
دعوةدعوة
الجمعية العامة العادية وغير العادية

المقرر  العادية  وغير  العامة  الجمعية  اجتماعي  لحضور  الكرام  المساهمين  دعوة  ش.م.ب.  إنوفست  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
2020، في قاعة بورصة  22 مارس  الحادية عشرة من صباح يوم األحد الموافق  ابتداًء في تمام الساعة  التوالي  عقدهما على 
لعقد  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي  أدناه،  المبينة  االجتماعين  أعمال  جدولي  بنود  وإقرار  لمناقشة  وذلك  البحرين، 
لزم  إذا  الثالث  2020، على أن يعقد االجتماع  29 مارس  الموافق  الثاني يوم األحد  أٌي من االجتماعين فسيكون موعد االجتماع 

5 أبريل 2020 في نفس الزمان والمكان. األمر، يوم األحد الموافق 

العادية العامة  الجمعية  أعمال  أواًل: جدول 
عليه. والمصادقة   ،2019 28 مارس  بتاريخ  المنعقد  السابق  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  1- قراءة محضر 

عليه.  2019، والمصادقة  31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  للسنة  الشركة  أعمال  اإلدارة عن  تقرير مجلس  2– مناقشة 
.2019 31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  للسنة  الشركة  أعمال  الشرعية عن  الرقابة  تقرير هيئة  إلى  3 – االستماع 

4 – االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019.
عليها. والمصادقة   ،2019 ديسمبر   31 المنتهية في  المالية  السنة  عن  للشركة  المدققة  المالية  البيانات  مناقشة   –  5

التالي: النحو  2019 على  31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  السنة  ربح  اإلدارة بتخصيص  اعتماد توصية مجلس   – 6

القانوني. إلى االحتياطي  714,572 دوالر أمريكي  أ( تحويل مبلغ 

40 سنت  بقيمة أسمية  لكل عشرين سهم صادر  واحد  بواقع سهم  المدفوع،  المال  رأس  5% من  بنسبة  توزيع أسهم منحة  ب( 
أمريكي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 5,730,225 دوالر أمريكي موزعة على 14,325,562 سهم، بعد الحصول على 

التالي: النحو  على  المركزي  البحرين  وموافقة مصرف  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة 

االجتماعية. المسئولية  لبرنامج  أمريكي  دوالر   10,000 مبلغ  اعتماد  ج( 

690,921 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة. د( ترحيل مبلغ 

178,000 دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. باعتماد مبلغ  7 – الموافقة على توصية مجلس اإلدارة 
عليه. والمصادقة  المركزي  البحرين  بمتطلبات مصرف  الشركة  والتزام   ،2019 لعام  الشركات  تقرير حوكمة  – مناقشة   8

31 ديسمبر2019.  المنتهية في  المالية  إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة   – 9
المالية تماشيًا  البيانات  10 – اإلفصاح والموافقة على المعامالت مع أطراف من ذوي العالقة كما في اإليضاح رقم )26( من 

التجارية. 189 من قانون الشركات  المادة رقم  مع 
31 ديسمبر2020، وتفويض مجلس اإلدارة  11 – تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 

المركزي. البحرين  مصرف  لموافقة  خاضعة  أتعابهم،  لتحـديد 
مصرف  موافقة  بعد   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الخارجيين  الحسابات  مدققي  تعيين  إعادة  أو  تعيين   –  12

أتعابهم.  لتحـديد  اإلدارة  مجلس  وتفويض  المركزي  البحرين 
13 – إلغاء برنامج حوافز اإلدارة وكل ما ترتب عليه من إجراءات. 

السهم  سعر  لدعم  بيعها  إعادة  بغرض  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  من   %10 بنسبة  خزينة  أسهم  شراء  على  الموافقة   –  14
المركزي. البحرين  لموافقة مصرف  خاضع  البورصة،  والسيولة في 

التجارية. 207 من قانون الشركات  للمادة  15 – مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا 

العادية غير  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  ثانيًا: 
1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2018، والمصادقة عليه.

 5,730,225 يعادل  بما  14,325,562 سهم،  عدد  جديدة  أسهم  إصدار  نتيجة  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  زيادة  على  المصادقة   -2
عدد  على  موزع  أمريكي،  دوالر   120,334,715 مبلغ  الزيادة  بعد  والمدفوع  الصادر  الشركة  رأسمال  يكون  وعليه  أمريكي،  دوالر 

300,836,787 سهم.
المصادقة على تعديل المادة رقم )7( من عقد التأسيس والنظام األساسي، وذلك خاضع للموافقة مصرف البحرين المركزي على 

النحو التالي:
 المادة )7(: رأس المال الصادر والمدفوع 

حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 120,334,715 دوالر أمريكي )مائة وعشرون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف وسبعمائة 
وسبعة  وسبعمائة  ألف  وثالثون  وستة  وثمانمائة  مليون  )ثالثمائة  سهم   300,836,787 على  موزع  أمريكي(  دوالر  عشر  وخمسة 

وثمانون سهم( بقيمة أسمية قدرها 40 سنت أمريكي.
التأسيس  عقد  على  التعديل  على  المساهمين  عن  نيابة  والتوقيع  المطلوبة  اإلجراءات  كافة  بإتمام  التنفيذي  الرئيس  تفويض   -3

والنظام األساسي لدى كاتب العدل وكافة الجهات المعنية. 

للمساهمين: هامة  مالحظات 
زيارة  يمكنكم  التوكيل،  بطاقة  والحصول على  المنتهية في 31 ديسمبر 2019،  المالية  للسنة  المالية  البيانات  1- لالطالع وتحميل 
بورصة  أو موقع   www.bahrainbourse.com على البحرين  بورصة  أو موقع   www.inovest.bh على  للشركة  اإللكتروني  الموقع 

www.boursakuwait.com.kw الكويت على
2- يحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماعين الحضور شخصيًا أو يوكل خطيًا عنه أي شخص  
لحضور االجتماعين والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
3- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على األقل من موعد االجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد اإللكتروني 

أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على:
-    العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين

registry@bahrainclear.com :البريد اإللكتروني   -
-   فاكس:  17228061 973+

4-  ألية استفسارات أو مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مدير شئون المساهمين على 17155705 973+

www.inovest.bhمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية - فئة ١ 

23 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

24 مارس 2020 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

25 مارس 2020 يوم االستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في بورصة البحرين

26 مارس 2020 يوم االستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في بورصة الكويت

5 أبريل 2020 يوم التوزيع



أنا الموقع أدناه: .................................................................................... بصفتي مساهمًا في شركة إنوفست ش.م.ب قد وكلت السيد/ 
............................................................................. بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر 
عقدهما على التوالي ابتداًء في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األحد الموافق 22 مارس 2020، في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل 

عنهما.

بطاقة توكيل 

العادية العامة  الجمعية  أعمال  أواًل: جدول 
1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019، والمصادقة عليه.

2– مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه. 
3 – االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4 – االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019.
5 – مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليها.

6 – اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
أ( تحويل مبلغ 714,572 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.

ب( توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم صادر بقيمة أسمية 40 سنت أمريكي للسهم الواحد 
العادية وموافقة  غير  العامة  الجمعية  الحصول على موافقة  بعد  أمريكي موزعة على 14,325,562 سهم،  إجمالية قدرها 5,730,225 دوالر  وبقيمة 

مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:
23 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

24 مارس 2020 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

25 مارس 2020 يوم االستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في بورصة البحرين

26 مارس 2020 يوم االستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في بورصة الكويت

5 أبريل 2020 يوم التوزيع

ج( اعتماد مبلغ 10,000 دوالر أمريكي لبرنامج المسئولية االجتماعية.
د( ترحيل مبلغ 690,921 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة.

7 – الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ 178,000 دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
8 – مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2019، والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

9 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 
10 – اإلفصاح والموافقة على المعامالت مع أطراف من ذوي العالقة كما في اإليضاح رقم )26( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة رقم 189 من 

قانون الشركات التجارية.
11 – تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020، وتفويض مجلس اإلدارة لتحـديد أتعابهم، خاضعة 

لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12 – تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض 

مجلس اإلدارة لتحـديد أتعابهم. 
13 – إلغاء برنامج حوافز اإلدارة وكل ما ترتب عليه من إجراءات. 

14 – الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال الصادر والمدفوع بغرض إعادة بيعها لدعم سعر السهم والسيولة في البورصة، 
خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

15 – مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

العادية غير  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  ثانيًا: 
1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2018، والمصادقة عليه.

2- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع نتيجة إصدار أسهم جديدة عدد 14,325,562 سهم، بما يعادل 5,730,225 دوالر أمريكي، وعليه 
يكون رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ 120,334,715 دوالر أمريكي، موزع على عدد 300,836,787 سهم.

المصادقة على تعديل المادة رقم )7( من عقد التأسيس والنظام األساسي، وذلك خاضع للموافقة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:
 المادة )7(: رأس المال الصادر والمدفوع 

حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 120,334,715 دوالر أمريكي )مائة وعشرون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف وسبعمائة وخمسة عشر 
دوالر أمريكي( موزع على 300,836,787 سهم )ثالثمائة مليون وثمانمائة وستة وثالثون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون سهم( بقيمة أسمية قدرها 

40 سنت أمريكي.
3- تفويض الرئيس التنفيذي بإتمام كافة اإلجراءات المطلوبة والتوقيع نيابة عن المساهمين على التعديل على عقد التأسيس والنظام األساسي لدى 

كاتب العدل وكافة الجهات المعنية. 

النعم

  www.inovest.bhمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية 

أسم المساهم : .....................................رقم المساهم : ...................................عدد األسهم :....................................
التوقيع:  ...................................................................................................التاريخ:  ............/ ................./ 2020م

مالحظات هامة للمساهمين:

 www.inovest.bh 1- لالطالع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للشركة على
www.boursakuwait.com.kw أو موقع بورصة الكويت على www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة البحرين على

2- يحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماعين الحضور شخصيًا أو يوكل خطيًا عنه أي شخص  لحضور االجتماعين والتصويت نيابة عنه مع 
األخذ بعين االعتبار أن يكون التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

3- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على األقل من موعد االجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على:
-    العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين

registry@bahrainclear.com :البريد اإللكتروني   -
-   فاكس:  17228061 973+

4- ألية استفسارات أو مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مدير شئون المساهمين على 17155705 973+



18334  ،19
Bahrain Financial Harbour, East Tower, 19th Floor, P.O. Box 18334, Manama, Kingdom of Bahrain

T 17155777 973+. F 17155888 973+. info@inovest.bh   inovest.bh

CBB Regulated. Category 1 Investment Firm
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\ 1 مجموعة إنوفست  •  التقرير السنوي 201٩

تقرير
الحوكمة 

2019



مجموعة إنوفست  • التقرير السنوي 2201٩ /

1. هيكل نظام الحوكمة
تخضــع الشــركة لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بمرســوم رقــم 21 لســنه 2001 )»قانــون الشــركات«( وتعديالتــه، وقانــون حوكمــة الشــركات لمملكــة البحريــن 
 ،) HC Module قانــون الحوكمــة«(، و المجلــد رقــم 4 مــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي )وتحديــدا أنظمــة الرقابــة العامــة«(

وقانــون بورصــة البحريــن ألوراق الماليــة لســنة 1987 بشــكل عــام )“األنظمــة”(.

تلتــزم الشــركة بمســؤوليتها تجــاه المســاهمين بتبنــي أعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات. تؤمــن الشــركة بــأن التطبيــق الســليم لحوكمة الشــركات يعــزز القيمة 
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 االســتراتيجيات، 

واألهــداف والسياســات الراميــة إلــى االلتــزام بمســئولياتها التنظيميــة واألخالقيــة.

2. مجلس اإلدارة 
يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم خمسة أعضاء مستقلون، وعضو غير تنفيذي وعضو تنفيذي.

تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ 12 فبرايــر2018، وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات، وســوف تنتهــي فتــرة المجلــس الحالــي وســيتم 
انتخــاب مجلــس إدارة جديــد عندمــا تعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة اجتماعهــا خــالل الربــع االول مــن عــام 2021.

2.1  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.

2.2  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.

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد وفصــل المســئوليات بيــن المجلــس وبيــن اإلدارة التنفيذيــة. يقــوم المجلــس باإلشــراف علــى كافــة أعمــال الشــركة ويوافــق عليهــا 
وهــو مســئول عــن األمــور المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، وإعــداد البيانــات الماليــة، وحوكمــة الشــركات. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تتطلــب موافقــة المجلــس 
ــم  ــارج مــن الشــركات. كمــا يحــرص المجلــس علــى التمســك بالقي ــات االســتحواذ والتخ ــة، وعملي ــات المالي ــن األمــور األخــرى، اعتمــاد البيان فتتضمــن، مــن بي

األساســية للشــركة، والمنصــوص عليهــا فــي سياســات الشــركة الداخليــة.

يتــم مراجعــة وتحديــث جميــع سياســات الشــركة بصــورة ســنوية. 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. 

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 )المعتمــدة(، كمــا يقــوم بــإدارة الشــئون اليوميــة بنــاًء علــى السياســات، واألهــداف واالســتراتيجيات 

ــرة ألخــرى. ــة التــي يتبناهــا ويوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــن فت ــادئ التوجيهي والمب

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن عــدد 7 أعضــاء وتشــكل خبــرات األعضــاء حزمــة متنوعــة مــن الكفــاءات المهنيــة العاليــة وبخاصــة فــي المجاليــن المالــي وهيكلــة 
االســتثمارات فضــاًل عــن االســتثمار العقــاري.

ــه فــي المجلــس وكل  ــرة عضويت ــن فيهــا اختصــاص ومســئوليات عضــو مجلــس اإلدارة خــالل فت ــة مبي ــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة بموجــب عقــد اتفاقي ت
مــا يتعلــق بالتزامــه مــن ناحيــة توفيــر الوقــت الــالزم للقيــام بواجباتــه وكذلــك التعويضــات والمكافــآت وكذلــك إمكانيــه مــن أن يحصــل علــى استشــارة مهنيــة 

مســتقلة متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك.
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3. أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم األخرى: 
يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وتاريخ عضويتهم األول:

تاريخ التعيين مدة التعيينالعضو
األول

تاريخ انتهاء 
التعيين

نوع 
تاريخ نهاية الدورة المنصبالعضوية

مالحظاتالحالية

عمر سالم المطوع

ثالث 
سنوات

12 فبراير 2018

الربع االول 
من 2021

رئيس مجلس االدارةمستقل

خالل الربع األول 
من عام 2021

-

عضوية مستمرةنائب رئيس مجلس االدارةتنفيذي29 مارس 2011بشار ناصر التويجري

-عضو مجلس االدارة  مستقل12 فبراير 2018 عبدالرحمن هشام النصف

-عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير 2018 مشعل يوسف الزايد

عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير 2018مشاري فؤاد الفوزان 

-عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير 2018 خالد عبدالعزيز الغانم

-عضو مجلس االدارةتنفيذي12 فبراير 2018 يعقوب يوسف بندر

4. حصة أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:
ال يملك أي عضو من األعضاء أية أسهم بالشركة كما في 31 ديسمبر 2018. 

5. توزيع ملكية األسهم:
5.1 توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية.

يشــير ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى وجــود 675 مســاهم يمتلكــون مــا مجموعــة 286,511,225 ســهما فيمــا يلــي توزيــع ملكيــة 
أســهم الشــركة حســب الجنســية: 

نسبة الملكية )%(عدد األسهم المملوكةالجنسية

22,748,99180.38بحريني

230,297,7238.17كويتي

23,407,9677.94إماراتي

7,879,0592.75سعودي

2,177,4850.76آخرين

286,511,225100اإلجمالي

5.2 المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة 
يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2019:

% نسبة ملكية األسهمالدولةعدد األسهمالمساهمين

13.606الكويت38,981,591بيت االستثمار الخليجي

8.708الكويت24,950,000ميكانيزم للتجارة العامة

6.893اإلمارات19,748,883بنك دبي اإلسالمي
5.3 توزيع ملكية األسهم وفقا للكمية والحجم 

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية األسهم حسب حجم المساهمة كما في 31 ديسمبر 2019:

% نسبة الملكية من المجموععدد المساهمينعدد األسهم المملوكةنسبة الملكية

75,348,89865526.30أقل من %1

1127,481,8531744.49% - أقل من %5

544,698,883215.60% - أقل من %10

1038,981,591113.61% - أقل من %20

286,511,225675100المجموع

5.4 ملكية الحكومة
ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في 31 ديسمبر 2019.
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6 لجان مجلس اإلدارة:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان وبمهام وصالحيات محدده.

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة الحوكمة

رئيس اللجنةمشاري فؤاد الفوزان 

حوكمة الشركات

مستقل

مستقلنائب الرئيسعبدالرحمن هشام النصف  

غير تنفيذيعضوبشار ناصر التويجري

مستقلعضوداود سلمان بن عيسى

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

الرقابة الداخليةرئيس اللجنةخالد عبدالعزيز الغانم 
الرقابة الخارجية

رقابة االلتزام
مكافحة غسيل األموال إدارة المخاطر

وضع السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر

مستقل

مستقلنائب الرئيسعبدالرحمن هشام النصف

تنفيذيعضويعقوب يوسف بندر

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التعيين والمكافآت

الموارد البشريةرئيس اللجنةعمر سالم المطوع
التعويضات والحوافز

الشئون اإلدارية

مستقل

مستقلنائب الرئيسمشاري فؤاد الفوزان 

مستقلعضومشعل يوسف الزايد 

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 2019 عــدد 4 اجتماعــات، كمــا تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي للشــركة فــي 29 مــارس 2018.

 إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر 4 اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت 4 اجتماعات، ولجنة الحوكمة 4 اجتماعات.

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 والمخاطر:
شكل مجلس إدارة إنوفــست لجنة تدقيق مكونة من ثالثة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة منهم عضوين مستقلين وعضو آخر تنفيذي.

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 
ــر الماليــة، اســتيعاب مهــام لجنــة التدقيــق وأهميتهــا. الشــركة، وكذلــك فهــم الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة فــي إعــداد التقاري

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

لجنة التعيين والمكافآت
شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثالثة أعضاء مستقلون.

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

لجنة الحوكمة
شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من أربعة أعضاء منهم ثالثة أعضاء مستقلون، العضو الرابع عضو تنفيذي.

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

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

د. عمر سالم عبداللطيف المطوع 
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

د. عمــر ســالم المطــوع حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة عــام 1996 مــن جامعــة الكويــت، وعلــى شــهادة الماجســتير )MBA( تخصــص اإلدارة 
ــحدة  ــة المتـــــ ــام 2015 مــن Brunel University  فــي المملكــــ ــوراه ع ــة الدكت ــى درجــــ ــام 2005 مــن )Maastricht Business School(، وحصــل عل االســتراتيجية ع

  Cornell University  Harvard Business School - البريطانيــة ، عــالوة علــى ذلــك فقـــد اجتــاز برامــج تدريــب قيـــــــادي مكـــــــــــــثفة مــن جامعــــــة
يشــغل حاليــا د. عمــر المطــوع منصــب المديــر التنفيــذي لشــركة الصناعــات الوطنيــة، وفــى الفتــرة مــن عــام 2007-2017 عمــــل الســيد عمــر المطــوع كنائــب للرئيس 
التنفيــذي فــي الشــركة األولــى لالســتثمار، ويشــغل حاليــا عضويــة مجلــس إدارة لشــركة الرؤيــة القابضــة وشــركة الصناعــات ألنظمــة البنــاء، وعضــو مجلــس إدارة 

وعضــو مجلــس األمنــاء بجامعــة المملكــة – فــي مملكــة البحريــن.
يتمتــع د. عمــر المطــوع  بخبــرة فــي المجــال المالــي واالســتثماري تتجــاوز 20 ســنة عمــل خاللهــا فــي بيــت التمويــل الكويتــي وبيــت االســتثمار الخليجــي، و كذلــك 
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كرئيــس مجلــس إدارة لشــركة األولــى للتطويــر العقــاري ونائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو منتــدب لشــركة األولــى للتعليــم، ولديــه خبــرة متميــزة فــي مجــال  
القيــادة وإدارة العمليــات  والدعــم المســاند وتســويق المنتجــات االســتثمارية وهيكلــة الشــركات وعــالوة علــى ذلــك  فهــو باحــث متخصــص فــي مجــال اإلدارة 

والمــوارد البشــرية ولقــد قــام بنشــر العديــد مــن المقــاالت التخصصيــة وحضــور العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة فــي هــذا المجــال . 

بشار ناصر التويجري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي

السيد بشار التويجري حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والبنوك عام 1996 من جامعة الكويت.  

فــي الفتــرة مــن 1996 إلــى 2003 كان الســيد بشــار التويجــري يشــغل مناصــب عــدة فــي بنــك الكويــت الوطنــي قبــل أن يتــم تعيينــه كمديــر ائتمــان فــي إدارة 
تمويــل الشــركات.

 فــي ســنة 2004 انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات وشــغل منصــب الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة إلــى 2019.

يقــوم الســيد بشــار التويجــري حاليــًا بــإدارة أعمالــه الخاصــة، كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة فــي الكويــت، ويذكــر 
بأنــه حاصــل علــى شــهادة مديــر ائتمــان معتمــد مــن معهــد الدراســات المصرفيــة فــي الكويــت. 

عبد الرحمن هشام النصف
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

الســيد عبــد الرحمــن النصــف حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة عــام 1998 مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة 2006 انضــم إلــى شــركة 
مينــا العقاريــة فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات ليتــم تعيينــه بعــد ذلــك بمنصــب الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة حتــى اســتقالته مــن 

الشــركة ســنة 2016.

يشغل الســيد عبــد الرحمــن النصــف حاليــا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة تامكــون للمقــاوالت فــي البحريــن، والمديــر العــام لشــركة النصــف المتحــدة 
للمقــاوالت، ورئيــس مجلــس ادارة شــركة الحلــول المهنيــة لالستشــارات الماليــة. 

ــر مــن شــركة بالقطــاع الخــاص وهــي شــركة المكتشــف  ــد الرحمــن النصــف يشــغل مناصــب إداريــة فــي أكث ــرة مــن 1998 إلــى 2006 كان الســيد عب فــي الفت
الدولــي وشــركة أصــول لإلجــارة واالســتثمار، كذلــك شــغل عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات مســاهمة عــدة مثــل الشــركة الخليجيــة المغاربيــة وشــركة 

كابيتــال العقاريــة.

مشعل يوسف مطلق الزايد
عضو مجلس اإلدارة

مستقل 

الســيد / مشــعل يوســف الزايــد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام 1998 مــن جامعــة واليــة تينيســي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
فــي عــام 1999 انضــم إلــى بنــك بيــت التمويــل الكويتــي فــي منصــب مدقــق خطابــات االئتمــان حتــى عــام 2001 ثــم انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي 

مــن عــام 2001 إلــى عــام 2006 فــي منصــب مديــر التســويق.

فــي الفتــرة مــن 2006 إلــى 2012 كان يشــغل الســيد / مشــعل يوســف الزايــد منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أركان الكويــت العقاريــة وكان أيضــا يشــغل 
منصــب مســاعد نائــب الرئيــس فــي شــركة األولى لالســتثمار.

يشغل الســيد /مشــعل يوســف الزايــد حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الــذوق الرفيــع العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت مــن عــام 2013 إلــى وقتنــا 
الحالي. 

مشاري فؤاد سعود الفوزان
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

الســيد مشــاري الفــوزان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال عــام 2004 مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة 2005 انضــم إلــى شــركة األولــى 
لالســتثمار فــي إدارة االئتمــان فــي الكويــت، ثــم انضــم الــى شــركة المجموعــة الخليجيــة لألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة فــي الكويــت فــي عــام 2006 كمديــر 

للمــوارد البشــرية حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات وهــو حاليــا عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة.

يشــغل الســيد مشــاري الفــوزان حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المجموعــة الخليجيــة لألعمــال الميكانيكيــة والكهربائيــة فــي الســعودية ورئيــس مجلــس 
إدارة شــركة تخزيــن فــي البحريــن ســابقا.

ــة،  ــإلدارة الحديث ــة ل ــل )شــهادة برجــاك فــي إدارة المشــاريع، المهــارات العملي ــة وورش العمــل مث ــدورات التدريبي ــد مــن الشــهادات وال  وحاصــل علــى العدي
برنامــج شــامل علــى دراســة الجــدوى، ودورة فــي الحوكمــة ودورة المجلــس فــي تحديــد وتنفيــذ االســتراتيجيات وقــد اتــم برنامــج تدريبــي فــي التقييــم العقــاري(.
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خالد عبدالعزيز الغانم
عضو مجلس اإلدارة

 مســتقل

الســيد خالــد الغانــم حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة عــام 1998 مــن جامعــة الكويــت. بــدء حياتــه المهنيــة فــي قطــاع المــال واالســتثمار حيــث 
شــغل عــدة مناصــب إداريــة فــي عــدد مــن الشــركات االســتثمارية إلدارة األصــول والثــروات، كمــا أكتســب خبــرات نوعيــة مــن خــالل عملــه لــدى شــركة أرنســت 

ويونــغ.

شــغل الســيد خالــد الغانــم العديــد مــن عضويــات مجالــس اإلدارات كشــركة منشــآت للمشــاريع العقاريــة، شــركة المديــر الكويتيــة للمقــاوالت وشــركة أثمــان 
االســتثمارية.

فــي ســنة 2012 أنظــم إلــى شــركة مــوارد المتحــدة لالســتثمار فــي دولــة الكويــت بمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي بالوكالــة حتــى قــرر التفــرغ 
إلدارة أعمالــه الخاصــة منــذ عــام 2015.  

يعقوب يوسف بندر 
عضو مجلس اإلدارة.

تنفيذي

الســيد يعقــوب بنــدر حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمــال عــام 2011 مــن جامعــة الخليــج للعلــوم والتكنولوجيــا ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل 
ــدرج فــي المناصــب  ــة عــام 2003 مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة 2005 انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث ت والمنشــآت المالي

ــب رئيــس. ــًا منصــب مســاعد نائ ــة والمســئوليات ويشــغل حالي اإلداري

يشغل الســيد يعقــوب بنــدر حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة األغذيــة الخفيفــة فــي الكويــت، وأيضــًا عضــو مجلــس إدارة شــركة مجــان للتعميــر 
فــي ســلطنة عمــان، وعضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أفــكار القابضــة بالكويــت. كمــا شــغل الســيد يعقــوب بنــدر منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة أركان 

الكويــت العقاريــة فــي الكويــت. 

فــي الفتــرة مــن 2004 إلــى 2005 كان الســيد يعقــوب بنــدر قــد شــغل منصــب مشــرف اســتثمار فــي بيــت التمويــل الكويتــي بقطــاع االســتثمار، وهــو أيضــا 
.)International Certified Valuation Specialist( ــًا ــم معتمــد دولي اختصاصــي تقيي

7. تواريخ اجتماعات لجان مجلس اإلدارة 
اجتماعات مجلس اإلدارة: تم عقد 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2019.

نسبة الحضور % 29 ديسمبر 2019 31 أكتوبر 2019 2 مايو 2019 14 فبراير 2019 التاريخ عضو مجلس اإلدارة

%100     د. عمر سالم المطوع

%100     بشار ناصر التويجري

%100     عبدالرحمن هشام النصف

%100     مشعل يوسف مطلق الزايد

%100     مشاري فؤاد سعود الفوزان

%75 X    خالد عبدالعزيز الغانم

%100     يعقوب يوسف بندر
 

اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2018.

نسبة الحضور %29 ديسمبر 2019 25 يوليو 22019  مايو 142019 فبراير 2019التاريخعضو اللجنة

1%100. د. عمر سالم المطوع

2X%75. مشاري فؤاد سعود الفوزان 

3%100. مشعل يوسف مطلق الزايد

اجتماعات لجنة الحوكمة: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2019.

نسبة الحضور %29 ديسمبر 312019 أكتوبر 22019 مايو 142019 فبراير 2019التاريخعضو اللجنة

1X%75. مشاري فؤاد سعود الفوزان

2%100. عبدالرحمن هشام النصف 

3%100. بشار ناصر التويجري

4%100. داود سلمان بن عيسى
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اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2019.

نسبة الحضور %29 ديسمبر 222019 أكتوبر 22019 مايو 132019 فبراير 2019التاريخعضو اللجنة

1%100. خالد عبدالعزيز الغانم

2%100. عبدالرحمن هشام النصف

3%100. يعقوب يوسف بندر

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 والقــرارات المناســبة.

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

يبذل عضو مجلس إدارة كل جهده إلدارة شئون أعماله الخاصة بعيدًا عن الشركة أو عمالئها أو مساهمي الشركة، وذلك لتتفـادى شبهه تضـارب المصالـح.

9.البرنامج التعريفي وتدريب االدارة
تحــرص الشـــركة علـــى التأكـــيد مـــن أن جميـــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لديهـــم المعرفـــة والقـــدرة والخبــرة ألداء المهــام المطلوبــة منهــم، وعليــه فــإن الشــركة تحرص 

علــى تعزيــز الوعــي لــدى األعضــاء الجــدد والحالييــن علــى حــد ســواء.

10. تقييم األداء
وفقــا لميثـــاق حوكمـــة الشـــركة المعتمــد مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة وباإلضافـــة إلـــى القواعــد التوجيهيــة الصــادرة مــن قبــل 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 

ــة. ــر المهنــي ومواءمــة ذلــك مــع جهــود اإلدارة التنفيذي األداء والتطوي

يقوم مجلس اإلدارة وبصورة سنوية بتقييم أدائه باإلضافة إلى أداء كافة اللجان المنبثقة من المجلس فضاًل عن تقييم أداء كل عضو بصورة مستقلة.

11. 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. وقــد بلــغ 

إجمالــي المكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2019 مبلــغ وقــدره 362,098 دوالر أمريكــي. 

12.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 وتبنــي دليــل فعــال وشــامل لحوكمــة الشــركات وفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات وأنظمــة الرقابــة HC Module ضمــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادر 
عــن مصــرف البحريــن المركــزي. تــم تطويــر دليــل حوكمــة الشــركات الجديــد ليتضمــن إدارة ميثــاق مجلــس اإلدارة 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 االلتــزام 
بأفضــل الممارســات الدوليــة المتعلقــة بحوكمــة الشــركات، فضــاًل عــن حرصهــا علــى إطــالع الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى كافــة 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.  
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13.  هيئة الرقابة الشرعية 
ــاوى  ــك الفت ــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية العامــة، وكذل ــزام الشــركة بمب ــة أعضــاء يقومــون بمراجعــة الت ــة الشــرعية للشــركة مــن ثالث ــة الرقاب تتكــون هيئ
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. خالد شجاع العتيبي

حاصــٌل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــِه وأصوِلــه وعضــُو هيئــِة الّتدريــِس بكلّيــِة الّشــريعِة والّدراســاِت اإلســالّميِة – قســم الفقــِه وأصوِلــِه وأســتاٌذ مســاعٌد 
، وعضــو هيئــة شــرعية فــي بيــت  بكلّيــِة الترّبيــةِ األساســّية ســابقًا مشــارٌك بعضويــات لجــاٍن وهيئــات عــدة ، منهــا : رئيــس الهيئــة الشــرعية لبيــِت الــزكاِة الكويتــيِّ
التمويــل الكويتــي )الكويــت( وعضــو بمجّمــِع فقهــاِء الّشــرعّيِة بأمريــكا وعضــُو مجلــِس إدارِة مصــرِف المســاجِد ســابقًا، وعضــُو اللجنــة الّشــرعّيِة باألماَنــِة العاّمــِة 
لألوقــاِف ســابقًا ، وعضــُو الهيَئــِة الّشــرعّيِة لشــركِة االمتيــاِز، وعضــٌو ســابٌق فــي الهيئــِة الّشــرعّيِة للبنــِك الّدولــيِّ المتِحــِد بالبحريــِن ســابقًا، وعضــٌو ســابٌق للهيئــِة 

. ــرعيِة لشــركة مشــاعَر لخدمــاِت الحــجِّ والعمــرِة، وعضــٌو ســابق للهيئــِة الشــرعّيِة ِلشــركِة عيــن للتأميــِن الّتكافلــيِّ الشَّ

الشيخ د. داود سلمان بن عيسى
حاصــٌل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــه وأصــول الفقــه، خبيــر فــي الحوكمــة عمــَل فــي التدقيــِق والرقابــِة الّشــرعّيِة فــي العديــِد مــن المؤسّســاِت المالّيــِة 
ســي شــركاِت االستشــاراِت الّشــرعّية المحلّيــِة، َشــارَك فــي عضّويــِة الهيئــِة الّشــرعّية لبعــِض الشــركاِت  اإلســالمّيِة داخــل الكويــِت ُمنــُذ عــاِم 2005م، وأحــد مؤسَّ

ــِة فــي الّتدقيــِق الّشــرعيِّ ومديــر عــام لشــركة طيبــة لالستشــارات الشــرعية. ــة ِوالّتخُصصيَّ فــي الكويــِت وشــارَك فــي كثيــٍر مــن المؤتمــراِت الفقهيِّ

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

مركــز طيبــة لالستشــارات الشــرعية.

14.  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 	

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

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي 

يتمتــع ياســر الجــار بخبــرة مهنيــة واســعة تزيــد علــى عشــرين عامــا فــي القطــاع المصرفــي التجــاري واالســتثماري والقطــاع العقــاري عــالوة علــى خبرتــه التــي 
اســتهل بهــا حياتــه المهنيــة فــي مجــال التدقيــق الخارجــي.  إلتحــق الجــار بمجموعــة إنوفســت فــي أغســطس2011 كمديــر تنفيــذي للشــئون الماليــة فــي شــركة 
الخليــج للتعميــر »تعميــر«، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل إلنوفســت، ثــم انتقــل فــي شــهر ديســمبر 2015 إلــى الشــركة األم إنوفســت كرئيــس مالــي ثــم 

قائمــا بأعمــال الرئيــس التنفيــذي فــي شــهر مايــو 2018 إلــى أن تــم تعيينــه رئيســيا تنفيذيــا فــي ينايــر 2019.  
اســتهل الجــار حياتــه المهنيــة فــي عــام 1998 مــن خــالل إلتحاقــه بشــركة آرثــر أندرســن حيــث كانــت تعتبــر فــي ذلــك الوقــت واحــدة مــن ضمــن أكبــر شــركات التدقيــق 
الدوليــة.  وبعــد ذلــك، تقلــد الجــار عــددا مــن المناصــب الهامــة كرئيــس مالــي فــي عــدد مــن المؤسســات الرائــدة وهــي مصــرف البحريــن الشــامل )الــذي اندمــج 
مــع بنــك اإلثمــار( وبنــك قطــر األول لالســتثمار كمــا شــغل فــي الوقــت نفســه عضويــة لعــدد مــن اللجــان الرئيســية خــالل مســيرته المهنيــة والتــي مــن أهمهــا 
لجنــة اإلدارة التنفيذيــة التــي لعــب مــن خاللهــا دورا محوريــا فــي المشــاركة فــي صياغــة وهيكلــة المنتجــات المصرفيــة والصفقــات االســتثمارية مــع الطاقــم 
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التنفيــذي لألقســام المعنيــة وعلــى وجــه الخصــوص قســم االســتثمار وقســم التمويــل.  يشــغل الجــار حاليــا عــددا مــن عضويــة مجالــس اإلدارات لبعــض 
الشــركات ذات النشــاط العقــاري واإلنشــاءات.

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 )األيوفي(.  

طالل عبدالعزيز المال 
رئيس االستثمار 

التحــق الســيد طــالل المــال بإنوفســت مــع خبــرة تســعة عشــر عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، والتــي ترتكــز معظمهــا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. 
كمــا وأن لديه ســجل حافــل باإلنجــازات فــي تطويــر وهيكلــة المحافــظ االســتثمارية وفــي التعامــل مــع التمويــل والحفــاظ علــى رأس المــال وتوزيــع العوائد. 

 
لقــد انضــم الســيد المــال إلــى فريــق عمــل إنوفســت مــن مصــرف الســالم فــي البحريــن حيــث شــغل عــدة مناصــب خــالل مســيرته المهنيــة، بمــا فــي ذلــك آخــر 
منصــب لــه فــي المصــرف كرئيــس لالســتثمار حيــث لعــب دوًرا مهًمــا فــي رصــد وتحديــد الفــرص االســتثمارية المجزيــة وعمليــات التفــاوض، وإدارة المخاطــر 
ــه داعمــًا لتحقيــق  ــذ اســتراتيجيات التخــارج. إن ســجل الســيد المــال المهنــي الحافــل باإلنجــازات يجعل والتخفيــف مــن آثارهــا، عــالوة علــى إدارة األصــول وتنفي

أهــداف إنوفســت االســتراتيجية.

CIAو CPA السيد المال حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة البحرين وعل شهادات

دانة محمد الحداد 
رئيس إدارة الموارد البشرية والعالقات العامة

ــر مــن 16 عامــا فــي مجــال العالقــات العامــة والتســويق فــي القطــاع المالــي.   ــد ألكث ــرات واســعة تمت ــة خب ــة الحــداد فــي ســيرتها المهني تجمــع الســيدة/ دان
للســيدة/ دانــة الحــداد فــي منصبهــا كرئيــس إدارة المــوارد البشــرية والعالقــات العامــة دورًا رئيســيًا فــي توجيــه اســتراتيجية الشــركة فــي العالقــات العامــة وفــي 
ادارة وتطويــر الهويــة المؤسســية والعالقــات الداخليــة، وفــي تنســيق وادارة الفعاليــات.  كمــا تتولــى جميــع قضايــا المــوارد البشــرية فــي المجموعــة، ابتــداء 

مــن التخطيــط االســتراتيجي، إلــى التطبيــق والتنســيق بيــن جميــع السياســات والبرامــج للمــوارد البشــرية.

فقــد شــغلة ســابقًا ادوارا فــي تســويق الخدمــات الماليــة واالســتثمارية وفــي الخدمــات العقاريــة، وقــد تطرقــت أيضــا للعمــل فــي مجــال التمويــل العقــاري 
وتكنولوجيــا الميــاه وقطاعــي النفــط والغــاز.

تخرجــت الســيدة/ دانــة بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف وحصلــت علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتراثكاليد واســكتلندا وتحمــل شــهادة بكالوريــوس 
فــي التســويق واالقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا، كنــدا.

يوسف إبراهيم مراغي 
مدير أول - شؤون المالية

ــة      ــد   علــى 15 عامــاً   فــي   المالي ــرة   تزي ــه   خب ــة،    ولدي ــر   أول   فــي   قســم   الشــؤون   المالي انضــم   الســيد  /  يوســف   مراغــي   لشــركة   إنوفســت   فــي   عــام 2018    كمدي
 الخدمــات   والمحاســبية  .                                                

ــة،    بمــا   فــي   ذلــك   إدارة   حســابات   الشــركات،   العالقــات   بيــن   الشــركات   ــه   تولــى   الســيد  /  يوســف   مراغــي   مســؤولية   االســتراتيجية   المالي خــالل    ســنوات   خبرت
 Eazy( وبيــن   البنــوك،   وكذلــك   وضــع   الميزانيــات   وتحديــد   السياســات   واإلجــراءات   الماليــة.  قبــل   انضمامــه   إلــى   الفريــق ،   كان   يوســف   رئيــس   الماليــة   فــي   شــركة 

Financial Services(، و قــد   تقلــد   قبــل   ذالــك   مناصــب   فــي   المؤسســات   األكاديميــة   الكبــرى   وفــي   بنــك   الســالم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                              

 حصــل   الســيد  /  يوســف   مراغــي   علــى   شــهادة   درجــة   البكالوريــوس   فــي   المحاســبة   مــن   جامعــة   البحريــن   ويعمــل   حالًيــا   علــى   شــهادة   CIPA   وعلــى   برنامــج   المعاييــر  
 الدوليــة   إلعــداد   التقاريــر   الماليــة

 حمد عبدالله زين العابدين
مدير تنفيذي - التدقيق الداخلي

انضــم حمــد زيــن العابديــن إلــى إنوفســت فــي عــام 2009 كرئيــس إلدارة التدقيــق الداخلــي.  عمــل الســيد حمــد فــي العديــد مــن المؤسســات الماليــة المحليــة 
وشــركات التدقيــق العالميــة خــالل الـــ 20 ســنة الماضيــة، حيــث يمتلــك خبــرة عمليــة واســعة فــي تدقيــق البنــوك االســتثمارية اإلســالمية، وشــركات االســتثمار، 

والمؤسســات الصناعيــة والحكوميــة وأخــرى. 
قبــل انضمامــه إلــى إنوفســت، عمــل فــي مناصــب قياديــة بمجــال التدقيــق الداخلــي فــي بنــك دار االســتثمار وبيــت التمويــل الخليجــي.  كمــا عمــل مــع إرنســت 

ويونــغ وآرثــر أندرســون فــي مجــال التدقيــق الخارجــي.
حمد حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة التنفيذية وبكلوريوس في علوم المحاسبة من جامعة البحرين.

إسماعيل عمر النصري 
رئيس إدارة الشؤون القانونية

الســيد إســماعيل النصــري هــو مستشــار قانونــي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 18 عاًمــا فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية والخدمــات المصرفيــة 
اإلســالمية والخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات الماليــة وقانــون الشــركات وقانــون العمــل والعقــارات والتشــييد.

ــة التــي تغطــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق  ــه المهنيــة، حصل الســيد النصري علــى معرفــة إقليميــة فــي المســائل القانوني خــالل حيات
األوســط. منــذ عــام 2008، شــغل الســيد النصــري عــدًدا مــن المناصــب التنفيذيــة العليــا فــي البحريــن مــع العديــد مــن المؤسســات المصرفيــة والماليــة مثــل 
بنــك المســتثمرون وبنــك اليوبــاف العربــي الدولــي وبنــك اإلثمــار. باإلضافــة إلــى مســؤولياته كرئيــس لــإلدارة القانونيــة، يعمــل الســيد النصــري كعضــو فــي 

لجنــة إدارة إنوفســت.
الســيد النصــري حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون مــن الســودان مــع مرتبــة الشــرف وهــو محــام مســجل لــدى وزارة العــدل فــي الســودان. الســيد 

.)CIArb-UK( النصــري هــو أيضــًا عضــو مشــارك ومؤهــل فــي معهــد المحكميــن القانونييــن بإنجلتــرا
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16. حصة اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة:
ال يملك أي من أفراد اإلدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

17. مكافآت اإلدارة التنفيذية:
يتــم تحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لألنظمــة الداخليــة المعتمــدة وتقديرهــا يخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة، وقــد بلغــت إجمالــي رواتــب ومكافــآت 

اإلدارة التنفيذيــة لعــام 2019 مبلــغ وقــدره 1,169,641 دوالر أمريكــي.

18. معامالت مع أطراف ذات عالقة:
يرجى مراجعة اإليضاح رقم )26( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

19. رقابة االلتزام ومكافحة غسيل األموال:
تتــم عمليــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، والمتطلبــات الرقابيــة والقانونيــة بصــورة متواصلــة حيــث تــدرك الشــركة مســئولياتها تجــاه 
ــة لضمــان  ــة النظامي ــاء تأديتهــا لمهامهــا. لقــد أنشــأت الشــركة قســما للرقاب ــة أثن ــع النصــوص ذات عالقــة وتطبيــق أفضــل الممارســات الدولي ــزام بجمي االلت
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  
ــزام بمــا جــاء فــي توصيــات األنظمــة، فــإن الشــركة ترغــب  ــام الشــركة بتفســير حــاالت عــدم االلت )Comply or Explain Principle( والتــي تقضــي بضــرورة قي

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

20. المدقق الخارجي:
وافقـــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 28 مــارس 2019 علــى إعـــادة تعيـــن الســـادة ارنســت و يونــج، وذلــك لمراجعـــة وتدقيـــق حســـابات 

الشـــركة للســـنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســـمبر 2019 وقــد أعتمــد مجلــس اإلدارة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن مبلــغ إجمالــي قــدره 46,419 دوالر أمريكــي.

21. التواصل مع السادة المساهمين:
تحــرص إنوفســت علــى التواصــل مــع الســادة المســاهمين مــن خــالل التقيــد باإلجــراءات المطبقــة فــي بورصتــي البحريــن والكويــت فيمــا يتعلــق باإلفصــاح 
عــن المعلومــات الجوهريــة فضــاًل عــن النشــرات الصحفيــة التــي تصدرهــا الشــركة، كمــا يمكــن للمســاهم الكريــم التواصــل مــع الشــركة مــن خــالل زيــارة موقعهــا 

اإللكترونــي لالطــالع علــى البيانــات والقوائــم الماليــة وكافــة المعلومــات الرئيســية التــي يتضمنهــا الموقــع.


























































































