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إجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة  
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جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة  
يوم االحد 6 جمادى اآلخر 1438هـ الموافق 5 مارس 2017م

قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م.

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليه. 

3. االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2016م.

4.االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليها.

6. اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع صافي أرباح عام 2016م على النحو التالي:

أ ( توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8,022,314 دوالر أمريكي )بواقع 2.8 سنت أمريكي لكل 

سهم(، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع األرباح النقدية 

في تاريخ 14 مارس 2017م، بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

ب( تحويل مبلغ 1,010,491 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.

ج( تخصيص مبلغ 106,578 دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  

د ( ترحيل مبلغ 886,424 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة.

7. استرجاع مبلغ 626,385 دوالر أمريكي لصالح الشركة، خصص سابقًا لألعمال الخيرية.

8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين 

المركزي والتصديق عليه.

9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م. 

10. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض 

مجلس اإلدارة لتحـديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2017م، وتفويض مجلس اإلدارة لتحـديد أتعابهم، 

شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

12. الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع 10٪ من اجمالي االسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2016م، شريطة الحصول 

على موافقة مصرف البحرين المركزي.

 13. ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
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 مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال 
الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2016م والتصديق عليه. 
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

  تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــر الســنوي لمجموعــة إنوفســت عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ــًة عــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن أقــدم التقري ــة عــن نفســي و نياب  باألصال
.ديســمبر 201٦

 فــي ظــل المتغيــرات العالميــة هــذا العــام، فإنــه يجــدر بنــا أن ننظــر للعوامــل االقتصاديــة التــي كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى أعمــال المجموعــة مــع مراعــاة طبيعتهــا
 المتغيــرة علــى المســتويين العالمــي واالقليمــي ومــا أفرزتهــا مــن تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة واجهناهــا فضــًا عــن التحــول فــي أمزجــة  المســتثمرين فــي االَونة

   .األخيــرة. ومــع ذلــك فإننــا عازمــون علــى أن تأخــذ إنوفســت بزمــام األمــور نحــو التطويــر ومباشــرة أعمالهــا وفقــًا لقناعاتهــا خــال هــذا العــام

 يعتبــر هــذا العــام عامــًا مميــزًا النوفســت التــي تحتفــل بالذكــرى الخامســة عشــر علــى تأسيســها وهــي مناســبة بطبيعــة الحــال مهمــة أليــة مؤسســة وعلــى وجــه
 الخصــوص لمجموعتنــا التــي ســجلت خالــه تحــوالً حقيقــًا فــي أدائهــا، فــي عــام 2015  أشــرنا إلــى التحديــات التــي تقــف أمــام إســتراتيجة المجموعــة للثــاث ســنوات
 التاليــة، وبنهايــة هــذا العــام نكــون قــد انتهينــا مــن الســنة األولــى مــن اســتراتجيتنا والتــي تخللتهــا إجــراءات وقــرارات حاســمة مــن شــأنها أن تمهــد إلــى مســتقبل

  .أكثــر إشــراقًا

.كما عزمنا على ان يمثل لنا عام 201٦ نقطة تحول في مسيرة المجموعة وقد كان لنا ذلك
 

أداء الشركة
 فــي ظــل البيئــة اإلقتصاديــة التــي تزخــر بالتحديــات بــدأت إنوفســت تنفيــذ الســنة األولــى مــن إســتراتيجيتها متمســكة بأهدافهــا والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا
 تحقيــق الربحيــة وهــذا مــا تحقــق لهــا عــام 201٦ مــن عــودة للربحيــة للمــرة األولــى بعــد عــدة ســنوات مســجلة بنهايــة العــام صافــي ربــح خــاص بمســاهمين الشــركة

.األم وقــدره 10.1 مليــون دوالر مقارنــة مــع صافــي خســارة قدرهــا ٤8.1 مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2015

 إن مــا حققتــه المجموعــة جــاء نتيجــة لتنفيــذ بنــود اســتراتيجية إنوفســت للثــاث ســنوات 201٦-2018 والتــي ُخطــت وحــددت أهدافهــا بعنايــة وكانــت أولــى نتائجهــا
 العــودة الــي الربحيــة. حيــث نجحــت المجموعــة مــن تحقيــق اربــاح مرحليــة بشــكل متســق ومتواصــل خــال العــام وذلــك بعــد تحقيــق تخارجــات ناجحــة مــن بعــض
ــل وإعــادة ــى إدارة المصاريــف التشــغيلية بفاعليــة، وتخفيــض مصاريــف التموي  االســتثمارات، وتحســين اداء االســتثمارات االخــرى والمشــاريع القائمــة، باالضافــة ال
 هيكلتهــا حيــث انخفضــت تكلفتهــا بنســبة ٧٤% بينمــا انخفــض رصيــد التمويــات البنكيــة بنســبة 31%. كمــا حققــت المجموعــة زيــادة فــي االيــرادات مــن خــال

  .نشــاطها فــي قطــاع المقــاوالت واإلنشــاء عــن طريــق شــركة تامكــون للمقــاوالت المملوكــة بالكامــل للمجموعــة

 ومــن أبــرز المؤشــرات الماليــة بنهايــة عــام 201٦ تحقيــق زيــادة فــي االيــرادات التشــغيلية بنســبة ٧88% حيــث بلغــت 1٦ مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 1.8مليــون دوالر
 أمريكــي بنهايــة عــام 2015، كمــا إنخفضــت المصاريــف التشــغيلية بنســبة 23% حيــث بلغــت 8.5 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــًة بـــ 11.1 مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة
 عــام 2015. كمــا انخفضــت اجمالــي االصــول جزئيــًا بنســبة ٤.٧% الــى 2٦3 مليــون دوالر امريكــي مقارنــًة بـــ 2٧٦ مليــون دوالر امريكــي بنهايــة عــام 2015، بينمــا انخفضــت
 اجمالــي المطلوبــات بنســبة 13.2% الــى 125 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 1٤٤ مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام 2015. وقــد بلــغ العائــد علــى حقــوق المســاهمين
 نســبة 8% تقريبــًا ونســبة الســيولة 15% بينمــا بلغــت نســبة كفــاءة رأس المــال 1٩% فــوق الحــد األدنــى المطلــوب مــن قبــل الجهــة  الرقابيــة.  هــذا التحــول الكبيــر
 جــاء نتيجــة عــدد مــن القــرارات المهمــة وتضمنــت إعــادة تشــكيل الهيــكل التنظيمــي الــذي أدى إلــى اإلرتقــاء بمســتوى الكفــاءة فــي إنجــاز األعمــال، العمــل علــى

.التخــارج مــن بعــض االســتثمارات القديمــة، النمــو فــي العقــود اإلنشــائية خــال الســنة

 يعمــل مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة علــى مواصلــة هــذه الجهــود الراميــة إلــى الحفــاظ علــى الربحيــة وعلــى األداء االيجابــي وتعزيــزه خــال عــام 201٧ ومــا
 بعــده. و قــد مثــل نجاحنــا فــي تنفيــذ الفصــل األول مــن اســتراتيجيتنا حافــزا لمبادراتنــا فــي المرحلــة الثانيــة والتــى ســتركز علــى تنويــع محفظتنــا االســتثمارية

.وتحديــث عملياتنــا وتحســين اداء االســتثمارات والمشــاريع القائمــة،  وكذلــك تعزيــز رأس المــال التشــغيلي

  النظرة المستقبلية
ــات.  وأن االنخفــاض  المســتمر فــي أســعار النفــط ســيؤثر علــى ــة العالميــة واإلقليميــة فــي الســنة القادمــة ســتكون مليئــة بالتحدي  ال شــك أن البيئــة االقتصادي
 منطقتنــا التــي تعتمــد اقتصادياتهــا علــى النفــط وقــد أجبرتهــا إلــى النظــر بجديــة تامــة فــي اإلصاحــات الهيكليــة، وفــي األطــر التنظيميــة والمؤسســية التــي هــي
 مــن متطلبــات التنويــع. فضــَا عــن عــدم وضــوح تداعيــات السياســات الخارجيــة الدوليــة. كمــا نعتقــد وبــكل تواضــع بأننــا نتمتــع بالمرونــة الكافيــة نتيجــة خبــرات

.متراكمــة زودتنــا بفهــم عميــق لنقــاط القــوة والضعــف لدينــا وســوف تعينناعلــى مواجهــة  أيــة تحديــات قــد نصادفهــا

 يــدرك فريــق عمــل انوفســت بــأن هنــاك مزيــد مــن التحديــات، كمــا نعتــد بنهجنــا االســتثماري حيث ســنعمل علــى بناء عاقات اســتراتيجية مع شــركائنا الرئيســيون،
 وبالتالــى ســينعكس ذلــك ايجابــا علــى أداء المجموعــة كمــا سنســعى لتفعيــل مبادراتنــا االســتثمارية مــن جهــة واحــدة، وكذلــك اســتمرار تامكــون، وهــي شــركة
 المقــاوالت مملوكــة بالكامــل للمجموعــة، فــي الحصــول علــى عقــود انشــائية جديــدة مماثلــة لمشــاريع الحكومــة فــي المحافظــة الجنوبيــة. وكذلــك العمــل علــى
 توظيــف مشــروع مرســى البحريــن لاســتثمار لغــرض جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة لألســتثمار المباشــر فــي المملكــة. ومــن مبادراتنــا األخــرى االســتحواذ علــى

  .أســتثمارات جديــدة مــدرة للدخــل ذات مخاطــر مقبولــة

 ختاما
 وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، فإننــي أود أن أعبــر عــن خالــص شــكري وامتنانــي لمســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم للشــركة ، 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 ومــا بذلــوه مــن جهــود مخلصــة وعمــل جــاد، وأخيــرًا أود أن أشــكر زمائــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى مــا قدمــوه مــن وقــت وجهــد كبيــر

 .للتغلــب علــى مــا واجهنــاه مــن تحديــات خــال العــام المنصــرم

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

،نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

خالد سعود السنعوسي
رئيس مجلس اإلدارة
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3
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن 

أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 
31ديسمبر2016م.
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦
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االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

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

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
لقــد قمنــا بتدقيــق القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي المرفقــة إلنوفســت ش.م.ب. )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة )المشــار إليهــم معــًا "بالمجموعــة"( كمــا 
فــي 31 ديســمبر 201٦، والقوائــم الموحــدة للدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المــاك ومصــادر وإســتخدامات صنــدوق األعمــال الخيريــة للســنة 
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ. إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والتــزام المجموعــة بالعمــل وفقــًا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســامية هو من مســئولية 

مجلــس إدارة الشــركة. إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا.

لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســامية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلســامية. 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 معقــوالً إلبــداء رأينــا.

الرأي
فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة الموحــدة تعبــر بصــورة عادلـــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، عــن المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 201٦ وعــن 
نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المــاك ومصــادر وإســتخدامات صنــدوق األعمــال الخيريــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا 

لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقــًا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد ٤(، نفيــد بــأن الشــركة تحتفــظ بســجات 
ــم  ــر مجلــس اإلدارة تتفــق مــع القوائـ ــواردة فــي تقري ــع تلــك الســجات وأن المعلومــات الماليــة ال محاســبية منتظمــة وأن القوائــم الماليــة الموحــدة تتفــق مـ

ــة الموحــدة. الماليـ

بإســتثناء مــا هــو مشــار إليــه فــي اإليضــاح 1 حــول القوائــم الماليــة الموحــدة، لــم يــرد إلــى علمنــا خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٦ وقــوع أيــة 
مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي أو ألحــكام قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف 
البحريــن المركــزي )المجلــد ٤ 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 

اإلســامية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة.

سجل قيد الشريك رقم 115
12 فبراير 201٧

المنامة، مملكة البحرين
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5
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق 
عليها.

الحسابات الختامية مبينة بالتقرير السنوي من الصفحة 21
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع صافي أرباح عام 2016م 
على النحو التالي:

أ ( توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8,022,314 دوالر أمريكي 

)بواقع 2.8 سنت أمريكي لكل سهم(، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ 

انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع األرباح النقدية في تاريخ 14 مارس 

2017م، بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

ب( تحويل مبلغ 1,010,491 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.

ج( تخصيص مبلغ 106,578 دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  

د ( ترحيل مبلغ 886,424 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة.

6
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لصالح  أمريكي  دوالر   626,385 مبلغ  استرجاع 
الشركة، خصص سابقًا لألعمال الخيرية.

7
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

المالية  للسنة  الشركة  حوكمة  تقرير  مناقشة 
الشركة  والتزام  ديسمبر2016م   31 في  المنتهية 
بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

8

تقرير الحوكمة مبين بالتقرير السنوي من الصفحة  ٩
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عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  ذمة  إبراء 
كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر2016م. 

9
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي 
في  تنتهي  التي  المالية  للسنة  الحسابات 
اإلدارة  مجلس  وتفويض  2017م،  ديسمبر   31
على  الحصول  شريطة  لتحـديد أتعابهم، 

موافقة مصرف البحرين المركزي.

10
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أعضاء  تعيين  إعادة  أو  تعيين  على  الموافقة 
وتفويض  2017م،  لعام  الشرعية  الرقابة  هيئة 
شريطة  لتحـديد أتعابهم،  اإلدارة  مجلس 
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11
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إنوفست ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠١٦

الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع 10٪ من 
ديسمبر   31 في  كما  الصادرة  االسهم  اجمالي 
مصرف  موافقة  على  الحصول  شريطة  2016م، 

البحرين المركزي.

12



25

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون 
الشركات التجارية.

13




