
 
 

 

 

 

 بي إل ٍسيشركة إنفيكتوس لالستثمار 
 شركة عامة محدودة 

 

 

"(، وهي شركة عامة محدودة، تأسست الشركة)يُشار إليها فيما يلي بـ:" بي ال سيإنفيكتوس لالستثمار شركة  هذه إلى إدراج أسهم االدراجتهدف نشرة 

للشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي  السوق الثاني ألوراق المالية أبوظبي لفي إمارة أبوظبي بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي، في سوق 

 (. ADXلألوراق المالية )

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 المستشار القانوني 
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هذه في تقديم معلومات جوهرية حول الشركة إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية، كجزء من الطلب المقدم إليهما  االدراجيتمثل الهدف الرئيس من نشرة 
 .السوق الثاني لقبول إدراج األسهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 
ق أبوظبي لألوراق المالية. يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة، تحتوي نشرة االكتتاب هذه على البيانات المقدمة وفقًا للوائح اإلدراج واإلفصاح الخاصة بسو

هذه، المسؤولية بصورة مشتركة ويؤكدون سالمة ودقة البيانات والمعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه وطلب  االدراجالواردة أسماؤهم في نشرة 
 اإلدراج والوثائق األخرى المقدمة إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

 
  من المعلومات واالستفسارات بشأن نشرة االكتتاب هذه، يُرجى التواصل مع المستشار القانوني:لمزيد  
 

 ذ.م.موشركاؤه هادف 
 5323 205 2 971الهاتف: +

 a.nasser@hadefpartners.comالبريد اإللكتروني: 
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 التعريفات واالختصارات .1
 طوال فترة نشرة االكتتاب هذه، تحمل التعبيرات التالية المعاني الُمخصصة لها بموجب هذه النشرة: 

 
 عملة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  درهم إماراتي أو دراهم إماراتية

ADX  .سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 للشركات المساهمة الخاصة   الثانيسوق أبوظبي   أبوظبيسوق 

 
 النظام األساسي أو

 نظام التأسيس
 

 

  1المنصوص عليه في الملحق النظام األساسي للشركة  

 مجلس إدارة الشركة.  مجلس اإلدارة أو المجلس

 رئيس مجلس إدارة الشركة.  الرئيس

ADGM سوق ابوظبي العالمي 

 لوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي 
 

  2020لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي لعام  
 

شرررركة إنفيكتوس لالسرررتثمار  .ر.م، شرررركة عامة محدودة مسرررجلة في سررروق   الشركة
سوق أبوظبي العالمي هيئة التسجيل لصادرة عن  (ADGM) أبوظبي العالمي

  000007055بموجب ترخيص تجاري رقم 

 
من الكيانات التجارية الخاصرررررة في السرررررودان، الخاضرررررعة لسررررريطرة مشرررررتركة  مجموعة دال

 للمساهمين وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دال المحدودة، السودان
 

، 20599شرررركة ذات مسرررؤولية محدودة مسرررجلة بموجب رخصرررة تجارية رقم  شركة مجموعة دال المحدودة
ف، المنطقة الصرررررررناعية، شرررررررمال الخرطوم، 4 1/15ومكتبها المسرررررررجل برقم 

 السودان.
 

FAB بنك أبوظبي األول، االمارات العربية المتحدة 

 القوائم المالية
 

، شركة إنفيكتوس %100القوائم المالية المدقَقة للشركة التابعة المملوكة بنسبة  
، 2021و 2020ديسرررررررمبر  31، للشرررررررركة للسرررررررنتين الماليتين المنتهيتين في 

ية اإلدارية الموجزة للشرررررررركة عن الربع األول المنتهي في  مال  31والقوائم ال

 2النحو المبين في الملحق على  2022مارس 
 

 الجمعية العمومية لجميع مساهمي الشركة والتي تضم جميع مساهمي الشركة.   الجمعية العمومية
 

للشرررركة، مسرررجلة لدى المنطقة  %100بنسررربة م.ح، وحده فرعية مملوكة مانفيكتس تريدنج  انفيكتوس
 (141280الحرة بجبل على، وتحمل رخصة تجارية رقم )

 .وإدارة انفيكتس إدارة الشركة  اإلدارة

 السوق الثاني إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية  اإلدراج
 

 شركة عامة محدودة  بي ال سي

 هذه الوثيقة.  نشرة االكتتاب

، بقيمة والتي تشررركل راس المال المدفور بالكامل السرررهم )األسرررهم( في الشرررركة  السهم )األسهم(
 ( درهم إماراتي للسهم0.25اسمية تبلغ )

 
 حامل )حاملو( السهم )األسهم( في الشركة.  المساهم )المساهمون(
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  اإلمارات
 

 

  تعريف الشركة ملف  .2
 

 شركة إنفيكتوس لالستثمار ش.ع.م الشركةاسم 

 000007055 رقم السجل التجاري

 000007055 رقم الترخيص التجاري

 درهم إماراتي 280,000,000 رأس المال المدفوع

 ، مشترك بالكامل 1,120,000,000 عدد األسهم

 درهم إماراتي 0.25 القيمة االسمية لكل سهم

 جميع األسهم لها نفس الحقوق  الحقوق المتعلقة باألسهم

 أي تغييرات تطرأ على أسهم رأس مال
 الشركة خالل العام

 درهم إماراتي؛ 184،000رأس المال األولي: ما يعادل 
 

 درهم إماراتي؛ 250.000.000في رأس المال:  ولىالزيادة األ
 

 درهم 280.000.000الزيادة الثانية في رأس المال: 
 

 
 

 تأسيس الشركة (أ
 

 الوثائق التأسيسية للشركة هي:  
 

 النظام األساسي .1
 شهادة التأسيس .2
 الترخيص التجاري  .3

 
كشركة عامة محدودة وفقًا  2022في سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي عام  بي ال سيتأسست شركة إنفيكتوس لالستثمار 

 . وشهادة تأسيسها لنظامها األساسي
 

 ديسمبر من كل سنة تقويمية 31وتنتهي في يناير  1تبدأ السنة المالية للشركة في 
 

 الهيكل القانوني الحالي:



 
 

 

 الصفحة | 6
 

 ءعطاالوآي إت  سررررررري فوود القابضرررررررة ذ.م.م، والشرررررررركة مملوكة لثالثة مسررررررراهمين، من بينهم إنفيكتوس القابضرررررررة المحدودة، 
 لالستثمارات ذ.م.م.
حتفظ بأعمال تجارية كبيرة ومتنامية دوليًا ، مع التركيز الوحدة العاملة التي ت، وهي انفيكس٪ من األسهم في 100تمتلك الشركة 

 والسلع النهائية.بشكل أساسي على السلع الزراعية والمواد الخام والمدخالت لمصنعي األغذية والمشروبات 
 

 
 
 
 

 خلفية عن الشركة (ب
 

 %100، وتمتلك حاليًا كشركة قابضة "( في أبوظبيالشركة)يُشار إليها فيما يلي بـ:" بي إل سيتأسست شركة إنفيكتوس لالستثمار 

 من أسهم شركة عاملة تسمى: إنفيكتس )وهي شركة متخصصة في تجارة السلع والبضائع تامة الُصنع.

. وقد تم تأسيسها في البداية إلدارة متطلبات استيراد 2014تأسست شركة إنفيكتس في المنطقة الحرة في جبل علي في فبراير 

المواد الخام لبعض أكبر تكتالت تصنيعية في السودان باعتبارها سوق التركيز الرئيسي لها. ومع ذلك، منذ تأسيسها، تطورت 

، وتجارة السلع العغذائية -المنتجات الزراعيةاملة الخدمات، متخصصة في مختلف السلع، شركة إنفيكتس إلى شركة تجارية متك

تامة الُصنع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األوسط وآسيا. وعلى هذا النحو، في حين تواصل شركة إنفيكتس االستفادة من أعمال 

فإنها تدير وتحافظ اآلن على العالقات مع الموردين  ص،الخاقطار عمالء الشركات في الأكبر لبعض الشركة الحصرية الكبرى 

، حيث تستمر في تطوير وتنمية األعمال التجارية على الصعيد وتشمل آسيا وافريقيا والعمالء عبر مختلف المناطق الجغرافية

 الدولي. 

نظًرا لالنتقال من التركيز على سوق واحد في البداية إلى المكان الذي تعمل فيه شركة إنفيكتس اآلن، فإن شركة انفيكتس تقوم 
وفقًا لذلك بإعادة تنظيم نفسها وإعادة وضعها لتكون محرًكا قويًا للنمو، حيث تتطور إلى شركة تجارية متعددة السلع والجغرافيا. 

دولة وما  50المواد الخام من أكثر من  بتوريدإنفيكتس قامت  ،2021زراعية والمنتجات الغذائية. خالل عام التركيز على السلع ال
عميالً. تمتد عالقات العمالء والموردين  80دولة وأكثر من  18وتداول المنتجات وبيعها في  الموردين،عالقة مع  500يقرب من 

: الصين والهند واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية دول أخرىن بين م ذلك،بما في  مختلفة،هذه عبر مناطق جغرافية 
السعودية وعمان والسودان والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتشاد ومصر 

 .وباكستان وبنغالدي 

يس والطموحات لمواصلة النمو والحصول على حصة في السوق الدولية ضمن ونظًرا لنتائج األعمال القوية التي تحققت منذ التأس
لقيمتها في سوق أبوظبي لألوراق المالية لتوفير اكتشاف السوق  الثاني، تُدرج الشركة في السوق في السلع مجاالت خبرتها

 .نمو االستثمارات وخطط العملستكمال وخلق القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال لجمع تمويل إضافي ال وامكانياتها

 

 

 

 

22.32%

Invictus Investment Co. PLC
ADGM, UAE

Invictus Trading FZE 
JAFZA, Dubai

100%

Atta Financial Investment LLC
Abu Dhabi, UAE

IHC Food Holding LLC
Abu Dhabi, UAE

10.72%

Invictus Holding Limited
DIFC, UAE

66.96%

 العطاء لالستثمارات المالية ذ.م.م
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 إنفيكتوس القابضة المحدودة
 مركز دبي التجاري العالمي، اإلمارات العربية المتحدة

 ذ.م.مأي إتش سي فود القابضة 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

10.72% 66.96% 22.32% 

 شركة إنفيكتوس لالستثمار ش.ع.م
 سوق أبوظبي العام، اإلمارات العربية المتحدة

100% 

 م.م.ح تريدنجإنفيكتس 
 منطقة جبل علي الحرة، دبي
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 :2022إلى  2014من  -رحلة إنفيكتوس 

  

 Invictus Trading established in 

JAFZA, to support purchases 

of raw materials;

 Successfully implemented a 

Supplier Management 

process through Invictus

 Expanded the scope of the 

business and added Export 

and sales business vertical

 Successfully implemented a 

Customer Management and 

Sales process via Invictus

2014 2018 2022 & beyond

20202016

 Continuing to remain change 

focused, strategically changed 

direction and added 

international trade business;

 Agreed to creating an Int’l 

Holding Company structure

 Plan to create price discovery 

for company valuation by 

introducing strategic and new 

shareholders;

 Move to Joint Stock 

Company and listing in ADX

 Invictus Trading FZE 

ownership moved into Invictus 

Holding Limited, DIFC;

 Continued improvement in 

governance standards and 

team expansion

  تأسست شركة إنفيكتوس للتجارة في منطقة جبل

 علي الحرة، لدعم مشتريات المواد الخام.
  بنجاح  عبر إنفيكتوس إدارة المّوردطبّقت عملية 

  التغيير، وتغيير اإلتجاه مواصلة التركيز على

 أعمال تجارية دولية. بشكل إستراتيجي وإضافة
 الموافقة على إنشاء هيكل شركة دولية قابضة 

  التخطيط الكتشاف األسعار وتقييم الشركة

 بإدراج أصحاب مصلحة جدد وإستراتيجيين.

 ودخول  شركة مساهمة مشتركةاإلنتقال إلى

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 2014 2018 وما بعده 2022عام  

2016 2020 

  وّسعت نطاق األعمال وأضافت مجال

 التصدير والمبيعات

  والمبيعات بنجاح   إدارة العمالءطبّقت عملية

 عبر إنفيكتوس

  انتقلت ملكية شركة إنفيكتس للتجارة إلى

، مركز دبي التجاري هولدنج لبمتدإنفيكتوس 

 العالمي.

 واصلت تطوير معايير الحوكمة وتوسع الفريق 
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 األهداف (ج
 

تأسست الشركة كشركة قابضة لغرض أساسي يتمثل في السماح لنفسها بامتالك العديد من الشركات. الحفاظ على طريقة للحد 
 من المسؤولية وإنشاء إدارة مبسطة والحفاظ على الملكية لكل شركة تابعة.

 
 
 

 األنشطة المرخصة  (د
 

 الشركات القابضةأنشطة المكاتب الرئيسية وأنشطة   
 

 

 الشركات التابعة .3
 

 التي تعمل كشركة عاملة.  إنفيكتس،تمتلك الشركةُ شركةً تابعة مملوكة بالكامل: 
 

 

 رأس مال األسهم المساهمون اسم الشركات التابعة #
 )درهم إماراتي(

 األنشطة

مملوكة لشركة  %100 إنفيكتس  .1
بي إنفيكتوس لالستثمار 

 ال سي

مليون درهم إماراتي،  250الملكية إجمالي حقوق 
 بما في ذلك:

 
 1  مليون درهم إماراتي في رأس المال

 المدفور
 249  مليون درهم إماراتي في األرباح

 المحتجزة
 

التجارة العامة وتجارة 
 المعادن الثمينة غير المصنعة

 
 

 ملخص البيانات المالية والتحليل .4
 

 الملخص المالي -إنفيكتس 

نظًرا ألن الشركة تمتلك شركةَ إنفيكتس ككيان تشغيلي رئيسي لها، فإن ملخص البيانات المالية الواردة أدناه مخصص لشركة 
 :آخر اربع سنواتإنفيكتس في 

 
 

  جميع المبالغ بالمليون درهم إماراتي
2018 2019 2020 2021 

 والخسارة الربح ملخص

 2,949 1,971 1,372 549 اإليرادات

 330 157 122 45 األرباح إجمالي

 296 131 106 30 الدين وإطفاء واالستهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح

      282 125 100 27 الدخل صافي

 العمومية الميزانية ملخص

 1,072 760 765 263 األصول

 822 437 552 137 الخصوم

 250 323 213 126 الملكية حقوق
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 الملخص المالي: 2021 - 2018

تواصل شركة إنفيكتوس إظهار أداء تشغيلي ثابت، مما يؤدي إلى نمو عائداتها وأرباحها االسمية بشكل مّطرد، بما في ذلك إجمالي 
 الربح، واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين، وصافي الدخل. تماشيًا مع أداءها التشغيلي، تنمو قاعدة الميزانية
العمومية لشركة إنفيكتوس بشكل مّطرد. ونظًرا لطبيعة األعمال التجارية كشركة تجارية، فإن غالبية أصول شركة إنفيكتوس ُمقيدة 
في رأس مالها العامل، بما في ذلك الذمم المدينة التجارية والمخزون والسلع العابرة والذمم الدائنة التجارية كخصوم. ويتم تمويل 

مي من خالل مزيج من حقوق ملكية المساهمين )من خالل األرباح المحتجزة المحتفَظ بها في األعمال( وتمويل رأس المال المتنا
 رأس المال العامل قصير األجل من البنوك اإلماراتية المحلية، وبشكل أساسي من بنك أبوظبي األول. 

 
ن أفضل سنوات تشغيلها القياسية، بما في ذلك في عامي نظًرا لتحسين األداء التشغيلي عاًما بعد عام، حققت إنفيكتوس بعًضا م

ثم بعد ذلك تضاعفت إلى  2020مليون درهم إماراتي في عام  125مع ارتفار إجمالي األرباح إلى رقم قياسي  2021و 2020
حجم األعمال،  . وقد تم تحقيق ذلك بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك: زيادة2021مليون درهم إماراتي في عام  282أكثر من 

راجع أيًضا القسم التالي الذي  - 2021وتوسيعها، وزيادة أسعار السلع، خاصة في عام ومناطق جديدة  وإدخال السلع الجديدة 
  يغطي قطاعات أعمال إنفيكتوس والمجاالت الرئيسية.

 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 النسب المالية: 2022 - 2018

  جميع المبالغ بالمليون درهم إماراتي
2018 2019 2020 2021 

 الربحية نسب

 %50 %44 %150 ال يوجد اإليرادات نمو

 %11 %8 %9 %8 المشتريات إدارة هامش

 %10 %7 %8 %5 الدين وإطفاء واالستهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح هامش

 %10 %6 %7 %5 الدخل صافي هامش

 %55 %12 %12 %42 المساهمون توزيعات نسبة

     
 المالءة نسب

 1.3 1.7 1.2 1.9 الحالية النسبة

 ضعفًا 16 ضعفًا 12 ضعفًا 18 ضعفًا 11 النقدية الفائدة تغطية نسبة

 1.80 0.80 1.10 0.75 الملكية حقوق المصرفي/إجمالي الدين نسبة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد األجل* طويلة الملكية الديون/حقوق المال: رأس هيكل

 
 يوجد دين طويل األجل تم التعاقد عليه حاليًا من قبل شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح* ال 
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 :2021 - 2018النسب المالية 

وقد أظهرت شركة إنفيكتوس أداًء تشغيليًا متسقًا ومتناميًا للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية، كما يتضح من النسب المالية 
معدل النمو نمو مركب يستحق الثناء )متوسط  نمًوامعدل الرئيسية. وعلى الرغم من أن الشركة تنمو بشكل مّطرد، حيث حققت 

من خالل االستمرار في الحفاظ  تحقيقهالنمو القوي قد تم تقريًبا باإلضافة إلى السنوات الثالث الماضية،  %75بنسبة ( التراكمي
 5تقريبًا وهام  صافي الدخل بنسبة تتراوح بين  %11-8على نسب ربحية ثابتة، بما في ذلك هوام  إدارة المشتريات بنسبة 

من  %10يُعتبر أحد أقوى األعوام لشركة إنفيكتوس، مع ما يزيد عن  2021، حيث أن عام باالئتمان. هذه نتائج جديرة %10و
مليون  282من هام  صافي الدخل، وهو ما يُترجم إلى  %10األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين، وحوالي 

 درهم إماراتي في صافي الدخل االسمي.
 

وبفضل النتائج القوية والمتحسنة، نجحت شركة إنفيكتوس في الحفاظ على نهجها، باالحتفاظ بخفض إجمالي الدين إلى إجمالي 
. ومع ذلك، يكون الدين المستخدم ألغراض رأس 2021ضعف في عام  1.8نسب حقوق الملكية نسبيًا، حيث بلغت ذروتها عند 

ي المقام األول. وعلى هذا النحو، تحتفظ شركة إنفيكتوس بنسبة جارية سليمة تبلغ حوالي المال العامل ذاتي التصفية قصيرة األجل ف
ضعف، مما يوضح أن جميع التزاماتها الحالية أكثر تغطية من أصولها قصيرة األجل، وهي في المقام األول الذمم  1.9 - 1.2

 12تفظ باألرباح داخل الشركة )نسبة توزيعات أرباح تبلغ المدينة التجارية. عالوة على ذلك، نظًرا ألن شركة إنفيكتوس كانت تح
. وعلى هذا النحو، ظلّت مرضي جداً مؤخًرا(، فإنها ال تزال تحافظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند مستوى  %55إلى 

أضعاف  10وية للغاية تزيد عن التزاماتها المالية من حيث مدفوعات الفائدة إلى البنوك ممكنة، مع وجود نسبة تغطية فائدة نقدية ق
 على مدار السنوات األربع الماضية.

 
 للنتائج المالية المدققة آلخر عامين. 2راجع الملحق مالحظة: 

 

 

 وصف األعمال .5
 

 تدير شركة إنفيكتوس حالًيا قطاعين من قطاعات األعمال التجارية الكبيرة، بما في ذلك ما يلي:
 
 الصنع من األسواق والمبيعات األفريقية دوليًا؛ و. توريد السلع والبضائع تامة 1
 
التجارية  وغيرها من الشركات الكبار للمصنعين  من مصادر دولية وبيعها  . إدارة اإلمداد بمبيعات المواد الخام والمدخالت2

 .والشرق االوسط األخرى في أفريقيا
 

 ن أفريقيا:م -توريد السلع والبضائع تامة الُصنع  -1                    

. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة بوتيرة كبيرة 2016تأسس قطار األعمال التجارية ومبيعات السلع والبضائع تامة الُصنع في 
وأصبحت الدعامة األساسية لألعمال التجارية. ونظًرا ألن قطار األعمال هذا يغطي قاعدة عالقات عمالء أوسع نطاقًا ويتمتع 

عبر مختلف قطاعات السلع، فمن المتوقع أن يصبح هذا قطار أعمال أسرر نمًوا لشركة إنفيكتوس مع استمرار بالقدرة على التوسع 
 .2021نمو األعمال وتوسعها بعد عام 

 
المواد من المالحظ أن القطار يغطي عدد السلع والبضائع تامة الُصنع التي يتم الحصول عليها من الدول األفريقية، بما في ذلك: 

والبقوليات. وايضاً  الفول السوداني، والسمسم، والذهب، والقطن، واللحوم، والشورجوم، والصمغ العربيألولية التالية:الخام ا
والماء ومنتجات االلبان  ، القمح، والعصائر، والمعكرونةالمنتجات الجاهزة، فإن التركيز على منتجات األغذية وتشمل، دقيق

. يتم تداول وبيع السلع التي تم الحصول عليها من قبل والمنتجات الجاهزةالسلع  تلك، (ومشروبات الطاقة )المشروبات الفوارة
 شركة إنفيكتوس إلى قاعدة عمالئها المتنوعة والمختلفة ، وبشكل أساسي في الشرق األوسط وآسيا.

 

 تشمل أبرز النقاط الرئيسية في القطاعات الفرعية )قطاعات النمو(:

 والفول السوداني والصمغ العربي وغيرها: باستخدام عالقات إنفيكتوس في أفريقيا وبناء  السلع، بما في ذلك السمسم
الروابط مع المزارعين المحليين، نمت الشركة لتصبح مشتريًا منتظًما للسلع التي يتم الحصول عليها مباشرة من 

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: الصين  المزارعين أو المجّمعين المحليين، مع بيع هذه السلع إلى العمالء الدوليين في
 وماليزيا ودول أخرى.، االمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والهند 
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  أعمال النمو الجديدة، بما في ذلك القطن واللحوم والسكر: تعمل شركة إنفيكتوس على تطوير قطاعات األعمال الجديدة
لتطوير طرق مبيعات جديدة لخطوط األعمال هذه، مع خطط لالستثمار في سالسل القيمة هذه وقد وسعت فريقها التجاري 

المختلفة من المشتريات إلى المبيعات. من المرّجح أن تشمل خطط التوسع الجديدة، بمرور الوقت، النقل والخدمات 
 قيمة اللحوم. اللوجستية والمستودعات ومرافق التخزين البارد للسلع ذات الصلة، بما في ذلك سلسلة

 

 :والشرق األوسط استيراد المواد الخام إلى أفريقيا -2

بهدفها األساسي التركيز على توريد المواد الخام وبيعها في أفريقيا، مع جعل السودان  2014تم إنشاء شركة إنفيكتوس في عام 
كمورد رئيسي السوق المركز. منذ تأسيسها، طورت شركة إنفيكتوس شركة مستقرة وقوية في هذا القطاع، بما في ذلك العمل 

 . وتشمل أسواق افريقيا والشرق االوسط الخاص في المنطقة لبعض أكبر شركات التصنيع في القطار

 

 تشمل بعض الصناعات الرئيسية التي يلزم توريد المواد الخام لها ما يلي:

 

  مطاحن الدقيق ومنتجات األلبان: تمتلك المطاحن متطلبات كبيرة الستيراد المواد بما في ذلك القمح والخميرة ومسحوق
 الحليب ومواد التغليف )من بين المكونات األخرى(. 

 ة والتغليف المشروبات الغازية ومرافق التعبئة: تتطلب هذه المواد العديَد من المواد المستوردة بما في ذلك مواد التعبئ
 والبولي إيثيلين تيرفثاالت والسكر والمكونات األخرى؛ 

  في توفير  مختلف مصادر المنتجات الغذائية الزراعية  انفيكتوساألمن الغذائي واالحتياطيات االستراتيجية: نظًرا لخبرة
في ذلك المناطق المتضررة ، فقد أصبحت نشطة بشكل متزايد مع العديد من األطراف الكبيرة )البحث عن اإلمدادات بما 

 المنتجات الغذائية والحبوب ؛ و انفيكتوسمن النزار( والعقود الحكومية األخرى ، حيث توفر 
  

  متطلبات االستيراد األخرى: وقد قامت شركة إنفيكتوس بمرور الوقت بتفريع ذراعها التجاري لدعم متطلبات استيراد
 المعدات األرضية وقطع الغيار والمعدات الزراعية.المعدات الهندسية األخرى أيًضا، بما في ذلك 

 

 قطاعات النمو الرئيسية:

 لوكاالت المساعدات الدولية : نظًرا لمتطلبات استيراد القمح الكبيرة لعمليات طحن الدقيق المختلفةالقمح والحبوب ،
وموردي الحبوب الكبار  ، وعمالؤها اآلخرين، تعمل شركة إنفيكتوس عن كثب مع مطاحن الحبوبوالحكومات العظمى

وحصة  قاعدة عمالئها. مع زيادة انتشار سوق توريد الحبوب، وإدارة توريدات اعتيادية مطلوبة من قبللشراء القمح 
 وما بعده؛ 2022يمثل هذا منطقة نمو كبيرة لشركة إنفيكتوس في عام  السوق المتنامي لشركة انفيكتوس

 إنفيكتوس في مناقشرررات حول إبرام اتفاقيات طويلة األجل مع شرررركات تصرررنيع : وقد شررراركت شرررركة المعدات الهندسيييية
  لدول شمال أفريقيا. لتوفير ذلكوكيل تجاري ك لتعمل وشركات المعدات األرضية  الزراعية المعدات الكبرى
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 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا .6
 

(a) مجلس اإلدارة 
 

 مجلس اإلدارة(السيد/ أسامة داود عبد اللطيف )رئيس  .1

 عبد اللطيف إبراهيم )المدير والمدير التنفيذي( .دالسيد/ أمير  .2

 )مدير(ُشعيب  بصرالسيد/ سيد  .3

 
 

 :فعبد اللطيالسيد أسامة 
 المؤهالت التعليمة: جامعة مانشستر 

 
السيد أسامة رجل أعمال مشهور ورئيس مجموعة شركات دال، وله العديد من األعمال التجارية في جميع أنحاء السودان واإلمارات 

، وكان في األصل بائعًا في 1975العربية المتحدة والمملكة المتحدة وشرق وشمال أفريقيا. وقد انضم إلى مجموعة دال في عام 
. ثم تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة في عام 1985نصب المدير العام لمجموعة دال في عام جرار سوداني، ثم انتقل إلى م

 )منصب يشغله حتى اآلن(.  1989
 

وتشمل المعالم البارزة التي تولى قيادتها: بدء شركة سايجا إنفستمنت، وهي الشركة الرائدة في السوق لمنتجات القمح في السودان، 
غذائية، ومصنع تعبئة كوكاكوال وتصنيع المشروبات الغازية األخرى، وبدء شركة كابو ديري وهي تأسيس شركة دال للصناعات ال

شركة رائدة في السوق في منتجات األلبان المعالجة، وبدء شركة دال موتورز التي لديها اآلن وكاالت حصرية مع ميتسوبيشي 
 ومرسيدس. 

 
األخرى في مجلس اإلدارة، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة  بخالف منصبه في مجموعة دال، شغل العديد من األدوار
   بي ال سي.، إنفيكتوس لالستثمار هاالستثمار الزراعي القابضة المحدودة )إثمار(، إنفيكتوس 

 
 

 السيد/ أمير دي عبد اللطيف 
 جامعة باث -المؤهالت التعليمة: شهادة جامعية 

 صاد وكلية لندن اإلمبراطورية كلية لندن لالقت -شهادة الدراسات العليا 
 

وشركة إنفيكتس. انضم أمير إلى   بي إل سييشغل أمير منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنفيكتوس لالستثمار 
وكان رائًدا في إنشاء وبناء شركة إنفكتوس في اإلمارات العربية المتحدة. كما عمل سابقًا  1990شركات مجموعة دال في عام 

 في مناصب إدارية في دال موتورز وسوتراك ودال للصناعات الغذائية. 
 

ما يلي: . تدير الشركة، التي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها، 2014تأسست شركة إنفيكتوس كشركة تجارية في عام 
ً ؛ ب( عالقات العمالء )مبيعات السلع تامة الصنع في افريقياأ( عالقات الموردين )شراء المواد الخام( للكيانات  (؛ ج( األعمال دوليا

، نمت إنفيكتس بشكل كبير تحت قيادة أمير وتتداول اآلن 2014التجارية األخرى في مجال خبرة إنفيكتوس. منذ تأسيسها في عام 
مليار درهم إماراتي كأفضل شركة تجارية سريعة النمو مع طموح لزيادة نمو منتجاتها وتواجدها الجغرافي  2.9ما يزيد عن 

 لتصبح صانعًا رئيسيًا للسوق في مجاالت منتجاتها.
 
 

 ب عيشُ  بصرالسيد/ سيد 
 "نيير إيست" في نيكونزا، قبرصيبكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة المؤهالت التعليمة: 

 
بخبرة متميزة ومتنوعة في اإلدارة التنفيذية تشرررمل العديد من القطاعات في دولة اإلمارات. ومنذ عام  شرررعيبيتمتع السررريد/ بصرررر 

ا على تطورها ونموها الطبيعي، وكذلك من 2000 ، شررررغل منصررررب الرئيس التنفيذي لشررررركة بال تكنولوجي، حيث كان حريصررررً

شررركة منطقة التبريد، والتي تعد اليوم مؤسررسررة فعالة  بصررر، أسررس السرريد/ 2006خالل مشرراريع االسررتحواذ واالندماج. في عام 

 وذات سمعة طيبة في قطار خدمات المرافق.

وهو عضررررو في مجلس اإلدارة )المدير اإلداري( للشررررركة القابضررررة الدولية  .م.ر، وعضررررو في مجلس إدارة شررررركة ألفا ظبي 

مارات وخارجها، بما في ذلك رئيس مجلس القابضرررة  .م.ر. وهو رئيس وعضرررو مجلس إدارة في عدد من الشرررركات داخل اإل

 إدارة شركة تشيمرا لالستثمار، وشركة الريم للتمويل، وشركة اإلمارات للمرطبات.
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(b) اإلدارة التنفيذية العليا 

 
 استناًدا إلى هيكل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، تستند اإلدارة التنفيذية العليا إلى المخططات التنظيمية الحالية للكيانين

 وكيانها التشغيلي الرئيسي، إنفيكتوس  بي ال سيالمنفصلين، بما في ذلك شركة إنفيكتوس لالستثمار 

 
 

 
 

 الرئيس التنفيذي      السيد/ أمير دي عبد اللطيف
 يُرجى الرجور إلى ملف التعريف على النحو المنصوص عليه في قسم مجلس اإلدارة أعاله

 
 
 

 المالي المراقب  السيد/ روبرت روتيش
 جامعة نيروبي -المؤهالت التعليمة: شهادة جامعية 

 كلية )آي.إي.إس.إي( اإلسبانية لألعمال  -شهادة الدراسات العليا 

 

روبرت هو متخصص في الشؤون المالية ويتمتع  إنفيكتس،شركة و المالية للشركةالسيد روبرت روتي  هو رئيس قسم الشؤون 
وأكمل في وقت سابق شهادة عاًما من الخبرة في الخزينة والشؤون المالية. وهو محاسب قانوني معتمد مؤهل  25بأكثر من 

البكالوريوس في التجارة )المحاسبة والمالية( من جامعة نيروبي، كينيا. كما أنه أكمل وحدة ماجستير إدارة األعمال الدولية من 
 كلية )آي.إي.إس.إي( اإلسبانية لألعمال

 
وقد عمل في العديد من  وانفيكتس الجنسياتتمتد خبرة روبرت العملية ألكثر من عقدين من الزمان في العمل في الشركات متعددة 

في كينيا قبل أن ينتقل إلى وظائف الخزانة والشؤون المالية مع باين هولندا  والخطوط الجوية الكينية المناصب المالية مع يونيليفر
 .ار بي إل سيلالستثملشركة إنفيكتوس الشؤون المالية  المالية ورئيسكمدير للشؤون  انفيكتسبي في. قبل أن ينضم إلى 

 
 
 

 
 المخاطر واالمتثالمسؤول  حازم النجارالسيد/ 

 القاهرة -جماعة عين شمس – س: درجة البكالوريوالمؤهالت التعليمة
 الشهادات: مستشار مالي معتمد، مدقق رقابة داخلي معتمد، ومستشار لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 
قادًما من شركة إدارة االستثمار  2022في عام  انفيكتوسالسيد حازم النجار هو خبير تدقيق وامتثال متمرس للغاية. انضم إلى 

 10يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي. قبل ذلك، عمل ألكثر من وكان في دبي ، حيث عمل كمدير للشؤون المالية والحسابات 
ديوان الحاكم. كان لديه أيًضا ارتباطات مهنية مبكرة مع شركات التدقيق األربع  -حكومة دبي  - سنوات مع هيئة الرقابة المالية

 الكبرى.
   

السيد حازم حاصل على العديد من الشهادات المهنية، بما في ذلك المستشار المالي المعتمد، ومدقق الرقابة الداخلية المعتمد، 
ومستشار التحكيم الدولي، ومستشار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. على هذا النحو، يترأس حازم قسم االمتثال في 

 إلشراف على أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك المخاطر التنظيمية.والشركة وهو مسؤول عن ا انفيكتوس
 
 
 

Amir D. Abdellatif
CEO - Invictus Investment Company PLC

Financial 
Controller

Risk and 
Compliance Officer

Invictus Investment Company PLC بي ال سيشركة إنفيكتوس لالستثمار 

 أمير د. عبد اللطيف
 بي ال سيشركة إنفيكتوس لالستثمار  -مدير تنفيذي 

 مسؤول المخاطر واإلمتثال المراقب المالي
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 المنتدب العضو                       السيد/ أمير دي عبد اللطيف 
 يُرجى الرجور إلى ملف التعريف على النحو المنصوص عليه في قسم مجلس اإلدارة أعاله

 
 

 المديرالمالي                        السيد/ روبرت روتيش 

 كما هو منصوص عليه في إدارة شركة إنفيكتوس لالستثمار أعاله يُرجى الرجور إلى ملف التعريف
 

 رئيس إدارة الحبوب      السيد/ ميشيل ماير
 

العالم في تجارة السلع الدولية وقد جلب حضور قوي وخبرة عمل ميشيل في مواقع متعددة في جميع أنحاء  عاًما، 30على مدار 
 .انفيكتوسلشركة كبيرة 

عقود حيث شغل  3لما يقرب من  كارجيلكرئيس لقسم الحبوب، عمل ميشيل في  2020في عام  انفيكتوسقبل انضمامه إلى 
 الحالية كارجيل( ، حيث أشرف على تكامل أعمال AWBمناصب مختلفة مثل رئيس مجلس إدارة القمح األسترالي )

 

 

 رئيس إدارة الواردات      السيد/ سونيل جين

 
األسواق. عاًما في مجال السلع االستهالكية سريعة التداول في مختلف  25انضم السيد/ سونيل جين يتمتع بخبرة عالمية تزيد عن 

 خبرة واسعة في كل من الشؤون المالية وإدارة سالسل التوريد العالمية المعقدة.قد جلب للشركة و قانوني،محاسب  وهو
 

عن تخطيط وكان مسؤوالً عاًما م  25لمدة ، وعمل مع األخيرة يونيليفروبراندفوليو، ، عمل سونيل مع شركة انفيكتس قبل العمل مع
كمدير سلسلة التوريد الدولية خارج  . رئيسية يم إي تو إي لفئةسلسلة التوريد العالمية وتطوير االستراتيجية وتصميم الشبكة وتقد

 ة.المملكة المتحد

 رئيس تجارة السكر   / أمير أسامة د عبد اللطيف السيد
، وال سيما في مجال يتمتع بخلفية قوية في مجال السلع، وفي تجارة السلع األساسية والشحن سنوات 10يتمتع أمير بخبرة تزيد عن 

 .انفيكتسالسكر. واليوم يستخدم مسيرته المهنية مع شركة انفيكتس لقيادة أعمال تجارة السكر في 
 

Amir Abdellatif
Managing Director

Head of 
Imports

Commercial 
Manager

Freight & Logistics 
Manager

Comm. Manager
Finished Goods

Ops. Manager
Agro Commodities

Comm. Manager
MENA Shipping

Ops. Manager
Freight & Execution

Freight & 
Exec. Team
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Packaging 
Procurement
Coordinator

Packaging 
Procurement

Manager

Commercial and 
Sales Team

Comm. Mgr.
Cotton

Finance 
Manager

Mgmt. 
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Senior 
Accountant

Accounting 
Team

Invictus Trading FZE م.م.ح تريدنجإنفيكتوس 
 أمير عبد اللطيف

 مدير عام

مدير قسم 
 اإلستيراد

مدير الشحن 
 واللوجستيات

مدير القسم 
 المالي

 مدير تجاري
 منتجات مصنعة

 مدير العمليات
 سلع زراعية

 مدير تجاري
الشحن في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا

 مدير العمليات
 الشحن والتنفيذ

 والتنفيذالشحن 
 مشغل السفينة الفريق

 قطن هامش تجاري
فريق المبيعات 

 والعمليات التجارية

 محاسبة إدارة

 أول بمحاس

 فريق المحاسبة

 مدير تجاري
مدير مشتريات 

 التغليف

منسق مشتريات 

 التغليف
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في لندن. خالل فترة  سكر في تشارنيكو كمتخصص في تجارةخلفيته في االقتصاد، حصل أمير على وظيفته األولى على  اعتماداً 
، كان مسؤوالً بشكل أساسي عن تدفق السكر األبيض إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قبل أن يشرر في تأسيس مسؤوليته
 .شحن الجاف السائب في كالركسونز في نيويورك. كما عمل في الكارينكوف للمكوناتشركة 

 
 رئيس تجارة السلع مجدي  محمود /السيد

 المصدرعاًما من الخبرة اإلدارية في عالم الشركات، يشرف محمود على تداول السلع من البداية إلى النهاية، من  12مع أكثر من 
 إلى العميل النهائي.
 دال.، تقلد عدة مناصب في اإلستراتيجية وتطوير األعمال في شركة سكر كنانة ومجموعة  انفيكتوسقبل انضمامه إلى 

 
 رئيس عمليات التصدير  أسامة حامد برهان /السيد

التخطيط والمشتريات ويقود أسامة ويشرف على عملية التصدير بأكملها، مما يضمن تنفيذ العمليات التجارية واإلعداد التشغيلي 
 بكفاءة.

عاًما من الخبرة تقديم مبادرات إستراتيجية متعددة باإلضافة إلى تحسين ضوابط األعمال  30أتاحت له خلفيته الهندسية إلى جانب 
 أداء األعمال الرئيسية. مؤشراتووضع 

 
 
 
[ 

 

(c)  األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك أقاربهم من الدرجة األولى 
 

التالي  7رجى الرجوع إلى القسييم ال يمتلك أي من أعضيياء مجلس اإلدارة أو إدارة الشييركة التنفيذية أية حصييص في الشييركة. ُ
 للحصول على تفاصيل بشأن المساهمة الحالية في الشركة. 

 
 
 
 
 

(d) عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا في شركات مساهمة أخرى 
 
 

 عضو في شركات مساهمة أخرى، بما في ذلك على النحو الوارد أدناه: شعيبكما أن السيد/ سيد باَصر 
 

 اسم شركة المساهمة  مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا اسم عضو #

 الشركة القابضة الدولية ش.م.ع شعيب بصرالسيد/ سيد  .1
 

 شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع
 

 شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع

 
 
 
(e) اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة 
 

 أعضاء المجلس ممثلين في اللجان على النحو التالي: ، وكانشركة وأسس اللجان الثالث التاليةاعتمد مجلس إدارة ال
 

 أعضاء المجلس الممثلين أعضاء اللجان 
 

لجنة استراتيجية الشركة  1
 واالستثمار

 فعبد اللطي .السيد/ أمير د
 شعيببصر السيد/ سيد 

 

والمخاطر والتداول  التدقيقجنة ل 2
 الداخلي

 

 فعبد اللطيالسيد/ أسامة 
 شعيبالسيد/ سيد بصر  
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لجنة الموارد البشرية، الترشيح  3
 والمكافآت

 شعيببصر السيد/ سيد 
 فعبد اللطي .السيد/ أمير د

 

 
من أجل اإلدارة الفعالة والتحكم في جميع  القابضررررة،شرررركل مجلس إدارة الشررررركة اللجان المذكورة أعاله على مسررررتوى الشررررركة 

. وذلك بهدف التأكد من أن األعمال تتم وفقًا للسررررياسررررات وانفيكتسعمليات اتخاذ القرار االسررررتراتيجي وتوجيه األعمال للشررررركة 
على مسررررائل اإلدارة العليا  منعامة واإلجراءات والمبادئ التوجيهية التي وضررررعها مجلس اإلدارة واالسررررتمرار في توفير نظرة 

إلى ركز على تبني وتطبيق أفضررل ممارسررات الصررناعة  الداخليبما في ذلك التدقيق الداخلي والمخاطر والتداول  الهامة،االمتثال 
من تحقيق أهدافها وخطط  انفيكتسمع مراجعة واعتماد خطط العمل وتوجيه االسررررتراتيجية حتى تتمكن  المهمة،لمثل هذه األمور 

 أدناه. 8هو موضح في القسم عملها الرئيسية كما 
 

 
(f) نظام الرقابة والتدقيق الداخلي 
 

. ومع ذلك، نظًرا لإلدراج وخطط 2022إلى  2014وفًقا النتقال أعمالها من  انفيكتستتبع الشرررررررركة حالًيا ممارسررررررررات الرقابة الداخلية التي طورتها 

تعمل الشرررركة على تعزيز وظائف التدقيق الداخلي والرقابة بهدف اعتماد أفضرررل  جديدة،لمزيد من االسرررتثمارات والنمو في مجاالت للتوسرررع و انفيكتس

 ممارسات الصناعة وتشكيل عملية تحسين ديناميكية ومستمرة عند معالجة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر ووظائف التدقيق واالمتثال.

 

إضافة مجاالت جديدة للنمو، بما في ذلك المناطق الجغرافية والسلع، فمن المهم أن في طور االستمرار في التوسع و انفيكتستدرك الشركة أنه نظًرا ألن 

، لتعزيز ذلك من أجل الضررررروابط الداخلية اما بعدومتكيفة مع تغييرات األعمال وتظل متوافقة داخليًا..  انفيكتستكون أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق في 

 تقل يقوم بإجراء عمليات التدقيق المالي والتشغيلي لمراقبة السياسات واإلجراءات الداخلية ومراقبتها.والتدقيق، فقد أنشأت قسم تدقيق داخلي مس

باتهم يتمثل دور قسرررم التدقيق الداخلي واالمتثال في تقديم التوصررريات والمشرررورة بطريقة موضررروعية ومسرررتقلة لإلدارة من أجل مسررراعدتهم في أداء واج

تدقيق الداخلي، أنشررأ فريق التدقيق عملية لتلخيص أي نقاط ضررعف داخلية في إجراءات الرقابة والمخاطر التي قد تنجم ومسررؤولياتهم. في إطار وظيفة ال

 قصررروربحيث تكون هذه التوصررريات اسرررتباقية عملية التحسرررين لتحديد أي نقاط  انفيكتسعن األعمال القائمة أو التي قد تأتي أعاله كجزء من نمو أعمال 

 ر ومعالجتها.محتملة في وقت مبك
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 1الشركة من أسهم %5أكثر من   يملكون  الذين المساهمون  .7

 
 وكجزء من عملية اإلدراج، من المتوقع أن تكون المساهمة النهائية على النحو المنصوص عليه في الجدول أدناه:

 
 

 االسم #
 األسهم المملوكة في

 الشركة
 نسبة الملكية %

 
دبي المرررالي  إنفيكتس هولررردينج ليميترررد، مركز .1

 العالمي، اإلمارات العربية المتحدة
 

 
750,000,000 

 
66.96% 

 
شرررررررركة آي إت  سررررررري فوود القابضرررررررة ذ.م.م،  .2

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

 
250,000,000 

 
22.32% 

 
، االمارات لالسررررتثمارات ذ.م.م. أبوظبي ءعطاال .3

 العربية المتحدة
 

 
120,000,000 

 
10.72% 

 %100 1,120,000,000 اإلجمالي 
 

 
 
 
  العمل خطة .8

 
(a) خطة العمل/ االستراتيجية 

 
كتس مستعدة جيًدا التخاذ قرارات يس واتجاهاتها المالية، فإن شركة إنفتاللذين يوضحان تاريخ أعمال إنفيك 5و 4وفًقا للقسمين 

ومساحة الفرص، وأهدافها لتنفيذ: أ( الخطة الفورية؛ ب( استراتيجية جديدة بناًء على وضعها في السوق، ونقاط قوتها الرئيسية، 
خططها قصيرة األجل إلى متوسطة األجل؛ ج( الخطط طويلة األجل حيث إنها تواصل تحقيق النمو أو إستراتيجية األعمال 

 الموجهة.
 
 

 سنوات: 5-4التوجه االستراتيجي: خطط لمدة 
 ، يتم تلخيص الخطة االستراتيجية أدناه:ستوإنفيكاستناًدا إلى الوضع التجاري الحالي للشركة 

 
 

 النية االستراتيجية قطاع األعمال / الشركة

 الهدف األساسي 

 

 
من خالل اتبار االستراتيجيات الموجهة نحو للمساهمين  إضافة قيمةاالستمرار في  -

 النمو
 
، حسب االقتضاء، للسوق من أجل اإلدراج األوليإعداد الشركة لتكون جاهزة  -

 سنوات القادمة لجمع رأس مال إضافي 3-2خالل فترة الـ
 

األعمال  -مبيعات السلع واألعمال الدولية 
 التجارية

 

 
، ومع ذلك، التركيز جغرافيًا  باعتبارها أكبر فرصة للنمو، أن تصبح غير محدد  -

توريد السلع من الدول األفريقية الغنية  رؤيةأفريقيا وآسيا، مع  فياألعمال  على
 وبيعها دولياً. بالموارد

 

                                                           
ر لألشخاص الطبيعيين. 1  بما في ذلك األطفال القُصَّ
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لكل من العمليات األولية والعمليات النهائية القيمة  التكامل في سلسلةزيادة  -
 للحصول على قيمة أكبر داخل أعمال إنفيكتس الحالية

 
في بناء األصول الثابتة،  االستراتيجي والنفقات الرأسماليةالسعي نحو االستثمار  -

والخوادم والخدمات اللوجستية والتخزين البارد وما إلى بما في ذلك المستودعات 
 ذلك لتنفيذ استراتيجية توسيع سلسلة القيمة

 
 

 شمال أفريقيا -أعمال السلع 

 

 
لتوسيع منتجات التوريد الخارجي من األسواق سلعية جديدة  وإضافة خبرةمتابعة  -

الجديدة وزيادة عروض األعمال التي تقدمها للعمالء من أجل بناء حصة سوقية في 
 أكبرمتنامية بشكل مناطق منتجات وسلع جديدة وإنشاء شركة تجارية 

 

أعمال قائمة قوية تفي  -االستيراد  أعمال
 بمتطلبات الشركات الكبيرة

 

 
كمورد للمواد الخام، مما خاصة كبيرة  استراتيجي مع شركاتالدخول في عقد  -

توفير إيرادات ومستمرة في يمنح شركة إنفيكتس شركة قابضة مستقرة وكبيرة 
 ثابتة وتدفق أرباح

 
للعمالء أيًضا،  األخرى غير التصنيعية االحتياجات التجاريةوالتوسع في السعي  -

الهندسية والشركات المرتبطة األخرى من أجل اختراق بما في ذلك الوكاالت 
 العالقة وتنميتها بشكل أكبر

 

 
 

(b) خطوات تنفيذ االستراتيجية 
 

 تنفيذ االستراتيجية: فوري
 ونظًرا للنمو القوي، فقد اتخذْت قرارات استراتيجية رئيسية، يتم تنفيذها على المدى القريب، بما في ذلك:

 هولدنج لشركة إنفيكتوس  %100: كانت شركة إنفيكتس حتى وقت قريب كيانًا مملوًكا بنسبة إضافة مستثمر استراتيجي
تغيير مسار التوجيه من  هولدنج ليمتدومع ذلك، كجزء من التوجه االستراتيجي الجديد، قررت شركة إنفيكتوس  ليمتد

ابعة لشركة إنترناشيونال هولدينج ، وهي شركة تالقابضة ذ.م.م خالل تقديم وتخفيف حصتها في شركة إنفيكتوس فوود
، وهي جزء من شركة لالستثمارات ذ.م.م ءعطاال .م.ر، وهي شركة مدرجة في البورصة ومقرها أبوظبي، وشركة 

 تابعة للمجموعة الملكية.

ونظًرا لطرح مستثمرين استراتيجيين جدد في شركة إنفيكتس كشريك أساسي في حقوق الملكية، فإن المساهمين الجدد 
يصون على العمل معًا واالستفادة من أوجه التآزر المحتملة وأبحاث السوق والمعرفة واالهتمام القوي باألغذية والسلع حر

ن المتصور أنه مع الشركاء مواألعمال ذات الصلة لتحقيق مزيد من االستفادة من الشراكة الجديدة في هذه األعمال. 
، سيكون هناك تعاون مستمر ومتزايد خاصة في المنتجات الغذائية الزراعيةفي إنفيكتوس االستراتيجيين ومجاالت خبرة 

 مجاالت دعم متطلبات األمن الغذائي للعقود متعددة األطراف والحكومية

 

  :إلى تحقيق مزيد بي ال سيعالوة على ذلك، تتطلع الشركة القابضة لشركة إنفيكتس، وهي شركة إنفيكتوس اإلدراج ،
إلى كيان مدرج في السوق الثانية في سوق أبوظبي لألوراق  %100ن حالة الملكية الخاصة بنسبة من النمو واالنتقال م

 المالية. تشمل األسباب االستراتيجية لإلدراج بعض األهداف الرئيسية التالية:

الرئيسي إضفاء الطابع المؤسسي على العمليات والعمليات واالنتقال إلى مساحة منظمة، بقصد اإلعداد لإلدراج  -
 الكامل في المرحلة المناسبة من تطور األعمال؛ و

إنشاء عالمة تجارية أقوى ووعي بالسوق وقيمة محددة بالسوق )رسملة السوق( ألعمالها القوية، حيث تواصل  -
 السعي نحو مسار النمو.

 
 
 

 تنفيذ االستراتيجية: المدى القصير إلى المتوسط
 األهداف المعلنة للشركة، بما في ذلك:يتم تطبيق نهج ثالثي الجوانب لتحقيق 
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 من أجل: إضافة قيمة جديدة( نفيكتس)حيث يمكن إل: التوسع في تطوير مساحة سلع جديدة البضائع غير المحددة جغرافيًا
أ( زيادة المنافع من الخبرة التي تم تطويرها بالفعل في سلع معينة؛ ب( زيادة تطوير مناطق السلع الجديدة والتطوير 

 عرض أعمال إنفيكتس ومواصلة السعي نحو نمو األعمال في أعلى المستويات اإلستراتيجية. لزيادة

 

  التوسع أكثر في األسواق الجديدة )التركيز مبدئيًا على أفريقيا( مع التركيز على تدفقات أفريقيا وآسيا:  -األثر على الدول
أ( زيادة تنويع العمالء والتوسع في  إنفيكتس:يز أعمال لتوريد السلع وتطوير عمالء جدد في األسواق الدولية، بهدف تعز

مناطق جغرافية جديدة للمبيعات؛ وب( زيادة األثر في األسواق الجديدة للتوريد، وخاصة في أفريقيا، لتحسين الكفاءة 
 وهام  الربح من خالل االستمرار في الحفاظ على الوعي بالتكلفة.

 

  من خالل األهداف الداخلية القوية لمتابعة النمو، ستستثمر شركة ومواءمة الموارداالستثمارات في التوسع التشغيلي :
إنفيكتس بشكل استراتيجي في التوسع التشغيلي والنفقات الرأسمالية من أجل تحقيق األهداف وفقًا الستراتيجيتها المعلنة. 

ظل متسقة وتركز على تحديد الحجم الصحيح ومع ذلك، لتجنب المخاطر والفروق الدقيقة في األعمال الخاصة بالسلع، ست
للمؤسسة من منظور الموارد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: أ( التجار وفرق المبيعات الخاصة بسلع معينة 
وخبرة جغرافية؛ ب( التميز التشغيلي، بما في ذلك االمتثال؛ ج( أنظمة داخلية أقوى لمنظور المراقبة وإدارة المخاطر 

 أساس مستدام وقوي.   الحفاظ علىر أفضل الممارسات الدولية لمواصلة التبا
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  اإلدراج طلب لتقديم السابقتين (2) الماليتين للسنتين العمومية الجمعية قرارات ملخص .9

 
 

 تاريخ ملكية شركة إنفيكتس على مدار العامين الماضيين:

 بي ال سي.لشركة إنفيكتوس لالستثمار  %100فصاعًدا: مملوك بنسبة  2022 يونيو 

 مركز دبي المالي العالمي هولدنج ليمتدلشركة إنفيكتوس  %100: مملوكة بنسبة 2022مايو  - 2020 يونيو ، 

 

 لالستثمار بي إل سي وانفيكتسبالنظر إلى تاريخ الملكية المذكور أعاله، يرد أدناه ملخص قرارات المساهمين لشركة إنفيكتوس 

 بترتيب زمني عكسي.

 

 

 المساهمينقرارات  -شركة إنفيكتوس لالستثمار بي إل سي، سوق أبوظبي العالمي 

 

 ملخص القرار الشركة التاريخ

 
 

 

 

 

 

شركة إنفيكتوس لالستثمار 
  .م.ر

 

مليون حصة إضافية وتخصيصها للمساهمين  120اصدار  الموافقة على 2022يونيو 
 في الجدد
 %66.96بنسبة هولدنج ليمتدإنفيكتوس   -
 %22.32وشركة آي إت  سي فوود القابضة ذ.م.م بنسبة  -
 10.72لالستثمارات ذ.م.م بنسبة  ءعطاالوشركة  -

 الموافقة على: 2022 مايو
 من اسهم انفيكس %100االستحواذ على  -
 األسهم االجمالية في الشركة إلى مليار سهمزيادة عدد  -

 
  %75نسبة  هولدنج ليمتدإنفيكتوس  حيث  مساهمة تخصيص -

 %25وشركة آي إت  سي فود القابضة ذ.م.م 
 

  

 

 

 قرارات مجلس اإلدارة -، مركز دبي المالي العالمي إنفيكتوس القابضة المحدودة

 ملخص القرار الشركة التاريخ

 31الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الثالثة أشهر المنتهية في  هولدنج ليمتد انفكتس 2022يونيو 
 2022مارس 

الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة عن الثالثة أشهر  انفكتس هولدنج ليمتد 2022مايو 
 2022مارس  31المنتهية في 

من األسهم في شركة إلى شركة إنفيكتوس  %100على بيع الموافقة  هولدنج ليمتدإنفكتس 2022أبريل 
، سوق أبوظبي العالمي وتنفيذ الوثائق الالزمة الستكمال بي ال سيلالستثمار
 العملية
 

الموافقة على عملية اإلدراج وخطوات العمل، بما في ذلك بيع شركة 
إنفكتوس  والعمليات والخطوات الالحقة المطلوبة الستكمال إدراج السوق 

 الثانية في سوق أبوظبي لألوراق المالية
 

(، بما في ذلك الموافقة على 2021الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام  هولدنج ليمتدإنفيكتوس 2022أبريل 
 31مليون درهم إماراتي اعتباًرا من  250حقوق الملكية النهائية بقيمة 

 2021ديسمبر 
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الموافقة على تعيين إرنست ويونغ مدقًقا خارجيًا لشركة إنفيكتوس لعام  ليمتدهولدنج إنفيكتوس 2021نوفمبر 
2021 . 
 

  2020الموافقة على اعتماد البيانات المالية لعام هولدنج ليمتد إنفيكتوس 2021أبريل 
 

تشارترد موافقة شركة إنفكس  على بدء عالقة مصرفية مع بنك ستاندرد  هولدنج ليمتد إنفيكتوس 2021أبريل 
اإلمارات العربية المتحدة وتحرير أي وثائق ضرورية لالستفادة من أي 

 تسهيالت ائتمانية
 

الموافقة على التصديق على تعيين شركة بي كيه إف كمدقق خارجي لشركة  هولدنج ليمتد إنفيكتوس  2020يوليو 
 فصاعًدا 2019إنفيكتوس لعام 

 

، أكد مجلس  في شركة إنفيكس  %100بصفته المساهم الجديد بنسبة  هولدنج ليمتد إنفيكتوس 2020يوليو 
أمير عبد اللطيف بصفته المدير العام لشركة  السيد/ اإلدارة على سلطة

 إنفيكس وتفويض سلطته على النحو المطلوب إلدارة شركة إنفيكس
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 تفاصيل أي أوراق مالية وأدوات دين تصدرها أو تضمنها الشركة .10
 

 درهم. 280.000.000 البالغة أسهمها هي الشركة اصدرتها التي الوحيدة المالية األوراق
 

شًرا أو ُمقترًضا مشترًكا أو ضامًنا في مختلف التسهيالت، بما في ذلك المعامالت الجوه رية تعد شركة إنفيكس في الوقت الحالي ُملتزًما مبا
 التالية:
 
 

 إجمالي التسهيالت المعلقة الغرض المستفيد طبيعة الورقة المالية /الضمان الشركة

 

 إنفيكتس 
 

الضامن والملتزم المشترك مع مجموعة دال في قرض  البنك األفريقي للتنمية ضمان الشركة في وثائق المنشأة
 ألجل من بنك أبوظبي للتنمية

 

 
 
 
 
 
 
 

يُرجى الرجور إلى القوائم المالية  
القائمة القروض المرفقة لمعرفة 

 والعرضية 

ضمان الشركة/المقترض الرئيسي في  إنفيكتس 
 رأس المال العامل وتسهيالت الضمان 

 

مقترض مشترك وضامن لمرافق رأس المال العامل  بنك أبوظبي األول، 
 واتفاقيات القروض مع مجموعة دال

 

ضمان الشركة/المقترض الرئيسي في  إنفيكتس 
 تسهيل ائتمان المورد 

تسهيالت ائتمانية متنوعة 
  -للموردين 

االتفاقيات المبرمة بين شركة إنفكتوس وموردي السلع 
لشراء المواد الخام بشكل منتظم إما لمتطلبات التصنيع 

 أو التجارة
 

بنك ستاندرد تشارترد  المقترض الرئيسي لتسهيل الضمان،  إنفيكتس 
 اإلمارات العربية المتحدة

نيابة عن إنفيكتوس لألعمال  الضمان البنكي الصادر
 التجارية العادية والمشتريات من مصر
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   للشركة األساسية العقود ملخص .11

 
 ة:يقدم الجدول التالي قائمة بالعقود األساسية لشركة إنفيكتوس للتجارة  .م.ح، بما في ذلك عقود التجارة وعقود الخدمات المادية الداخلي

 
 وصف العقد  ملخص العقد #

 

القيمة )بالدرهم  األطراف المتعاقدة
 اإلماراتي(

 

إطار عمل اتفاقية المشتريات  .1
 والمبيعات

 
اتفاقية لشركة إنفيكتس لشراء وتوريد المواد الخام 

 مجموعة دال لوالمدخالت 

 إنفيكتس 
 
 و 
 

  دالمجموعة و
 

 
عقد مستمر  -ال ينطبق 

صديق للبيئة، ما لم يتم 
 تعديله أو إلغاؤه

 
 

اتفاقية مستوى الخدمة التي تغطي شركة إنفيكتس التي تتلقى  اتفاقية مستوى الخدمة  .2
خدمات من شركة مجموعة دال المحدودة في منطقة دبي 
الحرة في اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دعم 
الخدمات لمختلف المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك: البناء 

ولوجيا المعلومات وإدارة واألثاث واإلصالحات ودعم تكن
تخطيط الموارد المؤسسية وموظفي الدعم للعمليات المالية 
 والتجارية لعمليات التداول الخاصة بشركة إنفيكتس.

 
 

 
 إنفيكتس 
 
 و
 
 

 شركة مجموعة دال المحدودة، 

 
 
عقد مستمر  -غير متوفر 

لمختلف الخدمات التي يتم 
 1.5تحميلها بالتكلفة و

مليون درهم إماراتي 
 تكاليف اإليجار 

إنفيكتس والبنوك والموردين المختلفين،  عقود تسهيالت رأس المال العامل وائتمان الموردين القروض والضمانات .3
كما هو منصوص عليه أعاله في القسم 

10 
 

للتفاصيل الواردة في وفًقا 
 10القسم 

عقود  -الشراء الفوري  .4
 الشراء أو البيع

العقود الفورية المعتادة لألعمال لكل من عمليات الشراء 
والمبيعات لمختلف السلع والبضائع تامة الصنع في السياق 

 العادي لألعمال التجارية.

 إنفيكتس والعديد من العمالء والموردين
 

في المتوسط  -غير متوفر 
مليون درهم  300-400

إماراتي تقريبًا في العقود 
الفورية المستحقة في أي 

 وقت 
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 الضمان والتزامات القروض .12
 

، لدى شررررركة إنفيكتس العديد من القروض والضررررمانات والتسررررهيالت االئتمانية للموردين من 10وفقًا للجدول الوارد في القسررررم 
سررابقًا، تسررتخدم شررركة  10ومع ذلك، بخالف تسررهيل بنك التنمية األفريقي كما هو منصرروص عليه في القسررم مؤسررسررات مختلفة. 

 إنفيكتس التسهيالت مباشرة من قائمة البنوك والموردين التالية.
 

ن وقت آلخر في حين يتم توفير الحد األقصررى من التسررهيالت المتاحة كإجمالي مبالغ التسررهيالت، فإن االسررتخدام الفعلي يختلف م
 وفقًا لمتطلبات العمل.

 
 

 إجمالي التسهيالت المعلقة الغرض المستفيد طبيعة التأمين/الضمان الشركة

 

ضمان الشركة/المقترض الرئيسي في  إنفيكتس 
 رأس المال العامل وتسهيالت الضمان 

 

اقتراض تسهيالت لمتطلبات رأس المال العامل  بنك أبوظبي األول، 
 والتمويل التجاري لشركة إنفكتس 

 

يكون االستخدام متغيًرا وفًقا 
 -للمتطلبات في أي وقت 

يُرجى الرجور إلى البيانات 
المالية المدققة المرفقة 
 للحصول على التفاصيل

 

ضمان الشركة/المقترض الرئيسي في  إنفيكتس 
 تسهيل ائتمان المورد 

التسهيل االئتماني للموردين لشراء الحبوب لمتطلبات  ائتمان المورد -الموردون 
 التداول الخاصة بشركة 

 

يكون االستخدام متغيًرا وفًقا 
للمتطلبات في أي وقت من 

 األوقات
 

بنك ستاندرد تشارترد  المقترض الرئيسي لتسهيل الضمان  إنفيكتس 
 اإلمارات العربية المتحدة

البنكي الصادر نيابة عن إنفيكتس لألعمال الضمان 
 التجارية العادية والمشتريات من مصر

 

 مستخدمة بالكامل -
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 وصف الرهون العقارية أو االمتيازات أو الرهون أو األعباء األخرى فيما يتعلق بأصول الشركة أو المجموعة .13
 

 مختلفة: لمؤسسات التالية المالية األوراق انفيكتس قدمت ، 10 القسم في الواردة التسهيالت لقائمة وفقًا

 

الضمان/ التأمين طبيعة المستفيد الشركة  

  إنفيكتس
 

المنشأة وثائق في الشركة ضمان (AFDB) للتنمية األفريقي البنك  

 مقابل %20 بنسبة نقدي وهامش الشركة ضمان  األول أبوظبي بنك  إنفيكتس

معينة* تسهيالت  

 

الشركة ضمان  إنفيكتوس لشركة السلع موردو  إنفيكتس  

 

 اإلمارات تشتتتتتتتارترد ستتتتتتتتاندرد بنك  إنفيكتس

المتحدة العربية  

التسهيل مقابل نقدي هامش 110%  

 

 مليون درهم إماراتي 114.1حوالي  2022مايو  15النقدي المحتفظ به لدى بنك أبوظبي األول كما في  كان الهام * 
 مليون درهم إماراتي 4حوالي 2022مايو  15كما في  ستاندر تشارتردالنقدي المحتفظ به لدى بنك  كان الهام 

 
 سياسة توزيع األرباح .14
 

تخطط الشرررركة التبار نهج نمو متحفظ من خالل االحتفاظ باألرباح الكبيرة للشرررركة ثم إعادة اسرررتثمارها في عملياتها. وعلى هذا 
توزيعات أرباح بناًء على األداء السنوي للشركة وميزانيتها المتوقعة وخطط العام القادم، لضمان النحو، تخطط الشركة إلصدار 

 استمرار الشركة في تحقيق أهداف النمو الخاصة بها، والزيادة المتوقعة في رأس المال العامل ومتطلبات التمويل.
 

خالل  %30من تحقيق متوسررررط نسرررربة توزيعات أرباح بنسرررربة  ومع ذلك، وفقًا للبيانات المالية السررررابقة المدققة، تمكنت الشررررركة
. تخطط الشركة %55و %12، إال أنه كان مختلفًا بشكل كبير سنويًا، بين %30. في حين كان متوسط األرباح 2021 - 2018

عوامل مختلفة، في المسرررتقبل، التبار نهج مماثل، ومع ذلك، سررريخضرررع توزيع األرباح لموافقات مجلس اإلدارة كل عام بناًء على 
بما في ذلك على سررربيل المثال ال الحصرررر، أداُء األعمال وخطط النمو ومتطلبات رأس المال العامل ومرونة التمويل وغيرها من 

 العوامل ذات الصلة.
 
 

 فصاعًدا 2022 2021 2020 2019 2018  

   %55 %12 %12 %42 توزيعات التاريخيةالنسبة 

 موافقات مجلس اإلدارةلوفقًا          توزيعات المستهدفةالنسبة 
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 معامالت األطراف ذات العالقة .15
 

نظًرا لطبيعة أعمال إنفيكتس، بما في ذلك أعمالها في شرررراء وتوريد المواد الخام لشرررركات التصرررنيع الكبيرة واسرررتخدام الخدمات 

اللوجسررتية المحلية والشرربكة للوصررول إلى شرربكة من المزارعين لتوريد السررلع، فإن إنفيكتس لديها معامالت أطراف ذات صررلة مع 

ك، وباعتبارها شركة تجارية راسخة ومتنامية في اإلمارات العربية المتحدة، فقد أبرمت شركة مجموعة دال في السودان. ومع ذل

مسرررررررتقلة إنفيكتس ترتيبات إلدارة معامالت األطراف ذات العالقة بشررررررركل مهني، مع الكيانات القانونية التي تعمل كمراكز ربح 

ا  تجاري بحت  على أسيييياس والتعاقد بما في ذلك في  -بسررررياسررررات الحكومة المحلية والجهات التنظيمية مع االلتزام الكامل أيضررررً

بعض البلدان حيث يتم تحديد أسرررعار السرررلع األسررراسرررية مسررربقًا من قبل المنظمين المحليين وبالتالي تمنع قرارات التسرررعير الدولية 

 المستندة إلى السوق

 

ستراتيجية أعمال من المالحظ أنه نظًرا ألن إنفيكتوس ها وتخطط لمزيد من التنويع في قاعدة العمالء وتوريد السلع، تقوم بتطوير ا

 فإنها تتوقع أنه مع التنفيذ الناجح الستراتيجيتها، يمكن أن تقلل من معامالت األطراف ذات العالقة بالتناسب مع الوقت. 

 

 : معامالت األطراف ذات العالقة*:2021

 59% كانت في شكل توريدات مواد خام مقدمة إلى مجموعة  2021من إجمالي إيرادات شركة إنفيكتس في عام  تقريبا
 و دال؛

 
 20% كانت من صرادرات السرلع التي تم الحصرول عليها من  2021من إجمالي إيرادات شرركة إنفيكتس في عام  تقريبا

السررررودان. ومن المالحظ أنه في حين كان هناك عنصررررر من معامالت األطراف ذات الصررررلة مثل شرررربكة مجموعة دال، 
في الغالب من أطراف ثالثة )في المقام  والخدمات اللوجسررتية، ودعم التخزين، تم اسررتخدام السررلع التي تم الحصررول عليها
 األول من المزارعين في السودان( ثم بيعتها بواسطة إنفيكتس للعمالء الدوليين.

 

 .المستحقة * يُرجى أيًضا الرجور إلى البيانات المالية المرفقة التي تقدم تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة والمبالغ
 

 

 
 

 الجوهرية والمطالبات القضائية الدعاوى تفاصيل .16
 

 كتس.يال توجد دعاوى قضائية مادية معروفة أو مطالبات متوقعة حاليًا ضد الشركة أو ضد إنف
 

 
 

 سداد الديون خالل العامين الماليين الماضيين على عدم القدرة أو إعسار أي وصف .17
 

 لم يكن هناك إعسار أو عدم قدرة على دفع األحداث خالل العامين الماضيين.
 
 

 المخاطر الرئيسية وعوامل التخفيف .18
 

ها األعمال أو قد  بار المخاطر الكبيرة التي تتعرض ل ها بطريقة حذرة، مع األخذ في االعت تقوم اإلدارة بإجراء األعمال وإدارت
 الرئيسية وفقًا للجدول أدناه:  التخفيفعوامل تتعرض لها. تتألف المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة مما يلي مع 
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Concentration Risk - Sudan Liquidity Risks

 Current concentration risk 

on Sudan-linked business 

can create business 

volatility for Invictus;

 Further, any economic or 

political instability related 

issues in Sudan can have a 

negative impact on Invictus 

businesses in future

 Failure to maintain 

adequate facilities or 

access to funding being 

reduced at a time of high 

working capital needs can 

impact business negatively 

and for Invictus to lose 

business momentum or 

market share

 Invictus’ key customer in 

Sudan in DAL Group, which 

has been operating in 

Sudan since 1955. It is one 

of the most well-diversified 

business conglomerates in 

Sudan and has 

demonstrated and 

maintained a very stable 

business in the market;

 Majority of the businesses 

are food and agricultural 

linked, and as such, 

protected from volatility due 

to external factors;

 Invictus faced no major 

issues during Sudan 

sanctions and with recent 

political change under way 

and it is well-positioned to 

benefit from future positive 

developments in Sudan

 Invictus continues to follow 

a conservative approach 

towards funding and 

liquidity, retaining 

significant profits to finance 

its growing needs 

 The conservative approach 

keeps Invictus leverage in 

check and provides banks 

and suppliers the comfort 

that Invictus has adequate 

head-room to manage any 

business down-turn

 The liquidity conditions 

have been tested through 

difficult periods: a) 

revolution in Sudan in 2019; 

and b) 2 years of COVID, 

without material risk of 

payment default or liquidity 

shortfall materializing

Key Risks Credit Risk on Customers

 Credit Risk on Invictus 

customers can expose the 

company to default or 

payment delay risks and 

impact its performance, 

including due any 

provisions in case of 

defaults or liquidity in case 

of delays

 The management of 

Invictus carefully manages 

Credit Risk related 

concerns, with the following 

key risk mitigation 

strategies:

 A) CAD – Majority of 

Invictus business is done 

on the basis of Cash 

Against Documents, 

thereby, not exposing 

Invictus to Credit Risks on 

3rd party customers; &

 B) Using bank g’tees or 

Letters of Credit form large 

purchasers to reduce and 

manage down credit and 

cross-border risks.

Market Risks

 Market price risks that can 

expose Invictus includes: 

interest rate volatility, 

currency fluctuations, and 

commodity price volatility

 Each market price risk 

factor can have a related 

impact on liquidity and 

profitability of Invictus

 The management carefully 

manages market price risk 

volatility. It is noted that 

interest rate volatility risk is 

considered low given low 

leverage and interest rate 

stability since last decade;

 Limited FX risks, as 

majority of the contracts are 

in AED – pegged to USD; 

 Commodity price risk 

volatility is carefully 

managed by primarily 

following back-to-back 

contracts to lock in margins, 

and taking very small 

Value-At-Risk or positions;

 Given confirmed large 

purchaser in DAL Group, 

Invictus has a stable 

manufacturer for sales of 

key trading volumes

Description

Mitigants

  تدير إدارة شركة إنفيكتس بعناية
المخاوف المتعلقة بمخاطر االئتمان، 
من خالل استراتيجيات التخفيف من 

 المخاطر الرئيسية التالية:

  تتم  -أ( النقد مقابل المستندات
أغلبية أعمال شركة إنفيكتس على 

أساس النقد مقابل المستندات، 
لن تتعرض شركة  وبالتالي،

إنفيكتس لمخاطر االئتمان على 
 عمالء من الطرف الثالث؛ و

  ب( باستخدام خطابات االعتماد من
مشترين كبار للحد من مخاطر 

 االئتمان وإدارتها.

  يجدر  أسعار السوق.تدير اإلدارة تقلب
الذكر أن مخاطر تقلب معدل الفائدة 
تُعتبر منخفضة بالنظر إلى انخفاض 

الرافعة المالية واستقرار أسعار الفائدة 
 منذ العقد الماضي.

  مخاطر محدودة لتبادل العمالت، ألن
وهو  -أغلبية العقود بالدرهم اإلماراتي 

 مرتبط بالدوالر األمريكي.

 أسعار السلع  تتم إدارة مخاطر تقلب
بعناية باتباع العقود المتتالية لتأمين 
الهوامش، واتخاذ قرارات أو مراكز 

 تحمل مخاطر صغيرة جًدا.

  بالنظر إلى المشتري المؤكد المتمثل
في مجموعة دال، فإن إنفيكتس لديها 

مصنّع مستقر لتعزيز المبيعات بأحجام 

 التداول

  تواصل إنفيكتس اتبَاع نهج متحفظ
تجاه التمويل والسيولة، لتحافظ على 

أرباح كبيرة لتمويل احتياجاتها 
 المتزايدة

  َيبقي هذا النهج المتحفظ نفوذ
إنفيكتس تحت السيطرة ويوفر 

وردين الراحة التي للبنوك والم
توفرها إنفيكتس بما يكفي إلدارة أي 

 عمل تحت أي ظرف

  مّرت السيولة باختبارات خالل
فترات صعبة: أ( الثورة في السودان 

؛ ب( سنتان في 2019في عام 
جائحة كوفيد، دون حدوث مخاطر 

جوهرية تتعلق بالتخلف عن السداد 

 أو حدوث نقص في السيولة

  عميل إنفيكتس الرئيسي في السودان
يتمثل في مجموعة دال، التي تعمل 

إنها  .1955في السودان منذ عام 
واحدة من أكثر تكتالت األعمال من 

أثبتت حيث التنوع في السودان، وقد 
وحافظت على استقرار أعمالها في 

 السوق؛

  ترتبط غالبية األعمال باألغذية
والزراعة، وهذا ما يحميها من 

التقلبات الناتجة عن العوامل 
 الخارجية؛

  لم تواجه شركة إنفيكتوس أي
مشكالت كبيرة تّذكر أثناء العقوبات 

المفروضة على السودان، وحتى في 
ة، وهي ظل التغيرات السياسية الجاري

في وضع جيد يمكنها من االستفادة 
من التطورات اإليجابية المستقبلية 

 في السودان

 التخفيف

 الوصف

  يمكن أن تؤدي مخاطر التركيز
الحالية على األعمال المرتبطة 

بالسودان إلى تقلبات تجارية لشركة 
 إنفيكتس؛

  وعالوة على ذلك، فإن أي مشكالت
ار االقتصادي أو تتعلق بعدم االستقر

السياسي في السودان، يمكن أن 
تؤثر سلبًا على أعمال شركة 

 إنفيكتس في المستقبل

  يمكن أن تؤثر عدم المحافظة على
توفير التسهيالت الكافية، أو تقييد 
الوصول إلى التمويل أثناء زيادة 

لمال العامل بشكل احتياجات رأس ا
سلبي على األعمال، ما قد يُفقد 

إنفيكتس زخمها التجاري أو حصتها 

 في السوق

  تشمل مخاطر أسعار السوق التي
يمكن أن تواجه شركةَ إنفيكتس؛ 

تقلب أسعار الفائدة، وتقلب أسعار 
أسعار السلع العمالت، وتقلب 

 األساسية

  يمكن أن يكون لكل عامل من عوامل
مخاطر أسعار السوق تأثيٌر على 

 سيولة وربحية شركة إنفيكتس

  يمكن أن تعرض مخاطُر االئتمان
إنفيكتس على عمالء شركِة 

الشركةَ إلى عدم السداد أو إحدث 
تأخيرات فيه والتأثير على أدائها، 

بما في ذلك أي مخصصات 
مستحقَة في حالة عدم السداد، أو 

 السيولة في حالة التأخير

 مخاطر االئتمان على العمالء مخاطر السوق مخاطر السيولة السودان -مخاطر التركيز  مخاطر رئيسية
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 النظام األساسي - 1المرفق
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 القوائم المالية المدققة والمراَجعة - 2المرفق
 
 

 2022مارس  31لألشهر الثالثة المنتهية في  انفيكتس البيانات المالية األولية الموجزة لشركة المرفق أ 
 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  انفيكتسالبيانات المالية المدققة لشركة  المرفق ب:
 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  انفيكتسالبيانات المالية المدققة لشركة المرفق ج: 
 


