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تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهم 
انفكتس تریدنج م م ح

تقریر حول تدقيق البيانات المالية

الرأي
ــســـةلقد دققنا البيانات المالية المرفقة ل ٣١")، والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في  المؤســـســـةانفكتس تریدنج م م ح ("مؤسـ

ــمبر  ــنة ، وبيانات األرباح أو الخســــائر وبنود الدخل الشــــامل األ٢٠٢١دیســ خرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للســ
ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات حول البيانات المالية، بما في

ــة كما في  ،في رأینا  ــسـ ــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للمؤسـ ٣١إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصـ
ة إلعداد التقاریر المالية.، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولي٢٠٢١دیسمبر 

أساس إبداء الرأي
ــيحها في فقرة " مســــــــــــــؤولية مدققي لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضــــــــــــ

ــة وفقًا لقواعد  الحســــــابات عن تدقيق البيانات المالية الســــــلوك المهني للمحاســــــبين  " من هذا التقریر. نحن مســــــتقلون عن المؤســــــســــ
القانونيين الصــــــــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــــــــــبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســــــــــــتقاللية) إلى جانب 

ــؤول ــتوفينا جميع مسـ ياتنا متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصـــلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اسـ
ـــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية  األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد الســـــــــلوك المهني للمحاســـــــــبين القانونيين الصــ
الدولية للمحاســـــــبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصـــــــلنا عليها كافية ومناســـــــبة لتوفر لنا األســـــــاس إلبداء رأینا حول البيانات  

المالية.

مور األخرى األ
ــة للمؤسسة للسنة المنتهية في   من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى رأیًا غير معدل  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ُدققت البيانـــات الماليـ

األمور المتعلقة بتطبيق محاســــــــبة  بعض ، مع فقرات التأكيد على  ٢٠٢١دیســــــــمبر  ٣٠البيانــــــــــــــــــــــات الماليــــــــــــــــــــــة بتاریخ  تلكحول
فرع المؤســــســــة في الســــودان، واعتماد عمليات فرع الســــودان على أطراف ذات عالقة، شــــأن لمفرط باالقتصــــادیات ذات التضــــخم ا

ــجيل عقد إیجار   ــودان باســــــم طرف ذي عالقة، و ضأر قطع وتســــ ، واالمتثال  الجاریةتنفيذ عمليات الســــــفن على  موافقات  الفي الســــ
حول٢٤دیالت وإعادة التصـنيف المذكورة في اإلیضـاح  لبعض التعهدات المالية؛ أبدى مدقق الحسـابات هذا الرأي قبل دخول التع

هذه البيانـات الماليـة حيز التنفيذ.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية
نـية إن اإلدارة مســــــــــــــؤوـلة عن اإلعـداد والعرض العـادل للبـياـنات المـالـية وفـقًا للمعـایير الـدوليـة إلعـداد التقـاریر المـاليـة واألحكـام المع

، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها ٢٠١٦لســـنة يللنظام األســـاســـي للمؤســـســـة والالئحة التنفيذیة لشـــركات المنطقة الحرة لجبل عل
اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ.

رة مســؤولية تقييم قدرة المؤســســة على االســتمرار على أســاس مبدأ االســتمراریة واإلفصــاح،  عند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدا
كما هو مناســــب، عن األمور ذات العالقة بمواصــــلة أعمال المؤســــســــة على أســــاس مبدأ االســــتمراریة واســــتخدام مبدأ االســــتمراریة 

مالها أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك.كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المؤسسة أو إیقاف أع

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمؤسسة.
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البيانات المالية (تتمة)تقریر حول تدقيق 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
إن أهدافنا هي الحصــــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية، بشــــــكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهریة، 

الحســابات الذي یتضــمن رأینا حول البيانات المالية. وإن التأكيدات  ســواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصــدار تقریر مدققي 
المعقولة هي عبارة عن مســــتوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليســــت ضــــمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية  

ــأ األخطاء نتيجة الحت ــــــف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشــــــ يال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من ســــــــوف یكتشــ
ـــــــــتخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذه   ـــــــــادیة للمســ المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشـــــــــــكل معقول على القرارات االقتصــ

البيانات المالية.

نـية مع إبقـاء مبـدأ الشــــــــــــــك المهني خالل في إطار عملـية الـتدقيق التي تتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الدولـية، نقوم بإجراء األحكـام المه
عملية التدقيق. كما نقوم بما یلي:

تحـدیـد وتقييم مخـاطر األخطـاء الجوهرـیة في البيـانـات المـالـية، ســــــــــــــواًء كـان ذلـك نتيجـًة الحتـيال أو خطـأ، وتصــــــــــــــميم وتنفـيذ •
ـــــــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لت ــبة لتلك المخاطر، والحصــ ـــــــ ـــــاس إلبداء رأینا حول إجراءات التدقيق المناســ ــ ــ وفر لنا أســ

البيانات المالية.  إن مخاطر عدم اكتشــــــــــــــاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء،  
نظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصـــــميم إجراءات تدقيق مناســـــبة للظروف، وليس الحصـــــول على فهم•
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.

لتي قامت تقييم مدى مالءمة الســياســات المحاســبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاســبية واإلفصــاحات ذات العالقة ا•
بها اإلدارة.

االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لطریقة المحاسـبة وفقًا لمبدأ االسـتمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم •
الحصــول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشــكوك حول 

الها على أســاس مبدأ االســتمراریة.  إذا توصــلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه یتعين قدرة المؤســســة على مواصــلة أعم
ــلة في البيانات المالية أو تعدیل  علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحســـــــابات الخاص بنا إلى اإلفصـــــــاحات ذات الصـــــ

ـلنا عليها حتى تاریخ إصــــــدار  رأینا إذا كانت هذه اإلفصــــــاحات غير كافية. وتعتمد اســــــتنتاجاتنا على   أدلة التدقيق التي حصـــــ
ــة عن االســـتمرار  ــسـ ــبب في توقف المؤسـ ــابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المســـتقبلية قد تتسـ تقریر مدققي الحسـ

وفقًا لمبدأ االستمراریة.

ا كــانــت البيــانــات المــاليــة تمثــل تقييم العرض العــام وهيكــل ومحتوى البيــانــات المــاليــة، بمــا في ذلــك اإلفصـــــــــــــــاحــات، ومــا إذ•
المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية.

نتواصــــل مع مجلس اإلدارة بخصــــوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، 
اخلية نحددها خالل عملية التدقيق.بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الد
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تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ـــة، من كـافـة النواحي الجوهرـیة، وفـقًا لألحكـام المعنيـة من الالئحـة   ـــــــــ ــســ كمـا نؤكـد ـبأـنه، في رأیـنا، تم إعـداد البـيانـات المـالـية للمؤســــــــــــ
.٢٠١٦التنفيذیة لشركات المنطقة الحرة لجبل علي لسنة 

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
علي التلب 

شریك
١١١٨رقم التسجيل:

٢٠٢٢أبریل٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



انفكتس تریدنج م م ح
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة. ٢٤إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٤

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم إیضاح 

(معاد إدراجها)* 

٤٢٬٩٤٨٬٦٦٦٬٣٣٧١٬٩٧١٬٥٠٦٬٩٤٩اإلیرادات من عقود العمالء

)١٬٨١٤٬٠٢٠٬٧١٣()٢٬٦١٨٬٢٩٠٬٣١٧(التكاليف المباشرة 

٣٣٠٬٣٧٦٬٠٢٠١٥٧٬٤٨٦٬٢٣٦إجمالي األرباح 

٢٬٢٠٤٬٠٠٣٣٬٠٥٥٬٨٠٦دخل آخر 

٥٢٬٧١٣٬٣٥٢٣٬٥٥٠٬٧٢٠دخل التمویل 

)  ٢٧٬٨٨٣٬٩٦١()٣٤٬٩١٣٬٧٩٢(٦مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

) ١١٬٢٣٣٬٤٢٦()١٨٬٣٥٧٬٥٦٦(٧تكاليف تمویل 

٢٨٢٬٠٢٢٬٠١٧١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥للسنة األرباح  

--بنود الدخل الشامل األخرى السنة

٢٨٢٬٠٢٢٬٠١٧١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥إجمالي األرباح الشاملة للسنة 

تفصيًال  * ال تتوافق بعض األرقام الموضحة هنا مع البيانـات الماليـة وتعكس تعدیالت وإعادة تصنيفات تم إجراؤها كما هو مبين  
. ٢٤في اإلیضاح 





انفكتس تریدنج م م ح
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة. ٢٤إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٦

األرباح رأس 
المجموع غير الموزعةالمال 
درهم درهم درهم 

٢٠١٩١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٤٬٣٨٧٬٢٩٧٢٢٥٬٣٨٧٬٢٩٧دیسمبر ٣١كما في 

١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥-إجمالي الدخل الشامل للسنة (معاد إدراجها*)   

) ٢٦٬٤٢٢٬٨٨٤() ٢٦٬٤٢٢٬٨٨٤(-) ١٩توزیعات أرباح معلن عنها خالل السنة (إیضاح 

١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٢٬٩٣٩٬٧٨٨٣٢٣٬٩٣٩٬٧٨٨(معاد إدراجها*) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

٢٨٢٬٠٢٢٬٠١٧٢٨٢٬٠٢٢٬٠١٧-إجمالي الدخل الشامل للسنة 

) ١٥٦٬٠٠١٬٧٤٣() ١٥٦٬٠٠١٬٧٤٣(-) ١٩توزیعات أرباح معلن عنها خالل السنة (إیضاح 

) ١٩٩٬٩٦٠٬٠٦٢() ١٩٩٬٩٦٠٬٠٦٢(-)  ١٢أرصدة طرف ذي عالقة متنازل عنها (إیضاح 

٢٠٢١١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١في 

كما هو مبين تفصيًال في * ال تتوافق بعض األرقام الموضحة هنا مع البيانـات   الماليـة وتعكس تعدیالت وإعادة تصنيفات تم إجراؤها 
. ٢٤اإلیضاح 



انفكتس تریدنج م م ح
بيان التدفقات النقدیة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة. ٢٤إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم إیضاح 

(معاد إدراجها)* 
األنشطة التشغيلية 

٢٨٢٬٠٢٢٬٠١٧١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥األرباح للسنة 
التعدیالت للبنود التالية: 

٨٧٥٬٢٦٠١٠٤٬٨٨٠استهالك الممتلكات والمعدات 
٩١٬٩١٧٤٬٦٠٠إطفاء الموجودات غير الملموسة 

٧١٨٬٣٥٧٬٥٦٦١١٬٢٣٣٬٤٢٦تكاليف التمویل 
) ٣٬٥٥٠٬٧٢٠() ٢٬٧١٣٬٣٥٢(٥دخل التمویل 

١٦٣٥٤٬٦٣٤٧٢٧٬٨٣٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
١١٢٧٤٬٠٢٦٣٨٠٬٢١١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

) ٣٬٠٥٥٬٨٠٦() ٢٬٢٠٤٬٠٠٣(دخل آخر 

٢٩٦٬١٦٨٬٠٦٥١٣٠٬٨١٩٬٧٩٦
التغيرات في رأس المال العامل: 

) ١٥٬٢٩٥٬٧١٣(١٢٬٣٩٧٬٩٣٤المخزون 
) ١٥٬٧١٩٬١٠٢() ٥٣٩٬٥٤٢٬٩٦٢(ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
) ٢٥٬٥٦١٬١٨٧(١٠٤٬٨٢٦٬٩٢٣دائنون تجاریون وآخرون 

)  ١٩٬٠٩٩٬١٣٩() ١٬١٨٥٬٤٤٢(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
) ١٬٣٧٩٬٩٩٠(١٬٤٥١٬٨٦٦مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

٥٣٬٧٦٤٬٦٦٥) ١٢٥٬٨٨٣٬٦١٦(صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغيلية 
) ٢٠٬٣٠٨()  ٢١٬٧٤٨(مدفوعات مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

٥٣٬٧٤٤٬٣٥٧) ١٢٥٬٩٠٥٬٣٦٤(من األنشطة التشغيلية صافي النقد (المستخدم في) /

األنشطة االستثماریة 
) ٤٬٤٥٨٬٦٩٣()  ٦٠٢٬٠٨٦(٨إضافات للممتلكات والمعدات 

٢٬٧١٣٬٣٥٢٣٬٥٥٠٬٧٢٠دخل تمویل مقبوض 

) ٩٠٧٬٩٧٣(٢٬١١١٬٢٦٦صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلية 
١٩٢٬٩٧٠٬٧٠٤٢٣٬٨٩٦٬٠٥٦إیصاالت األمانة  استالم 

١٠٬٩٩٩٬٣٧٥-أموال مقدمة من المساهمين، صافي 
) ٣٩٬٧١٨٬٨٢٥(٧٬٤٩١٬٧٠٠) مودعةمصروفة/( نقدیة  ودائع تأمين  

) ١١٬٢٣٣٬٤٢٦() ١٨٬٣٥٧٬٥٦٦(تكاليف تمویل مدفوعة 
) ٢٢٬٤٢٢٬٨٨٤() ٦٨٬٢٣٤٬٥٨٧(توزیعات أرباح مدفوعة 

) ٣٨٬٤٧٩٬٧٠٤(١١٣٬٨٧٠٬٢٥١التمویلية صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة 

األرصدة لدى في صافي (النقص)/ الزیادة  
١٤٬٣٥٦٬٦٨٠)  ٩٬٩٢٣٬٨٤٧(البنوك والنقد في الصندوق 

٢٦٬٥٩٢٬٩٧٧١٢٬٢٣٦٬٢٩٧ینایر ١األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في 

األرصدة لدى البنوك والنقد في 
١٤١٦٬٦٦٩٬١٣٠٢٦٬٥٩٢٬٩٧٧دیسمبر ٣١الصندوق، في 

معامالت غير نقدیة جوهریة 
١٩٩٬٩٦٠٬٠٦٢١٩٩٬٩٦٠٬٠٦٢) ١٢عالقة متنازل عنها (إیضاح أرصدة طرف ذي 

تصنيفات تم إجراؤها كما هو مبين تفصيًال  * ال تتوافق بعض األرقام الموضحة هنا مع البيانـات الماليـة وتعكس تعدیالت وإعادة  
. ٢٤في اإلیضاح 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٨

المعلومات العامة -١

، وهي ُمســــجلة بموجب الرخصــــة التجاریة رقم ٢٠١٤فبرایر  ٢٣") بتاریخ  مؤســــســــةانفكتس تریدنج م م ح ("المؤســــســــةتأســــســــت  
كمؤســـســـة منطقة حرة ذات مســـؤولية محدودة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وفقًا لالئحة التنفيذیة للشـــركات في  ١٤١٢٨٠

اإلمارات العربية  ، دبي،٢٦٢٧١٩هو ص.ب رقم مؤســــــــســــــــة. إن المكتب المســــــــجل لل٢٠١٦المنطقة الحرة بجبل علي لســــــــنة  
المتحدة.

مسـجلة في مركز شـركةاألم")، وهي مؤسـسـةانفكتس هولدنج ليمتد ("المؤسـسـةتابعة مملوكة بالكامل لمؤسـسـةهي مؤسـسـةإن ال
ــــــركةدبي المالي العالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ــــــةاألم النهائية هي والشــ ــــســ ــــــيونال ليمتد، كيان  انفكتسمؤســــ إنترناشــ

مؤسس في جبل طارق، جزر العذراء البریطانية.

أفراد عائلة عبد اللطيف ("المستفيدون النهائيون").مؤسسةویشمل المستفيدون النهائيون من ال

المعادن الثمينة غير المشغولة یتمثل النشاط الرئيسي، وفقًا للرخصة التجاریة، في تجارة السلع الغذائية ومنتجات األغذیة وتجارة  
وغيرها من األصناف العامة.

.٢٠٢٢أبریل  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

ــةیتم اعداد البيانات المالية لل ــســ ــادرة عن مجلس معایير المحاســــبة الدولية  مؤســ وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الصــ
.٢٠١٦والالئحة التنفيذیة لشركات المنطقة الحرة لجبل علي لسنة مؤسسةواألحكام المعنية من النظام األساسي لل

هي درهم اإلمارات العربية المتحدة  مؤســـســـةعملة المســـتخدمة لدى الیتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية. إن ال
ـــبه النقـدیـة   ــتحواذ على بنـد الموجودات أو النقـدـیة وشــــــــــــ (درهم). تعتمـد التكلـفة الـتاریخـية على القيمـة العـادـلة للمبلغ المحـدد لالســــــــــــ

ـــه   لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل  والمتوقع دفعه للوفاء ببند المطلوبات. إن القيمة العادلة هي الســــعر الذي ســــيتم قبضـ
بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاریخ القياس.

ــنة الحالية.  وإن إعادة التصــــنيف هذه ليس لها  ــنيف الســ ــنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض وتصــ تمت إعادة تصــ
أي تأثير على حقوق الملكية المعلنة سابقًا.

واالفصاحات المحاسبية التغيرات في السياسات ٢-٢

إن السياسات المحاسبية متوافقة مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة السابقة، باستثناء ما یلي:

الحاليةالمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة ساریة المفعول خالل السنة 
تم تطبيق المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة التالية، والتي بدأ ســــــــریان مفعولها للفترات الســــــــنویة التي تبدأ 

(ما لم ُیذكر خالف ذلك)، في هذه البيانات المالية:٢٠٢١ینایر  ١في أو بعد 

  التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٢رحلة الم-إعادة تشـكيل المقارنة المعياریة لسـعر الفائدة :
ــــــبي الدولي رقم ٩ والمعيار الدولي إلعداد التقاریر  ٧والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٣٩والمعيار المحاســ

١٦والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٤المالية رقم 
ـــومات اإلیجار فيم التعدیالت على  -٢٠٢١یونيو  ٣٠) فيما بعد ١٩-ا یتعلق بفيروس كورونا المســــــتجد (كوفيدخصـــ

١٦المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

.مؤسسةليس لهذه التعدیالت أعاله أي تأثير على البيانـات الماليـة لل
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٩

التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية (تتمة)٢-٢

المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم یسر مفعولها بعد ولم یتم االتباع المبكر لها
دیســــــــمبر ٣١بتطبيق المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة التالية التي صــــــــدرت كما في مؤســــــــســــــــةلم تقم ال
، لكن لم یسر مفعولها بعد:٢٠٢١

المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة

یسري مفعولها للفترات 
السنویة التي تبدأ في  

أو بعد 
  ٢٠٢٢ینایر ٣١التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم -اإلطار التصوري اإلشارة إلى
 ــود-الممتلكات والمكائن والمعدات التعدیالت على  -المبالغ المحصـــلة قبل االســـتخدام المقصـ

٢٠٢٢ینایر ١٦١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  التعدیالت على المعيار المحاسـبي الدولي رقم -الوفاء بعقد تكلفة –العقود المحملة بالتزامات

٢٠٢٢ینایر ٣٧١
 ٢٠٢٠-٢٠١٨التحســــــــــــــينات الســــــــــــــنویة على المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية، دورة  ،

تجري تعدیالت على المعایير التالية:
o  للمعــایير الــدوليــة إلعــداد االتبــاع ألول مرة  ١المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر المــاليــة رقم

التقاریر المالية
o األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
o الزراعة٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم

٢٠٢٢ینایر ١

 ٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمين١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
  ــــــبي  -أنها متداولة أو غير متداولةتصــــــــنيف المطلوبات على التعدیالت على المعيار المحاســ

٢٠٢٣ینایر ١١الدولي رقم 
  ٢٠٢٣ینایر ٨١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تعریف التقدیرات المحاسبية
  وبيان  ١التعدیالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم -اإلفصــاح عن الســياســات المحاســبية

٢٠٢٣ینایر ١الخاص بالمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية٢الممارسة رقم 
  التعـدیالت -الضــــــــــــــرائب المؤجـلة المتعلقـة بالموجودات والمطلوبات النـاتجـة عن معـاملـة واحدة

٢٠٢٣ینایر ١٢١على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

في الفترات المستقبلية.مؤسسةالتعدیالت أعاله تأثير جوهري على البيانـات الماليـة للال تتوقع اإلدارة أن یكون التباع  

السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة، والمطبقة باستمرار هي كما یلي:

اإلیرادات من عقود العمالء
أن یحق لها في مقابل نقل البضـائع أو الخدمات التي وعدت العميل بها، مؤسـسـةتتوقع التقاس االیرادات بناًء على المبلغ الذي  

باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابًة عن أطراف ثالثة.

توقيت التثبيت  
ث عندما  التزام األداء بتحویل البضـاعة أو الخدمة المتعهد بها إلى العميل، وهو ما یحدمؤسـسـةتُثبت اإلیرادات عندما تسـتوفي ال

یتولى العميل الســــيطرة على البضــــاعة أو الخدمة. وعادًة ما ُتســــتوفى التزامات األداء الخاصــــة بالمنشــــأة في وقت محدد. ویعني  
مبلغ اإلیرادات الُمثبتة المبلغ المخصص للوفاء بالتزام األداء.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٣-٢

(تتمة)اإلیرادات من عقود العمالء 

مبيعات البضاعة)أ(
ــغولة وغيرها من األصـــناف  مؤســـســـةتعمل ال في مجال تجارة الســـلع الغذائية ومنتجات األغذیة وتجارة المعادن الثمينة غير المشـ
العامة.

ًة  یتم تثبيت اإلیرادات من مبيعات البضـاعة في الوقت الذي یتم فيه تحویل السـيطرة على البضـاعة إلى العميل، والذي یكون عاد
یومًا.٩٠إلى  ٦٠عند شحن البضاعة. وتتراوح فترة االئتمان العادیة لبيع البضائع عند التسليم لكل فئة من العمالء بين 

بعين االعتبار ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصــلة والتي یجب تخصــيص جزء مؤســســةتأخذ ال
بعين االعتبار  مؤسـسـةمن سـعر المعاملة لها (على سـبيل المثال، الضـمانات). عند تحدید سـعر المعاملة لبيع البضـاعة، تأخذ ال

والمبلغ غير النقدي والمبلغ المستحق الدفع للعميل (إن وجد).تأثير المبلغ المتغير ووجود عناصر تمویل جوهریة 

اعتبارات الطرف الرئيسي مقابل الوكيل
ــةأفادت ال ــسـ ــؤولة بشـــكل رئيســـي عن توفير بضـــائع محددة ومدى قبول تلك  مؤسـ ــفها طرفًا رئيســـيًا حيث إنها مسـ أنها تعمل بوصـ

حسـب تحدید أسـعار تلك البضـائعویحق لها على البضـائع المحددة قبل نقلها إلى العميل  سـيطرتها تواصـل أیضـًا  كما البضـائع.  
.تقدیرها 

دخل الفوائد)ب(
ــتخدم یخفض  یتم تثبيت دخل الفوائد على   ــتحقاق باســـــتخدام طریقة ســـــعر الفائدة الفعلي وبموجبها فإن الســـــعر المســـ أســـــاس االســـ

ــافي القيمة  ــــــتقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لبند الموجودات المالي إلى صــــــ ــات التدفقات النقدیة المســ ــــــبط مقبوضــــــ بالضــ
المدرجة لبند الموجودات المالية.

أرصدة العقود
المدینون 
في الحصـول على مبلغ غير مشـروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ اسـتحقاق دفع مؤسـسـةالذمم المدینة حق الیمثل بند
المبلغ).

مطلوبات العقود (دفعات مقدمة من العمالء)
مقابله على المبلغ (أو مؤســســةإن بند مطلوبات العقود هو التزام بتحویل البضــاعة أو الخدمات إلى عميل ما، والذي حصــلت ال

ــةالجزء المســـــــــتحق من المبلغ) من العميل. إذا قام العميل بدفع المبلغ قبل قيام ال ـــــ ــســ ـــــ ـــــــاعة أو الخدمات إلى  مؤســ بتحویل البضــ
ـــــــــتحقاق الدفع (أیهما أقرب). یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما   العميل، یتم تثبيت بند مطلوبات عقود عند الدفع أو اســ

بتنفيذ االلتزامات بموجب العقد.مؤسسةتقوم ال

الممتلكات والمعدات 
ـــــــــائر متراكمة في االنخفاض في القيمة، إن   ـــــــــتهالك المتراكم و/أو أي خســ یتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزیل االســ

شــــاریع اإلنشــــاء طویلة األجل  وجد. إن تلك التكلفة تشــــتمل على تكلفة إحالل جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف القروض لم
ـــــــروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقوم  ـــــــتبدال أجزاء من الموجودات الثابتة ضــ في حال تم تلبية معایير التثبيت. عندما یكون اســ

بتثبيت مثل تلك األجزاء كموجودات فردیة ذات أعمار اســــــتخدام محددة ویقوم باســــــتهالكها وفقًا لذلك. وبالمثل، عند مؤســــــســــــةال
إجراء فحص رئيســــــــــــــي، یتم تثبـيت التكلفـة ضــــــــــــــمن المبلغ المـدرج للممتلكـات والمكـائن والمعـدات كـإحالل في حـال تلبـية معـایير  

صــليح األخرى ضــمن بيان األرباح أو الخســائر وبنود الدخل الشــامل األخرى عند التثبيت. یتم تثبيت جميع تكاليف الصــيانة والت
ــــرفها. إن القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لشــــــــطب بند الموجودات بعد اســــــــتخدامه، یتم إدراجها في تكاليف بند الموجودات  ــ صــ

المعني إذا تم استيفاء معيار تثبيت المخصص.
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الممتلكات والمعدات (تتمة)

یلي:یحتسب االستهالك على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات كما 

سنة٢٠-٢األثاث والتركيبات ومعدات المكتب
سنوات١٠–٥سيارات

ــادیة  یتم التوقف عن تثبيت أي بند من الممتلكات  والمعدات عند االســــــتبعاد أو عندما یكون من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصــــ
مســتقبلية من اســتخدامه أو اســتبعاده. إن أي أرباح أو خســائر نتيجة التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات (محتســبة  

ت) تدرج في بيان األرباح أو الخســائر وبنود الدخل  على أنها الفرق ما بين صــافي عوائد االســتبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودا
الشامل في السنة التي تم خاللها التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.

ــــتهالكها. حيث ســــــيتّم  ــــاب اســ تظهر األعمال الرأســــــمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصــــــًا أي خســــــائر انخفاض في القيمة دون احتســ
یخ جاهزیة الموجودات ذات الصلة لالستخدام.احتساب االستهالك من تار 

في نهایة كل سـنة مالية وتعدیلها مسـتقبًال، إن كان ا وطریقة اسـتهالكهها یتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات وأعمار اسـتخدام
ذلك مالئمًا.

الموجودات غير الملموسة
یتم قياس الموجودات غير الملموســــة المســــتحوذة بشــــكل منفصــــل بالتكلفة عند التثبيت األولي. والحقًا للتثبيت األولي، یتم إدراج  
الموجودات غير الملموســــــــة بالتكلفة ناقصــــــــًا أي إطفاء متراكم و/ أو اي خســــــــائر متراكمة لالنخفاض في القيمة إن وجدت. إن  

داخليًا، باسـتثناء تكاليف التطویر المرسـملة، ال یتم رسـملتها وتدرج المصـاریف في األرباح أو الموجودات غير الملموسـة الناتجة  
الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى في السنة التي حدثت فيها المصاریف.

القيمة سـنوات وتقييمها بخصـوص االنخفاض في٣إن الموجودات غير الملموسـة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤها على مدى  
عندما یوجد مؤشــــــــــــر بأن بند الموجودات غير الملموســــــــــــة قد انخفضــــــــــــت قيمته. إن فترة وطریقة اإلطفاء لبند الموجودات غير  

إن التغيرات في أعمار االســـــــتخدام المتوقعة أو الملموس ذي العمر المحدد یتم مراجعتها على األقل في نهایة كل ســـــــنة مالية.
مزایا االقتصـادیة المسـتقبلية المتجسـدة في بند الموجودات یتم معالجتها محاسـبيًا بتغير فترة وطریقة النموذج المتوقع لالسـتهالك لل

یتم تثبيت مصـــــــروف اإلطفاء للموجودات غير  اإلطفاء، بالشـــــــكل المالئم، وتعامل على أنها تغيرات في التقدیرات المحاســـــــبية.
ســـائر وبنود الدخل الشـــامل األخرى ضـــمن بند المصـــاریف بما یتماشـــى  الملموســـة ذات األعمار المحددة في بيان األرباح أو الخ 

مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ــــــائر الناتجة من التوقف عن تثبيت الموجودات غير الملموســــــــــة على أنها الفرق بين صــــــــــافي عوائد   یتم قياس األرباح أو الخســــ
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى عند التوقف عن  االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات ویتم تثبيتها في

تثبيت بند الموجودات.

مخزون 
ــــــص ألیة بنود متقادمة وبطيئة  ــافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل مع أخذ مخصــ ــــــعر التكلفة أو صــــــ ــاعة بســ یتم تقييم البضــــــ

لتوصيل المنتج إلى مكانه ووضعه الحالي على أساس المتوسط المرجح.الحركة. إن التكاليف هي تلك المصاریف التي تنفق 

إن صـافي القيمة الممكن تحقيقها هي سـعر البيع التقدیري أثناء سـير األعمال العادیة، ناقصـًا التكاليف المتوقعة لإلتمام والتكلفة  
المتوقعة الضروریة إلجراء البيع.

ــةاللدىتمثل البضـــائع في الطریق المخزون الذي  ــسـ ــلم فعليًا في  مؤسـ ــراء، والذي لم ُیسـ ملكية قانونية عليه بناًء على شـــروط الشـ
.مؤسسة. ُتدرج البضاعة في الطریق بالتكلفة عندما تنتقل الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالبضاعة إلى المؤسسةمستودعات ال
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عقود اإلیجار

كمستأجرمؤسسةال
ــةتقوم ال ــسـ ــيرة األجل لســـكن الموظفين وللمكاتب مؤسـ ــيرة األجل على عقود اإلیجار قصـ بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصـ

شـهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضـمن خيار شـراء).  ١٢األخرى (أي عقود اإلیجار هذه التي لها فترة إیجار مدتها 
إلیجار قصــــيرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضــــة القيمة على أســــاس القســــط  یتم تثبيت دفعات اإلیجار المرتبطة بعقود ا

ــيرة األجل هي عقود  الثابت كمصـــــروف ضـــــمن بيان األرباح أو الخســـــائر وبنود الدخل الشـــــامل األخرى. إن عقود اإلیجار قصـــ
شهرًا أو أقل.١٢إیجار ذات فترة إیجار مدتها 

تثبيت حق اســتخدام الموجودات ومطلوبات عقود تســتوجبمؤســســةیجار ُمبرمة من قبل الال توجد عقود إ،كما في تاریخ التقریر
اإلیجار المقابلة لها.

النقدیة وشبه النقدیة
تتألف النقدیة وشبه النقدیة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك.

ــبه النقدیة من   ــدة لدى البنوك كما ورد أعاله، حيث ألغراض بيان التدفقات النقدیة، تتألف النقدیة وشـ ــندوق واألرصـ النقد في الصـ
.مؤسسةتعتبر جزءًا ال یتجزأ من اإلدارة النقدیة لل

المعامالت بالعمالت األجنبية
أسـعار  والتي تسـاوي تقریباً الصـرف  بقيمة أسـعار وُتسـجل مؤسـسـةتُقاس المعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة الُمسـتخدمة لدى ال

السائدة بتواریخ المعامالت.الصرف  

ـــــــائدة في نهایة فترة   ـــــــرف الســ ـــــــعار الصــ ـــــــجلة بالعمالت األجنبية وفقًا ألســ ویتم تحویل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المســ
المحاسـبة. إن البنود غير النقدیة التي تقاس حسـب التكلفة التاریخية بعملة أجنبية یتم تحویلها باسـتخدام أسـعار الصـرف كما في  

إن البنود غير النقدیة التي جرى قياســـــها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية یتم تحویلها باســـــتخدام أســـــعار  تواریخ المعامالت األولية. و 
القيمة العادلة.قياس فيه تم الصرف بالتاریخ الذي  

بيان  تُثبت فروق صــرف العمالت األجنبية الناتجة عن تســویة البنود النقدیة أو تحویل البنود النقدیة في نهایة فترة المحاســبة في
األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى.

المخصصات 
یتم تثبيت المخصـــصـــات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضـــمني) على المؤســـســـة نتيجة حدث ســـابق، ومن المرجح أن تكون 

معقول لمبلغ االلتزام. عندما  التدفقات الخارجة المتضـــــمنة مزایا اقتصـــــادیة ضـــــروریة من أجل تســـــدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر 
بأنه یمكن اســــتعادة بعض من أو كل المخصــــصــــات، على ســــبيل المثال بموجب أحد عقود التأمين، یتم تثبيت مؤســــســــةتتوقع ال

ــاریف التي تتعلق بأي   ــــــل ولكن فقط عندما یكون التحصــــــــيل أكيدًا.  یتم عرض المصــــــ المبلغ المحصــــــــل كبند موجودات منفصــ
تنزیل أیة مبالغ مستردة.مخصص في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى بعد 

ــــم المخصــــــصــــــات باســــــتخدام الســــــعر والذي یعكس، حيثما یكون مالئمًا،  إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهریًا، یتم خصــ
ــــتحق بمرور الوقت كتكاليف   ــــص المســ المخاطر التي تخص بند المطلوبات.  عند اســــــتخدام الخصــــــم، تثبت الزیادة في المخصــ

تمویل.

المخصـــــصـــــات بتاریخ إعداد التقاریر المالية لتعكس أفضـــــل التقدیرات الحالية.  إذا لم یعد من المرجح أن یلزم تدفق یتم مراجعة
ــــداد االلتزام، یتم عكس المخصــــــص في بيان األرباح أو الخســــــائر وبنود الدخل   خارج للموارد التي تتضــــــمن مزایا اقتصــــــادیة لســ

الشامل األخرى.



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٣

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية ٣-٢

ضریبة القيمة المضافة
یتم تثبيت االیرادات والمصاریف والموجودات وفقًا لمبالغها بعد تنزیل ضریبة القيمة المضافة، باستثناء:

  عندما تكون ضــــــــریبة القيمة المضــــــــافة المتكبدة على شــــــــراء موجودات أو خدمات ال یمكن اســــــــتردادها من مصــــــــلحة
الحالة، یتم تثبيت ضـریبة القيمة المضـافة كجزء من تكاليف شـراء بند الموجودات أو جزء من بنود الضـرائب، في هذه  

المصاریف، متى كان ذلك مناسبًا.
.عند ادراج الذمم المدینة والدائنة مع تضمين مبلغ ضریبة القيمة المضافة

المسـتحق الدفع إلى، هيئة الضـرائب كجزء في الذمم ویتم تضـمين صـافي مبلغ ضـریبة القيمة المضـافة القابل لالسـترداد من، أو  
المدینة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي.

مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين
ــتحقاق هذه المزایا على الراتب النهائي للموظفين وطول  ــتند اسـ ــة بدفع مكافأة نهایة الخدمة للموظفين الوافدین.  یسـ تقوم المؤســـسـ

، خضــــــــــــــوعًا إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. ویؤخذ مخصــــــــــــــص للتكاليف المتوقعة لهذه المزایا على مدى فترة  مدة الخدمة
الخدمة وفقًا لقانون العمل.

تكاليف القروض
ما بخصوص اقتراض األموال.مؤسسةتتألف تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها 

إن تكاليف القروض العائدة مباشــــــرة إلى إنشــــــاء موجودات مؤهلة، والتي تكون موجودات تقتضــــــي فترة كبيرة من الزمن لتصــــــبح  
الموجودات، حتى یحين الوقت الذي تصـبح فيه الموجودات جاهزة فعليًا  جاهزة لالسـتخدام المقصـود منها، تضـاف إلى تكلفة تلك  

لالستخدام المقصود منها.  یتم تحميل جميع تكاليف القروض األخرى للمصاریف في الفترة التي تحدث خاللها.

تصنيف األدوات المالية

(أ) الموجودات المالية

التثبيت األولي والقياس
طرفًا في المخصصات التعاقدیة لألداة المالية.مؤسسةالموجودات المالية فقط عندما تصبح الیتم تثبيت بند 

ـــــســـــــــةعند التثبيت األولي، تقوم ال بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا، في حالة بند الموجودات المالية غير  مؤســــ
ــائر،   ــــ ــــــتحواذ على بند الموجودات المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــ ــــــرًة إلى االســــ تكاليف المعاملة العائدة مباشــــ

ـــــــــــــائر في بيـان   المـاليـة. یتم تحميـل تكـاليف المعـامالت للموجودات المـاليـة المـدرجـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل األربـاح أو الخســ
األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى.

ـــــــائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالية ونموذج یعتمد تصـــــــــنيف الموجودات المالية ع ند التثبيت األولي على خصــ
ــــــتثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصــــــــر تمویل جوهري، تقوم  ــة إلدارة هذه الموجودات. باســ ــســــــ أعمال المؤســــــ

ــةال ــســ في حالة لم یتم قياســــه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا،  مؤســ
أن یحق لها في مقابل نقل البضـائع  مؤسـسـةالخسـائر، تكاليف المعامالت. یتم قياس الذمم المدینة التجاریة بالمبلغ الذي تتوقع ال

ــتثناء المبالغ التي ُحصـــــــلت نيابًة عن طرف ثالث، إ ذا كانت الذمم المدینة التجاریة ال أو الخدمات التي وعدت العميل بها، باســـــ
تحتوي على عنصر تمویل جوهري عند التثبيت األولي.

استثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في تاریخ التقریر.ةبأیمؤسسةال تحتفظ ال

األنظمة أو العرف  إن مشـــتریات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تســـليم الموجودات ضـــمن إطار زمني محدد بحســـب  
الســائد في الســوق (المتاجرة بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فيه المؤســســة بشــراء أو بيع بند 

الموجودات.
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(تتمة)تصنيف األدوات المالية 

(أ) الموجودات المالية (تتمة)

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق تصنف الموجودات المالية ضمن أربع فئات:

(أدوات الدین) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــامل األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخســــــائر المتراكمة

(أدوات الدین)
  ــائر ــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــامل األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسـ الموجودات المالية المصـ

المتراكمة عليها عند التوقف عن التثبيت (أدوات حقوق الملكية)
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ـــةثبتت ال ـــســ ــائر أو بالتكلفة المطفأة. لم یكن لدى الالموجودات الما مؤســ ـــةلية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـ ـــســ مؤســ
ـــــــائر المتراكمة  ــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــــــــامل األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخســ ـــــ موجودات مالية مصــ

عليها عند التوقف عن التثبيت (أدوات حقوق الملكية).

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین)
تقوم المؤسسة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

  ــــــمن نموذج األعمال والذي یكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية إذا تم االحتفاظ ببند الموجودات المالية ضــــ
التدفقات النقدیة التعاقدیة، ومن أجل تحصيل

 إذا نتج عن البنود التعــاقــدیــة لبنــد الموجودات المــاليــة في تواریخ معينــة تــدفقــات نقــدیــة عبــارة فقط عن دفعــات المبلغ
األساسي والفوائد على المبلغ األساسي المستحق.

ائـدة الفعلي وتخضع لالنخفـاض في القیمة. یتم یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقـًا باستخدام طریقة ســــــــــــــعر الفـ 
تثبيت األرباح والخســــــائر في بيان األرباح أو الخســــــائر وبنود الدخل الشــــــامل األخرى عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات أو 

تعدیله أو انخفاض قيمته.

التوقف عن تثبيت الموجودات المالية كموجودات مالية
ــدایـــة التوقف عن   ــة أو جزء من مجموعـــة یتم في البـ ــاليـ ــا ینطبق جزء من الموجودات المـ ــة (أو حيثمـ ــاليـ تثبيـــت الموجودات المـ

) عندما:مؤسسةموجودات مالية مماثلة) كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي لل

تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛ أو
السـتالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات  حقوقها  مؤسـسـةتحول ال

بشـــكل مؤســـســـةالنقدیة المســـتلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول ال
قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مؤســســةون الفعلي جميع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات، أو (ب) ال تك

مخاطر ومزایا بند الموجودات، إال أنها حّولت السيطرة على بند الموجودات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ــتند خســــــائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين  مؤســــــســــــةتثبت ال ــ مخصــــــصــــــًا لخســــــائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدین. تســ

اســـتالمها والتي یتم خصـــمها بســـعر  مؤســـســـةالتدفقات النقدیة التعاقدیة المســـتحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدیة التي تتوقع ال
. تشــتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقدیة من بيع الضــمانات المحتفظ  یســاوي تقریبًا معدل الفائدة الفعلي األصــلي

بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.
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المالية (تتمة)(أ) الموجودات 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)
ــبة لتعرضــــــــات االئتمان التي لم یكن بها زیادة جوهریة في المخاطر   یتم تثبيت خســــــــائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنســــــ

الخســـــــائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت  االئتمانية منذ التثبيت األولي، یتم تكوین مخصـــــــص لخســـــــائر االئتمان المتوقعة عن  
ــــبة لتلك التعرضــــــات  ١٢التعثر المحتملة خالل األشــــــهر االثني عشــــــر المقبلة (خســــــائر االئتمان المتوقعة خالل   شــــــهرًا). بالنســ

ـــــــــــائر   ـــــــــــارة للخســ ـــــــــــص خســ االئتمانية التي حدث لها زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانية منذ التثبيت األولي، یتم تثبيت مخصــ
ــائر االئتمـان المتوقعـة على مـدى   االئتمـانيـة المتوقعـة على مـدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيـت التعثر (خســــــــــــ

عمر االستخدام).

ــتحقة من أطراف ذات عالقة، ت ــةالقبطبالنسبة للذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المســ ــســ حسابفيمبســــطةطریقةمؤســ
ـــــــــــائر ــة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بتثبيت  ئتمان المتو االخســ ـــــــ ــســــ ـــــــ قعة. لذلك، ال تقوم المؤســــ

مؤســـســةمخصـــص خســـائر على أســـاس خســـائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االســـتخدام في تاریخ كل تقریر مالي. تقوم ال
ــائر ا ــابقة لخســــ ــویتها وفقًا للعوامل المســــــتقبلية الخاصـــــــة  بقياس خســــــارة االئتمان المتوقعة بناًء على الخبرة الســــ الئتمان، وتم تســــ

بالموجودات المالية والبيئة االقتصادیة والتي قد تؤثر على قدرة المدینين على الدفع.

بند الموجودات المالي متخلف عن السـداد عندما یتأخر سـداد الدفعات التعاقدیة. ومع ذلك، في بعض الحاالت،  مؤسـسـةتعتبر ال
ـــةقد تعتبر ال ـــســ ـــير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير  مؤســ ـــداد عندما تشــ بند الموجودات المالي متخلف عن الســ

. یتم مؤسـسـةالقائمة بالكامل قبل احتسـاب أي تعزیزات ائتمانية تحتفظ بها العلى المبالغ التعاقدیة  مؤسـسـةالمحتمل أن تحصـل ال
شــطب بند الموجودات المالي عندما ال تكون هناك توقعات اســترداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة. یتم تثبيت أي تحصــيالت  

في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى.

مالية(ب) المطلوبات ال

التثبيت األولي والقياس
یتم تصـــــنيف المطلوبات المالية، عند التثبيت األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـــائر والقروض  

والسلفيات والمبالغ المستحقة الدفع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء.

طلوبات المـاليـة في الـبدایة بالقيمـة العـادلة زائدًا، في حالة القروض والســــــــــــــلفيـات، تكـاليف المعـامالت العـائدة  یتم تثبيـت جميع الم
إليها مباشرة.

القياس الالحق
یعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي:

قروض وسلفيات تترتب عليها فوائد
ـــلفيات في  ـــرة. بعد التثبيت األولي، یتم قياس یتم تثبيت الســـــــــ ـــــــ ــًا تكاليف المعاملة العائدة لها مباشــ البدایة بالقيمة العادلة ناقصــــــــــ

الســلفيات الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طریقة ســعر الفائدة الفعلي. یتم تثبيت األرباح والخســائر في بيان األرباح أو الخســائر  
ــامـل األخرى عنـد التوقف ع ن تثبيـت المطلوبـات كمطلوـبات ومن خالل عمليـة إطـفاء ســــــــــــــعر الـفائـدة الفعلي.  وبنود اـلدخـل الشــــــــــــ

ــم أو عالوة على االســـتحواذ والرســـوم والتكاليف التي تشـــكل جزءًا ال یتجزأ   تحتســـب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصـ
خســــــائر وبنود الدخل الشــــــامل األخرى. تعرض من ســــــعر الفائدة الفعلي. یدرج إطفاء ســــــعر الفائدة الفعلي في بيان األرباح أو ال

األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كبند مطلوبات متداول. تحّمل الفوائد كمصاریف عند استحقاقها، باإلضافة إلى المبالغ غير  
المسددة المدرجة في بند "الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع".
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(تتمة)(ب) المطلوبات المالية

دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع
ـــول عليها من  ـــتحقات هي عبارة عن التزامات بالدفع لقاء البضــــــــائع أو الخدمات التي تم الحصـــــ إن الذمم الدائنة التجاریة والمســـــ

الـذمم الـدائنـة التجـاریـة مبـدئيـًا بـالقيمـة العـادلـة وتقـاس الحقـًا بـالتكلفـة المطفـأة الموردین أثنـاء ســــــــــــــير األعمـال العـادیـة. ویتم تثبيـت 
باسـتخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تثبيت المطلوبات للمبالغ المسـتحقة الدفع في المسـتقبل لقاء تزوید المنشـأة ببضـاعة أو 

خدمات سواء استلمت المنشأة فواتير من الموردین أو لم تستلم.

التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية
یتم التوقف عن تثبيـت بـند المطلوـبات المـالي عـند االعفـاء من االلتزام المرتبط ببـند المطلوـبات أو إلغـاـئه أو انتهـاء صــــــــــــــالحيـته. 

سـي وعند القيام بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أسـاس شـروط مختلفة بشـكل أسـا 
أو أن الشــروط المتعلقة ببند المطلوبات الموجود قد تم تعدیلها بصــورة جوهریة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغيير على أنه 
توقف عن تثبيت بند المطلوبات المالي األصــــــــــــــلي كبند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطلوبات مالي جدید. ویتم تثبيت الفرق في  

قة في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى.المبالغ المدرجة ذات العال

تسویة األدوات الماليةج)(

إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية یتم تسویتها ویدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي في حال، وفقط في حال:

  المثبتة؛ ووجود حق قانوني حالي ملزم بتسویة المبالغ
.وجود نية إلجراء التسویة على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ــةتقوم ال ــســ بتاریخ إعداد التقاریر بتقييم فيما إذا كان هناك مؤشــــر بأن أحد الموجودات قد تعرض النخفاض في القيمة. في  مؤســ

ود مثل هذا المؤشـــــر، أو إذا كان من الضـــــروري إجراء تقييم ســـــنوي بخصـــــوص االنخفاض في القيمة لبند الموجودات، حال وج 
بإجراء تقدیر للمبالغ الممكن تحصيلها لبند الموجودات.مؤسسةتقوم ال

د ناقصـــــًا تكاليف البيع وقيمة  إن مبلغ بند الموجودات الممكن تحصـــــيله هو القيمة العادلة لبند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنق
االســتخدام أیهما أعلى ویتم تحدیده لبند الموجودات الفردي، إال إذا كان بند الموجودات ال ینتج تدفقات نقدیة داخلية مســتقلة إلى  

دات حــد كبير عن تلــك النــاتجــة من الموجودات األخرى. عنــدمــا یزیــد المبلغ المــدرج لبنــد الموجودات أو عنــدمــا تزیــد قيمــة الوحــ 
ــيله، یعتبر بند الموجودات بأنه انخفضــــــــــــــت قيمته ویتم تخفيضــــــــــــــه إلى المبلغ الممكن  المنتجة للنقد عن المبلغ الممكن تحصــــــــــــ

تحصيله.

تثبت خســــائر االنخفاض في القيمة عن العمليات المســــتمرة، في بيان األرباح أو الخســــائر وبنود الدخل الشــــامل األخرى ضــــمن  
بالمصــــاریف بما یتفق مع وظيفة بند الموجودات الذي انخفضــــت قيمته، باســــتثناء الموجودات المعاد تقييمها  تلك البنود المتعلقة  

ـــمن بنود  ســــابقًا، وتدرج إعادة التقييم في بنود الدخل الشــــامل األخرى. في هذه الحالة، یتم أیضــــًا تثبيت االنخفاض في القيمة ضـ
سابق.الدخل الشامل األخرى حتى مبلغ إعادة التقييم ال

ــهرة، یتم إجراء تقدیر بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید فيما إذا كان یوجد مؤشــــر بأن خســــائر   ــتثناء الشــ بخصــــوص الموجودات باســ
بتقييم مبلغ بند مؤسـسـةاالنخفاض في القيمة المثبتة سـابقًا لم تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضـت. إذا وجد ذلك المؤشـر، تقوم ال

ــابقًا فقط في حال  الموجودات الممكن تحصـــــــــــي ــائر االنخفاض في القيمة المثبتة ســـــــــ ـــــــ له أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم عكس خســ
حصــول تغيير في التقدیرات المســتخدمة في تحدید المبلغ الممكن تحصــيله لبند الموجودات منذ تثبيت آخر خســائر انخفاض في  

ـــــــــــيلها. إن هذه الزیادة ال یمكن القيمة. في هذه الحالة، فإن القيمة المدرجة لبند الموجودات تتم زیادتها إلى القيمة الممكن تحصــ
أن تتجاوز عن القيمة المدرجة التي كان من الممكن تحدیدها، بعد تنزیل االســـتهالك، إذا لم یتم تثبيت أي خســـائر انخفاض في  

م یتم قياس بند الموجودات بمبلغ القيمة. یتم تثبيت هذا العكس في بيان األرباح أو الخســــــــائر وبنود الدخل الشــــــــامل األخرى مال
معاد تقييمه، وفي هذه الحالة، یتم التعامل مع االنعكاس كزیادة في إعادة التقييم.
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قياس القيمة العادلة
مطلوبات ما في معاملة منتظمة إن القيمة العادلة هي الســــــعر الذي ســــــيتم قبضــــــه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند 

بين المشــاركين في الســوق بتاریخ القياس. یســتند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند الموجودات أو لتحویل  
بند المطلوبات تحدث إما:

في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات، أو
الذي یحقق أعلى عائد لبند الموجودات أو المطلوبات.في غياب السوق الرئيسي، في األسواق

ـــوق الذي یحقق أعلى عائد یجب أن یكون في متناول ال ـــوق الرئيســــــــي أو الســـــ ـــســــــــةإن الســـــ . یتم قياس القيمة العادلة لبند  مؤســـــ
الموجودات أو الموجودات أو المطلوبات باســــتخدام االفتراضــــات التي ســــوف یســــتخدمها المشــــاركين في الســــوق عند تســــعير بند 

المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادیة.

ــادیة   ــارك في الســــوق على تحقيق مزایا اقتصــ إن قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار قدرة المشــ
ــتخدام بند الموجودات بأعلى وأفضـــل اســـتخدام له  ــتخدم بند باسـ ــارك آخر في الســـوق الذي ســـوف یسـ أو عن طریق بيعه إلى مشـ

الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له.

أسـاليب التقييم المناسـبة حسـب الظروف وحيث تتوفر البيانات الكافية له لقياس القيمة العادلة، لزیادة اسـتخدام  مؤسـسـةتسـتخدم ال
تخدام المدخالت غير الملحوظة.المدخالت الملحوظة ذات العالقة والتقليل من اس

ـــاح عنها في البيانات المالية یتم تصــــــنيفها ضــــــمن  إن جميع الموجودات والمطلوبات التي یتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصـــ
تسلسل القيمة العادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إلى الحد األدنى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:

.المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
 بشـــكلالعادلةالقيمةلقياسالالزمةالمدخالتمســـتویاتأدنىمالحظةیمكنها التيميالتقي: أســـاليب  الثانيالمســـتوى

مباشرغيراومباشر
  :العادلةالقيمةلقياسالالزمةالمدخالتمستویاتأدنىمالحظةیمكنها الالتيالتقييمأساليب المستوى الثالث.

فيما إذا كانت التحویالت قد مؤســســةبخصــوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على أســاس متكرر، تحدد ال
تمت بين مسـتویات في التسـلسـل بإعادة تقييم التصـنيف (اسـتنادًا إلى أدنى مسـتوى من المدخالت األسـاسـية لقياس القيمة العادلة  

ككل) في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر المالية.

المطلوبات الطارئة
ـــــــتبعد تدفق خارج للموارد التي  ال یتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات الما  ـــــــــاح عنها إال إذا كان من المســــ لية. ویتم اإلفصــ

ــادیة. ال یتم تثبيت بند الموجودات الطارئ في البيانات المالية ولكن یتم اإلفصــــــاح عنه عندما یكون وجود  تتضــــــمن مزایا اقتصــــ
تدفق داخل للمزایا االقتصادیة مرجحًا.

غير المتداولةالتصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات 
ــــــنيف المتداول /غير المتداول.  یتم  ــــــتنادًا إلى التصــ ــة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي اســ ــســــــ تقوم المؤســــــ

تصنيف بند الموجودات متداوًال عندما یكون:

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة؛-
بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛محتفظ به -
شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛١٢متوقع تحقيقه خالل  -
شـــــهرًا بعد ١٢نقدیة أو شـــــبه نقدیة (إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یســـــتخدم لســـــداد بند مطلوبات على األقل لفترة  -

فترة المحاسبة).
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(تتمة)التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:

متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة؛-
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛-
رة إعداد التقاریر المالية؛ أوشهرًا بعد فت١٢مستحق السداد خالل  -
ــــویة بند المطلوبات على األقل لمدة - شــــــهرًا بعد فترة إعداد التقاریر  ١٢ال توجد هناك حقوق غير مشــــــروطة لتأجيل تســ

المالية.

بتصنيف جميع مطلوباتها األخرى على أنها غير متداولة.مؤسسةتقوم ال

المحاسبية الجوهریةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات -٣

إن إعداد البيانات المالية یتطلب من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضــــــــــــــات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإلیرادات  
والمصــاریف والموجودات والمطلوبات المعلنة واإلفصــاحات عن المطلوبات المحتملة في نهایة كل فترة محاســبية. مع ذلك، فإن  

ك حول هــذه االفتراضـــــــــــــــات والتقــدیرات قــد تؤدي إلى نتــائج یمكن أن تتطلــب إجراء تعــدیــل جوهري للمبلغ المــدرج لبنــد الشــــــــــــــكو 
الموجودات أو بند المطلوبات المتأثر في الفترات المستقبلية.

األحكام
والتي لها أكبر تأثير جوهري على  ، أصــدرت اإلدارة األحكام التالية،  مؤســســةضــمن ســياق عملية تطبيق الســياســات المحاســبية لل

المبالغ المثبتة في البيانات المالية:

اإلیرادات من عقود العمالء
بتطبيق األحكام التالية والتي تؤثر بشكل كبير على تحدید مبلغ وتوقيت اإلیرادات من العقود مع العمالء:مؤسسةقامت ال

تحدید التزامات األداء
الســـــلع الغذائية ومنتجات األغذیة وتجارة المعادن الثمينة غير المشـــــغولة وغيرها من في مجال تجارة  مؤســـــســـــةتعمل ال

بأن تسليم المواد هو التزام األداء الوحيد المقرر عليها.مؤسسةاألصناف العامة. وتفيد ال

تحدید توقيت استيفاء التزامات األداء
أنه یجب تثبيت اإلیرادات من تسـليم المواد في الوقت الذي یتم فيه تحویل السـيطرة على البضـاعة  مؤسـسـةاسـتنتجت ال

إلى العميل، والذي یكون عند تســــليم البضــــاعة إلى العمالء، ویكون للعميل حریة التصــــرف الكاملة بشــــأن قناة وســــعر  
ــــــاعة، وال یوجد التزام لم یتم الوفاء به یمكن أن یؤثر على قب ول العميل للمنتجات. یحدث التســــــــــليم حين یتم بيع البضــــ

شــــحن المنتجات إلى الموقع المحدد أو تســــليمها إلى الناقل في ميناء المنشــــأ ویتم إصــــدار ایصــــال بالشــــحن، ویتم نقل  
مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل، وإما أن یقبل العميل المنتجات وفًقا لعقد البيع، أو تنتهي شروط القبول، أو یكون 

عندما  مؤسـسـةدليل موضـوعي على اسـتيفاء جميع معایير القبول. یتم تثبيت المبلغ المسـتحق من قبل المؤسـسـةلدى ال
ــــروطًا، نظرًا ألن مرور الوقت   ــليم البضــــــاعة ألن هذه النقطة الزمنية التي یصــــــبح فيها المبلغ المدفوع غير مشــ ــ یتم تســ

مطلوب فقط قبل استحقاق السداد.

ل الجوهري في العقدمراعاة عنصر التموی
أنه ال یوجد عنصـــــــر تمویل یعتبر موجودًا في عقدها مع العمالء حيث تتم المبيعات بشـــــــروط مؤســـــــســـــــةاســـــــتنتجت ال

یومًا، وهو ما یتوافق مع ممارسات السوق.٩٠-٦٠ائتمانية مدتها عادًة 
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١٩

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

األحكام (تتمة)

مبدأ االستمراریة
لدیها الموارد مؤسسةعلى االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وهي مقتنعة أن المؤسسةبتقييم قدرة المؤسسةقامت إدارة ال

الكافية لالستمرار في األعمال في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي تقدیرات غير مؤكدة جوهریة  
على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة.  لذلك، تم إعداد هذه البيانات  مؤسسةوالتي قد تلقي بشكوك جوهریة حول قدرة ال

ساس مبدأ االستمراریة. المالية على أ

)١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد
)، والذي هو عبارة عن مرض معٍد یسببه فيروس جدید، على  ١٩-أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد

ى العالم للحد من . لقد كان لإلجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات على مستو ٢٠٢٠مارس  ١١أنه جائحة عالمية في  
تأثير جوهري على االقتصاد العالمي وأنشطة األعمال.  في حين أن التأثيرات الحالية والمتوقعة لتفشي  ١٩-انتشار جائحة كوفيد

بأن الوباء سيتم -ولكن بحذر–متفائلة  مؤسسةعلى االقتصادات واألعمال قد تتطور بطریقة غير مؤكدة، فإن إدارة ال١٩-كوفيد
عليه مع انتشار تلقي اللقاحات العدیدة، ومن المتوقع ظهور ما یشبه "الواقع الجدید" بعد ذلك. السيطرة 

الصراع الروسي األوكراني
، فرضت عدة دول (من بينها الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي) عقوبات جدیدة على بعض  ٢٠٢٢في فبرایر  
وجمهوریة الشركات الشعبية  دونيتسك  بجمهوریة  رسميًا  روسيا  اعتراف  نتيجة  روسيا  في  واألفراد  مالية)  مؤسسات  بينها  (من 

لوغانسك الشعبية.

ضد أوكرانيا، وتشمل تلك العقوبات ٢٠٢٢فبرایر  ٢٤ضافية عقب العمليات العسكریة التي شنتها روسيا بتاریخ  وُفرضت عقوبات إ 
تلك  ینحصر تأثيرتقييد وصول البنوك الروسية الخاضعة بالفعل للعقوبات إلى نظام "سویفت" للمدفوعات الدولية. ویمكن أّال  

یمتد للمنشآت التي تحت،  فقطاتواألفراد الخاضعة للعقوبالشركاتالعقوبات على   سيطرتها، بل قد تؤثر أیضًا على  ولكنه 
الخاضعة للعقوبات. وتخلق نتائج العقوبات وعدم االستقرار الجغرافي السياسي حالة  المنشآتاألطراف المقابلة في أعمال تلك  

دات العالمية وازدیاد حالة عدم االستقرار  في األسواق المالية، مع احتمال وجود تأثير سلبي على االقتصا االضطراب الشدیدمن 
عبر األسواق. 

إن ُوجد.  ولم یتأثر مبدأ  مؤسسةوستتخذ خطوات مالئمة إلدارة تأثير هذا األمر على ال،التطوراتعن كثب هذه  مؤسسةتراقب ال
بدرجة عالية  مؤسسةر الكلي على البهذا األمر كما في تاریخ التقریر. ومن السابق ألوانه تقدیر األثمؤسسةاالستمراریة لدى ال

من التأكيد وسنواصل مراقبة الموقف، بما في ذلك التأثير المحتمل لظروف االقتصاد الجزئي والكلي المتغيرة. 

المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة
للتقدیرات غير المؤكدة في نهایة فترة المحاسبة یتم تناولها  إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  

ال تعتمد  الظروف  مؤسسةأدناه.  فإن  ذلك،  ومع  المالية.  البيانات  إعداد  عند  المتوفرة  المعایير  على  وتقدیراتها  افتراضاتها  في 
.  تنعكس  مؤسسةة عن سيطرة الواالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارج 

تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 

الذمم المدینة التجاریة-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ال تقيس  التقریر،  تاریخ  وظروف السوق الحالية مؤسسةكما في  السابقة  معدالت التعثر  مع مراعاة  المتوقعة  خسائر االئتمان 

ظروف االقتصادیة. وافتراضات المستقبل حول ال

تقدیر  هو  المتوقعة  االئتمان  وخسائر  المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  الملحوظة  السابقة  التعثر  معدالت  بين  الترابط  تقييم  إن 
جوهري. إن قيمة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون الخبرة  

السابقة لخسائر االئتمان والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیًضا دليًال على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. 
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

(تتمة)المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة

االنخفاض في قيمة المخزون 
یتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل. عندما یصبح المخزون قدیمًا أو متقادمًا، یتم إجراء 

للمبالغ الجوهریة تقدیر لصافي القيمة الممكن تحقيقها. بالنسبة للمبالغ الجوهریة الفردیة، یتم هذا التقدیر بصورة فردیة. أما بالنسبة
غير الفردیة ولكنها قدیمة أو متقادمة فيتم تقدیرها مجتمعًة ویؤخذ مخصص حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم استنادًا  

ألسعار البيع السابقة.

االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة (غير تجاریة بطبيبعتها)
لغ الممكن تحصيله من المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة عندما لم یعد ممكنًا تحصيل كامل المبلغ. یتم اجراء تقدیر للمب

بالنسبة للمبالغ الجوهریة بصورة فردیة، یتم هذا التقدیر على أساس فردي. إن المبالغ التي ليست جوهریة بصورة فردیة والمستحقة 
خذ مخصص وفقًا لطول الفترة المستحقة استنادًا لنسب التحصيل التاریخية.منذ أمد، یتم تقييمها بصورة إجمالية ویؤ 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ــيل، باعتباره   ــأ االنخفاض في القيمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصــ ینشــ
ــتند على   ــًا تكاليف البيع یســ ــاب القيمة العادلة ناقصــ ــًا تكاليف البيع وقيمة االســــتخدام، أیهما أعلى. إن احتســ قيمته العادلة ناقصــ

معامالت الشراء الملزمة السائدة في السوق لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصًا التكاليف  البيانات المتوفرة من
ــومة. تســـتمد التدفقات   ــتخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصـ اإلضـــافية الســـتبعاد بند الموجودات. یســـتند حســـاب قيمة االسـ

ـــتثمارات  مؤســـــســـــةشـــــمل أنشـــــطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الالنقدیة من الميزانية للســـــنوات الخمس المقبلة وال ت بعد أو االســ
المستقبلية الجوهریة التي سوف تعزز أداء بند الموجودات للوحدة المنتجة للنقد التي یتم اختبارها. إن المبلغ القابل للتحصيل هو  

ــومة ــتخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصــ ــية لســــعر الخصــــم المســ ــاســ وكذلك التدفقات النقدیة الداخلة المتوقعة في  أكثر حســ
المستقبل ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

اإلیرادات من عقود العمالء -٤

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٣٣٧٬٦٦٦٬٩٤٨٬٢٩٤٩٬٥٠٦٬٩٧١٬١بيع السلع
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٢١

(تتمة)اإلیرادات من عقود العمالء -٤

معلومات اإلیرادات المفصلة ١-٤

من عقود العمالء في وقت معين:مؤسسةفيما یلي تحليل إلیرادات ال

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 
األسواق الجغرافية 

٢٬١٢١٬٦٢٣٬٦٦٠١٬٠١٨٬٦٢٢٬٨٢٠أفریقيا
٤٢٣٬٨١٤٬٣٢٧٦٥٣٬٨٤٢٬٣٢٠الشرق األوسط

٢٣٢٬١٤٤٬٥٨٠٢٨١٬٧٧٣٬٩١٧آسيا
١٧١٬٠٨٣٬٧٧٠١٧٬٢٦٧٬٨٩٢أوروبا

٢٬٩٤٨٬٦٦٦٬٣٣٧١٬٩٧١٬٥٠٦٬٩٤٩

فئة رئيسية من العمالء  
١٬٢٤٣٬٨٢٣٬٥٦١١٬٠٨٠٬٨٤٩٬٢٨٤شركات وعمالء آخرین

١٬٧٠٤٬٨٤٢٬٧٧٦٨٩٠٬٦٥٧٬٦٦٥) ١٢أطراف ذات عالقة (إیضاح 

٢٬٩٤٨٬٦٦٦٬٣٣٧١٬٩٧١٬٥٠٦٬٩٤٩

خطوط المنتجات الرئيسية 
١٬٣٩٨٬٤٣٢٬٣٨١٦٨٣٬٥٤٢٬٩٧٣قمح
٣١٩٬١١٠٬٦٢٦٩٬٧٤٦٬١١٠سكر

٢٧٢٬٥٠٨٬٩١٧٣٣٤٬٧٧٣٬٠٧٠مواد تغليف 
١٧٢٬٤١٣٬٢١١١٥٠٬٨٩٦٬٤٩٣علف أخضر 

١٣٦٬٠٧١٬٥٤٠١٠٩٬١٨٥٬٣٢٠زیت الفول السوداني، والكيك والبذور 
١٠٠٬٥١٤٬٧٢٤١٥٤٬٠٩٧٬٩٠٥مسحوق الحليب 

٥٤٩٬٦١٤٬٩٣٨٥٢٩٬٢٦٥٬٠٧٨أخرى (بشكل رئيسي السمسم، والقطن والذهب، إلخ) 

٢٬٩٤٨٬٦٦٦٬٣٣٧١٬٩٧١٬٥٠٦٬٩٤٩

أرصدة العقود ٢-٤
٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٧٤٠٬٤٤٩٬٢٠١٥٠٦٬٤٨٩٬١٣١) ١١ذمم مدینة تجاریة، صافي (إیضاح 

١٠٨٬٧١٥٬٣٧٥٢١٬٠٧٣٬٨٣٦) ١٨مطلوبات العقود (دفعات مقدمة من العمالء) (إیضاح 
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٢٢

(تتمة)اإلیرادات من عقود العمالء -٤

أرصدة العقود ٢-٤

ضمن مطلوبات  ت مدرجة درهم)، كان٨٬٦٦٢٬٣٢٣-٢٠٢٠درهم ( ٢١٬٠٧٣٬٨٣٦إیرادات بمبلغ مؤسسة خالل السنة، ثبتت ال
بتحویل البضائع أو الخدمات التي استلمت  مؤسسةالعقود كما في بدایة السنة. وتتعلق مطلوبات العقود بشكل أساسي بالتزام ال

بتنفيذ االلتزامات بموجب العقد.مؤسسةا تقوم الدفعات مقدمة عنها إلى العمالء. یتم تثبيتها كإیرادات عندممؤسسةال

خالل السنة الحالية من التزامات األداء التي تم الوفاء بها خالل السنوات السابقة وتقوم ةبتثبيت أیمؤسسةلم تقم ال إیرادات 
بتثبيت اإلیرادات في وقت معين.مؤسسةال

دخل التمویل -٥

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٢٬٣٩٨٬٤٩٦٣٬٤٢٧٬٩٣٦) ١٢أطراف ذات عالقة (إیضاح فوائد من 
٣١٤٬٨٥٦١٢٢٬٧٨٤فوائد على الودائع البنكية

٢٬٧١٣٬٣٥٢٣٬٥٥٠٬٧٢٠

المصاریف البيعية والعمومية واالداریة-٦

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٢٠٬٢٢٠٬٩٣٣١٧٬٠٣٠٬١٢٧) ١٢رواتب ومزایا الموظفين (إیضاح  
٥٬٨٧٠٬٩٧٩٦٬٧٦٠٬٤٤٦مصاریف استشاریة 

٢٬٦٣٠٬٧٩٢١٬٠٥٩٬٢٣٢عمولة المبيعات 
مصاریف ایجاریة لعقود إیجار قصيرة األجل أو

١٬٥٠٠٬٠٠٠٦٠٬٨٥١عقود إیجار موجودات منخفضة القيمة
٨٩٨٬٧٣٥٧٥٦٬٧٥٥بالصافي -خسائر تحویل العمالت األجنبية 

-٦٦٤٬٠٩٦مصاریف تكنولوجيا المعلومات 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم

٢٧٤٬٠٢٦٩٧٬٦٢٨)  ١١المدینة التجاریة (إیضاح 
٧٥٬٢٦٠١٠٤٬٤٨٠)٨استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 

١٬٩١٧٤٬٦٠٠) ٩إطفاء موجودات غير ملموسة (إیضاح 
٢٬٧٧٧٬٠٥٤٢٬٠٠٩٬٨٤٢أخرى مصاریف 

٣٤٬٩١٣٬٧٩٢٢٧٬٨٨٣٬٩٦١

نقل ورسوم توظيف ومصاریف  المصاریف صيانة / دعم تقنية المعلومات ومصاریفبشكل رئيسي تتضمن المصاریف األخرى 
مكتبية.
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٢٣

تكاليف التمویل-٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١٢٬٦٠٤٬٧٢٣٦٬٢٢٣٬٠١٦السلفيات البنكيةفوائد على 
١٬٥٨٣٬٩٠٠-(أ)) ١٢فوائد على مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 

٥٬٧٥٢٬٨٤٣٣٬٤٢٦٬٥١٠تكاليف تمویل أخرى  

١٨٬٣٥٧٬٥٦٦١١٬٢٣٣٬٤٢٦

الممتلكات والمعدات -٨

األثاث 
أعمال رأسماليةوالتركيبات

المجموع قيد التنفيذ سياراتوالمعدات المكتبية 
درهم درهم درهم درهم 

التكلفة: 
٢٠٢١١٥٢٬٦٩٠٤٩٣٬٧٢١٤٬٣٤١٬٨٤٣٤٬٩٨٨٬٢٥٤ینایر ١في 

٥٢٧٬٩٥٨٦٠٢٬٠٨٦-٧٤٬١٢٨اإلضافات 
٢٠٢١٢٢٦٬٨١٨٤٩٣٬٧٢١٤٬٨٦٩٬٨٠١٥٬٥٩٠٬٣٤٠دیسمبر ٣١في 

المتراكم: االستهالك 
٤٩٠٬٦٨٦-٢٠٢١٨٧٬٢٩٨٤٠٣٬٣٨٨ینایر١في 

٧٥٬٢٦٠-٣٨٬٠١٤٣٧٬٢٤٦) ٦االستهالك للسنة (إیضاح 

٥٦٥٬٩٤٦-٢٠٢١١٢٥٬٣١٢٤٤٠٬٦٣٤دیسمبر ٣١في 

القيمة الدفتریة:
٢٠٢١١٠١٬٥٠٦٥٣٬٠٨٧٤٬٨٦٩٬٨٠١٥٬٠٢٤٬٣٩٤دیسمبر ٣١في 

ــراء الســـفينة (فالمنجو) وتحســـينها بقيمة  -٢٠٢٠درهم (٤٬٨٦٩٬٨٠١تتضـــمن األعمال الرأســـمالية قيد التنفيذ مبالغ محملة لشـ
درهم). وترســي الســفينة حاليًا في حوض الســفن في انتظار المعاینة األخيرة ومن المتوقع أن تكون جاهزة لإلبحار  ٤٬٣٤١٬٨٤٣
.٢١اإلفصاح عن االلتزامات بخصوص السفينة في اإلیضاح  . تم ٢٠٢٢خالل سنة 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٤

(تتمة)الممتلكات والمعدات-٨
األثاث 

أعمال رأسماليةوالتركيبات
المجموع قيد التنفيذ سياراتوالمعدات المكتبية 

درهم درهم درهم درهم 
التكلفة: 
٥٢٩٬٥٦١-٢٠٢٠١١٥٬٨٤٠٤١٣٬٧٢١ینایر ١في 

٣٦٬٨٥٠٨٠٬٠٠٠٤٬٣٤١٬٨٤٣٤٬٤٥٨٬٦٩٣اإلضافات 

١٥٢٬٦٩٠٤٩٣٬٧٢١٤٬٣٤١٬٨٤٣٤٬٩٨٨٬٢٥٤(معاد إدراجها) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم: 
٣٨٥٬٨٠٦-٢٠٢٠٦٣٬٦٦٦٣٢٢٬١٤٠ینایر ١في 

١٠٤٬٨٨٠-٢٣٬٦٣٢٨١٬٢٤٨) ٦االستهالك للسنة (إیضاح 

٤٩٠٬٦٨٦-٨٧٬٢٩٨٤٠٣٬٣٨٨(معاد إدراجها) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

القيمة الدفتریة:
٦٥٬٣٩٢٩٠٬٣٣٣٤٬٣٤١٬٨٤٣٤٬٤٩٧٬٥٦٨(معاد إدراجها) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٥

الموجودات غير الملموسة -٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

إدراجها) (معاد 
برامج الكمبيوتر 

التكلفة 
٢٣٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠دیسمبر  ٣١ینایر و١في 

اإلطفاء المتراكم
٢١٬٠٨٣١٦٬٤٨٣ینایر ١في 

١٬٩١٧٤٬٦٠٠) ٦للسنة (إیضاح 

٢٣٬٠٠٠٢١٬٠٨٣دیسمبر ٣١في 

القيمة الدفتریة 
١٬٩١٧-دیسمبر٣١في 

٥إلى  ٣الملموســة البرمجيات الُمســتخدمة في األنشــطة التشــغيلية ویتّم إطفاء تكلفتها على مدى فترة من تشــمل الموجودات غير 
سنوات.

المخزون - ١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٢٬٢٤٤٬٧٠٠٩٧٦٬٣٨٢بضاعة محتفظ بها للبيع
١٬١٨٤٬٢٩٦١٤٬٨٥٠٬٥٤٨بضاعة في الطریق 

٣٬٤٢٨٬٩٩٦١٥٬٨٢٦٬٩٣٠بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٦

مدینون تجاریون وآخرون - ١١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٧٤١٬١٦٢٬٦١٩٥٠٨٬٤٥٤٬٢٥٠الذمم المدینة التجاریة 
) ١٬٩٦٥٬١١٩()٧١٣٬٤١٨(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٧٤٠٬٤٤٩٬٢٠١٥٠٦٬٤٨٩٬١٣١

١٥٦٬١٣٤٬٨٧٨٥٤٬٣٨٢٬٣١٦دفعات مقدمة إلى الموردین، صافي 
١٬٣٨٥٬٣٣٦٤٧٠٬٢٢٤المصاریف المدفوعة مقدماً 

٤٬٣٦٧٬٤٧٥٢٬٠١٩٬٦٠٧ذمم مدینة عن ضریبة القيمة المضافة، صافي 
٥٩٠٬٥٠٦٤٨٢٬٧٧٦ودائع

٣٢٣٬٦١٧٩٨٬٠٨٥ذمم مدینة أخرى 

٩٠٣٬٢٥١٬٠١٣٥٦٣٬٩٤٢٬١٣٩

. بطبيعتها قصيرة األجلنظرًا ألنها ،تقریبًا قيمها العادلةتساويالقيم الدفتریة للمدینين التجاریين والمدینيين اآلخرین إن 

دیسمبر، تتألف الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قيمتها مما یلي:٣١كما في 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١١٧٬٢٨٨٬٠٠٨١٠٣٬٢٠٤٬٩٠٥شركات وعمالء آخرین
٦٢٣٬١٦١٬١٩٣٤٠٣٬٢٨٤٬٢٢٦الذمم المدینة لطرف ذي عالقة

٧٤٠٬٤٤٩٬٢٠١٥٠٦٬٤٨٩٬١٣١دیسمبر ٣١في 

یومًا، وبعد ذلك تصبح متأخرة السداد. ٩٠إلى ٦٠ائتمانها من ال تترتب فوائد على الذمم المدینة التجاریة وعادًة ما تتراوح فترة 
، بناًء على الخبرة السابقة.أن یتم تحصيلها بالكاملإن الذمم المدینة التجاریة غير منخفضة القيمة من المتوقع



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٧

(تتمة)مدینون تجاریون وآخرون - ١١

تتضمن الذمم المدینة لطرف ذي عالقة من األرصدة التالية: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٤٥٢٬٠١٨٬٠٣٥٢٧٢٬٠٥٨٬٥٧٨سيقا للصناعات الغذائية 
-٦٠٬٤٠٩٬٤١٢دال للصناعات الغذائية  

٤٢٬٦٤٠٬٦٣٧٤٠٬٣٢٤٬٧٦٥اوبتيموس انترناشيونال ذ.م.م
٢٧٬٦٩٠٬١٩٨١٬٣٥٨٬٩١٣عيالفون المتكاملةمزرعة 

٦٬٣٣٨٬٦٢٢٥٦٬٢٦٠٬٩١٢سيليبرس تریدینج م.م.ح  
٣٤٬٠٦٤٬٢٨٩٣٣٬٢٨١٬٠٥٨أخرى 

٦٢٣٬١٦١٬١٩٣٤٠٣٬٢٨٤٬٢٢٦

ذلك تصبح متأخرة  یومًا، وبعد  ٩٠إلى ٦٠ال تترتب فوائد على الذمم المدینة لطرف ذي عالقة وعادًة ما تتراوح فترة ائتمانها من 
كتابًة على أنهالسداد. أكد المستفيد النهائي  تحصيل الذمم المدینة یلقد  إمكانية  تنشأ عن  والتي  وجدت،  تحمل الخسائر، إن 

التجاریة من أطراف ذات عالقة. 

إن تسویة الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة هي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١٬٩٦٥٬١١٩٤٬٩٢٣٬٢٩٧ینایر ١في 
٢٧٤٬٠٢٦٩٧٬٦٢٨)٦مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للسنة (إیضاح  

) ٣٬٠٥٥٬٨٠٦()١٬٥٢٥٬٧٢٧(الدیون المعدومة المشطوبة 

٧١٣٬٤١٨١٬٩٦٥٬١١٩دیسمبر  ٣١في 

ضمانات مقابل الذمم المدینة التجاریة.ال تحتفظ المؤسسة بأي 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٨

(تتمة)مدینون تجاریون وآخرون - ١١

فيما یلي تحليل أعمار الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قيمتها:

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة متأخرة غير 
٣٦٠أكثر من ٣٦٠-١٨٠١٨١-٩٠٩١-٠ليستو 

یومیومیومیوممنخفضة القيمة إجمالي 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٢٠٢١٧٤٠٬٤٤٩٬٢٠١٢٦٤٬٠٨٦٬٧٩٠٢٦٧٬٩٩٤٬٣٩٣١٥٩٬٣٦٣٬٥٨٦٤٨٬٢١١٬٠٢٤٧٩٣٬٤٠٨

٢٠٢٠٥٠٦٬٤٨٩٬١٣١٧٠٬٨٠٠٬٥٩٢١٩٠٬٥٧٧٬٩٣٩٣٩٬٥٨١٬٠٣٠٦٬٣٦٠٬٧٥٢١٩٩٬١٦٨٬٨١٨

الذمم المدینة التجاریة تشملدرهم).١٬٩٦٥٬١١٩-٢٠٢٠درهم (٧١٣٬٤١٨كان هناك ذمم مدینة منخفضة في القيمة بمبلغ 
درهم).٢٠٤٬٠٥٩٬٠٢٣-٢٠٢٠درهم (٤٩٬١٥٨٬٩٦٢بمبلغیومًا ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة١٨٠التي تتجاوز 

جودة الذمم مؤسسةلحول مخاطر ائتمان الذمم المدینة التجاریة الذي یوضح كيف أدارت ا٢٢ُیرجى االطالع على إیضاح  
المدینة التجاریة وكيف تقيسها. 

تتعلق الدفعات المقدمة بشكل رئيسي بالدفعة المقدمة للشحن المسبق للمشتریات. إن الحركة في مخصص خسائر ائتمان متوقعة 
مقابل الدفعات المقدمة كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

-٢٨٢٬٥٨٣ینایر ١في 
٢٨٢٬٥٨٣-خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

-)٢٨٢٬٥٨٣(الدیون المعدومة المشطوبة 

٢٨٢٬٥٨٣-دیسمبر  ٣١في 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٩

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - ١٢

.  ٢٤معامالت مع منشآت تقع ضمن تعریف طرف ذي عالقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  مؤسسةالتجري 
أن تلك المعامالت تتّم في سياق األعمال الطبيعي وتخضع لألسعار التي تحددها اإلدارة وتعتمدها.مؤسسةوترى ال

األم النهائية  والشركةاألم  للشركةاإلدارة والسيطرة المشتركة  تتألف األطراف ذات عالقة من الشركات ذات الملكية المشتركة و/أو
والمستفيدین النهائيين وأعضاء مجلس اإلدارة. 

كما في تاریخ التقریر، كانت األرصدة لدى األطراف ذات عالقة كما یلي: 

الدخل الشامل األخرى كما یلي: في بيان األرباح أو الخسائر وبنود مدرجة (أ) معامالت جوهریة مع أطراف ذات عالقة 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 
منشآت تخضع للسيطرة المشتركة للمستفيدین النهائيين 

١٬٧٠٤٬٨٤٢٬٧٧٥٨٩٠٬٦٥٧٬٦٦٥) ٤اإلیرادات (إیضاح  

٦٦٠٬٢٦٥٬٧٧١٧٠٧٬٣٩٢٬٦٠٦عمليات الشراء 

٢٬٣٩٨٬٤٩٦٣٬٤٢٧٬٩٣٦) ٥دخل تمویل (إیضاح 

١٬٥٨٣٬٩٠٠-) ٧تكاليف التمویل (إیضاح  

٢٠٬٢٢٠٬٩٣٣١٧٬٠٣٠٬١٢٧) ٦رواتب ومزایا الموظفين (إیضاح  

شطب أرصدة األطراف ذات العالقة
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (سيقا للصناعات الغذائية، السودان) التنازل عنمؤسسةقرر المستفيدون النهائيون من ال

مباشرة هذا التنازل  بعد  حقوق الملكية  مؤسسة، وهي تخضع لسيطرتهم المشتركة. وعّدلت إدارة ال٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
درهم وفقًا لمتطلبات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية. ١٩٩٬٩٦٠٬٠٦٢بقيمة



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٠

(تتمة)األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - ١٢

: كما یلي(ب) أرصدة لدى أطراف ذات عالقة مدرجة في بيان المركز المالي 

٢٠٢١٢٠٢٠
المستحقةالمبالغالمستحقةالمبالغالمستحقة المبالغالمستحقة المبالغ
األطراف إلى األطراف مناألطرافإلى األطرافمن

ذات العالقةذات العالقةذات العالقةذات العالقة
درهم درهم درهم درهم 

(معاد إدراجها) (معاد إدراجها) 

---٢٨٬٧٥٦٬٧٣٥ميناء مصر للشحن 
-٢٥٬٣٢٨٬٧٩٣-١٦٬٧٩٠٬١٦٢الجرارات السودانية المحدودة شركة
-١١٬٥٠٥٬٢٧٩-٥٬٢٢٧٬٩٤٣انفستمنت ليمتدسورینز شركة
-٢٬٥٢٩٬٤٧٤٨٬١٤٠٬١٢٦-مجموعة دال المحدودةشركة

--١٬٢٧٦٬٧٤٣-مشروع انفكتس القابضة 
١٬١٨٧٬٧٨٣-١٬١٨٧٬٧٨٣-دال للعقارات  

١٬٦٧٦٬٥٥٢٧٣٬٨٣٨٦٬٢٩١٬٧٥٢١٬٠٧٢٬٩٥٤أطراف أخرى ذات عالقة 

٥٢٬٤٥١٬٣٩٢٥٬٠٦٧٬٨٣٨٥١٬٢٦٥٬٩٥٠٢٬٢٦٠٬٧٣٧

إن األرصدة القائمة في نهایة السنة التي تنتج أثناء سير األعمال العادیة هي غير مضمونة ویكون السداد نقدًا في العادة. تترتب 
على أرصدة الطرف ذي العالقة فائدة وفقا لما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٢ال تترتب فائدةالمبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة  

٪ ٩.٥-٪٥٪٩.٥-٪٥المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

لقد أكد المستفيدین النهائيين كتابًة على أنها تتحمل الخسائر، إن وجدت، والتي تنشأ عن إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من 
في اإلیضاح   التجاریة  العمليات  عن  لدى األطراف ذات عالقة الناشئة  األرصدة  عن  اإلفصاح  عالقة. تم  ذات  ١١أطراف 

. ١٨واإلیضاح 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣١

(تتمة)األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - ١٢

حساب المساهمج)

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١في 
-)١٬٠٠٠٬٠٠٠(المعدل

١٬٠٠٠٬٠٠٠-دیسمبر ٣١في 

ُیستخدم حساب المساهم بشكل أساسي للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل للمؤسسة وُیقّوم بالدرهم.

(د) تعویضات موظفي اإلدارة العليا

وُتحّمل جميع الرواتب وتكاليف الموظفين ذات الصلة من قبل طرف ذي  مؤسسةال یوجد موظفون مدرجون في سجل رواتب ال
). ٦عالقة (إیضاح 

الموجودات المالية األخرى - ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٩٠٬٨٣١٬١٤٥٩٨٬٣٢٢٬٨٤٥ودائع تأمين 

). ١٧(اإلیضاح تأمين كضمانات مقابل التسهيالت البنكية التي تم الحصول عليها الیتم رهن ودائع 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٢

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق - ١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١٦٬٦٥٥٬٩٣٧٢٦٬٥٩٢٬٨٩١أرصدة لدى البنوك 
١٣٬١٩٣٨٦النقد في الصندوق 

١٦٬٦٦٩٬١٣٠٢٦٬٥٩٢٬٩٧٧

رأس المال- ١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

مكتتب والمدفوع بالكامل الوالمصدر و المصرح به 
-٢٠٢٠درهم (١٬٠٠٠٬٠٠٠سهم بقيمة ١
درهم) ١٬٠٠٠٬٠٠٠سهم قيمة كل منها ١

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠محتفظ بها من قبل انفكتس القابضة المحدودة 

نهایة الخدمة للموظفين أةمخصص مكاف- ١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

إدراجها) (معاد 

٢٬٠٢٢٬٣٤٩١٬٣١٤٬٨٢٧ینایر ١في 
٣٥٤٬٦٣٤٧٢٧٬٨٣٠للسنة

-)٢٬٣٥٥٬٢٣٥(المحول لطرف ذي عالقة 
) ٢٠٬٣٠٨()٢١٬٧٤٨(المدفوع خالل السنة

٢٬٠٢٢٬٣٤٩-دیسمبر  ٣١في 

ــات للمكافآت طویل األجل تتطلب قوانين العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن یقوم أصــــحاب   ــصــ األعمال بتكوین مخصــ
ــتنادًا للراتب النهائي  للتوظيف ـــــتحق هذه المزایا الدفع للموظفين عند نقلهم إلى منطقة أخرى أو عند انتهاء فترة خدمتهم اســـــــ . تســــ

للموظفين وعدد ســـــــنوات الخدمة. وبما أن موظفي المنشـــــــأة مدرجون في ســـــــجل رواتب طرف ذي عالقة، ُتحول مخصـــــــصـــــــات  
مكافآت نهایة الخدمة للموظفين إلى الطرف ذي العالقة.



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٣

القروض البنكية - ١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٤٥١٬٢٩٧٬٣٦٩٢٥٨٬٣٢٦٬٦٦٥ایصاالت أمانةَ 

وتتميز  تّم الحصول على السلفيات لتمویل متطلبات رأس المال العامل بصفة خاصة، وتترتب عليها فوائد باألسعار التجاریة.  
بطبيعتها قصيرة األجل. 

یتّم الحصول على التسهيالت البنكية باالشتراك مع األطراف ذات عالقة التالية بموجب السيطرة المشتركة للمستفيدین النهائيين: 

مجموعة دال المحدودة، السودان شركة-
مطاحن سيقا للغالل، السودان -
سيقا للتجارة، السودان شركة-
الجرارات السودانية، السودان مؤسسة -
مؤسسة الهواء السائل السودانية المحدودة، السودان -
مؤسسة سيقا لالستثمار المحدودة، السودان -
مجمع سيقا للصناعات الغذائية، السودان -
مؤسسة دال الهندسية المحدودة، السودان -
مؤسسة دال للسيارات المحدودة، السودان -
محدودة، السودان مؤسسة دال للصناعات الغذائية ال-
مؤسسة النيل األزرق لأللبان المحدودة، السودان -
دال للخدمات الطبية، السودان -
دال للخدمات الزراعية المحدودةشركة-
إیزینتوس م م ح -

تُقّوم إیصاالت األمانة بالدرهم ویترتب عليها معدل فائدة تجاریة، وهي مضمونة بما یلي: 

ضمان مؤسسي غير قابل لإللغاء من عدة أطراف ذات عالقة مبينة أعاله ومقرها السودان ودولة اإلمارات العربية  )أ
المتحدة؛ 

، W٣٤عالقة، تحدیدًا مجموعة دال الواقعة في القطعة رقم  رهن عقاري مسجل على العقارات في دفاتر طرف ذي  )ب
مالیين درهم لصالح البنك؛ ١٠سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بقيمة 

رهن عقاري مسجل / رسوم متغيرة على الممتلكات والمكائن والمعدات الواقعة في السودان لصالح البنك بإجمالي  )ج
رهن عقاري تغطي تسهيالت البنك بالكامل؛ وقيمة
تنازل عن وثيقة تأمين شاملة على جميع الموجودات المرهونة/المتعهد بها لصالح البنك. )د



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٤

ذمم دائنة تجاریة وأخرى - ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

١٢٠٬٩٦٧٬١٨٠١٠٦٬٩٠٩٬٤١٨ذمم دائنة تجاریة 
١٠٨٬٧١٥٬٣٧٥٢١٬٠٧٣٬٨٣٦العقود (دفعات مقدمة من العمالء) مطلوبات 

٤٣٬٨٤١٬١٥٢٤٢٬٩١٧٬٥٣٣مبالغ مستحقة الدفع

٢٧٣٬٥٢٣٬٧٠٧١٧٠٬٩٠٠٬٧٨٧

مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة  وهو  ،درهم)١٦٬٧٩٥٬٦٧٩-٢٠٢٠درهم (٥٣٬٨٠٩٬٦١٣مبلغ  تشمل الذمم الدائنة التجاریة  
١٣٢٬٤٨٠-٢٠٢٠درهم من أطراف ذات عالقة (٢٩١٬٤٨٣إدراج مبلغ إضافي في مطلوبات العقود بمبلغ ). تم ١٢(إیضاح 

درهم). 

لالطالع على تفاصيل  ٢٢یستحق سداد الدائنين التجاریين واآلخرین بالكامل خالل سنة واحدة من تاریخ التقریر. راجع إیضاح 
. مؤسسةعملية إدارة مخاطر ال

ح مستحقة الدفعتوزیعات األربا- ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

-٤٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١في 
١٥٦٬٠٠١٬٧٤٣٢٦٬٤٢٢٬٨٨٤توزیعات األرباح المعلنة خالل السنة

) ٢٢٬٤٢٢٬٨٨٤()٦٨٬٢٣٤٬٥٨٧(توزیعات األرباح المدفوعة خالل السنة

٩١٬٧٦٧٬١٥٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١في 

- ٢٠٢٠درهم للسهم (١٥٦٬٠٠١٬٧٤٣، تّم اإلعالن عن توزیعات أرباح بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
درهم للسهم).٢٦٬٤٢٢٬٨٨٤توزیعات أرباح بمبلغ 



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٥

قياس القيم العادلة- ٢٠

المالية. تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات 

تتألف الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة والودائع والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من  
من السلفيات من البنوك والذمم الدائنة التجاریة مؤسسةأطراف ذات عالقة والموجودات المالية األخرى. تتألف المطلوبات المالية لل

والمبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة وتوزیعات األرباح المستحقة الدفع. 

األداة المالية ضمن المعامالت الحالي ة إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية أدرجت بالمبلغ الذي یمكن به مبادلة 
الجاریة بين األطراف الراغبة، بدًال من البيع أو التصفية اإلجباریة. إن الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعاله تساوي 

تقریبا القيمة المدرجة بها نظرًا لتواریخ االستحقاق قصيرة األجل لتلك األدوات. 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١الواردة في بيان المركز المالي بالتكلفة المطفأة. في  یتم قياس جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
، ال یوجد موجودات مالية أو مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة.٢٠٢٠و

االلتزامـات والمطلوبات الطارئة- ٢١

المطلوبات الطارئة
ضـمان مؤسـسـي متبادل للقروض التي حصـلت عليها األطراف ذات عالقة بمبلغ مؤسـسـة، قدمت ال٢٠٢١دیسـمبر ٣١كما في 

درهم).  ٢٨٢٬٢٠٢٬٣٣٩-٢٠٢٠درهم (٢٧٢٬٠٩٨٬٠٠٠

االلتزامات
درهم).٧٢٬٧٥٠-٢٠٢٠درهم (٦٥٠٬٠٠٩تبلغ االلتزامات المخصصة لتحسين السفينة وترميمها 

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية - ٢٢

المسـؤولية الكاملة وعن اإلشـراف على إطار إدارة المخاطر، وعلى تطویر ومراقبة سـياسـات إدارة  مؤسـسـةتتولى اإلدارة التنفيذیة لل
.مؤسسةالمخاطر الخاصة بال

ولوضــع الحدود والضــوابط المناســبة مؤســســةلتحدید وتحليل المخاطر التي تواجهها المؤســســةتم وضــع ســياســات إدارة مخاطر ال
للمخاطر ومراقبتها ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام بالحدود الموضــوعة.  یتم مراجعة ســياســات وأنظمة إدارة المخاطر بصــورة  

ة  ، من خالل معایير وإجراءات التدریب واإلدار مؤســســة.  وتهدف المؤســســةدوریة إلدراج التغيرات في أوضــاع الســوق وأنشــطة ال
الخاصة بها، إلى تكوین بيئة رقابية منضبطة وبناءة یفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٦

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية- ٢٢

هي:مؤسسةإن المخاطر الرئيسية التي تنتج من األدوات المالية الخاصة بال

;مخاطر أسعار الفائدة
 االئتمان، مخاطر
مخاطر السيولة؛ و
 مخاطر العمالت األجنبية

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية نتيجة حصول تغيرات في  

أسعار الفائدة في السوق.

لمخاطر أسـعار الفائدة على مطلوباتها التي تترتب عليها فوائد (السـلفيات من البنوك). إن المطلوبات المالية  مؤسـسـةتتعرض ال
تعرضــها لمخاطر مرتبطة بالتأثيرات الناتجة عن التقلبات ضــمن المســتویات الســائدة  مؤســســةالتي تترتب عليها فوائد الخاصــة بال

ت النقدیة الخاصة بها.ألسعار الفائدة على مركزها المالي والتدفقا 

تم تحدید تحليل الحساسية المبين أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة للسلفيات البنكية بتاریخ إعداد التقریر المالي. وقد تم 
ـــــــــتخدم مق ـــــــــنة. یتم اســ ياس إعداد التحليل على افتراض أن هذه المبالغ القائمة بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت قائمة طوال الســ

نقطة أســــــــــــاس عند اإلبالغ عن مخاطر أســــــــــــعار الفائدة داخليًا لموظفي اإلدارة العليا ویمثل تقييم  ١٠زیادة أو انخفاض بمعدل  
اإلدارة للتغيرات الممكنة والمعقولة في أسعار الفائدة.

الزیادة/ 
التأثير على األرباح النقص في 

٢٠٢١٢٠٢٠نقاط األساس

) ٦٤٥٬٨١٦()١٬١٢٨٬٢٤٣(٪ ١٠+درهم 
١٬١٢٨٬٢٤٣٦٤٥٬٨١٦٪ ١٠-درهم  

بخالف التأثير الناتج عن التأثير على األرباح للسنة.مؤسسةال یوجد تأثير مباشر على حقوق ملكية ال



انفكتس تریدنج م م ح
إیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٣٧

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)- ٢٢

مخاطر االئتمان
.  مؤســســةتشــير مخاطر االئتمان إلى مخاطر إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، ما ینتج عنه خســارة مالية لل

إن التعرض لمخاطر االئتمان یتعلق بشكل رئيسي على الموجودات المالية التالية:

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

(معاد إدراجها) 

٧٤٠٬٤٤٩٬٢٠١٥٠٦٬٤٨٩٬١٣١التجاریة الذمم المدینة 
٥٢٬٤٥١٬٣٩٢٥١٬٢٦٥٬٩٥٠مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

٩٠٬٨٣١٬١٤٥٩٨٬٣٢٢٬٨٤٥موجودات مالية أخرى 
١٦٬٦٥٥٬٩٣٧٢٦٬٥٩٢٬٨٩١أرصدة لدى البنوك  

٩١٤٬١٢٣٥٨٠٬٨٦١ذمم مدینة أخرى، تتضمن الودائع 

٩٠١٬٣٠١٬٧٩٨٦٨٣٬٢٥١٬٦٧٨

الذمم المدینة التجاریة 
ــــبب زیادة  مؤســــــســــــةإن هدف ال ــــتمر في اإلیرادات مع تقليل الخســــــائر المتكبدة إلى الحد األدنى بســ هو الســــــعي لتحقيق نمو مســ

ـــــســـــــــةالتعرض لمخاطر االئتمان. تقوم ال ـــــة مؤســــ بالمتاجرة فقط مع أطراف ثالثة موثوقة وذات مالءة ائتمانية جيدة. إن ســـــــــياســــ
خلًيا وتحدید حدود االئتمان لهذه األطراف وفًقا للتقييم.هي تقييم المالءة االئتمانية لألطراف المقابلة دامؤسسةال

لمخاطر دیون معدومة غير  مؤســســةباإلضــافة لذلك، یتم مراقبة أرصــدة الذمم المدینة على أســاس مســتمر، مما یجعل تعرض ال
جوهري.

عمالءها على أسـاس خصـائص مخاطر االئتمان الكامنة في كل فئة حسـب مؤسـسـةإلدارة مخاطر االئتمان ومراقبتها، تصـنف ال
الموضح أدناه:

ــتفيـدین النهـائيين بمبلغ )(أ ــتركـة للمســــــــــــ المبـالغ المســــــــــــــتحقـة من أطراف ذات عالقـة (تجـاریـة) بموجـب الســــــــــــــيطرة المشــــــــــــ
ــتحقــة من أطراف ذات  ٤٠٣٬٢٨٤٬٢٢٦-٢٠٢٠درهم (٦٢٣٬١٦١٬١٩٣ عالقــة (غير تجــاریــة) بمبلغ درهم) والمبــالغ المســــــــــــ
درهم):٥١٬٢٦٥٬٩٥٠-٢٠٢٠درهم (٥٢٬٤٥١٬٣٩٢

ــتفيدین النهائيين وأكّد المســــــاهمون خطيًا أنهم  ــتركة للمســــ ــمل هذه الفئة المبالغ المســــــتحقة من الكيانات تحت الســــــيطرة المشــــ ــ تشــ
القة، إن ُوجدت. وبالتالي، أجرت إدارة  ســيتحملون الخســائر الناشــئة عن إمكانية تحصــيل المبالغ المســتحقة من األطراف ذات ع

تقييمًا وخلصت إلى عدم وجود خسائر ائتمان متوقعة على الذمم المدینة لطرف ذي عالقة.مؤسسةال

مقتنعة بعدم مؤســســةُیســتخدم المخصــص فيما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة لتســجيل خســائر االنخفاض في القيمة، ما لم تكن ال
لمبلغ المسـتحق. في هذه المرحلة، ُیعتبر بند الموجودات المالي غير قابل لالسـترداد ویتم شـطب المبلغ المحّمل  إمكانية اسـترداد ا

على المخصص مقابل القيمة الدفتریة لبند الموجودات المالي الذي انخفضت قيمته.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)- ٢٢

مخاطر االئتمان (تتمة)

الذمم التجاریة المدینة (تتمة)

درهم):١٠٣٬٢٠٤٬٩٠٥-٢٠٢٠درهم (١١٧٬٢٨٨٬٠٠٨العمالء من المؤسسات والعمالء اآلخرون بمبلغ )(ب

ــة المؤســـســـةتمتاز العالقة بين ال ــســـةوعمالئها بأنها طویلة األمد وتتّم مراقبة مخاطر االئتمان باســـتمرار وفقًا لســـياسـ . وتقيم مؤسـ
مخاطر االئتمان بتصــــــنيف العمالء ذوي خصــــــائص االئتمان المماثلة (أي، وفقًا ألنواع العمالء والمنتجات الُمباعة،  مؤســــــســــــةال

خسائر االئتمان المتوقعة مع مراعاة معدالت التعثر السابقة وظروف سةمؤسإلخ) في نفس الفئة. كما في تاریخ التقریر، تقيس ال
ـــادیة. وتراعي ال ـــتقبل حول الظروف االقتصــ ـــات المســ ـــةالســـــوق الحالية وافتراضــ ـــســ ــًا حاالت التعثر المحددة الخاصــــــة  مؤســ أیضـــ

ــات والعمال ــســـ ــابقة من جانب العمالء من المؤســـ ـــية ســـ ــع أي  بالعمالء. ونظرًا لعدم وجود حاالت تعثر رئيســ ء اآلخرین، لم ُیوضـــ
مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لهذه الفئة من الذمم المدینة.

مصــــفوفة مخصــــصــــات لقياس خســــائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة، والتي تتألف من عدد كبير  مؤســــســــةتســــتخدم ال
للغایة من األرصدة الصغيرة.

ـــــــــةوس لمخاطر االئتمان من عميل محدد حيث تتعامل الكما في تاریخ التقریر، ال یوجد تركز ملم ــســ مع قاعدة كبيرة من مؤســـــــــ
العمالء.

ــائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء من  یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخســ
المؤسسات والعمالء اآلخرین كما في تاریخ التقریر.

مخصص الخسارة إجمالي القيمة الدفتریة الخسارة معدل 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

درهم درهم درهم درهم % %

١١٧٬٨٥٧٬٧٣٢١٠٣٬٢٠٤٬٩٠٥٥٦٩٬٧٢٤١٬٩٦٥٬١١٩٪ ١.٩٠٪٠.٤٨شركات وعمالء آخرین

أرصدة لدى البنوك وموجودات مالية متداولة أخرى (ودائع تأمين)
الموجودات المالية األخرى بأموال التأمين البنكي المدفوعة مقابل تسهيل القرض. تم تقييم مخاطر االئتمان على األرصدة  تتعلق 

ــدة متوفرة عند الطلب ومحتفظ بها لدى مؤســــــســــــات مالية ذات  ــتویاتها نظرًا ألن هذه األرصــــ لدى البنوك باعتبارها في أدنى مســــ
سمعة طيبة بتصنيف ائتماني عالي.

ودائع والمدینون اآلخرون 
لمخاطر االئتمان ینتج  مؤســــســــةبخصــــوص مخاطر االئتمان الناتجة عن الذمم المدینة األخرى، تتضــــمن الودائع، فإن تعرض ال
من عجز الطرف المقابل، مع أقصى حد للتعرض الذي یساوي القيمة المدرجة لهذه الموجودات.
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المالية (تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر - ٢٢

مخاطر السيولة
صــعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية نتيجًة لنقص األموال.  مؤســســةإن مخاطر الســيولة هي المخاطر التي تنتج عندما تواجه ال

ــةینشــــــــأ تعرض ال ــتحقاق الموجودات المالية  مؤســــــــســــــ ــيولة في األســــــــاس نتيجًة لحدوث عدم توافق بين تواریخ اســــــ لمخاطر الســــــ
والمطلوبات المالية.

إن اإلدارة الحكيمة لمخاطر الســــــيولة تعني االحتفاظ بنقد وأرصــــــدة لدى البنوك كافية وتوافر التمویل من خالل توفر كمية كافية 
في إدارة الســـيولة في ضـــمان امتالكها مؤســـســـةعلى إغالق مراكز الســـوق. تتمثل منهجية المن تســـهيالت ائتمانية ملزمة والقدرة

دائمًا للســــــــيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند اســــــــتحقاقها، في الظروف العادیة والحرجة، دون تكبد خســــــــائر غير  
ر السـيولة، وذلك بمراقبة التدفقات النقدیة الفعلية المتوقعة بإدارة مخاطمؤسـسـةللخطر. تقوم المؤسـسـةمقبولة أو تعریض سـمعة ال

بالحد من مخاطر الســـــيولة لدیها بضـــــمان توفر التســـــهيالت مؤســـــســـــةومقارنة اســـــتحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. تقوم ال
یومًا من تاریخ  ٩٠إلى  ٦٠على وجوب ســداد المبالغ المســتحقة الدفع خالل  مؤســســةالبنكية الكافية. تنص شــروط البيع لدى ال

ــداد الذمم الدائنة التجاریة المتبقية عادة خالل   ٩٠إلى  ٦٠البيع. تم إجراء عمليات شـــــراء هامة من خالل دفعات مقدمة. یتم ســـ
یومًا من تاریخ الشراء.

ى تواریخ الدفعات  دیســمبر اســتنادًا إل٣١یلخص الجدول أدناه اســتحقاقات المطلوبات المالية غير المخصــومة للمؤســســة كما في 
التعاقدیة وأسعار الفائدة الحالية في السوق.  

(معاد إدراجها) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
أقل من أقل من 
المجموع سنة واحدةالمجموع سنة واحدة

درهم درهم درهم درهم 

٤٥١٬٢٩٧٬٣٦٩٤٥١٬٢٩٧٬٣٦٩٢٥٨٬٣٢٦٬٦٦٥٢٥٨٬٣٢٦٬٦٦٥القروض البنكية
١٦٤٬٨٠٨٬٣٣٢١٦٤٬٨٠٨٬٣٣٢١٤٩٬٨٢٦٬٩٥١١٤٩٬٨٢٦٬٩٥١دائنون تجاریون وآخرون 

٩١٬٧٦٧٬١٥٦٩١٬٧٦٧٬١٥٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠توزیعات أرباح دائنة 
٥٬٠٦٧٬٨٣٨٥٬٠٦٧٬٨٣٨٢٬٢٦٠٬٧٣٧٢٬٢٦٠٬٧٣٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

٧١٢٬٩٤٠٬٦٩٥٧١٢٬٩٤٠٬٦٩٥٤١٤٬٤١٤٬٣٥٣٤١٤٬٤١٤٬٣٥٣

تم اإلفصاح عن التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلية في بيان التدفقات النقدیة واإلیضاحات المعنية.

مخاطر العمالت األجنبية 
التغيرات في أســـــــعار صـــــــرف العمالت األجنبية. تنشـــــــأ إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بســـــــبب  

مخاطر العمالت األجنبية بشــكٍل رئيســي من عمليات البيع والشــراء التي تجریها الوحدة التشــغيلية بعمالت أجنبية بخالف العملة 
ـــتخدمة لدى الوحدة. وُتجرى معامالت ال ـــةالمســ ـــســ ـــي. وال تتأثر المؤســ ــاســ ــكل أســـ ـــةبالدرهم اإلماراتي بشـــ ـــســ ــكمؤســ ل ملموس بشـــ

بالحركات بالدرهم اإلمارتي المرتبطة حاليًا بالدوالر األمریكي.
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إدارة رأس المال- ٢٣

بتصــــنيف ائتماني قوي ونســــب جيدة لرأس  مؤســــســــةالرئيســــي من إدارة رأس المال هو التأكد من احتفاظ المؤســــســــةإن هدف ال
المال لدعم أعمالها وزیادة قيمة حقوق المساهم ألقصى حد ممكن.

ـــةتقوم ال ـــســ ــادیة. ومن أجل  مؤســ ــاع االقتصـــ ــوء التغيرات في األوضـــ بإدارة هيكل رأس المال لدیها وتجري تعدیالت عليه في ضـــ
ــةالمحافظة على هيكل رأس المال أو تعدیله، قد تقوم ال ــسـ ــاهمين أو إعادة بعض رأس  مؤسـ بتعدیل دفعات توزیعات األرباح للمسـ

ــاهمين أو إصــــدار أســــهم جدیدة.  لم یتم إجراء ــنتين  المال للمســ أیة تغييرات في األهداف أو الســــياســــات أو العمليات خالل الســ
ــاهمين من رأس المال واألرباح غير  ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١و٢٠٢١دیســـمبر ٣١المنتهيتين في   ، على التوالي. تتألف أموال المسـ

درهم).٣٢٢٬٩٣٩٬٧٨٨–٢٠٢٠درهم (٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠الموزعة وحساب المساهم، وُتقاس بمبلغ 

دیالت السنة السابقة وإعادة التصنيفات تع- ٢٤

، كما یلي:مؤسسةتم إجراء بعض التعدیالت وإعادة التصنيفات من قبل إدارة ال

شركةالفرع، بورتسودان، إلى -انفكتس تریدنج م م ح مؤسسةعمليات مؤسسة، حولت إدارة ال٢٠٢٠ینایر  ١ابتداًء من .١
وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة  ٢٠٢٠ینایر  ١ســيقا لالســتثمار المحدودة بناًء على قرار المســتفيدین النهائيين المؤرخ  

الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة.

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض وتصنيف السنة الحالية.  .٢

. وبناًء عليه، تم ٢٠٢٠ینایر  ١للتعدیالت وإعادة التصنيفات المذكورة أعاله على حقوق الملكية كما في  لم یكن هناك أي تأثير  
.مؤسسةعرض عمود ثالث في بيان المركز المالي من قبل إدارة ال

وفيما یلي التأثير للتعدیالت وإعادة التصنيفات أعاله:
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المعاد إدراجهاالتعدیالتسابقاً المعلنة 
درهم درهم درهم 

بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى:
١٬٩٧١٬٥٠٦٬٩٤٩) ٤٧٬٢٥٢٬٠٠٤(٢٬٠١٨٬٧٥٨٬٩٥٣إیرادات من عقود العمالء

)١٬٨١٤٬٠٢٠٬٧١٣(٣٢٬٥٧١٬١٤٥)١٬٨٤٦٬٥٩١٬٨٥٨(تكاليف مباشرة 
٣٬٠٥٥٬٨٠٦-٣٬٠٥٥٬٨٠٦دخل آخر 

٣٬٥٥٠٬٧٢٠-٣٬٥٥٠٬٧٢٠دخل التمویل 
) ٢٧٬٨٨٣٬٩٦١(١١٬٠٥٧٬٨٨٨) ٣٨٬٩٤١٬٨٤٩(مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

) ١١٬٢٣٣٬٤٢٦()  ٩٥٤٬٨٤٣() ١٠٬٢٧٨٬٥٨٣(تكاليف التمویل 

١٢٤٬٩٧٥٬٣٧٥)  ٤٬٥٧٧٬٨١٤(١٢٩٬٥٥٣٬١٨٩
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(تتمة)السابقة وإعادة التصنيفاتتعدیالت السنة - ٢٤

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
المعاد إدراجهاإعادة التصنيفات التعدیالتالمعلنة سابقاً 

درهم درهم درهم درهم 

بيان المركز المالي: 
الموجودات 

٤٬٣٤١٬٨٤٣٤٬٤٩٧٬٥٦٨)  ١٠٢٬٢٤١٬٠٠٩(١٠٢٬٣٩٦٬٧٣٤ممتلكات ومعدات 
١٬٩١٧-) ٢٤٬٧٠١(٢٦٬٦١٨ملموسة موجودات غير 

-) ٤٬٣٤١٬٨٤٣(-٤٬٣٤١٬٨٤٣األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
١٥٬٨٢٦٬٩٣٠-) ٩٬٠٩٨٬٤٥١(٢٤٬٩٢٥٬٣٨١المخزون 

١١٥٬٢٩١٬٠٤٤٣٩١٬٧٧٨٬٤٤٠٥٦٬٨٧٢٬٦٥٥٥٦٣٬٩٤٢٬١٣٩ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
-) ٥٦٬٨٧٢٬٦٥٥(-٥٦٬٨٧٢٬٦٥٥الموجودات المتداولة األخرى 

٥١٬٢٦٥٬٩٥٠-) ٢٧٦٬٦٥٦٬٨٥٥(٣٢٧٬٩٢٢٬٨٠٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
٢٦٬٥٩٢٬٩٧٧-) ٤٤٬٧٠٢(٢٦٬٦٣٧٬٦٧٩أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

حقوق الملكية 
--٨٢٬٢٤٣٬٥٨١) ٨٢٬٢٤٣٬٥٨١(تحویل عمالت أجنبية احتياطي 

٣٢٢٬٩٣٩٬٧٨٨-) ٦٧٬٠٥٧٬٩١٦(٣٨٩٬٩٩٧٬٧٠٤األرباح غير الموزعة 
) ١٬٠٠٠٬٠٠٠(--) ١٬٠٠٠٬٠٠٠(حساب المساهم

المطلوبات 
٢٬٠٢٢٬٣٤٩-) ١٬٦٨٣٬٢٠١(٣٬٧٠٥٬٥٥٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

-) ٢٢٬٢٦٢٬٠١٩(-٢٢٬٢٦٢٬٠١٩المطلوبات المتداولة األخرى 
١٣١٬٤١١٬١١٧١٧٬٢٢٧٬٦٥١٢٢٬٢٦٢٬٠١٩١٧٠٬٩٠٠٬٧٨٧دائنون تجاریون وآخرون 
--) ١٤٬٠٧٥٬٥٠٥(١٤٬٠٧٥٬٥٠٥مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٬٢٦٠٬٧٣٧-) ١٢٬٩٤١٬٨٨٨(١٥٬٢٠٢٬٦٢٥مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ 


