية   دوالر أمريكي  مليون 5 .4  والشركة المصرية لألسمدة بمبلغ أمريكي
مليون دوالر أمريكي. يرتبط تأثير    2 .3وشركة فيرتيغلوب بي إل سي بمبلغ    مليون دوالر أمريكي  3 .8  بمبلغ

في   الصرف  أسعار  بسورف  2022حركة  أساسي  عملتها  رت،  يبشكل  مختلفة  شركة  (الدينار  التشغيلية 
الدوالر  ٪ مقابل  5 .6الدينار الجزائري بنسبة    انخفضالجزائري)، مقارنة بعملة العرض الخاصة بالمجموعة.  

  . 2022 يونيو  30هية في  تأشهر المن  الستةفي فترة األمريكي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أمريكي مليون دوالر   
األرض  
  والمباني 

الممتلكات 
  والمعدات

األثاث  
  اإلجمالي   قيد اإلنشاء   والتجهيزات

            
  5.726 .2  70 .6  43 .5  5.314 .1  298. 0  التكلفة 

  ) 2.554 .2(  -  )36 .2(  ) 2.409 .4(  ) 108 .6(  اإلهالك المتراكم  
  3.172 .0  70 .6  7 .3  2.904 .7  189 .4  2021يناير  1في 

            
            التغيرات في القيمة الدفترية:  

  84 .6  57 .3  1 .4  24 .1  1 .8  اإلضافات 
  ) 245 .3(  -  )1 .8(  ) 237 .2(  )6 .3(  اإلهالك  

إعادة تصنيف قطع الغيار 
  (التكاليف)

-  
  

)1. 40(  -  -  )1. 40(  

  إعادة تصنيف قطع الغيار 
  (اإلهالك) 

-  1. 21  
  

-  -  1. 21  
  

  )0 .1(  -  -  )0 .1(  -  االستبعادات
  )10 .5(  -  -  )10 .5(  -  انخفاض القيمة 

  -  )65 .0(  -  65 .0  -  التحويالت  
  )39 .5(  )1 .4(  )0 .2(  )35 .1(  )2 .8(  تأثير التغير في أسعار الصرف

  2.942 .2  61 .5  6 .7  2.691 .9  182 .1  2021ديسمبر  31في 
            

  5.658 .1  61 .5  44 .4  5.257 .0  295 .2  التكلفة 
  ) 2.715 .9(  -  )37 .7(  ) 2.565 .1(  ) 113 .1(  اإلهالك المتراكم وانخفاض القيمة 

  2.942 .2  61 .5  6 .7  2.691 .9  182 .1  2021ديسمبر  31في 
            

            التغيرات في القيمة الدفترية:  
  24 .0  3 .6  0 .2  20 .0  0 .2  اإلضافات 
  ) 117 .9(  -  )1 .0(  ) 112 .6(  )4 .3(  اإلهالك  

  -  )0 .3(  0 .1  0 .2  -  التحويالت  
  )37 .2(  )1 .5(  )0 .2(  )32 .8(  )2 .7(  تأثير التغير في أسعار الصرف

  2.811 .1  63 .3  5 .8  2.566 .7  175 .3   2022 يونيو 30في 
            

  5.598 .0  63 .3  44 .0  5.200 .0  290 .7  التكلفة 
  ) 2.786 .9(  -  )38 .2(  ) 2.633 .3(  ) 115 .4(  اإلهالك المتراكم وانخفاض القيمة 

    2.811 .1  63 .3  5 .8  2.566 .7  175 .3   2022 يونيو 30في 
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  الشهرة التجارية      -9

  
.  أي دوافع هامة إلجراء االختبارالفترة، حيث لم يتم تحديد    التجارية خالل  لم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة

  . األخير من السنةالسنوي في الربع التجارية سيتم إجراء اختبار انخفاض قيمة الشهرة 
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى    -10
  

  مليون دوالر أمريكي 
  يونيو  30  

 2022  
 ديسمبر  31

 2021  
        

  261 .1  204 .7    (صافي)  ذمم مدينة تجارية
  13 .8  13 .3    ) 19(إيضاح(صافي) عالقةذمم مدينة تجارية من أطراف ذات 

 ً   24 .8  19 .0    * مصروفات مدفوعة مقدما
  112 .3  106 .9    ذمم ضريبية مدينة أخرى

  22 .1  12 .9    دفعات مدفوعة مقدماً للموردين 
  3 .7  13 .0    خرىاألمدينة الذمم صافي ال

  69 .2  68 .2    )19ذمم مدينة أخرى مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح 
  507 .0  438 .0    اإلجمالي 

  29 .1  32 .6    غير متداولة 
  477 .9  405 .4    متداولة

  507 .0  438 .0    اإلجمالي 
  

من المصروفات المدفوعة مقدماً إلى ذمم   2021ديسمبر  31كما في  المدفوعات المتعلقة بالضرائبتم إعادة تصنيف * 
  مع عرض الفترة الحالية.  ضريبة مدينة أخرى حتى تكون متوافقة 

  
  عادلة.  قيمتها القيمة الإن القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية واألخرى تقارب 

  
  النقد وما يعادله   -11

  
  

  مليون دوالر أمريكي 
  يونيو  30

 2022  
  ديسمبر  31

 2021  
      

  0 .2  0 .2  النقد في الصندوق 
  887 .1  1.570 .0  بنكية أرصدة 

  11 .8  18 .8  النقد المقيد 
  899 .1  1.589 .0  اإلجمالي 

  
  
  
 
  
  
  

  

  

  
  القروض والسلفيات   -12

  

  

  يونيو  30  مليون دوالر أمريكي 
 2022  

  ديسمبر  31
 2021  

      
  670 .5  1.385 .7  يناير  1في 

  1.260 .1  -  متحصالت من قروض
  ) 523 .1(  ) 231 .8(  * مسددة قروض
  6 .9  5 .6  تكاليف المعامالت  استهالك

  )10 .0(  -  تكاليف المعامالت المتكبدة 
  )18 .7(  )15 .5(  العمالت  تأثير الحركة في أسعار صرف

  1.385 .7  1.144 .0    فيالرصيد 
  1.326 .1  1.082 .9  غير متداولة 

  59 .6  61 .1  متداولة
  1.385 .7  1.144 .0  اإلجمالي 

    
  200التي قامت بها الشركة بقيمة و لقرض المرحليمقدمة ل مدفوعاتشكل رئيسي ب المسددة تمثل القروض* 

  .  2022ونيو ي 30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   مليون دوالر أمريكي
  

المقومة   بالقروض  أساسي  بشكل  العمالت  صرف  أسعار  في  الحركة  تأثير  والتي  بيتعلق  الجزائري،  الدينار 
  لمجموعة.  الخاصة بارض العتختلف عن عملة 

  
  إن القيمة الدفترية للقروض والسلفيات تقارب قيمتها العادلة. 

  
 رأس المال العامللتسهيل 

مليون دوالر أمريكي.    50 .0لرأس المال العامل بمبلغ    على تسهيل  المجموعةحصلت  ،  2022أبريل    14في  
يوماً مع إمكانية    364سنوياً ويكون متاح لمدة    % 1  .5+    فائدة بسعر الليبور/االيبور  التسهيل  هذا   يترتب على

ً   364لمدة  تجديده   .  أخرى يوما
  

 التعهدات 
  2022  يونيو  30في  تصبح القروض مستحقة على الفور.    اتعهدت في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلبات ال

المالية. تشمل االقتراضات الخارجية تغييرا في شروط السيطرة   التعهداتتم الوفاء بجميع    2021ديسمبر    31و
    التمويل المقدم.ب المطالبةالتي تمكن المقرضين من 

  
 مسحوبةغير  تسهيالت
 : التالية التسهيالت غير المسحوبة، لدى المجموعة 2022  يونيو 30كما في 

 مليون دوالر أمريكي 300• تسهيل نقدي متجدد بقيمة 
  مليون دوالر أمريكي 75بقيمة  تجاري• تسهيالت تمويل 

 مليون دوالر أمريكي 50بقيمة  سحب على المكشوف• 
  مليون دوالر أمريكي 50بقيمة  تسهيل لرأس المال العامل• 
  
  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

12                 2022 فيرتيغلوبلشركة سنوي   النصف التقرير   
 

  

  
  

  

  (تابع)  القروض والسلفيات    -12   
 

 

 نوع القرض  الشركة المقترضة
المبلغ األصلي 
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة 

القيمة الدفترية  
(مليون دوالر  

 أمريكي) 

الجزء طويل  
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

 قصيرالجزء 
األجل (مليون  
 دوالر أمريكي) 

القيمة العادلة  
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 المقدم (إن وجد) الضمان

 -قرض ألجل ) ‘سورفيرت  ’( سورفيرت الجزائر إس بي إيه
 مضمون 

 دوالر أمريكي  961 .3

دينار   114.440 .0
 جزائري  

معدل الفائدة لدى البنك 
%  1 .95الجزائري زائداً 

 ً  سنويا

تخفيض  أي استبعاد أو الحظر على ، الدين  خدمةحساب احتياطي  ال تنطبق  61 .8 185 .0 246 .8 2026يونيو 
منشأة اإلنتاج في حالة ألسهم الشركة أو موجوداتها، ضمان مقابل 

  عدم السداد  

 -قرض ألجل  بي إل سي  فيرتيغلوب 
 مضمون 

دوالر   1.100. 0
 أمريكي 

(قابل        2023فبراير  * % 1 .05ليبور +  
 للتمديد**) 

  فيرتيغلوب أو فردية، من قبل  مشتركةالقرض، بصورة  يتم ضمان  900 .0 ) 0 .1( 899 .9 899 .8
شركة صناعات بي إل سي، الشركة المصرية لألسمدة ش.م.م، 

لتجارة األسمدة المحدودة  فيرتيغلوب ذ.م.م،  األسمدة بالرويس
 ً فيرتيغلوب ديستريبيوشن  )، أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد  (سابقا
   و أو سي آي لتجارة وتوريد األسمدة بي. في.  ليمتد 

تسهيل ائتماني   بي إل سي  فيرتيغلوب 
 متجدد 

 تنطبق ال  ال تنطبق  ) 0 .6( ) 2 .0( ) 2 .6( 2026أغسطس  % 1 .75ليبور +   دوالر أمريكي  300 .0

ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
تسهيل تمويل  )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 

 تجاري 
 ال تنطبق  - - - - 2022أكتوبر  % 1 .50ليبور +   دوالر أمريكي  75 .0

شركة  ،فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 
  ،ذ.م.م  صناعات األسمدة بالرويس 

ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
 )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 

تسهيل لرأس المال 
 % 1 .5ليبور/ايبور +  دوالر أمريكي  50 .0 العامل

         2023أبريل 
 - - - - (قابل للتمديد) 

أو فردية، من قبل   مشتركة القرض، بصورة يتم ضمان 
  صناعات األسمدة بالرويسشركة  ،فيرتيغلوب ديستريبيوشن ليمتد 

ً  فيرتيغلوب وذ.م.م  أو سي آي   لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
 . )لتجارة األسمدة ليمتد 

 ال تنطبق  61 .1 1.082 .9 1.144 .0     2022يونيو   30اإلجمالي في  
 كل ثالثة أشهر فيما بعد نقطة أساس   25وتزيد بمقدار  2021غسطس  شهراً بداية من أ 12ألول * 

 شهراً  30إلى  أشهر إضافية لتصل المدة اإلجمالية  6، ثم لمدة أشهر 6** قابل للتمديد لمدة 

 نوع القرض  الشركة المقترضة
المبلغ األصلي 
(مليون دوالر  

 أمريكي) 
 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة 

الدفترية  القيمة 
(مليون دوالر  

 أمريكي) 

الجزء طويل  
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

 قصيرالجزء 
األجل (مليون  

دوالر  
 أمريكي) 

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

 -قرض ألجل  ) ‘سورفيرت  ’( سورفيرت الجزائر إس بي إيه
 مضمون 

 دوالر أمريكي  961 .3

دينار   114.440 .0
 جزائري  

معدل الفائدة لدى البنك 
%  1 .95الجزائري زائداً 

 ً  سنويا

الحظر على أي استبعاد أو تخفيض  حساب احتياطي خدمة الدين،  ال تنطبق  65 .4 228 .6 294 .0 2026يونيو 
ألسهم الشركة أو موجوداتها، ضمان مقابل منشأة اإلنتاج في 

 حالة عدم السداد 
 -قرض ألجل  بي إل سي  فيرتيغلوب 

 مضمون 
دوالر   1.100. 0

 أمريكي 
         2023فبراير  %* 1 .05ليبور +  

 (قابل للتمديد**) 
يتم ضمان القرض، بصورة مشتركة أو فردية، من قبل  1.100 .0 ) 5 .2( 1.099 .9 1.094 .7

شركة بي إل سي، الشركة المصرية لألسمدة ش.م.م،  فيرتيغلوب 
لتجارة األسمدة  فيرتيغلوب ذ.م.م،   صناعات األسمدة بالرويس

 ً فيرتيغلوب )، أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد  المحدودة (سابقا
 د األسمدة بي. في. و أو سي آي لتجارة وتوري ديستريبيوشن ليمتد 

تسهيل ائتماني   بي إل سي  فيرتيغلوب 
 متجدد 

 ال تنطبق  ال تنطبق  ) 0 .6( ) 2 .4( ) 3 .0( 2026أغسطس  % 1 .75ليبور +   دوالر أمريكي  300 .0

ً  فيرتيغلوب    لتجارة األسمدة المحدودة (سابقا
تسهيل تمويل  )أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد 

 تجاري 
ً  % 2 .50ليبور +   أمريكي دوالر  75 .0  ال تنطبق  - - - - يُجدد سنويا

  ال تنطبق  59 .6 1.326 .1 1.385 .7     2021ديسمبر   31اإلجمالي في  
 نقطة أساس كل ثالثة أشهر فيما بعد   25وتزيد بمقدار  2021شهراً بداية من أغسطس   12* ألول 

 شهراً  30إضافية لتصل المدة اإلجمالية إلى  أشهر  6أشهر، ثم لمدة  6** قابل للتمديد لمدة 
  
  
  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  التجارية واألخرى   الدائنةالذمم    -13
  

  مليون دوالر أمريكي 
  يونيو   30  

 2022  
  ديسمبر  31

 2021  
        

  140 .7  92 .3    الذمم الدائنة التجارية 
  13 .4  18 .2    ) 19يضاح (إالذمم الدائنة التجارية المستحقة ألطراف ذات عالقة 

  33 .0  10 .5    ) 19ذمم دائنة أخرى ألطراف ذات عالقة (إيضاح 
  19 .5  48 .4    دفع بموجب برنامج التوريق المبالغ مستحقة 

  4 .1  353 .8      الدفع  توزيعات أرباح مستحقة
  181 .3  173 .5    مصروفات مستحقة  

  0 .9  1 .3    فوائد مستحقة
  14 .0  14 .1    تعويضات الموظفين 

  24 .7  27 .2    ذمم دائنة أخرى 
  7 .8  2 .2    إيرادات مؤجلة

  0 .7  0 .6    ضرائب أخرى مستحقة الدفع  
  440 .1  742 .1    اإلجمالي 

  17 .7  18 .3    غير متداولة 
  422 .4  723 .8    متداولة

  440 .1  742 .1    اإلجمالي 
  

  إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.

  تحديد تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية    -14  
   

 المصروفات بحسب طبيعتها

  مليون دوالر أمريكي 
  ستة أشهر  

  يونيو  30
2022  

  ستة أشهر  
  يونيو  30

2021  

 ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2022  

  ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2021  
          

وبضائع تامة  مواد خام ومواد استهالكية 
  299 .2  565 .3  507 .1  1.007 .1  الصنع 

وبضائع تامة  مواد خام ومواد استهالكية 
  48 .1  52 .3  94 .5  106 .0  )19أطراف ذات عالقة (إيضاح  –الصنع 

  48 .6  62 .7  95 .7  112 .6  مصروفات تعويضات الموظفين
  72 .5  62 .8  136 .3  124 .8  اإلهالك واالستهالك وانخفاض القيمة 

  9 .3  8 .2  13 .7  16 .3  اإلصالحات والصيانة
  1 .7  1 .9  3 .2  3 .7  أتعاب االستشارات
  7 .2  9 .9  12 .5  20 .0  مصروفات أخرى 

  486 .6  763 .1  863 .0  1.390 .5  اإلجمالي 
  463 .8  723 .5  818 .0  1.320 .5  تكلفة المبيعات

مصروفات البيع والمصروفات العمومية 
  22 .8  39 .6  45 .0  70 .0  واإلدارية 
  486 .6  763 .1  863 .0  1.390 .5  اإلجمالي 

  
  صافي تكلفة التمويل     -15

  

  مليون دوالر أمريكي 

 ستة أشهر  
  يونيو  30

2022  

  ستة أشهر  
  يونيو  30

2021  

  ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2022  

 ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2021  
          

  0 .3  0 .5  0 .5  0 .9 إيرادات الفائدة على القروض والذمم المدينة 
  2 .1  22 .1  7 .0  57 .5  أرباح صرف عمالت أجنبية  

          

  2 .4  22 .6  7 .5  58 .4  إيرادات التمويل  
مصروفات الفائدة وتكاليف تمويل أخرى  

  )11 .0(  )24 .3(  )19 .7(  )40 .3( للمطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المستهلكة 
مصروفات الفائدة ألطراف ذات عالقة 

  )0 .8(  )0 .9(  )1 .7(  )1 .7(  ) 19(إيضاح 
  )1 .5(  )16 .8(  )2 .5(  )36 .3(  خسائر صرف العمالت األجنبية  

  )13 .3(  )42 .0(  )23 .9(  )78 .3(  تكاليف التمويل  
التمويل المعترف بها ضمن   تكاليفصافي 

    )10 .9(  )19 .4(  )16 .4(  )19 .9(  األرباح أو الخسائر 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
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  التقارير حسب القطاعات       -16

  2022 يونيو 30
  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  يغلوب فيرت

المتاجرة مع  
أطراف  
  إجمالي  استبعادات   أخرى   أخرى  

            
  2.656 .1  -  -  390 .3  2.265 .8  إجمالي اإليرادات الخارجية

            
الفائدة  خصم قبل  الُمعدلة األرباح 

  1.394 .6  -  ) 24 .5(  3 .2  1.415 .9  1واإلهالك واالستهالكوالضرائب 
اإلهالك واالستهالك وانخفاض  

  ) 124  .8(  -  ) 0 .4(  -  ) 124 .4(  القيمة
  58 .4  ) 15 .3(  25 .2  0 .5  48 .0  إيرادات التمويل 

  ) 78 .3(  15 .3  ) 59 .0(  ) 2 .6(  ) 32 .0(  مصروفات التمويل 
  ) 154 .7(  -  ) 6 .2(  ) 0 .1(  ) 148 .4(  ضريبة الدخل 

  ) 5 .0(  -  ) 5 .0(  -  -  أخرى (بما فيها المخصصات)
  1.090 .2  -  ) 69 .9(  1 .0  1.159 .1  أرباح/(خسائر) الفترة  
  24 .0  -  2 .4  -  21 .6  مصروفات رأسمالية
  5.707 .1  -  583 .0  111 .0  5.013 .1  إجمالي الموجودات 

  2021  يونيو 30
  2021ديسمبر  31

  مليون دوالر أمريكي 

إنتاج وتسويق  
الكميات التي  

تنتجها  
  فيرتيغلوب 

المتاجرة  
أطراف  مع 

  إجمالي   استبعادات  أخرى   أخرى  
            

  1.260 .0  -  -  205 .2  1.054 .8  *إجمالي اإليرادات الخارجية
            

الفائدة  خصم قبل  الُمعدلة األرباح 
واإلهالك  والضرائب 

  532 .2  -  ) 6 .8(  7 .2 531 .8  1واالستهالك*
اإلهالك واالستهالك وانخفاض  

  ) 136  .3(  -  ) 0 .2(  -  ) 136 .1(  القيمة*
  7 .5  ) 10 .0(  1 .7  -  15 .8  إيرادات التمويل* 

  ) 23 .9(  10 .0  ) 13 .1(  ) 0 .9(  ) 19 .9(  مصروفات التمويل*
  ) 64 .0(  -  ) 7 .1(  ) 0 .1(  ) 56 .8(  ضريبة الدخل* 

  1 .1  -  1 .1  -  -  *أخرى (بما فيها المخصصات)
  316 .6  -  ) 24 .4(  6 .2  334 .8  *أرباح / (خسائر) الفترة
  84 .6  -  1 .5  -  83 .1  مصروفات رأسمالية**
  5.168 .5  -  184 .9  25 .0  4.958 .6  إجمالي الموجودات** 

            
        2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة*لفترة 

           2021ديسمبر  31** كما في 

  

  

  
  

لم يتم تعريف  فهم أفضل للتطورات القائمة فيما يخص أداء األعمال.    لوضعمقاييس األداء البديلة  فيرتيغلوب  تستخدم  1
إلعداد التقارير المالية، ويتعين استخدامها كمعلومات تكميلية باالقتران مع  مقاييس األداء البديلة في المعايير الدولية  

المالية   التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  للمقارنة  األكثر  مقاييس  مباقابلية  قبل الفوائد  بشكل  تعريف األرباح  يتم  شر. 
الفوائد ومصاريف ضريبة الدخل  خصم    (إجمالي صافي الربح قبلعدلة على أنها  المُ واإلهالك واالستهالك  والضرائب  

)، الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةواإلهالك واالستهالك وأرباح صرف العمالت األجنبية والدخل من  
  عملياتنا األساسية. يف إضافية تعتبرها اإلدارة ال تعكس ُمعدلة ببنود وتكال

  
  االحتياطيات واألرباح المحتجزة     -17

  

  

  
  مليون دوالر أمريكي 

احتياطيات  
  أخرى 

احتياطي  
تحويل العمالت 

  األجنبية  
إجمالي  

  االحتياطيات 
األرباح  

  المحتجزة 
          

  436 .1  ) 1.229 .4(  ) 523 .9(  ) 705 .5(  2021يناير  1في 
  -  2.000 .0  -  2.000 .0   *تخفيض رأس المال

  702 .7  -  -  -  أرباح السنة
  ) 593 .6(  ) 850 .0(  -  ) 850 .0(  توزيعات األرباح على المساهمين 

  10 .4  -  -  -  حصص غير مسيطرة  حيازة
  -  63 .6  -  63 .6  مساهمة رأسمالية

  -  )21 .8(  )21 .8(  -  فروق صرف العمالت
  555 .6  )37 .6(  ) 545 .7(  508 .1  2021ديسمبر  31في 

          
  786 .0  -  -  -  أرباح الفترة 

  ) 340 .0(  -  -  -  توزيعات األرباح على المساهمين 
  -  37 .1  -  37 .1  * مساهمة رأسمالية*

  -  )27 .5(  )27 .5(  -  العمالت تحويلفروق 
      1.001 .6  )28 .0(  ) 573 .2(  545 .2   2022 يونيو 30في 

    18راجع اإليضاح *
   19راجع اإليضاح **
  

 توزيعات األرباح على المساهمين 
متعلقة بالنصف   مليون دوالر أمريكي  340تم دفع توزيعات أرباح مرحلية بقيمة إجمالية بلغت    ، 2022في أبريل  

  تم اعتماد هذهعند الدفع.    احتسابها ضمن حقوق الملكيةوتم    2021ديسمبر    31في  الثاني من السنة المنتهية  
  .  2022يونيو  13ومن قبل المساهمين بتاريخ    2022فبراير  14 بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة التوزيعات

 
  

  
  

    



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

15                 2022 فيرتيغلوبلشركة سنوي   النصف التقرير   
 

  

  

  

    ربحية السهم  - 18
  

  
  مليون دوالر أمريكي

  ستة أشهر  
  يونيو  30

2022  

  ستة أشهر  
  يونيو  30

2021  

  ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2022  

  ثالثة أشهر  
  يونيو  30

2021  
          
          األساسية .1

  113 .3  429 .4  198 .5  786 .0  لمساهمين العائد لصافي الربح 
  8.301 .3  8.301 .3  8.301 .3  8.301 .3  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

  0. 014  0. 052  0. 024  0 .095  بالدوالر األمريكيربحية السهم العادي األساسي 
          
          المخففة. 2

  113 .3  429 .4  198 .5  786 .0  لمساهمين العائد لصافي الربح 
  8.301 .3  8.301 .3  8.301 .3  8.301 .3  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

  0. 014  0. 052  0. 024  0 .095  بالدوالر األمريكيربحية السهم العادي األساسي 
  

  األسهم العادية المحتسبة: المتوسط المرجح لعدد 
  

  
  مليون دوالر أمريكي

  يونيو  30    
2022  

  يونيو  30
2021 *  

          
  3.328 .2  8.301 .3      في بداية الفترة  أسهم عادية مصدرة 
  ) 2.000 .0(  -      تخفيض رأس المال 
  6.973 .1  -      تقسيم فرعي لألسهم 

  8.301 .3  8.301 .3      الفترة في نهاية  األسهم العادية القائمة
  

   .ال توجد أسهم مخففة محتملة
  
لتخفيض    * عدد األسهم دون تغيير مماثل في   المعاملة، تم تعديل ، في تاريخ  لألسهموالتقسيم الفرعي  رأس المال  نظراً 

بأثر رجعي  التخفيضهذا    معالجة  تالموارد، فقد تم األسهم  عدد  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم  وعليه،    في 
بداية   من  إلى  2021اعتبارا  الرجوع  يرجى  التفاصيل،  من  لمزيد  الموحدة   حول  13رقم    اإليضاح.  المالية  البيانات 

  .2021ديسمبر   31للمجموعة للسنة المنتهية في 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  األطراف ذات العالقة    - 19  
  

  :2022 يونيو 30فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة كما في 
  

  2022يونيو  30
  الطرف ذو العالقة

  مليون دوالر أمريكي

القة 
الع

  

ت
مال
معا
 ال
ت
ادا
ير
إ

ل 
خال

ا
رة 
لفت

  

مة  
قائ

نة 
مدي

مم 
ذ

ية 
نها

ي 
ف

رة 
لفت
ا

مة    
قائ

نة 
دائ

مم 
ذ

ية 
نها

ي 
ف

رة 
لفت
ا

  

اد 
ُمع
 ال
في
صا

يله
حم
ت

  

ت 
وفا
صر

م
ئدة
لفا
ا

  

              
أي فيرتياليزر أو سي 
  بي في

أو مجموعة 
  -  -  -  68 .1  -  آي سي 

  أو سي أي نيتروجين  
أو مجموعة 

  -  -  0 .1  12 .8  201 .6  آي سي 
  -  )85 .7(  21 .7  -  -  أدنوك   أدنوك 

شركة أبوظبي للدائن  
 )1 .7(  -  -  0 .4  0 .9  أدنوك   المحدودة 

  -  )19 .4(  3 .6  -  -  أدنوك   أدنوك للتكرير 
  -  )0 .9(  3 .3  0 .2  -    شركات تابعة أخرى* 

 )1 .7(  ) 106 .0(  28 .7  81 .5  202 .5    اإلجمالي 
  

الموحدة  أي في البيانات المالية  أو سي  اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى ألدنوك ومجموعة  تم  *
  . 2021 لسنة

  
، حيث ""أدنوك  - تستأجر المجموعة أراضي ومكاتب وسكن للموظفين من شركة بترول أبوظبي الوطنية  

مليون   71 .5:  2021ديسمبر    31(   2022  يونيو  30مليون دوالر أمريكي في    72 .4يبلغ التزام اإليجار  
مليون دوالر أمريكي ألدنوك   20  .5يستحق على المجموعة سداد مبلغ  عالوة على ذلك،    دوالر أمريكي).

  مليون دوالر أمريكي).  12 .0: 2021ديسمبر  31(
 

الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض المصروفات باإلضافة إلى معامالت األطراف ذات عالقة الموضحة في  
  التشغيلية المتعلقة بالمبالغ الغير هامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل أطراف ذات عالقة.

  

لطبيعة المعامالت مع األطراف ذات عالقة أعاله، قد تختلف الشروط واألحكام وفقاً للمعامالت التي  نظراً 
ترى   األخرى.  األطراف  مع  بشأنها  التفاوض  مع  اإليتم  المبرمة  المعامالت  كافة  وأحكام  شروط  أن  دارة 

ى فيما يتعلق بالخدمات األطراف ذات عالقة ال تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي تتم مع أطراف أخر
  المتشابهة.

  

 مساهمات رأسمالية 
  

ية مع اتفاق .أو سي أي إن. في و أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م أبرمت كل من، 2021يونيو  15في 
الفارج") تسوية  ("اتفاقية  وضد    الفارج  من  المقدمة  المطالبات  لجميع  والنهائية  الكاملة  التسوية  أجل  من 

بالنيابة    مليون دوالر أمريكي  22  . 4  . بسداد أو سي أي إن. فيقامت    أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م
ش.م.م  عن والصناعة  لإلنشاء  فيذمة مدينة بين  ترتب عليه  مما    أوراسكوم  إن.  أي  سي  أوراسكوم و  . أو 

تمت الموافقة عليه في وهو ما  ،  بي ال سي  فيرتيغلوبإلى  تم تحويلها الحقاً  ، والتي  والصناعة ش.م.ملإلنشاء  
التحويل تم2022يناير    10 حيث أن  ودون مقابل  .  لإللغاء  ، فقد تم على أساس غير مشروط وغير قابل 

    حقوق ملكية.كتصنيف هذه المعاملة 
  



  
  فيرتيغلوب              سنوية لشركة  النصفالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  سنوية  النصفإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (تابع) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

16                 2022 فيرتيغلوبلشركة سنوي   النصف التقرير   
 

  

  
  (تابع) األطراف ذات العالقة    - 19

  
دوث بعض  في حالة ح   جميع مساهمي فيرتيغلوبالطرح العام األولي لألسهم، وافقت أو سي آي على تعويض  ضمن  

    .خالل الفترة مليون دوالر أمريكي 14 .7بمبلغ  ذمم مدينة إضافية فيرتيغلوبسجلت  المطالبات، وبالتالي
  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
أعضاء درهم) إلى  مليون    19 .4(  مليون دوالر أمريكي  5 .3اإلدارة على دفع مبلغ  ، وافق مجلس  2022مايو    11في  

باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة.   2021ديسمبر    31مجلس اإلدارة كمكافآت معتمدة عن السنة المنتهية في  
يونيو   13الذي عقد في  معية العموميةعلى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل االجتماع السنوي للج  وافق المساهمون

2022.   
  

لمراكز بالنسبة    2021ديسمبر    31فيما يلي قائمة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة كما في  
  :لمراكز األرباح أو الخسائر بالنسبة 2021 يونيو 30في كما والعمومية  الميزانية

  

  2021 يونيو 30
   2021ديسمبر  31

  الطرف ذو العالقة
  مليون دوالر أمريكي

القة 
الع

ت    
ادا
ير
إ

ت  
مال
معا
ال

ل 
خال

رة
لفت
ا

مة     **
قائ

نة 
مدي

مم 
ذ

ية 
نها

ي 
ف

سنة
ال

 **
*

  

مة  
قائ

نة 
دائ

مم 
ذ

ية 
نها

ي 
ف

سنة
ال

 **
*

  

اد 
ُمع
 ال
في
صا

يله
حم
ت

ت   ** 
وفا
صر

م
ئدة
لفا
ا

 **  

              
 أي فيرتياليزر أو سي 
  -  -  22 .4  66 .6  -  آي أو سي مجموعة   بي في

  -  -  -  -  13 .0  آي أو سي مجموعة   ذ.م.م  7-إن
  -  0 .5  0 .2  13 .8  30 .3  آي أو سي مجموعة   أو سي أي نيتروجين  

  )1 .7(  )75 .2(  18 .3  2 .3  -  أدنوك   أدنوك 
شركة أبوظبي للدائن  

  -  -  -  0 .2  -  أدنوك   المحدودة 
  -  )18 .9(  3 .4  -  -  أدنوك   أدنوك للتكرير 

  -  )0 .9(  2 .1  0 .1  0 .9    شركات تابعة أخرى* 
    )1 .7(  )94 .5(  46 .4  83 .0  44 .2    اإلجمالي 

  
  االلتزامات الطارئة   -20

  
 االلتزامات الطارئة 

في البيانات المالية الموحدة    المبينبالوضع    مقارنةً   االلتزامات الطارئةلم تكن هناك تغييرات جوهرية في  
  . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  األحداث الالحقة    -21

حتى  بإجراء    الشركة  قامت العمومية  الميزانية  لتاريخ  الالحقة  لألحداث  البيانات  مراجعة  إصدار  تاريخ 
  في البيانات الماليةعنها  أو اإلفصاح    بها  أخرى تتطلب االعترافجوهرية  عدم وجود أحداث    ورأت،  المالية

  : بخالف تلك المفصح عنها أدناه
  

 2022النصف األول من عام  توزيع أرباح
  دوالر أمريكي  مليون  750  بمبلغ توزيعات أرباح مؤقتة  ، وافق مجلس اإلدارة على  2022أغسطس    1في  
  في  هذه التوزيعات  سداد من المتوقع    .2022ديسمبر    31في    التي ستنتهي  لنصف األول من السنةعن ا

 . 2022أكتوبر 
 

 منخفضة الكربون مصنع األمونيا
إل سي خطاب    فيرتيغلوبأبرمت  ،  2022يوليو    6في     والتوريدخاص باألعمال الهندسية    ترسيةبي 

التزام  تمثل الترسية  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.    مونيا منخفضة الكربوناأللمصنع    واإلنشاء
عن األعمال الهندسية على أن يتم اتخاذ قرار منفصل بشأن   مليون دوالر أمريكي  35بقيمة تقارب  مبدئي  

 في مرحلة الحقة. التوريد واإلنشاء

  
  . 2021 لسنةالموحدة أو سي آي في البيانات المالية لمجموعة دنوك وأل* تم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة األخرى 

 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة ** 
.2021ديسمبر  31كما في ***
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