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تقرير
رئـيس مجـلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

باألصالــة عــن نفســي ونيابــًة عــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن أقــدم التقريــر الســنوي لمجموعــة إنوفســت عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.

يعلــم المســاهم الكريــم بــأن مجلــس إدارة إنوفســت قــد تــم انتخابــه حديثــًا وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه علــى درجــة كبيــرة مــن الثقــة بــأن األهــداف التــي 
يســعى لتحقيقهــا هــي أهــداف واقعيــة وهــي نتيجــة لعمليــة بحــث وإختيــار بموضوعيــة وتقييمهــا بعنايــة ويمثــل ســعي المجلــس الغتنــام الفــرص 
المجزيــة أبــرز األهــداف وأكبــر التحديــات، هــذا الوضــع قــد يحتــم علــى إنوفســت التغييــر والتكييــف مــع وضعهــا الجديــد، ال ســيما فــي ظــل البيئــات 
االقتصاديــة والماليــة والتنظيميــة الجديــدة التــي تعمــل فيهــا، ونحــن علــى درجــة كبيــرة مــن الثقــة وبعــون اللــه قادريــن مــن ان نعبــر بالشــركة إلــى 
حيــث نريــد و فقــد أثبتــت إنوفســت فــي عــدة مناســبات قدرتهــا علــى التكييــف مــع أوضاعهــا الجديــدة إذا دعــت الحاجــة لذلــك، وهــي مهيــأة لذلــك 
حيــث تتمتــع بتجــارب غنيــة مبنيــة علــى أرضيــة صلبــة مــن المبــادئ فضــاًل عــن أن المجلــس لديــه الرؤيــا الواضحــة وفريــق مؤهــل يتمتــع بالمهــارة 

المطلوبــة لرصــد واغتنــام الفــرص.         

أداء الشركة

ــة  ــر وتنمي ــد تطوي ــة علــى صعي ــة نوعي ــن، دشــنت إنوفســت اســتراتيجيتها الطموحــة وخطــة عملهــا لمــدة ثــالث ســنوات إلحــداث نقل ــل عامي قب
ــادرات  ــد مــن المب ــر علــى مســتوى العدي ــل انتهــاء مدتهــا فــي إحــراز تقــدم كبي ــه نجحــت االســتراتيجية قب ــرادات وبفضــل الل ــز اإلي األعمــال وتعزي
االســتراتيجية وبمــا فــي ذلــك تحقيــق التحــول الناجــح فــي أداء الشــركات وعــودة المجموعــة إلــى الربحيــة خــالل عامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وقــد تحققــت 
هــذه األهــداف الهامــة نتيجــة اإلدارة الفعالــة للمصاريــف التشــغيلية، النجــاح فــي التخــارج مــن بعــض االســتثمارات، وتحســين أداء االســتثمارات 
القائمــة، وتخفيــض تكاليــف التمويــل. وســنعمل خــالل الــدورة الحاليــة للمجلــس علــى تحقيــق األهــداف المتبقيــة وأكثــر وفقــًا  لالســتراتيجية 
المعتمــدة للثــالث الســنوات )٢٠١٦ - ٢٠١8( وبنهايــة هــذه االســتراتيجية ســتكون المجموعــة فــي وضــع أمثــل لتعتمــد اســتراتيجية أخــرى تقودهــا 

نحــو مزيــد مــن التطويــر والنجــاح.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة قــد حققــت أرباحــًا مجزيــة حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٧ حيــث حافظــت علــى أدائهــا اإليجابــي خــالل 
الفتــرة وبمــا يتوافــق مــع أدائهــا خــالل عــام ٢٠١٦ وفقــا للنتائــج الربــع ســنوية التــي تــم اإلفصــاح عنهــا ممــا يــدل علــى صــواب اســتراتيجية العمــل 
وااللتــزام المتقــن بتنفيــذ بنودهــا. وقــد تأثــرت نتائــج عــام ٢٠١٧ فــي الربــع الرابــع بشــكل ســلبي بســبب أخــذ مخصــص کبیــر مقابــل قضيــة مــع إحــدى 
الشــركات االســتثمارية فــي الكويــت.  وبهــذا الخصــوص تجــدر بنــا االشــارة بــأن المعاملــة مــع هــذه الشــركة االســتثمارية التــي ترتــب عليهــا أخــذ 
المخصــص قــد تمــت فــي فتــرة مجلــس االدارة الســابق، وإننــا نبــذل أقصــى جهدنــا مــن خــالل أخــذ كافــه االجــراءات االزمــة إلجــاد حــل خــالل هــذا 

العــام، ولتفــادى مثــل تلــك العمليــات فــي مســتقبل الشــركة وللحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين وتنميتهــا بطريقــه مهنيــة.

النظرة المستقبلية

مــن جانبنــا نؤكــد حرصنــا علــى تنفيــذ مــا تبقــى مــن اســتراتيجية إنوفســت وخطــة عملهــا للثــالث ســنوات والتــي ستؤســس إن شــاء اللــه تعالــى 
الســتراتيجية عــام ٢٠١9 ومــا بعــده.
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د.عمر المطوع
رئيس مجلس اإلدارة - ٢٠١8 

ونحــن نهــدف اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى التأكيــد علــى قــوة ومتانــة األســس التــي تقــوم عليهــا الشــركة والســعي لتحســين أوجــه القصــور 
فيهــا. وســوف نحــرص علــى تحســين أحــكام حوكمــة الشــركات علــى مســتوى المجموعــة بحيــث تلبــي توقعــات المســاهمين الرئيســيين ولتشــكل 
األســاس لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، ولــن ندخــر جهــدا لتأكيــد التــزام إنوفســت فــي تعظيــم المكاســب لصالــح المســاهمين، وال 

يســاورنا الشــك فــي أن ذلــك ســيعزز مــن قوتنــا علــى المــدى الطويــل وســيحقق لنــا التنميــة المســتدامة.

وبالنســبة للســنة القادمــة، ســوف ينصــب تركيزنــا علــى توظيــف الســيولة واألصــول التــي تملكتهــا الشــركة نتيجــة عمليــات التخــارج فــي بنــاء 
محفظتنــا االســتثمارية لتضــم شــركات ومشــاريع ناجحــة، وكذلــك نعتقــد بــان ذراعنــا التطويــري وهــي شــركة تامكــون للمقــاوالت ســتواصل دعــم 
إيــرادات المجموعــة مــن خــالل العقــود االنشــائية الحاليــة أو الجديــدة التــي ســتحصل عليهــا، باإلضافــة إلــى أن شــركة مرســى البحريــن لالســتثمار 
التــي أصبحــت مكــون مهــم فــي دعــم وتنميــة االقتصــاد الوطنــي. وعــالوة علــى ذلــك نــدرس ونقيــم بعــض الفــرص االســتثمارية التــي تتمتــع بدرجــة 

مقبولــة مــن المخاطــر والتــي ستســاهم ايضــا فــي دعــم اإليــرادات.

ختاما

يشــرفني أن أكــون رئيســًا لمجلــس إدارة إنوفســت فــي دورتــه الجديــدة، وإننــي أتطلــع إلــى العمــل بجانــب إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وبالتعــاون 
مــع اإلدارة التنفيذيــة وكافــة العامليــن بالشــركة لنكــون عنــد حســن ظــن المســاهمين واللــه نســأل أن يوفقنــا جميعــًا فــي أن نحقــق اإلنجــازات التــي 

ترتقــي لمســتوى طموحهــم.

وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى مســاهمينا علــى دعمهــم المتواصــل وإيمانهــم بالشــركة وإدارتهــا التنفيذيــة، كمــا 
أود أن أعــرب عــن تقديــري للمســاهمين، والشــركاء، وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن المتفانيــن فــي إنجــاز عملهــم علــى الوجــه األكمــل هــم 

محــل الرهــان ومحــور نجــاح الشــركة.

سائلين المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الخير والنجاح خطانا، والله ولي التوفيق.

نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة،

د.عمر المطوع
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة
رئيس التنفيذي ـ  ال

بسم الله الرحمن الرحيم

يســرني نيابــًة عــن نفســي وعــن مجموعــة إنوفســت أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الموحــدة لمجموعــة إنوفســت عــن الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.

فــي إطــار اســتراتيجية إنوفســت للثــالث ســنوات ٢٠١٦-٢٠١8، تــم ربــط هــذه الســنة الماليــة بأهــداف حــددت بعنايــة وكانــت أولــى نتائجهــا الحفــاظ 
علــى الربحيــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي، باإلضافــة إلــى تأســيس قاعــدة متينــة لمزيــد مــن النمــو فــي الســنوات القادمــة، وللجــزء األكبــر قــد 

كان لنــا ذلــك.

بــكل المعاييــر، كان عــام ٢٠١٧ عاًمــا مليًئــا باألحــداث، فــي غضــون النصــف األول مــن العــام أعلنــت إنوفســت عــن هويتهــا التجاريــة الجديــدة، 
وهــي أحــد األهــداف الرئيســية ضمــن إطــار اســتراتيجيتنا. ويأتــي اطــالق الهويــة الجديــدة تماشــيًا مــع تطــور ونمــو أعمــال المجموعــه، وســعيًا منــا 
إلعــادة تقديــم إنوفســت كمجموعــة اســتثمارية تســعى الــى اكتشــاف الفــرص المميــزة التــي تحقــق القيمــة المضافــة، وهــو الهــدف الرئيســي 
الــذي عملــت المجموعــة مــن أجلــه منــذ انطــالق مســيرتها فــي عــام ٢٠٠٢. وعــالوة علــى ذلــك، تمكنــت  إنوفســت منــذ الربــع األول الــى الربــع 
الثالــث خــالل عــام ٢٠١٧ مــن تحقيــق اربــاح مرحليــة بصــورة منتظمــة ومتواصلــة وذلــك مــن خــالل تحقيــق تخارجــات ناجحــة مــن بعــض االســتثمارات، 
وتحســين اداء المحفظــة االســتثمارية واداء الشــركات التابعــة والمشــاريع القائمــة، حيــث حققــت إنوفســت صافــي أربــاح مجمعــة خــالل التســعة 
أشــهر األولــى مــن العــام بلغــت ١9.١ مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة ١٠٦% عــن نفــس الفتــرة مــن عــام ٢٠١٦ فيمــا ارتفعــت صافــي االربــاح التشــغيلية 
ــا غيــر  الموحــدة خــالل نفــس الفتــرة بنســبة 59% ، وبلغــت نســبة العائــد علــى حقــوق المســاهمين مــا يعــادل ١4%.، كمــا شــهدت إنوفســت طلًب
مســبوق علــى أســهمها، حيــث تــم تــداول أكثــر مــن 334 مليــون ســهم خــالل العــام، وبلــغ سعرالســهم أعلــى مســتوياته خــالل ســبع ســنوات ليصــل 

4٢ ســنًتا أمريكًيــا خــالل الربــع الثالــث.

وفــي ضــل هــذه المؤشــرات اإليجابيــة التــي حققتهــا إنوفســت، أنهــت المجموعــة الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٧ ببعــض التغييــرات الجذريــه بعــد قيــام 
تحالــف مــن المســتثمرين بشــراء مــا يعــادل ٢٠% مــن أســهم إنوفســت وذلــك مــن خــالل صفقــات ذات طبيعــة خاصــة تمــت علــى بورصــة الكويــت،  
وقــد ترتــب علــى ذلــك حــدوث تغييــرات مهمــة فــي قائمــة المــالك الرئيســيين، وبنــاء عليــه فقــد إســتقال مجلــس االدارة وتــم  إنتخــاب مجلــس 
إدارة جديــد فــي ١4 ســبتمبر ٢٠١٧ والــذي إســتلم زمــام االمــور منــذ بدايــة الربــع الرابــع، والــذي بــدوره إتخــذ بعــض أعضــاءه قــرارات لــم تصــب فــي 
مصلحــة العمــل وبالتالــي أثــرت علــى نتائــج الربــع الرابــع بشــكل ســلبي بعــد إحتســاب مخصــص تحفظــي بقيمــة ١5.5 مليــون دوالر امريكــي مقابــل 
المعامــالت الماليــة التــي تمــت مــع إحــدى الشــركات االســتثمارية فــي دولــة الكويــت، ممــا أدى الــى انخفــاض صافــي االربــاح المجمعــة مــع نهايــة 
عــام ٢٠١٧ الــى 5.9 مليــون دوالر أمريكــي.  وقــد أســفرت هــذه التطــورات بعــد تدخــل مصــرف البحريــن المركــزي عــن اســتقالة أربعــة مــن أصــل 

خمســة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي ١4 ديســمير ٢٠١٧. 

وبعــد هــذه التحديــات التــي مــرت بهــا الشــركة تســعى إنوفســت مــن خــالل مجلــس إداراتهــا الجديــد والــذي تــم إنتخابــه فــي شــهر فبرايــر ٢٠١8 مــن 
تجاوزعواقــب تلــك االحــداث والعــودة بالشــركة الــى المســارالصحيح. ونحــن نــدرك تماًمــا التحديــات المســتقبلية التــي قــد تواجهنــا فــي عــام ٢٠١8، 
ــرة التــي تتطلــب التحديــث المســتمر لألنظمــة والتشــريعات والعمــل بعنايــة علــى تطبيــق  ــة العمــل المتغي كمــا نــدرك المخاطــر الكامنــة فــي بيئ
مبــادئ الحوكمــة لتســاعدنا فــي التكيــف ومواجهــة هــذه المســتجدات، حيــث تمثــل لنــا الحوكمــة معيــار لقيــاس مســتوى النجــاح الــذي نحققــه فــي 

٧
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مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي

القطاعــات التــي نعمــل بهــا وبالتالــي هــي أولويــة رئيســية فــي مواصلــة النمــو وعامــل مؤثــر فــي تنفيــذ مبادراتنــا نحــو مواصلــة تحقيــق أهــداف 
اســتراتيجيتنا ٢٠١٦-٢٠١8 والعمــل علــى تعويــض بعــض اإلخفاقــات التــي حدثــت خــالل عــام ٢٠١٧. 

وفــي الختــام، أود أن أرحــب بأعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد لعــام ٢٠١8، والذيــن يمثلــون مزيجــًا مــن الخبــرات الــذي يعــزز بــإذن اللــه تعالــى رســم رؤيــة 
مشــتركة إلنوفســت تمكنهــا مــن مواصلــة نموهــا وتطورهــا.  كمــا أتقــدم بخالــص شــكري وتقديــري للمســتثمرين وشــركاؤنا اإلســتراتيجيون الذيــن 

لعبــوا دورًا مهمــًا فــي دعــم أعمــال الشــركة وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي المجموعــة علــى تفانيهــم فــي العمــل خــالل العــام المنصــرم.

أســأل اللــه العلــي القديــر أن يوفقنــا فــي مســعانا، وأن يلهمنــا القــرار الســديد نحــو كل مــا يســهم فــي الوصــول إلــى مســتقبل واعــد، وبمــا يســاعد 
علــى توجيــه جهودنــا نحــو مصلحــة المجموعــة وكل المســاهمين الكــرام.

مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي
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تقرير
الحوكمة 

كل خطوة نخطوها وكل عمل نقوم به له 
أهمية كبيرة في توجيه الشركة نحو أفضل 

الممارسات في نطاق حوكمة الشركة.
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تم إدارة الشركة خالل العام ٢٠١٧ من قبل مجلسي إدارة مختلفين 
مجلس اإلدارة األول تكون من عدد ٧ أعضاء تم انتخابهم في 

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢9 مارس ٢٠١5، وقد 
قدم هذا المجلس استقالته بتاريخ ٢8 أغسطس ٢٠١٧. أما مجلس 
اإلدارة الثاني فقد بلغ عدد أعضائه 5 أعضاء واستمرت فترة إدارته 

للشركة فترة 3 أشهر حيث تم انتخابه بتاريخ ١4سبتمبر٢١٧ وأعتبر 
المجلس منحال بتاريخ ١4ديسمبر ٢٠١٧ بعد ان قدم عدد 4 أعضاء 

استقاالتهم، وعليه سيتم اإلشارة في هذا القرير لكال المجلسين 
باستخدام مفردتي األول والثاني. 
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١. هيكل نظام الحوكمة
تخضــع الشــركة لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بمرســوم رقــم ٢١ لســنه ٢٠٠١ )»قانــون الشــركات«( وتعديالتــه، وقانــون حوكمــة الشــركات 
لمملكــة البحريــن )»قانــون الحوكمــة«(، و المجلــد رقــم 4 و ٦ مــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي )وتحديــدا أنظمــة 

ــة لســنة ١98٧ بشــكل عــام )"األنظمــة"(. ــون بورصــة البحريــن ألوراق المالي ــة العامــة HC Module (، وقان الرقاب

تلتــزم الشــركة بمســؤوليتها تجــاه المســاهمين بتبنــي أعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات. تؤمــن الشــركة بــأن التطبيــق الســليم لحوكمــة الشــركات 
يعــزز القيمــة لمســاهميها وتوفــر مبــادئ توجيهيــه مناســبة لــكل مــن مجلــس اإلدارة، واللجــان التابعــة لــه، واإلدارة التنفيذيــة للقيــام بواجباتهــم بمــا 
يخــدم مصلحــة الشــركة ومســاهميها. لذلــك تســعى الشــركة إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية، والمســاءلة واإلدارة الفعالــة مــن خــالل تبنــي 

ومتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجيات، واألهــداف والسياســات الراميــة إلــى االلتــزام بمســئولياتها التنظيميــة واألخالقيــة.

٢. مجلس اإلدارة 
مجلــس اإلدارة األول تكــون مــن عــدد ٧ أعضــاء تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ ٢9 مــارس٢٠١5، وقــد قــدم هــذا 
المجلــس اســتقالته بتاريــخ ٢8 أغســطس ٢٠١٧. أمــا مجلــس اإلدارة الثانــي فقــد بلــغ عــدد أعضائــه 5 أعضــاء واســتمرت فتــرة إدارتــه للشــركة فتــرة 3 

أشــهر حيــث تــم انتخابــه بتاريــخ  ١4 ســبتمبر ٢٠١٧ وأعتبــر المجلــس منحــال بتاريــخ ١4ديســمبر ٢٠١٧ بعــد ان قــدم عــدد 4 أعضــاء اســتقاالتهم.  

٢.١ عملية االنتخاب
تقــوم لجنــة التعيينــات والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة بمراجعــة المهــارات والمؤهــالت الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء المجلــس بصــورة دوريــة 
ألي مرشــح جديــد. تقــوم الجمعيــة العامــة بانتخــاب المرشــح الجديــد بعــد حصولــه علــى غالبيــة األصــوات خــالل عمليــة االقتــراع. يتــم توزيــع المناصــب 
فــي مجلــس اإلدارة وفــق النظــام األساســي للشــركة ووفــق قانــون الشــركات التجاريــة. يتــم إلغــاء العضويــة مــن مجلــس اإلدارة فــي حــال ارتكــب 

عضــو مجلــس اإلدارة جنايــة أو خــان الثقــة أو أشــهر إفالســه.

٢.٢ تشكيل المجلس
يعتبــر رئيــس مجلــس اإلدارة مســئوال عــن اإلشــراف علــى ســير عمــل اإلدارة التنفيذيــة، ويتــم تقييــم أدائهــا بصــورة منتظمــة إضافــة إلــى مســؤوليته 
عــن قيــادة المجلــس، والتأكــد مــن فعاليتــه ومراقبــة أداء الرئيــس التنفيــذي والتواصــل مــع مســاهمي الشــركة. قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان 
معينــة وبصالحيــات محــددة لغــرض توجيــه اإلدارة واإلشــراف علــى ســير العمليــات واتخــاذ القــرارات بالشــركة. يقــوم مجلــس اإلدارة بصــورة مباشــرة 

أو عــن طريــق لجانــه المختلفــة، باإلشــراف علــى إدارة الشــركة

ــة. يقــوم المجلــس باإلشــراف علــى كافــة أعمــال الشــركة  قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد وفصــل المســئوليات بيــن المجلــس وبيــن اإلدارة التنفيذي
ويوافــق عليهــا وهــو مســئول عــن األمــور المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، وإعــداد البيانــات الماليــة، وحوكمــة الشــركات. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي 
تتطلــب موافقــة المجلــس فتتضمــن، مــن بيــن األمــور األخــرى، اعتمــاد البيانــات الماليــة، وعمليــات االســتحواذ والتخــارج مــن الشــركات. كمــا يحــرص 

المجلــس علــى التمســك بالقيــم األساســية للشــركة، والمنصــوص عليهــا فــي سياســات الشــركة الداخليــة.

يتــم مراجعــة وتحديــث جميــع سياســات الشــركة بصــورة ســنوية مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. كمــا تقــوم إدارة المخاطــر وبالتنســيق 
مــع إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة بالعمــل علــى متابعــة تحديــث وتطبيــق السياســات واإلجــراءات وذلــك تحــت إشــراف لجــان اإلدارة التنفيذيــة 
المعنيــة. إن مجلــس اإلدارة مســئول أيضــا عــن الموافقــة علــى أي عمليــات تتــم مــع أطــراف ذات العالقــة وذلــك حســب جــدول الصالحيــات 
المعمــول بــه بالشــركة. إضافــة لذلــك، فــإن أي عمليــة جوهريــة تحددهــا الشــركة وتتطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة. كمــا أن مجلــس اإلدارة مســئول 
عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة. وقــد تــم بيــان تفاصيــل واجبــات ومهــام ومســئوليات مجلــس اإلدارة ضمــن إطــار حوكمــة الشــركات 

الخــاص بالشــركة.

بإمــكان أعضــاء مجلــس اإلدارة التواصــل مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة فــي جميــع األوقــات. يقــوم الرئيــس التنفيــذي بالتعــاون مــع اإلدارة 
العليــا بمراقبــة أداء الشــركة وتوجيههــا نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة، كمــا يقــوم بــإدارة الشــئون اليوميــة بنــاًء علــى السياســات، واألهــداف 

واالســتراتيجيات والمبــادئ التوجيهيــة التــي يتبناهــا ويوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــن فتــرة ألخــرى.

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن عــدد ٧ أعضــاء مســتقلين. تشــكل خبــرات األعضــاء حزمــة متنوعــة مــن الكفــاءات المهنيــة العاليــة وبخاصــة فــي 
المجاليــن المالــي وهيكلــة االســتثمارات فضــاًل عــن االســتثمار العقــاري.

تــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة بموجــب عقــد اتفاقيــة مبيــن فيهــا اختصــاص ومســئوليات عضــو مجلــس اإلدارة خــالل فتــرة عضويتــه فــي المجلــس 
ــر الوقــت الــالزم للقيــام بواجباتــه وكذلــك التعويضــات والمكافــآت وكذلــك إمكانيــه مــن أن يحصــل علــى  وكل مــا يتعلــق بالتزامــه مــن ناحيــة توفي

استشــارة مهنيــة مســتقلة متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك.

3. أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم األخرى 
يبين الجدولين أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة األول والثاني وتاريخ عضويتهم األول:
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مجلس اإلدارة األول:

تاريخ انتهاء تاريخ التعيين األولمدة التعيينالعضو
التعيين

نوع 
تاريخ نهاية الدورة المنصبالعضوية

مالحظاتالحالية

خالد سعود 
السنعوسي

ثالث سنوات

٢9 مارس ٢٠١5

الربع االول 
من ٢٠١8

عضو غير مستقل
تنفيذي

تم قبول استقالة 
المجلس في اجتماع 

الجمعية العامة 
العادية المنعقد 

بتاريخ

١4 سبتمبر ٢٠١٧

-

عضو غير مستقل٢ يونيو ٢٠٠٢فريد سعود الفوزان
عضوية مستمرةتنفيذي

عضو غير مستقل٢9 مارس ٢٠١١بشار ناصر التويجري
-تنفيذي

عضو غير مستقل3١ مارس ٢٠١4بدر خليفة العدساني
-تنفيذي

يوسف علي الرشيد 
عضو غير مستقل٢9 مارس ٢٠١5البدر

-تنفيذي

محمد إبراهيم 
عضو غير مستقل١٦ مايو٢٠١١النغيمش

-تنفيذي

عضو غير مستقل٢9 مارس ٢٠١5عثمان محمد القريشي
-تنفيذي

مجلس اإلدارة الثاني:

تاريخ انتهاء تاريخ التعيين األولمدة التعيينالعضو
التعيين

نوع 
تاريخ نهاية الدورة المنصبالعضوية

مالحظاتالحالية

عبدالله محمد الحميدي

الربع االول ١4سبتمبر٢٠١٧ثالث سنوات
من ٢٠٢٠

عضو غير مستقل
تنفيذي

بتاريخ 
١4ديسمبر٢٠١٧

أعتبر المجلس منحال 
بعد استقالة عدد 4 
أعضاء من أصل 5 

أعضاء

استقال

عضو غير مستقلشالش هيف الحجرف
استقالتنفيذي

عضو تنفيذيبشار ناصر التويجري
لم يستقيلتنفيذي

عضو غير مستقلأيمن أحمد شيت
استقالتنفيذي

عضو غير مستقلفهد غازي العبد الجليل
استقالتنفيذي

٤. حصة أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة
يمتلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة األول وهــم مــن غيــر التنفيذييــن فــي الشــركة إجمالــي عــدد ١,٠٦٦,١5٠ ســهم كمــا فــي 3١ديســمبر٢٠١٧ )جــدول أ(، 
بالمقابــل ال توجــد أيــة ملكيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة الثانــي بنهايــة العــام ٢٠١٧، )جــدول ب( الجدوليــن أدنــاه يبينــان حركــة األســهم للســادة أعضــاء 

مجلــس اإلدارة خــالل العــام ٢٠١٧، علــى النحــو التالــي:

)جدول أ(

عدد األسهم كما فيعضو مجلس اإلدارة
3١ ديسمبر ٢٠١6

عدد األسهم كما في
 3١ ديسمبر ٢٠١٧

تداول عضو مجلس 
اإلدارة خالل السنة

النسبة من إجمالي 
عدد األسهم

------------خالد سعود السنعوسي. ١

٠.34---9٦٢,٦5٠9٦٢,٦5٠فريد سعود الفوزان. ٢

------------بشار ناصر التويجري. 3

---)  ١٠٠,٠٠٠ (---١٠٠,٠٠٠بدر خليفة العدساني. 4

---)١٠3,5٠٠(١٠3,5٠٠١٠3,5٠٠يوسف علي الرشيد البدر. 5

------------محمد إبراهيم النغيمش. ٦

------------عثمان محمد القريشي. ٧

٠.38)٢٠3,٠٠٠(١,١66,١5٠١,٠66,١5٠اإلجمالي

١٢



 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

)جدول ب(

عدد األسهم كما فيعضو مجلس اإلدارة
٤ أكتوبر ٢٠١٧

عدد األسهم كما في 
 3١ ديسمبر ٢٠١٧

تداول عضو مجلس 
اإلدارة خالل السنة

النسبة من إجمالي 
عدد األسهم

---)١3,9٠٠,٠٠٠(---١3,9٠٠,٠٠٠عبدالله محمد الحميدي. ١

--- )3,٢٠١,١5٦(---3,٢٠١,١5٦شالش هيف الحجرف. ٢

------------بشار ناصر التويجري. 3

------------أيمن أحمد شيت. 4

--- ---------فهد غازي العبد الجليل. 5

---)١٧,١٠١,١56(---١٧,١٠١,١56اإلجمالي

5. توزيع ملكية األسهم
5.١ توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية

يشــير ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ إلــى وجــود 754 مســاهم يمتلكــون ٢8٦,5١١,٢٢5 ســهما. فيمــا يلــي توزيــع ملكيــة 
أســهم الشــركة حســب الجنســية: 

نسبة الملكية )%(عدد األسهم المملوكةالجنسية

3٢,١٧9,٠٦9١١.٢3بحريني

٢54,33٢,١5٦88.٧٧غير بحريني

٢8٦,5١١,٢٢5١٠٠اإلجمالي

5.٢ المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة
يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة:

% نسبة ملكية األسهمالدولةعدد األسهمالمساهمين

٢4.٦٢الكويت٧٠,55٠,١55أسعد عبد العزيز عبد الله السند

١3.٦١الكويت38,98١,59١بيت االستثمار الخليجي

8.٧١الكويت٢4,95٠,٠٠٠شركة ميكانيزم للتجارة العامة 

٦.88اإلمارات١9,٧48,883بنك دبي اإلسالمي

4٦.١٧متعدد١3٢,٢8٠,59٦مستثمرين ّاخرين

٢86,5١١,٢٢5١٠٠اإلجمالي

5.3 توزيع ملكية األسهم وفقا للكمية والحجم
يبين الجدول أدناه توزيع ملكية األسهم حسب حجم المساهمة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

% نسبة الملكية من المجموععدد المساهمينعدد األسهم المملوكةنسبة الملكية

8٠,٧5٠,١8٧٧4٠٢8.١8أقل من ١%

١5١,53٠,4٠9١٠١٧.99% - أقل من %5

544,٦98,883٢١5.٦٠% - أقل من ١٠%

١٠١٠9,53١,٧4٦٢38.٢3% - أقل من ٢٠%

٢86,5١١,٢٢5٧5٤١٠٠المجموع

5.4 ملكية الحكومة
ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧.

6.لجان مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة األول

قام بتشكيل أربع لجان وبمهام وصالحيات محدده.
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نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة الحوكمة

رئيس اللجنةفريد سعود الفوزان 

مستقلحوكمة الشركات

نائب الرئيسيوسف علي الرشيد البدر  

- عضوخالد سعود السنعوسي 

- عضومحمد إبراهيم النغيمش

- عضوداود سلمان بن عيسى
 

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التدقيق

الرقابة الداخليةرئيس اللجنةبدر خليفة العدساني 
الرقابة الخارجية
رقابة االلتزام

مكافحة غسيل األموال
مستقل نائب الرئيسبشار ناصر التويجري 

عضوعثمان محمد القريشي

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التعيين والمكافآت

رئيس اللجنةخالد سعود السنعوسي 
الموارد البشرية

التعويضات والحوافز
الشئون اإلدارية

مستقل
نائب الرئيسفريد سعود الفوزان 

عضويوسف علي الرشيد البدر 

عضومحمد إبراهيم النغيمش

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة المخاطر

إدارة المخاطررئيس اللجنةعثمان محمد القريشي
وضع السياسات المتعلقة 

بإدارة المخاطر
مستقل نائب الرئيسبدر خليفة العدساني

عضوبشار ناصر التويجري

مجلس اإلدارة الثاني
ــات والمكافــآت /  ــة )التدقيــق والمخاطــر( وكذلــك دمــج لجنتــي التعيين ــة واحــدة تحــت مســمى لجن  أقــر دمــج لجنتــي التدقيــق والمخاطــر لتكــون لجن
الحوكمــة لتكــون لجنــة واحــدة تحــت مســمى لجنــة )التعيينــات والمكافــآت / الحوكمــة(، كمــا شــكل المجلــس لجنــة إضافيــة وهــي اللجنــة التنفيذيــة 

لتكــون ضمــن لجــان مجلــس االدارة.

المنصبأعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

رئيس اللجنةفهد غازي العبد الجليل

نائب الرئيسأيمن أحمد شيت 

عضوشالش هيف الحجرف 

المنصبأعضاء لجنة التعيينات والمكافآت / الحوكمة

رئيس اللجنةعبدالله محمد الحميدي 

نائب الرئيسشالش هيف الحجرف 

عضوفهد غازي العبد الجليل

عضوالشيخ داوود سلمان بن عيسى

المنصبأعضاء اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنةعبدالله محمد الحميدي 

نائب الرئيسشالش هيف الحجرف 

عضوأيمن أحمد شيت 

يتــم عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة وفقــًا لألنظمــة مــرة واحــده علــى األقــل كل ربــع ســنة ومتــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك باإلضافــة إلــى اجتماعــات 
اللجــان التابعــة للمجلــس، وقــد اجتمــع مجلــس اإلدارة خــالل عــام ٢٠١٧ عــدد 8 اجتماعــات، كمــا تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي للشــركة 

فــي 5 مــارس ٢٠١٧.
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خــالل فتــرة عقــد مجلــس اإلدارة األول والثانــي اجتمعــت لجنــة التدقيــق ثالثــة اجتماعــات، ولجنــة التعيينــات والمكافــآت اجتمــاع واحــد، ولجنــة الحوكمــة 
اجتمــاع واحــد، ولجنــة إدارة المخاطــر ثالثــة اجتماعــات ولــم تعقــد اللجنــة التنفيذيــة التــي شــكلها مجلــس اإلدارة الثانــي أي اجتمــاع، الجــدول التالــي 

يبيــن توزيــع اجتماعــات لجنــة مجلــس اإلدارة خــالل فتــرة مجلــس اإلدارة األول والثانيــة علــى النحــو التالــي:

التنفيذيةالتعيين والمكافآتحوكمةمخاطرتدقيقمجلس اإلدارة

---١٢١١األول 

---------٢١الثاني

---33١١المجموع

يتســلم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه مــن اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــه حــول الجوانــب المختلفــة مــن أعمــال الشــركة كمــا يتســلم تقاريــر 
مــن كل مــن إدارة التدقيــق، إدارة المخاطــر، واإلدارة الماليــة.

لجنة التدقيق
شكل مجلس إدارة إنوفــست لجنة تدقيق مكونة من ثالثة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة جميعهم أعضاء مستقلون.

تتمتع اللجنة بالخبرات المالية الالزمة وغيرها من الخبرات ذات صلة وتشمل:

القــدرة علــى قــراءة وفهــم البيانــات الماليــة للشــركات بمــا فــي ذلــك الميزانيــة العموميــة، بيــان الدخــل، بيــان التدفقــات النقديــة للشــركة والتغييــر 
فــي حقــوق المســاهمين.

فهــم المبــادئ المحاســبية التــي تعــد بموجبهــا البيانــات الماليــة للشــركة، لديــة الخبــرة فــي تقييــم البيانــات الماليــة وبخاصــة تلــك التــي ترتبــط بطبيعــة 
عمــل الشــركة، وكذلــك فهــم الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة، اســتيعاب مهــام لجنــة التدقيــق وأهميتهــا.

تجتمع لجنة التدقيق على األقل 4 مرات في السنة. كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة التعيين والمكافآت
شــكل مجلــس اإلدارة األول لجنــة التعييــن والمكافــآت مكونــة مــن أربعــة أعضــاء مســتقلون، امــا خــالل فتــرة مجلــس اإلدارة الثانــي فقــد شــكلت لجنــة 

التعييــن والمكافــآت مــن عــدد ثالثــة أعضــاء.
تجتمع لجنة التعيين والمكافآت على األقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة الحوكمة
ــة  ــرة مجلــس اإلدارة الثانــي فقــد شــكلت لجن ــة مــن خمســة أعضــاء مســتقلون، امــا خــالل فت ــة الحوكمــة  مكون شــكل مجلــس إدارة إنوفســت لجن
التعييــن والمكافــآت مــن عــدد ثالثــة أعضاء.تجتمــع لجنــة الحوكمــة علــى األقــل 4 مــرات فــي الســنة، كمــا تعمــل اللجنــة بموجــب ميثــاق رســمي موثــق 

ومعتمــد.

لجنة المخاطر
شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة المخاطر مكونة من ثالثة أعضاء مستقلون.

تجتمع لجنة المخاطر على األقل مرتين في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

اللجنة التنفيذية
شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة أعضاء مستقلون.

تجتمع اللجنة التنفيذية على األقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، ومسمياتهم الوظيفية ومراكزهم األخرى:

خالد سعود السنعوسي 
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

يتمتــع الســيد خالــد السنعوســى بســجل طويــل حافــل باإلنجــازات حققهــا عبــر المناصــب التنفيذيــة التــي تقلدهــا وعضويتــه فــي عــدد مــن مجالــس 
إدارات الشــركات المعروفــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حاليــًا هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة إنوفســت.

تمتــد خبــرات الســيد خالــد السنعوســى ألكثــر مــن ٢٠ عامــا فــي مجــال االســتثمار، والعقــارات، الخدمــات المصرفيــة والتمويــل، قطاعــات الطاقــة 
وغيرهــا، مدعومــة بخبــرات مهنيــة فــي وضــع االســتراتيجيات التطويريــة والتنظيميــة وفــي اإلدارة واإلشــراف على هيكلــة االســتثمارات، وتطويــر 

األعمــال.
تــرأس الســيد خالــد السنعوســى ســابقا مجلــس إدارة شــركة األولــى لمــوارد الطاقــة )الكويــت(، كمــا شــغل ســابقًا عــدد من العضويات فــي مجالــس 

إدارات الشــركة األولى لالســتثمار )الكويت(، الشــركة القابضة للمشــاريع الســعودية )KSA(، وشــركة عقارات الخليج )الســعودية(.
السيد خالد السنعوسى حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

فريد سعود الفوزان
نائب رئيس مجلس اإلدارة.

مستقل

يشــغل الســيد فريــد الفــوزان حاليــًا منصــب نائــب الرئيــس لشــركة المجموعــة الخليجيــة ومقرهــا الكويت والتي تمتلــك عددًا من الشــركات المتخصصة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال الخدمات الهندســية والصناعية والتجارية.

ــت( وشــركة أمــالك العقاريــة  ــان )الكوي ــك بوبي ــة ومنهــا بن ــة واالســتثمارية والعقاري ــدة مــن الشــركات المالي ــه عضويــة فــي مجالــس عدي كمــا لدي
)الكويــت( وشــركة ســافكورب القابضــة )الكويــت(، فضــاًل عــن عضويتــه فــي شــركة تامكــون للمقــاوالت وشــركة درة مارينــا البحريــن )مملكــة البحريــن( 

التابعيــن لشــركة إنوفســت لالســتثمار، وهــو عضــو فــي لجنــة التجــارة والنقــل فــي غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت.
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.)CSR( وهو ناشط في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات 

السيد فريد الفوزان حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص تمويل من جامعة الكويت.

بشار ناصر التويجري
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

الســيد بشــار التويجــري حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل والبنــوك عــام ١99٦ مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة ٢٠٠4 انضــم إلــى شــركة 
بيــت االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات ويشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيذي.

يشغل الســيد بشــار التويجــري حاليــا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة فــي الكويــت، وأيضــًا نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة مدائــن العقاريــة فــي دبــي، ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة أفــكار القابضــة بالكويــت. كمــا يشــغل الســيد بشــار التويجــري منصــب 

نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة أركان الكويــت العقاريــة فــي الكويــت. 

فــي الفتــرة مــن ١99٦ إلــى ٢٠٠3 كان الســيد بشــار التويجــري يشــغل مناصــب عــدة فــي بنــك الكويــت الوطنــي قبــل أن يتــم تعيينــه كمديــر ائتمــان 
فــي إدارة تمويــل الشــركات، وهــو أيضــا مديــر إئتمــان معتمــد مــن معهــد الدراســات المصرفيــة فــي الكويــت.

بدر خليفة العدساني 
عضو مجلس اإلدارة

مستقل 

الســيد بــدر العدســاني يمثــل انضمامــه إلــى مجلــس إدارة إنوفســت مكســب نوعــي حيــث يتمتــع بخبــرات فنيــة وتقنيــة وإداريــة تمتــد ألكثــر مــن ١5 
عامــا فــي مجــال صناعــة البتــرول واالســتثمار العقــاري، وإدارة وتنميــة األصــول العقاريــة.  يشــغل الســيد بــدر العدســاني منصــب رئيــس المجموعــة 

العقاريــة والتطويــر فــي شــركة الصالحيــة العقاريــة.

يتمتــع الســيد بــدر العدســاني بجانــب عضويتــه بمجلــس إدارة فــي إنوفســت بعــدد مــن العضويــات فــي مجالــس اإلدارة بدولــة الكويــت وهــي شــركة 
العاصمــة العقاريــة، إتحــاد العقارييــن الكويتييــن، مجلــس الكويــت للمبانــي الخضــراء، فضــاًل عــن رآســته لمجلــس إدارة شــركة درة المارينــا فــي مملكــة 

البحريــن فضــاًل عــن عضويتــه بمجلــس إدارة شــركة جنــان العقاريــة.

السيد بدر العدساني حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية وماجيستير إدارة أعمال من جامعة الكويت وأيضا شهادة حول تنمية المهارات 
القيادية من جامعة هارفارد لألعمال.

يوسف علي الرشيد البدر
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

يجمــع الســيد يوســف البــدر فــي ســيرته المهنيــة خبــرات واســعة فــي مجــال التجــارة واألعمــال اكتســبها مــن خــالل العمــل فــي شــركة علــي يوســف 
الرشــيد التجاريــة وهــي مــن الشــركات الكويتيــة الرائــدة التــي ســاهمت مــع الشــركات التجاريــة األخــرى فــي إرســاء الدعامــات لالقتصــاد الوطنــي 
ــه  ــه مــن خــالل أدائ ــة الكويــت، أنضــم الســيد يوســف البــدر للعمــل لديهــا منــذ ١9٧٢ وقــد تقلــد مناصــب مهمــة بالشــركة اثبــت خاللهــا جدارت لدول
ــه بالكامــل،  ــة ل ــة وهــي مملوك ــا التجاري ــر عــام للشــركة، كمــا أســس عــام ٢٠٠٠ شــركة نيوترين ــز حتــى اســتلم دفــة قيادتهــا عــام ١994 كمدي المتمي
باإلضافــة إلــى عملــه فــي المجــال األكاديمــي كمعيــد فــي كليــة اآلداب بجامعــة الكويــت قبــل ذهابــه لدراســة الماجســتير فــي بريطانيــا ســنة ١98١.

السيد البدر حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة والتطوير التنفيذي من المملكة المتحدة.

محمد إبراهيم النغيمش
عضو مجلس اإلدارة

 مســتقل

ــم  ــة فــي مجــاالت االســتثمار، والعقــار، والخدمــات، والتعلي ــات مجالــس إدارة شــركات مدرجــة فــي ســوق األوراق المالي شــغل النغيمــش عضوي
فــي دول الخليــج وأخــرى فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مجــاالت التصنيــع. وأســهم فــي تأســيس عــدد مــن الشــركات فــي هــذه المجــاالت. 
وتــرأس وشــارك بلجــان عــدة منبثقــة عــن مجالــس اإلدارات منهــا اللجــان التنفيذيــة، والتدقيــق، وإدارة المخاطــر، والحوكمــة، والتعيينــات والترشــيحات، 

وغيرهــا. 

كمــا تولــى إدارة عــدد مــن اإلدارات فــي مجــال االســتثمار المباشــر والعقــار الدولــي والملكيــة الخاصــة PE فــي شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي. وكان 
آخــر المهــام التــي توالهــا منصــب القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة إنوفســت المدرجــة فــي بورصــة البحريــن والكويت لــألوراق المالية.  

وعمــل النغيمــش مستشــارا فــي االســتثمار واإلدارة فــي عــدد مــن الجهــات فــي دول الخليــج العربيــة. ويعــد النغيمــش باحــث دكتــوراه حاليــا فــي 
 ،MBA جامعــة ســاوثهامبتون البريطانيــة فــي تخصــص اإلدارة والقيــادة. وحاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ماســترخت لألعمــال
وبكالوريــوس مــن جامعــة الكويــت مــن قســم اإلدارة.  وهــو عضــو فــي الجمعيــة البريطانيــة لــإدارة BAM.   وكاتــب فــي صحيفــة الشــرق األوســط 

اللندنية. 

عثمان محمد القريشي
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

الســيد عثمان القريشــي لديــه مــا يزيــد علــى ٢5 عامــا مــن الخبــرة فــي القطاعيــن المالــي واالســتثماري، وقــد اشــتملت خبراتــه فــي مجــاالت إدارة 
االســتثمارات البديلــة، إدارة األصــول، وأســواق رأس المــال واالســتثمارات. وحيــث كان للسيد القريشــي حيــن كان فــي منصبــه كمديــر التنفيــذي 

لالســتثمار فــي مصــرف UBS دورًا رئيســيًا فــي توجيــه إســتراتيجية الشــركة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.  

الســيد عثمــان القريشــي تقلــد قبــل ذلــك مناصــب مهمــة منهــا رئيســا لقســم االســتثمارات فــى البنــك الكويــت العقــاري وأيضــا كمديــر محفظــة 
صنــدوق األجيــال القادمــة فــي مكتــب االســتثمار الكويتــي KIO  - لنــدن  التابــع للهيئــة العامــة لالســتثمار – الكويت، ورئيــس االســتثمارات البديلــة 

.UBS فــي الشــرق األوســط فــي مصــرف
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ــك  ــس  اإلدارة فــي شــركات متعــددة منهــا بن ــة مجال ــد من عضوي ــا كعضــو مجلــس إنوفســت، فقد شــغل ســابقًا العدي ــى دوره حالي باإلضافــة ال
اإلســكان للتجــارة والتمويــل )الجزائــر( وفــي صنــدوق االســتثمار الكويتــي الجزائــري )الجزائــر( وفــي شــركة قرانفــل التابعــة لمكتــب االســتثمار الكويتــي 

– لنــدن.

السيد القريشــي حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن كلية وســترن أوريغــون ) Western Oregon( بواليــة  أوريغــون بالواليــات 
المتحــدة األمريكية.

٧. تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 
اجتماعــات مجلــس اإلدارة: تــم إدارة الشــركة خــالل العــام ٢٠١٧ مــن قبــل مجلســي إدارة مختلفيــن وقــد بلــغ مجمــوع اجتماعاتهمــا عــدد 8 اجتماعــات 

منهــا اجتماعيــن للمجلــس األول )جــدول أ(، ٦ اجتماعــات للمجلــس الثانــي )جــدول ب(:

جدول )أ(

نسبة الحضور % ٢5 أبريل ٢٠١٧ ١٢ فبراير ٢٠١٧ عضو مجلس اإلدارة

%١٠٠   خالد سعود السنعوسي

%١٠٠   فريد سعود الفوزان

%١٠٠   بشار ناصر التويجري

%١٠٠   بدر خليفة العدساني

%١٠٠   يوسف علي الرشيد البدر

%١٠٠   محمد إبراهيم النغيمش

%١٠٠   عثمان محمد القريشي

مالحظات:
• المجلس األول قدم استقالته بتاريخ ٢8 أغسطس ٢٠١٧ وقد تم قبولها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١4 سبتمبر٢٠١٧. 

 
جدول )ب(

نسبة الحضور % ١4 ديسمبر٢٠١٧ 5 ديسمبر٢٠١٧ 3 ديسمبر٢٠١٧ 3٠ أكتوبر ٢٠١٧ ١١ أكتوبر ٢٠١٧ 4 أكتوبر ٢٠١٧ عضو مجلس اإلدارة

%١٠٠       عبدالله محمد الحميدي

%١٠٠       شالش هيف الحجرف

%١٠٠       بشار ناصر التويجري

%١٠٠       أيمن أحمد شيت

%83   X     فهد غازي العبد الجليل

مالحظات:
المجلس الثاني هو المجلس المكمل للقترة المتبقية من عام ٢٠١٧.• 
تم انتخاب هذا المجلس في ١4 سبتمبر٢٠١٧، وقد قدم استقالته بتاريخ ١4 ديسمبر٢٠١٧، وقد تم قبولها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ• 

١٢ فبراير ٢٠١8.
لم تقم الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١8 بإبراء ذمة كل من عبدالله محمد الحميدي، شالش هيف الحجرف، أيمن أحمد • 

شيت، فهد غازي العبدالجليل. فيما قامت الجمعية العامة في نفس االجتماع بإبراء ذمة السيد/ بشار ناصر التويجري.

اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت: تم عقد اجتماع واحد خالل السنة المالية ٢٠١٧.

نسبة الحضور %١٢ فبراير ٢٠١٦عضو اللجنة

١٠٠%١. خالد سعود السنعوسي

١٠٠%٢. فريد سعود الفوزان 

١٠٠%3. يوسف علي الرشيد البدر

١٠٠%4. محمد إبراهيم النغيمش
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اجتماعات لجنة الحوكمة: تم عقد اجتماع واحد خالل السنة المالية ٢٠١٧.

نسبة الحضور %١٢ فبراير ٢٠١٦عضو اللجنة

١٠٠%١. خالد سعود السنعوسي

١٠٠%٢. فريد سعود الفوزان 

١٠٠%3. يوسف علي الرشيد البدر

١٠٠%4. محمد إبراهيم النغيمش

١٠٠%5. داود سلمان بن عيسى  

اجتماعــات لجنــة التدقيــق: تــم عقــد ثالثــة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٧، اجتمــاع واحــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة األول )جــدول أ(، اجتماعيــن 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة الثانــي )جــدول ب(:

)جدول أ(

نسبة الحضور %١٢ فبراير ٢٠١٧عضو اللجنة

١٠٠%١. بدر خليفة العدساني

١٠٠%٢. بشار ناصر التويجري 

١٠٠%3. عثمان محمد القريشي

 )جدول ب(

نسبة الحضور %5 ديسمبر ٢9٢٠١٧ أكتوبر ٢٠١٧عضو اللجنة

١٠٠%١. فهد غازي العبد الجليل

١٠٠%٢. أيمن أحمد شيت  

١٠٠%3. عثمان محمد القريشي

اجتماعــات المخاطــر: تــم عقــد ثالثــة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٧، اجتماعيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة األول )جــدول أ(، اجتمــاع واحــد مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة الثانــي )جــدول ب(:

)جدول أ(

نسبة الحضور %١4 مارس ١٢٢٠١٧ فبراير ٢٠١٧عضو اللجنة

١٠٠ %١. عثمان محمد القريشي

١٠٠ %٢. بدر خليفة العدساني

١٠٠ %3.بشار ناصر التويجري 

 )جدول ب(

نسبة الحضور %٢9 أكتوبر ٢٠١٧عضو اللجنة

١٠٠%١. فهد غازي العبد الجليل

١٠٠%٢. أيمن أحمد شيت  

١٠٠%3. عثمان محمد القريشي

8. ميثاق قواعد السلوك
أعتمــد مجلــس اإلدارة ميثاقــا لقواعــد الســلوك لجميــع موظفــي، يتضمــن هــذا الميثــاق كيفيــة التعامــل مــع حــاالت تضــارب المصالــح. كمــا يلــزم 
هــذا الميثــاق جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الموظفيــن بإتبــاع أقصــى معاييــر المهنيــة والعنايــة أثنــاء تأديــة واجباتهــم.

 على السادة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخالقيات العمل على الدوام وفقًا لميثاق قواعد السلوك المعتمد.

 فــي حــال استشــعر عضــو مجلــس اإلدارة مســألة قــد تشــوبها شــبهه تعــارض فــي المصالــح، فعليــه إخطــار المجلــس بذلــك لغــرض تمكيــن المجلــس 
مــن اتخــاذ اإلجــراءات والقرارات المناســبة.

ــة القوانيــن واإلجــراءات المطبقــة فــي الشــركة وبالتالــي هــو مســؤول مســؤولية  ــه تحــت طائل يفهــم كل عضــو مجلــس إدارة فــي إنوفســت بان
تامــة وشــخصية عــن كل مــا يقــوم بــه مــن تصرفــات أمــام الشــركة ومســاهمي الشــركة فــي حــال إخاللــه بالتزاماتــه القانونيــة والتزامــه تجــاه الشــركة. 

ــادى شــبهه  ــه الخاصــة بعيــدًا عــن الشــركة أو عمالئهــا أو مســاهمي الشــركة، وذلــك لتتفـ يبــذل عضــو مجلــس إدارة كل جهــده إلدارة شــئون أعمال
تضـــارب المصالـح.
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9.البرنامج التعريفي وتدريب اإلدارة
تحــرص الشـــركة علـــى التأكـــيد مـــن أن جميـــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لديهـــم المعرفـــة والقـــدرة والخبــرة ألداء المهــام المطلوبــة منهــم، وعليــه فــإن 

الشــركة تحــرص علــى تعزيــز الوعــي لــدى األعضــاء الجــدد والحالييــن علــى حــد ســواء.

١٠. تقييم األداء
وفقا لميثـــاق حوكمـــة الشـــركة المعتمد مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة وباإلضافـــة إلـــى القواعد التوجيهية الصادرة من قبل مصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
فــإن المجلــس يقــوم بعمــل تقييــم رســمي ألداء جميـــع أعضـــاء مجلـــس االدارة، ويهــدف هــذا التقييــم للوقــوف علــى كفــاءة عضــو مجلــس اإلدارة 
وتقديــم الدعــم الــالزم لغــرض االرتقــاء بــأداء المجلــس ومســاعدته مــن أن يــؤدي مهامــه ومســؤولياته بحرفيــة وتبنــي االســتراتيجيات الفعالــة 

والقــدرة علــى تقييــم وتطويــر األداء والتطويــر المهنــي ومواءمــة ذلــك مــع جهــود اإلدارة التنفيذيــة.

ــم أداء كل عضــو  ــى أداء كافــة اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس فضــاًل عــن تقيي ــه باإلضافــة إل ــم أدائ يقــوم مجلــس اإلدارة وبصــورة ســنوية بتقيي
بصــورة مســتقلة.

١١. المكافآت
عنــد مناقشــة بنــد المكافــآت يأخــذ مجلــس اإلدارة بعيــن االعتبــار األداء العــام للشــركة فضــاًل عــن تقييــم أداء عضــو المجلــس بصــورة مســتقلة ومــدى 

التزامــه فــي تحقيــق األهــداف والقيــام بالمســؤوليات المطلوبــة منــه والمتفــق عليهــا.

اعتمــاد مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة وتتــم مــع مراعــاة أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة، والقــرارات الصــادرة مــن 
وزيــر الصناعــة والتجــارة واألنظمــة المطبقــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. 

شــكل مجلــس إدارة إنوفســت لجنــة التعييــن والمكافــآت ومــن اختصاصهــا مراجعــة وتبنــي السياســات الخاصــة بالمكافــآت وتقييــم نظــام المكافــآت 
والتأكــد مــن إنــه يتــم تنفيــذه وإدارتــه بصــورة صحيحــة، ومــن اختصاصهــا أيضــًا رفــع التوصيــات بشــأن مكافــآت مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة 
العاديــة. و قــد بلــغ إجمالــي المكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة األول و الثانــي خــالل عــام ٢٠١٧ مبلــغ و قــدره ٢9٦.38٧دوالر 

أمريكــي، منهــا مبلــغ ٢5٧.5٢8 دوالر أمريكــي لمجلــس  اإلدارة األول و مبلــغ 38.859 دوالر أمريكــي لمجلــس  اإلدارة الثانــي.

١٢ . االلتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية
تحــرص الشــركة كونهــا شــركه اســتثمارية إســالمية وفــي جميــع األوقــات علــى ضمــان االلتــزام بأنظمــة المؤسســات الرقابيــة. حيــث تقــوم الشــركة 
باإلفصــاح عــن أي حــاالت عــدم االلتــزام باألنظمــة متــى تــم حــدوث ذلــك. أن حــرص الشــركة علــى االلتــزام باألنظمــة قــد تــم تناولــه مــن خــالل تعزيــز 
إطــار حوكمــة الشــركات الحالــي و تبنــي دليــل فعــال وشــامل لحوكمــة الشــركات وفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات وأنظمــة الرقابــة HC Module  ضمــن 
ــاق مجلــس اإلدارة  ــد ليتضمــن إدارة ميث ــر دليــل حوكمــة الشــركات الجدي ــم تطوي ــح الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي. ت دليــل األنظمــة واللوائ
واللجــان المنبثقــة عنــه، ولجــان اإلدارة التنفيذيــة، وميثــاق قواعــد ســلوك مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وسياســة تضــارب المصالــح، وسياســة 
التبليــغ عــن المخالفــات، والمبــادئ التوجيهيــة لحوكمــة الشــركات واتفاقيــة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتقيــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضائــه 

وسياســة تــداول األفــراد المطلعيــن.

تلتــزم الشــركة باالســتمرار فــي مراجعــة وتطويــر سياســات حوكمــة الشــركات لضمــان االلتــزام بالمتطلبــات المتغيــرة للمؤسســات الرقابيــة ولضمــان 
ــى كافــة  ــى إطــالع الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عل ــة المتعلقــة بحوكمــة الشــركات، فضــاًل عــن حرصهــا عل ــزام بأفضــل الممارســات الدولي االلت
المســتجدات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وإجراءاتهــا والــرد علــى استفســاراتهم إن وجــدت، ويأتــي ذلــك فــي ســياق حــرص مجلــس اإلدارة علــى 

التقييــد بمعاييــر حمايــة لمصالــح الشــركة ومســاهميها.

١3.  هيئة الرقابة الشرعية
تتكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة مــن ثالثــة أعضــاء يقومــون بمراجعــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية العامــة، وكذلــك 
الفتــاوى والقــرارات والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة. وتشــمل مراجعــات الهيئــة علــى فحــص ومراجعــة األدلــة المتعلقــة بالمســتندات واإلجــراءات التــي 
تتبعهــا الشــركة لضمــان توافــق أنشــطتها بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء الهيئــة الشــرعية مــع نبــذة مختصــرة عــن 

كل عضــو.

الشيخ/ د. مراد بوضاية 
ــِة بدولــِة الكويــِت ســابقًا ويعمــُل مدرســًا متعاونــًا بجامعــة الكويــِت  حاصــٌل علــى شــهادِة الدكتــوراه فــي الفقــِه وأصولــِه، باحــٌث بالموســوعِة الفقهيِّ
ة ِلجــاٍن علمّيــٍة وشــرعّيٍة بدولــِة قطــَر، وفــي العديــد مــن اللجــاِن الشــّرعّية  - كليــُة الشــريعِة ســابقًا واســتاذ فــي الجامعــة القطريــة، وعضــٌو فــي عــدَّ
والعلمّيــة ِبــوزارِة األوقــاِف بدولــِة الكويــِت، َشــارَك فــي عــّدِة مؤتمــرات ودوراٍت علمّيــٍة داخــَل الكويــِت وخارِجَهــا، وَلــُه العديــُد مــن البحــوِث والّدراســاِت 

الّشــرعّيِة ومستشــار فــي مركــز طيبــة لالستشــارات الشــرعية.

الشيخ/ داود سلمان بن عيسى
يحمــُل الماجســتير فــي الفقــه وأصــول الفقــه وطالــب فــي مرحلــة الدكتــوراه، عمــَل فــي التدقيــِق والرقابــِة الّشــرعّيِة فــي العديــِد مــن المؤسّســاِت 
ســي شــركاِت االستشــاراِت الّشــرعّية المحلّيــِة، َشــارَك فــي عضّويــِة الهيئــِة  المالّيــِة اإلســالمّيِة داخــل الكويــِت ُمنــُذ عــاِم ٢٠٠5م، وأحــد مؤسَّ
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ــِة فــي الّتدقيــِق الّشــرعيِّ ومديــر عــام لشــركة طيبــة  ــة ِوالّتخُصصيَّ الّشــرعّية لبعــِض الشــركاِت فــي الكويــِت وشــارَك فــي كثيــٍر مــن المؤتمــراِت الفقهيِّ
لالستشــارات الشــرعية.

الشيخ/ د. خالد شجاع العتيبي
حاصــٌل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــِه وأصوِلــه وعضــُو هيئــِة الّتدريــِس بكلّيــِة الّشــريعِة والّدراســاِت اإلســالّميِة – قســم الفقــِه وأصوِلــِه وأســتاٌذ 
، وعضــو هيئــة  مســاعٌد بكلّيــِة الترّبيــةِ األساســّية ســابقًا مشــارٌك بعضويــات لجــاٍن وهيئــات عــدة ، منهــا : رئيــس الهيئــة الشــرعية لبيــِت الــزكاِة الكويتــيِّ
ــِع فقهــاِء الّشــرعّيِة بأمريــكا وعضــُو مجلــِس إدارِة مصــرِف المســاجِد ســابقًا، وعضــُو  شــرعية فــي بيــت التمويــل الكويتــي )الكويــت( وعضــو بمجّم
اللجنــة الّشــرعّيِة باألماَنــِة العاّمــِة لألوقــاِف ســابقًا ، وعضــُو الهيَئــِة الّشــرعّيِة لشــركِة االمتيــاِز، وعضــٌو ســابٌق فــي الهيئــِة الّشــرعّيِة للبنــِك الّدولــيِّ 
ــرعيِة لشــركة مشــاعَر لخدمــاِت الحــجِّ والعمــرِة، وعضــٌو ســابق للهيئــِة الشــرعّيِة ِلشــركِة عيــن للتأميــِن  المتِحــِد بالبحريــِن ســابقًا، وعضــٌو ســابٌق للهيئــِة الشَّ

. الّتكافليِّ

١٤.  لجان اإلدارة التنفيذية
قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض ســلطات ومهــام اإلدارة اليوميــة للرئيــس التنفيــذي حيــث انــه مســئول عــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للشــركة. يقــوم 

الرئيــس التنفيــذي بــإدارة الشــركة مــن خــالل اللجــان اإلداريــة التاليــة: 

المسؤوليات الرئيسيةاللجنة

اللجنة اإلدارية

· تنفيذ استراتيجية الشركة	
· مراجعة األداء	
· ميزانية الشركة	
· الموارد البشرية	
· الشئون اإلدارية	

لجنة الموجودات والمطلوبات  
· إدارة الميزانية العمومية	
· التمويالت	
· السيولة	
· العالقات المصرفية	

اللجنة التنفيذية 
· مراجعة االستثمارات	
·  عروض التخارج	
·  متابعة االستثمارات	

اللجنة التنفيذية إلدارة المخاطر 
· سياسات إدارة المخاطر	
· مراجعة المخاطر	
· والمخصصات 	

١5.  اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا
فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي

يمتلــك الســيد مــراد الرمضــان خبــرة واســعة فــي مجــال االســتثمار تزيــد عــن ١٧ ســنة فــي إدارة االصــول واالســتثمار العقــاري والخدمــات الماليــة 
والمصرفيــة. انضــم الســيد الرمضــان إلــى مجموعــة أنوفســت فــي عــام ٢٠٠9 فــي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس االســتثمار فــي شــركة 
الخليــج للتعميــر )تعميــر( وهــي الــذراع العقــاري للمجموعــة، ثــم شــغل منصــب رئيــس االســتثمار فــي أنوفســت منــذ عــام ٢٠١٢ ومــن ثــم تــم تعيينــه 

قائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي فــي مايــو٢٠١5 وقــد أصبــح الرئيــس التنفيــذي اعتبــارا مــن األول مــن ينايــر ٢٠١٦.

ــل الخليجــي )GFH(  حيــث عمــل علــى هيكلــة  ــت التموي ــذي لالســتثمار فــي بي ــى إنوفســت عمــل كمديــر تنفي ــل انضمــام الســيد الرمضــان إل  قب
اســتثمارات ومشــاريع عقاريــة تفــوق قيمتهــا ١ مليــار دوالر أمريكــي. وقــد بــدأ الســيد الرمضــان حياتــه المهنيــة فــي المحاســبة والتدقيــق وتولــى 

عــدة مناصــب وعمــل فــي شــركة KPMG فــي البحريــن وقطــر.

ويمثــل الســيد الرمضــان مجموعــة أنوفســت فــي عــدد مــن مجالــس إدارة الشــركات حيــث يــرأس حاليــًا مجلــس إدارة شــركة درة مارينــا البحريــن 
العقاريــة، و رئيــس مجلــس إدارة شــركة تخزيــن للمســتودعات وعضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة التدقيــق فــي شــركة عقــارات الخليــج فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وعضــو مجلــس إدارة شــركة مرســى البحريــن لالســتثمار وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة تامكــون للمقــاوالت، باإلضافــة الــي 

شــركات أخــرى.
.)TIYN( يحمل اليسد الرمضان شهادة الباكلوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين وماجستير إدارة أعمال من جامعة نيويورك للتكنلوجيا

ياسر حمد الجار
رئيس الشؤون المالية

ــرة وتحديــدا فــي مجــال خدمــات التدقيــق والخدمــات المصرفيــة التجاريــة والخدمــات  ــر مــن ١9 عامــا مــن الخب الســيد ياســر الجــار مهنــي مالــي ألكث
ــة إنوفســت فــي أغســطس٢٠١١ ــار لمجموع ــة االســتثمارية، والعقــارات. انضــم الج المصرفي

كمدير تنفيذي للشئون المالية في شركة الخليج للتعمير )تعمير(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إنوفست. 
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اســتهل الجــار حياتــه المهنيــة فــي عــام ١998، وذلــك فــي مجــال خدمــات التدقيــق الخارجــي مــع واحــدة مــن أكبــر شــركات التدقيــق الدوليــة فــي ذلــك 
الوقــت. وبعــد ذلــك، تقلــد الجــار عــددا مــن المناصــب الرئيســية كرئيــس مالــي فــي عــدد مــن المؤسســات المعروفــة وهــي مصــرف البحريــن الشــامل 
)الــذي اندمــج مــع بنــك اإلثمــار( وبنــك قطــر األول لالســتثمار. يمتلــك الجــار خبــرات متميــزة مــن خــالل العمــل فــي القطــاع المصرفي اإلســالمي على 
مســتويات عديــدة، وذلــك مــن خــالل التعامــل والتفاعــل مــع أنمــاط مختلفــة مــن المنتجــات اإلســالمية والهيكلــة الماليــة واالســتثمارية للمنتجــات 

نفســها معــززا بالفهــم الجيــد لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية ذات الصلــة بالمصرفيــة اإلســالمية.

يحمــل الجــار شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة البحرين وهــو حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي اإلســالمي المعتمــد 
وشــهادة المراقــب والمدقــق الشــرعي مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )األيوفــي( وهــو مــدرب معتمــد لمعاييــر 
المحاســبة اإلســالمية الصــادرة عــن األيوفــي وعضــو اللجنــة االستشــارية والتفســيرات الفنيــة للهيئــة نفســها. وعــالوة علــى ذلــك، يعمــل الجــار 

ــر المحاســبية اإلســالمية. كعضــو فــي مجموعــات العمــل التــي تــم إنشــاؤها مــن قبــل األيوفــي لمراجعــة وصياغــة المعايي

فهد بوشقر 
رئيس اإلستثمار

إنضــم الســيد/ بوشــقر للعمــل فــي شــركة إنوفســت كرئيــس لإســتثمار فــي عــام ٢٠١٦، ولديــه خبــرة تزيــد علــى 13 ســنة فــي القطــاع المالــي، 
وتتركــز أغلــب هــذه الخبــرة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة اإلســتثمارية. قبــل إنضمامــه إلــى إنوفســت، شــغل الســيد/ فهــد بوشــقر وظائــف فــي 
العديــد مــن المؤسســات اإلســتثمارية، بمــا فــي ذلــك، منصبــه األخيــر كرئيــس لتغطيــة اإلســتثمارات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجنــوب 
شــرق آســيا وأســواق المحيــط الهــادي لشــركة أنفــال كابتــال )أحــد األذرع اإلســتثمارية للمؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص ومصــرف مــاي 
بنــك اإلســتثماري(. ومــن خــالل هــذه تقلــده العديــد المناصــب، جمــع الســيد/ بوشــقر خبــرات واســعة فــي مجــال اإلســتثمار وفــي إدارة األصــول 
الخاصــة واإلســتحواذات وإدارة الصناديــق وتقييــم المخاطــر والتخفيــف مــن آثارهــا وكذلــك تنفيــذ إســتراتيجيات التخــارج. حصــل الســيد/ بوشــقر علــى 
 )CIB( وهــو حاصــل علــى شــهادة المصرفــي اإلســالمي المعتمــد ،)AUS( شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة

 .)CIBAFI( وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي مجــال التمويــل اإلســالمي مــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات اإلســالمية
 

حمد زين العابدين
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

انضــم الســيد/ حمــد زيــن العابديــن لشــركة إنوفســت فــي عــام ٢٠٠9 كرئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي.  عمــل الســيد/ زيــن العابديــن فــي العديــد مــن 
المؤسســات الماليــة المحليــة والعالميــة الشــهيرة وشــركات التدقيــق المهنيــة علــى مــدى الســنوات الثمانيــة عشــر الماضيــة، ولديــه خبــرة واســعة 

فــي قطــاع البنــوك اإلســالمية االســتثمارية والشــركات االســتثمارية والصناعيــة والحكوميــة باإلضافــة إلــى القطاعــات األخــرى.

قبــل انضمامــه لشــركة إنوفســت، تولــى الســيد/ زيــن العابديــن العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي فــي بنــك دار 
االســتثمار وبيــت التمويــل الخليجــي. كمــا عمــل الســيد/ زيــن العابديــن مــع شــركة إرنســت آنــد يونــغ وشــركة آرثــر أندرســن كمدقــق خارجــي.

حصل السيد/ زين العابدين على ماجستير في اإلدارة التنفيذية وبكالوريوس في علم المحاسبة من جامعة البحرين.

١6. حصة اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة
ال يملك أي من أفراد اإلدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

١٧. برنامج حوافز الموظفين
ال يوجد برنامج حوافز للموظفين يطبق حاليا.

١8. مكافآت اإلدارة التنفيذية
يتم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقًا لألنظمة الداخلية المعتمدة وتقديرها يخضع لموافقة مجلس اإلدارة.

وقد بلغ إجمالي المكافَات التي حصل عليها موظفي اإلدارة التنفيذية خالل عام ٢٠١٧ مبلغ و قدره------- دوالر أمريكي.

١9. معامالت مع أطراف ذات عالقة

تــرد تفاصيــل المعامــالت مــع األطــراف ذات عالقــة بالتفصيــل فــي اإليضــاح رقــم ٢8 فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــي مــن المســاهمين الرجــوع لإيضــاح المذكــور، كمــا يجــب مراعــاة النقــاط التاليــة فيمــا يتعلــق 

ــي: بالمعامــالت مــع أطــراف مــن ذات العالقــة، وهــي كالتال

ال يجــوز أن يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة إنوفســت أو ألحــد مديريهــا أيــة مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود • 
التــي تتــم لصالــح الشــركة إال بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة، ويعتبــر باطــاًل كل عقــد أو عمــل يتــم بخــالف أحــكام هــذا النــص.

يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــه شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي المســائل المعروضــة علــى • 
المجلــس، وال يجــوز لــه االشــتراك فــي المداولــة أو التصويــت علــى القــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن ويثبــت التبليــغ فــي محضــر الجلســة.

علــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يبلــغ الجمعيــة العامــة بنتائــج األعمــال والعقــود التــي رخــص فيهــا وذلــك فــي أول اجتمــاع تــال النتهــاء العمــل • 
ــر خــاص مــن مدقــق الحســابات، وعلــى الشــركة أن تفصــح عــن هــذه المعامــالت  ــًا بتقري ــذ العقــود، ويجــب أن يكــون التبليــغ مصحوب أو تنفي

والعقــود فــي بياناتهــا الماليــة.

٢١



 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

يترتــب علــى مخالفــة هــذا الحظــر مســاءلة العضــو عــن تعويــض الضــرر الــذي لحــق بالشــركة، وال يســري هــذا الحكــم علــي الصفقــات العاديــة • 
التــي تجربهــا الشــركة مــع عمالئهــا، وال علــى تلــك التــي تتــم بطريــق المناقصــات العامــة إذا كان عضــو مجلــس اإلدارة صاحــب العــرض األفضــل. 

مــن شــان التقييــد باألنظمــة والسياســات التــي تطبقهــا الشــركة أن تحــد أو تقلــل مــن إمكانيــة حــدوث معاملــة تصنــف بأنهــا معاملــة مــع طــرف • 
ذو صلــة يكــون طرفــًا فيهــا شــخص معتمــد مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي.

قــد تبيــن الحقــًا مــن خــالل تقريــر مصــرف البحريــن المركــزي الصــادر بتاريــخ ٦ فبرايــر ٢٠١8 أن التحويــالت التــي تمــت بموافقــة بعــض مــن أعضــاء • 
مجلــس اإلدارة خــالل شــهر أكتوبــر ٢٠١٧  لصالــح إحــدى المحافــظ االســتثمارية بمبلــغ إجمالــي قــدره 5 مليــون دينــار كويتــي تتعــارض مــع قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي والمتعلقــة تحديــدًا بقواعــد المصلحــة الشــخصية ومبــدأ تضــارب المصالــح، باإلضافــة إلــى مخالفــة أنظمــة وقواعــد 
مصــرف البحريــن المركــزي ذلــك أن المحفظــة االســتثمارية التــي حصلــت المبلــغ يتــم إدارتهــا مــن قبــل شــركة كويتيــة اســتثمارية لهــا عالقــة 
باألعضــاء الذيــن اتخــذوا قــرار االســتثمار بتلــك المحفظــة بمــا يعتبــر مخالفــة لقانــون الشــركات البحرينــي و قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي.
وقــد أوصــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٢ فبرايــر ٢٠١8 بالتحقيــق فــي موضــوع التحويــالت الماليــة التــي تمــت 
لحســاب إحــدى الشــركات االســتثمارية بالكويــت، حيــث قامــت الجمعيــة العامــة بتفويــض مجلــس اإلدارة للقيــام بذلــك. وبنــاًء عليــه وبموجــب 
تفويــض الجمعيــة العامــة العاديــة فقــد قــرر المجلــس فــي اجتماعــه األول المنعقــد بتاريــخ ١4 فبرايــر٢٠١8 تكليــف إحــدى الجهــات المســتقلة 

ومنحهــا كامــل الصالحيــات المطلوبــة لغــرض إجــراء تحقيــق لتحديــد المســئولية علــى كل مــن تســبب بذلــك.

والجديــر بالذكــر أن االســتثمار فــي تلــك المحفظــة لــم يعــرض علــى األطــراف المعنيــة وفقــًا لإجــراءات واألنظمــة المعمــول بهــا فضــاًل عــن • 
أنهــا لــم تــزود بالمعلومــات الكاملــة حــول االســتثمار إلبــداء الــرأي فيــه حســب األصــول المهنيــة.

إيضاح:
خــالل عــام ٢٠١٧ تمــت معاملتــان ماليتــان شــبة مــع أطــراف ذات عالقــة ولمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن مراجعــة اإليضــاح رقــم ٢8 الــوارد بتقريــر المدقــق 

الخارجــي بالبيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة لعام ٢٠١٧م.

٢٠. رقابة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
تتــم عمليــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، والمتطلبــات الرقابيــة والقانونيــة بصــورة متواصلــة حيث تدرك الشــركة مســئولياتها 
تجــاه االلتــزام بجميــع النصــوص ذات عالقــة وتطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة أثنــاء تأديتهــا لمهامهــا. لقــد أنشــأت الشــركة قســما للرقابــة 
النظاميــة لضمــان االلتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة لمصــرف البحريــن المركــزي. يمثــل هــذا القســم حلقــة الوصــل لضمــان االلتــزام بالشــرعية اإلســالمية 

واألنظمــة الرقابيــة وكذلــك تطبيــق أفضــل ممارســات االلتــزام.

تشــكل إجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال جانبــا مهمــا مــن مهــام االلتــزام. كمــا لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات خاصــة بمكافحــة غســيل األمــوال 
تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، حيــث تتضمــن إجــراءات العنايــة الواجبــة المتعلقــة بالعمــالء وإجــراءات اإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة، 
وبرنامــج لتدريــب وتوعيــة الموظفيــن بصــورة دوريــة وحفــظ الســجالت وتعييــن ضابــط لمكافحــة غســيل األمــوال، ويتــم مراجعــة إجــراءات مكافحــة 
غســيل األمــوال فــي الشــركة مــن قبــل مدققــي الحســابات الخارجيــن كل ســنة حيــث يتــم تقديــم تقريرهــم إلــى مصــرف البحريــن المركــزي. تلتــزم 
الشــركة بمكافحــة غســيل األمــوال وبتطبيــق جميــع أنظمــة الوقايــة مــن غســيل األمــوال ومبادئهــا التوجيهيــة الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي.
اســتنادا علــى الفصــل الخــاص بالرقابــة العامــة HC Module الصــادر عــن الشــركة المركــزي ضمــن مــن دليــل األنظمــة واللوائــح بشــأن مبــدأ تفســير 
عــدم االلتــزام  )Comply or Explain Principle( والتــي تقضــي بضــرورة قيــام الشــركة بتفســير حــاالت عــدم االلتــزام بمــا جــاء فــي توصيــات األنظمــة، 

فــإن الشــركة ترغــب بإعــالم الســادة المســاهمين بأنهــا حريصــة علــى التقييــد باألنظمــة واإلجــراءات التــي يطبقهــا المصــرف المركــزي. 

٢١. المدقق الخارجي
ســوف تقــوم الشــركة بتوفيــر المعلومــات حــول رســوم التدقيــق التــي يتقاضاهــا المدقــق الخارجــي والخدمــات األخــرى غيــر التدقيــق التــي يوفرهــا 
المدقــق الخارجــي للمســاهمين عنــد قيامهــم بطلبهــا. كمــا ســيتم توفيــر هــذه المعلومــات لمســاهمي الشــركة بنــاًء علــى طلبهــم الشــخصي 

شــريطة أال يوثــر اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات ســلبا علــى مصلحــة الشــركة ومقدرتهــا علــى المنافســة فــي الســوق.

وافقـــت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٧ على إعـــادة تعيـــن الســـادة ارنســت ويونج، وذلك لمراجعـــة وتدقيـــق 
ــمبر ٢٠١٧ وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن مبلــغ إجمالــي قــدره  ــنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديسـ ــركة للسـ ــابات الشـ حسـ

63,792 دينــار بحرينــي.

٢٢. مخالفات ترتب عليها غرامات مالية:
 

صدرت خالل العام ٢٠١٧ عدد 3 مخالفات ترتب عليها ان تدفع الشركة غرامات مالية وهي كالتالي:

قيمة الغرامة المالية قيمة الغرامة الماليةنوع المخالفة

٢٠ ألف دينار بحرينيأنجاز معاملة مع أطراف ذات صلة

١٠ آالف دينار بحرينياإلفصاح غير الدقيق عن مساهمة رئيسية

5 آالف دينار بحرينيشراء أسهم خزينة بعد انتهاء فترة السماح

٢٢
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تقرير هيئة الرقابة 
الشرعية

٢3

تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة إنوفست ش.م.ب
عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة إنوفست ش.م.ب
عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

إلى األخوة/ مساهمي شركة إنوفست ش.م.ب. »الشركة«

إشــارة إلــى قــرار تعييننــا فــي الجمعيــة العامــة العاديــة كهيئــة رقابــة شــرعية »الهيئــة« للشــركة، وبنــاءا علــى اجتمــاع الهيئــة الشــرعية المنعقــد فــي 
دولــة الكويــت يــوم الثالثــاء  تاريــخ ٢٧ فبرايــر ٢٠١8، وماجــاء فــي محضــر اجتمــاع الهيئــة فإنــه يتعيــن علينــا تقديــم التقريــر التالــي:

راجعــت الهيئــة المبــادئ، والعقــود المتعلقــة بالمعامــالت، والطلبــات المقدمــة مــن قبــل إدارة الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر 
٢٠١٧م، بعــد عــرض المدقــق الشــرعي لــدى الشــركة أعمــال الشــركة للفتــرة المذكــورة، وقارنتهــا بمــا تــم إصــداره مــن فتــاوى وأحــكام.

تقــع مســئولية التأكــد مــن أن الشــركة تعمــل وفقــا ألحــكام ومبــادى الشــريعة اإلســالمية علــى اإلدارة، أمــا مســئوليتنا فتنحصــر فــي إبــداء رأي 
مســتقل بنــاءا علــى مراجعتنــا لعمليــات الشــركة وفــي إعــداد تقريــر لكــم.  

لقــد قمنــا بتنفيــذ وتخطيــط مراجعتنــا مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي نراهــا ضروريــة مــن أجــل تزويدنــا بدليــل كاف 
لتوفيــر تأكيــد معقــول يبيــن أن الشــركة التخالــف قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

وفي رأينا:
أن العقــود والتعامــالت المبرمــة مــن قبــل إدارة الشــركة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧م التــي قمنــا بتدقيقهــا ومراجعتهــا 

تتوافــق مــع قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية، ووجدتها مقبولة شرعًا، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي
رئيس اللجنة

فضيلة الشيخ  / داوود سلمان بن عيسى
نائب رئيس اللجنة

فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه
عضواللجنة

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى 
السادة مساهمي إنوفست ش.م.ب.

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
لقد قمنا بتدقيق القائمة الموحدة للمركز المالي المرفقة إلنوفست ش.م.ب. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )المشار إليهم معًا "بالمجموعة"( 
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المالك ومصادر واستخدامات صندوق األعمال 

الخيرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة 
اإلسالمية هو من مسئولية مجلس إدارة الشركة. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق 

التي قمنا بها.

لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية. تتطلــب منــا هــذه المعاييــر تخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن القوائــم الماليــة 
الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة. يتضمــن التدقيــق فحــص األدلــة المؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
علــى أســاس العينــة. ويتضمــن التدقيــق أيضــًا تقييــم المبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامــة التــي أجرتهــا اإلدارة وكذلــك تقييــم العــرض 

العــام للقوائــم الماليــة الموحــدة. باعتقادنــا أن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا توفــر أساســًا معقــواًل إلبــداء رأينــا.

الرأي
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلـة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٧ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المالك ومصادر واستخدامات صندوق األعمال الخيرية للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقــًا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد 4(، نفيــد بــأن الشــركة تحتفــظ بســجالت 
محاســبية منتظمــة وأن القوائــم الماليــة الموحــدة تتفــق مـــع تلــك الســجالت وأن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة تتفــق مــع 

القوائـــم الماليـــة الموحدة.

ــة فــي 3١ ديســمبر  ــا خــالل الســنة المنتهي ــرد إلــى علمن ــم ي ــة الموحــدة، ل ــه فــي اإليضاحيــن ١ و٢ حــول القوائــم المالي بإســتثناء مــا هــو مشــار إلي
٢٠١٧ وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي أو ألحــكام قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو 
الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد 4 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد ٦( وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات 
المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو ألحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلبًا 
علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي. وقــد حصلنــا مــن اإلدارة علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا. وأن 

المجموعــة قــد التزمــت بمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة.

سجل قيد الشريك رقم ١١5
٢8 فبراير ٢٠١8

المنامة، مملكة البحرين

٢4
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٢5

البيانات المالية 
الموحدة 
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٢٠١٧٢٠١٦إيضاح

الموجودات 

٧٢١.٧٤٠4٠.٠٦٦نقد وأرصدة لدى بنوك

8٤5.38338.٢3٧ذمم مدينة 

9١8.٤8٧١8.983استثمارات 

١٠85.9389١.٦٢9استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 

١١٧6.8٢35٠.8١٠استثمارات عقارية

١٢١٢.965١٦.٠9٠ممتلكات وآالت ومعدات 

١3٤.٠١8٧.٠4٠موجودات أخرى

٢65.35٤٢٦٢.855مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات 

١4١٠٢.٢56١٠8.3٢3مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

١5١٢.9٢٧١٦.4٠8تمويل من بنك 

١١5.١83١٢4.٧3١مجموع المطلوبات 

حقوق المالك 

١٦١١٤.6٠٤١١4.٦٠4رأس المال

)٦5١()١.٢39(١٦محسوم منه: أسهم خزانة 

١١3.365١١3.953

١٧١.999١.4١3احتياطيات

٧.٠369.١١8أرباح مستبقاة

١٢٢.٤٠٠١٢4.484الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

٢٧.٧٧١١3.٦4٠حقوق غير مسيطرة 

١5٠.١٧١١38.١٢4مجموع حقوق المالك

٢65.35٤٢٦٢.855مجموع المطلوبات وحقوق المالك

٢٦

د.عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة  

مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي 
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
القائمة الموحدة للدخل 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٢٠١٧٢٠١٦إيضاح
الدخل التشغيلي

١8١١.٧١٤٧.٦5١صافي الدخل من عقود المقاوالت 
١93.98١3.5٠٠دخل من استثمارات عقارية  

٢٠٤.593١.49١دخل من استثمارات
٢١6٧٢١.838أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 

صافي حصة الشركة من دخل / )خسارة( ناجمة عن استثمارات في مشروع 
)3٠١(١٠١.١65مشترك وشركات زميلة 

٢٢١.٠83١.٧9١دخل آخر
٢3.٢٠8١5.9٧٠مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية 
٢35.٠984.٧٠٢تكاليف الموظفين 

٢43.٢٢8٢.٦3٢مصروفات عمومية وإدارية 
89٧٧٢3تكاليف التمويل 

١.٠86١5٦مصروفات متعلقة بالممتلكات 
١٢٧3٠3١٢استهالك 

١١.٠398.5٢5مجموع المصروفات التشغيلية
١٢.١69٧.445صافي الربح التشغيلي

٢.٦4٠)6.١١٧(٢5)مخصص( / استردادات من الذمم المدينة المضمحلة
6.٠5٢١٠.٠85الربح للسنة 

العائد إلى:
5.855١٠.١٠5حقوق مساهمي الشركة األم 

)٢٠(١9٧حقوق غير مسيطرة 

٢٧٢.٠63.55النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات أمريكية(

د.عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة  

مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي 
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

إحتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزانة

عالوة 
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
خيار 

األسهم

أرباح 
حقوق غير المجموعمستبقاة

مسيطرة

مجموع 
حقوق 

المالك 

١.3٧١4٢9.١١8١٢4.484١3.٦4٠١38.١٢4-)٦5١(١١4.٦٠4الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 

استرجاع مخصص ألموال 
٦٢٦-٦٢٦٦٢٦-----صندوق األعمال الخيرية

)٧.9٧٧(-)٧.9٧٧()٧.9٧٧(-----أرباح أسهم مدفوعة )إيضاح ٢٦(

)588(-)588(----)588(-شراء أسهم خزانة

١3.934١3.934-------اقتناء شركة تابعة )إيضاح ٦(

5.8555.855١9٧٦.٠5٢-----الربح للسنة 

---)58٦(-58٦---محول إلى االحتياطي القانوني 

١.95٧٤٢٧.٠36١٢٢.٤٠٠٢٧.٧٧١١5٠.١٧١-)١.٢39(١١٤.6٠٤في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

١١4.355١٧.5٦8١3١.9٢3)5١.8٧3(3٠.٧٦٠٢١.4٧34٢)٦5١(١١4.٦٠4الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ 

)3.884()3.884(-------اقتناء حقوق غير مسيطرة

مكسب من اقتناء حقوق غير 
-)٢4(٢4٢4-----مسيطرة

---5١.8٧3-)٢١.١١3()3٠.٧٦٠(--محول إلى االحتياطيات*

١٠.٠85)٢٠(١٠.١٠5١٠.١٠5-----الربح للسنة 

---)١.٠١١(-١.٠١١---محول إلى االحتياطي القانوني 

١.3٧١٤٢9.١١8١٢٤.٤8٤١3.6٤٠١38.١٢٤-)65١(١١٤.6٠٤في 3١ ديسمبر ٢٠١6

* خــالل ســنة ٢٠١٦، بنــاًء علــى موافقــة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بموجــب الخطــاب المــؤرخ فــي 5 أبريــل ٢٠١٦، قامــت المجموعــة بمقاصــة خســائرها 
المتراكمــة البالغــة 5٢ مليــون دوالر أمريكــي مقابــل عــالوة إصــدار األســهم واالحتياطــي القانونــي. 
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٢٠١٧٢٠١٦
مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية

6٢6٦٢٦أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في بداية السنة
-)6٢6(استرجاع مخصص ألموال صندوق األعمال الخيرية

٦٢٦-أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في 3١ ديسمبر 

إنـوفـسـت ش.م.ب.
القائمة الموحدة لمصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(
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٢٠١٧٢٠١٦إيضاح
األنشطة التشغيلية
6.٠5٢١٠.٠85صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية: 
١٢٢.١35١.٧34استهالك 

)٢.٦4٠(٢56.١١٧مخصص / )استردادات( من الذمم المدينة المضمحلة
صافي حصة الشركة من )دخل( / خسارة ناجمة عن استثمارات في مشروع 

3٠١)١.١65(١٠مشترك وشركات زميلة

)١٠()3.393(١٠مكسب من صفقة شراء – شركة زميلة 
-)١٢9(٦مكسب من صفقة شراء – شركة تابعة 

)١.4٠3()١.٢56(١9مكسب محقق من بيع استثمارات عقارية
)8٧١(-٢٠مكسب محقق من بيع موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع 

3-٢٠خسارة محققة من بيع استثمارات 
-١١٧٤9خسارة القيمة العادلة غير المحققة من استثمارات عقارية 

9.١١٠٧.١99
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

٧.٢٤9١.3٧٢ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 9٠ يومًا( 
4.٢53)١٢.٧٧6(ذمم مدينة 

)١٢.١٧٧()٧.٠٧6(مطلوبات أخرى وذمم دائنة 
)93(-ذمم مدينة من حقوق إيجار استثمارات عقارية  

3.٠٢٢5.٠٢٦موجودات أخرى 
5.58٠)٤٧١(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
٢٦3-مقبوضات من بيع استثمارات 

)49٦(-شراء استثمارات 
-٦٤.٢١٧اقتناء شركة تابعة محسوم منها نقد مكتسب

)3.884(-اقتناء أسهم إضافية في شركة تابعة
)3.١54()٧.١٧5(١١إضافات في استثمارات عقارية

١١١٠.٤٤88.٦5٧مقبوضات من بيع استثمارات عقارية - صافي
)٢٢8()٧.٠٤٠(١٠شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

٧.٦93-بيع موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع
)5.9٦٦()١.٠6٠(١٢شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

-١.9٧6تسوية عينية ألرباح أسهم  
-٧٤مقبوضات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

١.٤٤٠٢.885صافي النقد من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

)٧.45٧()3.٤8١(١5صافي التغير في التمويل من البنك
-)٧.9٧٧(٢٦أرباح أسهم مدفوعة 

-)588(شراء أسهم خزانة 
)٧.45٧()١٢.٠٤6(صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي 

١.٠٠8)١١.٠٧٧(صافي التغير في النقد وما في حكمه
3٢.6١٧3١.٦٠9النقد وما في حكمه في بداية السنة 

٧٢١.5٤٠3٢.٦١٧النقد وما في حكمه في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:

-5.١99اقتناء استثمارات عقارية مقابل ذمم مدينة 
-١٠٧٤8محول من استثمارات إلى استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
-١٠١٧.٧85محول من استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة إلى شركة تابعة

9.١53-محول من استثمارات عقارية إلى ذمم مدينة
3.٦٢١-تسوية غير نقدية لذمم مدينة إلى ممتلكات وآالت ومعدات

إنـوفـسـت ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

معلومات عن الشركة واألنشطة  ١

التأسيسأ( 

إنوفســت ش.م.ب. )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ ١8 يونيــو ٢٠٠٢ وتعمــل بموجــب ســجل تجــاري 
رقــم 48848. بــدأت الشــركة مزاولــة عملياتهــا التجاريــة بتاريــخ ١ أكتوبــر ٢٠٠٢. وبموجــب شــروط عقدهــا التأسيســي ونظامهــا األساســي، فــإن مــدة 
الشــركة هــي 5٠ ســنة، قابلــة للتجديــد لفتــرات مماثلــة مــا لــم يتــم انتهــاء مدتهــا بحكــم القانــون أو علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي عقــد التأســيس 

أو النظــام األساســي. إن عنــوان المكتــب المســجل للشــركة هــو الطابــق ١9، البــرج الشــرقي، مرفــأ البحريــن المالــي، المنامــة، مملكــة البحريــن. 

إن الشركة مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية.

ــادئ اإلســالمية( لتمــارس  ــة رقــم ١ )المب ــة مرخصــة ضمــن فئ ــن المركــزي كشــركة اســتثمارية تجاري ــل مصــرف البحري ــم ترخيــص الشــركة مــن قب ت
أعمالهــا وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية ولتعمــل تحــت إشــراف وبموجــب قوانيــن مصــرف البحريــن المركــزي.

األنشطةب( 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )»المجموعة«( في التالي:

العمل بصورة مباشرة في مجال االستثمارات بجميع أنواعها ومنها االستثمار المباشر واألوراق المالية وصناديق االستثمار بأنواعها؛– 

تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية بمختلف أنواعها؛– 

التعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية؛– 

توفير المعلومات والدراسات المرتبطة بمجاالت االستثمار المختلفة للغير؛– 

تقديم الخدمات واإلستشارات المالية واالستثمارية للغير؛– 

تأسيس مشاريع مشتركة في شركات عقارية وصناعية وخدماتية داخل وخارج مملكة البحرين؛– 

مزاولة أنشطة المقاوالت؛– 

العمل في إدارة المراكز التجارية والصناعية والمباني السكنية وتأجير وتطوير وصيانة العقارات؛ و– 

أن يكــون لهــا مصلحــة فــي أو أن تشــترك بــأي شــكل مــن األشــكال مــع الشــركات وغيرهــا مــن الهيئــات التــي تــزاول أنشــطة شــبيهة بأعمالهــا – 
والتــي قــد تعمــل وتتعــاون معهــا علــى تحقيــق أهــداف الشــركة فــي مملكــة البحريــن أو خارجهــا، كمــا تندمــج فــي الشــركات المذكــورة أو تشــتريها 

أو تنضــم إليهــا.

علــى الرغــم مــن أن الشــركة لديهــا ترخيــص كشــركة اســتثمارية تجاريــة مرخصــة ضمــن فئــة رقــم ١ )المبــادئ اإلســالمية( الصــادر عــن مصــرف البحريــن 
المركــزي فــي شــهر  ســبتمبر ٢٠٠8، فــإن الشــركة مازالــت مســتمرة فــي امتــالك الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف المتعلقــة بهــا فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة. هــذه الموجــودات مملوكــة للشــركة قبــل حصــول الشــركة علــى الترخيــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. قامــت 
الشــركة بتحويــل تلــك الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف المتعلقــة بهــا إلــى الشــركة التابعــة المملوكــة لهــا بالكامــل وهــي شــركة الخليــج 
للتعميــر ش.م.ب. )مقفلــة( والتــي تقــوم بصــورة أساســية بإجــراء األنشــطة العقاريــة وأنشــطة البنــاء ذات الصلــة. وبمــا أن هــذه الشــركة التابعــة 
مملوكــة بالكامــل مــن قبــل الشــركة، سيســتمر عــرض الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة 
المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦. تعكــس اإليضاحــات المعنيــة الــواردة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة معامــالت المجموعــة الناتجــة عــن 

امتــالك الموجــودات العقاريــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مطلوبــات وإيــرادات وتكاليــف.

بلغ عدد موظفي المجموعة ٧٦8 موظفًا كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ١.٠٧٦ موظفًا(.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢8 فبراير ٢٠١8.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

عدم االلتزام باألنظمة  ٢

فــي تاريــخ ١4 ســبتمبر ٢٠١٧، بنــاًء علــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤقتيــن نتيجــة للتغيــرات التــي 
طــرأت علــى حصــة ملكيــة الشــركة. تمــت الموافقــة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤقتيــن مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي مــن خــالل الخطــاب 
المــؤرخ فــي 4 أكتوبــر ٢٠١٧. بنــاًء علــى موافقــة مــن اللجنــة التنفيذيــة المؤقتــة )بتاريــخ 4 و١٦ أكتوبــر ٢٠١٧( والموافقــة الالحقــة مــن أغلبيــة أعضــاء 
مجلــس اإلدارة المؤقتيــن واعتــراض مــن عضــو مجلــس إدارة واحــد )بتاريــخ 3 ديســمبر ٢٠١٧(، وقــد دخــل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين 
المؤقتيــن للشــركة فــي معاملــة مــع طــرف ذو عالقــة مخالفيــن عــددًا مــن المتطلبــات التنظيميــة وحولــوا مبلــغ وقــدره ١٦.5 مليــون دوالر أمريكــي )أي 
مــا يعــادل 3 مليــون دينــار كويتــي بتاريــخ 5 أكتوبــر ٢٠١٧ و٢ مليــون دينــار كويتــي بتاريــخ ١8 أكتوبــر ٢٠١٧( إلــى إحــدى األطــراف ذات العالقــة للشــركة 
»طــرف آخــر«. لقــد لفــت انتبــاه مصــرف البحريــن المركــزي هــذه الحالــة بنــاًء علــى عمليــات التفتيــش التــي إجراءهــا مصــرف البحريــن المركــزي فــي 
شــهر نوفمبــر ٢٠١٧، وأصــدر مصــرف البحريــن المركــزي إشــعارًا رســميًا بتاريــخ 4 ديســمبر ٢٠١٧ إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة المؤقــت إللغــاء المعاملــة 
وإرجــاع المبلــغ بالكامــل خــالل شــهر واحــد. عــالوة علــى ذلــك، أصــدرت تعليمــات مــن خــالل الخطــاب المــؤرخ فــي ١٢ ديســمبر ٢٠١٧ بإعــاده هيكلــه 
مجلــس إداره الشــركة حيــث أنهــم لــم يعــد يعتبــروا مســتقلين. ونتيجــة لذلــك، اســتقال رئيــس مجلــس اإلدارة المؤقــت وثالثــة أعضــاء مجلــس إدارة 
مؤقتيــن مــن عضويــة مجلــس اإلدارة »أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن«. واســتردت الشــركة حتــى تاريخــه فقــط مبلــغ وقــدره ١ مليــون 
دوالر أمريكــي )أي مايعــادل ١8٠ ألــف دينــار كويتــي و١٢٠ ألــف دينــار كويتــي بتاريــخ ١٦ و١٧ ينايــر ٢٠١8 علــى التوالــي(. وعلــى الرغــم مــن العديــد 
مــن المراســالت الكتابيــة الــواردة بعــد ذلــك مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، لــم يتمكــن الطــرف اآلخــر مــن إعــادة المبلــغ النقــدي إلــى الشــركة 
وتقييمــًا لحالــة عــدم التيقــن المحيطــة بالمعاملــة، فقــد تــم إثبــات مخصــص بقيمــة ١5.5 مليــون دوالر أمريكــي والــذي يمثــل الرصيــد المتبقــي ضمــن 

القائمــة الموحــدة للدخــل للمجموعــة )إيضــاح 8(.

ونتيجــة لمــا هــو مذكــور أعــاله، فقــد أخلــت الشــركة عــددًا مــن المتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة بالدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 
4 والمجلــد ٦ وقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي كمــا هــو موضــح بالتفصيــل أدنــاه:

قانون الشركات التجارية البحريني
لقد أخلت الشركة بالمادة ١89 )١( من قانون الشركات التجارية البحريني حيث كان لدى أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين المؤقتين للشركة 

مصلحة شخصية مباشرة في األعمال والعقود المبرمة بالنيابة عن الشركة. وتنص المادة ١89 )١( من قانون الشركات التجارية البحريني على 
أنه ال يجوز أن يكون ألحد أعضاء مجلس إداره الشركة أو ألحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود المبرمة 

بالنيابة عن الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة. ويعتبر باطاًل كل عقد أو عمل على خالف أحكام هذا النص.

وعــالوة علــى ذلــك، أخلــت الشــركة أيضــًا بالمــادة ١89 )٢( مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي بصفتهــم أعضــاء مجلــس إدارة مســتقيلين 
مؤقتيــن للشــركة، حيــث لــم يفصحــوا عــن المصلحــة الشــخصية المباشــرة، واالمتنــاع عــن التصويــت فــي المســائل المعروضــة علــي المجلــس فيمــا 
يتعلــق باالســتثمار مــع شــركة الفــوز لالســتثمار. وتنــص المــادة ١89 )٢( مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي بأنــه ينبغــي مــن عضــو مجلــس 
اإلدارة إبــالغ المجلــس بمصلحتــه الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي المســائل المعروضــة علــى المجلــس. وال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة 

المشــاركة فــي المداولــة أو التصويــت علــى هــذه المســائل، ويثبــت التبليــغ فــي محضــر الجلســة.

الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد 6 – وحدة الرقابة عالية المستوى 
لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى - ب. ١٠,3 مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ 
حيــث أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المســتقيلين المؤقتيــن لــم يكونــوا مســتقلين وفقــًا لقواعــد مصــرف البحريــن المركــزي. تحــدد القاعــدة العاليــة 
المســتوى ب -١٠,3 مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ »العضــو المســتقل« بصفتــه عضــو 
ــة  ــه، ســواًء بشــكل منفصــل أو معــه أو مــع بعضهــم البعــض أي عالقــات أو معامــالت مالي ــك أفــراد عائلت ــذي ال يمل ــذي للشــركة، أو ال ــر تنفي غي

جوهريــة مــع الشــركة ، وباألخــص، خــالل الســنه التــي ســبقت الفتــرة المعنيــة، التــي اســتوفيت فيهــا جميــع الشــروط التاليــة:

لم يكن موظفًا في الشركة؛)أ( 

لم؛)ب( 

)١( يدفع أو يستلم من الشركة مدفوعات أكثر من 3١.٠٠٠ دينار بحريني أو ما يعادلها )دون احتساب مكافأة عضو مجلس اإلدارة(؛
)٢( يمتلــك حصــة أكثــر مــن ١٠% أو حصــة ملكيــة أخــرى، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي منشــأة التــي دفعــت أو اســتلمت مــن الشــركة مدفوعــات 

أكثــر مــن المبلــغ المذكور؛ و
)3( يعمل بصفته شريك عام أو مدير او مسئول شراكة أو شركة دفعت أو استلمت من الشركة مدفوعات أكثر من المبلغ المذكور.

ال يمتلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة )بمــا فــي ذلــك لهــذا الغــرض حصــة ملكيــة مــن قبــل أحــد أفــراد عائلتــه أو شــخص ذو صلــة( %5  )ج(  
أو أكثــر مــن األســهم مــن أي نــوع أو فئــة فــي الشــركة؛
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الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد 6 – وحدة الرقابة عالية المستوى )تتمة(
لم يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمدقق حسابات أو مستشار مهني للشركة؛ و )د(  

لم يكن عضو مساعد أو عضو في اإلدارة العليا للشركة.  )هـ(  

ــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد  لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى - ١.4,٢ مــن وحــده الرقاب
ــد  ــح عن ــًا بشــأن تضــارب المصال ٦ بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤقتيــن المســتقيلين للشــركة فقــد فشــلوا فــي ابــالغ مجلــس اإلدارة كتابي
حدوثهــا ولــم يمتنعــوا عــن التصويــت علــى المعاملــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى - ١.4,٢ مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي 
لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ بــأن يقــوم كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كل مســئول بإبــالغ المجلــس بالكامــل كتابيــًا بشــأن تضــارب 
المصالــح عنــد حدوثهــا. يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يمتنعــوا عــن التصويــت علــى هــذه المســألة وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
ذات الصلــة. يجــب أن يشــتمل هــذا اإلفصــاح علــى جميــع الحقائــق الجوهريــة فــي حالــة العقــد أو المعاملــة التــي  تتضمــن علــى عضــو مجلــس إدارة 
أو مســئول. يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســئولين أن يتفهمــوا أن أي موافقــة علــى معاملــة تضــارب فــي المصالــح تكــون فعالــة إذا كانــت 
جميــع الحقائــق الجوهريــة معروفــة لألشــخاص المصــرح لهــم وأن الشــخص المتضــارب ال يشــارك فــي اتخــاذ القــرار وأنــه يجــب اإلفصــاح عــن هــذه 

المعلومــات فــي التقريــر الســنوي. 

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى - 3.4,٢ مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ 
بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤقتيــن المســتقيلين للشــركة فقــد قامــوا بالموافقــة علــى وتنفيــذ معاملــة تضــارب المصالــح مــع شــركة الفــوز 
لالســتثمار دون الحصــول علــى موافقــة مســاهمي الشــركة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى - 3.4,٢ مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل 
ــًا فــي اجتمــاع المســاهمين  ــاره جوهري ــة أو عقــد متعــارض يمكــن اعتب ــم أي معامل ــم تقدي ــأن يت ــد ٦ ب ــزي المجل ــن المرك اإلرشــادي لمصــرف البحري

للموافقــة عليــه.

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى - ١.٢,3 مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ 
حيــث أن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الثــالث فــي لجنــة التدقيــق لــم يكونــوا مســتقلين بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى 
- ١.٢,3 مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ بــأن يتوجــب علــى المجلــس تأســيس لجنــة تدقيــق 

تضــم علــى األقــل ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويجــب أن يكــون أغلبهــم مســتقلين بمــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة. 

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى - ٢.٢,4 مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ 
حيــث أن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الثــالث فــي لجنــة الترشــيح لــم يكونــوا غيــر تنفيذييــن وال مســتقلين بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة. تنــص القاعــدة 
العاليــة المســتوى - ٢.٢,4 مــن وحــده الرقابــة عاليــة المســتوي للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦ بــأن يجــب أن تقتصــر اللجنــة 
علــى عضــو مجلــس إدارة مســتقل أو بــداًل مــن ذلــك، يقتصــر علــى عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي الــذي يجــب أن يكــون أغلبهــم أعضــاء مجلــس 
إدارة مســتقلين. ويجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل. ويجــب ان يتوافــق ذلــك مــع افضــل الممارســات الدوليــة ويعتــرف بانــه 

يجــب علــى لجنــة الترشــيح أن تمــارس اجتهادهــا بعيــدًا عــن تضــارب المصالــح المهنيــة الشــخصية.

الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد ٤ – وحدة الرقابة عالية المستوى
لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى ١,٢,١ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 
4، حيــث لــم يتصــرف أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة وفقــًا لواجباتهــم االئتمانيــة مقابــل المســاهمين مــن خــالل إجــراء 
معامــالت أطــراف ذات العالقــة والتــي ال تمتثــل للمتطلبــات التنظيميــة التابعــة لمصــرف البحريــن المركــزي. تتطلــب القاعــدة العاليــة المســتوى ١,٢,١ 
مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يفهمــوا أن مجلــس 

اإلدارة يجــب أن يخــدم مصلحــه المســاهمين وأن المجلــس لديــه واجــب ائتمانــي فــي العنايــة والــوالء للشــركة.

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى ٢,٢,١ )ح( و)ط( و)ي( مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن 
المركــزي المجلــد 4، حيــث فشــل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة فــي إدارة تضــارب المصالــح وضمــان المعاملــة المنصفــة 
للمســاهمين بمــا فــي ذلــك حقــوق األقليــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى ١.٢.٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف 
البحريــن المركــزي المجلــد 4 بأنــه يجــب علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة )ح( مراقبــة تضــارب المصالــح ومنــع المعامــالت التعســفية مــع أطــراف ذات 
العالقــة و)ط( ضمــان المعاملــة المنصفــة للمســاهمين بمــا فــي ذلــك حقــوق األقليــة و)ي( التحديــد بشــكل واضــح والمراجعــة علــى أســاس منتظــم 

لمــن لديهــم ســلطه فــي دخــول الشــركة فــي التــزام تعاقــدي.

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

٢   عدم االلتزام باألنظمة )تتمة(
الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد ٤ – وحدة الرقابة عالية المستوى )تتمة(

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى ١,٢,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4، 
حيــث فشــل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة فــي التصــرف بأمانــة ونزاهــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى ١,٢,٢ مــن وحــدة 
الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بأنــه يجــب علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يتصرفــوا بأمانــه 

ونزاهــة ومهــارة وعنايــة مناســبة بمــا يحقــق المصلحــة للشــركة ومســاهميها وعمالئهــا.

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى ١٠,٢,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4، 
بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة والذيــن يعــدون األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، لقــد 
فشــلوا فــي اإلفصــاح عــن مصلحتهــم الشــخصية فــي المعاملــة المذكــورة أعــاله، لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن الســيطرة 
علــى الطــرف اآلخــر الذيــن حــددت مصلحتهــم الشــخصية فــي المعاملــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى ١٠,٢,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى 
للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بــأن يعتبــر أن يكــون لــدى الشــخص المعتمــد »مصلحــة شــخصية« فــي المعاملــة إذا: )أ( هــو 
نفســه؛ )ب( أو أحــد أفــراد عائلتــه )أي الــزوج أو األب أو األم أو األبنــاء أو البنــات أو األخــوة أو األخــوات(؛ أو )ج( شــركة أخــرى يكــون هــو فيهــا مديــرًا 

أو مراقبــًا ماليــًا أو طــرف فــي المعاملــة أو لديــه مصلحــة ماليــة جوهريــة فــي المعاملــة.
لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى 3,3,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4، 
بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة والذيــن يعــدوا األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، لقــد 
فشــلوا فــي ترتيــب شــئونهم الشــخصية والتجاريــة لتجنــب تضــارب المصالــح مــع الشــركة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى ٢,3,3 مــن وحــدة الرقابــة 
عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بــأن علــى كل شــخص معتمــد أن يبــذل كل الجهــود الممكنــة لترتيــب شــئونه 

الشــخصية والتجاريــة لتجنــب تضــارب المصالــح مــع الشــركة.

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى 4,3,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4، 
بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة والذيــن يعــدوا األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، لقــد 
فشــلوا فــي االمتنــاع عــن اتخــاذ القــرارات التــي تتضمــن علــى التضــارب المحتمــل فــي المصالــح فــي المعاملــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى 
٢,3,4 مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بأنــه يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يمتنعــوا 
عــن أي مناقشــة أو اتخــاذ قــرار الــذي يتضمــن علــى موضــوع يتعــذر فيــه تقديــم المشــورة الموضوعيــة أو معاملــة أو المعاملــة المقترحــة عندمــا 

يكــون هنــاك تضــارب محتمــل فــي المصالــح.

لقــد أخلــت الشــركة بالقاعــدة العاليــة المســتوى ١,4,٢ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4، 
بصفتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين المؤقتيــن للشــركة والذيــن يعــدوا األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــز، لقــد 
فشــلوا فــي إبــالغ مجلــس اإلدارة بتضــارب المصالــح عنــد حدوثهــا ولــم يمتنعــوا عــن التصويــت علــى المعاملــة. تنــص القاعــدة العاليــة المســتوى 
٢,4,١ مــن وحــدة الرقابــة عاليــة المســتوى للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بــأن علــى كل شــخص معتمــد إبــالغ مجلــس اإلدارة 
ــة مــن  ــاع عــن التصويــت علــى هــذه المســألة وفقــًا لألحــكام ذات الصل ــد حدوثهــا. يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة االمتن ــح عن بتضــارب المصال

قانــون الشــركات. يجــب أن يتضمــن هــذا اإلفصــاح علــى جميــع الحقائــق الجوهريــة فــي حالــة عقــد أو معاملــة يشــارك فيهــا الشــخص المعتمــد.

الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد ٤ – وحدة كفاية رأس المال
لقد أخلت الشركة بقاعدة كفاية رأس المال 9,٢,١ )ب( من وحدة كفاية رأس المال للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد 4 حيث 

وافق أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين المؤقتين للشركة على تعرض طرف ذو عالقة دون إبالغ مصرف البحرين المركزي، والذي يتجاوز ٢5% 
من رأس المال التنظيمي. تنص قاعدة كفاية رأس المال 9,٢,١ )ب( من وحدة كفاية رأس المال للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي 

المجلد 4 بأنه يجب على الشركة إبالغ مصرف البحرين المركزي إذا: تجاوز أي التزام محتمل أو ارتباط مالي فردي أو تعرض كبير ٢5% من رأسمالها 
التنظيمي.

لقــد أخلــت الشــركة بقاعــدة كفايــة رأس المــال 9,٢,١)أ( مــن وحــدة كفايــة رأس المــال للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 حيــث 
فشــلت الشــركة فــي تقديــم خطــة لخفــض التعرضــات الكبيــرة أدنــى مــن ٢5% مــن رأس المــال التنظيمــي خــالل 3٠ يومــًا مــن وقــوع الحــدث. تنــص 

قاعــدة كفايــة رأس المــال 9,٢,١)أ( مــن وحــدة كفايــة رأس المــال للدليــل اإلرشــادي لمصــرف

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(
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أسس اإلعداد  3
ــًا مــن تاريــخ وقــوع الحــدث،  البحريــن المركــزي المجلــد 4 بأنــه يجــب علــى الشــركة أن تقــدم إلــى مصــرف البحريــن المركــزي، خــالل 3٠ يومــًا تقويمي
خطــه تســتعرض فيهــا الكيفيــة التــي ســتقوم فيهــا بمــا يلــي: )أ( زيــادة رأســمالها التنظيمــي إلــى المســتوى الــذي يتجــاوز فيــه متطلبــات رأســمالها 

التنظيمــي؛ أو )ب( خفــض االلتــزام أو االرتبــاط المالــي الفــردي أو التعرضــات الكبيــرة ألدنــى مــن ٢5% مــن رأس المــال التنظيمــي. 

الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد ٤ – وحدة إدارة المخاطر 
لقــد أخلــت الشــركة بقاعــدة إدارة المخاطــر ٦,١,٢ مــن وحــدة إدارة المخاطــر للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 حيــث فشــلت 
ــذي يتجــاوز ٢5% مــن رأس المــال التنظيمــي. تنــص قاعــدة إدارة  ــر ال ــزي بتعــرض الطــرف اآلخ ــن المرك ــالغ مصــرف البحري ــة وإب الشــركة فــي مراقب
المخاطــر ٦,١,٢ مــن وحــدة إدارة المخاطــر للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 بأنــه يجــب علــى الشــركة مراقبــة تعرضاتهــا وإبــالغ 
مصــرف البحريــن المركــزي إذا تجــاوز إجمالــي تعرضاتهــا للطــرف اآلخــر الفــردي ٢5% مــن إجمالــي التعرضــات للطــرف اآلخــر و/أو ٢5% مــن الــرأس المــال 

التنظيمــي للشــركة. 

نتيجة لعدم االلتزام باألنظمة، فرض مصرف البحرين المركزي غرامة مالية بمبلغ وقدره 93 ألف دوالر أمريكي خالل السنة )إيضاح ١.٢4(.

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١.3 بيان االلتزام
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية ومبــادئ 
وقواعــد الشــريعة اإلســالمية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة وطبقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وقانــون مصــرف 
البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 4 واألحــكام النافــدة مــن المجلــد رقــم ٦(، 
وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن وألحــكام عقــد التأســيس والنظــام 
األساســي للشــركة. وفقــًا لمتطلبــات )»األيوفــي«(، فــي حــال غيــاب معاييــر األيوفــي عــن بعــض العمليــات بمــا فــي ذلــك إعــداد التقاريــر الماليــة، 

تســتخدم المجموعــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي.

ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  ــة الصــادرة عــن هيئ ــر المحاســبة المالي ــة الموحــدة وفقــًا لمعايي ــم المالي كمــا تقــوم المجموعــة بإعــداد القوائ
ــة فــي البحريــن. ــة الســوق المالي ــزي وهيئ ــات مصــرف البحريــن المرك ــًا لمتطلب ــة اإلســالمية لغــرض المســاهمين ووفق المالي

٢,3 العرف المحاسبي
ــم  ــة التــي يت ــة، باســتثناء االســتثمارات فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميل ــدأ التكلفــة التاريخي ــة الموحــدة وفقــًا لمب ــم المالي أعــدت القوائ
احتســابها بموجــب طريقــة الحقــوق وأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق واالســتثمارات العقاريــة التــي يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة. تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالــدوالر األمريكــي لكونــه عملــة إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة وتــم تقريــب جميــع 

القيــم إلــى أقــرب ألــف دوالر أمريكــي إال إذا ذكــر خــالف ذلــك. إال أن العملــة الوظيفيــة للمجموعــة هــي الدينــار البحرينــي.

3.3 أسس التوحيد
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر مــن كل ســنة. أعــدت 

القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة باســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة.

ــد  ــاح والخســائر الناتجــة مــن المعامــالت فيمــا بيــن المجموعــة بالكامــل عن ــع األرصــدة والمعامــالت والدخــل والمصروفــات واألرب ــم اســتبعاد جمي ت
ــد. التوحي

يتــم دمــج الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة للشــركة ويســتمر دمجهــا حتــى التاريــخ الــذي يفقــد فيهــا الشــركة ســيطرتها. تتحقــق 
الســيطرة عندمــا تكــون لــدى الشــركة القــدرة علــى صياغــة السياســات الماليــة والتشــغيلية للمؤسســة لإنتفــاع مــن أنشــطتها.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3     أسس اإلعداد )تتمة(

3.3   أسس التوحيد )تتمة(
يتــم تســجيل الحقــوق غيــر المســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركة التابعــة كبنــد منفصــل فــي حقــوق مــالك المجموعــة. يتــم تضميــن دخــل 

الحقــوق غيــر المســيطرة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي صافــي الربــح ويتــم إظهــاره كبنــد منفصــل عــن حصــة المســاهمين.
تشــتمل الحقــوق غيــر المســيطرة علــى مبالــغ هــذه الحصــص فــي تاريــخ الدمــج األصلــي وحصتهــا فــي التغيــرات فــي حقــوق المــالك منــذ تاريــخ 
الدمــج. يتــم تخصيــص الخســائر التــي تنطبــق علــى الحقــوق غيــر المســيطرة والتــي تفــوق حصصهــم فــي حقــوق مــالك الشــركة التابعــة مقابــل 
حصــص المجموعــة إال فــي حالــة وجــود التــزام مــن قبــل هــذه الحقــوق غيــر المســيطرة وقدرتهــم علــى االســتثمار اإلضافــي فــي هــذه الشــركات 

لتغطيــة الخســائر. 

تعامــل المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة بنفــس الطريقــة التــي تعامــل فيهــا المعامــالت مــع األطــراف الخارجيــة. يتــم إثبــات المكســب أو 
الخســارة الناتجــة مــن بيــع المشــاركات إلــى الحقــوق غيــر المســيطرة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. يتــم احتســاب التغيــرات فــي حصــة الملكيــة فــي 

الشــركة التابعــة التــي ال تنتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعاملــة حقــوق.

فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للشركة، التي تم دمجها في هذه القوائم المالية الموحدة: 

اسم الشركة التابعة
نسبة 

الملكية
٢٠١٧ 

نسبة 
الملكية
٢٠١6 

بلد
التأسيس

سنة 
النشاطالتأسيس

المحتفظ بها بصورة مباشرة من
 قبل الشركة 

شركة الخليج للتعمير ش.م.ب. 
مملكة 99.98%99.98%)مقفلة(*

شراء وبيع وإدارة وتطوير ٢٠٠9البحرين
العقارات

شركة تعمير إلدارة الممتلكات الخاصة 
مملكة 99.٠٠%99.٠٠%ذ.م.م.*

٢٠٠4البحرين
االحتفاظ بأسهم المجموعة 

نيابة عن موظفيها فيما يتعلق 
بخطة خيار أسهم الموظفين

فيما يلي الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة الخليج للتعمير ش.م.ب. )مقفلة(:

المحتفظ بها بصورة غير مباشرة 
من قبل الشركة 

مرسى البحرين لالستثمار ش.م.ب. 
مملكة 99.٠٠%99.٠٠%)مقفلة(*

٢٠٠٦البحرين
تطوير وصيانة وتأجير وإدارة المراكز 

التجارية والصناعية والمباني 
السكنية والممتلكات

شركة سيركو إدارة شاملة للمرافق 
مملكة 99.٠٠%99.٠٠%ذ.م.م.*

إدارة وصيانة العقارات٢٠٠5البحرين

شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب. 
مملكة 99.٠٠%99.٠٠%)مقفلة(*

أنشطة المقاوالت٢٠٠٧البحرين

إدارة وتطوير المشاريع العقارية ٢٠٠8جزر الكايمن٦٧.5٧%٦٧.5٧%شركة تطوير منتجع دانات المحدودة 

مملكة ١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%تامكون للتجارة ش.ش.و.
٢٠٠9البحرين 

استيراد وتصدير وبيع المعدات 
اإللكترونية والكهربائية، واألجهزة 

وقطع الغيار الخاصة بها وبيع مواد 
البناء.

اريسكو تامكون جي في ش.م.ب. 
مملكة ١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%)مقفلة(**

بناء وصيانة الفلل.٢٠٠9البحرين 

مملكة ١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%بانورا انتريورز  ش.ش.و.
أعمال النجارة واألعمال المتعلقة ٢٠١5البحرين 

بها.
شركة مرسي البحرين لالستثمار 

مملكة -5٦.٦٧%لسكن العمال ذ.م.م.
بيع وشراء وإدارة العقارات.٢٠٠٧البحرين 

* تــم توحيــد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة كمــا لــو كانــت الشــركة تمتلــك ١٠٠% مــن هــذه الشــركات التابعــة، حيــث يمتلــك المســاهمين 
اآلخريــن أســهمهم نيابــة عــن ولمصلحــة ومنفعــة المجموعــة.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3    أسس اإلعداد )تتمة(

3.3   أسس التوحيد )تتمة(

** اريسكو تامكون جي في ش.م.ب. )مقفلة(
خــالل ســنة ٢٠١4، دخلــت شــركة تامكــون للمقــاوالت ش.م.ب. )مقفلــة( فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع شــركة اإلنمــاء العقاريــة )»اريســكو«( 
ــة(. وفقــًا لشــروط هــذا االتفــاق فــإن رأس المــال المدفــوع للمشــروع  ــدة هــي اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفل لتأســيس شــركة جدي
المشــترك هــو ٢5٠.٠٠٠ دينــار بحرينــي مشــتملة علــى ٢5٠.٠٠٠ ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا دينــار بحرينــي للســهم، ومــن ضمنهــا ١٢5.٠٠٠ ســهم 
أي بنســبة 5٠% مملوكــة مــن قبــل اريســكو و١٢5.٠٠٠ ســهم أي بنســبة 5٠% مملوكــة مــن قبــل تامكــون وفقــًا لتفاصيــل التســجيل. ومــع ذلــك، تــم 
دفــع رأس المــال بالكامــل مــن قبــل تامكــون. عــالوة علــى ذلــك، عــدل الشــركاء فــي المشــروع المشــترك فيمــا بعــد شــروط هــذا الترتيــب عــن طريــق 

التوصــل إلــى اتفــاق وفيمــا يلــي المســئوليات الرئيســية المســندة لشــركة تامكــون:

تقديم التمويل للمشروع بما في ذلك توفير الضمانات والتأمينات الالزمة حسبما يكون ذلك مناسبًا؛ ١

توفير اإلدارة الفنية واإلدارية للمشروع؛ ٢

مسئول عن دفع الرواتب والمكافآت بما في ذلك تعويضهم عن أي أمور تتعلق بحقوقهم؛ 3

التعاقــد مــن الباطــن والتنســيق مــع المقاوليــن مــن الباطــن، بمــا فــي ذلــك مراقبــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالعمــل المنجــز  4
المتعلــق باألنشــطة المتعاقــد عليهــا مــن الباطــن؛

إنجاز كافة األنشطة المتعلقة بالمشروع مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة؛ 5

مسئول عن دفع تكاليف التأمين والضرائب والغرامات المفروضة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمشروع؛  ٦

تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشروع؛ ٧

أداء كافــة األنشــطة وهــو المســئول عــن جميــع االلتزامــات المتعلقــة بالمشــروع مــن جميــع الجوانــب بمــا فــي ذلــك تســهيل والقضــاء علــى  8
أي  دون  مــن  والتســليم،  أية مشكالت طوال فترة المشروع وتقديم أية أمور ضرورية من تاريخ التعاقد حتى تاريخ االنتهاء  

المشــروع؛ مشــاكل ألصحــاب 

اريســكو لهــا الحــق فــي إنهــاء االتفــاق بإرادتهــا وســلطتها التقديريــة الخاصــة فقــط دون أي شــروط / قيــود / متطلبــات قانونيــة ودون الحاجــة  9
إلــى الحصــول علــى أيــة موافقــة قانونيــة؛

ملزمة بتقديم االتفاقية إلى أي طرف يقوم بتمويل المشروع؛ ١٠

ــد اســتالم أي دفعــة متعلقــة بالمشــروع. وعــالوة علــى  ١١ ــم عمــل المدفوعــات عن الموافقــة علــى دفــع ١.5% مــن قيمــة العقــد الريســكو ويت
ذلــك، ســيتم أيضــا تطبيــق النســبة علــى أي زيــادة فــي قيمــة العقــد الــذي هــو تعويــض عــن خبــرة ومســاهمات اريســكو مــن خــالل ممثليهــا؛ و

إخالء مسئولية اريسكو من أية التزامات تتعلق بهذا المشروع وال تضمن أو تدعم اريسكو في أي التزام فيما يتعلق بعقد المشروع.  ١٢

تــم الحقــًا توقيــع اتفــاق بتاريــخ ١١ نوفمبــر ٢٠١5 بيــن شــركة تامكــون للمقــاوالت واريســكو، والتــي تنــص بــأن األخيــر ليــس لديــه الحــق فــي حصــة 
الموجــودات واألربــاح لشــركة اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفلــة(.

وبالنظــر إلــى الشــروط الرئيســية للترتيــب أعــاله وعلــى الرغــم مــن شــكلها القانونــي، تعتبــر اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفلــة( خاضعــة 
للســيطرة بالكامــل مــن قبــل شــركة تامكــون للمقــاوالت ش.م.ب. )مقفلــة( وبالتالــي تــم توحيدهــا كشــركة تابعــة مملوكــة بنســبة ١٠٠%.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3    أسس اإلعداد )تتمة(

٤,3 معيار جديد صادر ولكنه غير إلزامي 
المعيــار الصــادر ولكنــه غيــر إلزامــي حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وهــو موضــح أدنــاه. تنــوى المجموعــة تطبيــق هــذا المعيــار 

عندمــا يصبــح إلزاميًا.

معيار المحاسبة المالي رقم 3٠ – المتعلق باالضمحالل وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء )معيار المحاسبة المالي رقم 3٠(
تــم إصــدار معيــار المحاســبة المالــي رقــم 3٠ فــي شــهر نوفمبــر ٢٠١٧. تمثــل المتطلبــات المتعلقــة باالضمحــالل وخســائر االئتمــان لمعيــار المحاســبة 
المالــي رقــم 3٠ تغيــرًا جوهريــًا عــن معيــار المحاســبة المالــي رقــم ١١ المتعلــق »بالمخصصــات واالحتياطيــات«. إن المعيــار إلزامــي مــن الفتــرات 
الماليــة المبتدئــة فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر للمعيــار وهــي فــي مرحلــة إجــراء 

تقييــم لتأثيــر متطلبــات االضمحــالل لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 3٠ علــى األربــاح المســتبقاة المتراكمــة.

٤   ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة هــي مطابقــة لتلــك التــي تــم إتباعهــا فــي الســنة الماليــة الســابقة. حيــث 
لــم تكــن لتغيــرات ســنة ٢٠١٧ فــي معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية أي تأثيــر علــى 

القوائــم الماليــة للمجموعــة. 

أ.   النقد وما في حكمه 
يشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه كمــا هــو مشــار إليــه فــي القائمــة الموحــدة للتدفقــات النقديــة علــى نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى بنــوك وودائــع 

القصيــرة األجــل بتواريــخ اســتحقاق أصليــة لفتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل.

ب.   ذمم مدينة 
ــع  ــاًء علــى مراجعــة جمي ــة بن ــة المضمحل ــة المدين ــر للذمــم التجاري ــم عمــل تقدي ــة بقيمهــا المتوقــع تحقيقهــا. ويت ــة المدين ــم إدراج الذمــم التجاري يت

ــة الســنة. ــغ المســتحقة فــي نهاي المبال

ج.   االستثمارات
تشــتمل االســتثمارات علــى أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق واســتثمارات عقاريــة وعقــارات قيــد التطويــر 

واســتثمارات فــي مشــروع مشــترك وشــركات زميلــة. 

أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل من الحقوق
تتضمــن هــذه جميــع األدوات الماليــة التــي لــم يتــم تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل القائمــة الموحــدة للدخــل. بعــد اإلقتنــاء، يتــم إعــادة قيــاس 
االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة فــي حقــوق المــالك 
حتــى يســتبعد اإلســتثمار أو عندمــا يصبــح اإلســتثمار مضمحــاًل فعندهــا يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة المتراكمــة المســجلة مســبقًا ضمــن حقــوق 

المــالك فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

استثمارات عقارية 
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو لالســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كاســتثمارات عقاريــة. يتــم تســجيل 
االســتثمارات العقاريــة مبدئيــًا بالتكلفــة، والتــي تمثــل القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع وتكاليــف اإلقتنــاء المرتبطــة بالعقــار. بعــد اإلثبــات 
ــة )فقــط المكاســب( فــي القائمــة  ــرات فــي القيمــة العادل ــات التغي ــة مــع إثب ــة بالقيمــة العادل ــاس االســتثمارات العقاري ــادة قي ــم إع ــي، يت المبدئ

الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــالك.

يتــم إثبــات الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. عندمــا يتــم اســتبعاد العقــار، 
فــإن المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن اإلســتبعاد يتــم تحويلهــا إلــى القائمــة الموحــدة للدخــل.

استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة 
المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن أنــواع الترتيبــات المشــتركة التــي بموجبهــا يحصــل األطــراف الذيــن يمتلكــون الســيطرة المشــتركة فــي الترتيــب 
الحــق فــي صافــي موجــودات المشــروع المشــترك. المشــروع المشــترك هــو اتفــاق تعاقــدي لتقاســم الســيطرة علــى ترتيــب معيــن، والتــي تكــون 
موجــودة فقــط عندمــا يتطلــب اتخــاذ القــرارات بشــأن األنشــطة ذات الصلــة بالحصــول علــى الموافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف المتقاســمة للســيطرة.

تعتبر الشركة الزميلة مؤسسة تتمتع المجموعة فيها بنفوذ مؤثر وال تعد شركة تابعة أو مشروع مشترك.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٤   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

ج.   االستثمارات )تتمة(
بموجــب طريقــة الحقــوق، يتــم إدراج االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي بالتكلفــة مضافــًا 
إليهــا تغيــرات مــا بعــد االقتنــاء فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. تعكــس القائمــة الموحــدة 
للدخــل حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. أينمــا وجــدت تغييــرات قــد أثبتــت مباشــرًة فــي حقــوق 
المشــروع المشــترك والشــركات الشــركة، تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي هــذه التغييــرات وتفصــح عــن هــذا، إذا اســتلزم األمــر فــي القائمــة 
الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــالك. يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة مــن المعامــالت بيــن المجموعــة ومشــروعها المشــترك 

وشــركاتها الزميلــة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة.

ــر المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة والمجموعــة متطابقــة والسياســات المحاســبية للمشــروع المشــترك والشــركات  إن تواريــخ إعــداد تقاري
الزميلــة مطابقــة لتلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت واألحــداث المتشــابهة فــي الظــروف المماثلــة.

بعــد تطبيــق طريقــة الحقــوق، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات أي خســارة اضمحــالل فيمــا يتعلــق باســتثمار المجموعــة فــي 
مشــروعها المشــترك وشــركاتها الزميلــة. تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي 
يثبــت اضمحــالل االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. ففــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االضمحــالل الــذي 
يعــد الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للمشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة وقيمهــا المدرجــة وإثبــات االضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة 

للدخــل.

د.    القيم العادلة
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي تمثــل تقديــر المبالــغ النقديــة أو مــا فــي حكمهــا التــي ســيتم إســتالمها لبيــع موجــود أو المبالــغ النقديــة أو مــا 

فــي حكمهــا المدفوعــة لمطلوبــات مطفــأة أو محولــة فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــتري وبائــع لديهــم الرغبــة بتاريــخ القيــاس.

يتم تحديد القيمة العادلة لكل موجود مالي على حدة وفقًا لسياسات التقييم الموضحة أدناه:

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة بالرجــوع إلــى أســعار الطلبــات المدرجــة الســائدة فــي   )١(
الســوق بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات غيــر المدرجــة بالرجــوع إلــى أحــدث معاملــة بيــع أو شــراء جوهريــة مــع األطــراف األخــرى ســواء تــم   )٢(
االنتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ. إذا لــم تكــن هنــاك معاملــة حديثــة جوهريــة تــم االنتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ، فإنــه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة 
بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة إلســتثمارات مشــابهة. بالنســبة لالســتثمارات األخــرى، تســتند القيمــة العادلــة علــى صافــي القيمــة 

الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة أو أســاليب التقييــم األخــرى ذات الصلــة.

لإســتثمارات التــي لديهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، فــإن القيمــة العادلــة تكــون بنــاًء علــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات   )3(
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المحــددة مــن قبــل المجموعــة بإســتخدام معــدالت الربــح الحاليــة الســتثمارات لها نفس الشــروط وخصائص 

المخاطــر.

يتــم إدراج اإلســتثمارات التــي ال يمكــن إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة بإســتخدام أي مــن التقنيــات المذكــورة أعــاله بالتكلفــة بعــد حســم   )4(
اإلضمحــالل. مخصــص 

هـ.   ممتلكات وآالت ومعدات
تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد حســم االســتهالك المتراكم وخســائر االضمحالل المتراكمة، إن وجدت. يتم حســاب االســتهالك 

علــى الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس القســط الثابــت بنــاًء علــى األعمار اإلنتاجيــة المتوقعة للموجــودات التالية 

٢5 سنة مباني على أراضي مستأجرة 
3 إلى 5 سنوات مكائن ومعدات وأثاث وتركيبات

3 سنوات أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
3 سنوات مركبات 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٤   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

و.   مطلوبات أخرى وذمم دائنة 
يتــم إثبــات الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى للمبالــغ المتوجــب دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة، ســواًء تمــت مطالبــة 

المجموعــة بهــا مــن قبــل المــورد أو لــم يتــم.

ز.   تمويل من بنك 
يتم إثبات التمويل من بنك مبدئيًا بالمتحصالت المستلمة، بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة. والحقًا، يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة.

ح.   أسهم خزانة
أدوات الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة التــي تــم إعــادة اقتنائهــا )أســهم الخزانــة( يتــم خصمهــا مــن أســهم رأس مــال الشــركة األم ويتــم حســابها بالتكلفــة 
علــى أســاس المتوســط المرجــح. يتــم إثبــات المقابــل المدفــوع أو المســتلم مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة 
مباشــرًة ضمــن حقــوق الشــركة األم. ال يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات 

الملكيــة الخاصــة. 

ط.   إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 
)١( الموجودات المالية 

يتم إستبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:
· انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ 	
· احتفــاظ المجموعــة بحقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف 	

ثالــث بموجــب ترتيــب ســداد؛ و
· قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ســواًء )أ( قامــت المجموعة بنقــل جميع المخاطــر والمكافآت 	

الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة للموجــود ولكنهــا 
قامــت بنقــل الســيطرة علــى الموجــود.

)٢( المطلوبات المالية 
يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب العقد قد تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.

ي.   مخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى المجموعــة أي التــزام حالــي )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وأن تكلفــة تســوية االلتــزام محتملــة 
ويمكــن قياســها بواقعيــة. يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي 

يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المحــددة للمطلــوب.

ك.    قياس التكلفة المطفأة
إن التكلفــة المطفــأة للموجــود أو المطلــوب المالــي هــو المبلــغ الــذي بموجبــه يتــم قيــاس الموجــود أو المطلــوب المالــي عنــد اإلثبــات المبدئــي، 
ناقــص المدفوعــات الرئيســية، زائــد أو ناقــص اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي ألي فــروق بيــن المبلــغ المبدئــي المثبــت 

والمبلــغ المســتحق، ناقــص أي انخفــاض فــي اضمحــالل الموجــودات الماليــة.

ل.    المقاصة 
تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي إذا، وفقــط إذا كان هنــاك حــق 
قانونــي ملــزم لمقاصــة المبالــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو بيــع الموجــود وســداد المطلــوب فــي الوقــت 

ذاته.

م.  إثبات اإليراد
ــة. يجــب  ــراد بموثوقي ــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس اإلي ــه المنافــع االقتصادي ــذي مــن المحتمــل أن تتدفــق من ــراد إلــى الحــد ال ــات اإلي ــم إثب يت

ــراد:  ــات اإلي ــة قبــل إثب ــات المحــددة التالي ــر اإلثب تحقيــق معايي

)١(  دخل من الممتلكات 
يتــم احتســاب دخــل اإليجــار مــن عقــود التأجيــر التشــغيلية لالســتثمارات العقاريــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدة عقــد التأجيــر ويتــم إدراجهــا 

ضمــن اإليــراد فــي القائمــة الموحــدة للدخــل نتيجــة لطبيعتهــا التشــغيلية.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٤   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

م.   إثبات اإليراد )تتمة(

)٢(  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى
يتــم إثبــات أتعــاب خدمــات اإلدارة والخدمــات األخــرى وأتعــاب إدارة المشــروع علــى أســاس مراحــل إنجــاز الخدمــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز 

المالــي بالرجــوع إلــى الشــروط التعاقديــة المتفــق عليهــا بيــن األطــراف.  
)3(  دخل من اإلستثمارات  

يتم إثبات الدخل من اإلستثمارات عندما يتم اكتسابها.
)٤(  دخل من عقود المقاوالت 

يتم إثبات الدخل من عقود المقاوالت بناًء على طريقة النسبة المئوية لألعمال المنجزة.
عندمــا يمكــن تقديــر نتائــج عقــد المقــاوالت بموثوقيــة، فإنــه يتــم إثبــات إيــرادات العقــد بالرجــوع إلــى المراحــل الفعليــة المنجــزة منهــا. يتــم إثبــات 
إيــرادات وتكاليــف العقــد كدخــل ومصروفــات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي الســنة الماليــة التــي يتــم فيهــا إنجــاز العمــل. يتــم مطابقــة دخــل 
العقــد مــع التكاليــف المتكبــدة عنــد الوصــول إلــى مرحلــة االنتهــاء مــن األعمــال المنجــزة، والــذي ســينتج عنــه تســجيل الدخــل والمصروفــات واألربــاح 
المتعلقــة بنســبة األعمــال المنجــزة. تعتمــد األربــاح المتوقــع تحقيقهــا مــن عقــود المقــاوالت علــى تقديــرات إجمالــي الدخــل والتكاليــف عنــد االنتهــاء 

مــن تنفيــذ تلــك العقــود.
عندمــا ال يمكــن تقديــر نتائــج عقــد المقــاوالت بموثوقيــة، فإنــه يتــم إثبــات إيــرادات العقــد إلــى حــد التكاليــف المتكبــدة للعقــد لغايــة نهايــة الســنة 
ــر  ــادة فــي قيمــة فواتي حيــث مــن المحتمــل أن تكــون هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد. يتــم إثبــات تكاليــف العقــد عنــد تكبدهــا. يتــم تصنيــف الزي

األعمــال قيــد التنفيــذ علــى تكاليــف العقــد ضمــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة لعمــالء عقــود المقــاوالت. 
يتــم تقييــم الخســائر المتعلقــة بالعقــود لــكل عقــد علــى حــدة، وإذا كانــت تقديــرات تكلفــة االنتهــاء مــن عقــود المقــاوالت تشــير إلــى خســارة، فإنــه 

يتــم عمــل مخصــص لكافــة الخســائر المتوقعــة فــي الفتــرة األوليــة التــي تــم فيهــا تحديدهــا. 
يتــم مقارنــة إجمالــي التكاليــف المتكبــدة والربــح أو الخســارة المثبتــة لــكل عقــد مقابــل فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ لغايــة نهايــة الســنة. عندمــا يتجــاوز 
مجمــوع التكاليــف المتكبــدة والربــح أو الخســارة المثبتــة قيمــة فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ، فأنــه يتــم إظهــار الرصيــد ضمــن ذمــم تجاريــة مدينــة 
وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة مــن عمــالء رصيــد عقــود المقــاوالت. عندمــا تتجــاوز قيمــة فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ مجمــوع التكاليــف المتكبــدة 

والربــح أو الخســارة المثبتــة، فأنــه يتــم إظهــار الرصيــد ضمــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة لعمــالء عقــود المقــاوالت.

ن.   هيئة الرقابة الشرعية
تخضع أنشطة أعمال المجموعة للرقابة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الذين تم تعينهم من قبل الجمعية العمومية.

إيرادات محظورة شرعَا س. 
تلتــزم المجموعــة بتجنــب أيــة إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر ال تتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية. وعليــه، تقــوم المجموعــة بترحيــل هــذه اإليــرادات إلــى 

حســاب التبرعــات والتــي تقــوم المجموعــة باســتخدامها ألغــراض اجتماعيــة خيريــة مختلفــة.

ع.   عمالت أجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الــدوالر األمريكــي بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ قائمــة 
المركــز المالــي. يتــم إثبــات أيــة مكاســب أو خســائر ناتجــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. 

ف.   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
يغطــي نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعــي الموظفيــن البحرينييــن ويشــمل نظــام مســاهمة محــدد حيــث تقــوم المجموعــة بدفــع مســاهمات 

بصــورة شــهرية والتــي تحتســب بنــاًء علــى نســب ثابتــة مــن رواتــب الموظفيــن. يتــم إثبــات هــذه المســاهمات
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 ٤   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( 

ف.   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  )تتمة( 
كمصروفات في القائمة الموحدة للدخل.  

كمــا تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر البحرينييــن، والتــي تســتحق بنــاًء علــى عــدد ســنوات الخدمــة وإتمــام الحــد األدنــى مــن 
الخدمــة. يتــم قيــد التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف بنــاًء علــى المبلــغ االعتبــاري المســتحق الدفــع إذا مــا تــرك جميــع 

الموظفيــن العمــل بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. 

ص.   اضمحالل الموجودات المالية
يتــم عمــل تقييــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــالل موجــود مالــي محــدد أو مجموعــة 
موجــودات ماليــة. إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فإنــه يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإســترداد المقــدر لهــذا الموجــود وكذلــك أي خســارة إضمحــالل ناتجــة 
مــن اإلضمحــالل، بنــاًء علــى تقييــم المجموعــة للقيمــة المقــدرة للمقابــل النقــدي، ويتــم إثباتــه فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. يتــم عمــل مخصصــات 
محــددة لتخفيــض جميــع العقــود الماليــة المضمحلــة لقيمهــا النقديــة المتوقــع تحقيقهــا. يتــم شــطب الموجــودات الماليــة فقــط فــي الحــاالت التــي 

تكــون قــد اســتنفذت جميــع المحــاوالت إلســتردادها. 
إذا انخفــض مبلــغ خســارة االضمحــالل فــي فتــرة الحقــة، فــإن االنخفــاض يمكــن أن يعــود إلــى حــدث موضوعــي تــم بعــد إثبــات قيمــة اإلضمحــالل، 
عندئــذ فــإن خســارة اإلضمحــالل المثبتــة مســبقٌا يتــم اســترجاعها. يتــم إثبــات أي اســترجاعات الحقــة لخســارة اإلضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة 

للدخــل.

فــي حالــة أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق، فإنــه يتــم إظهــار اإلضمحــالل مباشــرًة كانخفــاض فــي قيمــة 
الموجــود المالــي. خســائر اإلضمحــالل فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق ال يتــم إســترجاعها مــن خــالل 

القائمــة الموحــدة للدخــل، وإنمــا يتــم إثبــات الزيــادة الالحقــة فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي حقــوق المــالك.

ق.   أحداث ما بعد تاريخ قائمة المركز المالي
يتــم تعديــل القوائــم الماليــة الموحــدة لتعكــس األحــداث التــي وقعــت مــا بيــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي وتاريــخ اعتمــاد إصــدار القوائــم الماليــة 
الموحــدة، شــريطة أن يقــدم الدليــل علــى الظــروف التــي كانــت ســائدة اعتبــارًا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم اإلفصــاح عــن األحــداث التــي 

تنتــج بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، ولكــن ال ينتــج عــن ذلــك تعديــل فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.

ر.   الزكاة
تقع مسئولية دفع الزكاة على عاتق مساهمي المجموعة أنفسهم.

5   القرارات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة يتطلــب مــن اإلدارة أخــذ قــرارات وتقديــرات وفرضيــات قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة لإيــرادات والمصروفــات 
والموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصاحــات المرفقــة وكذلــك اإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة. عــدم التيقــن بشــأن هــذه الفرضيــات 
والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج قــد تتطلــب عمــل تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي تتأثــر فــي الفتــرات 

المســتقبلية.

القرارات
أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، اتخــذت اإلدارة القــرارات التاليــة، والتــي تتميــز باألثــر الجوهــري األهــم علــى المبالــغ المثبتــة فــي 

القوائــم الماليــة الموحــدة.

تصنيف االستثمارات 
عنــد اقتنــاء االســتثمارات تقــرر اإلدارة مــا إذ يتوجــب تصنيفهــا كأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل القائمــة الموحــدة 

للدخــل أو أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق أو أدوات الديــن المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة.
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5   القرارات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات والفرضيات
إن الفرضيــات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر األساســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، ذات المخاطــر 
الجوهريــة التــي قــد تكــون ســببًا لتعديــل جوهــري للقيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة، هــي موضحــة أدنــاه. 
تعتمــد المجموعــة فــي فرضياتهــا وتقديراتهــا علــى معاييــر متوفــرة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. قــد تتغيــر الظــروف والفرضيــات بشــأن 
التطــورات المســتقبلية. مــع ذلــك، قــد تتغيــر نتيجــة لتغيــرات الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة. وتنعكــس مثــل هــذه التغييــرات علــى 

الفرضيــات عنــد حدوثهــا. 

مبدأ االستمرارية 
ــا  ــة لديه ــأن المجموع ــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة ب ــى أســاس مب ــة عل ــى المواصل ــة عل ــم لقــدرة المجموع ــة بعمــل تقيي قامــت إدارة المجموع
المصــادر لالســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور جوهريــة غيــر مؤكــدة 
والتــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد القوائــم 

الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

التقييم العادل لالستثمارات
إن تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات غيــر المدرجــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع تقديــرات وفرضيــات قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات 

بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المبلــغ الفعلــي الــذي ســيتحقق مــن المعامــالت المســتقبلية قــد يختلــف عــن التقديــر الحالــي للقيمــة العادلــة والتــي ال 
تــزال بعيــدة عــن تقديــرات اإلدارة نظــرًا لعــدم التيقــن حــول تقييــم االســتثمارات غيــر المدرجــة.

شركات ذات أغراض خاصة
تقــوم المجموعــة بتأســيس شــركات ذات أغــراض خاصــة بشــكل أساســي لغــرض الســماح للعمــالء بامتــالك اســتثمارات فــي المجموعــة. تقــوم 
المجموعــة بتقديــم خدمــات إدارة الشــركات واالســتثمارات والخدمــات اإلداريــة والخدمــات االستشــارية لهــذه الشــركات. والتــي تتضمــن اتخــاذ 
المجموعــة القــرارات نيابــة عــن هــذه الشــركات. كمــا تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه الشــركات نيابــة عــن عمالئهــا، الذيــن يعتبــرون إلــى حــد كبيــر كطــرف 
ثالــث وهــم المســتفيدون مــن اإلســتثمارات االقتصاديــة القائمــة. ال تقــوم المجموعــة بتوحيــد الشــركات ذات األغــراض الخاصــة التــي ال تمتلــك 
الســيطرة عليهــا. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تمتلــك الســيطرة علــى الشــركات ذات األغــراض الخاصــة، يتــم اتخــاذ القــرارات حــول أهــداف 
وأنشــطة هــذه الشــركات، وتحديــد مــدى تعرضهــا للمخاطــر والمكافــآت، وكذلــك حــول نيــة وقــدرة المجموعــة علــى اتخــاذ القــرارات التشــغيلية نيابــًة 

عــن تلــك الشــركات وتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تحصــل علــى المنافــع مــن هــذه القــرارات.

إضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
يتــم عمــل تقييــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت إضمحــالل موجــود مالــي محــدد أو مجموعــة 
مــن الموجــودات الماليــة. إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فإنــه يتــم تحديــد المبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد لذلــك الموجــود وكذلــك أي خســارة ناتجــة مــن 
االضمحــالل، بنــاًء علــى تقييــم المجموعــة لقيمــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة للمقابــل النقــدي، ويتــم إثباتــه فــي القائمــة الموحــدة 

للدخــل. يتــم عمــل مخصصــات محــددة لخفــض جميــع العقــود الماليــة المضمحلــة لقيمهــا النقديــة المتوقــع تحقيقهــا.

السيولة
تديــر المجموعــة ســيولتها مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار بيــان إســتحقاق موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي تــم توضيحهــا فــي إفصاحــات مخاطــر 
الســيولة فــي إيضــاح 3٢ حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. يتطلــب هــذا عمــل فرضيــات عنــد تحديــد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات التــي ال 

يوجــد لديهــا اســتحقاقات محــددة. 

6   اقتناء شركة تابعة 

شركة مرسى البحرين لالستثمار لسكن العمال ذ.م.م.
خــالل شــهر يوليــو ٢٠١٧، قامــت المجموعــة بزيــادة حصــة ملكيتهــا الفعليــة فــي إحــدى شــركاتها الزميلــة )شــركة مرســى البحريــن لالســتثمار لســكن 
العمــال ذ.م.م.( إلــى 5٦.٦٧% ممــا أدى إلــى إســتبعاد اســتثماراتها فــي الشــركة الزميلــة واقتنــاء اســتثمار فــي الشــركة التابعــة )شــركة مرســى 

البحريــن لالســتثمار لســكن العمــال ذ.م.م.( وحصــول المجموعــة علــى الســيطرة وفقــًا لحصــة الملكيــة الجديــدة.

اختــارت المجموعــة قيــاس الحقــوق غيــر المســيطرة فــي الشــركة المقتنــاة بالتناســب مــع حصــة ملكتيهــا فــي صافــي الموجــودات المحــددة للشــركة 
المقتنــاة. 
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

6   اقتناء شركة تابعة )تتمة(

صافي الموجودات المحددة
فيمــا يلــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات والمطلوبــات المحــددة لشــركة مرســى البحريــن لالســتثمار لســكن العمــال ذ.م.م. كمــا هــو بتاريــخ 

اإلقتنــاء: 

١ يوليو ٢٠١٧
القيمة العادلة 

المثبتة من اإلقتناء
الموجودات 

٢8.٧٧9استثمارات عقارية 
٤8٧ذمم مدينة وموجودات أخرى 

٤.5٢5النقد وما في حكمه 
33.٧9١

المطلوبات 
)١.635(ذمم دائنة 

3٢.١56مجموع صافي الموجودات المحددة المدرجة بالقيمة العادلة 

)١3.93٤(الحقوق غير المسيطرة المقاسة بحصة صافي الموجودات )%43.33(
)١٢9(مكسب من صفقة الشراء 

١8.٠93مقابل الشراء 
مجموع المقابل المشتمل على:

١٧.٧85استثمار في شركة زميلة مستبعدة )إيضاح ١٠(
3٠8المقابل النقد 

١8.٠93

٧   نقد وأرصدة لدى بنوك 
٢٠١٦ ٢٠١٧

٢١.٠49 ٤.٢٤٤ ودائع قصيرة األجل )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 9٠ يومًا أو أقل( 
١١.5٢٦ ١٧.٢٤9 أرصدة الحسابات الجارية لدى بنوك )إيضاح ١.٧(

4٢ ٤٧ نقد في الصندوق
3٢.٦١٧ ٢١.5٤٠ مجموع النقد وما في حكمه 
٧.449 ٢٠٠ ودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من 9٠ يومًا(

4٠.٠٦٦ ٢١.٧٤٠ مجموع النقد واألرصدة لدي البنوك

إيضاح ١.٧
تتضمــن أرصــدة الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك علــى أرصــدة لــدى بنــوك بقيمــة ٧.٦3 مليــون دوالر أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: ٧.9٦ مليــون دوالر 
أمريكــي( تتعلــق بإحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة، والتــي تــم اســتالمها مقدمــًا مــن عميــل لبــدء أعمــال البنــاء. ال تســتحق أربــاح علــى أرصــدة 

الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك.
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

8   ذمم مدينة 

٢٠١٧٢٠١٦
33.٠89٢٠.484مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢8(

3٠.5٤٧3٠.٠٦١ذمم تجارية مدينة 
١١.٢33١١.53٦ذمم مدينة أخرى  

9965٢١إيجار مستحق القبض
٧5.865٦٢.٦٠٢

)٢4.3٦5()3٠.٤8٢(محسومًا منها: مخصص الذمم المدينة المضمحلة 
٤5.38338.٢3٧

إن المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة هي غير مضمونة، وال تستحق عليها أرباح وال يوجد لها شروط سداد محددة. 
فيما يلي التغير في مخصص الذمم المدينة المضمحلة للمجموعة:

٢٠١٧٢٠١٦
٢٤.365٢٧.٠٢3في١ يناير 

١5.53٤١3المخصص خالل السنة )إيضاح ٢(
)٢.٦53()9.٤١٧(مخصص إنتفت الحاجة إليه خالل السنة 

)١8(-مبالغ مشطوبة خالل السنة
3٠.٤8٢٢4.3٦5في 3١ ديسمبر 

9   استثمارات

٢٠١٧٢٠١٦
أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق – غير المدرجة

٢3.٢٧3٢3.٧٦9ذات صلة بالعقارات 
3.6٤٢٦.89٢أخرى 

٢6.9١53٠.٦٦١
)١١.٦٧8()8.٤٢8(محسومًا منها: مخصص اإلضمحالل 

١8.٤8٧١8.983في 3١ ديسمبر

ــي ال  ــر مدرجــة والت ــى اســتثمارات فــي شــركات غي ــة مــن خــالل الحقــوق عل ــة بالقيمــة العادل ــة المدرج تتضمــن اســتثمارات أســهم حقــوق الملكي
يتــم تــداول أســهمها فــي األســواق النشــطة. تمثــل االســتثمارات بصــورة أساســية اســتثمارات فــي شــركات موجــودة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. يتــم االحتفــاظ باالســتثمارات بالتكلفــة بعــد حســم مخصــص اإلضمحــالل نتيجــة لطبيعــة تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية التــي ال يمكــن 

التنبــؤ بهــا وذلــك لعــدم إيجــاد طــرق أخــرى مناســبة الســتحقاق قيمهــا العادلــة بموثوقيــة.
ال توجد استثمارات مسجلة مرهونة كضمان مقابل التسهيالت التمويلية التي تم الحصول عليها خالل السنتين ٢٠١٧ و٢٠١٦. 

فيما يلي التغير في مخصص اإلضمحالل على االستثمارات:

٢٠١٧٢٠١٦
١١.6٧8١١.٦٧8في١ يناير 

-)3.٢5٠(مبالغ مشطوبة
8.٤٢8١١.٦٧8في 3١ ديسمبر
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١٠   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 

٢٠١٧٢٠١٦

9١.6٢99١.٦9٢في ١ يناير
6.٧88٢38اقتناءات خالل السنة

-3.393مكسب من صفقة شراء
)3٠١(١.١65صافي حصة المجموعة في الدخل / )الخسارة(

-٧٤8محول من استثمارات
-)١٧.٧85(محول إلى شركة تابعة )إيضاح ٦(

85.9389١.٦٢9في 3١ ديسمبر

تحتفــظ المجموعــة بمخصــص إضمحــالل بقيمــة ١3.4 مليــون دوالر أمريكــي )١3 ديســمبر ٢٠١٦: ١3.4 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل اســتثماراتها 
فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة.

لدى المجموعة استثمار في المشروع المشترك التالي:

نسبة الملكيةاألنشطة الرئيسيةاالسم
٢٠١٧٢٠١٦

شركة األولى الخليجية للعقار ذ.م.م.

)استثمار مكتسب نتيجة لدمج شركة تطوير 
منتج دانات المحدودة )إيضاح 5((

 شراء األراضي وتشييد المباني عليها 
لغرض االستثمار من خالل بيع أو تأجير 

وإدارة وصيانة العقارات
%55.56%55.5٦

القيمة المدرجةبلد التأسيساالسم
٢٠١٧٢٠١٦المملكة العربية السعوديةشركة األولى الخليجية للعقار ذ.م.م.

٤١,93٢4١.984

ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك
فيما يلي أدناه ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بناًء على حسابات اإلدارة:

٢٠١٧٢٠١٦

٧6.١٤٠٧٦.١3٦مجموع الموجودات
66٢5٦5مجموع المطلوبات

--مجموع اإليرادات
)5١()93(مجموع صافي الخسارة 

ال يوجد لدى المشروع المشترك أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ و٢٠١٦.
الشركات الرئيسية الزميلة للمجموعة هي:

نسبة الملكيةاألنشطة الرئيسيةاسم الشركة الزميلة 
٢٠١٧٢٠١٦

تطوير وبيع العقارات التجارية شركة درة مارينا االستثمارية المحدودة
٢5.٧8%٢٧.39%والسكنية 

٢٧.٠8%- تطوير وصيانة سكن العمالشركة مرسى البحرين لالستثمار لسكن العمال ذ.م.م.
3٧.٢4%3٧.٢٤%إدارة وصيانة المستودعات شركة تخزين للمستودعات والمخازن ش.م.ب.)مقفلة(
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )تتمة( ١٠

نسبة الملكيةاألنشطة الرئيسيةاسم الشركة الزميلة 
٢٠١٧٢٠١٦

تطوير العقارات في الظهران، شركة بيوت المهندسين للمقاوالت 
٢3.١٧%٢3.١٧%المملكة العربية السعودية

القيمة المدرجةبلد التأسيساسم الشركة الزميلة 
35.٠653٢.٦٧٢جزر الكايمنشركة درة مارينا االستثمارية المحدودة

8.٢83-مملكة البحرينشركة مرسى البحرين لالستثمار لسكن العمال ذ.م.م.
5.٢985.٠48مملكة البحرينشركة تخزين للمستودعات والمخازن ش.م.ب.)مقفلة(

3.6٤33.٦4٢المملكة العربية السعوديةشركة بيوت المهندسين للمقاوالت 
٤٤.٠٠649.٦45

فيما يلي أدناه عرض لملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة:

٢٠١٧٢٠١٦
ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة

١6٧.5٠5٢٠4.٧39مجموع الموجودات
9.٠86١٧.٦99مجموع المطلوبات

6.٢٢38١4مجموع اإليرادات
)١.3١9(٤.6٧5مجموع صافي الدخل / )الخسارة(

ال يوجد لدى الشركات الزميلة أية التزامات محتملة أو ارتباطات رأسمالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ و٢٠١٦.

١١   استثمارات عقارية 

٢٠١٧٢٠١٦
5٠.8١٠٦4,٠٦3في ١ يناير 

-٢8.٧٧9إقتناء شركة تابعة )إيضاح ٦(
-5.١99تسوية عينية للذمم المدينة 

-١.9٧6تسوية عينية ألرباح أسهم )إيضاح ١,١٢(
١.٢56١.4٠3مشتريات خالل السنة 

3.١54-خسارة القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات العقارية 
-)٧٤9(مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)١٧.8١٠()١٠.٤٤8(إستبعادات خالل السنة 
٧6.8٢35٠.8١٠في 3١ ديسمبر

ــن عقــارات  ــل مثمني ــم اجرؤهــا مــن قب ــاًء علــى تقييمــات ت ــم تحديدهــا بن ــة التــي ت ــة بالقيمــة العادل ــم إدراج االســتثمارات العقاري يت
مســتقلين معتمديــن. تــم اعتمــاد التقييمــات بنــاًء علــى قيــم الســوق المفتوحــة والتــي تمثــل أســعار العقــارات التــي يمكــن تبادلهــا 

بيــن أطــراف ملمــة بتفاصيــل المعاملــة مــن مشــترين وبائعيــن دون شــروط تفضيليــة. 

بلغــت قيمــة اإلســتثمارات العقاريــة بنــاًء علــى التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن عقــارات خارجييــن 8٠.3٠ مليــون دوالر 
أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: 54.٧3 مليــون دوالر امريكــي(. ومــع ذلــك، اســتنادًا إلــى الطبيعــة غيــر الســائلة لســوق العقــارات والتباطــؤ 
فــي البيئــة االقتصاديــة، تعتقــد اإلدارة بــأن القيــم المدرجــة الحاليــة لإســتثمارات العقاريــة البالغــة ٧٦.8٢ مليــون دوالر أمريكــي )3١ 

ديســمبر ٢٠١٦: 5٠.8١ مليــون دوالر أمريكــي( تقــارب قيمهــا العادلــة.

إن االســتثمارات العقاريــة المســجلة بقيمــه مدرجــة قدرهــا ٢4.١٢ مليــون دوالر امريكــي )٢٠١٦: ٢5.١8 مليــون دوالر امريكــي( هــي 
مرهونــة كضمــان مقابــل تســهيالت التمويــل )ايضــاح ١5(.
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١٢   ممتلكات وآالت ومعدات 

مباني 
على أراضي 

مستأجرة

مكائن 
ومعدات 

وأثاث 
وتركيبات

أجهزة وبرامج 
مركباتالحاسب اآللي

أعمال 
رأسمالية

قيد التنفيذ
المجموع

التكلفة
٧.9٠59.٦5٧١.458٢.٢354.١٧٧٢5.43٢في ١ يناير ٢٠١٧

-)4.١٧٧(---4.١٧٧تحويالت
١.٠٦٠-١٦9٠١4994إضافات 

تسوية عينية ألرباح األسهم 
)١.9٧٦(----)١.9٧٦()إيضاح 1,12( 

)١٦١(-)٦٦()٢٦()٦9(-استبعادات
٢٤.355-١٠.١٢٢١٠.٤89١.٤8١٢.٢63في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك المتراكم
9.34٢-١.١١٢5.٦83١.٢٦٧١.٢8٠في ١ يناير ٢٠١٧

٢.١35-4٠٠١.3٦٧9٧٢٧١المخصص للسنة 
)8٧(-)١3()٢5()49(-استبعادات

١١.39٠-١.5١٢٧.٠٠١١.339١.538في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
صافي القيمة الدفترية:
١٢.965-8.6١٠3.٤88١٤٢٧٢5في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
٦.٧933.9٧4١9١9554.١٧٧١٦.٠9٠في 3١ ديسمبر ٢٠١٦

إيضاح ١.١٢
خــالل شــهر نوفمبــر ٢٠١٧، أعلنــت ودفعــت إحــدى الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل للمجموعــة أربــاح أســهم عينيــه بإجمالــي 9٧٦.١ 

ألــف دوالر أمريكــي.

فيما يلي االستهالك المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات في القائمة الموحدة للدخل:

٢٠١٧٢٠١٦

١.٤٠5١.4٢٢االستهالك المحتسب على تكاليف العقد )إيضاح ١8(
٧3٠3١٢االستهالك المحتسب على المصروفات 

٢.١35١.٧34

١3   موجودات أخرى

٢٠١٧٢٠١٦

3.55٢٦.٢49مبالغ مدفوعة مقدمًا للمقاولين
٤66٧9١مبالغ مدفوعة مقدمًا 

٤.٠١8٧.٠4٠
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١٤   ذمم دائنة 

٢٠١٧٢٠١٦
5٠.١٠55٠.١٠5إيجار عقد التأجير المستحق الدفع )ايضاح ١.١4( 

٢6.١٧8١5.5٠١مستحقات وذمم دائنة أخرى 
9.٤39٢3.45٦مبالغ مدفوعة مقدمًا من العميل لعقود المقاوالت

8.٧398.٧39مخصص القضايا القانونية القائمة )ايضاح ٢.١4(
٤.١8٧3.٠٦8مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

3.5٧8٧.3٠8ذمم تجارية دائنة 
3٠١4٦مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ايضاح ١4.3(

١٠٢.٢56١٠8.3٢3

إيضاح ١.١٤ 
دخلــت المجموعــة فــي عقــد إيجــار طويــل األجــل مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي شــهر ديســمبر ٢٠٠5، إن العقــد نافــذ اعتبــارًا مــن شــهر 

مايــو ٢٠٠٦ ولمــدة 5٠ ســنة.
وفقــًا لبنــود االتفاقيــة مــع وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة، مــن تاريــخ التوقيــع علــى االتفاقيــة، ال يســتحق دفــع إيجــار للســنتين األوليتيــن مــن 
الفتــرة المشــمولة فــي عقــد اإليجــار، مــن ســنة ٢٠٠٦ إلــى ســنة ٢٠٠٧. إن إيجــار عقــد التأجيــر مســتحق الدفــع، للفتــرة )مــن ســنة ٢٠٠8 إلــى ســنة 
٢٠٢5(، وقــد تــم مقايضتهــا مقابــل النفقــات التــي تحملتهــا المجموعــة الســتصالح األرض المســتأجرة. وبعــد ذلــك، تلتــزم المجموعــة بدفــع إيجــار 

عقــد التأجيــر علــى مــدى ثالثيــن ســنة )مــن ســنة ٢٠٢٦ إلــى ســنة ٢٠5٦(.
إيضاح ٢.١٤

خــالل ســنة ٢٠١5، تــم رفــع دعــوى قضائيــة مــن قبــل أحــد المســتثمرين ضــد إحــدى شــركات المشــروع والشــركة فيمــا يتعلــق باســتثمارها فــي شــركة 
المشــروع. وبتاريــخ ١٠ يونيــو ٢٠١5، أصــدرت غرفــة البحريــن لتســوية المنازعــات حكمهــا، بإلــزام شــركة المشــروع والشــركة بدفــع مبلــغ وقــدره ٧٠١ 
ألــف دوالر أمريكــي وفائــدة قدرهــا 4% ســنويًا علــى مبلــغ وقــدره ٢٦ ألــف دوالر أمريكــي مــن تاريــخ المطالبــة وحتــى تاريــخ الســداد الكامــل للمبلــغ 

باإلضافــة إلــى مبلــغ وقــدره 8 ألــف دوالر أمريكــي أتعــاب المحامــي ومصروفــات أخــرى ذات صلــة.
أجــرت اإلدارة تقييــم للمطالبــات  تاريخــي للمطالبــات القانونيــة المرفوعــة ضدهــا. ونتيجــة لســجل المطالبــات القانونيــة  لــدى الشــركة ســجل 
المســتقبلية المحتملــة ضــد الشــركة ووفقــًا لذلــك، قامــت بعمــل مخصــص إضافــي بمبلــغ وقــدره 8.٠3٠ ألــف دوالر أمريكــي مقابــل تلــك اإللتزامــات 

ــة المســتقبلية. المحتمل
إيضاح ١٤.3

إن المبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات العالقــة هــي غيــر مضمونــة وال تســتحق عليهــا أربــاح وال يوجــد لهــا شــروط ســداد محــددة معتمــدة مــن قبــل 
إدارة المجموعــة.

١5   تمويل من بنك

٢٠١٧٢٠١٦

١٢.9٢٧١٦.4٠8تمويل سلع المرابحة

حصلــت المجموعــة علــى تمويــل مــن بنــك لغــرض اقتنــاء اســتثمارات وشــراء عقــارات وتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل. تحمــل هــذه المطلوبــات 
أربــاح بمعــدالت الســوق ويتــم ســدادها وفقــًا لشــروط الســداد المتفــق عليهــا مــع البنــك المعنــي. 
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١6   رأس المال

٢٠١٧٢٠١٦

المصرح به

3٧5.٠٠٠.٠٠٠ )3١ ديسمبر ٢٠١٦: 3٧5.٠٠٠.٠٠٠( أسهم عادية بقيمة
١5٠.٠٠٠١5٠.٠٠٠ إسمية قدرها ٠.4٠ دوالر أمريكي للسهم 

الصادر والمدفوع بالكامل

الرصيد االفتتاحي
٢8٦.5١١.٢٢5 )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ٢8٦.5١١.٢٢5( أسهم عادية بقيمة 

١١٤.6٠٤١١4.٦٠4إسمية قدرها ٠.4٠ دوالر أمريكي للسهم

أسهم خزانة

محسوم منها: 3.5٠٠.٠٠٠ )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ١.٦٢٧.8٢5( أسهم خزانة 
)٦5١()١.٢39(بقيمة إسمية قدرها ٠.4٠ دوالر أمريكي للسهم

الرصيد الختامي

٢83.٠١١.٢٢5 )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ٢84.883.4٠٠( أسهم عادية بقيمة 
١١3.365١١3.953إسمية قدرها ٠.4٠ دوالر أمريكي للسهم

معلومات إضافية عن نمط الملكية 
ــار أســهم الخزانــة، وهــي  يتــم اإلفصــاح عــن أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا، دون األخــذ فــي االعتب

موضحــة أدنــاه )حيــث تبلــغ مســاهمتهم أكثــر مــن 5% أو أكثــر مــن األســهم القائمــة(:

3١ ديسمبر ٢٠١٧

نسبة الملكية %عدد األسهم بلد التأسيس االسم
٢٤.6٢%٧٠.55٠.١55الكويتأسعد عبدالعزيز عبدالله السند

١3.6١%38.98١.59١الكويتبيت االستثمار الخليجي
8.٧١%٢٤.95٠.٠٠٠الكويتشركة ميكانيزم للتجارة العامة

6.89%١9.٧٤8.883االماراتبنك دبي االسالمي
٤6.١٧%١3٢.٢8٠.596متعددأخرى

٢86.5١١.٢٢5%١٠٠

3١ ديسمبر ٢٠١٦

نسبة الملكية %عدد األسهم بلد التأسيس االسم

١3.٦١%38.98١.59١الكويتبيت االستثمار الخليجي
٧.3٢%٢٠.9٦9.99٦الكويتأسعد عبدالعزيز عبدالله السند

٦.89%١9.٧48.883االماراتبنك دبي االسالمي
5.٠٢%١4.3٧٠.٠٠٠الكويتشركة روماك العقارية

٦٧.١٧%١9٢.44٠.٧55متعددأخرى
٢8٦.5١١.٢٢5%١٠٠

تمتلــك الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن أســهم حقــوق الملكيــة وحاملــي هــذه األســهم لديهــم حقــوق تصويــت متســاوية، تــم دفــع قيمــة جميــع 
األســهم الصــادرة بالكامــل.
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

١6   رأس المال )تتمة(

معلومات إضافية عن نمط الملكية )تتمة(
جدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم موضحة على النحو التالي:

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

%من اجمالي عدد المساهمينعدد األسهمالفئات:
األسهم القائمة

٢8.١8%8٠.٧5٠.١8٧٧٤٠أقل من١%  
١٧.99%5١.53٠.٤٠9١٠من ١% الى أقل من %5

١5.6٠%٤٤.698.883٢من 5% الى أقل من ١٠%
38.٢3%١٠9.53١.٧٤6٢من ١٠% الى أقل من %5٠

٢86.5١١.٢٢5٧5١٠٠%٤

في 3١ ديسمبر ٢٠١٦

%من اجمالي عدد المساهمينعدد األسهمالفئات:
األسهم القائمة

٢٦.83%٧٦.8٧9.39٧٦8٠أقل من١%  
4٠.33%١١5.5٦١.358١9من ١% الى أقل من %5

١9.٢3%55.٠88.8٧93من 5% الى أقل من ١٠%
١3.٦١%38.98١.59١١من ١٠% الى أقل من %5٠

5٢8٦.5١١.٢٢5٧٠3%١٠٠

كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، لــم تنتخــب الشــركة مجلــس اإلدارة )إيضــاح ٢( وبالتالــي لــم يحتفــظ مجلــس اإلدارة بــأي أســهم مــن إجمالــي رأس المــال 
الصــادر والمدفــوع بالكامــل للشــركة )3١ ديســمبر ٢٠١٦: 4١.٠%(.

3١ ديسمبر ٢٠١٦
عدد األسهم

9٦٢.٦5٠فريد سعود الفوزان
١٠3.5٠٠يوسف الرشيد البدر

١٠٠.٠٠٠بدر خليفة العدساني
١.١٦٦.١5٠

١٧   عالوة إصدار األسهم واالحتياطيات

أ.  احتياطي قانوني
وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة فأنــه يتطلــب مــن الشــركة تحويــل ١٠% مــن صافــي ربــح الســنة إلــى 
االحتياطــي القانونــي. ويجــوز للشــركة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي 5٠% مــن رأس المــال المدفــوع. إن هــذا 
اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي األوجــه التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 
المركــزي. تــم تحويــل مبلــغ وقــدره 58٦ ألــف دوالر أمريكــي إلــى االحتياطــي القانونــي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ )3١ ديســمبر 

٢٠١٦: ١.٠١١ ألــف دوالر أمريكــي(.

ب.  احتياطي خيار األسهم
يمثــل هــذا االحتياطــي الفــرق بيــن ســعر المنحــة والقيمــة العادلــة لخيــارات أســهم الشــركة الصــادرة لموظفــي المجموعــة وفقــًا لنظــام خطــة خيــارات 

أســهم الموظفين.  
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ج.  أسهم الخزانة
يمثــل هــذا تكلفــة المتوســط المرجــح لألســهم المملوكــة المحتفــظ بهــا فــي الخزانــة ضمــن نظــام حوافــز الموظفيــن. إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة 

الموحدة 
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

د.  عالوة اصدار االسهم
تعامــل المبالــغ المتحصلــة التــي تفــوق القيمــة االســمية لــرأس المــال الصــادر خــالل أي إصــدار جديــد لألســهم، بعــد حســم تكاليــف الطــرح، كعــالوة 

إصــدار أســهم. إن هــذا المبلــغ غيــر قابــل للتوزيــع ولكــن يمكــن إســتخدامه فــي األوجــه التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي. 

١8   صافي الدخل من عقود المقاوالت

٢٠١٧٢٠١٦
8٤.3٧٤٧9.١85دخل العقد

)٧١.534()٧٢.66٠(تكاليف العقد
١١.٧١٤٧.٦5١

تتضمن تكاليف العقد على استهالك بإجمالي ١.4٠5 ألف دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ١.4٢٢ ألف دوالر أمريكي( )إيضاح ١٢(.

١9   دخل من استثمارات عقارية 

٢٠١٧٢٠١٦

3.٤٧٤١.5٦٦دخل إيجار
١.٢56١.4٠3مكاسب محققة من بيع استثمارات عقارية 

53١-استرجاع دخل غير مكتسب 
-)٧٤9(خسائر القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات العقارية )إيضاح ١١(

3.98١3.5٠٠

20   دخل من استثمارات

٢٠١٧٢٠١٦

3.393١٠مكسب من صفقة شراء – شركة زميلة 
)3(5٠٠مكسب / )خسارة( محققة من بيع استثمار

3١9٦١3دخل أرباح أسهم
-٢5٢مكسب القيمة العادلة من تحويل استثمار إلى استثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة 

-١٢9مكسب من صفقة شراء – شركة تابعة 
8٧١-مكسب محقق من بيع موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع

٤.593١.49١

21   أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى

٢٠١٧٢٠١٦

5٤5١.٦95دخل إدارة المرافق والممتلكات 
١٢٧١43رسوم الخدمات المالية االستشارية

6٧٢١.838
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٢٢   دخل أخر

٢٠١٧٢٠١٦
6٢945٠ربح من ودائع قصيرة األجل

٢38844خدمات المياه والكهرباء
١4٢-استرجاع مصروفات مستحقة لمخصص القضايا القانونية القائمة 

٢١6355أخرى
١.٠83١.٧9١

٢3   تكاليف الموظفين

٢٠١٧٢٠١٦
٤.٤٢٠3.٧4٧رواتب ومكافآت 

6٧8955مصروفات الموظفين األخرى 
5.٠984.٧٠٢

٢٤   مصروفات عمومية وإدارية

٢٠١٧٢٠١٦

٧5١8٦8األتعاب القانونية والمهنية 
68٧٦95اإليجار واألسعار والضرائب

5٧١389مصروفات أعضاء مجلس االدارة
٢8٤١4١إعالن وتسويق

-٢66خسارة ناتجة من صرف عمالت أجنبية 
١99١33السفر والنقل  

١٤8١8١مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات  
-93غرامات مالية )إيضاح ١.٢4(

٢٢9٢٢5مصروفات أخرى
3.٢٢8٢.٦3٢

إيضاح ٢٤.١
خــالل ســنة ٢٠١٧، خالفــت الشــركة المــادة 5٢ مــن قانــون مصــرف البحريــن المركــزي، والقــرار رقــم ٢٧ لســنة ٢٠١5، ووحــدة المتطلبــات العامــة مــن 
الدليــل االرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 حيــث فشــلت الشــركة فــي الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن مصــرف البحريــن 
المركــزي بشــأن التغيــرات علــى المراقــب. كمــا خالفــت الشــركة المــادة ١٦3 مــن قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقاعــدة الوحــدة التنفيذيــة ١.5.3 
للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد 4 حيــث قامــت الشــركة بتقديــم معلومــات مضللــة إلــى مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا يتعلــق 

بالموجــودات لــدى مراقــب الشــركة. ولذلــك فــرض مصــرف البحريــن المركــزي غرامــة ماليــة قدرهــا ٢٧ ألــف دوالر أمريكــي لمخالفــة هــذه القواعــد.

فــرض مصــرف البحريــن المركــزي غرامــة ماليــة قدرهــا ١3 ألــف دوالر أمريكــي لشــراء أســهم خزانــة فــي ٢ يوليــو ٢٠١٧ والتــي تعــدت 9٠ يومــًا مــدة 
الفتــرة المعتمــدة للموافقــة المنتهيــة فــي 3١ يوليــو ٢٠١٧ وبالتالــي أخلــت بعمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ ١.١٦ مــن عمليــات الشــراء والدمــج 

واالســتحواذ للدليــل االرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد ٦.

وعــالوة علــى ذلــك، فــرض مصــرف البحريــن المركــزي أيضــًا غرامــة ماليــة قدرهــا 53 ألــف دوالر أمريكــي لمخالفتــه ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي وقواعــد مصــرف البحريــن المركــزي المذكــورة فــي اإليضــاح ٢ حــول هــذه القوائــم الماليــة بالنســبة للتعامــل مــع طــرف ذو عالقــة بالشــركة. 

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة 
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
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٢5   )مخصص( / استردادات من الذمم المدينة المضمحلة 

قامــت المجموعــة خــالل ســنة ٢٠١٧ باحتســاب مخصــص مقابــل الذمــم المدينــة مــن أحــدى أطرافهــا ذات العالقــة بإجمالــي ١5.534 ألــف دوالر 
أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: ١3 ألــف دوالر أمريكــي(.

قامــت المجموعــة خــالل ســنة ٢٠١٧ بتحصيــل بمبلــغ وقــدره ٦.١54 ألــف دوالر أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: ٢.٦53 ألــف دوالر أمريكــي( وهــو مــا يمثــل 
تســوية نهائيــة مقابــل الذمــم المدينــة المســتحقة مــن أحــدى أطرافهــا ذات العالقــة، وبالتالــي، تــم اســترجاع مبلــغ المخصــص المعني. 

قامــت المجموعــة باســترجاع مبلــغ وقــدره 3.٢٦3 ألــف دوالر أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: ال شــيء( نتيجــة لتســوية النهائيــة فيمــا يتعلــق بالذمــم 
المدينــة القائمــة المســتحقة مــن أطــراف أخــرى.

٢6   أرباح أسهم مدفوعة 

بعــد الحصــول علــى موافــق المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ 5 مــارس ٢٠١٧، تــم دفــع أربــاح أســهم نقديــة 
بواقــع ٢.8٠ ســنتات أمريكيــة للســهم بإجمالــي ٧.9٧٧ ألــف دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦ )3١ ديســمبر ٢٠١5: ال شــيء(.

٢٧   النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 

يتــم احتســاب مبالــغ النصيــب األساســي والمخفــض للســهم فــي األربــاح بقســمة صافــي الدخــل للســنة العائــد إلــى حقــوق حاملــي أســهم الشــركة 
األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة كالتالــي:

٢٠١٧٢٠١٦

5.855١٠.١٠5الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم للسنة 

٢8٤.535٢84.883المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في بداية ونهاية السنة 
٢.٠63.55األرباح الموزعة للسهم – سنتات أمريكية 

ال توجد لدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيض، وبالتالي فأن األرباح للسهم المخفض مماثلة لألرباح للسهم األساسي.

٢8   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 

تتألــف األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة والشــركات المملوكــة لهــم أو المســيطر عليهــا أو ذو 
نفــوذ مؤثــر مــن قبلهــم والشــركات الحليفــة نتيجــة مســاهمة مشــتركة مــع تلــك المجموعــة وأعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية ومدققــي الحســابات 

الخارجييــن. 

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تدخــل المجموعــة فــي معامــالت وترتيبــات واتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة بنــاًء علــى البنــود والشــروط المعتمــدة 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة. نتجــت المعامــالت واألرصــدة ضمــن األعمــال اإلعتياديــة للمجموعــة بإســتثناء تلــك المفصــح عنهــا فــي إيضــاح ٢ حــول 

القوائــم الماليــة الموحــدة. إن األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة غيــر مضمونــة. 
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كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٢8   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(

فيما يلي أرصدة أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:

3١ ديسمبر ٢٠١6 3١ ديسمبر ٢٠١٧

المجموع
أطراف 

أخرى 
ذات عالقة   

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/ 
هيئة الرقابة 

الشرعية/ 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة

 ومشروع 
مشترك 

المجموع أطراف أخرى 
ذات عالقة *

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/
هيئة الرقابة 

الشرعية/ 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك 

٢٠.484 4.٢34 - ١٦.٢5٠ 33.٠89 ٢3.6٠١ - 9.٤88 ذمم مدينة - إجمالي
)١٧.١4٢( )٢.٢٢5( - )١4.9١٧( )١٧.699( - )8.٧6٤( مخصص

3.34٢ ٢.٠٠9 - ١.333 6.6٢6 5.9٠٢ - ٧٢٤ ذمم مدينة - صافي

١4٦ - 3٢ ١١4 3٠ ١ ٢8 ١ ذمم دائنة ومطلوبات 
أخرى

* يشــمل المبلــغ أساســًا المعاملــة التــي تمــت مــع أحــدى األطــراف ذات العالقــة والمخصــص ذو الصلــة كمــا هومفصــح عنــه فــي إيضــاح ٢ حــول 
القوائــم الماليــة الموحــدة.

فيما يلي معامالت أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:

3١ ديسمبر ٢٠١٦ 3١ ديسمبر ٢٠١٧

المجموع
أطراف 

أخرى 
ذات عالقة   

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/
هيئة الرقابة 

الشرعية/ 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك 

المجموع أطراف أخرى 
ذات عالقة   

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/
هيئة الرقابة 

الشرعية/ 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك 

الدخل

3٠5 ٢١٠ - 95 ١٤١ ١٠9 - 3٢ أتعاب اإلدارة والخدمات 
األخرى

)5٠9( )5٠9( - - 56٤ 56٤ - - صافي الدخل / )الخسارة( 
من عقود المقاوالت 

)3٠١( - - )3٠١( ١.١65 - - ١.١65

صافي حصة المجموعة 
من دخل / )خسارة( 

ناجمة من استثمارات 
في مشروع مشترك 

وشركات زميلة 
- - - - ٢5 ٢5 - - دخل آخر

)5٠5( )٢99( - )٢٠٦( ١.895 698 - ١.١9٧
المصروفات

١,4٢5 - ١,4٢5 - ١.6٢٧ - ١.6٢٧ - مصروفات الموظفين

٧٢8 48 ٦٧4 ٦ 698 ٧١ 6١8 9 مصروفات عمومية 
وإدارية

٢,١53 48 ٢,٠99 ٦ ٢.3٢5 ٧١ ٢.٢٤5 9

٢.٦4٠ )١٢( - ٢.٦5٢ )9.38٠( - )١5.53٤( 6.١5٤
استردادات / )مخصص( 

من الذمم المدينة 
المضمحلة )إيضاح ٢5(
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إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٢8   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة )تتمه(

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

٢٠١٧٢٠١٦
١.6٢٧١.4٢5رواتب ومزايا أخرى

29   معلومات قطاع األعمال 

تــم عــرض معلومــات القطــاع فيمــا يتعلــق بقطاعــات أعمــال المجموعــة. إن قطاعــات األعمــال هــي مجموعة مــن الموجودات والعمليات المســتخدمة 
ــم  ــد مختلفــة عــن تلــك التــي فــي قطاعــات األعمــال األخــرى. ألغــراض اإلدارة، ت ــم المنتجــات أو الخدمــات التــي تخضــع لمخاطــر وعوائ فــي تقدي

تقســيم المجموعــة إلــى أربعــة قطاعــات أعمــال. 

إن السياســات المحاســبية لقطاعــات األعمــال هــي نفســها التــي تــم اتباعهــا فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا هــو موضــح فــي 
إيضــاح 3 حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. يتــم إجــراء المعامــالت فيمــا بيــن القطاعــات بأســعار الســوق التقديريــة دون شــروط تفضيليــة.

المعلومات عن القطاعات مبينة على النحو التالي:

3١ ديسمبر ٢٠١٧
خدمات 

االستثمار 
وخدمات 

ذات الصلة 

عقود 
المقاوالت   

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي 
الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 

والمرافق
المجموعاالستبعادات 

صافي اإليرادات من العمالء 
١٦.3٦٧-١.8١٦١١.٧١4٢.٧4١9٦الخارجيين

-)9٦(9٦---المعامالت فيما بين القطاعات 
4.593)١.9٧٦(-3.43٢-3.١3٧دخل من استثمارات 

حصة المجموعة من ربح / )خسارة( 
ناجمة من استثمارات في 

مشروع مشترك وشركات زميلة 
)إيضاح ١٠(

٦٧5-5٧5-)85(١.١٦5

١.٠83)9(١43448٧8٢٧دخل آخر
٢3.٢٠8)٢.١٦٦(5.٧٧١١١.٧58٧.٦٢٦٢١9مجموع اإليرادات 

٦.٠5٢)٢.٠٠٠(٧.985١3.١339٦)١3.١٦٢()خسارة( / ربح القطاع
٢٦5.354)١٧٧.8٢8(٢8٠.٦٠9٦٧.3٢49١.٦943.555موجودات القطاع
١١5.١83)4١.٦٧٢(٦3.8٢١34.١٧35٦.834٢.٠٢٧مطلوبات القطاع
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٢9   معلومات قطاع األعمال )تتمة(

3١ ديسمبر ٢٠١6
خدمات 

االستثمار 
وخدمات 

ذات الصلة 

عقود 
المقاوالت   

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي 
الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 

والمرافق
المجموعاالستبعادات 

صافي اإليرادات من العمالء 
١٢.989-٢.١١9٧.٦5١٢.943٢٧٦الخارجيين

١.49١----١.49١دخل من االستثمارات
حصة المجموعة من )خسارة(/ 

ربح استثمارات في مشروع 
مشترك وشركات زميلة )إيضاح 

  )١٠

)5١8(-٢١٧--)3٠١(

١.٧9١-5٦٦١١١١.٠9٦١8دخل آخر
١5.9٧٠-3.٦58٧.٧٦٢4.٢5٦٢94مجموع اإليرادات 

5.4٦٧٦.4٢٢١١5١٠.٠85)١.9١9()خسارة( / ربح القطاع
٢٦٢.855)١١٧.١١8(٢4٦.٢48٧١.٢8٦٦٠.9٧3١.4٦٦موجودات القطاع
١٢4.٧3١)٢٠.٧٦8(49.4984٠.٧٧455.١9334مطلوبات القطاع

3٠   التزامات محتملة وارتباطات

تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على إرتباطات بتقديم ضمانات وخطابات قبول المصممة لتلبية متطلبات عمالء 
المجموعة. إن الضمانات وخطابات القبول تلزم المجموعة بالدفع لألطراف األخرى نيابة عن العمـالء في بعض الظروف.

تتحمل المجموعة االلتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية: 

٢٠١٧٢٠١٦
٢3.٢٠٠٢٧.5٧8ضمانات 

تتحمل المجموعة ارتباطات عقود التأجير التشغيلية التالية: 

٢٠١٧٢٠١٦
الحد األدنى لمدفوعات عقود التأجير المستقبلية:

٤6٤48٢خالل سنة واحدة
563933بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

١.٠٢٧١.4١5المجموع

3١   موجودات األمانة 

ال يتــم تضميــن الموجــودات المــدارة نيابــًة عــن العمــالء، والتــي ال تملــك المجموعــة فيهــا حــق قانونــي فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. كمــا 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، بلــغ إجمالــي القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات ١44 مليــون دوالر أمريكــي )3١ ديســمبر ٢٠١٦: ١٦٦ مليــون دوالر أمريكــي(.

3٢   إدارة المخاطر 

تعــرف المخاطــر بأنهــا الدمــج بيــن شــدة وتكــرار الخســارة المحتملــة خــالل إطــار زمنــي معيــن وهــي كامنــة فــي أنشــطة المجموعــة. ويمكــن التعبيــر عــن 
المخاطــر مــن خــالل أبعــاد حــدة الخســارة المحتملــة )حجــم التأثيــر( ومــن خــالل تكــرار حــدوث الخســارة المحتملــة )إمكانيــة حدوثهــا(. وتعــرف إدارة المخاطــر 

بأنهــا العمليــة التــي بموجبهــا تقــوم المجموعــة بتحديــد المخاطــر األساســية ووضــع إجــراءات
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

 3٢   إدارة المخاطر  )تتمة(

مخاطــر مســتمرة واضحــة، اختيــار أو زيــادة أي مــن المخاطــر واســتخدام أيــة وســائل ووضــع اإلجــراءات لمراقبــة مراكــز المخاطــر الناتجــة. وتعتبــر إدارة 
ــان المخاطــر. وهــي تتضمــن  ــر علــى بي ــع األنشــطة التــي تؤث ــة، وتشــمل جمي ــاط الجوهريــة ضمــن كل مؤسســة مالي المخاطــر بأنهــا إدارة االنضب
علــى تحديــد وقيــاس ومراقبــة وســيطرة المخاطــر للتأكــد مــن بنــاء حــد أقصــى للقيمــة عنــد المســاهمين مــن خــالل تحقيــق أقصــى عائــد لحقــوق 

المســاهمين مــن خــالل الموازنــة بيــن المخاطــر والعوائــد. 
إن فعاليــة إدارة المخاطــر هــي حجــر األســاس لهيــكل رأس المــال. وتنحصــر رؤيــة قســم إدارة المخاطــر فــي معالجــة جميــع جوانــب المخاطــر التــي قــد 
تتعــرض لهــا المجموعــة. ويعتبــر قســم إدارة المخاطــر فــي المجموعــة مســتقاًل عــن أقســام العمــل األخــرى ويتــم تعييــن رئيــس المخاطــر مــن قبــل 
لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس والــذي بــدوره يقــدم التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة. إن الــدور الرئيســي إلدارة المخاطــر هــو تعريــف وتحديــد وتقليــل 

المخاطــر، والتــي تعــد مســتقلة وموضوعيــة. 
ــزام والمخاطــر التشــغيلية.  ــة فــي مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر اإللت تتعــرض المجموعــة لعــدة مخاطــر متمثل
تتضمــن مخاطــر الســوق علــى مخاطــر العملــة ومخاطــر أســعار األســهم ومخاطــر معــدل الربــح. ويعتبــر قبــول وتحمــل المخاطــر أساســي فــي األعمــال 
الماليــة. وتهــدف المجموعــة إلــى تحقيــق موازنــة بيــن المخاطــر والعوائــد وتقليــل اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن تؤثــر علــى األداء المالــي للمجموعــة. 

حوكمة المخاطر
يتولــى مجلــس إدارة المجموعــة المســئولية العامــة عــن اإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر ومراجعــة سياســات وإجــراءات إدارة مخاطرهــا. يتــم إدارة 

ومراقبــة المخاطــر علــى كال المســتويين المحافــظ والمعامــالت مــن خــالل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.

أ(   مخاطر االئتمان
تعــرف مخاطــر االئتمــان بعــدم إمكانيــة أحــد مقترضــي المجموعــة أو األطــراف األخــرى مــن الوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا للشــروط المتفــق عليهــا. وتهــدف 
ــد بالنســبة للمخاطــر مــن خــالل المحافظــة علــى مســتويات االئتمــان ضمــن حــدود  ــق أقصــى معــدل عائ ــى تحقي ــة إدارة مخاطــر االئتمــان إل عملي
ــة والســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان فــي كافــة  ــاس ومراقب ــد وقي ــام بتحدي ــدى المجموعــة سياســات وإجــراءات محــددة للقي ــة. ول ــر مقبول ومعايي

أنشــطة المجموعــة.

التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى ( ١
تظهــر التعرضــات القصــوى للمجموعــة لمخاطــر االئتمــان علــى البنــود المدرجــة بالميزانيــة فــي القيــم المدرجــة للموجــودات الماليــة فــي القائمــة 
الموحــدة للمركــز المالــي. إن التأثيــر المحتمــل لمقاصــة الموجــودات والمطلوبــات لتقليــل التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة المحتملــة هــي غيــر جوهريــة.
تعــرف مخاطــر ائتمــان األدوات الماليــة غيــر المدرجــة بالميزانيــة بإمكانيــة اســتمرار تكبــد خســارة نتيجــة لعــدم التــزام أحــد أطــراف األدوات الماليــة مــن 

الوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا لشــروط العقــد. 
يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. يوضــح الحــد األقصــى إجمالــي المخاطــر، 
قبــل تأثيــر تقليــل المخاطــر مــن خــالل اســتخدام إتفاقيــات المقاصــة والضمانــات الرئيســية، ولكــن بعــد مخصصــات االضمحــالل، حيثمــا يكــون ذلــك 

قابــاًل للتطبيــق:

إجمالي 
التعرضات 

القصوى
٢٠١٧

إجمالي 
التعرضات 

القصوى
٢٠١٦

٤5.38338.٢3٧ذمم مدينة 
٢3.٢٠٠٢٧.5٧8ارتباطات والتزامات محتملة

68.583٦5.8١5المجموع
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3٢   إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(أ( 
٢(   التحليل الزمني للتسهيالت التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة

يلخص الجدول التالي التحليل الزمني للموجودات المالية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة:

3١ ديسمبر ٢٠١٧

لغاية
6 أشهر 

من 6 إلى ١٢ 
شهر 

من ١ إلى 3 
سنوات

3 سنوات
المجموع  وأكثر

3٠.5٤٧-١8.39٧٤.٢٢5٧.9٢5ذمم مدينة 

3١ ديسمبر ٢٠١6
لغاية 

٦ أشهر 
من ٦ إلى ١٢ 

شهر 
من ١ إلى 3 

المجموع 3 سنوات وأكثرسنوات

3٠.٠٦١-١9.534٦.٧٦33.٧٦4ذمم مدينة 

تم تصنيف الذمم المدينة البالغة 3٢.3٧ مليون دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١٦: ٢٧.٢8 مليون دوالر أمريكي( كمضمحلة بشكل فردي.

3(   مخاطر التركز
تظهــر مخاطــر التركــزات عندمــا يدخــل عــدد مــن األطــراف المتعاملــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة فــي نفــس اإلقليــم الجغرافــي أو 
عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يجعــل مقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة تتأثــر بشــكل متشــابه فــي حالــة ظهــور تغيــرات 
إقتصاديــة أو سياســية أو أي تغيــرات أخــرى. تســعى المجموعــة فــي إدارتهــا لمخاطــر االئتمــان إلــى مراقبــة مخاطــر التركــز بصــورة مســتمرة ووضــع 

حــدود للتركــزات حســب اإلقليــم الجغرافــي أو الصناعــي. 
فيما يلي تحليل تعرضات المجموعة حسب األقاليم الجغرافية والقطاعات:

3١ ديسمبر ٢٠١6 3١ ديسمبر ٢٠١٧
التزامات
محتملة مطلوبات موجودات التزامات

مطلوبات محتملة موجودات

اإلقليم الجغرافي: 
٢٧.5٧8 ١٢4.٧3١ ٢٠١.٦48 ٢3.٢٠٠ ١٠5.٧5٠ ١65.55٤ مملكة البحرين

- - ٦١.٢٠٧ - 9.٤33 99.8٠٠ دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 

٢٧.5٧8 ١٢4.٧3١ ٢٦٢.855 ٢3.٢٠٠ ١١5.١83 ٢65.35٤

3١ ديسمبر ٢٠١6 3١ ديسمبر ٢٠١٧
التزامات
محتملة مطلوبات موجودات التزامات

محتملة مطلوبات موجودات

القطاع:
٢٧.5٧8 3٠.93٢ ١5٠.٧4٢ ٢3.٢٠٠ 69.559 ١8٢.338 عقاري 

- 93.٧99 ١١٢.١١3 - ٤5.6٢٤ 83.٠١6 غير عقاري
٢٧.5٧8 ١٢4.٧3١ ٢٦٢.855 ٢3.٢٠٠ ١١5.١83 ٢65.35٤
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

إدارة المخاطر )تتمة( 3٢

مخاطر السوقب( 

تنتــج مخاطــر الســوق مــن التقلبــات فــي أســعار الربــح وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر 
التغيــرات فــي عوامــل مخاطــر الســوق مثــل مخاطــر العملــة ومخاطــر أســعار الربــح ومخاطــر أســعار األســهم التــي تؤثــر علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة 

األدوات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق ضمن المعايير المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر. 

مخاطر معدل الربح( ١
مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر بــأن ربحيــة المجموعــة أو القيمــة العادلــة ألدواتهــا الماليــة ســوف تتأثــر بشــكل ســلبي عــن طريــق التغيــرات فــي 

معــدالت الربــح. ال تعتبــر المجموعــة بــأن موجوداتهــا ومطلوباتهــا حساســة لمخاطــر معــدل الربــح.

مخاطر العملة( ٢
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تعتبــر المجموعــة الدينــار البحرينــي 
عملتهــا الوظيفيــة والــدوالر أألمريكــي عملــة إعــداد تقاريرهــا الماليــة. كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ و٢٠١٦، لــدى المجموعــة صافــي تعرضــات 
العمــالت األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالدينــار البحرينــي والريــال الســعودي والدينــار الكويتــي والدرهــم اإلماراتــي. بإســتثناء الدينــار الكويتــي، فــأن جميــع 
العمــالت األخــرى مثبتــة بالــدوالر األمريكــي، وبالتالــي ال تعتبــر ذات مخاطــر عملــة جوهريــة. تعتبــر تعرضــات المجموعــة لمخاطــر التغيــر فــي الدينــار 

الكويتــي هامشــية.

مخاطر أسعار األسهم( 3
مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادلــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة 
كل ســهم علــى حــده. بمــا أنــه ال يوجــد لــدى المجموعــة اســتثمارات أســهم حقــوق ملكيــة مســعرة، فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لهــذه المخاطــر. لــدى 
المجموعــة اســتثمارات غيــر مســعرة مدرجــة بالتكلفــة بعــد حســم مخصــص االضمحــالل، حيــث أن تأثيــر التغيــرات فــي أســعار األســهم ســوف يتــم 
بيانــه فقــط عنــد بيــع االســتثمارات أو عندمــا تعتبــر مضمحلــة، حينهــا ســوف يتــم إدراجهــا فــي القائمــة الموحــدة للدخــل، أو عندمــا تعطــي معاملــة 

اســتثمار طــرف آخــر مؤشــر موثــوق للقيمــة العادلــة التــي ســيتم بيانهــا فــي حقــوق المــالك.

مخاطر السيولة ج(  
ــن موعــد اســتحقاقها.  ــة تجــاه طــرف آخــر عندمــا يحي مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتدفقــات النقدي
وتســعى إدارة مخاطــر الســيولة إلــى التأكــد مــن أن المجموعــة لديهــا القــدرة، تحــت مختلــف الظــروف علــى تمويــل الزيــادة فــي الموجــودات والوفــاء 

بااللتزامــات عندمــا يحيــن موعــد اســتحقاقها. إن إدارة المجموعــة هــي المســئولة عــن إدارة مخاطــر ســيولتها.
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3٢   إدارة المخاطر )تتمة(

ج(   مخاطر السيولة )تتمة(
يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ علــى أســاس الفتــرات المتوقعــة 

لتحويــل النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي: 

لغاية
شهر 
واحد

شهر 
واحد 
إلى 

3 أشهر

3 أشهر 
إلى 6 
أشهر

6 أشهر 
إلى سنة 

واحدة

سنة 
واحدة

إلى 5 
سنوات

5 سنوات 
إلى ١٠
سنوات

أكثر
من١٠

سنوات

تاريخ 
استحقاق 

غير 
ثابت

المجموع

الموجودات

٢١.٧4٠----٢٠٠-٢٠.4٧9١.٠٦١نقد وأرصدة لدى بنوك

45.383---١٦.١٦4٧.٦3٠١١.١85١.39٦9.٠٠8ذمم مدينة

١8.48٧---١8.48٧----استثمارات 
استثمارات في مشروع 

85.938---85.938----مشترك وشركات زميلة 

٧٦.8٢3---٧٦.8٢3----استثمارات عقارية

١٢.9٦5١٢.9٦5-------ممتلكات وآالت ومعدات 

4.٠١8---١.35٦١.٠58١.١١9345١4٠موجودات أخرى

١٢.965٢65.35٤--3٧.9999.٧٤9١٢.3٠٤١.9٤١١9٠.396مجموع الموجودات

المطلوبات

١٠.٠٧٧8.١٢38.88١5.٦٧8١4.8٢١4.5355٠.١٠٦35١٠٢.٢5٦مطلوبات أخرى وذمم دائنة

١٢.9٢٧---9١١9٢٠١.88٢9.٢١4-تمويل من بنك 

١٠.٠٧٧9.٠3٤9.8٠١٧.56٠٢٤.٠35٤.5355٠.١٠635١١5.١83مجموع المطلوبات 

١٢.93٠١5٠.١٧١)5٠,١٠٦()4.535(١٦٦.3٦١)5.٦١9(٢٧.9٢٢٧١5٢.5٠3صافي فرق السيولة

٢٧.9٢٢٢8.٦3٧3١.١4٠٢5.5٢١١9١.88٢١8٧.34٧١3٧.٢4١١5٠.١٧١فرق السيولة المتراكمة 
االرتباطات واإللتزامات 

٢3.٢٠٠---٢3.٢٠٠----المحتملة 
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 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

3٢   إدارة المخاطر )تتمة(

ج(   مخاطر السيولة )تتمة(
يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦ علــى أســاس الفتــرات المتوقعــة 

لتحويــل النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي: 

لغاية
شهر 
واحد

شهر 
واحد إلى 

3 أشهر

3 أشهر 
إلى 6 
أشهر

6 أشهر 
إلى 
سنة 
واحدة

سنة 
واحدة

إلى 5 
سنوات

 5
سنوات 
إلى ١٠
سنوات

أكثر
من١٠

سنوات

تاريخ 
استحقاق 

غير 
ثابت

المجموع

الموجودات
4٠.٠٦٦----١3.٢8٧٢٠.4٠١٦.3٠9٦9نقد وأرصدة لدى بنوك

38.٢3٧---١٦.١3١9.8٢٧١.84٠١.4٠٦9.٠33ذمم مدينة
١8.983---١8.983----استثمارات 

استثمارات في مشروع 
9١.٦٢9---9١.٦٢9----مشترك وشركات زميلة 

5٠,8١٠---5٠,8١٠----استثمارات عقارية
١٦.٠9٠١٦.٠9٠-------ممتلكات وآالت ومعدات 

٧.٠4٠---١.٢94١.89٢١.٠١8١.5٧3١.٢٦3موجودات أخرى
١6.٠9٠٢6٢.855--3٠.٧١٤3٢.١٢٠9.١6٧3.٠٤8١٧١,٧١8مجموع الموجودات

المطلوبات
١٠8.3٢3-5٠.١٠5-١٠.4١54.9٢٢5.٢489.353٢8.٢8٠مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

١٦.4٠8---8٦88٧5١.8٠9١٢.85٦-تمويل من بنك 
١٢٤.٧3١-5٠.١٠5-١٠.٤١55.٧9٠6.١٢3١١.١6٢٤١.١36مجموع المطلوبات 

١٦.٠9٠١38.١٢4)5٠,١٠5(-١3٠,58٢)8,١١4(٢٠.٢9٧٢٦.33٠3.٠44صافي فرق السيولة
٢٠.٢9٧4٦.٦٢٧49.٦٧١4١.55٧١٧٢,١39١٧٢,١39١٢٢.٠34١38.١٢4فرق السيولة المتراكمة 
االرتباطات واإللتزامات 

٢٧.5٧8---٢٧.5٧8----المحتملة 

د(   المخاطر التشغيلية 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم مالئمة أو فشل العمليات الداخلية واألخطاء البشرية واألنظمة أو أحداث خارجية. 

ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكن بإستثناء المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

هـ(   المخاطر األخرى
المخاطر التنظيمية

المخاطــر التنظيميــة هــي مخاطــر عــدم االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة فــي مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت. إن إدارة التــزام المجموعــة 
هــي المســئولة حاليــًا عــن التأكــد مــن االمتثــال بجميــع األنظمــة.

المخاطر القانونية
المخاطــر القانونيــة هــي مخاطــر الخســائر غيــر المتوقعــة مــن المعامــالت والعقــود التــي ال يتــم إجراؤهــا وفقــًا للقوانيــن القابلــة للتنفيــذ أو ليســت 
لهــا مســتندات قانونيــة كافيــة. تتعامــل المجموعــة مــع العديــد مــن الشــركات القانونيــة الخارجيــة التــي تقــدم لهــا الدعــم إلدارة المخاطــر القانونيــة. 

مخاطر السمعة
ــت صحيحــة أم ال،  ــة، ســواء كان ــة الداخلي ــة أو الرقاب ــة للمجموع ــق بالممارســات التجاري مخاطــر الســمعة هــي مخاطــر التصــور الســلبي فيمــا يتعل
فأنهــا ســوف تؤثــر علــى نظــرة المســتثمرين لــدى المجموعــة، ممــا لــه أثــر علــى زيــادة األعبــاء لــدى المجموعــة ومــن ثــم التأثيــر الســلبي علــى ســيولة 

المجموعــة. يبحــث مجلــس اإلدارة المســائل التــي تعتبــر بــأن لديهــا تداعيــات علــى ســمعة المجموعــة ثــم يصــدر توجيهاتــه بهــذا الخصــوص.

٦٢



 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي ٢٠١٧

33   المسئولية االجتماعية

تلتزم المجموعة بمسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات لألعمال والمؤسسات الخيرية.

3٤   أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لكــي تتناســب مــع العــرض المطبــق للســنة الحاليــة. إن إعــادة التصنيــف هــذا لــم يؤثــر علــى صافــي الدخــل 
أو مجمــوع الموجــودات أو مجمــوع المطلوبــات أو حقــوق المــالك المســجلة مســبقًا.

إنـوفـسـت ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

٦3
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Our entrepreneurial 
spirit inspires us, we 
are progressive and 
capable of facing 
any challenges. We 
are confident of our 
potential to expand
and grow.
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Board of Directors' 
Report 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

On behalf of myself and the newly assembled members of the Board of Directors, I am pleased to present the Group annual report 
for the financial year ending on the 31st of December 2017.

As an incoming Board of Directors, we believe we have the objectivity and impartiality to see INOVEST for what it truly represents, 
and the word that comes to mind is without a doubt, opportunity.  INOVEST is today faced with a necessary change, one that may 
require a good deal of adaptation, especially in the face of the new economic, financial and regulatory environments in which we 
function.  In this regard, INOVEST has proven that when faced with change it has the fluidity to adapt, but the strength to remain 
grounded by its solid foundation.  It has a vision to guide it, and a dedicated team equipped to serve it.  In this there is opportunity. 

Company Performance

Two years ago, INOVEST launched a three-year strategic plan to help guide the evolution, growth and development of the 
company.  This journey remains incomplete.  Great progress has been made on several strategic initiatives, including a successful 
corporate turnaround and return to profitability over 2016 and 2017.  These critical objectives were successfully achieved as a result 
of the effective management of operating expenses, successful investment exits, improving performance of existing investments, 
and a reduction in financing costs.  A key focus of our term will be to ensure that we meet and exceed the remaining objectives of 
that initial three-year plan, as well as to ensure that this closing strategic year will prepare INOVEST for another strategic era of 
development.

It is worth noting that for the most part 2017 was in fact a highly profitable year, and one that sustained the positive developments 
ascertained in 2016.  The Group’s quarter-on-quarter profitability and positive performance was an illustration of the soundness of 
its business strategy and the Group’s commitment to the implementation of that strategy.  To that end, the financial ratios for the 
first three quarters of the year reflected a strong position and steady growth. The results of 2017 were unfortunately affected during 
the last quarter of the year by a significant provision taken against a case related to an investment entity in Kuwait.  The relation 
and transactions with this particular investment entity and INOVEST were made under the previous Board of Directors.  To that end, 
we have dealt with this issue with all our effort to firstly ensure a prudent close of the matter within the forthcoming year, but more 
so to ensure such situations do not reoccur.  This is in safeguarding and further shareholder values and rights in adherence to the 
highest levels of professional standards.
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Dr. Omar Al Mutawa
Board Chairman - 2018

Future Outlook

It is our intention to ensure a successful close to INOVEST’s three-year strategic plan and engage in the development of a new 
one for 2019 and beyond.

Going forward, we are inspired to build on the opportunity INOVEST represents, and to demonstrate the unity in our vision and 
in our work as a Group.  Now more than ever we aim to reaffirm the strength of INOVEST’s foundations and to improve upon its 
shortcomings.  We will ensure the improvement of the Group’s governance structure such that it meets the expectations of key 
stakeholders and serves as a basis to achieve the company›s strategic objectives.  We shall spare no effort to extend and deepen 
INOVEST’s mandate of successful returns to its shareholders, as well as its vision of discovering potential and delivering value; 
this we have no doubt will power us for long term and sustainable growth.

For the coming year, our focus will include building on the company’s existing and very successful portfolio of companies and 
projects.  We believe that Tamcon, our construction company, will continue to deliver returns from new and current contracts.  
Additionally, we see BIW taking a forward position in supporting national economic development.   Furthermore, we intend to 
consider a well assessed pipeline of opportunities that are well balanced in their risk and reward potential.

In closing

I am honoured to be incoming Chairman at INOVEST, and I look forward to working with my colleagues on the Board, the 
company executives and staff to serve our shareholders’ best interests.  

To that end, and on behalf of the incoming Board of Directors, I would like to extend my utmost thanks to our shareholders, for 
their consistent support and belief in the company and its executive management.  I would also like to extend my appreciation 
to our stakeholders; investors, partners, and without a doubt our executive management and dedicated staff members whose 
commitment and dedication to the company are central to its success. 

We pray to Almighty Allah to support us in achieving continued success.  Amen.

On behalf of the Board of Directors,

Dr. Omar Al Mutawa
Board Chairman
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Chief Executive 
Officer's
Statement

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

On behalf of myself and INOVEST Group, I am pleased to present the annual report and my closing statement for the financial 
year ending on the 31st of December 2017.

Within our three-year strategy this year was pegged as one that illustrates maintenance and sustenance of profitability for 
the second year running, as well as the creation of a bedrock for further growth in years to come; and for the greater part, so 
it has been.

By all measures, 2017 was an eventful year.  Within the first half of the year INOVEST announced a revitalized brand identity, 
a key deliverable within the outlined three-year strategy.  This initiative allowed the Group to better align its corporate identity 
with its strategic direction and organizational culture.  Furthermore, it enabled us to visually illustrate our belief in generating 
investment opportunities and value adding ventures that deliver sustainable returns and contribute tangibly to the communities 
in which INOVEST is present; a goal which has been fundamental to INOVEST’s work since inception in 2002.  Further delivering 
on its strategic intent, within the first nine months of the year, the Group saw quarter on quarter increases in profitability and 
positive key performance indicators across the board.  Throughout these three quarters, INOVEST reported solid recoveries 
from impairments, as well as improved performance in our investment portfolio, Group subsidiaries and associates, and a 
number of successful exits which played a role in our improved financial position.  INOVEST achieved a Net Profit of US$19.1 
million for the first nine months of 2017, a 106% increase in comparison to the first nine months of 2016, as well as an increase of 
59% in Operating Net Profit in comparison to the same time in 2016, and a 14% Return on Equity.  In recognition of our positive 
performance indicators, INOVEST saw an unprecedented demand on its shares, with 334 million shares traded during the year 
and our share price peaking to a seven year high of 42 US Cents in the third quarter of the year.  

Against this setting, the close of the third quarter of 2017 brought about some big-ticket changes.  Via a series of private 
transactions on Boursa Kuwait, in which an alliance of investors purchased approximately 20% of INOVEST’s shares, the 
Group began its fourth quarter by ushering in a new shareholding structure and Board of Directors who were elected on 
September 14th 2017.  Unfortunately, the coming months carried a tide of change that did not bode well.  Ultimately, a series 
of transactions made with a particular Kuwait-based investment entity caused significant pressure on INOVEST’s year-end 
profitability requiring a significant provision of US$ 15.5 million to be taken and the year-end financials to report US$ 5.9 million 
in Net Profit.  With intervention from the Central Bank of Bahrain, the matters at hand eventually resulted in the resignation of 
four out of five of INOVEST’s newly elected Board members on December 14th 2017.
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Murad Al Ramadan
Chief Executive Officer

Having said this, INOVEST closed the year with the knowledge that a new Board was imminent and that change was yet again 
abound.  INOVEST has always had the malleability to manage change, and to make of it the greatest of opportunities.  By 
February 2018, a new Board of Directors was elected, armed with the motivation of undertaking positive change and bringing 
INOVEST back on track to success.  Going forward, we fully appreciate the prospective challenges that 2018 may represent.  
Given the complex, volatile business and risk environment today, strong governance practices will be a key focus, and a measure 
of success for us and for companies in our sector.  Solid governance will be an underlying basis for the continuation of our growth, 
as well as the successfull implementation of the key initiatives we started within our three-year strategy, and for the recovery of 
the shortfalls of 2017.  

In closing, I would like to note the pleasure with which we welcome our incoming 2018 Board Members, a panel of professionals 
that will undoubtedly work towards the realization of a shared vision for INOVEST which will enable it to continue its growth and 
development.  Moreover, I would like to extend my appreciation to our shareholders, for their support and belief in the company 
and its executive management.  I would also like to extend my gratitude to our stakeholders; investors, partners, and without 
a doubt our executive management and dedicated staff members whose commitment and consistent efforts are critical to our 
corporate journey and success.    

I ask Allah the Almighty to guide us in our endeavors, and to lead us towards a brighter future, that delivers upon our efforts in a 
manner that reflects in the best interest of the Group and all its stakeholders.

Murad Al Ramadan
Chief Executive Officer
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Corporate 
Governance 
Every step and every action 
is significant in moving the 
company towards best practice in 
governance and sound corporate 
principles.
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The company was managed during 2017 by two boards of 
directors, the first of which was composed of 7 members elected 
at the Ordinary General Meeting held on 29 March 2015. 
The Board submitted its resignation on 28 August 2017. The 
second Board of Directors has 5 members, and the duration 
of its management lasted for 3 months. It was elected on 14 
September 2017. The Board was dissolved on December 14, 
2017 after 4 members submitted their resignations.
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1. Corporate Governance Structure
The Company is governed by the Commercial Companies Law promulgate by Legislative Decree No. 21 of 2001 (“Companies 
Law”), Corporate Governance Code of the Kingdom of Bahrain (“Governance Code”), the HC Module of Volume 4 and 6 of the 
CBB Rule Book, and the Bahrain Bourse Law of 1987, generally referred to as “Regulations” 

The Company undertakes its responsibility towards its shareholders by adopting the highest standards of corporate governance. 
The Company believes that the sound implementation of corporate governance enhances shareholder value, and provides 
adequate guidelines to the Board of Directors, its committees and Executive Management, in order for them to perform their 
duties in a manner that best serves the Company and its shareholders. The Company seeks to achieve the highest level of 
transparency, accountability and efficient management through the adoption and pursuit of strategies, objectives and policies 
that ensure the fulfillment of its organizational and ethical responsibilities.

2. Board of Directors 
The first Board of Directors consists of 7 elected members of the Ordinary General Assembly held on March 29, 2015. The Board 
of Directors resigned on 28 August 2017. The second Board of Directors consists of five members and a three-month term of 
office. It was elected on 14 September 217 and was considered to have been dissolved on 14 December 2017 after four members 
submitted their resignations.

2.1 Election Process
The Nomination and Remuneration Committee formed by the Board of Directors reviews the skills and qualifications that the 
prospective members of the Board of Directors must possess. The General Assembly elects the new candidate after obtaining 
majority votes in the ballot held for such purpose Responsibilities are distributed across the Board of Directors in accordance 
with the Company’s Articles of Association and the Commercial Companies Law. Membership of the Board of Directors may be 
nullified in case, inter alia, the member commits a crime, breaches trust or is declared bankrupt.

2.2 Board’s Function
The Chairman of the Board of Directors oversees the activities of Executive Management and evaluates its performance 
regularly, in addition to his other responsibilities, that include chairing Board meetings, monitoring the performance of the CEO, 
and communication with shareholders. The Board of Directors has formed certain committees with specific powers for the sake 
of guiding the management team, supervising the running of operations and taking decisions in the Company. The Board of 
Directors supervises the Company’s management directly & through its various committees. The Board of Directors has specified 
and segregated responsibilities between the Board and the Executive Management. The Board oversees all the activities of the 
Company and approves the same. It is responsible for Risk Management, the preparation of financial statements and corporate 
governance. The other issues that require approval of the Board include, inter alia, approval of financial statements, acquisitions 
and exits. The Board also ensures observance of the basic values of the Company, as prescribed in the internal policies of the 
Company. The Risk Management Committee, reporting to the Board of Directors, annually reviews and updates all Company 
policies. In coordination with the Internal Audit Unit, the Risk Management Unit follows-up the validation and implementation 
of the policies and procedures under the supervision of the relevant committees. The Board of Directors is also responsible 
for approving Related Party transactions, subject to the schedule of Authorities adopted by the Company. The Board of 
Directors is also responsible for preparing the consolidated financial statements of the Company. The duties, assignments and 
responsibilities of the Board of Directors have been detailed within the corporate governance framework of the Company. The 
members of the Board may communicate with the Company’s Executive Management at all times. The CEO, in cooperation with 
the management team, shall monitor the Company’s performance with regard to specific and (approved) objectives and shall 
conduct the Company’s daily affairs pursuant to the policies, objectives, strategies and guidelines adopted and approved by the 
Board of Directors from time to time. The Board of Directors consists of seven Independent members. The independent Board 
members have highly professional and specialized experience in their field of specialization and in the Real Estate Investment 
field. INOVEST has a written appointment agreement with each member of the Board of Directors, which recites the members 
of Board of Director’s power, and duties and other matters relating to his appointment including his term, the time commitment 
envisaged, the committee assignment if any, his remuneration and expense reimbursement entitlement, and his access to 
independent professional advice when that is needed.

3. Members of the Board of Directors and their other member 
ships
The following tables show the names of the first and second members of the Board of Directors and the date of their first 
membership:
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First Board Members:

Member
Term of

 Appointment
 Date of First
Appointment

 End Date of
Appointment

 Type of
Membership  Position

 Date of the
 end of current

session
Notes

1. Khaled Saoud Al Sanaousi

3 Years

29 March 2015

First Quarter of 
2018

Independent Non-Executive 
Directors

The resignation 
of the Board 

was accepted 
at the Ordinary 

General 
Meeting held on 

14 September 
2017

-

2. Fareed Soud Al-Fozan 2 June 2002 Independent  Non-Executive
Directors

Continuous 
Membership

3. Bashar Naser Al-Tuwaijri 29 March 2011 Independent  Non-Executive
Directors -

4. Bader Khalifa Al Adsani 31 March 2014 Independent  Non-Executive
Directors -

5. Yousef Ali AlRasheed 
AlBader 29 March 2015 Independent  Non-Executive

Directors -

6. Mohammed Ebraheem 
Alnughaimish 16 May 2011 Independent  Non-Executive

Directors -

7. Othman Al Quraishi 29 March 2015 Independent  Non-Executive
Directors -

Second Board Members:

Member
 Term of

Appointment
 Date of First
Appointment

 End Date of
Appointment

Type of
Membership 

Position
 Date of the

 end of current
session

Notes

1. Dr. Abdulla
 M. AlHumaidi

3 Years 14 September 
2017 Q1 of 2020

Independent  Non-Executive
Directors

On 14 December 
2017 The 

Board was 
dissolved after 
the resignation 
of 4 out of five 

members

Resigned

2. Shilash Haif AlHajraf Independent Non-Executive 
Directors Resigned

3. Bashar Naser AlTuwaijri  Executive
Director

 Executive
Director Not Resigned

4. Ayman Ahmed Chit Independent  Non-Executive
Directors Resigned

5. Fahad Ghazi 
Al Abdul Jaleel

Independent  Non-Executive
Directors Resigned

4. Director Ownership of Shares
The first Board of directors members who are Non- Executive Member and owns of the Company a total of 1,066,150 shares as 
of  31 December 2017 (Table A). In contrast, there is no ownership of the second Board of Directors by the end of 2017 (Table B). 

The two tables below show the Board of Directors’ Year 2017, as follows:

(Table A).

Member
Number of

Shares as at 
31 December 2016

Number of Shares

as at  31st Dec 20172017
Directors Trading 
during the Year

% of Total Number of 
shares

1. Khaled Saoud Al Sanaousi --- --- --- ---

2. Fareed Soud Al-Fozan 962,650 962,650 --- 0.34

3. Bashar Naser Al-Tuwaijri --- ---  --- ---

4. Bader Khalifa Al Adsani 100,000 (100,000) ---

5. Yousef Ali AlRasheed AlBader 103,500 103,500 (103,500) --

6. Mohammed Ebraheem Alnughaimish --- --- --- --

7. Othman Al Quraishi --- --- --- ---

Total 1,166,150 1,066,150 )203,000( 0.38
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(Table B)

Member Number of Shares
as at 4th Oct 2017

Number of Shares as at 
31st Dec 2017

Directors Trading during 
the Year

% of Total Number of 
shares

1. Dr. Abdulla M. AlHumaidi 13,900,000 --- (13,900,000) ---

2. Shilash Haif AlHajraf 3,201,156 --- (3,201,156) ---

3. Bashar Naser AlTuwaijri --- ---  --- ---

4. Ayman Ahmed Chit --- --- ---

5. Fahad Ghazi Al Abdul Jaleel --- --- --- ---

Total 17,101,156 --- )17,101,156( ---

5. Distribution of Shareholding 
5.1 Distribution of Shares per Nationality 

Nationality Number of Shares Ownership )%(

Bahraini 32,179,069 11.23

Non-Bahraini 254,332,156 88.77

Total 286,511,225 100

As of 31 December, 2017, the Company’s records show that there were 754 shareholders who own in total 286,511,225 shares. 
Following is the distribution of shares in the Company per nationality

5.2 Shareholders Who Own 5% or more of Company’s Shares 
The following schedule shows number and names of shareholders who own 5% of Company’s shares or more: 

Shareholders Number of Shares State Ownership %

Asad Abdulaziz Abdulla Alsanad (Tadawul International & Al 
Saad Holding Co.) 70,550,155 Kuwait 24.62

Gulf Investment House (GIH) 38,981,591 Kuwait 13.61

 Mechanism General Trading Company 24,950,000 Kuwait 8.71

Dubai Islamic Bank 19,748,883 Kuwait 6.88

Others 132,280,596 Various 46.17

Total 286,511,225 100

5.3   Distribution of Share Ownership per Quantity/Size
The following schedule shows the distribution of share ownership as of 31st December 2017 as per shareholding size:

Categories: Number of shares Number of Shareholders Ownership %

Less than 1%  80,750,187 740 28.18

up to less than 5% 1%  51,530,409 10 17.99

up to less than 10% 5%  44,698,883 2 15.60

up to less than 20% 10%  109,531,746  2 38.23

 Total 286,511,225 754 100

5.4  Ownership by Government
None of the share of the company was owned by the Government as at 31st Dec 2017.
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6. Board of Directors Committees
First Board of Directors:
The first Board of Directors formed four committees having specific assignments and powers: 

Corporate Governance Committee Members Position Function  Type of Membership 

Fareed Soud Al-Fozan Chairman

Corporate Governance Independent 

Yousef Ali AlRasheed AlBader Vice Chairman

Khaled Saoud Al Sanaousi Member

Mohammed Ebraheem Alnughaimish Member

Shaikh Dr.Dawood Salman bin Essa Member

Audit Committee Members Position   Function Type of Membership

Bader Khalifa Al Adsani Chairman Internal Audit

External Audit

Compliance

Anti-Money Laundering

IndependentBashar Naser Al-Tuwaijri Vice Chairman

Othman Al Quraishi Member

Note: Sh. Dr. Dawood Salman bin Essa joined the corporate Governance Committee on 14th 

Nomination & Remuneration Committee Members Position Function Type of Membership 

Khaled Saoud Al Sanaousi Chairman
 Human Resource

Compensation & Benefits

Management Issues

Independent
Fareed Soud Al-Fozan Vice Chairman

Yousef Ali AlRasheed AlBader Member

Mohammed Ebraheem Alnughaimish Member

Risk Committee Members Position Function Type of Membership 

Othman Al Quraishi Chairman Risk Management

Risk Management Policy
IndependentBader Khalifa Al Adsani Vice Chairman

Bashar Naser Al-Tuwaijri Member

Second Board of Director:
The Audit and Risk Committees were merged into one committee under the name of the Audit and Risk Committee. The committees 
were also merged into one committee under the name of the Nomination and Remuneration and Corporate Governance 
Committee. The Board formed an additional committee which is the Executive Committee, to be part of the Board Committees.

Audit & Risk Committee Members Position

Fahad Ghazi Al Abduljaleel Chairman

 Ayman Ahmed Sheet Vice Chairman

 Shilash Haif Al Hajraf Member

 Nomination and Remuneration /Corporate and
Governance Committee Position

Dr. Abdulla Mohammed Al Humaidi Chairman

 Shlash Haif Al Hajraf Vice Chairman

 Fahad Ghazi Al Abduljaleel Member

Sh. Dr. Dawood Salman bin Essa Member

Executive Committee Members Position

Dr. Abdulla Mohammed Al Humaidi Chairman

Shilash Haif Al Hajraf Vice Chairman

Ayman Ahmed Sheet Member
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Meetings of the Board of Directors shall be held in accordance with the regulations at least once every quarter and whenever 
necessary, in addition to the meetings of the Committees of the Board. During 2017, the Board of Directors met 8 meetings and 
the Annual General Meeting of the Company was held on 5 March 2017.

During the period of the first and second Board of Directors, the Audit Committee met three times, the Nomination and Remuneration 
Committee one meeting, the Corporate Governance Committee one meeting, the Risk Management Committee three meetings 
and the Executive Committee formed by the Second Board of Directors did not meet any meeting. The first and second term of 
the Board of Directors is as follows:

Board of Directors Audit Risk Management Corporate Governance Nomination and Remuneration Executive Committee

First 1 2 1 1 --

Second 2 1 -- -- --

 Total 3 3 1 1 --

The Board of Directors and the committees formed by it receive periodical reports from Executive Management on all aspects 
of the Company’s activities.  The Board also receives periodical reports from the Internal Audit Unit, Risk Management Unit, and 
Finance Department.

Audit Committee:
INOVEST’s Board establish an Audit committee of three members. The Audit Committee including the chairman of the committee 
is an independent Directors. 

The Audit Committee has relevant financial ability and experience, which Include:
The ability to read and understand corporate financial statements including a company’s balance sheet, income statement and 
cash flow statement and changes in shareholders’ equity.An understanding of the accounting principles which are applicable 
to the company’s financial statements, experience in evaluating financial statements that have a level of accounting complexity 
comparable to that which can be expected in the company’s business, an understanding of internal controls and procedures for 
financial reporting, and  an understanding of the audit committee’s functions and importance.
The Audit Committee Meets at least 4 time a year.  The Committee has a formal written charter.

Nomination and Remuneration Committee:
The Board of Directors of INOVEST formed an Appointment and Remuneration Committee consisting of five independent members. 
During the Second Board period, the Nomination and Remuneration Committee was formed from three members. The Nomination 
and Remuneration Committee shall meet at least 4 times a year. The Committee has a formal written charter. 

Corporate Governance Committee: 
The Board of Directors of INOVEST formed a five-member Governance Committee. During the second Board of Directors, the 
Nomination and Remuneration Committee was formed from three members. The Corporate Governance Committee shall meet at 
least 4 times a year, The Committee has a formal written charter. 

Risk Management Committee:
INOVEST’s Board establish a Risk committee with three independent members. The Board Risk Committee meets at least twice 
a year. The Committee has a formal written charter. 

Executive Committee: 
INOVEST Board establish a executive committee with three independent members. The Executive Committee meets at least 4 
times a year, The Committee has a formal written charter

Here are the names of the members of the Board of Directors and denominated position and other position they hold:

Khaled Saoud AlSanaousi
Board Chairman
Independent

As Chairman of the Board of Directors, Mr. AlSanaousi brings to the table over twenty years of executive experience gained 
from holding key management and Board level positions in institutions across the GCC. His professional road map is marked 
by numerous achievements and milestones, in a number of sectors. Mr. AlSanaousi breadth of experience extends to the 
fields of investment, real estate, and consumer services amongst others. Within these sectors, his scope of work encompasses 
organizational development, strategic structuring and restructuring, deal sourcing and business development, and acquisitions. 
In addition to his current post as Chairman of the Inovest Board of Directors, Mr. Al Sanousi previously chaired the Board of First 
Energy Resources Company (Kuwait), and was an active Board member at First Investment Company (Kuwait), Saudi Projects 
Holding Company (KSA), and Gulf Real Estate Company (KSA), Mr. AlSanousi graduated from Kuwait University with a Bachelor 
Degree in Commerce and Political Science.
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Fareed Soud Al Fozan
Board Member and Vice Chairman
Independent

Mr. Al-Fozan is currently the Vice-chairman of Gulf Group Holding Company a Kuwaiti based company that owns a number of 
specialist companies strategically located throughout the GCC countries. He is a board member on a number of investment, real 
estate and financial companies, namely: Boubyan Bank (Kuwait), Gulf Real Estate (Saudi Arabia), Amlak Real Estate Co. (Kuwait) 
SAFCORP (Kuwait), as well as Tamcon Contracting (Bahrain) and Durrat Marina (Bahrain), both of which are associated to Inovest 
BSC. Mr. Al-Fozan also serves on the Trade and Transportation Committee under the Kuwait Chamber of Commerce and Industry 
He is also an active participant in field of Corporate Social Responsibility (CSR) activities. Mr. Al-Fozan graduated from Kuwait 
University with a Bachelor Degree in Business Administration majoring in Banking and Finance.

Bashar Naser Al Tuwaijri
Board Member
Independent

Mr. Bashar Al Tuwaijri holds a Bachelor’s Degree in Banking and Finance from the University of Kuwait (1996). Mr. Al Tuwaijri joined 
Gulf Investment House (GIH) in 2004, rising through management ranks to currently hold the position of Chief Executive Officer. 
Mr. Bashar Al Tuwaijri currently serves as Vice Chairman of the Amar Finance and Leasing Co. in Kuwait, Vice Chairman of Madain 
Property Co. in Dubai, and Chairman of the Afkar Holding in Kuwait. Mr. Al Tuwaijri is also Vice Chairman of Arkan Al-Kuwait Real 
Estate Company in Kuwait. Between 1996 and 2003, Mr. Al Tuwaijri held several positions at the National Bank of Kuwait (NBK) 
before being appointed Corporate Credit Manager. He also holds a certification as a Credit Manager from the Institute of Banking 
Studies in Kuwait.

Bader Khalifa Al Adsani
Board Member
Independent

Mr. Al Adsani’s membership in the Inovest Board of Directors is both a quantitative and qualitative addition. In over 15 years of 
experience, Mr. Al Adsani has had dealings in the petroleum industry, real estate investment, management, and development. 
Currently, Mr. Al Adsani heads the Salhia Real Estate Company’s Real Estate Management and Development team. Mr. Al Adsani 
is an active board member in Inovest, AlAssima Real Estate Company, Kuwait Real Estate Union, Kuwait Green Building Council, 
and also represents Salhia Group in the Middle East Shopping Centers Council. He additionally chairs the board of Durrat Marina 
in Bahrain and is board Member at Jenan Real Estate Co. in Saudi Arabia. Mr. Al Adsani holds a degree in Mechanical Engineering 
and an MBA from Kuwait University, as well as a certificate for leadership development from the Harvard Business School

Yousif Ali AlRasheed Al Bader
Board Member
Independent

Mr. Al Bader has longstanding management experience in a number of different sectors including trading, consumer services, 
and financial services garnered through his role at Ali Yousef Al Rasheed Trading Company, a leading Kuwaiti business that has 
contributed to Kuwait’s national trade. Mr. Al Bader began his presence in the workplace in 1972, holding numerous important 
positions within the company and proving his credentials and prowess through years of outstanding performance. This culminated 
in him taking over the helm of the company in 1994 as General Manager. Mr. Al Bader also founded Nutrina Trading in the year 
2000, a company he owns in full. In addition, Mr. Al Bader worked in the academic field as a lecturer in the Faculty of Arts at 
Kuwait University before leaving to attain his Master degree in the United Kingdom (1981). Mr. Al Bader holds a Masters Degree in 
Management and Executive Development from United Kingdom. 

Mohammed Ebraheem Alnughaimish
Board Member
Independent

Mr. Alnughaimish has held Board positions within several organizations, including a number of entities listed in stock exchanges 
within the fields of investment, real estate, services, and education across the GCC. He has further served on the Boards of 
organizations in the United States within the manufacturing sector, and has contributed to the founding of companies in those fields. 
Mr. Alnughaimish has also served on several committees stemming from his Board affiliations, including Executive Committees, 
Audit and Risk Management Committees, Governance, and Remunerations and Nomination Committees, amongst others. Mr. 
Alnughaimish has held a number of executive management posts within the fields of Direct Investment and Private Equity as well 
as International Real Estate in Gulf Investment House (GIH). He more recently served as Acting CEO of Inovest, which is cross-
listed in both the Bahrain and Kuwait Bourse. Mr. Alnughaimish has worked as an investment management advisor to a number 
of authorities in the GCC and is currently undertaking a PhD from Southampton University (UK) specializing in the Leadership and 
Management. Mr. Alnughaimish holds a Master’s Degree in Business Administration (MBA) from Maastricht School of Business 
and a Bachelor’s Degree in Business from Kuwait University. He is a member of the British Association for Management (BAM) and 
a writer in the London-based ASharq AlAwsat newspaper.
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Othman Al Quraishi
Board Member
Non-Executive Director - Independent

Mr. Al Quraishi has over 25 years of experience within the fields of finance and investment, with extensive focus on management 
of alternative investments, as well as asset and portfolio management. Mr. Al Quraishi resigned from a significant tenure with 
investment industry giant, UBS, where he held the post of Executive Director of investment banking in the MENA region. During 
this time, Mr. Al Quraishi was pivotal to the company’s strategy within the region. Prior to this, Mr. Al Quraishi held positions 
as manager of the investment division at the Kuwait Real Estate Bank, as an investment manager with the Kuwait Investment 
Authority, and as Head of Middle East - Alternative Investments at UBS. Mr. Al Quraishi is an active board member at Inovest, 
and has also held Board seats at the Housing Bank for Trade and Finance (Algeria), and at the Algerian Kuwaiti Investment Fund 
(Algeria), and at Granfel Holdings (UK) which is owned by the Kuwait Investment Office. Mr. Al Quraishi graduated from Oregon 
State College with a Bachelor Degree in Business Administration

7. Dates of Meeting of Board Committees
Meetings of the Board of Directors: During the year 2017, the Company was managed by two different Boards of Directors, with 
a total of 8 meetings including two meetings of the First Board (Table A) and six meetings of the Second Board (Table B)
Table (A)

Members 22 Feb 2017 25 April 2017 Attendance %

1. Khaled Saoud Al Sanaousi P P 100%

2. Fareed Soud Al-Fozan P P 100%

3. Bashar Naser Al-Tuwaijri P P 100%

4. Bader Khalifa Al Adsani P P 100%

5. Yousef Ali AlRasheed AlBader P P 100%

6. Mohammed Ebraheem
 Alnughaimish

P P 100%

7. Othman Al Quraishi P P 100%

Note: 
• The First Board submitted its resignation on 28 August 2017 and was accepted at the Ordinary General Meeting held on 14 September 2017.

Table (B)

Members  Oct 4
2017

 Oct 11
2017

 Oct 30
2017

 Dec 3
2017

 Dec 5
2017

 Dec 14
2017 Attendance %

1. Dr. Abdulla Mohammed Al Humaidi P P P P P P 100%

2. Shilash Haif Al Hajraf P P P P P P 100%

3. Bashar Naser Al-Tuwaijri P P P P P P 100%

4. Ayman Ahmed Sheet P P P P P P 100%

5. Fahad Ghazi Al Abduljaleel P P P P X P 83%

Note:
• The second Board is the supplementary Board for the remainder of 2017.
• This Board was elected on 14 September 2017 and submitted its resignation on 14 December 2017 and It was accepted at the Ordinary 

General Assembly meeting on 12 February 2018.
• The Ordinary General Meeting (OGM) which has been conducted on 12th February 2018 did not discharge the following Board of Directors 

from their responsibilities toward what happened in the company: Abdulla Mohammed Alhumaidi, Shlash Haif Al Hajraf, Ayman Ahmed 
Sheet, and Fahad Ghazi Al AbdulJaleel.  However, the OGM did discharge Mr. Bashar Nasser Tuwaijri of his responsibilities toward what 
happened in the company.

Appointments and Remuneration Committee: The Appointments & Remuneration Committee held a total of one meetings during 
2017.

Members 12th Feb 2017 Attendance%

1. Khaled Saoud Al Sanaousi P 100%

2. Fareed Soud Al-Fozan P 100%

3. Yousef Ali AlRasheed AlBader P 100%

4. Mohammed Ebraheem Alnughaimish P 100%
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Corporate Governance Committee: The Corporate Governance Committee held a total of one meetings during 2017.
Members 12th Feb 2017 Attendance%

1. Khaled Saoud Al Sanaousi P 100%

2. Fareed Soud Al-Fozan P 100%

3. Yousef Ali AlRasheed AlBader P 100%

4. Mohammed Ebraheem Alnughaimish P 100%

5. Shaikh Dr.Dawood Salman bin Essa P 100%

Audit Committee:  Three meetings were held during2017, one meeting by the First Board (Table A), two meetings by the Second 
Board (Table B):

Table (A)
 Members 12th Feb 2017 Attendance%

1. Bader Khalifa Al Adsani P 100%

2. Bashar Naser Al-Tuwaijri P 100%

3. Othman Al Quraishi P 100%

Table (B)
 Members 29th Oct 2017  5th Dec 2017 Attendance%

1. Fahad Ghazi Al Abduljaleel P P 100%

2. Ayman Ahmed Sheet P P 100%

3. Shilash Haif Al Hajraf P P 100%

Risk Management Committee: Three meetings were held during 2017, Tow meeting by the First Board (Table A), one meeting by 
the Second Board (Table B):

Table (A)
 Members 12th Feb 2017 14th Mar 2017 Attendance%

1. Bader Khalifa Al Adsani P P 100%

2. Bashar Naser Al-Tuwaijri P P 100%

3. Othman Al Quraishi P P 100%

Table (B)
Members 29th Oct 2017 Attendance%

1. Fahad Ghazi Al Abduljaleel P 100%

2. Ayman Ahmed Sheet P 100%

3. Shilash Haif Al Hajraf P 100%

8. Code of Ethics 
The Board of Directors has adopted a code of ethics applying to all the staff. This code defines how to deal with cases involving 
conflicts of interest. It obliges all the members of the Board of Directors, Executive Committee, and all employees to follow the 
highest professional measures and care while performing their duties. All Board members and employees act ethically at all 
times and adhere to the Company’s Code of Conduct. Where a potential conflict of interest arises for a Board member, the Board 
member promptly informs the Board of Directors for deliberation and resolution. Each Board member at INOVEST understands 
that under INOVEST’s rules and regulations he/she is personally accountable to the company and its shareholders if he/she 
violates the code of ethics and legal duty of loyalty to the company. Every effort should be made by Board members to ensure 
that there is no conflict of interest between their personal and business affairs and the interests of the company and its clients 
and shareholders.

9. Induction and Training of Directors
INOVEST makes sure that all its Board’s members have the knowledge, ability and experience to perform the functions required 
of a Board member. Hence, an awareness program is conducted for the new and existing Board members.
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10.Performance Evaluation
In compliance with the Company Corporate Governance as well as CBB guidelines, Board carried out a formal performance 
evaluation for all Board of Directors members. The evaluation is aimed to assess Board effectiveness and support in identifying 
the need for creating an effective Board, strategic foresight, stewardship, performance evaluation, professional development, 
engage with Management and performance of Individual Board Members. The Board conducts an annual evaluation of its 
performance and the performance of each committee and each individual director.\

11. Remuneration
Board of Directors’ remuneration takes into consideration the Company performance as well as an assessment of compliance 
of individual members with their performance agreement and individual responsibilities. The AGM determines the Board of 
Directors’ remuneration, and it is subject to the provisions of the Commercial Companies Law and to any decisions issued by the 
Minister of Industry and Commerce, as well as the regulations of the Central Bank of Bahrain. The Board of Directors establish a 
Remuneration Committee to review and adopt the remuneration policies, and to monitor the remuneration system and ensure its 
proper implementation and management, and to make recommendations concerning the remuneration of the Board of Directors 
in the General Assembly meeting. The total remuneration paid to the Board of Directors was US$ 296,387. The First Board’s total 
remuneration was US$ 257,528 where the second Board’s total remuneration was US$ 38,859.

12. Compliance with Regulatory Authorities Requirements
Being an Islamic Financial Institution, the Company observes a Policy of compliance at all times with the rules and regulations 
of regulatory authorities. It is Company Policy to disclose all events of non-compliance whenever they occur. Compliance has 
been improved through ongoing enhancement of the governance framework, the bedding-in of the comprehensive Corporate 
Governance Guide, in accordance with the Corporate Governance Code and CBB Rulebook HC Module, as prescribed in the 
Central Bank of Bahrain Rule Book. The Corporate Governance Guide includes a code of ethics for the Board and all committees 
under it. It also includes a Conflicts of Interest Policy, procedures for the reporting of offences, basic guiding principles for 
corporate governance, Board members’ appointment agreement, Board members’ performance evaluation Policy, and an 
External Advisors policy. The Company continues to review and develop its corporate governance framework, in accordance 
with the changing requirements of regulatory authorities, and in compliance with global corporate governance best practice. In 
the interest of maintaining the highest standards of Corporate Governance at the company, and for its shareholders, the company 
is committed to keeping the members of the Board of Directors appraised of industry best practice, and to addressing any of their 
queries with regard to sound Corporate Governance. The Company, through the Board of Directors and its committees, aims to 
meet the highest standards of corporate governance, in the interest of its shareholders

13. Sharia Supervisory Committee
The Sharia Supervisory Committee consists of three members who monitor compliance by the Company with the general 
principles and rules of Islamic Sharia, Fatwas, resolutions and guidelines issued for such purpose. The Board’s reviews include 
examining and reviewing the evidences related to the documents and the procedures followed by the Company to ensure that 
all its activities and business transactions are in compliance with the principles and rules of Islamic Sharia. Following are the 
names of members of the Sharia Supervisory Board with a summarized profile of each. 

Shaikh Dr. Khaled Shoja’a Al-Otaibi
Shaikh Dr. Al-Otaibi holds a doctorate in Islamic Jurisprudence and its originating principles. He is a member of the Faculty 
of Shariah and Islamic Studies - Jurisprudence Department, and an assistant professor at the Faculty of Basic Education. His 
background includes memberships in numerous committees including: member in the Shariah Board of Kuwaiti House of Zakat, 
member of the association of Jurisprudence and Shariah in America, a former member of the council for mosques, former member 
of the Committee for Endowments and Awaqaf, a member of the Shariah Board for Imtiyaz, a former member of the Shariah Board 
for UIB (Bahrain), a former member of the Shariah Commission associated with AlMashair for Hajj and Umrah services, and a 
former member of the Shariah Commission for Ain, a Takaful Insurance company.

Shaikh Dawoud Salman bin Essa
Shaikh Bin Essa holds a Bachelors degree in Shariah sciences, and is well on his way to receiving a master’s degree in Islamic 
Economic Studies. Shaikh Bin Essa has long standing experience (since 2005) working in the fields of audit and shariah 
compliance within several Shariah compliant financial institutions within Kuwait. He is one of the founders of the Kuwaiti based 
shariah consulting company, and has been positioned as a member of the Shariah Compliance Authority in Kuwait, and is an 
active participant in numerous conferences and seminars on Islamic jurisprudence and specifically in shariah compliance. He 
serves as the General Manager of Taiba Financial Sharia Consultation.
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Shaikh Dr. Mourad Bou Daia 
Shaikh Dr. Bou Daia holds several esteemed positions; as a doctorate in Islamic Jurisprudence, he is also a researcher and 
interpreter of the laws of jurisprudence in Kuwait, as well as teacher working in collaboration with Kuwait University’s College of 
Sharia. Shaikh Dr. Bou Daia is a member of several shariah committees in Qatar, and in a number of committees dedicated to 
the knowledge and supervision of shariah laws at the Ministry of Social Welfare in Kuwait. He is an active participant in several 
conferences on the knowledge and interpretation of Shariah laws, in Kuwait and abroad. Shaikh Dr. Bou Daia is a published 
author of several research studies related to the principles of shariah law. He serves as an advisor in Taiba Financial Sharia 
Consultation.

14. Executive Management’s Committees
The Board of Directors has delegated the day-to-day management of the Company’s affairs to the CEO who is responsible for 
the implementation of the strategic plan of the Company. The CEO manages the Company through the following management 
committees:

Committee Name Primary Responsibilities

Management Committee

·	 Corporate Strategy
·	 Performance Assessment
·	 Finance
·	 HR
·	 Administrative Issues

Assets & Liabilities Committee

·	 Manage the Balance Sheet
·	 Financial Management
·	 Liquidity Management
·	 Banking Relations

Investment Management Committee
·	 Review of Investments
·	 Exits Processes
·	 Acquisitions Processes

Executive Risk Management Committee

·	 Risk Management Policies
·	 Risk Management Strategy
·	 Risk ReviewRisk Assessment
·	 Compliance Policy
·	 Provisioning

15. Executive Management and Senior Management 
Following are the job titles of the members of the Executive Management of the Company:

Murad Al Ramadan

Chief Executive Officer

Mr. Murad Al Ramadan is an investment professional with well over 18 years of industry experience in financial services, Investment 
Banking, and real estate investment and development. Mr. Al Ramadan joined the group in 2009 as the deputy CEO and Head of 
Investment of Inovest’s real estate investment arm Al Khaleej Development Co. (Tameer). He then held the post of Chief Investment 
Officer of Inovest in 2012, and was appointed Acting Chief Executive Officer in May 2015 before becoming the Chief Executive 
Officer in January 2016. Prior to joining Inovest, Mr. Al Ramadan worked for Gulf Finance House (GFH) as an Investment Director 
where he structured and managed real estate investment transactions in excess of US$1billion. Mr. Al Ramadan started his career 
in Accounting and Auditing, holding various positions and has worked for KPMG in Bahrain and Qatar. Mr. Al Ramadan represents 
Inovest on a number of Boards, including his position as Chairman of Durrat Marina (Bahrain), Vice Chairman of Takhzeen Self 
Storage (Bahrain), and Board Member and Chairman of the Audit Committee for Gulf Real Estate Co. (Kingdom of Saudi Arabia), a 
Board Member in Bahrain Investment Wharf (Bahrain), and a Board Member in Tamcon contracting, amongst others.
Mr. Al Ramadan holds a B.Sc in Accounting from the University of Bahrain, and an MBA (honors) from New York Institute of 
Technology (NYIT)-USA.

Yaser Al Jar

Chief Financial Officer

Mr. Yaser Al Jar is finance professional with over 19 years of experience, focused in the fields of assurance services, commercial 
banking, investment banking, and real estate. Mr. Al Jar joined the Group in August 2011 as “Executive Director – Finance” in 
Al Khaleej Development Co. (Tameer), a wholly owned subsidiary of Inovest. Al Jar started his career in 1998, in the domain of 
external assurance services with one of the largest international audit firms at that time. Subsequently, Al Jar held a number of 
key positions as Financial Controller in a number of reputable financial institutions, namely Shamil Bank of Bahrain (which has 
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merged with Ithmaar Bank) and Qatar First Investment Bank. Mr. Al Jar has the distinguished credentials of having worked in the 
Islamic banking sector on numerous levels, from dealing and interacting with different type of Islamic products, to financial and 
investment structures capped with a sound understanding of Shari’a (Islamic) principles in respect of the Islamic banking. Mr. Al 
Jar holds a B.Sc in Accounting from the University of Bahrain. He holds CIPA and CSAA certificates from the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). He is an accredited instructor of the Islamic Accounting Standards 
issued by AAOIFI and member of the Technical Advisory and Interpretations Committee of AAOIFI. Furthermore, Al Jar is member 
of the working groups originated by AAOIFI to review and formulate the Islamic Accounting Standards.

Fahad Bushager

Head of Investment

Mr. Bushager joined Inovest as Head of Investment in 2016. Mr. Bushager has over 13 years of experience in the financial sector, 
the majority of which was dedicated to investment banking. Before joining Inovest, Mr. Bushager held posts within a number of 
investment institutions, including his most recent position as Head of Investments Coverage within the GCC, South East Asia and 
Pacific Markets at Anfaal Capital (JV between ICD & Maybank Investment Bank). Within that capacity, Mr. Bushager has garnered 
exposure in deal shaping and structuring on both private equity and asset management fronts, M&A, fund management, risk 
assessment and mitigation, as well as executing deal exit strategies. Mr. Bushager holds a BSBA (Accounting) from the American 
University of Sharjah (AUS), as well as being a Certified Islamic Banker (CIB), and an Executive Master’s degree (Islamic Finance) 
from the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI).

Hamad Zainalabedeen

Head of Internal Audit

Hamad Zainalabedeen joined Inovest BSC in 2009 as the Head of Internal Audit Department. Mr. Zainalabedeen has worked 
in a number of local and world renowned financial institutions and professional audit firms over the last 18 years with extensive 
auditing experience in Islamic Investment Banks, Investment Businesses, Manufacturing Enterprises, Governmental Organizations 
and other sectors.
Prior to joining Inovest, Mr. Zainalabedeen held leading positions in Internal Audit at Investment Dar Bank and Gulf Finance 
House.  Hamad also worked with Ernst & Young and Arthur Andersen as an external auditor.
Hamad holds an Executive MBA and Bachelors of Science in Accounting from the University of Bahrain.

16. Executive Management Shareholding 
The Executive & Senior Management do not hold any shares in the company.

17. Details of stock options incentive
No stock option incentive has been provided to senior management. 

18. Executive Management Remuneration
The Company Establishes management remuneration in line with approved internal policies, procedures and guidelines. 
The qualification of such remuneration set by the company’s Board of Directors.

The aggregate Remuneration paid to the senior Management in 2017 was US$ 1,155,907.

19. Related Party Transactions

The details of related party transactions are shown under Note 28 of the Consolidated Financial Statements for the year ending 
31st December 2017. For further information, the shareholders are requested to refer to Note 28.  For further details, please refer 
to the Note 28. The following points should be considered in relation to transactions with related parties:

• Any one of the company’s board members or managers shall have no direct or indirect personal interest in the 
business and contracts concluded on behalf of the INOVEST unless allowed by the general assembly. Any 
contract or business concluded in contravention of this provision shall be null and void.

• Any member of the board shall notify the board of his direct or indirect personal interest in the matters presented 
to the board. Such member shall not participate in deliberations or voting on these issues and his declaration 
shall be recorded in the minutes of the meeting.
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• The chairman of the board shall notify the general assembly of the results of the permitted works and contracts 
at the first meeting following the termination of the work or the implementation of the contracts. The notification 
shall be accompanied by a special report from the auditor. The company shall disclose such dealings and 
contracts in its financial statements.

• Any member who violates this ban shall be liable to pay compensation to the company for any damages it has 
sustained. However, this provision shall apply neither to the ordinary dealings which the company concludes 
with its customers nor to those awarded in public tenders if the offer presented by the board member is the best. 

• Adherence to the company’s policies shall limit or reduce the possibility of a transaction being classified as a 
transaction with a related party to which a person is accredited by the Central Bank of Bahrain.

• During its meeting held on 12th February 2018, the Ordinary General Assembly recommended an investigation 
into the issue of a money transfer made to an investment company in Kuwait. The General Assembly authorized 
the Board to handle this matter. On the basis of the directives given during the OGM, the Board decided in its first 
meeting held on the 14th of February 2018 to assign an independent party and grant it the necessary powers to 
conduct an investigation into the matter, and with the objective of determining responsibility of those involved in 
the named issue. 

• It is worth mentioning that the investment in this portfolio was not presented to the concerned persons at 
INOVEST in accordance with the policies, procedures, and regulations in force; nor were the required persons 
provided with full information on the investment in order to express their opinion in accordance with professional 
principles.

Note:
During 2017, two financial transactions were accounted for in relation to related parties. For further details, refer to note No. 28 in the Auditor’s 
Report in the Company’s consolidated financial statements for 2017.

20. Compliance Control and Money Laundering Combating
Company recognizes its responsibility of compliance with all the related provisions by implementing global best practice. The 
Company has established a unit for regulatory control, to ensure adherence to the guidelines & rules of the Central Bank of 
Bahrain. This unit acts both to ensure observance of the principles of Islamic Sharia and regulatory rules, and the implementation 
of Compliance best practice. The procedures for combating money laundering form a major part of compliance assignments. 
The Company maintains specific policies and procedures, approved by the Board of Directors, for money laundering prevention. 
These include a Client Due Diligence process, reporting of suspicious transactions, periodical staff awareness and training 
programs, & record-keeping, as well as the key policy of appointment of an officer dedicated to money laundering prevention. 
Money laundering prevention Policy & Procedures are reviewed annually by external auditors, who report their findings to 
the Central Bank of Bahrain. The Company is committed to combating money laundering, and to implementing all AML rules, 
principles and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain. Pursuant to HC Module of the CBB Rule Book (Volume 4 - HC 
Module) that refers to the principle of “Comply or Explain”, which provides that it is necessary for the Company to interpret non-
compliance events with the recommendations prescribed in the Rule Book, the Company is pleasedt 

21.External Auditor
The Company shall make available information on the audit fees that are charged by the external auditor and the other services, 
which are provided by the external auditor to shareholders upon request, provided that disclosure of such information shall not 
negatively impact the interest of the Company or its market competitiveness. The AGM held on 5th of March 2017 approved 
reappointing M/S Ernst & Young to conduct the review and audit of the Company’s consolidated financial statements for the year 
ended 31st December 2017. Total fees agreed with the external auditors were BHD 63,792. 

22. Violations resulting in financial fines
During the year 2017, there were 3 violations which resulted in the company paying fines as follows:

Type of the Violation Value of financial fine

Executed transaction with related parties BD 20 K

Unclear disclosure of a key contribution BD 10 K

Purchase treasury shares after the end 
of the grace period BD 5 K
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Sharia Supervisory 
Board Report

In the name of Allah, The Beneficent, The Merciful 

Sharia Supervisory Board Report on the activities of INOVEST Company B.S.C
For the Financial Year Ended on 31 December 2017

All praise is due to Allah , Lord of the worlds, Prayers and Peace are upon the last messenger, our prophet Mohammed, his 
family and companions.

To the Shareholders of INOVEST B.S.C “the Company”,
Acting as Sharia Supervisory Board “SSB” pursuant to the appointment resolution passed by the General Assembly of the 
Company and SSB meeting on Tuesday dated 27th February 2018 in State of Kuwait, we are required to provide the following 
report:

The SSB has reviewed the Company’s principles, contracts related transactions, and applications submitted by the Company’s 
management For the Financial Year Ended on 31 December 2017, and based on the Sharia auditor presentation of the Company’s 
activities for the abovementioned period, and comparing it with the fatwa and rulings issued.

The Company’s management is responsible for ensuring that the Company conducts its business in accordance with the Islamic 
Shari’a Rules and principles.  It is our responsibility to form an independent opinion, based on our review of the Company’s 
operations and to report to you. 

We planned and performed our review so as to obtain all the information and explanations which we considered necessary in 
order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the Company has not violated Islamic Shari rules 
and principles.

In our opinion:
The contracts and transactions concluded by the Company during the Financial Year Ended on 31 December 2017 that we have 
reviewed are in compliance with the Islamic Shari’a Rules and Principles.

Also, the SSB has approved the financial statements and concluded that it’s prepared in an acceptable form from Islamic Sharia 
view.  The respective report has been prepared based on the information provided by the Company. 

Prayers and Peace are upon the last messenger, our prophet Mohammed, his family and companions.

Shaikh Dr. Khalid Shuja’a Al-Otaibi   
Chairman                                                                        ------------------------------------ 

Shaikh Dawoud Salaman Bin Essa    
Vice Chairman                                                                 ------------------------------------

Shaikh Dr. Murad Bou Daia    
Member                                                                            ------------------------------------
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Independent Auditors Report to the 
Shareholders of Inovest B.S.C.

Report on the consolidated financial statements       
We have audited the accompanying consolidated statement of financial position of Inovest B.S.C. (the "Company") and its 
subsidiaries (together the "Group"), as of 31 December 2017, and the related consolidated statements of income, cash flows, 
changes in owners› equity and sources and uses of charity fund for the year then ended. These consolidated financial statements 
and the Group›s undertaking to operate in accordance with Islamic Shari’a Rules and Principles are the responsibility of the 
Company´s Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on 
our audit.
       
We conducted our audit in accordance with Auditing Standards for Islamic Financial Institutions issued by the Accounting and 
Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions ("AAOIFI"). Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. An audit 
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. 
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 
evaluating the overall consolidated financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for 
our opinion.
       
Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of 
the Group as of 31 December 2017, the results of its operations, its cash flows, changes in owners› equity and sources and uses 
of charity fund for the year then ended in accordance with the Financial Accounting Standards issued by AAOIFI.  
   
Report on other regulatory requirements
       
As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Central Bank of Bahrain ("CBB") Rule Book (Volume 4), we 
report that:

a) the Company has maintained proper accounting records and the consolidated financial statements are in agreement therewith; 
and

b) the financial information contained in the Report of the Board of Directors is consistent with the consolidated financial statements.
    
Except for what has been reported in note 1 and 2 to the consolidated financial statements, we are not aware of any violations of 
the Bahrain Commercial Companies Law, the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law, the CBB Rule Book (Volume 
4 and  applicable provisions of Volume 6) and CBB directives, regulations and associated resolutions, rules and procedures of 
the Bahrain Bourse or the terms of the Company›s memorandum and articles of association during the year ended 31 December 
2017 that might have had a material adverse effect on the business of the Company or on its financial position. Satisfactory 
explanations and information have been provided to us by management in response to all our requests. The Group has also 
complied with the Islamic Shari’a Rules and Principles as determined by the Shari’a Supervisory Board of the Group.

Partner›s registration no: 115
28 February 2018
Manama, Kingdom of Bahrain
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Note 2017 2016

ASSETS

Cash and bank balances 7  21,740  40,066 

Accounts receivable 8  45,383  38,237 

Investments 9  18,487  18,983 

Investment in a joint venture and associates 10  85,938  91,629 

Investments in real estate 11  76,823  50,810 

Property, plant and equipment 12  12,965  16,090 

Other assets 13  4,018  7,040 

TOTAL ASSETS  265,354  262,855 

LIABILITIES AND EQUITY

Liabilities

Other liabilities and accounts payable 14  102,256  108,323 

Financing from a bank 15  12,927  16,408 

Total liabilities  115,183  124,731 

Equity

Share capital 16  114,604  114,604 

Less: Treasury shares 16  )1,239(  (651)

 113,365  113,953 

Reserves 17  1,999  1,413 

Retained earnings  7,036  9,118 

Equity attributable to Parent`s shareholders  122,400  124,484 

Non-controlling interest  27,771  13,640 

Total owner’s equity  150,171  138,124 

TOTAL LIABILITIES AND OWNERS´ EQUITY  265,354  262,855 

Dr. Omar Salem Al Mutawa
Chairman

Murad Al Ramadan
Chief Executive Officer

Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
For the year ended 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

Note 2017 2016

OPERATING INCOME

Net income from construction contracts 18  11,714  7,651 

Income from investment in real estate 19  3,981  3,500 

Income from investments 20  4,593  1,491 

Fee for management and other services 21  672  1,838 

Net share of income / (loss) from investment in a joint 
  venture and associates 10  1,165  (301)

Other income 22  1,083  1,791 

TOTAL OPERATING INCOME  23,208  15,970 

OPERATING EXPENSES

Staff costs 23  5,098  4,702 

General and administrative expenses 24  3,228  2,632 

Financing costs  897  723 

Property related expenses  1,086  156 

Depreciation 12  730  312 

TOTAL OPERATING EXPENSES  11,039  8,525 

NET OPERATING PROFIT  12,169  7,445 

(Provision) / recoveries from impaired receivables 25  )6,117(  2,640 

PROFIT FOR THE YEAR  6,052  10,085 

Attributable to :

Equity Shareholders of the Parent  5,855  10,105 

Non-controlling Interest  197  (20)

BASIC AND DILUTED EARNINGS
PER SHARE )US cents( 27  2.06  3.55 

Dr. Omar Salem Al Mutawa
Chairman

Murad Al Ramadan
Chief Executive Officer
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY
For the year ended 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

Reserves

Share 
capital

Treasury 
shares

Share 
premium

Statutory 
reserve

Share  
option  

reserve

Retained 
earnings Total 

Non 
controlling 

interest 

Total  
owners’ 

equity

At 1 January 2017  114,604  (651)  -  1,371  42  9,118  124,484  13,640  138,124 

Reversal of 
appropriation
to charity funds

 -  -  -  -  -  626  626  -  626 

Dividend paid 
(note 26)  -  -  -  -  -  (7,977)  (7,977)  -  (7,977)

Purchase of treasury 
shares  -  (588)  -  -  -  -  (588)  -  (588)

Acquisition of a 
subsidiary
(note 6)

 -  -  -  -  -  -  -  13,934  13,934 

Profit for the year  -  -  -  -  -  5,855  5,855  197  6,052 

Transfer to statutory 
reserve  -  -  -  586  -  (586)  -  -  - 

At 31 December 2017  114,604  )1,239(  -  1,957  42  7,036  122,400  27,771  150,171 

At 1 January 2016  114,604  (651)  30,760  21,473  42  (51,873)  114,355  17,568  131,923 

Acquisition of non-
-controlling interest  -  -  -  -  -  -  -  (3,884)  (3,884)

Gain on acquisition 
of non-controlling 
interest

 -  -  -  -  -  24  24  (24)  - 

Transfer to reserves *  -  -  (30,760)  (21,113)  -  51,873  -  -  - 

Profit for the year  -  -  -  -  -  10,105  10,105  (20)  10,085 

Transfer to statutory 
reserve  -  -  -  1,011  -  (1,011)  -  -  - 

At 31 December 2016  114,604  )651(  -  1,371  42  9,118  124,484  13,640  138,124 

* During 2016, based on the approval from Ministry of Industry and Commerce (MOIC) via letter dated 5 April 2016, the Group has set-off its accumulated losses of 
US$ 52 million against its share premium and statutory reserves.
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF CHARITY FUND
For the year ended 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

2017 2016

Sources of charity funds

Undistributed charity funds at the beginning of the year  626  626 

Reversal of appropriation to charity funds  )626(  - 

Undistributed charity funds at 31 December  -  626 
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

Note 2017 2016

OPERATING ACTIVITIES
Net profit for the year  6,052  10,085 
Adjustments for:

Depreciation 12  2,135  1,734 
Provision / (recoveries) from impaired recievables 25  6,117  (2,640)
Net share of (income) / loss from investment in joint a
venture and associates 10  )1,165(  301 
Gain on bargain purchase - associate 10  )3,393(  (10)
Gain on bargain purchase - subsidiary 6  )129(  - 
Realised gain on sale of investment in real estate 19  )1,256(  (1,403)
Realised gain on sale of non-current asset held for sale 20  -  (871)
Realised loss on sale of investments 20  -  3 
Unrealised fair value loss on investment in real estate 11  749  - 

 9,110  7,199 
Net changes in operating assets and liabilities:

Short-term deposits
(with an original maturity of more than 90 days)  7,249  1,372 
Accounts receivable  )12,776(  4,253 
Other liabilities and accounts payable  )7,076(  (12,177)
Receivable from Investment in real estate lease right receivables  -  (93)
Other assets  3,022  5,026 

Net cash (used in) / from operating activities  )471(  5,580 

INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from sale of investment  -  263 
Purchase of investments  -  (496)
Acquisition of a subsidiary net of cash acquired 6  4,217  - 
Acquisition of further shares of subsidiary  -  (3,884)
Additions in investment in real estate 11  )7,175(  (3,154)
Proceeds from sale of investment in real estate - net 11  10,448  8,657 
Purchase of investment in a joint venture and associates 10  )7,040(  (228)
Sale of non-current asset held for sale  -  7,693 
Purchase of property, plant and equipment 12  )1,060(  (5,966)
In kind settlement of dividend  1,976  - 
Proceeds from sale of property, plant and equipment  74  - 

Net cash from investing activities  1,440  2,885 

FINANCING ACTIVITIES
Net movement in financing from a bank 15  )3,481(  (7,457)
Dividend paid 26  )7,977(  - 
Purchase of treasury shares  )588(  - 

Net cash used in financing activities  )12,046(  (7,457)

NET MOVEMENT IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  )11,077(  1,008 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year  32,617  31,609 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR 7  21,540  32,617 

Non cash transactions comprise:
Investment in real estate acquired against accounts receivable  5,199  - 
Transfer from investment to investment in a joint 
venture and associates 10  748  - 

Transfer from investment in a joint venture and associates
 to a subsidiary 10  17,785  - 

Transfer from investment in real estate to accounts receivable  -  9,153 
Non cash settlement of accounts receivable to property,
plant and equipment  -  3,621 

30



Inovest Group  •  Annual Report 2017

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

1.  CORPORATE INFORMATION AND ACTIVITIES       
        
a( Incorporation
      
Inovest B.S.C. (the “Company”) is a public shareholding company incorporated in the Kingdom of Bahrain on 18 June 2002 and operates under 
Commercial Registration (CR) number 48848. The Company commenced operations on 1 October 2002. Under the terms of its Memorandum 
and Articles of Association, the duration of the Company is 50 years, renewable for further similar periods unless terminated earlier by law or as 
stated in the Memorandum and Articles of Association. The address of the Company’s registered office is 19th floor, East Tower, Bahrain Financial 
Harbour, Manama, Kingdom of Bahrain.        
        
The Company is listed on the Bahrain Bourse and cross-listed on the Kuwait Stock Exchange.      
         
The Company operates under an Investment Business Firm License – Category 1 (Islamic Principles) issued by the Central Bank of Bahrain 
(“CBB”), to operate under the Islamic Shari’a principles, and is supervised and regulated by the CBB.     
   
b( Activities
       
The principal activities of the Company together with its subsidiaries (the “Group”) include:     
        
― Engaging directly in all types of investments, including direct investment and securities, and various types of investment funds;  

            
― Establishing and managing various investment funds;         

     
― Dealing in financial instruments in the local, regional and international markets;       

      
― Providing information and studies related to different types of investments for others;      

       
― Providing financial services and investment consultations to others;        

      
― Establishing joint ventures with real estate, industrial and services companies inside or outside the Kingdom of Bahrain;   

          
― Engaging in contracting activities;           

   
― Engaging in the management of commercial and industrial centers and residential buildings, property leasing, development and 

their maintenance; and      
       

― Having interest in or participating in any way with companies and other entities engaged in similar activities that may work and co-operate 
to achieve the Group’s objectives inside and outside the Kingdom of Bahrain, and also merge its activities with the above mentioned entities 
and/or buy or join with them.       

        
Although the Company has an Investment Business Firm License – Category 1 (Islamic Principles) issued by the CBB in September 2008, it 
continues to hold real estate assets and related revenues and costs in its consolidated financial statements. These assets existed prior to 
obtaining the license from the CBB.  The Company has transferred its entire real estate assets and the related revenues and costs to its fully 
owned subsidiary, Al Khaleej Development Co. B.S.C.(c), which primarily carries out real estate and construction related activities. Since Al 
Khaleej Development Co. B.S.C.(c) is fully owned by the Company, the real estate assets and revenues and costs continue to appear in the 
consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2016. The respective notes in these consolidated financial 
statements reflect the Group’s transactions arising from holding of real estate assets and their corresponding liabilities and revenues and costs 
arising therefrom.        
        
The number of staff employed by the Group as at 31 December 2017 was 768 employee (31 December 2016: 1,076 employee).  
      
The consolidated financial statements of the Group were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated
28 February 2018.        
        
2.  REGULATORY NON-COMPLIANCES
        
On 14 September 2017, based on an Ordinary General Meeting, an interim Board of Directors was elected as a result of changes in the 
shareholding of the Company. The interim Directors were approved by the Central Bank of Bahrain via letter dated 4 October 2017. Based 
on the approval of the interim Executive Committee (4th and 16th October 2017) and subsequent approval of majority of the interim Board 
of Directors and objection of one member (3rd December 2017), these elected interim resigning directors of the Company entered into a 
related party transaction breaching a number of regulatory requirements and transferred US$ 16.5 million (KD 3 million on 5 October 2017 and  
KD 2 million on 18 October 2017) to one of a related party company “the counterpary”. The instance came to CBB’s attention based on their 
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Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

2.  REGULATORY NON-COMPLIANCES )continued(

inspection in November 2017 and a formal letter dated 4 December 2017 was issued by the CBB to the interim Chairman of the Board of Directors 
to forfeit the transaction and return the entire amount within one month. Further, instructing via a letter dated 12 December 2017 to restructure the 
Company’s Board of Directors as they are no longer deemed to be independent. Consequently, the interim Chairman and three members of the 
interim Board of Directors resigned “the interim resigning Directors” and till date the Company recovered only US$ 1 million (KD 180 thousand 
and KD 120 thousand on 16 and 17 January 2018 respectively). Despite several communications thereafter from the CBB, the counterparty failed 
to return the cash to the Company and assessing the uncertainty surrounding the transaction a provision of US$ 15.5 million (note 8) representing 
the remaining balance has been recognised within the consolidated statement of income of the Group.     
          
As a result of the above the Company breached a number of regulatory requirements relating to the Central Bank of Bahrain Rule Book Volume 
4, Volume 6 and the Bahrain Commercial Companied law as detailed below:       
 
Bahrain Commercial Companies Law )BCCL(        
The Company breached Article 189 (i) of the BCCL as the interim resigning Directors of the Company had direct personal interest in the business 
and contracts concluded on behalf of the Company. Article 189 (i) of the BCCL requires that the company’s board members or managers shall 
have no direct or indirect personal interest in the business and contracts concluded on behalf of the company unless allowed by the general 
assembly. Any contract or business concluded in contravention of this provision shall be null and void.     
          
Further, the Company also breached Article 189 (ii) of the BCCL as the interim resigning Directors of the Company, had failed to disclose their 
direct personal interest and they did not abstain from voting in the matter presented to the Board relating to investment with Al Fouz Investment 
Company. Article 189 (ii) of the BCCL requires that member of the board shall notify the board of his direct or indirect personal interest in the 
matters presented to the board. Such member shall not participate in deliberations or voting on these issues and his declaration shall be 
recorded in the minutes of the meeting.        
        
CBB Rule Book Volume 6 - High Level Controls Module
The Company breached Rule HC-B.3.10 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 as the interim resigning Directors of 
the Company were not independent according to the CBB rules. Rule HC-B.3.10 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 
defines the ‘Independent Director” as a non-executive director of the Company who, or whose family shareholders either separately or together 
with him or each other, does not have any material pecuniary relationships or transactions with the Company and in particular who, during the 
one year preceding the time in question met all the following conditions:        
      
(a)  Was not an employee of the company;       
        
(b)  Did not:       
 (i) Make to, or receive from the Company, payments of more than 31,000 BD or equivalent (not counting director’s remuneration);  

     
 (ii) Own more than a 10% share or other ownership interest, directly or indirectly, in an entity that made to or received from the Company, 

payments of more than such amount; and
       
 (iii) Act as a general partner, manager, director or officer of a partnership or company that made to or received from the Company, payments 

of more than such amount.       
        
(c)  Did not own directly or indirectly (including for this purpose ownership by any family member or related person) 5% or more of the shares of 

any type or class of the Company;         
        
(d)  Was not engaged directly or indirectly as an auditor or professional advisor for the Company: and     

       
(e)  Was not an associate of a Director or a member of senior management of the Company.      

        
The Company breached Rule HC-2.4.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 as the interim resigning Directors of the 
Company, have failed to inform the Board in writing of conflicts of interest as it arise and they did not abstain to vote on the transaction. Rule 
HC-2.4.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 requires that each director and officer must inform the entire board in 
writing of conflicts of interest immediately as they arise. Board members must abstain from voting on the matter in accordance with the relevant 
provisions of the Commercial Companies Law. This disclosure must include all material facts in the case of a contract or transaction involving 
the director or officer. The directors and officers must understand that any approval of a conflict transaction is effective only if all material facts 
are known to the authorising persons and the conflicted person did not participate in the decision and that such information must be disclosed 
in the annual report.        
        
The Company breached Rule HC-2.4.3 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 as the interim resigning Directors of the 
Company approved and executed a conflicting transaction with Al Fouz Investment Company without taking approval from shareholders of the 
Company. Rule HC-2.4.3 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 requires that any conflict transaction or contract that 
could be considered material should be tabled at a shareholders meeting for approval.      
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Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

2.  REGULATORY NON-COMPLIANCES )continued(

CBB Rule Book Volume 6 - High Level Controls Module )continued(
The Company breached Rule HC-4.2.2 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 6 as all the three directors in the Nominating 
Committee were neither non-executive, nor independent including the Chairman of the Committee. Rule HC-4.2.2 of the High Level Controls 
Module of CBB Rulebook Volume 6 requires that the committee must include only independent directors or, alternatively, only non-executive 
directors of whom a majority must be independent directors and the chairman must be an independent director. This is consistent with international 
best practice and it recognises that the Nominating Committee must exercise judgment free from personal career conflicts of interest.

CBB Rule Book Volume 4 - High Level Controls Module
The Company breached Rule HC-1.2.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of 
the Company have not acted according to their fiduciary duty towards the shareholders by making related party transactions which are 
not complying with CBB regulations. Rule HC-1.2.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that all directors 
must understand that the Board should serve the interest of the shareholders and the Board have fiduciary duty of care and loyalty to the 
Company.  

The Company breached Rule HC-1.2.2 (h) (i) (j) of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of 
the Company have failed to manage conflict of interest and assuring equitable treatment of shareholders including minority shareholders. Rule 
HC-1.2.2 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that all directors must (h) monitor conflict of interest and prevent 
abusive related party transactions (i) assure equitable treatment of shareholders including minority shareholders and (j) setting out clearly and 
reviewing on a regular basis who has authority to enter the Company into contractual obligation.     
           
The Company breached Rule HC-2.2.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of the 
Company have failed to act with honesty and integrity. Rule HC-2.2.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that 
all directors must act with honesty, integrity, due skill and care and in the best interest of the Company, its shareholders and clients.  
             
The Company breached Rule HC-2.2.10 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of 
the Company being approved persons by CBB, have failed to disclose their personal interest in the above transaction. The interim resigning 
Directors had control in the counterparty which has established their personal interest in the transaction. Rule HC-2.2.10 of the High Level 
Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that approved persons should be considered to have a ‘personal interest’ in a transaction 
if: (a) he himself; (b) a member of his family (i.e. spouse, father, mother, sons, daughters, brothers or sisters); or (c) another company of which he 
is a director or controller, is a party to the transaction or has a material financial interest in the transaction.    
           
The Company breached Rule HC-2.3.3 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of 
the Company being approved persons by CBB, have failed to arrange their personal and business affairs to avoid conflict of interest with the 
Company. Rule HC-2.3.3 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that each approved person must make every 
practicable effort to arrange his personal and business affairs to avoid a conflict of interest with the company.    
           
The Company breached Rule HC-2.3.4 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of the 
Company being approved persons by CBB, have failed to absent themselves from decision making that involved potential conflict of interest in a 
transaction. Rule HC-2.3.4 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that Board members must absent themselves 
from any discussion or decision making that involves a subject where they are incapable of providing objective advice, or which involves a 
subject, transaction or proposed transaction where there is a potential conflict of interest.      
         
The Company breached Rule HC-2.4.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of the 
Company being approved persons by CBB, have failed to inform the Board of conflicts of interest as it arise and they did not abstain to vote on 
the transaction. Rule HC-2.4.1 of the High Level Controls Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that each approved person must inform the 
Board about conflicts of interest as they arise. Board members must abstain from voting on the matter in accordance with the relevant provisions 
of Company Law. This disclosure must include all material facts in case of a contract or transaction involving the approved persons.  
              
The Company breached Rule CA-1.2.9 (b) of the Capital Adequacy Module of CBB Rulebook Volume 4 as the interim resigning Directors of the 
Company approved a related party exposure without notifying CBB, which is exceeding 25% of its Regulatory Capital. Rule CA-1.2.9 (b) of the 
Capital Adequacy Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that the Company must notify CBB if: any single probable contingency, financial 
commitment or large exposure exceeds 25% of its Regulatory Capital.        
       
The Company breached Rule CA-1.2.9A of the Capital Adequacy Module of CBB Rulebook Volume 4 as the Company failed to submit a plan to 
reduce the large exposure to below 25% of the regulatory capital within 30 days of the event occurring. Rule CA-1.2.9A of the Capital Adequacy 
Module of CBB Rulebook Volume 4 requires that the Company must submit to the CBB, within 30 calendar days of the event occurring, a plan 
demonstrating how it will: (a) Raise its regulatory capital to bring it to a level in excess of its regulatory capital requirement; or (b) Reduce the 
single contingency, financial commitment or large exposure to below 25% of the regulatory capital. 

CBB Rule Book Volume 4 - Capital Adequacy Module
The Company breached Rule RM-2.1.6 of the Risk Management Module of CBB Rulebook Volume 4 as the Company have failed to monitor and 
notify to CBB the counter party exposure exceeding 25% of regulatory capital. Rule RM-2.1.6 of the Risk Management Module of CBB Rulebook 
Volume 4 requires that the Company must monitor its exposures and must notify the CBB if its total exposure to an individual counterparty 
exceeds 25% of aggregate counterparty exposures and/or 25% of the Company’s regulatory capital.     
        
As a result of regulatory non-compliances, CBB imposed financial penalties amounting to US$ 93 thousand during the year (note 24.1).  
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3.  BASIS OF PREPARATION

3.1 Statement of compliance        
“The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards issued by the Accounting and 
Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (“”AAOIFI””), the Shari’a Rules and Principles as determined by the Shari’a Supervisory 
Board of the Group, the Bahrain Commercial Companies Law, the CBB, Financial Institutions Law, the CBB Rule Book (Volume 4 and applicable 
provisions of Volume 6), CBB directives, regulations and associated resolutions, rules and procedures of the Bahrain Bourse and the terms of the 
Company’s memorandum and articles of association. In accordance with the requirements of AAOIFI, for matters for which no AAOIFI standard 
exists, the Group uses the relevant International  Financial Reporting Standards  (“”IFRS””) issued by International Accounting Standards Board 
(“”IASB””).

The Group also prepares consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) for the purpose 
of filing with Kuwait Stock Exchange and Capital Market Authorities of Kuwait.”       
        
3.2 Accounting convention        
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for investment in a joint venture and associates 
which are equity accounted, equity-type instruments at fair value through equity and investment in real estate that have been measured at fair 
value. The consolidated financial statements are presented in United States Dollars (“US Dollars”) being the reporting currency of the Group. All 
values are rounded to the nearest US Dollar thousands unless otherwise indicated. However the functional currency of the Group is Bahraini 
Dinars (BD).        
        
3.3 Basis of consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as at and for the year ended  
31 December each year. The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting year as the Company, using consistent 
accounting policies.        
        
All intra-group balances, transactions, income and expenses and profits and losses are eliminated in full on consolidation.   
            
Subsidiary is fully consolidated from the date control is transferred to the Company and continue to be consolidated until the date that control 
ceases. Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits 
from its activities.        
        
Non-controlling interest in a subsidiary’s net assets is reported as a separate item in the Group’s owners’ equity. In the consolidated statement 
of income, non-controlling interest is included in net profit, and shown separately from that of the shareholders.    
           
Non-controlling interests consist of the amount of those interests at the date of the original business combination and the non-controlling 
interests’ share of changes in owners’ equity since the date of combination. Losses applicable to the non-controlling interest in excess of the non-
controlling interest in a subsidiary’s equity are allocated against the interests of the Group except to the extent that the non-controlling interest 
has a binding obligation and is able to make an additional investment to cover the losses.      
         
Transactions with non-controlling interests are handled in the same way as transactions with external parties. Sale of participations to non-
controlling interests result in a gain or loss that is recognised in the consolidated statement of income. Changes in the ownership interest in a 
subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transaction.      
        
The following are the principal subsidiaries of the Company, which are consolidated in these consolidated financial statements:  
              

Name of the subsidiary Ownership
2017

Ownership
2016

Country of 
incorporation

Year of 
incorporation Activity

Held directly by the Company

Al Khaleej Development Co. B.S.C. (c)* 99.98% 99.98% Kingdom of 
Bahrain 2009

Purchase, sale, 
management and 
development of 
properties

Tameer for Private Management 
W.L.L.* 99.00% 99.00% Kingdom of 

Bahrain 2004

Holds the Group’s 
shares on behalf 
of its employees 
in respect of the 
employees’ share 
option plan
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3.  BASIS OF PREPARATION )continued(

3.3 Basis of consolidation )continued(
The following are the subsidiaries held indirectly through Al Khaleej Development Co. B.S.C. (c):

Held directly by the Company

Bahrain Investment Wharf B.S.C. (c) * 99.00% 99.00% Kingdom of 
Bahrain 2006

Development, maintenance, leasing 
and management of commercial and 
industrial centers, residential buildings and 
property 

Circo Total Facility Management Co. 
W.L.L. *  99.00% 99.00% Kingdom of 

Bahrain 2005
Holds the Group’s shares on behalf of its 
employees in respect of the employees’ share 
option plan

Tamcon Contracting Co. B.S.C. (c) * 99.00% 99.00% Kingdom of 
Bahrain 2007 Carpentry and joinery works.

Dannat Resort Development 
Company Limited   67.57% 67.57% Cayman 

Islands 2008 Managing and Development of Real Estate 
Projects 

Tamcon Trading S.P.C. 
 100.00% 100.00% Kingdom of 

Bahrain 2009
Import, export, sale of electronic & electrical 
equipment, appliances, its spare parts and sale 
of building materials. 

Eresco Tamcon JV B.S.C. (c)** 100.00% 100.00% Kingdom of 
Bahrain 2014 Construction and maintenance of villas. 

Panora Interiors S.P.C.  
 100.00% 100.00% Kingdom of 

Bahrain 2015 Carpentry and joinery works. 

BIW Labour Accommodation Co W.L.L. 
(note 6)  56.67% - Kingdom of 

Bahrain 2007 Buying, selling and management of properties.

        
* The consolidated financial statements of the subsidiaries have been consolidated as though the Company owns 100% of these subsidiaries, 
as the other shareholders hold their shares on behalf of and for the beneficial interest of the Group.      
          
** ERESCO Tamcon JV B.S.C )c(        
During 2014 Tamcon Contracting Co. B.S.C. (c) (“Tamcon”) entered into a joint venture agreement with Enma Real Estate Company (“ERESCO”) 
incorporating a new company namely ERESCO Tamcon JV B.S.C (c). As per the terms of the arrangement the paid-up share capital of the joint 
venture is BD 250,000 consisting of 250,000 shares of BD 1 each , out of which 125,000 shares i.e. 50% are held by ERESCO and 125,000 
shares are held by Tamcon i.e. 50% as per the registration details. However, the entire share capital was paid by Tamcon. Further, the joint 
venture partners subsequently amended the terms of the arrangement via an agreement and the key responsibilities assigned to Tamcon are 
as follows:        
        
1 Providing financing to the Project including providing guarantees and required insurance as deemed appropriate;   

           
2 Providing technical and administrative management for the Project;       
        
3 Liable for payment of salaries and benefits including compensating them for anything relating to their rights;     

          
4 Sub-contracting and coordinating with sub-contractors, including monitoring and taking corrective actions with respect to their progress 

relating to sub-contracted activities;       
        
5 Completing all activities related to the Project with all relevant Government authorities and private sector;    

          
6 Liable to pay for insurance, taxes and fines imposed by any party relating to the project;      

        
7 Provide all required guarantees for the Project;       
        
8 Performance of all activities and is responsible for all the obligations relating to the Project from all aspects including facilitating and 

elimination of any issues through out the Project and provide anything necessary from the date of contracting until the date of completion 
and hand over, without any problems to the owners of the Project;       
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3.  BASIS OF PREPARATION )continued(

3.3 Basis of consolidation )continued(
       
9 ERESCO has the right to end the agreement at its own will and discretion solely without any condition / restriction / legal requirements and 

without the need to obtain any legal approval;       
        
10 Obligated to provide the agreement to any parties financing the Project;       

       
11 Agrees to pay 1.5% of the contract value to ERESCO and the payment is to be made upon receipt of any installment relating to the Project. 

Further, the percentage will also be applied to any increase in the contract value which  is in compensation for ERESCO’s expertise and 
contributions through their representatives; and       

        
12 Relieves ERESCO from any obligations related to the Project and ERESCO does not guarantee neither support any obligation with respect to 

the Project contract.         
        
Subsequently an agreement was also signed on 11 November 2015 between Tamcon Contracting and ERESCO, which states that the later will 
not have any right in the share of assets and profits of ERESCO Tamcon JV B.S.C. (c).      
         
Considering the key terms of the above arrangement and despite the legal form, ERESCO Tamcon JV B.S.C. (c) is deemed to be fully controlled 
by Tamcon and is therefore consolidated as a 100% owned subsidiary.        
       
3.4 New standard issued but not yet effective        
The standard issued but not yet effective, up to the date of issuance of the Group’s financial statements is disclosed below. The Group intends 
to adopt this standard, when it becomes effective.        
        
FAS 30 - Impairment, Credit Losses and Onerous Contracts (FAS 30)
FAS 30 was issued in November 2017. The requirements relating to impairment and credit losses of FAS 30 represent a significant change 
from FAS 11 “Provisions and Reserves”. The standard is effective from the financial periods beginning on or after 1 January 2020, where early 
adoption is permitted. The Group has not early adopted the standard and is in the process of making an assessment of the impact of impairment 
requirements of FAS 30 on accumulated retained earnings.        

4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES       
        
The significant accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those of the previous 
financial year as none of the 2017 changes in AAOIFI financial accounting standards (FAS) had any impact on the financial statements of the 
Group.        
        
a.  Cash and cash equivalents       
Cash and cash equivalents as referred to in the consolidated statement of cash flows comprise cash in hand, bank balances and short term 
deposits with an original maturity of three months or less.        
        
b. Accounts receivable       
Accounts receivables are financial assets with fixed or determinable payment that are not quoted in active market. After initial measurement, 
such financial assets are subsequently measured at amortised cost, less impairment. The loss arising from impairment are recognised in the 
consolidated statement of income as provision for impairment for receivables.       
        
c.  Investments       
Investments comprise equity-type instruments at fair value through equity, investment in real estate, properties under development and 
investment in a joint venture and associates.         
        
Equity-type instruments at fair value through equity        
This includes all equity-type instruments that are not fair valued through consolidated statement of income. Subsequent to acquisition, 
investments designated at fair value through equity are re-measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in owners’ equity 
until the investment is derecognised or determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously recorded in owners’ 
equity is recognised in consolidated statement of income.        
        
Investment in real estate        
Properties held for rental, or for capital appreciation purposes, or both, are classified as investment in real estate. Investments in real estate 
are initially recorded at cost, being the fair value of the consideration given and acquisition charges associated with the property. Subsequent 
to initial recognition, investment in real estate are re-measured at fair value and changes in fair value (only gains) are recognised through the 
consolidated statement of owners’ equity.          
       
Investment in a joint venture and associates        
A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of 
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4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )continued(

the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the 
relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.       
 
An associate is an entity in which the Group has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture.   
            
Under the equity method, investment in a joint venture and associates are carried in the consolidated statement of financial position at cost 
plus post-acquisition changes in the Group’s share of the net assets of the joint venture and associates. The consolidated statement of income 
reflects the Group’s share of the results of operations of the joint venture and associates. Where there has been a change recognised directly 
in the equity of the joint venture and associates, the Group recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in the 
consolidated statement of changes in owners’ equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Group and the joint 
venture and associates are eliminated to the extent of the interest in the joint venture and associates.     
          
The reporting dates of the joint venture and associates and the Group are identical and the joint venture’s and associates’ accounting policies 
conform to those used by the Group for like transactions and events in similar circumstances.      
         
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on the Group’s investment 
in joint venture and associates. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that investment in a 
joint venture or associates is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as being the difference between the 
recoverable amount of the joint venture and associates and its carrying value and recognises the impairment in the consolidated statement of 
income.        
        
d. Fair values       
Fair value is the value representing the estimate of the amount of cash or cash equivalent that would be received for an asset sold or the amount 
of cash or cash equivalent paid for a liability extinguished or transferred in an orderly transaction between a willing buyer and a willing seller 
at the measurement date.

Fair value is determined for each financial asset individually in accordance with the valuation policies set out below:   
            
(i)  For investments that are traded in organised financial markets, fair value is determined by reference to the quoted market bid prices 

prevailing on the consolidated statement of financial position date.
       
(ii)  For unquoted investments, fair value is determined by reference to recent significant buy or sell transactions with third parties that are either 

completed or are in progress. Where no recent significant transactions have been completed or are in progress, fair value is determined by 
reference to the current market value of similar investments. For others, the fair value is based on the net present value of estimated future 
cash flows, or other relevant valuation methods.       

(iii)  For investments that have fixed or determinable cash flows, fair value is based on the net present value of estimated future cash flows 
determined by the Group using current profit rates for investments with similar terms and risk characteristics.    
   

(iv)  Investments which cannot be remeasured to fair value using any of the above techniques are carried at cost, less provision for impairment. 
       

e. Property, plant and equipment       
Property, plant and equipment is stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Depreciation on 
premises and equipment is provided on a straight-line basis over the following estimated useful lives:     
   

Building on leasehold land   25 years

Machinery, equipment, furniture and fixtures    3-5 years

Computer hardware and software   3 years

Motor vehicles 3 years
        
f. Other liabilities and accounts payable       
Trade and other payables are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the supplier or 
not.         
        
g. Financing from a bank       
Financing from a bank is recognised initially at the proceeds received, net of transaction cost incurred. Subsequently, these are carried at 
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amortised cost.         
        
4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )continued(

h. Treasury shares       
Own equity instruments which are reacquired (treasury shares) are deducted from the equity of the parent and accounted for at weighted 
average cost. Consideration paid or received on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group’s own equity instruments is recognised 
directly in the equity of the parent. No gain or loss is recognised in consolidated statement of income on the purchase, sale, issue or cancellation 
of own equity instruments.        
        
i. Derecognition of financial assets and financial liabilities       
        
(i) Financial assets        
A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised where:  

             
•  the rights to receive cash flows from the asset have expired; 
       
•  the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a 

third party under a ‘pass-through’ arrangement; and       

•  either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained 
substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.      
        

(ii) Financial liabilities        
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.     
           
j. Provisions       
Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and the costs to settle the 
obligation are both probable and reliably measurable. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate 
that reflects current market assessments of the time value of money and the risk specific to the liability.    

k. Amortised cost measurement       
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus 
principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective profit rate method of any difference between the initial 
amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment for financial assets.     
         
l. Offsetting       
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, 
there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts and the Group intends to either settle on a net basis, or to realise the asset 
and settle the liability simultaneously.         
        
m. Revenue recognition       
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably 
measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:     
          
(i)    Income from properties        
  Rental income arising from operating leases on investment in real estate is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and 

is included under revenue in the consolidated statement of income due to its operating nature.     
         

(ii)    Fee from management and other services        
  Fee from management and other services and project management fees are recognised based on the stage of completion of the service at 

the consolidated statement of financial position date by reference to the contractual terms agreed between the parties.   
           

(iii)   Income from investments        
  Income from investments is recognised when earned.        
        
(iv)   Income from construction contracts        
  Contract income is recognised under the percentage of completion method.       

        
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue is recognised by reference to the stage of physical 
completion of the contract. Contract income and costs are recognised as income and expenses in the consolidated statement of income in 
the accounting year in which the work is performed. The contract income is matched with the contract costs incurred in reaching the stage 
of completion, resulting in the reporting of income, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed. Profits 
expected to be realised on construction contracts are based on estimates of total income and cost at completion.    
    
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, the contract income is recognised to the extent of contract costs 
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4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )continued(

incurred up to the year end where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs are recognised when incurred.  The excess of 
progress billings over contract costs is classified under trade and other payables as due to customers for construction contracts.    
Losses on contracts are assessed on an individual contract basis and if estimates of cost to complete the construction contracts indicate losses, 
provision is made for the full losses anticipated in the period in which they are first identified.      
         
The aggregate of the costs incurred and the profit or loss recognised on each contract is compared against the progress billings up to the year 
end. Where the sum of the costs incurred and recognised profit or loss exceeds the progress billings, the balance is shown under trade and other 
receivables as due from customers for construction contracts. Where the progress billings exceed the sum of costs incurred and recognised 
profit or loss, the balance is shown under trade and other payables as due to customers for construction contracts.   
            
n. Shari’a supervisory board       
The Group’s business activities are subject to the supervision of a Shari’a supervisory board who are appointed by the general assembly.  
              
o. Earnings prohibited by Shari’a       
The Group is committed to avoid recognising any income generated from non-Islamic sources. Accordingly, all non-Islamic income is credited 
to a charity account where the Group uses these funds for various social welfare activities.       
         
p. Foreign currencies       
Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing on the date of the transaction.  
             
Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into United States Dollars at functional currency rates of exchange prevailing 
at the statement of financial position date. Any gains or losses are recognised in the consolidated statement of income.   
            
q. Employees’ end of service benefits       
Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation scheme which comprises a defined contribution scheme to which the 
Group contributes a monthly sum based on a fixed percentage of the salary. The contribution is recognised as an expense in the consolidated 
statement of income.         
         
The Group provides end of service benefits to its non-Bahraini employees. Entitlement to these benefits is usually based upon the employees’ 
length of service and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits which comprise a defined benefit 
scheme are accrued over the period of employment based on the notional amount payable if all employees had left at the statement of financial 
position date.         
        
r. Impairment of financial assets       
An assessment is made at each financial position date  to determine whether there is objective evidence that a specific financial asset or a group 
of financial assets may be impaired. If such evidence exists, the estimated recoverable amount of that asset is determined and any impairment 
loss, based on the assessment by the Group of the estimated cash equivalent value, is recognised in the consolidated statement of income. 
Specific provisions are created to reduce all impaired financial contracts to their realisable cash equivalent value. Financial assets are written 
off only in circumstances where effectively all possible means of recovery have been exhausted.     
          
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after 
the impairment value was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is 
recognised in the consolidated statement of income.        
        
In the case of equity-type instruments at fair value through equity, impairment is reflected directly as write down of the financial asset. Impairment 
losses on equity-type instruments at fair value through equity are not reversed through the consolidated statement of income, while any 
subsequent increase in their fair value are recognised directly in owners’ equity.        
        
s. Events after the statement of financial position date       
The consolidated financial statements are adjusted to reflect events that occurred between the statement of financial position date and the date 
the consolidated financial statements are authorised for issue, provided they give evidence of conditions that existed as of the statement of 
financial position date. Events that are indicative of conditions that arose after the statement of financial position date are disclosed, but do not 
result in an adjustment to the consolidated financial statements.        
       
t. Zakah       
Individual shareholders are responsible for payment of Zakah.       
 
5.  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
  
The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the 
reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures as well as the disclosure of contingent 
liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying 
amount of assets or liabilities affected in future periods.         
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5.  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS )continued(

Judgements        
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant 
effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements.       
        
Classification of investments        
Management decides on acquisition of an investment, whether it should be classified as equity-type instrument at fair value through the 
consolidated statement of income, equity-type instruments at fair value through equity or debt-type instrument at amortised cost.   
             
Estimates and assumptions        
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk 
of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The 
Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing 
circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances beyond the control 
of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.       
        
Going concern        
The Group’s management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that it has the resources to 
continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant 
doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the 
going concern basis.        
        
Estimates and assumptions        
        
Fair valuation of investments        
The determination of fair values of unquoted investments requires management to make estimates and assumptions that may affect the reported 
amount of assets at the date of consolidated financial statements.        

Nonetheless, the actual amount that is realised in a future transaction may differ from the current estimate of fair value and may still be outside 
management estimates, given the inherent uncertainty surrounding valuation of unquoted investments. 

Special purpose entities        
The Group sponsors the formation of special purpose entities (“SPE”) primarily for the purpose of allowing clients to hold investments. The Group 
provides corporate administration, investment management and advisory services to these SPEs, which involve the Group making decisions on 
behalf of such entities. The Group administers and manages these entities on behalf of its clients, who are by and large third parties and are 
the economic beneficiaries of the underlying investments. The Group does not consolidate SPEs that it does not have the power to control. In 
determining whether the Group has the power to control an SPE, judgments are made about the objectives of the SPE’s activities, its exposure to 
the risks and rewards, as well as about the Group intention and ability to make operational decisions for the SPE and whether the Group derives 
benefits from such decisions.              
           
Impairment and uncollectibility of financial assets         
An assessment is made at each statement of financial position date to determine whether there is objective evidence that a specific financial 
asset or a group of financial assets may be impaired. If such evidence exists, the estimated recoverable amount of that asset is determined 
and any impairment loss, based on the assessment by the Group of the value to it of anticipated future cash flows, is recognised in the 
consolidated statement of income. Specific provisions are created to reduce all impaired financial contracts to their realisable cash equivalent 
value.              
  
Liquidity           
The Group manages its liquidity through consideration of the maturity profile of its assets and liabilities which is set out in the liquidity risk 
disclosures in note 32 to the consolidated financial statements. This requires judgement when determining the maturity of assets and liabilities 
with no specific maturities.           

6.  ACQUISITION OF A SUBSIDIARY         
 

Acquisition of BIW Labour Accommodation Co W.L.L.         
  

During July 2017, the Group increased its effective equity stake in one of its associates (BIW Labour Accommodation Co W.L.L.) to 56.67%, 
resulting in de-recognition of its investment in associate and acquisition of investment in a subsidiary ( BIW Labour Accommodation Co W.L.L.) 
giving the Group controlling stake as per the new shareholding.        
             
The Group has elected to measure the non-controlling interest in the acquiree at their proportionate share of the acquiree’s identifiable net 
assets.           
           

40



Inovest Group  •  Annual Report 2017

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

6.  ACQUISITION OF A SUBSIDIARY )continued(

Identifiable net assets           
The fair value of the identifiable assets and liabilities of BIW Labour Accommodation Co W.L.L. as at the date of acquisition were:
 

1 July 2017 
Fair value recognised on acquisition

Assets
Investment properties  28,779 
Accounts receivables and other assets  487 
Cash and cash equivalents  4,525 
Liability
Accounts payables  )1,635(
Total identifiable net assets at fair value  32,156 
Non-controlling interest measured at share of net assets (43.33%)  )13,934(
Gain on bargain purchase  )129(
Purchase consideration  18,093 
Total consideration comprised of :
Investment in associate derecognised (note 10)  17,785 
Cash consideration  308 

 18,093 

7.  CASH AND BANK BALANCES          

2017 2016

Short-term deposits (with an original maturity of 90 days or less)  4,244  21,049 

Current account balances with banks (note 7.1)  17,249  11,526 

Cash in hand  47  42 

Total cash and cash equivalents  21,540  32,617 

Short-term deposits (with an original maturity of more than 90 days)  200  7,449 

Total cash and bank balances  21,740  40,066 

Note 7.1           
Current account balances with banks include US$ 7.63 million (31 December 2016: US$ 7.96 million) balance with a bank relating to one of the subsidiary of the Group, 
which has received an advance from a client to start work on construction contract. The current account balances with banks are non-profit bearing.  
         

8.  ACCOUNTS RECEIVABLE  
2017 2016

Amounts due from related parties (note 28)  33,089  20,484 

Trade receivables  30,547  30,061 

Other receivables  11,233  11,536 

Rent receivable  996  521 

 75,865  62,602 

Less: provision for impaired receivables  )30,482(  (24,365)

 45,383  38,237 

Amounts due from related parties are unsecured, bear no profit, have no fixed repayment terms and are authorised by the Group’s 
management.           
           
The movement in the Group’s provision for impaired receivables is as follows:
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8.  ACCOUNTS RECEIVABLE )continued(
2017 2016

At 1 January  24,365  27,023 

Charge during the year (note 2)  15,534  13 

Write back during the year  )9,417(  (2,653)

Write off during the year  -    (18)

 30,482  24,365 

9.  INVESTMENTS 
2017 2016

Equity-type instruments at fair value through equity - Unquoted  23,273  23,769 

Real estate related  3,642  6,892 

Others

 26,915  30,661 

Less: Provision for impairment  )8,428(  (11,678)

At 31 December  18,487  18,983 
         

           
Equity-type investments at fair value through equity include investments in unlisted companies whose shares are not traded on active markets. 
The investments are primarily in closely-held companies located in the Gulf Co-operation Council (“GCC”). The investments are held at cost 
less provision for impairment due to the unpredictable nature of their future cash flows and the lack of other suitable methods for accruing at a 
reliable fair value.           

None of the investments are secured as collateral against the financing facilities obtained during 2017 and 2016.   

The movement in provision for impairment on investments is as follows:       

2017 2016

US$ ‘000 US$ ‘000

Write off  11,678  11,678 

Charge during the year (note 2)  )3,250(  -   

At 31 December  8,428  11,678 

10.  INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES     
2017 2016

US$ ‘000 US$ ‘000

At 1 January  91,629  91,692 

Acquisitions during the year  6,788  238 

Gain on bargain purchase  3,393  -   

Net share of income / (loss)  1,165  (301)

Transfer from investments  748  -   

Transfer to a subsidiary (note 6)  )17,785(  -   

At 31 December  85,938  91,629 

The Group mantains a provision for impairment of US$ 13.4 million (31 December 2016: US$ 13.4 million) against its investment in a joint venture 
and associates.           
           

42



Inovest Group  •  Annual Report 2017

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

10.  INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES )continued(     

The Group has an investment in the following joint venture:

Name Principal activities Ownership

2017 2016

“First Gulf Real Estate 
Company WLL  
(Investment acquired as a 
result of consolidation of 
Dannat Resort Development 
Company Ltd)” 

Purchase of land and construct buildings thereon for investments through 
sale or lease, manage and maintain real estates 55.56% 55.56%

Name Country of incorporation Carrying value

2017 2016

First Gulf Real Estate 
Company WLL Kingdom of Saudi Arabia  41,932  41,984 

Summarised financial information of joint venture         
Summarised financial information of the joint venture based on the management accounts, is presented below:   
 

2017 2016

Total assets  76,140  76,136 

Total liabilities  662  565 

Total revenues  -    -   

Total net loss  )93(  (51)

The joint venture had no contingent liabilities or capital commitments as at 31 December 2017 and 2016.     
          
The principal associates of the Group are:         

Name of associate Principal activities Ownership

2017 2016
Durrat Marina Investment 
Company Ltd. Development and sale of commercial and residential properties 27.39% 25.78%

BIW Labour Accommodation 
W.L.L. (note 6) Development and maintenance of labour camps - 27.08%

Takhzeen Warehousing and 
Storage Company B.S.C. (c) Management and maintenance of warehouses 37.24% 37.24%

Boyot Al Mohandseen 
Contracting Company Development of real estate in Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia 23.17% 23.17%

Name of associate Country of incorporation Ownership

2017 2016
Durrat Marina Investment Company Ltd. Cayman Islands  35,065  32,672 
BIW Labour Accommodation W.L.L. Kingdom of Bahrain -  8,283 
Takhzeen Warehousing and Storage Company B.S.C. (c) Kingdom of Bahrain  5,298  5,048 
Boyot Al Mohandseen Contracting Company Kingdom of Saudi Arabia  3,643  3,642 

 44,006  49,645
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10.  INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES )continued(     

Summarised financial information of associates, based on the management accounts, are presented below:

2017 2016

Summarised financial information of associates

Total assets  167,505  204,739 

Total liabilities  9,086  17,699 

Total revenues  6,223  814 

Total net income / (loss)  4,675  (1,319)

The associates had no contingent liabilities or capital commitments as at 31 December 2017 and 2016.

11.  INVESTMENTS IN REAL ESTATE         

2017 2016

At 1 January  50,810  64,063 

Acquisition of a subsidiary (note 6)  28,779  -   

In-kind settlement of receivables  5,199  -   

In-kind settlement of dividend (note 12.1)  1,976  -   

Gain on sale of investment in real estate  1,256  1,403 

Purchases during the year  -    3,154 

Unrealised fair value loss on investment in real estate (note 19)  )749(  -   

Disposals during the year  )10,448(  (17,810)

At 31 December   76,823  50,810 

Investments in real estate are stated at fair value which has been determined based on valuations performed by accredited independent property 
valuers. The valuations undertaken were based on open market values, which represent the prices at which the properties could be exchanged 
between knowledgeable willing buyers and knowledgeable willing sellers in an arm’s length transaction.    
              
Investments in real estate based on valuations performed by external property valuers amounted to US$ 80.30 million (31 December 2016:  
US$ 54.73). However, due to illiquid nature of the real estate market and slowdown within the economic environment, the management believes 
the current carrying value of investments in real estate amounting to US$ 76.82 million (31 December 2016: US$ 50.81 million) approximates its  
fair value.            
            
Investments in real estate stated at a carrying amount of US$ 24.12 million (31 December 2016: US$ 25.18 million) are secured as collateral 
against the financing facilities obtained (note 15).
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Buildings on
leasehold

land

Machinery,
equipment

furniture
and fixtures

Computer
hardware

and 
software

Motor
 vehicles

Capital
work-in-

progress
Total

Cost

At 1 January 2017  7,905  9,657  1,458  2,235  4,177  25,432 

Transfers  4,177  -    -    -    (4,177)  -   

Additions  16  901  49  94  -    1,060 

In kind settlement 

   of dividend (note 12.1)  (1,976)  -    -    -    -    (1,976)

Disposals  -    (69)  (26)  (66)  -    (161)

At 31 December 2017  10,122  10,489  1,481  2,263  -    24,355 

Accumulated depreciation

At 1 January 2017  1,112  5,683  1,267  1,280  -    9,342 

Charge  400  1,367  97  271  -    2,135 

Disposals  -    (49)  (25)  (13)  -    (87)

At 31 December 2017  1,512  7,001  1,339  1,538  -    11,390 

Net book amount: 
At 31 December 2017  8,610  3,488   142   725  -    12,965 

At 31 December 2016  6,793  3,974  191  955  4,177  16,090

Note 12.1 
During November 2017, one of the fully owned subsidiary of the Group, announced and paid in kind dividend amounting to US$ 1,976 thousand. 

Depreciation on property, plant and equipment charged to the consolidated statement of income is as follows:

2017 2016

Depreciation charged to contract costs (note 18)  1,405  1,422 

Depreciation charged to expenses  730  312 

 2,135  1,734 

13.  OTHER ASSETS

2017 2016

Advances to contractors  3,552  6,249 

Prepayments  466  791 

 4,018  7,040 
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14.  OTHER LIABILITIES AND ACCOUNTS PAYABLE      

2017 2016

Lease rent payables (note 14.1)  50,105  50,105 

Accruals and other payables  26,178  15,501 

Advance from a client for construction contract  9,439  23,456 

Case compensation and other contingencies (note 14.2)  8,739  8,739 

Retentions payable  4,187  3,068 

Trade payables  3,578  7,308 

Amounts due to related parties (note 14.3)  30  146 

 102,256  108,323 

Note 14.1            
The Group entered into a long term lease contract with the Ministry of Industry and Commerce (“MOIC”) in December 2005, effective from 
May 2006, for a period of 50 years.           
 
In accordance with the terms of the agreement with the MOIC, from the date of signing the agreement, no lease rent is payable for the first two years 
of the lease period, from 2006 to 2007. Lease rent payable, for the lease period (from 2008-2025), was deferred due to the cost incurred by the 
Group on the reclamation of the leasehold land. Thereafter, the Group is required to pay lease rental over thirty years (from 2026 to 2056). 
           
Note 14.2            
During 2015, a case was filed by one of the investor against one of the project company and the Company with respect to its investment within 
the project company. On 10 June 2015, the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) issued its judgment, compelling the project company 
and the Company to pay an amount of US$ 701 thousand including interest of 4% p.a. of US$ 26 thousand from the date of the claim until full 
settlement plus US$ 8 thousand lawyer fees and other suitable expenses.       
The company has a history of legal claims filed against it. Due to such claims history the management has made an assessment of potential 
future claims against the company and accordingly made an additional provision of US$ 8,030 thousand for such future contingencies. 
          
Note 14.3            
Amounts due to related parties are unsecured, bear no profit, have no fixed repayment terms and are authorised by the Group’s management.

15. FINANCING FROM A BANK   

2017 2016

Commodity murabaha financing  12,927  16,408

The Group has obtained the financing from banks to fund the acquisition of investments, purchase of properties and to meet working capital 
requirements. The outstanding liability bears market rate of profit and are repayable in accordance with the repayment terms agreed with the 
respective bank.             
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16. SHARE CAPITAL 

2017 2016

Authorised      
375,000,000 (31 December 2016: 375,000,000)
  ordinary shares of US$0.40 each

 150,000  150,000

Issued and fully paid-up
Opening balance      
286,511,225 (31 December 2016: 286,511,225)
  ordinary shares of US$0.40 each

 114,604  114,604

Treasury shares
Less: 3,500,000 (31 December 2016: 1,627,825)  treasury shares  )1,239(  (651)

Closing balance
283,011,225 (31 December 2016: 284,883,400) ordinary shares  113,365  113,953

Additional information on shareholding pattern          
Names and nationalities of the major shareholders and the number of shares they hold, without considering the treasury shares, are disclosed 
below (where their shareholding amounts to more than 5% or more of outstanding shares):     
 
At 31 December 2017

Name  Incorporation
Number of 

shares % holding

Asaad Abdulaziz Abdulla Alsanad Kuwait 70,550,155 24.62%

Gulf Investment House Kuwait 38,981,591 13.61%

Mechanism General Trading Company Kuwait 24,950,000 8.71%

Dubai Islamic Bank United Arab Emirates 19,748,883 6.89%

Others Various 132,280,596 46.17%

286,511,225 100%

At 31 December 2016

Name  Incorporation
Number of 

shares % holding

Gulf Investment House Kuwait 38,981,591 13.61%

Asaad Abdulaziz Abdulla Alsanad Kuwait 20,969,996 7.32%

Dubai Islamic Bank United Arab Emirates 19,748,883 6.89%

Romac Real Estate Co. Kuwait 14,370,000 5.02%

Others Various 192,440,755 67.17%

286,511,225 100%

The Company has only one class of equity shares and the holders of these shares have equal voting rights. Further, all the shares issued are fully 
paid.              
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16. SHARE CAPITAL )continued( 

Additional information on shareholding pattern )continued(
         
Distribution schedule of shares, setting out the number and percentage of holders is disclosed below:     
            
At 31 December 2017

Categories:
No. of

shares
No. of

shareholders

% of total
outstanding

 shares 

Less than 1%  80,750,187  740 28.18%

1% up to less than 5%  51,530,409  10 17.99%

5% up to less than 10%  44,698,883  2 15.60%

10% up to less than 50%  109,531,746  2 38.23%

 286,511,225  754 100%

At 31 December 2016

Categories:
No. of

shares
No. of

shareholders

% of total
outstanding

 shares 

Less than 1%  76,879,397  680 26.83%

1% up to less than 5%  115,561,358  19 40.33%

5% up to less than 10%  55,088,879  3 19.23%

10% up to less than 50%  38,981,591  1 13.61%

 286,511,225  703 100%

At 31 December 2017, the Company did not have elected Board of Directors (note 2) thus no share was held by the Board of directors out of the 
total issued and fully paid-up share capital of the Company (31 December 2016: 0.41%).     

No. of
shares

31 December 2016

Fareed Soud Al-Fozan  962,650 

Yousif Al Rasheed Al Bader  103,500 

Bader Khalifa Al Adsani  100,000 

 1,166,150 

17.  SHARE PREMIUM AND RESERVES          
 

a. Statutory reserve            
In accordance with the Bahrain Commercial Companies Law and the Company’s articles of association, 10% of the net profit for the year is 
required to be transferred to a statutory reserve. The Company may resolve to discontinue such annual transfers when the reserve equals 50% 
of paid up share capital. The reserve is not available for distribution, except in circumstances as stipulated in the Bahrain Commercial Companies 
Law and following the approval of the Central Bank of Bahrain. Transfer to the statutory reserve of US$ 586 thousand has been made for the 
year ended 31 December 2017 (31 December 2016: US$ 1,011 thousand).        
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17.   SHARE PREMIUM AND RESERVES )continued(

c. Treasury shares            
This represents weighted average cost of own shares held in treasury and under the employee incentive scheme.   
            
d. Share premium            
Amounts collected in excess of the par value of the issued share capital during any new issue of shares, net of issue costs, are treated as share 
premium. This amount is not available for distribution, but can be utilised as stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law.

18. NET INCOME FROM CONSTRUCTION CONTRACTS

2017 2016

Contract income  84,374  79,185 

Contract costs  )72,660(  (71,534)

 11,714  7,651 

The contract costs include depreciation amounting to US$ 1,405 thousand (31 December 2016: US$ 1,422 thousand) (note 12). 
 
19.  INCOME FROM INVESTMENT IN REAL ESTATE     

2017 2016

Rental income  3,474  1,566 

Realised gains on sale of investment in real estate  1,256  1,403 

Reversal of unearned income  -    531 

Unrealised fair value losses on investment in real estate (note 11)  )749(  -   

 3,981  3,500 

20. INCOME FROM INVESTMENTS        

2017 2016

Gain on bargain purchase - associate  3,393  10 

Realised gain / (loss) on sale of an investment  500  (3)

Dividend income  319  613 

Fair value gain on transfer of investment to investment 

  in a joint venture and associates  252  -   

Gain on bargain purchase - subsidiary (note 6)  129  -   

Realised gain on sale of non-current asset held for sale  -    871 

 4,593  1,491 
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21. FEE FOR MANAGEMENT AND OTHER SERVICES       

2017 2016

Property and facility management income  545  1,695 

Financial advisory service charges  127  143 

 672  1,838 

22. OTHER INCOME  

2017 2016

Profit on short-term deposits  629  450 

Electricity and water services  238  844 

Reversal of accrued expense for case compensation  -    142 

Others  216  355 

 1,083  1,791 

23. STAFF COSTS  

2017 2016

Salaries and benefits  4,420  3,747 

Other staff expenses  678  955 

 5,098  4,702 

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES      

2017 2016

Legal and professional fees  751  868 

Rent, rates and taxes  687  695 

Board member expenses  571  389 

Advertising and marketing  284  141 

Foreign exchange loss  266  -   

Travelling and transportation  199  133 

IT related expenses  148  181 

Financial penalties (note 24.1)  93  -   

Other expenses  229  225 

 3,228  2,632 
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Note 24.1            
During 2017, the Company violated Article 52 of the CBB Law, Resolution No. 27 of 2015, and the General Requirements Module of the CBB 
Rulebook Volume 4 as the Company failed to obtain CBB’s prior written approval on the changes to controller. The Company also violated Article 
163 of CBB Law and Rule EN-5.3.1 of the Enforcement Module of CBB Rulebook Volume 4 as the Company provided misleading information 
to the CBB with regards to the holdings of company’s controller. Therefore CBB imposed financial penalty of US$ 27 thousand for breaching  
these rules.            
            
CBB imposed financial penalty of US$ 13 thousand for purchasing treasury shares on 2 July 2017 which is well beyound the 90 days approved 
validity period ended on 23 June 2017 thus breaching the TMA-1.16 of the Takeovers, Mergers and acquisitions of Volume 6 of the CBB 
Rulebook.            
            
Further, CBB also imposed a financial penalty of US$ 53 thousand for breaching BCCL and CBB Rules mentioned in note 2 of this financial 
statements for dealing with a related party company.         
             
25. )PROVISION( / RECOVERIES FROM IMPAIRED RECEIVABLES        

   
During 2017, the Group booked a provision against one of its related party receivables amounting US$ 15,534 thousand (note 2) (31 December 
2016: 13 thousand).            
            
During 2017, the Group collected US$ 6,154 thousand (31 December 2016: 2,653 thousand) representing final settlement against outstanding 
account receivables due from one of its related parties and, hence, the respective provision amount has been reversed.    
            
The Group reversed an amount of US$ 3,263 thousand (31 December 2016: nil) as a result of settlements in respect of outstanding account 
receivables due from third parties.           
            
26. DIVIDEND PAID           
            
Following the shareholders’ approval at the Annual General Meeting held on 5 March 2017, cash dividend of US$ 2.80 cents per share totalling 
US$ 7,977 thousand was paid for the year ended 31 December 2016 (31 December 2015: nil).

27.  BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE          
  

Basic and diluted earnings per share amounts are calculated by dividing net income for the year attributable to equity holders of the parent by 
the weighted average number of shares outstanding during the year as follows:      
 

2017 2016

Income attributable to the equity 
shareholders of the parent for the year  5,855  10,105 

Weighted average number of shares
outstanding at the beginning and end of the year  284,535  284,883 

Earnings per share - US$ cents  2.06  3.55 

The Company does not have any potentially dilutive ordinary shares, hence the diluted earnings per share and basic earnings per share are 
identical.             
             
28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS         

             
Related parties comprise major shareholders, directors of the Group, key management personnel, entities owned or controlled, jointly controlled 
or significantly influenced by them and companies affiliated by virtue of shareholding in common with that of the Group and Shari’a Supervisory 
Board members and external auditors.            
  
Terms and conditions of transactions with related parties

The Group enters into transactions, arrangements and agreements with its related parties in the ordinary course of business at terms and 
conditions approved by the Board of Directors. The transactions and balances arose from the ordinary course of business of the Group except 
for what is disclosed in note 2 to the consolidated financial statements. Outstanding balances at the year end are unsecured. 
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28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS )continued(

The related party balances included in the consolidated financial statements are as follows:

31 December 2017 31 December 2016

Associates
and
joint 

venture

Key
management

 personnel/
Board

members/
external 
auditors

Other
related

parties *
Total 

Associates
and
joint 

venture

Key
management

 personnel/
Board

members/
external 
auditors

Other
related
parties 

Total 

Accounts receivable 
- gross  9,488  -    23,601  33,089  16,250  -    4,234  20,484 

Provision  )8,764(  -    )17,699(  )26,463(  (14,917)  -    (2,225)  (17,142)

Accounts receivable 
- net  724  -    5,902  6,626  1,333  -    2,009  3,342 

Other liabilities and 
accounts payable  1  28  1  30  114  32  -    146 

* The amount mainly comprise of one-off related party transaction and the respective provision as disclosed in note 2 of the consolidated 
financial statements.             
              
The related party transactions included in the consolidated financial statements are as follows:

31 December 2017 31 December 2016

Associates
and
joint 

venture

Key
management

 personnel/
Board

members/
external 
auditors

Other
related
parties 

Total 

Associates
and
joint 

venture

Key
management

 personnel/
Board

members/
external 
auditors

Other
related
parties 

Total 

Income
Fee for management 
and other services  32  -    109  141  95  -    210  305 

Net income / (loss) from 
construction contracts  -    -    564  564  -    -    (509)  (509)

Net share of income / 
(loss) from investment 
in a joint venture and 
associates 

 1,165  -    -    1,165  (301)  -    -    (301)

Other income  -    -    25  25  -    -    -    -   

 1,197  -    698  1,895  (206)  -    (299)  (505)

Expenses
Staff costs  -    1,627  -    1,627  -    1,425  -    1,425 
General and 
administrative expenses  9  618  71  698  6  674  48  728 

 9  2,245  71  2,325  6  2,099  48  2,153 

Recoveries / (provision) 
for impaired receivables 
(note 25)

 6,154  )15,534(  -    )9,380(  2,652  -    (12)  2,640 
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 28.  RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS )continued(

Compensation of the key management personnel is as follows:       

2017 2016

Salaries and other benefits  1,627  1,425

29. SEGMENTAL INFORMATION           
             

Segmental information is presented in respect of the Group’s business segments. A business segment is a group of assets and operations 
engaged in providing products or services that are subject to risks and returns that are different to those of other business segments. For 
management purposes, the Group is organised into four major business segments.       
             
The accounting policies of the segments are the same as those applied in the preparation of the Group’s consolidated financial statements as 
set out in note 3 to the consolidated financial statements. Transactions between segments are conducted at estimated market rates on an arm’s 
length basis.            
             
Segment information is disclosed as follows:

31 December 2017

Investment
and related

services

Construction
 Contracts

Development
and sale of 

industrial 
 plots

Property
and facility

management
 services

Eliminations Total

Net revenues from 
  external customers  1,816  11,714  2,741  96  -    16,367 

Inter-segment transactions  -    -    -    96  )96(  -   
Income from investments  3,137  -    3,432  -    )1,976(  4,593 
Net share of profit / (loss) from
investment in a joint 
venture and associates (note 10)

 675  -    575  -    )85(  1,165 

Other income  143  44  878  27  )9(  1,083 
Total revenue  5,771  11,758  7,626  219  )2,166(  23,208 
Segment (loss) / profit  )13,162(  7,985  13,133  96  )2,000(  6,052 
Segment assets  280,609  67,324  91,694  3,555  )177,828(  265,354 
Segment liabilities  63,821  34,173  56,834  2,027  )41,672(  115,183 

    
31 December 2016

Investment
and related

services
Construction

 Contracts

Development
and sale of 

industrial 
 plots

Property
and facility

management
 services Eliminations       Total

Net revenues from 
  external customers  2,119  7,651  2,943  276  -    12,989 

Inter-segment transactions  1,491  -    -    -    -    1,491 
Income from investments
Net share of profit / (loss) from
investment in a joint 
venture and associates  (note 10)

 (518)  -    217  -    -    (301)

Other income  566  111  1,096  18  -    1,791 
Total revenue  3,658  7,762  4,256  294  -    15,970 
Segment (loss) / profit  (1,919)  5,467  6,422  115  -    10,085 
Segment assets  246,248  71,286  60,973  1,466  (117,118)  262,855 
Segment liabilities  49,498  40,774  55,193  34  (20,768)  124,731 

53



Inovest Group  •  Annual Report 2017

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2017
)Expressed in US$000’s(

30. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

Credit-related commitments include commitments to extend guarantees and acceptances which are designed to meet the requirements of 
the Group’s customers. Guarantees and acceptances commit the Group to make payments to third parties on behalf of customers in certain 
circumstances.              
 
The Group has the following credit related commitments:        
 

2017 2016

Guarantees  23,200  27,578 

The Group has the following operating lease commitments:

2017 2016

Future minimum lease payments:

 Within one year  464  482 

 After one year but not more than five years  563  933 

Total  1,027  1,415 

31.  FIDUCIARY ASSETS           
 

The assets managed on behalf of customers, to which the Group does not have any legal title are not included in the consolidated statement of 
financial position. At 31 December 2017, the carrying value of such assets is US$ 144 million (31 December 2016: US$ 166 million).  
           
32. RISK MANAGEMENT           

 
Risk is defined as the combination of severity and frequency of potential loss over a given time horizon and is inherent in the Group’s activities. 
Risk can be expressed in the dimensions of potential severity of loss (magnitude of impact) and potential loss frequency (likelihood of 
occurrence). Risk management is the process by which the Group identifies key risks, sets consistent understandable risk measures, chooses 
which risks to reduce, which to increase and by what means, and establishes procedures to monitor the resulting risk position. Risk management 
is the discipline at the core of every financial institution and encompasses all the activities that affect its risk profile. It involves identification, 
measurement, monitoring and controlling risks to ensure that optimum value is created for the shareholders through an optimum return on equity 
by an appropriate trade-off between risk and return.         
    
Effective risk management is the cornerstone of capital structure. The vision of risk management is to address all aspects of risk which the 
Group may be exposed to. The Group’s risk function is independent of lines of business and the Head of Risk and Compliance is appointed by 
the Board Risk Committee, who then report to the Board of Directors. The key role of the risk management function is defining, identifying and 
reducing risks, and being independent and objective.                                                                                                                                              
            
The Group has exposure to risks, which include credit, market, liquidity, reputation, compliance and operational risks. Market risk includes 
currency, equity price and profit rate risk. Taking risk is core to the financial business. The Group’s aim is to achieve an appropriate balance 
between risk and return and minimise potential adverse effect on the Group’s financial performance.     
        
Risk governance            
 
The Board of Directors of the Group has overall responsibility for the oversight of the risk management framework and reviewing its risk 
management policies and procedures. The risks both at portfolio and transactional levels are managed and controlled through the Board Risk 
Committee.             
            
a( Credit risk
            
Credit risk is defined as the potential that a borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with the agreed terms. 
The goal of credit risk management is to maximize the Group’s risk-adjusted rate of return by maintaining credit exposures within acceptable 
parameters. The Group has well-defined policies and procedures for identifying, measuring, monitoring and controlling credit risk in all the 
Group’s activities. 
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32.   RISK MANAGEMENT )continued(
          
i(  Maximum exposure to credit risk without taking account of any collateral and other credit enhancements    
        
The Group’s maximum exposure to on-balance sheet credit risk is reflected in the carrying amounts of financial assets on the consolidated 
statement of financial position. The impact of possible netting of assets and liabilities to reduce potential credit exposure, is not significant. 
             
Credit risk for off-balance sheet financial instruments is defined as the possibility of sustaining a loss as a result of another party to a financial 
instrument failing to perform in accordance with the terms of the contract.       
             
The table shows the maximum exposure to credit risk for the components of the consolidated statement of financial position. The maximum 
exposure is shown gross, before the effect of mitigation through the use of collateral agreements, but after impairment provisions, where 
applicable.             

Gross
maximum
exposure

2017

Gross
maximum
exposure

2016

Accounts receivable  45,383  38,237 

Commitments and contingent liabilities  23,200  27,578 

Total  68,583  65,815 

ii( Aging of past due but not impaired facilities          
  
The following table summarises the aging of past due but not impaired assets as of:

31 December 2017

Up to 6 
months 6-12 Months 1-3 Years 3 Years and 

above Total

Accounts receivable  18,397  4,225  7,925  -  30,547 

31 December 2016

Up to 6 
months 6-12 Months 1-3 Years 3 Years and 

above Total

Accounts receivable  19,534  6,763  3,764  -  30,061 

Accounts receivables amounting to US$ 32.37 million (31 December 2016: US$ 27.28 million) have been classified as individually impaired. 
            
iii( Concentration risk           
 
Concentration risk arises when a number of counterparties are engaged in similar economic activities or activities in the same geographic 
region or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in 
economic, political or other conditions. The Group seeks to manage its concentration risk by establishing and constantly monitoring geographic 
and industry wise concentration limits. 
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32.   RISK MANAGEMENT )continued(

iii( Concentration risk  )continued(
           

The Group’s exposure analysed on geographic regions and industry sectors is as follows: 

31 December 2017 31 December 2016

    Assets  Liabilities Contingent
liabilities     Assets  Liabilities Contingent

liabilities

Geographic region:  165,554  105,750  23,200  201,648  124,731  27,578 

Kingdom of Bahrain  99,800  9,433  -    61,207  -    -   

Other GCC countries

 265,354  115,183  23,200  262,855  124,731  27,578 

31 December 2017 31 December 2016

    Assets  Liabilities Contingent
liabilities     Assets  Liabilities Contingent

liabilities

Industry sector:

Real estate  182,338  69,559  23,200  150,742  30,932  27,578 

Non real estate  83,016  45,624  -    112,113  93,799  -   

 265,354  115,183  23,200  262,855  124,731  27,578 

b( Market risk
     
Market risk arises from fluctuations in profit rates, foreign exchange rates and equity prices. Market risk is the risk that changes in market risk 
factors, such as currency risk, profit rates and equity prices will effect the Group’s income or the value of its holding of financial instruments.  
    
The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the 
return on risk.              
    
i( Profit rate risk              
     
Profit risk is the risk that the Group’s profitability or fair value of its financial instruments will be adversely affected by the changes in profit rates. 
The Group’s assets and liabilities are not considered by management to be sensitive to profit rate risk.      
    
ii( Currency risk             
     
Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Group views the 
Bahraini Dinars as its functional currency and United States Dollar as its reporting currency. As at 31 December 2017 and 2016, the Group had 
net foreign currency exposure in respect of Bahraini Dinars, Saudi Riyals, Kuwaiti Dinars and United Arab Emirates Dirhams. Except for Kuwaiti 
Dinars, the currencies are pegged to the United States Dollar and thus are considered not to represent significant currency risk. The Group’s net 
exposure to Kuwaiti Dinars is considered minimal.          
         
iii( Equity price risk             
     
Equity price risk is the risk that the fair values of equities decrease as the result of changes in the levels of equity indices and the value of 
individual stocks. As the Group has no quoted equity investments, the Group is not exposed to this risk. The Group has unquoted investments 
carried at cost less provision for impairment where the impact of changes in equity prices will only be reflected when the investment is sold or 
deemed to be impaired, when the consolidated statement of income will be impacted, or when a third party transaction in the investment gives 
a reliable indication of fair value which will be reflected in owners’ equity.        
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32.   RISK MANAGEMENT )continued(

c( Liquidity risk             
     
Liquidity risk is the potential inability of the Group to meet cash flows of its maturing obligations to a counterparty. Liquidity risk management 
seeks to ensure that the Group has the ability, under varying scenarios, to fund increases in assets and meet maturing obligations as they arise. 
Management of the Group is responsible for its liquidity management.

The table below summarises the maturity profile of the Group’s assets and liabilities as of 31 December 2017 based on expected periods to cash 
conversion from the consolidated statement of financial position date:
           

Up to
1 Month

  1 to 3  months
 3 to 6 months

6 months
to 1 year

 1 to 5 
  years

Over 
10 years

Over 
10 years

No fixed
maturity Total

ASSETS

Cash and bank balances 20,479 1,061 - 200 - - - - 21,740

Accounts receivable 16,164 7,630 11.185 1,396 9,008 - - - 45,383

Investments - - - - 18,487 - - - 18,487

Investment in a joint   
venture and associates - - - - 85,938 - - - 85,938

Investments in real estate - - - - 76,823 - - - 76,823

Property, plant and 
equipment - - - - - - - 12,965 12,965

Other assets 1,356 1,058 1,119 345 140 - - - 4,018

Total assets 37,999 9,749 12,304 1,941 190,396 - - 12,965 265,354

LIABILITIES

Other liabilities and 
accounts payable 10,077 8,123 8,881 5,678 14,821 4,535 50,106 35 102,256

Financing from a bank - 911 920 1,882 9,214 - - - 12,927

Total liabilities 10,077 9,034 9,801 7,560 24,035 4,535 50,106 35 115,183

Net liquidity gap 27,922 715 2,503 )5,619( 166,361 )4,535( )50,106( 12,930 150,171

Cumulative liquidity gap 27,922 28,637 31,140 25,521 191,882 187,347 137,241 150,171

Contingencies and 
commitments - - - - 23,200 - - - 23,200
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32.   RISK MANAGEMENT )continued(

c( Liquidity risk  )continued(

The table below summarises the maturity profile of the Group’s assets and liabilities as of 31 December 2016 based on expected periods to cash 
conversion from the consolidated statement of financial position date:      

  Up to
1 Month

  1 to 3
  months

 3 to 6
 months

6 months
to 1 year

 1 to 5 
  years

5 to 10
years

Over 
10 years

No fixed
maturity Total

ASSETS

Cash and bank balances  13,287  20,401  6,309  69  -    -    -    -    40,066 

Accounts receivable  16,131  9,827  1,840  1,406  9,033  -    -    -    38,237 

Investments  -    -    -    -    18,983  -    -    -    18,983 

Investment in a joint   
venture and associates  -    -    -    -    91,629  -    -    -    91,629 

Investments in real estate  -    -    -    -    50,810  -    -    -    50,810 

Property, plant and 
equipment  -    -    -    -    -    -    -    16,090  16,090 

Other assets  1,294  1,892  1,018  1,573  1,263  -    -    -    7,040 

Total assets  30,712  32,120  9,167  3,048  171,718  -    -    16,090  262,855 

LIABILITIES

Other liabilities and 
accounts payable  10,415  4,922  5,248  9,353  28,280  -    50,105  -    108,323 

Financing from a bank  -    868  875  1,809  12,856  -    -    -    16,408 

Total liabilities  10,415  5,790  6,123  11,162  41,136  -    50,105  -    124,731 

Net liquidity gap  20,297  26,330  3,044  (8,114)  130,582  -    (50,105)  16,090  138,124 

Cumulative liquidity gap  20,297  46,627  49,671  41,557  172,139  172,139  122,034  138,124 

Contingencies and 
commitments  -    -    -    -    27,578  -    -    -    27,578 

d( Operational risk             
     
Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. 
This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.e( Other risks     
            
Regulatory risk             
Regulatory risk is defined as the risk of non-compliance with regulatory and legal requirements in the Kingdom of Bahrain and the State of 
Kuwait. The Group’s Compliance Department is currently responsible for ensuring all regulations are adhered to.    
              
Legal risk              
Legal risk is defined as the risk of unexpected losses from transactions and contracts not being enforceable under applicable laws or from 
unsound documentation.  The Group deals with several external law firms to support it in managing the legal risk.    
               
Reputation risk             
Reputation risk is defined as the risk that negative perception regarding the Group’s business practices or internal controls, whether true or 
not, will cause a decline in the Group’s investor base and lead to costly litigations which could have an adverse impact on the liquidity of the 
Group. The Board of Directors examines the issues that are considered to have reputation repercussions for the Group and issues directives to  
address these.
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33. SOCIAL RESPONSIBILITY           
            
The Group intends to discharge its social responsibilities through donations to charitable causes and organisations.   
         
34. COMPARATIVE FIGURES           
            
Certain of the prior year figures have been reclassified to conform to the presentation adopted in the current year. Such reclassification did not 
affect net income, total assets, total liabilities or owners’ equity of the Group as previously reported.     
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