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تقرير
رئـيس مجـلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
ً
ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن أستعرض التقرير السنوي إلنوفست عن السنة المالية المنتهية في
باألصالة عن نفسي
 31ديسمبر .2018
أداء الشركة
سجلت إنوفست ،بعد فضل الله وتوفيقه ،صافي ربح لمساهمي الشركة األم بلغ  14.01مليون دوالر أمريكي للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  2018مقارنة مع  5.86مليون دوالر أمريكي لسنة  2017وهو ما يمثل زيادة بمعدل  139 %وعليه ،بلغ صافي الربح لمساهمي
الشركة األم للسهم الواحد 4.95سنتا أمريكيا مقارنة مع  2.06سنتا أمريكيا لسنة  .2017كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة  3%ليصل إلى
 12.52مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2018مقارنة مع  12.17مليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2017
وأما فيما يتعلق بالمركز المالي إلنوفست ،تشير البيانات المالية إلى ارتفاع إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بنسبة  12%ليصل إلى
 136.53مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  122.40مليون دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  . 2017كما ارتفع اجمالي األصول الموحدة بزيادة
نسبية وقدرها  1%خالل نفس الفترة لتصل إلى  266.97مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  265.35مليون دوالر أمريكي وشكلت السيولة النقدية
منها ما نسبته  14%لتصل إلى  36.38مليون دوالر أمريكي من  21.74مليون دوالر أمريكي ،إي بزيادة وقدرها .67%
في ظل هذه النتائج اإليجابية واصلت إنوفست في تحسين مؤشراتها المالية حيث سجلت عائدا على حقوق المساهمين ما نسبته ،10.3 %
وعائدا على األصول بلغ  5.3%وكليهما يمثل مؤشرا جيدا في ظل ما تشهده األسواق عموما من تحديات .وبفضل هذه النتائج الطيبة ،أعتمد
مجلس إدارة إنوفست في اجتماعه المنعقد في  14فبراير  2019برفع توصية إلى الجمعية العمومية المقبلة لتوزيع ما نسبته  5%من رأس المال
المدفوع كأرباح نقدية للسادة المساهمين بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
يشير األداء المالي اإليجابي إلنوفست خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018إلى أن خطة تغيير مسار المجموعة يسير وفق ما تم اإلعداد
والتخطيط له ،مما أثمر عن مواصلة سلسلة الربحية للسنة الثالثة على التوالي ،حيث تؤكد هذه النتائج أيضا إلى نجاح إنوفست وقدرتها في تنفيذ
إستراتيجيتها المعتمدة على أرض الواقع من خالل ما يتحلى به طاقم العاملين فيها من الخبرة المهنية والحنكة اإلدارية واإلستثمارية.
النظرة المستقبلية
إننا ،كأعضاء مجلس إدارة ،ننظر إلى هذه النتائج المالية اإليجابية كمسئولية على عاتقنا لمواصلة الربحية للسادة مساهمي الشركة .إن إستراتيجية
إنوفست المعتمدة لألعوام المقبلة  2021-2019تهدف بشكل رئيسي إلى التنويع فى أصول االستثمارات والمنتجات التى تمتلكها وتقدمها
المجموعة من خالل الدخول في قطاعات جديدة كالتعليم والصحة والصناعة وكذلك دراسة الفرص المتعلقة بالخدمات المكملة لتلك القطاعات
وذلك بجانب استثمارها الحالي في القطاع العقاري .إن اإلستراتيجية القادمة تهدف الى نقل إنوفست إلى مرحلة جديدة من النمو واألداء
المستدام حيث تتطلع المجموعة إلى تعزيز مركزها المالي عالوة على موقعها في السوق مرتكزة بذلك على قاعدة صلبة من األصول اإلستثمارية
والخبرة المهنية لتحقيق االهداف المرجوة التى توصلنا الى نمو فى الربحية وتعزيز للسيولة من خالل توزيع المخاطر و التنويع االستثماري في
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د.عمر المطوع

رئيس مجلس اإلدارة

القطاعات و التطوير المستمر لمحفظتها االستثمارية الحالية ورفع كفاءتها مع التركيز في الوقت نفسه على إيجاد فرص استثمارية جديدة إما مباشرة
أو من خالل بناء تحالفات استراتيجية لإلستثمار بالقطاعات المستهدفة وذلك لغرض تحقيق قيمة مضافة للمجموعة.
لقد راعى فريق عمل إنوفست عند إعداده ومراجعته لإلستراتيجية الجديدة ووسائل تنفيذها أهمية األخذ بعين االعتبار ما تشهده المنطقة من متغيرات
وخصوصا المتغيرات االقتصادية والتي خلقت نوعا من التحدي ليس على مستوى مجموعة إنوفست فحسب وإنما لجميع المؤسسات العاملة في
القطاع االستثماري .إن اإلدارة التنفيذية فى انوفست تبذل جهود حثيثة وجادة لالستحواذ على فرص واعدة تحقق نمو مستدام يساهم في تعزيز ثقة
المساهمين والمستثمرين في كفاءة إنوفست على تحقيق أداء قوي ونتائج إيجابية .
وختاما ،وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لمساهمينا الكرام على دعمهم وثقتهم الكبيرة ،كما أتقدم بوافر الشكر
ً
وعظيم االمتنان لإلدارة التنفيذية وموظفي المجموعة على تفانيهم في العمل وما بذلوه من جهود مخلصة وعمل جاد .كما أعرب عن خالص شكرنا
ونخص منهم بالذكر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دعمهم المستمر.
للعمالء والمستثمرين وجميع األطراف الداعمة
ّ
كما أسأل الله عزوجل أن يحفظ مملكة البحرين وحكومتها الرشيدة فى ظل قيادة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه .
وأخيرا ،نسأل الله 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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 .1هيكل نظام الحوكمة:
تخضــع الشــركة لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بمرســوم رقــم  21لســنه «( 2001قانــون الشــركات») وتعديالتــه ،وقانــون حوكمــة الشــركات لمملكــة
البحريــن («قانــون الحوكمــة») ،والمجلــد رقــم  4و  6مــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي (وتحديــدا أنظمــة الرقابــة العامــة HC
 ،) Moduleوقانــون بورصــة البحريــن ألوراق الماليــة لســنة  1987بشــكل عــام («األنظمــة»).
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 خــال تبنــي ومتابعــة تنفيــذ
االســتراتيجيات ،واألهــداف والسياســات الراميــة إلــى االلتــزام بمســئولياتها التنظيميــة واألخالقيــة.

 .2مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم خمسة أعضاء مستقلون وغير تنفيذيون وعضوين آخرين تنفيذيين.
تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ  12فبرايــر ،2018وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات ،وســوف تنتهــي فتــرة المجلــس الحالــي
وســيتم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد عندمــا تعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة اجتماعهــا خــال الربــع االول مــن عــام .2021

 2.1عملية االنتخاب

تقــوم لجنــة التعيينــات والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة بمراجعــة المهــارات والمؤهــات الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء المجلــس بصــورة دوريــة ألي
مرشــح جديــد .تقــوم الجمعيــة العامــة بانتخــاب المرشــح الجديــد بعــد حصولــه علــى غالبيــة األصــوات خــال 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.

 2.2تشكيل 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 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 .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
ـاء علــى السياســات ،واألهــداف واالســتراتيجيات
أداء الشــركة وتوجيههــا نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة (المعتمــدة) ،كمــا يقــوم بــإدارة الشــئون اليوميــة بنـ ً
والمبــادئ التوجيهيــة التــي يتبناهــا ويوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــن فتــرة ألخــرى.
يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن عــدد  7أعضــاء وتشــكل خبــرات األعضــاء حزمــة متنوعــة مــن الكفــاءات المهنيــة العاليــة وبخاصــة فــي المجاليــن المالــي
ـا عــن االســتثمار العقــاري.
وهيكلــة االســتثمارات فضـ ً
تــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة بموجــب عقــد اتفاقيــة مبيــن فيهــا اختصــاص ومســئوليات عضــو مجلــس اإلدارة خــال فتــرة عضويتــه فــي المجلــس وكل
مــا يتعلــق بالتزامــه مــن ناحيــة توفيــر الوقــت الــازم للقيــام بواجباتــه وكذلــك التعويضــات والمكافــآت وكذلــك إمكانيــه مــن أن يحصــل علــى استشــارة مهنيــة
مســتقلة متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك.
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 .3أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم األخرى:
يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وتاريخ عضويتهم األول:
العضو

مدة التعيين

تاريخ التعيين األول

نوع العضوية

تاريخ نهاية الدورة
الحالية

المنصب

مالحظات

عمر سالم المطوع

 12فبراير2018

مستقل

عضو غير
تنفيذي

-

بشار ناصر التويجري

 29مارس2011

تنفيذي

عضو غير
تنفيذي

عضوية مستمرة

 12فبراير2018

مستقل

عضو غير
تنفيذي

مشعل يوسف الزايد

 12فبراير2018

مستقل

عضو غير
تنفيذي

مشاري فؤاد الفوزان

 12فبراير2018

مستقل

عضو غير
تنفيذي

-

خالد عبدالعزيز الغانم

 12فبراير2018

مستقل

عضو غير
تنفيذي

-

يعقوب يوسف بندر

 12فبراير2018

تنفيذي

عضو غير
تنفيذي

-

عبدالرحمن هشام النصف

ثالث سنوات

خالل الربع األول من
عام 2021

-

 .4حصة أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:

ال يملك أي عضو من األعضاء أية أسهم بالشركة كما في  31ديسمبر .2018

 .5توزيع ملكية األسهم:

 5.1توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية:

يشــير ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2018إلــى وجــود  707مســاهم يمتلكــون مــا مجموعــة  286,511,225ســهما فيمــا يلــي توزيــع ملكيــة
أســهم الشــركة حســب الجنســية:
الجنسية

عدد األسهم المملوكة

نسبة الملكية ()%

بحريني

22,043,954

7.69

آخرين

264,467,271

92.31

اإلجمالي

286,511,225

100

 5.2المساهمين الذين يملكون  %5فأكثر من أسهم الشركة كما في  31ديسمبر:2018

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

عدد األسهم

الدولة

نسبة ملكية األسهم ()%

بيت االستثمار الخليجي

38,981,591

الكويت

13.606

ميكانيزم للتجارة العامة

24,950,000

الكويت

8.708

بنك دبي اإلسالمي

19,748,883

اإلمارات

6.893

 5.3توزيع ملكية األسهم وفقا للكمية و الحجم:

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية األسهم حسب حجم المساهمة كما في  31ديسمبر :2018
عدد المساهمين

نسبة الملكية من المجموع ()%

نسبة الملكية

عدد األسهم المملوكة

أقل من %1

80,283,100

688

28.02

 - %1أقل من %5

122,547,651

16

42.77

 - %5أقل من %10

44,698,883

2

15.60

 - %10أقل من %20

38,981,591

1

13.61

المجموع

286,511,225

707

100

 5.4ملكية الحكومة

ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في  31ديسمبر .2018
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 6لجان مجلس اإلدارة:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان وبمهام وصالحيات محدده.
أعضاء لجنة الحوكمة

المنصب

مشاري فؤاد الفوزان

رئيس اللجنة

عبدالرحمن هشام النصف

نائب الرئيس

بشار ناصر التويجري

عضو

داود سلمان بن عيسى

عضو

المهام

نوع العضوية
مستقل

حوكمة الشركات

مستقل
تنفيذي
مستقل

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

المنصب

المهام

نوع العضوية

خالد عبدالعزيز الغانم

رئيس اللجنة

الرقابة الداخلية

مستقل

عبدالرحمن هشام النصف

نائب الرئيس

رقابة االلتزام

مستقل

يعقوب يوسف بندر

عضو

الرقابة الخارجية
مكافحة غسيل األموال
إدارة المخاطر

تنفيذي

نوع العضوية

أعضاء لجنة التعيين والمكافآت

المنصب

المهام

عمر سالم المطوع

رئيس اللجنة

الموارد البشرية

مستقل

مشاري فؤاد الفوزان

نائب الرئيس

التعويضات والحوافز

مستقل

مشعل يوسف الزايد

عضو

الشئون اإلدارية

مستقل

يتــم عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة وفقـ ًـا لألنظمــة مــرة واحــده علــى األقــل كل ربــع ســنة ومتــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك باإلضافــة إلــى اجتماعــات اللجــان
التابعــة للمجلــس ،وقــد اجتمــع مجلــس اإلدارة خــال عــام  2018عــدد  6اجتماعــات ،كمــا تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي للشــركة فــي  29مــارس
.2018
إضافة لذلك ،اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر ستة اجتماعات ،ولجنة التعيينات والمكافآت أربعة اجتماعات ،ولجنة الحوكمة أربعة 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 الداخلــي ،إدارة المخاطــر وااللتــزام ،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
الشــركة ،وكذلــك فهــم الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة ،اســتيعاب مهــام لجنــة التدقيــق وأهميتهــا.
تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر على األقل  4مرات 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  4مرات في السنة ،كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.
لجنة الحوكمة
شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة الحوكمة مكونة من أربعة أعضاء منهم ثالثة أعضاء مستقلون ،العضو الرابع عضو تنفيذي.
تجتمع لجنة الحوكمة على األقل  4مرات في السنة ،كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.
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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  1996مــن جامعــة الكويــت ،وعلــى شــهادة الماجســتير ( )MBAتخصــص
اإلدارة االســتراتيجية عــام  2005مــن ( ،)Maastricht Business Schoolوحصــل علــى درجــــــة الدكتــوراه عــام  2015مــن  Brunel Universityفــي المملكــــــة
المتـــــــحدة البريطانيــة  ،عــاوة علــى ذلــك فقـــد اجتــاز برامــج تدريــب قيـــــــادي مكـــــــــــــثفة مــن جامعــــــة - Cornell University Harvard Business School
يشــغل حاليــا د .عمــر المطــوع منصــب المديــر التنفيــذي لشــركة الصناعــات الوطنيــة ،وفــى الفتــرة مــن عــام  2017-2007عمــــل الســيد عمــر المطــوع كنائــب
للرئيــس 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  20ســنة عمــل خاللهــا فــي بيــت التمويــل الكويتــي وبيــت االســتثمار الخليجــي،
و كذلــك 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 وعــاوة 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
تنفيذي
الســيد بشــار التويجــري حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل والبنــوك عــام  1996مــن جامعــة الكويــت .فــي ســنة  2004انضــم إلــى شــركة بيــت
االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات ويشــغل حاليـ ًـا منصــب الرئيــس التنفيــذي.
يشغل الســيد بشــار التويجــري حاليــا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة فــي الكويــت ،ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة
أفــكار القابضــة بالكويــت.
فــي الفتــرة مــن  1996إلــى  2003كان الســيد بشــار التويجــري يشــغل مناصــب عــدة فــي بنــك الكويــت الوطنــي قبــل أن يتــم تعيينــه كمديــر ائتمــان فــي إدارة
تمويــل الشــركات ،وهــو أيضــا 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  1998مــن جامعــة الكويــت .فــي ســنة  2006انضــم إلــى شــركة
مينــا العقاريــة فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات حتــى تــم تكليفــه بمنصــب الرئيــس التنفيــذي وتركهــا 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.
فــي الفتــرة مــن  1998إلــى  2006كان الســيد عبــد الرحمــن النصــف يشــغل مناصــب عــدة فــي أكثــر مــن شــركة بالقطــاع الخــاص وهــي شــركة المكتشــف
الدولــي وشــركة أصــول لإلجــارة واالســتثمار.
مشعل يوسف مطلق الزايد
عضو مجلس اإلدارة
مستقل
الســيد  /مشــعل يوســف الزايــد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام  1998مــن جامعــة تينيســي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــي
عــام  1999انضــم إلــى بنــك بيــت التمويــل الكويتــي فــي منصــب مدقــق خطابــات االئتمــان حتــى عــام  2001ثــم انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي
مــن عــام  2001إلــى عــام  2006فــي منصــب مديــر التســويق.
فــي الفتــرة مــن  2006إلــى  2012كان يشــغل الســيد  /مشــعل يوســف الزايــد منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أركان الكويــت العقاريــة وكان أيضــا
يشــغل منصــب مســاعد نائــب الرئيــس فــي شــركة األولــى لالســتثمار.
يشغل الســيد /مشــعل يوســف الزايــد حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الــذوق الرفيــع العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت مــن عــام  2013إلــى
وقتنــا الحالــي.
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مشاري فؤاد سعود الفوزان
عضو مجلس اإلدارة
مستقل
الســيد مشــاري الفــوزان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال عــام  2004مــن جامعــة الكويــت .فــي ســنة  2005انضــم 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
وحاصــل علــى العديــد مــن الشــهادات والــدورات التدريبيــة وورش العمــل مثــل (شــهادة الماجســتير فــي إدارة المشــاريع ،المهــارات العمليــة لــإدارة
الحديثــة ،برنامــج شــامل علــى دراســة الجــدوى ،ودورة فــي الحوكمــة ودور المجلــس فــي تحديــد وتنفيــذ االســتراتيجيات)
خالد عبدالعزيز الغانم
عضو مجلس اإلدارة
مســتقل
الســيد خالــد الغانــم حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة عــام  1998مــن 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 خــال عملــه لــدى شــركة
أرنســت ويونــغ.
شــغل الســيد خالــد الغانــم العديــد مــن عضويــات مجالــس اإلدارات كشــركة منشــآت للمشــاريع العقاريــة ،شــركة المديــر الكويتيــة للمقــاوالت وشــركة أثمــان
االستثمارية.
فــي ســنة  2012أنظــم 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  2011مــن جامعــة الخليــج للعلــوم والتكنولوجيــا ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل
والمنشــآت الماليــة عــام  2003مــن جامعــة الكويــت .فــي ســنة  2005انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب
اإلداريــة والمســئوليات ويشــغل حاليـ ًـا منصــب مســاعد نائــب رئيــس.
يشغل الســيد يعقــوب بنــدر حاليـ ًـا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة األغذيــة الخفيفــة فــي الكويــت ،وأيضـ ًـا 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  2004إلــى  2005كان الســيد يعقــوب بنــدر قــد شــغل منصــب مشــرف اســتثمار فــي بيــت التمويــل الكويتــي بقطــاع االســتثمار ،وهــو أيضــا
اختصاصــي تقييــم معتمد دوليـ ًـا (.)International Certified Valuation Specialist

 .7تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
اجتماعات مجلس اإلدارة :تم عقد  6اجتماعات خالل السنة المالية .2018
عضو مجلس اإلدارة

 14فبراير 2018

 28فبراير 2018

 29أبريل 2018

 5أغسطس 2018

 1نوفمبر 2018

 23ديسمبر 2018

نسبة الحضور
%

د .عمر سالم المطوع













%100

بشار ناصر التويجري







X





%83

عبدالرحمن هشام النصف













%100

مشعل يوسف مطلق الزايد



X









%83

مشاري فؤاد سعود الفوزان







X





%83

خالد عبدالعزيز الغانم













%100

يعقوب يوسف بندر

X





X



X

%50

* الحد األدنى المطلوب لنسبة الحضور حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي هي .%75
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اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت :عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل السنة المالية .2018
عضو اللجنة

 29أبريل 2018

 28فبراير 2018

 5أغسطس 2018

نسبة الحضور %

 23ديسمبر 2018

 .1د .عمر سالم المطوع









%100

 .2مشاري فؤاد سعود الفوزان





X



%75

 .3مشعل يوسف مطلق الزايد

X







%75

اجتماعات لجنة الحوكمة :عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل السنة المالية .2018
 28فبراير 2018

عضو اللجنة
 .1مشاري فؤاد سعود الفوزان



 2أغسطس 2018

 31أكتوبر 2018



 23ديسمبر 2018



نسبة الحضور %
%100



 .2عبدالرحمن هشام النصف









%100

 .3بشار ناصر التويجري









%100

 .4داود سلمان بن عيسى









%100

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر :عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية .2018
عضو اللجنة

نسبة الحضور %

 20فبراير 2018

 28فبراير 2018

 26أبريل 2018

 12يوليو 2018

 5أغسطس 2018

 1نوفمبر 2018

 .1خالد عبدالعزيز
الغانم













 .2عبدالرحمن هشام النصف













%100

 .3يعقوب يوسف بندر









X



%83

%100

 .8ميثاق 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.
ً
وفقا لميثاق قواعد السلوك المعتمد.
على السادة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخالقيات العمل على الدوام
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.
يبــذل عضــو مجلــس إدارة كل جهــده إلدارة شــئون أعمالــه الخاصــة بعيـ ً
ـدا عــن الشــركة أو عمالئهــا أو مســاهمي الشــركة ،وذلــك لتتفـــادى شــبهه تضـــارب
المصالـح.

.9البرنامج التعريفي وتدريب االدارة
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.

 .10تقييم 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 وتقديم الدعم
الــازم 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.
ـا عــن تقييــم أداء كل عضــو بصــورة
يقــوم مجلــس اإلدارة وبصــورة ســنوية بتقييــم أدائــه باإلضافــة إلــى أداء كافــة اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس فضـ ً
مســتقلة.
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 .11المكافآت
ـا عــن تقييــم أداء عضــو المجلــس بصــورة مســتقلة ومــدى التزامــه
عنــد مناقشــة بنــد المكافــآت يأخــذ مجلــس اإلدارة بعيــن االعتبــار األداء العــام للشــركة فضـ ً
فــي تحقيــق األهــداف والقيــام بالمســؤوليات المطلوبــة منــه والمتفــق عليها.
اعتمــاد مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة وتتــم مــع مراعــاة أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة ،والقــرارات الصــادرة مــن وزيــر
الصناعــة والتجــارة والســياحة ،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 أيضـ ًـا رفــع التوصيــات بشــأن مكافــآت مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة .وقــد
بلــغ إجمالــي المكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال عــام  2018مبلــغ وقــدره  171,202دوالر أمريكــي.

.12االلتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية
تحــرص الشــركة كونهــا شــركه اســتثمارية إســامية 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 خــال تعزيــز إطــار
حوكمــة الشــركات الحالــي و تبنــي دليــل فعــال وشــامل لحوكمــة الشــركات وفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات وأنظمــة الرقابــة  HC Moduleضمــن 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
ـا عــن حرصهــا علــى إطــاع الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى كافــة المســتجدات فــي
بأفضــل الممارســات الدوليــة المتعلقــة بحوكمــة الشــركات ،فضـ ً
مجــال حوكمــة الشــركات وإجراءاتهــا والــرد علــى استفســاراتهم إن وجــدت ،ويأتــي ذلــك فــي ســياق حــرص مجلــس اإلدارة علــى التقييــد بمعاييــر حمايــة
لمصالــح الشــركة ومســاهميها.

 .13هيئة الرقابة الشرعية
تتكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة مــن ثالثــة أعضــاء يقومــون بمراجعــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية 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 اإلســامية وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء الهيئــة الشــرعية مــع نبــذة مختصــرة عــن كل عضــو.
الشيخ د .مراد بوضاية
ـل علــى شــهادةِ الدكتــوراه فــي الفقـ ِـه وأصولـ ِـه ،باحـ ٌ
ـت سـ ً
ـت  -كليـ ُـة
ـل مدرسـ ًـا متعاونـ ًـا بجامعــة الكويـ ِ
ـابقا ويعمـ ُ
الفقهيـ ِـة بدولـ ِـة الكويـ ِ
ـوعة
ـث بالموسـ ِ
حاصـ ٌ
ِّ
ـريعة سـ ً
والعلميــة ِبــوزارةِ
عية
ـان
ِ
الشـ
ّ
ـان الشـ ّـر ّ
علميـ ٍـة وشـ ّ
ّ
ـرعي ٍة بدولـ ِـة قطـ َـر ،وفــي العديــد مــن اللجـ ِ
ـابقا واســتاذ فــي الجامعــة القطريــة ،وعضـ ٌـو فــي عـ َّـدة ِلجـ ٍ
ـات ّ
وخارج َهــاَ ،
ـرعي ِة ومستشــار
والدراسـ ِ
ـوث
ولـ ُـه العديـ ُـد مــن البحـ ِ
ـت
ـل الكويـ ِ
علميـ ٍـة داخـ َ
ودورات
ٍ
ـارك فــي عـ ّـدةِ مؤتمــرات
ـتَ ،شـ َ
ـاف بدولـ ِـة الكويـ ِ
األوقـ ِ
الشـ ّ
ّ
ِ
ّ
فــي مركــز طيبــة لالستشــارات الشــرعية.
الشيخ د .داود سلمان بن عيسى
ـق والرقابـ ِـة ّ
ـات
المؤسسـ ِ
ـرعي ِة فــي العديـ ِـد مــن
ـل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــه وأصــول الفقــه ،خبيــر فــي الحوكمــة عمـ َ
حاصـ ٌ
ّ
الشـ ّ
ـل فــي التدقيـ ِ
عضويـ ِـة الهيئـ ِـة ّ
ـارات ّ
ـض
ـرعية لبعـ ِ
ـارك فــي
المحليـ ِـةَ ،شـ َ
ـرعية
ـركات االستشـ ِ
مؤسســي شـ ِ
ـام 2005م ،وأحــد
ـت ُمنـ ُـذ عـ ِ
ـامي ِة داخــل الكويـ ِ
الشـ ّ
ّ
ّ
الشـ ّ
َّ
الماليـ ِـة اإلسـ ّ
ّ
ـق ّ
ـرعي ومديــر عــام لشــركة طيبــة لالستشــارات الشــرعية.
ـرات
ـارك فــي كثيـ ٍر مــن المؤتمـ ِ
ـت وشـ َ
ـركات فــي الكويـ ِ
الشـ ِ
الشـ ِّ
خص َّ
الفقهيــة ِوالتّ ُ
ِّ
صيـ ِـة فــي التّ دقيـ ِ
الشيخ د .خالد شجاع العتيبي
بكليـ ِـة ّ
ـتاذ
ية – قســم الفقـ ِـه وأصولِ ـ ِـه وأسـ ٌ
ـام ِ
والدراسـ ِ
ـريعة
ِ
الشـ
ـس
ـل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقـ ِـه وأصولِ ــه وعضـ ُـو هيئـ ِـة التّ دريـ ِ
حاصـ ٌ
ـات اإلسـ ّ
ّ
ّ
التربيــة ِاألساسـ ّـية سـ ً
ـي ،وعضــو هيئــة شــرعية
ـان وهيئــات عــدة  ،منهــا  :رئيــس الهيئــة الشــرعية لبيـ ِ
ـابقا مشـ ٌ
بكليـ ِـة
ـت الــزكاةِ الكويتـ ِّ
ّ
ـاعد ّ
مسـ ٌ
ـارك بعضويــات لجـ ٍ
ـابقا ،وعضـ ُـو اللجنــة ّ
ـع فقهــاءِ ّ
ـاجد سـ ً
ـرعي ِة
ـرف المسـ ِ
ـس إدارةِ مصـ ِ
ـرعي ِة بأمريــكا وعضـ ُـو مجلـ ِ
فــي بيــت التمويــل الكويتــي (الكويــت) وعضــو
الشـ ّ
الشـ ّ
ّ
بمجمـ ِ
ـابق فــي الهيئـ ِـة ّ
ـابقا  ،وعضـ ُـو الهيئَ ـ ِـة ّ
ـن سـ ً
ـاف سـ ً
ـابقا،
ِ
ـي
ـرعي ِة للبنـ ِ
ـركة االمتيــا ِز ،وعضـ ٌـو سـ ٌ
ـرعي ِة لشـ ِ
العامـ ِـة لألوقـ ِ
باألمانَ ـ ِـة
الدولـ ِّ
ـك ّ
الشـ ّ
الشـ ّ
ّ
المتحـ ِـد بالبحريـ ِ
ـابق للهيئـ ِـة َّ
ـي.
ـرعي ِة لِ شـ ِ
ـاعر لخدمـ ِ
الشـ ِ
وعضـ ٌـو سـ ٌ
ـن التّ كافلـ ِّ
ـات الحـ ِّـج والعمــرةِ  ،وعضـ ٌـو ســابق للهيئـ ِـة الشـ ّ
ـرعية لشــركة مشـ َ
ـركة عيــن للتأميـ ِ
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 .14لجان 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 خــال اللجــان اإلداريــة التاليــة:
اللجنة

المسؤوليات الرئيسية

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

 .15اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا:
فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي حتى أبريل 2018
يمتلــك الســيد مــراد الرمضــان خبــرة واســعة فــي مجــال االســتثمار تزيــد عــن  19ســنة في إدارة االصول واالســتثمار العقــاري والخدمات الماليــة والمصرفية.
انضــم الســيد الرمضــان إلــى مجموعــة أنوفســت فــي عــام  2009فــي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس االســتثمار فــي شــركة الخليــج للتعميــر
(تعميــر) وهــي الــذراع العقــاري للمجموعــة ،ثــم شــغل منصــب رئيــس االســتثمار فــي أنوفســت منــذ عــام  2012ومــن ثــم تــم تعيينــه قائــم بأعمــال الرئيــس
التنفيــذي فــي مايــو 2015وقــد أصبــح الرئيــس التنفيــذي اعتبــارا مــن األول مــن ينايــر .2016
قبــل انضمــام الســيد الرمضــان إلــى إنوفســت عمــل كمديــر تنفيــذي لالســتثمار فــي بيــت التمويــل الخليجــي ( )GFHحيــث عمــل علــى هيكلــة اســتثمارات
ومشــاريع عقاريــة تفــوق قيمتهــا  1مليــار دوالر أمريكــي .وقــد بــدأ الســيد الرمضــان حياتــه المهنيــة فــي المحاســبة والتدقيــق وتولــى عــدة مناصــب وعمــل
فــي شــركة KPMGفــي البحريــن وقطــر.
ويمثــل الســيد الرمضــان مجموعــة أنوفســت فــي عــدد مــن مجالــس إدارة الشــركات حيــث يــرأس حاليـ ًـا مجلــس إدارة شــركة درة مارينــا البحريــن العقاريــة،
ورئيــس 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.
يحمل السيد الرمضان شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين وماجستير إدارة األعمال من جامعة نيويورك للتكنولوجيا (.)NYIT
ياسر حمد الجار
قائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ أبريل 2018
يمتلــك ياســر الجــار خبــرة مهنيــة تزيــد علــى  19عامــا فــي مجــال خدمــات التدقيــق والقطــاع المصرفــي التجــاري واالســتثماري والقطــاع العقــاري .إلتحــق الجــار
بمجموعــة إنوفســت فــي أغســطس 2011كمديــر تنفيــذي للشــئون الماليــة فــي شــركة الخليــج للتعميــر «تعميــر» ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل
لشــركة إنوفســت ،إلــى أن تــم تعيينــه بشــركة إنوفســت كرئيــس مالــي فــي شــهر ديســمبر  .2015اســتهل الجــار حياتــه المهنيــة فــي عــام  1998مــن خــال
إلتحاقــه بشــركة آرثــر أندرســن وهــي تعتبــر واحــدة مــن ضمــن أكبــر شــركات التدقيــق الدوليــة فــي ذلــك الوقــت .وبعــد ذلــك ،تقلــد الجــار عــددا مــن المناصــب
المهمــة 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 فــي كثيــر مــن اللجــان الحيويــة خــال مســيرته المهنيــة أهمهــا كانــت لجنــة اإلدارة التنفيذيــة .يمتلــك الجــار خبــرات متميــزة
مــن خــال العمــل فــي القطــاع المصرفــي اإلســامي علــى مســتويات عديــدة ،وذلــك مــن خــال التعامــل والتفاعــل مــع أنمــاط مختلفــة مــن المنتجــات
التجاريــة واإلســتثمارية والهيكلــة الماليــة للمنتجــات نفســها .يشــغل الجــار حاليــا عــددا مــن عضويــة مجالــس اإلدارات لبعــض الشــركات ذات النشــاط العقــاري
ونشــاط اإلنشــاءات.
يحمــل الجــار شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة البحرين وهــو حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي اإلســامي المعتمــد وشــهادة
المراقــب والمدقــق الشــرعي مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية (األيوفــي) وهــو مــدرب معتمــد لمعاييــر المحاســبة
اإلســامية الصــادرة عــن األيوفــي وعضــو اللجنــة االستشــارية والتفســيرات الفنيــة للهيئــة نفســها .وعــاوة علــى ذلــك ،يعمــل الجــار كعضو فــي مجموعات
العمــل التــي تــم إنشــاؤها مــن قبــل األيوفــي لمراجعــة وصياغــة المعاييــر المحاســبية اإلســامية.
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فهد بوشقر
رئيس االستثمار
انضــم الســيد /بوشــقر للعمــل فــي شــركة إنوفســت كرئيــس إدارة عــام  ،2016ولديــه خبــرة تزيــد علــى  14عامـ ًـا فــي القطــاع المالــي ،وتتركــز أغلــب هــذه الخبرة
فــي مجــال الخدمات المصرفية االســتثمارية.
قبــل انضمامــه إلــى إنوفســت ،شــغل الســيد /بوشــقر وظائــف فــي العديــد مــن المؤسســات االســتثمارية ،بمــا فــي ذلــك ،منصبــه األخيــر كرئيــس لتغطيــة
االســتثمارات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجنــوب شــرق آســيا وأســواق المحيــط الهــادي لشــركة أنفــال كابتــال .خــال هــذا المنصــب ،جمــع الســيد/
بوشــقر خبــرات واســعة فــي مجــال االســتثمار وفــي إدارة األســهم واألصــول الخاصــة وإدارة الصناديــق وتقييــم المخاطــر والتخفيــف مــن آثارهــا وكذلــك
تنفيــذ اســتراتيجيات التخــارج.
حصــل الســيد /بوشــقر علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة ،وهــو حاصــل علــى شــهادة المصرفــي اإلســامي
( )CIBوحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي مجــال التمويــل اإلســامي مــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات اإلســامية ()CIBAFI
حمد زين العابدين
مدير تنفيذي  -التدقيق الداخلي
انضــم حمــد زيــن العابديــن إلــى إنوفســت فــي عــام  2009كرئيــس إلدارة التدقيــق الداخلــي .عمــل الســيد حمــد فــي العديــد مــن المؤسســات الماليــة
المحليــة وشــركات التدقيــق العالميــة خــال الـــ  19ســنة الماضيــة ،حيــث يمتلــك خبــرة عمليــة واســعة فــي تدقيــق البنــوك االســتثمارية اإلســامية ،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.

 .16حصة اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة:
ال يملك أي من أفراد اإلدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

 .17برنامج حوافز الموظفين
ال يوجد برنامج حوافز للموظفين يطبق حاليا.

 .18مكافآت اإلدارة التنفيذية:
يتــم تحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة وفقـ ًـا لألنظمــة الداخليــة المعتمــدة وتقديرهــا يخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة ،وقــد بلغــت إجمالــي رواتــب ومكافــآت
اإلدارة التنفيذيــة لعــام  2018مبلــغ وقــدره  818,561دوالر أمريكــي.

 .19معامالت مع أطراف ذات عالقة:
تــرد تفاصيــل المعامــات مــع األطــراف ذات عالقــة بالتفصيــل فــي اإليضــاح رقــم  ٢٦فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي31
ديســمبر  .2018لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مــن المســاهمين الرجــوع لإليضــاح المذكــور.

 .20رقابة االلتزام ومكافحة غسيل األموال:

تتــم عمليــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية ،والمتطلبــات الرقابيــة والقانونيــة بصــورة متواصلــة حيــث تــدرك 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 اإلســامية 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 بالعمــاء وإجــراءات اإلبــاغ عــن المعامــات 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 Moduleالصــادر عــن الشــركة المركــزي ضمــن مــن دليــل األنظمــة واللوائــح بشــأن مبــدأ تفســير عــدم
االلتــزام ( )Comply or Explain Principleوالتــي تقضــي بضــرورة قيــام الشــركة بتفســير حــاالت عــدم االلتــزام بمــا جــاء فــي توصيــات األنظمــة ،فــإن
الشــركة ترغــب بإعــام الســادة المســاهمين بأنهــا حريصــة علــى التقييــد باألنظمــة واإلجــراءات التــي يطبقهــا المصــرف المركــزي.
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 .21المدقق الخارجي:
وافقـــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  29مــارس  2018علــى إعـــادة تعيـــن الســـادة ارنســت و يونــج ،وذلــك لمراجعـــة وتدقيـــق
حســـابات الشـــركة للســـنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســـمبر  2018وقــد أعتمــد مجلــس اإلدارة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن مبلــغ إجمالــي قــدره 129,000
دوالر أمريكــي.

 .22مخالفات ترتب عليها غرامات مالية:
صــدرت خــال العــام  2018ضــد الشــركة مخالفــة واحــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال بدولــة الكويــت ،ترتــب عليهــا ان تدفــع الشــركة غرامــة ماليــة بيانهــا
كالتالــي:
نوع المخالفة

قيمة الغرامة المالية

التأخير في اإلفصاح عن معلومة جوهرية

 ١٠آالف دوالر أمريكي

 .23التواصل مع السادة المساهمين:
تحــرص إنوفســت علــى التواصــل مــع الســادة المســاهمين مــن خــال التقيــد باإلجــراءات المطبقــة فــي بورصتــي البحريــن والكويــت فيمــا يتعلــق باإلفصــاح
ـا عــن النشــرات الصحفيــة التــي تصدرهــا الشــركة ،كمــا يمكــن للمســاهم الكريــم التواصــل مــع الشــركة مــن خــال زيــارة
عــن المعلومــات الجوهريــة فضـ ً
موقعهــا اإللكترونــي لالطــاع علــى البيانــات والقوائــم الماليــة وكافــة المعلومــات الرئيســية التــي يتضمنهــا الموقــع.
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هيئة الرقابة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة (انوفست)
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
إلى السادة مساهمي شركة انوفست
إشارة إلي قرار تعييننا في الجمعية العامة كهيئة رقابة شرعية للشركة ،فإنه يتعين علينا تقديم التقرير اآلتي:
راجعــت الهيئــة الشــرعية " انوفســت" المبــادئ ،والعقــود المتعلقــة بالمعامــات ،والطلبــات المقدمــة مــن قبــل إدارة انوفســت للفتــرة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018م ،وقارنتهــا بمــا تــم إصــداره مــن فتــاوى ،وأحــكام فــي المــدة المذكــورة ،عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،فوجدتهــا
متفقــة مــع الفتــاوى واألحــكام والقــرارات التــي أصــدرت.
وقامــت الهيئــة الشــرعية بالمراجعــة والتدقيــق علــى أعمــال الشــركة ،للحصــول علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي نراهــا ضروريــة مــن أجــل تزويدنــا
بدليــل كاف لتوفيــر تأكيــد معقــول يبيــن أن شــركة «انوفســت» ال تخالــف قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
وتــرى الهيئــة أنهــا قــد أبــدت رأيهــا فــي األعمــال التــي قامــت بهــا الشــركة ،وأن مســؤولية التأكــد مــن تنفيــذ هــذه القــرارات تقــع علــى عاتــق اإلدارة ،ونحــن
مســؤولون عــن إبــداء رأي مســتقل يقــوم علــى مراجعــة وتدقيــق أنشــطة وعمليــات " انوفســت ".
وفي رأينا:
أن العقــود والمعامــات والتعامــات المبرمــة مــن قبــل إدارة "انوفســت" خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م التــي قمنــا بتدقيقهــا
ومراجعتهــا تتوافــق مــع قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
كما أن حساب الزكاة متوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
هــذا وقــد ناقشــت الهيئــة مــن يمثــل الشــركة فــي بيانــات القوائــم الماليــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ووجدتهــا مقبولــة شـ ً
ـرعا،
وقــد تــم إعــداد تقريــر الهيئــة بنــاء علــى البيانــات التــي وفرتهــا الشــركة.
وعليه ،فإن الهيئة ترى أن أعمال الشركة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فضيلة الشيخ الدكتور  /خالد شجاع العتيبي
رئيس الهيئة

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

فضيلة الشيخ الدكتور  /مراد بوضايه
عضو هيئة

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

فضيلة الشيخ الدكتور  /داوود سلمان بن عيسى
العضو التنفيذي للهيئة
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------------------------------------

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 معـ ًـا «بالمجموعــة»)
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018والقوائــم الموحــدة للدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المــاك ومصــادر واســتخدامات صنــدوق األعمــال
ً
وفقــا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة
الخيريــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ .إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والتــزام المجموعــة بالعمــل
ً
ـتنادا إلــى أعمــال التدقيــق
اإلســامية هــو مــن مســئولية مجلــس إدارة الشــركة .إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة اسـ
التــي قمنــا بهــا.
لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق للمؤسســات المالية اإلســامية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة 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 أيضـ ًـا تقييــم المبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامــة التــي أجرتهــا اإلدارة وكذلــك تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة
ـوال إلبــداء رأينــا.
الموحــدة .باعتقادنــا أن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا توفــر أساسـ ًـا معقـ ً
الرأي
فــي رأينــا ،أن القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلـــة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر
 2018ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المــاك ومصــادر واســتخدامات صنــدوق األعمــال الخيريــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك
التاريــخ وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقـ ًـا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (المجلــد  ،)4نفيــد بــإن الشــركة تحتفــظ بســجالت
محاســبية منتظمــة وأن القوائــم الماليــة الموحــدة تتفــق مـــع تلــك الســجالت وإن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة تتفــق مــع
القوائـــم الماليـــة الموحــدة.
بإســتثناء مــا هــو مشــار إليــه فــي اإليضــاح  1حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ،لــم يــرد إلــى علمنــا خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018
وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي أو ألحــكام قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو الدليــل
اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (المجلــد  4واألحــكام النافــذة مــن المجلــد  )6وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة
بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو ألحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري سـ ً
ـلبا علــى نشــاط
الشــركة أو مركزهــا المالــي .وقــد حصلنــا مــن اإلدارة علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا .كمــا التزمــت
المجموعــة بمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســامية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة.
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البيانات المالية
الموحدة

م ج م وع ة إن وف س ت •

ال ت ق ري ر ال س ن وي 20 \ 2018

إنوفست ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

إيضاح

2018

2017

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك

5

36.375

21.740

ذمم مدينة

6

32.656

45.383

استثمارات

7

16.201

18.487

استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

8

88.500

85.938

استثمارات عقارية

9

80.786

76.823

ممتلكات وآالت ومعدات

10

11.146

12.965

موجودات أخرى

11

1.305

4.018

266.969

265.354

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المالك
المطلوبات
مطلوبات أخرى وذمم دائنة

12

93.389

102.256

تمويل من بنك

13

9.227

12.927

102.616

115.183

رأس المال

14

114.604

114.604

محسوم منه :أسهم خزانة

14

احتياطيات

15

مجموع المطلوبات
حقوق المالك

()1.239

()1.239

113.365

113.365

3.358

1.999

أرباح مستبقاة

19.808

7.036

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

136.531

122.400

حقوق غير مسيطرة

27.822

27.771

مجموع حقوق المالك

164.353

150.171

مجموع المطلوبات وحقوق المالك

266.969

265.354

د .عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ٣2
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بشار ناصر التويجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إنوفست ش.م.ب.
القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

إيضاح

2018

2017

الدخل التشغيلي
صافي الدخل من عقود المقاوالت

16

16.239

11.714

دخل من استثمارات عقارية

17

3.073

3.981

دخل من استثمارات

18

3.566

4.593

أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى

19

953

672

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

8

()2.238

1.165

20

2.142

1.083

23.735

23.208

دخل آخر
مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية
تكاليف الموظفين

21

5.235

5.098

مصروفات عمومية وإدارية

22

2.723

3.228

703

897

1.651

1.086

908

730

تكاليف التمويل
مصروفات متعلقة بالممتلكات
10

استهالك
مجموع المصروفات التشغيلية

11.220

11.039

صافي الربح التشغيلي

12.515

12.169

1.543

()6.117

الربح للسنة

14.058

6.052

حقوق مساهمي الشركة األم

14.007

5.855

حقوق غير مسيطرة

51

197

4۰95

2۰06

23

استردادات من ( /مخصص مقابل) الذمم المدينة المضمحلة

العائد إلى:

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (سنتات أمريكية)

د .عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة

24

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي

بشار ناصر التويجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ٣2

م ج م وع ة إن وف س ت •
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إنوفست ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم
إحتياطيات
احتياطي

رأس

أسهم

احتياطي

المال

خزانة

قانوني

في  1يناير 2018

114.604

()1.239

1.957

42

تحويل أسهم خزانة

-

-

-

()42

166

الربح للسنة

-

-

-

-

14.007

14.007

محول إلى االحتياطي القانوني

-

-

1.401

-

()1.401

-

-

في  31ديسمبر 2018

114.604

()1.239

3.358

-

19.808

136.531

27.822

164.353

في  1يناير 2017

114.604

()651

1.371

42

9.118

124.484

13.640

138.124

استرجاع توزيعات إلى أموال صندوق
األعمال الخيرية

-

-

-

-

626

626

-

626

أرباح أسهم مدفوعة

-

-

-

-

()7.977

()7.977

-

()7.977

شراء أسهم خزانة

-

()588

-

-

-

()588

-

()588

إقتناء شركة تابعة

-

-

-

-

-

13.934

13.934

الربح للسنة

-

-

-

5.855

5.855

197

6.052

خيار
األسهم

-

أرباح

مجموع

مستبقاة

الحقوق

حقوق غير
مسيطرة

مجموع حقوق
المالك

7.036

122.400

27.771

150.171

124

-

124

51

14.058
-

محول إلى االحتياطي القانوني

-

-

586

-

()586

-

-

-

في  31ديسمبر 2017

114.604

()1.239

1.957

42

7.036

122.400

27.771

150.171

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ٣2
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إنوفست ش.م.ب.
القائمة الموحدة لمصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

2018

2017

مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية
أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في بداية السنة

-

626

استرجاع مخصص ألموال صندوق األعمال الخيرية

-

()626

أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في  31ديسمبر

-

-

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ٣2

م ج م وع ة إن وف س ت •
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إنوفست ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

إيضاح

2018

2017

14.058

6.052

األنشطة التشغيلية
صافي الربح للسنة
تعديالت للبنود التالية:
10

2.158

2.135

مخصص ( /استردادات) من الذمم المدينة المضمحلة

23

()1.543

6.117

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

8

2.238

()1.165

مكسب من صفقة شراء – شركة زميلة

8

-

()3.393

-

()129

استهالك

مكسب من صفقة شراء – شركة تابعة
مكسب محقق من بيع استثمارات عقارية

17

()88

()1.256

خسارة القيمة العادلة غير المحققة من استثمارات عقارية

9

2.387

749

19.210

9.110

68

7.249

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ً
يوما)
ودائع قصيرة األجل (بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90
ذمم مدينة

9.273

()12.776

مطلوبات أخرى وذمم دائنة

()8.867

()7.076

موجودات أخرى

2.713

3.022

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

22.397

()471

اقتناء شركة تابعة ،بعد حسم نقد مكتسب

-

4.217

األنشطة االستثمارية
8

1.516

-

إضافات في استثمارات عقارية

9

()6.872

()7.175

متحصالت من بيع استثمارات عقارية  -صافي

9

610

10.448

شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

8

-

()7.040

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

10

()345

()1.060

توزيعات خالل السنة

8

372

-

أرباح أسهم مستلمة من استثمارات

18

719

-

-

1.976

خسارة اضمحالل من مشروع مشترك

تسوية عينية ألرباح أسهم

6

74

()3.994

1.440

()3.700

()3.481

-

()7.977

شراء أسهم خزانة

-

()588

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()3.700

()12.046

صافي التغير في النقد وما في حكمه

14.703

()11.077

21.540

32.617

36.243

21.540

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

10

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
صافي التغير في التمويل من البنك

13

أرباح أسهم مدفوعة

النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

5

معامالت غير نقدية:
تحويل أسهم خزانة

124

-

6.649

-

-

5.199
748
17.785

شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

8

محول من استثمارات إلى استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

8

-

محول من استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة إلى شركة تابعة

8

-

استثمارات عقارية مقتناة مقابل ذمم مدينة

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ٣2
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

1 1معلومات عن الشركة واألنشطة
) أالتأسيس
إنوفســت ش.م.ب«( .الشــركة») هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ  18يونيــو  2002وتعمــل بموجــب ســجل تجــاري رقــم
 .48848بــدأت الشــركة مزاولــة عملياتهــا التجاريــة بتاريــخ  1أكتوبــر  .2002وبموجــب شــروط عقدهــا التأسيســي ونظامهــا األساســي ،فــإن مــدة الشــركة
هــي  50ســنة ،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  ،19البــرج الشــرقي ،مرفــأ البحريــن المالــي ،المنامــة ،مملكــة البحريــن.
إن الشركة مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية.
تــم ترخيــص الشــركة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كشــركة اســتثمارية تجاريــة مرخصــة ضمــن فئــة رقــم ( 1المبــادئ اإلســامية) لتمــارس أعمالهــا وفقـ ًـا
لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ولتعمــل تحــت إشــراف وبموجــب قوانيــن مصــرف البحريــن المركــزي.
) باألنشطة
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 المجموعــة 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 ( 1المبــادئ اإلســامية) الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي
فــي شــهر ســبتمبر  ،2008فــإن الشــركة مازالــت مســتمرة فــي امتــاك 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 31ديســمبر  .2018تعكــس
اإليضاحــات المعنيــة الــواردة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة معامــات المجموعــة الناتجــة عــن امتــاك الموجــودات العقاريــة ومــا يتعلــق بهــا مــن
مطلوبــات وإيــرادات وتكاليــف.
ً
ً
موظفا).
موظفا كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر 768 :2017
بلغ عدد موظفي المجموعة 589
ً
وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  14فبراير .2019
تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 2أسس اإلعداد
 1.2بيان االلتزام
ً
وفقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ومبــادئ
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة
وقواعــد الشــريعة اإلســامية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة وطبقـ ًـا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وقانــون مصــرف البحريــن
المركــزي والمؤسســات الماليــة والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (المجلــد رقــم  4واألحــكام النافــدة مــن المجلــد رقــم  ،)6وتوجيهــات مصــرف
البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن وألحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة .وفقـ ًـا
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.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 2,2العرف المحاسبي
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء االســتثمارات فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة التــي يتــم احتســابها
بموجــب طريقــة الحقــوق وأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 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 خــاف ذلــك .إال أن العملــة الوظيفيــة للمجموعــة هــي الدينــار البحرينــي.
 3.2أسس التوحيد
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن كل ســنة .أعــدت
القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة باســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة.
تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت فيما بين المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتــم دمــج الشــركة 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 لإلنتفــاع مــن أنشــطتها.
يتــم تســجيل الحقــوق غيــر المســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركة التابعــة كبنــد منفصــل فــي حقــوق مــاك 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 المــاك منــذ تاريــخ الدمــج .يتــم
تخصيــص الخســائر التــي تنطبــق علــى الحقــوق غيــر المســيطرة والتــي تفــوق حصصهــم فــي حقــوق مــاك 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 المعامــات مــع الحقــوق غيــر المســيطرة بنفــس الطريقــة التــي تعامــل فيهــا المعامــات 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
2018

نسبة الملكية
2017

بلد

سنة

التأسيس

التأسيس

النشاط

المحتفظ بها بصورة مباشرة من قبل
الشركة
شركة الخليج للتعمير ش.م.ب( .مقفلة)*

%99.98

%99.98

مملكة البحرين

2009

شراء وبيع وإدارة وتطوير العقارات

شركة تعمير إلدارة الممتلكات الخاصة
ذ.م.م(.تمت تصفيتها)*

%99.00

%99.00

مملكة البحرين

2004

االحتفاظ بأسهم المجموعة نيابة
عن موظفيها فيما يتعلق بخطة خيار
أسهم الموظفين
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 2أسس اإلعداد (تتمة)
 3.2أسس التوحيد (تتمة)
فيما يلي الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة الخليج للتعمير ش.م.ب( .مقفلة):
اسم الشركة التابعة
المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من
قبل الشركة
مرسى البحرين لالستثمار ش.م.ب.

نسبة الملكية
2018

نسبة الملكية
2017

%99.00

%99.00

بلد

سنة

التأسيس

التأسيس

مملكة

النشاط

تطوير وصيانة وتأجير وإدارة المراكز

2006

التجارية والصناعية والمباني السكنية
والممتلكات

شركة سيركو للعقارات وإدارة المرافق
ذ.م.م*.

%99.00

%99.00

مملكة
البحرين

2005

إدارة وصيانة العقارات

شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب.
(مقفلة)*

%99.00

%99.00

مملكة
البحرين

2007

أنشطة المقاوالت

شركة تطوير منتجع دانات المحدودة

%67.57

%67.57

جزر الكايمن

2008

إدارة وتطوير المشاريع العقارية

تامكون للتجارة ش.ش.و.

%100.00

%100.00

مملكة
البحرين

2009

اريسكو تامكون جي في ش.م.ب.
(مقفلة)**

%100.00

%100.00

مملكة
البحرين

استيراد وتصدير وبيع المعدات
اإللكترونية والكهربائية ،واألجهزة
وقطع الغيار الخاصة بها وبيع مواد
البناء.

2014

بناء وصيانة الفلل.

بانورا انتريورز ش.ش.و.

%100.00

%100.00

مملكة
البحرين

2015

أعمال النجارة واألعمال المتعلقة بها.

شركة مرسي البحرين لالستثمار لسكن
العمال ذ.م.م.

%56.67

%56.67

مملكة
البحرين

2007

بيع وشراء وإدارة العقارات.

(مقفلة)*

البحرين

* تــم توحيــد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة كمــا لــو كانــت الشــركة تمتلــك  %100مــن هــذه الشــركات التابعــة ،حيــث يمتلــك المســاهمين
اآلخريــن أســهمهم نيابــة عــن ولمصلحــة ومنفعــة المجموعــة.
خــال ســنة  ،2014دخلــت شــركة تامكــون للمقــاوالت ش.م.ب( .مقفلــة) فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع شــركة اإلنمــاء العقاريــة («اريســكو») لتأســيس
ً
وفقــا لشــروط هــذا االتفــاق فــإن رأس المــال المدفــوع للمشــروع المشــترك هــو
شــركة جديــدة هــي اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب( .مقفلــة).
 250.000دينــار بحرينــي مشــتملة علــى  250.000ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا دينــار بحرينــي للســهم ،ومــن ضمنهــا  125.000ســهم أي بنســبة  %50مملوكــة
مــن قبــل اريســكو و 125.000ســهم أي بنســبة  %50مملوكــة مــن قبــل تامكــون وفقـ ًـا لتفاصيــل التســجيل .ومــع ذلــك ،تــم دفــع رأس المــال بالكامــل مــن
قبــل تامكــون .عــاوة علــى ذلــك ،عــدل الشــركاء فــي المشــروع المشــترك فيمــا بعــد شــروط هــذا الترتيــب عــن طريــق التوصــل إلــى اتفــاق وفيمــا يلــي
المســئوليات الرئيســية المســندة لشــركة تامكــون:
1
2
3
4
5
6
7

ً
مناسبا؛
1تقديم التمويل للمشروع بما في ذلك توفير الضمانات والتأمينات الالزمة حسبما يكون ذلك
2توفير اإلدارة الفنية واإلدارية للمشروع؛
3مسئول عن دفع الرواتب والمكافآت بما في ذلك تعويضهم عن أي أمور تتعلق بحقوقهم؛
4التعاقــد مــن الباطــن والتنســيق مــع المقاوليــن مــن الباطــن ،بمــا فــي ذلــك مراقبــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالعمــل المنجــز المتعلــق
باألنشــطة المتعاقــد عليهــا مــن الباطــن؛ إنجــاز كافــة األنشــطة المتعلقــة بالمشــروع مــع جميــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ذات الصلــة؛
5مسئول عن دفع تكاليف التأمين والضرائب والغرامات المفروضة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمشروع؛
6تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشروع؛
7أداء كافــة األنشــطة وهــو المســئول عــن جميــع االلتزامــات المتعلقــة بالمشــروع مــن جميــع الجوانــب بمــا فــي ذلــك تســهيل والقضــاء علــى أيــة
مشــكالت طــوال فتــرة المشــروع وتقديــم أيــة أمــور ضروريــة مــن تاريــخ التعاقــد حتــى تاريــخ االنتهــاء والتســليم ،مــن دون أي مشــاكل ألصحــاب
المشــروع؛
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 2أسس اإلعداد (تتمة)

 3.2أسس التوحيد (تتمة)
** اريسكو تامكون جي في ش.م.ب( .مقفلة)
8 8اريســكو لهــا الحــق فــي إنهــاء االتفــاق بإرادتهــا وســلطتها التقديريــة الخاصــة فقــط دون أي شــروط  /قيــود  /متطلبــات قانونيــة ودون الحاجــة إلــى
الحصــول علــى أيــة موافقــة قانونيــة؛
9 9ملزمة بتقديم االتفاقية إلى أي طرف يقوم بتمويل المشروع؛
1 10الموافقــة علــى دفــع  %1.5مــن قيمــة العقــد الريســكو ويتــم عمــل المدفوعــات عنــد اســتالم أي دفعــة متعلقــة بالمشــروع .وعــاوة علــى ذلــك ،ســيتم
أيضــا تطبيــق النســبة علــى أي زيــادة فــي قيمــة العقــد الــذي هــو تعويــض عــن خبــرة ومســاهمات اريســكو مــن خــال ممثليهــا؛ و
1 11إخالء مسئولية اريسكو من أية التزامات تتعلق بهذا المشروع وال تضمن أو تدعم اريسكو في أي التزام فيما يتعلق بعقد المشروع.
ً
الحقــا توقيــع اتفــاق بتاريــخ  11نوفمبــر  2015بيــن شــركة تامكــون للمقــاوالت واريســكو ،والتــي تنــص بــأن األخيــر ليــس لديــه أيــة حــق فــي حصــة
تــم
الموجــودات واألربــاح لشــركة اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب( .مقفلــة).
وبالنظــر إلــى الشــروط الرئيســية للترتيــب أعــاه وعلــى الرغــم مــن شــكلها القانونــي ،تعتبــر اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب( .مقفلــة) خاضعــة للســيطرة
بالكامــل مــن قبــل شــركة تامكــون وبالتالــي تــم توحيدهــا كشــركة تابعــة مملوكــة بنســبة .%100
 4,2معيار جديد صادر ولكنه غير إلزامي
معاييــر صــادرة ولكنهــا غيــر إلزاميــة حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وهــي موضحــة أدنــاه .تنــوى المجموعــة تطبيــق هــذة المعاييــر
عندمــا تصبــح إلزاميــة.
ً
اعتبارا من  1يناير )2019
·معيار المحاسبة المالي رقم  – 28المرابحة ومبيعات الدفع المؤجل األخرى (إلزامي
ً
اعتبارا من  1يناير )2020
·معيار المحاسبة الدولي رقم  -30اإلضمحالل والخسائر االئتمانية (إلزامي
ً
اعتبارا من  1يناير )2020
·معيار المحاسبة الدولي رقم  -31وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) (إلزامي
ً
اعتبارا من  1يناير )2021
·معيار المحاسبة الدولي رقم  – 35احتياطيات المخاطر (إلزامي
 3ملخص 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  2018فــي معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية أي تأثيــر علــى القوائــم
الماليــة الموحــدة 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 قصيــرة
األجــل بتواريــخ اســتحقاق أصليــة لفتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل.
ب .ذمم مدينة

الذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة لديهــا مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد التــي ال يتــم تداولهــا فــي الســوق النشــطة .بعــد اإلثبــات المبدئــي،
يتــم الحقـ ًـا قياســها بالتكلفــة المطفــأة ،بعــد حســم اإلضمحــال .يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة مــن اإلضمحــال فــي القائمــة الموحــدة للدخــل كمخصــص
إضمحــال للذمــم المدينــة.
ج .االستثمارات
تشــتمل االســتثمارات علــى أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 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 علــى جميــع األدوات الماليــة التــي لــم يتــم تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال القائمــة الموحــدة للدخــل .بعــد اإلقتنــاء ،يتــم إعــادة قيــاس
االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الحقــوق بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة فــي حقــوق المــاك حتــى
ـا فعندهــا يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة المتراكمــة المســجلة مسـ ً
ـبقا ضمــن حقــوق المــاك
يســتبعد اإلســتثمار أو عندمــا يصبــح اإلســتثمار مضمحـ ً
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 مبدئيـ ًـا بالتكلفــة ،والتــي تمثــل القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع وتكاليــف اإلقتنــاء المرتبطــة بالعقــار .بعــد اإلثبــات المبدئــي ،يتــم إعــادة قيــاس
االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة (فقــط المكاســب) فــي القائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــاك.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
استثمارات عقارية (تتمة)

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
عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماع من األطراف المتقاسمة للسيطرة.
تعتبر الشركة الزميلة مؤسسة تتمتع المجموعة فيها بنفوذ مؤثر وال تعد شركة تابعة أو مشروع مشترك.
استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة
ً
مضافــا
بموجــب طريقــة الحقــوق ،يتــم إدراج االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي بالتكلفــة
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 مباشــرةً فــي حقــوق المشــروع المشــترك
والشــركات الزميلــة ،تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي هــذه التغييــرات وتفصــح عــن هــذا ،إذا اســتلزم األمــر فــي القائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي
حقــوق المــاك .يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة ومشــروعها المشــترك وشــركاتها الزميلــة إلــى حــد حصــة
المجموعــة فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة.
إن تواريــخ إعــداد تقاريــر المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة والمجموعــة متطابقــة والسياســات المحاســبية للمشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة
مطابقــة لتلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــات واألحــداث المتشــابهة فــي الظــروف المماثلــة.
بعــد تطبيــق طريقــة الحقــوق ،تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات أي خســارة اضمحــال فيمــا يتعلــق باســتثمار المجموعــة فــي
مشــروعها المشــترك وشــركاتها الزميلــة .تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت
اضمحــال االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة .ففــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االضمحــال الــذي يعــد الفــرق بيــن
القيمــة القابلــة لالســترداد للمشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة وقيمهــا المدرجــة وإثبــات االضمحــال 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.
ً
وفقا لسياسات التقييم الموضحة أدناه:
يتم تحديد القيمة العادلة لكل موجود مالي على حدة
()1

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

()2

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات غيــر المدرجــة بالرجــوع إلــى أحــدث معاملــة بيــع أو شــراء جوهريــة مــع األطــراف األخــرى ســواء تــم 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.

()3

ـاء علــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
لإلســتثمارات التــي لديهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد ،فــإن القيمــة العادلــة تكــون بنـ ً
المســتقبلية المتوقعــة المحــددة مــن قبــل المجموعــة بإســتخدام معــدالت الربــح الحاليــة الســتثمارات لهــا نفــس الشــروط وخصائــص المخاطــر.

()4

يتــم إدراج اإلســتثمارات التــي ال يمكــن إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة بإســتخدام أي مــن التقنيــات المذكــورة أعــاه بالتكلفــة بعــد حســم مخصــص
اإلضمحــال.

هـ .ممتلكات وآالت ومعدات
تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ،بعــد حســم االســتهالك المتراكــم وخســائر االضمحــال المتراكمــة ،إن وجــدت .يتــم حســاب االســتهالك على
ـاء علــى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة للموجــودات التاليــة:
الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس القســط الثابــت بنـ ً
مباني على أراضي مستأجرة
مكائن ومعدات وأثاث وتركيبات
أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
مركبات

 25سنة
 3إلى  5سنوات
 3سنوات
 3سنوات
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
و .مطلوبات أخرى وذمم دائنة
ســواء تمــت مطالبــة
يتــم إثبــات الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى للمبالــغ المتوجــب دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة،
ً
المجموعــة بهــا مــن قبــل المــورد أو لــم يتــم.

ز .تمويل من بنك
ً
ً
والحقا ،يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة.
مبدئيا بالمتحصالت المستلمة ،بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة.
يتم إثبات التمويل من بنك
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 مباشــرةً
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

( )1الموجودات المالية
يتم إستبعاد الموجود المالي (أو حسب مقتضى الحال 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
ـواء (أ) قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت
·قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود سـ ً
الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو (ب) عندمــا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة للموجــود ولكنهــا قامــت
بنقــل الســيطرة علــى الموجــود.
( )2المطلوبات المالية
يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب العقد قد تم وفائه 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 اضمحــال 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 ذاتــه.
م .إثبات اإليراد

يتــم إثبــات اإليــراد إلــى الحــد الــذي مــن المحتمــل أن تتدفــق منــه المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس اإليــراد بموثوقيــة .يجــب تحقيــق
معاييــر اإلثبــات المحــددة التاليــة قبــل إثبــات اإليــراد:
( )1دخل من الممتلكات
يتــم احتســاب دخــل اإليجــار الناتــج 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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( )2أتعاب 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.
( )3دخل من االستثمارات
يتم إثبات الدخل من االستثمارات عندما يتم اكتسابها.
( )4دخل من عقود المقاوالت
بناء على طريقة النسبة المئوية لألعمال المنجزة.
يتم إثبات الدخل من عقود المقاوالت ً
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 حيــث مــن
المحتمــل أن تكــون هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد .يتــم إثبــات تكاليــف العقــد عنــد تكبدهــا .يتــم تصنيــف الزيــادة فــي قيمــة فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ
علــى تكاليــف العقــد ضمــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة لعمــاء 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 ،فإنــه يتــم إظهــار الرصيــد ضمــن ذمــم تجاريــة مدينــة وذمــم أخــرى
كمبالــغ مســتحقة مــن عمــاء 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 لعمــاء عقــود المقــاوالت.
ن .هيئة الرقابة الشرعية
تخضع أنشطة أعمال المجموعة للرقابة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية.
َ
شرعا
س .إيرادات محظورة
تلتــزم المجموعــة بتجنــب أيــة إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر ال تتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية .وعليــه ،تقــوم المجموعــة بترحيــل هــذه اإليــرادات إلــى حســاب
التبرعــات والتــي تقــوم المجموعــة باســتخدامها ألغــراض اجتماعيــة خيريــة مختلفــة.
ع .عمالت أجنبية
ً
مبدئيا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات 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
ـاء علــى نســب ثابتــة مــن رواتــب الموظفيــن .يتــم إثبــات هــذه المســاهمات كمصروفــات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
شــهرية والتــي تحتســب بنـ ً
ـاء علــى عــدد ســنوات الخدمــة وإتمــام الحــد األدنــى مــن الخدمــة.
كمــا تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر البحرينييــن ،والتــي تســتحق بنـ ً
ـاء علــى المبلــغ االعتبــاري المســتحق الدفــع إذا مــا تــرك جميــع الموظفيــن العمــل
يتــم قيــد التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف بنـ ً
بتاريــخ قائمــة المركــز المالي.
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يتــم عمــل تقييــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــال موجــود مالــي محــدد أو مجموعــة موجــودات
ماليــة .إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،فإنــه يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإلســترداد المقــدر لهــذا الموجــود وكذلــك أي خســارة إضمحــال ناتجــة مــن اإلضمحــال،
ـاء علــى تقييــم المجموعــة للقيمــة المقــدرة للمقابــل النقــدي ،ويتــم إثباتــه فــي القائمــة الموحــدة للدخــل .يتــم عمــل مخصصــات محــددة لتخفيــض جميــع
بنـ ً
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 االضمحــال فــي فتــرة الحقــة ،فــإن االنخفــاض يمكــن أن يعــود إلــى حــدث موضوعــي تــم بعــد إثبــات قيمــة اإلضمحــال ،عندئــذ
فــإن خســارة اإلضمحــال المثبتــة مسـ ٌ
ـبقا يتــم اســترجاعها .يتــم إثبــات أي اســترجاعات الحقــة لخســارة اإلضمحــال فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
فــي حالــة أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الحقــوق ،فإنــه يتــم إظهــار اإلضمحــال مباشــرةً كانخفــاض فــي قيمــة الموجــود
المالــي .خســائر اإلضمحــال فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الحقــوق ال يتــم إســترجاعها مــن خــال القائمــة الموحــدة
للدخــل ،وإنمــا يتــم إثبــات أيــة الزيــادة الالحقــة فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرةً فــي حقــوق المــاك.
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 اعتبـ ً
ـارا 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.
 4القرارات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة يتطلــب مــن اإلدارة أخــذ قــرارات وتقديــرات وفرضيــات قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة لإليــرادات 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 خــال القائمــة الموحــدة للدخــل
أو أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الحقــوق أو أدوات الديــن المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة.
التقديرات والفرضيات
إن الفرضيــات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر األساســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ،ذات المخاطــر
الجوهريــة التــي قــد تكــون سـ ً
ـببا لتعديــل جوهــري للقيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات خــال 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
قامــت إدارة المجموعــة بعمــل تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المصــادر
لالســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور جوهريــة غيــر مؤكــدة والتــي مــن الممكــن
ً
ـكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ولذلــك ،تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى
أن تســبب شـ
أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 4القرارات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة (تتمة)
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 المعامــات المســتقبلية قــد يختلــف عــن التقديــر الحالــي للقيمــة العادلــة والتــي ال تــزال
بعيــدة عــن تقديــرات اإلدارة نظـ ً
ـرا لعــدم التيقــن حــول تقييــم االســتثمارات غيــر المدرجــة.
شركات ذات أغراض خاصة
تقــوم المجموعــة بتأســيس شــركات ذات أغــراض خاصــة بشــكل أساســي لغــرض الســماح للعمــاء بامتــاك 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 نيابـ ًـة 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 إضمحــال 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
ـاء علــى تقييــم المجموعــة لقيمــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة للمقابــل النقــدي ،ويتــم إثباتــه فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
االضمحــال ،بنـ ً
يتــم عمــل مخصصــات محــددة لخفــض جميــع العقــود الماليــة المضمحلــة لقيمهــا النقديــة المتوقــع تحقيقهــا.
السيولة
تديــر المجموعــة ســيولتها مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار بيــان إســتحقاق موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي تــم توضيحهــا فــي إفصاحــات مخاطــر الســيولة
فــي إيضــاح ( 29ج) حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .يتطلــب هــذا عمــل فرضيــات عنــد تحديــد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات التــي ال يوجــد لديهــا
اســتحقاقات محــددة.

 5نقد وأرصدة لدى بنوك

2018

2017

ً
يوما أو أقل)
ودائع قصيرة األجل (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90

10.136

4.244

أرصدة الحسابات الجارية لدى بنوك

26.077

17.249

نقد في الصندوق

30

47

مجموع النقد وما في حكمه

36.243

21.540

ً
يوما)
ودائع قصيرة األجل (بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90

132

200

مجموع النقد واألرصدة لدي البنوك

36.375

21.740

 6ذمم مدينة
2018

2017

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )25

30.413

33.089

ذمم تجارية مدينة

13.380

30.547

ذمم مدينة أخرى

16.073

11.233

إيجار مستحق القبض

1.690

971

61.556

75.840

ً
محسوما منها :مخصص الذمم المدينة المضمحلة

()28.900
32.656

()30.457
45.383

إن المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة هي غير مضمونة ،وال تستحق عليها أرباح وال يوجد لها شروط سداد محددة ويتم التصريح بها من قبل
إدارة المجموعة.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 6ذمم مدينة (تتمة)
تتضمن المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة على مبلغ وقدره  15.535ألف دوالر أمريكي  4.700 /ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  16.525 :2017ألف
دوالر أمريكي  5.000 /ألف دينار كويتي) ،التي تم عمل مخصص بالكامل لها ،الناتجة من معاملة لطرف ذي عالقة تمت خالل سنة .2017لم تمتثل تلك
المعاملة بالمتطلبات التنظيمية للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد رقم  4والمجلد رقم  6وأحكام قانون الشركات التجارية البحريني .في
شهر يناير  2018تم استرداد مبلغ وقدره  990ألف دوالر أمريكي  300 /ألف دينار كويتي وقامت المجموعة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد األطراف األخرى
المعنية في المحاكم المختصة في مملكة البحرين ودولة الكويت إلسترداد المبالغ المتبقية.
فيما يلي التغير في مخصص الذمم المدينة المضمحلة للمجموعة:
في 1يناير

2018

2017

30.457

24.365

المخصص خالل السنة

243

مخصص انتفت الحاجة إليه خالل السنة

()1.786

مبالغ مشطوبة خالل السنة
في  31ديسمبر

()14

28.900

15.534
()25
()9.417
30.457

 7استثمارات

أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق – غير المدرجة
ذات صلة بالعقارات
أخرى
ً
محسوما منها :مخصص اإلضمحالل
في  31ديسمبر

2018

2017

20.987

23.273

3.642

24.629

()8.428

16.201

3.642
26.915
()8.428
18.487

تتضمــن اســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الحقــوق علــى اســتثمارات فــي شــركات غيــر مدرجــة والتــي ال 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 اإلضمحــال نتيجــة لطبيعــة تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا وذلــك لعــدم
إيجــاد طــرق أخــرى مناســبة الســتحقاق قيمهــا العادلــة بموثوقيــة.
فيما يلي التغير في مخصص اإلضمحالل على االستثمارات:

في 1يناير
مبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر

2018

2017

8.428
8.428

11.678
()3.250
8.428

 8استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

في  1يناير
اقتناءات خالل السنة
توزيعات خالل السنة
خسارة اضمحالل على المشروع المشترك (إيضاح )18
صافي حصة المجموعة في (الخسارة)  /الدخل
مكسب من صفقة شراء
محول من استثمارات

2018

2017

85.938
6.649
()372
()1.516
()2.238
-

91.629
6.788
1.165
3.393
748

محول إلى شركة تابعة

-

استبعاد المبيعات البينية

39

-

في  31ديسمبر

88.500

85.938

/ 35

م ج م وع ة إن وف س ت • ال ت ق ري ر ال س ن وي 2018
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 8استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة (تتمة)
تحتفــظ المجموعــة بمخصــص إضمحــال بقيمــة  15مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  13.4 :2017مليــون دوالر أمريكــي) مقابــل اســتثماراتها فــي
المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة.
فيما يلي مخصص اضمحالل على استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة
2018

2017

في  1يناير

13.486

المخصص خالل السنة

1.516

-

في  31ديسمبر

15.002

13.486

13.486

لدى المجموعة استثمار في المشروع المشترك التالي:
نسبة الملكية
االسم
شــركة
للعقــار

األولــى
ذ.م.م.

األنشطة الرئيسية

2018

2017

القيمة المدرجة
بلد التأسيس

2018

2017

الخليجيــة

(اســتثمار مكتســب نتيجــة
لدمــج شــركة تطويــر منتجــع
دانــات المحــدودة)

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

%55.56

%55.56

المملكة العربية
السعودية

40.378

41.932

ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك
بناء على حسابات اإلدارة:
فيما يلي أدناه ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك ً
2018

2017

مجموع الموجودات

57.799

57.799

مجموع المطلوبات

730

662

مجموع اإليرادات

-

-

()68

()93

مجموع صافي الخسارة

ال يوجد لدى المشروع المشترك أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في  31ديسمبر  2018و.2017
الشركات الرئيسية الزميلة للمجموعة هي:
القيمة المدرجة

نسبة الملكية
اسم الشركة الزميلة

األنشطة الرئيسية

2018

2017
%27.39

جزر الكايمن
مملكة البحرين

5.151

المملكة العربية
السعودية

3.643

3.643

48.122

44.006

شركة درة مارينا االستثمارية المحدودة

تطوير وبيع العقارات التجارية
والسكنية

%32.76

شركة تخزين للمستودعات والمخازن
ش.م.ب(.مقفلة)

إدارة وصيانة المستودعات

%37.24

%37.24

شركة بيوت المهندسين للمقاوالت

تطوير العقارات في الظهران،
المملكة العربية السعودية

%23.17

%23.17

بلد التأسيس
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39.328

35.065
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 8استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة (تتمة)
بناء على حسابات اإلدارة:
فيما يلي أدناه عرض لملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة ً
2018

2017

مجموع الموجودات

159.173

167.505

ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة
مجموع المطلوبات

9.138

9.086

مجموع اإليرادات

1.536

6.223

مجموع صافي (الخسارة)  /الدخل

()7.383

4.675

 9استثمارات عقارية

في  1يناير

2018

2017

76.823

50.810

6.872

مشتريات خالل السنة

-

()2.387

خسارة القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات العقارية (إيضاح )17

()749

()522

إستبعادات خالل السنة

()10.448

-

إقتناء شركة تابعة
تسوية عينية للذمم المدينة

-

مكسب من بيع استثمارات عقارية

-

28.779
5.199

-

تسوية عينية ألرباح أسهم

1.976
1.256

80.786

في  31ديسمبر

76.823

ـاء علــى تقييمــات تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن عقــارات مســتقلين معتمديــن.
يتــم إدراج االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة التــي تــم تحديدهــا بنـ ً
ـاء علــى قيــم الســوق المفتوحــة والتــي تمثــل أســعار العقــارات التــي يمكــن تبادلهــا بيــن أطــراف ملمــة بتفاصيــل المعاملــة مــن
تــم اعتمــاد التقييمــات بنـ ً
مشــترين وبائعيــن دون شــروط تفضيليــة.
ـاء علــى التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن عقــارات خارجييــن  96.29مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر
بلغــت قيمــة اإلســتثمارات العقاريــة بنـ ً
ً
ـتنادا إلــى الطبيعــة غيــر الســائلة لســوق العقــارات والتباطــؤ فــي البيئــة االقتصاديــة ،تعتقــد اإلدارة بــأن
 80.30 :2017مليــون دوالر امريكــي) .ومــع ذلــك ،اسـ
القيــم المدرجــة الحاليــة لإلســتثمارات العقاريــة البالغــة  80.82مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  76.82 :2017مليــون دوالر أمريكــي) تقــارب قيمهــا العادلــة.
إن االســتثمارات العقاريــة المســجلة بقيمــه مدرجــة قدرهــا  22.63مليــون دوالر امريكــي ( 31ديســمبر  24.12 :2017مليــون دوالر امريكــي) هــي مرهونــة
كضمــان مقابــل تســهيالت التمويــل (ايضــاح .)13
 10ممتلكات وآالت ومعدات
مباني
على أراضي
مستأجرة

مكائن
ومعدات وأثاث
وتركيبات

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي

مركبات

المجموع

10.122

10.489

1.481

2.263

24.355

إضافات

-

187

49

109

345

استبعادات

-

()55

-

()15

()70

التكلفة
في  1يناير 2018

10.122

10.621

1.530

2.357

24.630

في  31ديسمبر 2018
في  1يناير 2018

1.512

7.001

1.339

1.538

11.390

المخصص للسنة

406

1.411

74

267

2.158

االستهالك المتراكم

استبعادات

-

()55

-

()9

()64

في  31ديسمبر 2018

1.918

8.357

1.413

1.796

13.484

8.204

2.264

117

561

11.146

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018

في  31ديسمبر 2017
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8.610

3.488

142

725

12.965

إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 10ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
فيما يلي االستهالك المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات في القائمة الموحدة للدخل:
2018

2017

االستهالك المحتسب على تكاليف العقد (إيضاح )16

1.250

1.405

االستهالك المحتسب على المصروفات

908

730

2.158

2.135

 11موجودات أخرى

ً
مقدما للمقاولين
مبالغ مدفوعة
ً
مقدما
مبالغ مدفوعة

2018

2017

927

3.552

378

466

1.305

4.018

 12مطلوبات أخرى وذمم دائنة
2018

2017

إيجار عقد التأجير المستحق الدفع (ايضاح )1.12

50.105

50.105

مستحقات وذمم دائنة أخرى

24.085

26.178

مخصص القضايا القانونية القائمة وااللتزامات األخرى (ايضاح )2.12

8.858

8.739

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (ايضاح  3.12و )25

4.689

30

مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

4.398

4.187

ذمم تجارية دائنة

1.254

3.578

ً
مقدما من العميل لعقود المقاوالت
مبالغ مدفوعة

-

9.439

93.389

102.256

إيضاح 1.12
دخلــت المجموعــة فــي عقــد إيجــار طويــل األجــل مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي شــهر ديســمبر  ،2005إن العقــد نافــذ اعتبـ ً
ـارا مــن شــهر مايــو
 2006ولمــدة  50ســنة.
وفقـ ًـا 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  2006إلــى ســنة  .2007إن إيجــار عقــد التأجيــر مســتحق الدفــع ،للفتــرة (مــن ســنة  2008إلــى ســنة  ،)2025وقــد تــم
مقايضتهــا مقابــل النفقــات التــي تحملتهــا المجموعــة الســتصالح األرض المســتأجرة .وبعــد ذلــك ،تلتــزم المجموعــة بدفــع إيجــار عقــد التأجيــر علــى مــدى
ثالثيــن ســنة (مــن ســنة  2026إلــى ســنة .)2056
إيضاح 2.12
خــال ســنة  ،2015تــم رفــع دعــوى قضائيــة مــن قبــل أحــد المســتثمرين ضــد إحــدى شــركات المشــروع والشــركة فيمــا يتعلــق باســتثمارها فــي شــركة
المشــروع .وبتاريــخ  10يونيــو  ،2015أصــدرت غرفــة البحريــن لتســوية المنازعــات حكمهــا ،بإلــزام شــركة المشــروع والشــركة بدفــع مبلــغ وقــدره  701ألــف دوالر
أمريكــي وفائــدة قدرهــا  %4سـ ً
ـنويا مبلــغ وقــدره  26ألــف دوالر أمريكــي مــن تاريــخ المطالبــة وحتــى تاريــخ الســداد الكامــل للمبلــغ باإلضافــة إلــى مبلــغ وقــدره
 8ألــف دوالر أمريكــي أتعــاب المحامــي ومصروفــات أخــرى ذات صلــة.
لــدى الشــركة ســجل تاريخــي للمطالبــات القانونيــة المرفوعــة ضدهــا .ونتيجــة لســجل المطالبــات القانونيــة أجــرت اإلدارة تقييــم للمطالبــات المســتقبلية
المحتملــة ضــد الشــركة ووفقـ ًـا لذلــك ،قامــت بعمــل مخصــص إضافــي بمبلــغ وقــدره  8.149ألــف دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  8.030 :2017ألــف دوالر
أمريكــي) مقابــل تلــك اإللتزامــات المحتملــة المســتقبلية.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 12مطلوبات أخرى وذمم دائنة (تتمة)
إيضاح 3.12
إن المبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات العالقــة هــي غيــر مضمونــة وال تســتحق عليهــا أربــاح وال يوجــد لهــا شــروط ســداد محــددة معتمــدة مــن قبــل إدارة
المجموعــة.
 13تمويل من بنك

تمويل سلع المرابحة

2018

2017

9.227

12.927

حصلــت المجموعــة علــى تمويــل مــن بنــك لغــرض اقتنــاء اســتثمارات وشــراء عقــارات وتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل .تحمــل هــذه المطلوبــات أربــاح
بمعــدالت الســوق ويتــم ســدادها وفقـ ًـا لشــروط الســداد المتفــق عليهــا مــع البنــك المعنــي.
 14رأس المال
2018

2017

المصرح به

 31( 375.000.000ديسمبر  )375.000.000 :2017أسهم عادية بقيمة
إسمية قدرها  0.40دوالر أمريكي للسهم

150.000

150.000

الصادر والمدفوع بالكامل
الرصيد االفتتاحي

 31( 286.511.225ديسمبر  )286.511.225 :2017أسهم عادية بقيمة
إسمية قدرها  0.40دوالر أمريكي للسهم

114.604

114.604

 31( 3.500.000ديسمبر  )3.500.000 :2017أسهم عادية بقيمة

()1.239

()1.239

 31( 283.011.225ديسمبر  )283.011.225 :2017أسهم عادية بقيمة
إسمية قدرها  0.40دوالر أمريكي للسهم

113.365

أسهم خزانة
الرصيد الختامي
113.365

معلومات إضافية عن نمط الملكية
يتــم اإلفصــاح عــن أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا ،دون األخــذ فــي االعتبــار أســهم الخزانــة ،وهــي موضحــة
أدنــاه (حيــث تبلــغ مســاهمتهم أكثــر مــن  ٪5أو أكثــر مــن األســهم القائمــة):
 31ديسمبر 2018
بلد
التأسيس

عدد
األسهم

شركة ميكانيزم للتجارة العامة

الكويت

24.950.000

أخرى

االسم
بيت االستثمار الخليجي
بنك دبي االسالمي
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الكويت

نسبة
الملكية %

38.981.591

%13.61

االمارات

19.748.883

%6.89

متعدد

202.830.751

%70.79

286.511.225

%100

%8.71

إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 14رأس المال (تتمة)
معلومات إضافية عن نمط الملكية (تتمة)
 31ديسمبر 2017
بلد
التأسيس

عدد
األسهم

70.550.155

%24.62

بيت االستثمار الخليجي

الكويت

38.981.591

%13.61

شركة ميكانيزم للتجارة العامة

الكويت

24.950.000

%8.71

االسم
أسعد عبدالعزيز عبدالله السند

الكويت

نسبة
الملكية %

بنك دبي االسالمي

االمارات

19.748.883

%6.89

أخرى

متعدد

132.280.596

%46.17

286.511.225

%100

تمتلــك الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن أســهم حقــوق الملكيــة وحاملــي هــذه األســهم لديهــم حقــوق تصويــت متســاوية ،تــم دفــع قيمــة جميــع األســهم
الصــادرة بالكامــل.
جدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم موضحة على النحو التالي:
في  31ديسمبر 2018
الفئات:
أقل من%1

عدد األسهم
80.283.100

عدد المساهمين

%من اجمالي
األسهم القائمة

688

%28.02

من  %1الى أقل من %5

122.547.651

16

من  %10الى أقل من %50

38.981.591

1

من  %5الى أقل من %10

44.698.883

286.511.225

%42.77

%15.60

2

%13.61

%100

707

في  31ديسمبر 2017
عدد المساهمين

%من اجمالي
األسهم القائمة

أقل من%1

80.750.187

740

%28.18

من  %1الى أقل من %5

51.530.409

10

%17.99

الفئات:

عدد األسهم

من  %5الى أقل من %10

44.698.883

2

%15.60

من  %10الى أقل من %50

109.531.746

2

%38.23

286.511.225

754

%100

فيما يلي تفاصيل حصة ملكية أعضاء مجلس إدارة المجموعة:
عدد األسهم
-

د .عمر سالم المطوع
بشار ناصر التويجري

-

مشاري فؤاد الفوزان

-

خالد عبدالعزيز الغانم

-

مشعل يوسف الزايد

-

يعقوب يوسف بندر

-

عبد الرحمن هشام النصف

-

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017لــم تنتخــب الشــركة مجلــس اإلدارة وبالتالــي لــم يحتفــظ مجلــس اإلدارة بــأي أســهم مــن إجمالــي رأس المــال الصــادر والمدفــوع
بالكامل للشــركة.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 15االحتياطي القانوني وأسهم الخزانة
أ .احتياطي قانوني
وفقـ ًـا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة فإنــه يتطلــب مــن الشــركة تحويــل  %10مــن صافــي ربــح الســنة إلــى االحتياطــي
القانونــي .ويجــوز للشــركة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي  %50مــن 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  1.40١ألــف دوالر أمريكــي إلــى االحتياطــي القانونــي خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  31( 2018ديســمبر  586 :2017ألــف دوالر أمريكــي).
ب .احتياطي خيار األسهم
يمثــل هــذا االحتياطــي الفــرق بيــن ســعر المنــح والقيمــة العادلــة لخيــارات أســهم الشــركة الصــادرة لموظفــي المجموعــة وفقـ ًـا لنظــام خطــة خيــارات أســهم
الموظفين.
 16صافي الدخل من عقود المقاوالت
2018

2017

دخل العقد

54.875

84.374

تكاليف العقد

()38.636

()72.660

16.239

11.714

تتضمن تكاليف العقد على استهالك بإجمالي  1.250ألف دوالر أمريكي ( 31ديسمبر  1.405 :2017ألف دوالر أمريكي).
 17دخل من استثمارات عقارية
2018

2017

دخل إيجار

5.372

3.474

مكاسب محققة من بيع استثمارات عقارية

88

1.256

خسائر القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات العقارية (إيضاح )9

()2.387

()749

3.073

3.981

 18دخل من استثمارات
2018

2017

مكسب محقق من بيع استثمار

4.363

500

دخل أرباح أسهم

719

319

خسارة اضمحالل من مشروع مشترك (إيضاح )8

()1.516

-

مكسب من صفقة شراء – شركة زميلة

-

3.393

مكسب القيمة العادلة من تحويل استثمار إلى استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة

-

252

مكسب من صفقة شراء – شركة تابعة

-

129

3.566

4.593
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 19أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى
2018

2017

دخل إدارة المرافق والممتلكات

636

545

رسوم الخدمات المالية االستشارية

95

127

خدمات إدارية أخرى

222

-

953

672

 20دخل أخر
2018

2017

خدمات المياه والكهرباء

1.640

238

ربح من ودائع قصيرة األجل

191

629

أخرى

311

216

2.142

1.083

 21تكاليف الموظفين
2018

2017

رواتب ومكافآت

4.603

4.420

مصروفات الموظفين األخرى

632

678

5.235

5.098

 22مصروفات عمومية وإدارية
2018

2017

األتعاب القانونية والمهنية

730

480

اإليجار واألسعار والضرائب

601

605

مصروفات أعضاء مجلس االدارة

238

571

إعالن وتسويق

236

309

األتعاب التنظيمية

186

185

مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات

143

148

السفر والنقل

128

70

مصروفات سكن العمال

115

25

تأمين االلتزامات المهنية ألعضاء مجلس اإلدارة

57

66

غرامات مالية (إيضاح )22.1

10

93

خسارة ناتجة من صرف عمالت أجنبية

1

266

مصروفات أخرى

278

410

2.723

3.228

م ج م وع ة إن وف س ت •

ال ت ق ري ر ال س ن وي 42 \ 2018

إنوفست ش.م.ب.
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 22مصروفات عمومية وإدارية (تتمة)
إيضاح ١،٢٢
خــال ســنة  ،2018فرضــت هيئــه أســواق المــال دولــة الكويــت غرامــة ماليــة قدرهــا  10ألــف دوالر أمريكــي للتأخــر فــي اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة
المتعلقــة بتخــارج اســتثمار عقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي شــهر يوليــو .2018
خــال ســنة  ،2017خالفــت الشــركة المــادة  52مــن قانــون مصــرف البحريــن المركــزي ،والقــرار رقــم  27لســنة  ،2015ووحــدة المتطلبــات العامــة مــن الدليــل
االرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد  4حيــث فشــلت الشــركة فــي الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن مصــرف البحريــن المركــزي بشــأن
التغيــرات علــى المراقــب .كمــا خالفــت الشــركة المــادة  163مــن قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقاعــدة الوحــدة التنفيذيــة  5.3.1للدليــل اإلرشــادي لمصــرف
البحريــن المركــزي المجلــد  4حيــث قامــت الشــركة بتقديــم معلومــات مضللــة إلــى مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا يتعلــق بالموجــودات لــدى مراقــب الشــركة.
ولذلــك فــرض مصــرف البحريــن المركــزي غرامــة ماليــة قدرهــا  27ألــف دوالر أمريكــي لمخالفــة هــذه القواعــد.
خــال ســنة  ،2017فــرض مصــرف البحريــن المركــزي غرامــة ماليــة قدرهــا  13ألــف دوالر أمريكــي لشــراء أســهم خزانــة فــي  2يوليــو  2017والتــي تعــدت 90
يومـ ًـا مــدة الفتــرة المعتمــدة للموافقــة المنتهيــة فــي  23يونيــو  2017وبالتالــي أخلــت بعمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ  1.16مــن عمليــات الشــراء
والدمــج واالســتحواذ للدليــل االرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي المجلــد .6
ً
أيضــا غرامــة ماليــة قدرهــا  53ألــف دوالر أمريكــي لمخالفتــه ألحــكام قانــون
وعــاوة علــى ذلــك وخــال ســنة  ،2017فــرض مصــرف البحريــن المركــزي
الشــركات التجاريــة البحرينــي وقواعــد مصــرف البحريــن المركــزي المذكــورة بالنســبة للتعامــل مــع طــرف ذو عالقــة بالشــركة.
 23استردادات من( /مخصص مقابل) الذمم المدينة المضمحلة
قامــت المجموعــة باســترجاع مبلــغ وقــدره  1.786ألــف دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  3.263 :2017ألــف دوالر أمريكــي) نتيجــة لتســوية نهائيــة فيمــا يتعلــق
بالذمــم المدينــة القائمــة المســتحقة مــن أطــراف أخــرى.
قامــت المجموعــة باحتســاب مخصــص مقابــل الذمــم المدينــة مــن أحــدى أطرافهــا ذات العالقــة بإجمالــي  243ألــف دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر :2017
 15.534ألــف دوالر أمريكــي).
قامــت المجموعــة خــال ســنة  2017بتحصيــل بمبلــغ وقــدره  6.154ألــف دوالر أمريكــي وهــو مــا يمثــل تســوية نهائيــة مقابــل الذمــم المدينــة المســتحقة
مــن أحــدى أطرافهــا ذات العالقــة ،وبالتالــي ،تــم اســترجاع مبلــغ المخصــص المعنــي.
 24النصيب 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 خــال الســنة كالتالــي:
2018

2017

الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم للسنة – ألف دوالر أمريكي

14.007

5.855

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في بداية ونهاية السنة – باآلالف

283.011

284.535

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح – سنتات أمريكية

4۰95

2۰06

ال توجد لدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيض ،وبالتالي فأن األرباح للسهم المخفض مماثلة لألرباح للسهم األساسي.
 25أرباح اسهم موصى بتوزيعها
تــم اقتــراح توزيــع أربــاح أســهم بإجمالــي  5.7مليــون دوالر أمريكــي (بواقــع  2.0ســنتات أمريكيــة للســهم) للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وهــي
خاضعــة للحصــول علــى الموافقــات التنظيميــة والحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي (لــم يتــم اقتــراح توزيــع
أربــاح أســهم للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .)2017
 ٢٦أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
تتألــف األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين 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.
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 ٢٦أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)
بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ـاء علــى البنــود والشــروط المعتمــدة مــن
تدخــل المجموعــة فــي معامــات وترتيبــات واتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة بنـ ً
قبــل مجلــس اإلدارة .نتجــت المعامــات واألرصــدة ضمــن األعمــال اإلعتياديــة للمجموعــة .إن األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة هــي غيــر مضمونــة.
فيما يلي أرصدة أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:
 31ديسمبر 2018
شركات زميلة
ومشروع
مشترك

 31ديسمبر 2017

موظفي اإلدارة
الرئيسيين/هيئة
الرقابة الشرعية /أطراف أخرى
ذات عالقة
مدققي
الحسابات
الخارجيين

المجموع

موظفي اإلدارة
شركات زميلة الرئيسيين /هيئة
أطراف أخرى
الرقابة الشرعية/
ومشروع
ذات عالقة *
مدققي الحسابات
مشترك
الخارجيين

المجموع

9.606

-

20.807

30.413

9.488

-

23.601

33.089

()8.764

-

()17.943

()26.706

()8.764

-

()17.699

()26.463

ذمم مدينة  -صافي

842

-

2.864

3.707

724

-

5.902

6.626

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

4.662

25

2

4.689

1

28

1

30

ذمم مدينة  -إجمالي
مخصص

فيما يلي معامالت أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

موظفي اإلدارة
الرئيسيين/هيئة
الرقابة الشرعية/
مدققي
الحسابات
الخارجيين

أطراف
أخرى ذات
عالقة

المجموع

32

-

101

133

32

دخل من استثمارات

-

-

4.363

4.363

-

صافي الدخل من عقود
المقاوالت

-

شركات
زميلة
ومشروع
مشترك

شركات
زميلة
ومشروع
مشترك

موظفي اإلدارة
الرئيسيين/
هيئة الرقابة
الشرعية /مدققي
الحسابات
الخارجيين

أطراف
أخرى
ذات عالقة

المجموع

-

109

141

-

الدخل
أتعاب اإلدارة والخدمات األخرى

صافي حصة الشركة من (خسارة)
 /دخل ناجم من استثمارات في
مشروع مشترك وشركات زميلة
دخل آخر

()2.238
()2.206

-

-

-

-

-

564

564

-

-

()2.238

1.165

-

-

1.165

-

-

-

-

-

25

25

-

4.464

2.258

1.197

-

698

1.895

المصروفات
مصروفات الموظفين

-

1.498

-

1.498

-

1.627

-

1.627

مصروفات عمومية وإدارية

6

362

73

441

9

618

71

698

6

1.860

73

1.939

9

2.245

71

2.325

-

-

-

-

6.154

()15.534

-

()9.380

استردادات ( /مخصص مقابل) من
الذمم المدينة المضمحلة
(إيضاح )23
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 ٢٦أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

رواتب ومزايا أخرى

2018

2017

1.498

1.627

 27معلومات قطاع األعمال
تــم عــرض معلومــات القطــاع فيمــا يتعلــق بقطاعــات أعمــال المجموعــة .إن قطاعــات األعمــال هــي مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات المســتخدمة فــي
تقديــم المنتجــات أو الخدمــات التــي تخضــع لمخاطــر وعوائــد مختلفــة عــن تلــك التــي فــي قطاعــات األعمــال األخــرى .ألغــراض اإلدارة ،تــم تقســيم المجموعــة
إلــى أربعــة قطاعــات أعمــال رئيســية.
إن السياســات المحاســبية لقطاعــات األعمــال هــي نفســها التــي تــم اتباعهــا فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح
 3حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .يتــم إجــراء المعامــات فيمــا بيــن القطاعــات بأســعار الســوق التقديريــة دون شــروط تفضيليــة.
تم اإلفصاح عن معلومات قطاع األعمال على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018

صافي اإليرادات من العمالء الخارجيين

خدمات
االستثمار
وخدمات
ذات الصلة
()533

16.239

المعامالت فيما بين القطاعات

-

-

1.590

-

-

()2.238

-

-

-

عقود
المقاوالت

التطوير وبيع
قطع األراضي
الصناعية

خدمات إدارة
الممتلكات
والمرافق

االستبعادات

4.599

()40

-

20.265

-

231

()231

-

-

1.976

3.566

-

()2.238

المجموع

دخل من استثمارات
صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة
من استثمارات في مشروع مشترك
وشركات زميلة (إيضاح )8
دخل آخر

92

173

2.245

9

()377

2.142

مجموع اإليرادات

()1.089

16.412

6.844

200

1.368

23.735

(خسارة)  /ربح القطاع

()6.368

12.495

5.845

47

2.039

14.058

موجودات القطاع

307.104

65.891

113.981

256

()220.263

266.969

مطلوبات القطاع

66.471

20.244

56.155

47

()40.301

102.616

االستبعادات

صافي اإليرادات من العمالء الخارجيين

خدمات
االستثمار
وخدمات
ذات الصلة
1.816

عقود
المقاوالت

التطوير وبيع
قطع األراضي
الصناعية

خدمات
إدارة الممتلكات
والمرافق

11.714

2.741

96

-

16.367

3.137

-

3.432

-

()1.976

4.593

675

-

575

-

()85

1.165

143

44

878

27

()9

1.083

مجموع اإليرادات

5.771

11.758

7.626

123

()2.070

23.208

(خسارة)  /ربح القطاع

()13.162

7.985

13.133

96

()2.000

6.052

موجودات القطاع

280.609

67.324

91.694

3.555

()177.828

265.354

مطلوبات القطاع

63.821

34.173

56.834

2.027

()41.672

115.183

دخل من االستثمارات
صافي حصة الشركة من(خسارة) /دخل
استثمارات في مشروع مشترك
وشركات زميلة (إيضاح )8
دخل آخر
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 31ديسمبر 2017
المجموع

إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 28التزامات محتملة وارتباطات
تشــتمل االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة علــى إرتباطــات بتقديــم ضمانــات وخطابــات قبــول المصممــة لتلبيــة متطلبــات عمــاء المجموعــة.
إن الضمانــات وخطابــات القبــول تلــزم المجموعــة بالدفــع لألطــراف األخــرى نيابــة عــن العمـــاء فــي بعــض الظــروف.
تتحمل المجموعة االلتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية:

ضمانات

2018

2017

21.577

23.200

تتحمل المجموعة ارتباطات عقود التأجير التشغيلية التالية:
2018

2017

خالل سنة واحدة

421

482

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

68

933

489

1.415

الحد األدنى لمدفوعات عقود التأجير المستقبلية:

المجموع

 29موجودات األمانة
ال يتــم تضميــن الموجــودات المــدارة نيابـ ًـة عــن العمــاء ،والتــي ال تملــك المجموعــة فيهــا حــق قانونــي فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي .بلــغ إجمالــي
القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات  129مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي  31ديســمبر  31( 2018ديســمبر  144 :2017مليــون دوالر أمريكــي).
 30إدارة المخاطر
تعــرف المخاطــر بأنهــا الدمــج بيــن شــدة وتكــرار الخســارة المحتملــة خــال إطــار زمنــي معيــن وهــي كامنــة فــي أنشــطة المجموعــة .ويمكــن التعبيــر عــن
المخاطــر مــن خــال أبعــاد حــدة الخســارة المحتملــة (حجــم التأثيــر) ومــن خــال تكــرار حــدوث الخســارة المحتملــة (إمكانيــة حدوثهــا) .وتعــرف إدارة المخاطــر بأنهــا
العمليــة التــي بموجبهــا تقــوم المجموعــة بتحديــد المخاطــر األساســية ووضــع إجــراءات مخاطــر مســتمرة واضحــة ،اختيــار أو زيــادة أي مــن المخاطــر واســتخدام
أيــة وســائل ووضــع اإلجــراءات لمراقبــة مراكــز المخاطــر الناتجــة .وتعتبــر إدارة المخاطــر بأنهــا إدارة االنضبــاط الجوهريــة ضمــن كل مؤسســة ماليــة ،وتشــمل
جميــع األنشــطة التــي تؤثــر علــى بيــان المخاطــر .وهــي تتضمــن علــى تحديــد وقيــاس ومراقبــة وســيطرة المخاطــر للتأكــد مــن بنــاء حــد أقصــى للقيمــة عنــد
المســاهمين مــن خــال تحقيــق أقصــى عائــد لحقــوق المســاهمين مــن خــال 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
ـتقال عــن أقســام العمــل األخــرى ويتــم تعييــن رئيــس المخاطــر مــن قبــل لجنــة المخاطــر
لهــا المجموعــة .ويعتبــر قســم إدارة المخاطــر فــي المجموعــة مسـ ً
التابعــة للمجلــس والــذي بــدوره يقــدم التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة .إن الــدور الرئيســي إلدارة المخاطــر هــو تعريــف وتحديــد وتقليــل المخاطــر ،والتــي تعــد
مســتقلة وموضوعيــة.
تتعــرض المجموعــة لعــدة مخاطــر متمثلــة فــي مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر اإللتــزام والمخاطــر التشــغيلية .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 والمعامــات مــن خــال لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.
أ) مخاطر االئتمان
تعــرف مخاطــر االئتمــان بعــدم إمكانيــة أحــد مقترضــي المجموعــة أو الطــرف اآلخــر مــن الوفــاء بالتزاماتــه وفقـ ًـا للشــروط المتفــق عليهــا .وتهــدف عمليــة إدارة
مخاطــر االئتمــان إلــى تحقيــق أقصــى معــدل عائــد بالنســبة للمخاطــر مــن خــال الحفــاظ علــى مســتويات االئتمــان ضمــن حــدود ومعاييــر مقبولــة .ولــدى
المجموعــة سياســات وإجــراءات محــددة للقيــام بتحديــد وقيــاس ومراقبــة والســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان فــي كافــة أنشــطة المجموعــة.
1 )1التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى
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.
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 30إدارة المخاطر (تتمة)
أمخاطر االئتمان (تتمة)

)

تعــرف مخاطــر ائتمــان األدوات الماليــة غيــر المدرجــة بالميزانيــة بإمكانيــة اســتمرار تكبــد خســارة نتيجــة لعــدم التــزام أحــد أطــراف األدوات الماليــة مــن الوفــاء
بالتزاماتــه وفقـ ًـا لشــروط العقــد.
يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي .يوضــح الحــد األقصــى إجمالــي المخاطــر ،قبــل تأثيــر
ـا للتطبيق:
تقليــل المخاطــر مــن خــال اســتخدام إتفاقيــات المقاصــة والضمانــات الرئيســية ،ولكــن بعــد مخصصــات االضمحــال ،حيثمــا يكــون ذلــك قابـ ً
إجمالي التعرضات
القصوى
2018

إجمالي التعرضات
القصوى
2017

ذمم مدينة

32.656

45.383

ارتباطات والتزامات محتملة

21.577

23.200

المجموع

54.233

68.583

 )2التحليل الزمني للتسهيالت التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
يلخص الجدول التالي التحليل الزمني للموجودات المالية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة:
 31ديسمبر 2018

ذمم مدينة

لغاية  6أشهر

من  6إلى  12شهر

من  1إلى  3سنوات

 3سنوات وأكثر

المجموع

744

1.860

8.927

-

11.531

 31ديسمبر 2017

ذمم مدينة

لغاية  6أشهر

من  6إلى  12شهر

من  1إلى  3سنوات

 3سنوات وأكثر

المجموع

17.206

3.078

6.582

-

26.866

تم تصنيف الذمم المدينة البالغة  1.85مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمبر  3.64 :2017مليون دوالر أمريكي) كمضمحلة بشكل فردي.
 )3مخاطر 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 الصناعية:
 31ديسمبر 2018
موجودات

مطلوبات

اإلقليم الجغرافي:

التزامات
محتملة

 31ديسمبر 2017
موجودات

مطلوبات

التزامات
محتملة

مملكة البحرين

206.352

102.613

21.577

165.554

105.750

23.200

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

60.617

3

-

99.800

9.433

-

266.969

102.616

21.577

265.354

115.183

23.200
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 30إدارة المخاطر (تتمة)
) أمخاطر االئتمان (تتمة)
 )3مخاطر التركز (تتمة)
 31ديسمبر 2018
موجودات

مطلوبات

القطاع الصناعي:
عقاري

184.643

غير عقاري

73.154

التزامات
محتملة
21.577

 31ديسمبر 2017
موجودات

182.338

مطلوبات

التزامات
محتملة

69.559

23.200

82.326

29.462

-

83.016

45.624

-

266.969

102.616

21.577

265.354

115.183

23.200

) بمخاطر السوق
تنتــج مخاطــر الســوق مــن التقلبــات فــي أســعار الربــح وأســعار صــرف العمــات 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.
1 )1مخاطر معدل الربح
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.
 )2مخاطر العملة
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تعتبــر المجموعــة الدينــار البحرينــي عملتهــا
الوظيفيــة والــدوالر األمريكــي عملــة إعــداد تقاريرهــا الماليــة .كمــا فــي  31ديســمبر  2018و ،2017لــدى المجموعــة صافــي تعرضــات العمــات األجنبيــة فيمــا
يتعلــق بالدينــار البحرينــي والريــال الســعودي والدينــار الكويتــي والدرهــم اإلماراتــي .بإســتثناء الدينــار الكويتــي ،فــإن جميــع العمــات األخــرى مثبتــة بالــدوالر
األمريكــي ،وبالتالــي ال تعتبــر ذات مخاطــر عملــة جوهريــة .تعتبــر تعرضــات المجموعــة لمخاطــر التغيــر فــي الدينــار الكويتــي هامشــية.
 )3مخاطر أسعار األسهم
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 االضمحــال ،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 المــاك.
ج) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتدفقــات النقديــة تجــاه طــرف آخــر عندمــا يحيــن موعد اســتحقاقها .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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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 30إدارة المخاطر (تتمة)
ج) مخاطر السيولة (تتمة)
يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018علــى أســاس الفتــرات المتوقعــة لتحويــل
النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي:
لغاية
شهر
واحد

شهر
واحد إلى
 3أشهر

 3أشهر
إلى 6
أشهر

 6أشهر
إلى سنة
واحدة

سنة واحدة
إلى 5
سنوات

 5سنوات
إلى 10
سنوات

أكثر
من10
سنوات

تاريخ
استحقاق
غير
ثابت

المجموع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى
بنوك

34.999

1.334

-

42

-

-

-

-

36.375

ذمم مدينة

15.401

1.800

919

2.095

12.441

-

-

-

32.656

استثمارات

-

-

-

-

16.201

-

-

-

16.201

استثمارات في
مشروع مشترك
وشركات زميلة

-

-

-

-

88.500

-

-

-

88.500

استثمارات عقارية

-

-

-

-

80.786

-

-

-

80.786

ممتلكات وآالت
ومعدات

-

-

-

-

-

-

-

11.146

11.146

موجودات أخرى

724

214

240

122

5

-

-

-

1.305

مجموع الموجودات

51.124

3.348

1.159

2.259

197.933

-

-

11.146

266.969

المطلوبات
مطلوبات أخرى وذمم
دائنة

19.444

456

562

2.031

17.807

3.316

49.773

-

93.389

تمويل من بنك

39

960

972

1.992

5.264

-

-

-

9.227

مجموع المطلوبات

19.483

1.416

1.534

4.023

23.071

3.316

49.773

-

102.616

صافي فرق السيولة

31.641

1.932

()375

()1.764

174.862

()3.316

()49.773

11.146

164.353

31.641

33.573

33.198

31.434

206.296

202.980

153.207

164.353

-

-

-

-

21.577

-

-

-

فرق السيولة
المتراكمة
االرتباطات واإللتزامات
المحتملة

21.577

يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2017علــى أســاس الفتــرات المتوقعــة لتحويــل
النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي:
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

 30إدارة المخاطر (تتمة)
ج) مخاطر السيولة (تتمة)
لغاية
شهر
واحد

شهر
واحد إلى
 3أشهر

 3أشهر
إلى 6
أشهر

 6أشهر
إلى سنة
واحدة

سنة واحدة
إلى 5
سنوات

 5سنوات
إلى 10
سنوات

أكثر
من10
سنوات

تاريخ
استحقاق
غير
ثابت

المجموع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك

20.479

1.061

-

200

-

-

-

-

21.740

ذمم مدينة

16.164

7.630

11.185

1.396

9.008

-

-

-

45.383

استثمارات

-

-

-

-

18.487

-

-

-

18.487

استثمارات في مشروع
مشترك وشركات
زميلة

-

-

-

-

85.938

-

-

-

85.938

استثمارات عقارية

-

-

-

-

76.823

-

-

-

76.823

ممتلكات وآالت
ومعدات

-

-

-

-

-

-

-

12.965

12.965

موجودات أخرى

1.356

1.058

1.119

345

140

-

-

-

4.018

مجموع الموجودات

37.999

9.749

12.304

1.941

190.396

-

-

12.965

265.354

المطلوبات
مطلوبات أخرى وذمم
دائنة

10.077

8.123

8.881

5.678

14.821

4.535

50.106

35

102.256

تمويل من بنك

-

911

920

1.882

9.214

-

-

-

12.927

مجموع المطلوبات

10.077

9.034

9.801

7.560

24.035

4.535

50.106

35

115.183

صافي فرق السيولة

27.922

715

2.503

()5.619

166.361

()4.535

()50,106

12.930

150.171

فرق السيولة المتراكمة

27.922

28.637

31.140

25.521

191.882

187.347

137.241

150.171

االرتباطات واإللتزامات
المحتملة

-

-

-

-

23.200

-

-

-
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إنوفست ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018
(المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية)

30

إدارة المخاطر (تتمة)

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
المخاطر التنظيمية هي مخاطر عدم االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في مملكة البحرين ودولة الكويت .إن إدارة التزام المجموعة هي
ً
حاليا عن التأكد من االمتثال بجميع األنظمة.
المسئولة
المخاطر القانونية
المخاطــر القانونيــة هــي مخاطــر الخســائر غيــر المتوقعــة مــن المعامــات والعقــود التــي ال يتــم إجراؤهــا وفقـ ًـا 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
مخاطــر الســمعة هــي مخاطــر التصــور الســلبي فيمــا يتعلــق بالممارســات التجاريــة للمجموعــة أو الرقابــة الداخليــة ،ســواء كانــت صحيحــة أم ال ،فإنهــا 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.
 31المسئولية االجتماعية
تلتزم المجموعة بمسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات لألعمال والمؤسسات الخيرية.
 32أرقام المقارنة
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة لكــي تتناســب مــع العــرض المطبــق للســنة الحاليــة .إن إعــادة التصنيــف هــذا لــم يؤثــر علــى
ً
مســبقا.
صافــي الدخــل أو مجمــوع الموجــودات أو مجمــوع المطلوبــات أو حقــوق المــاك المســجلة
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Board of Directors'
Report
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
On behalf of myself and the 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 2018.
Company Performance
INOVEST closed its books, with the Grace of God, on the 2018 fiscal year having reported a consolidated net profit attributable to
parent shareholders of US$14.01 million, representing a 139% increase as compared to US$5.86 million for last year. The Group
also reported that Earnings Per Share attributable to the equity shareholders of the parent company as at December 31st 2018
amounted to US cents 4.95 as compared to US cents 2.06 in 2017. The Net Operating Profit increased by 3%, reaching US$12.52
million at year end 2018, up from US$ 12.17 million in 2017.
The Group’s fiscal indicators, show that Equity Attributable to Parent Shareholders, increased by 12% to stand at US$136.53 million at
the end of the of December 31st, 2018 in comparison to US$122.40 million at 2017 year-end. Further, INOVEST reported consolidated
total assets of US$266.97 million, representing an increase of 1% in comparison to US$265.35 million as of 2017 year-end. On the
liquidity front, INOVEST improved its position, with cash and bank balances representing 14% of the total consolidated assets and
the cash and bank balances rising to reach US$36.38 million, a 67% increase from US$21.74 million as of 31 December 2017.
As a clear reflection of our positive results for the year, INOVEST recorded a Return on Equity of 10.3%, as well as a Return on Assets
of 5.3%, both of which are encouraging indicators in light of the general challenges being faced in regional markets. In light of
these results, the INOVEST Board of Directors recommended, in its last session held on February 14th, 2019, to the Annual General
Assembly a cash dividend distribution of 5% of paid up capital subject to the approval of Central Bank of Bahrain and the Ministry
of Industry and Commerce and Tourism.
INOVEST’S solid financial performance for the year ended December 31st 2018 is a clear testament to the validity of the directives
and strategic initiatives that were laid forth for the year. Their successful implementation which ensured the continuity of our threeyear return to profitability also speaks to the professionalism, investment caliber, and strategic administrative capabilities within the
INOVEST team.
Future Outlook
Today, considering how far we have come, we take even greater responsibility for furthering INOVEST’s success in a sustainable
manner that ensures steady shareholder returns in the years to come. We look onto a new strategic era having approved a
new three plan (2019 - 2021) that earmarks targets such adding to the Group’s existing real estate investment presence, through
investment and sector diversification, with plans to enter into the fields of education, healthcare, and industry as well as to explore
investment opportunities in value added service provisions within the aforementioned fields. INOVEST’s strategy seeks to engage
a new level of growth and sustained development and performance with the aim of strengthening its financial and market position.
At its core, will be a solid backbone of value delivering investments, supported by the expertise and knowledge required to create
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Dr. Omar Al Mutawa
Board Chairman

investment platforms that deliver upon our Group objectives of diversification and liquidity enhancement. Key to this, is continuous
improvement of our existing investment portfolio, but more so focusing efforts on new direct investments and strategic collaborations
into well assessed and calculated opportunities within value added sectors that deliver long term growth and value to our shareholders.
In developing the Group’s strategy, the team was keenly aware of the economic and geopolitical challenges that mark the investment
industry, not only for INOVEST, but for our counterparts as well. Accordingly, the practicality of the strategy was weighed against
sectoral experiences, and newly identified areas for business growth and development. The team at INOVEST will, and is, diligently
sourcing and exploring high growth potential prospects that we believe will fulfill investor confidence in our capabilities to deliver solid
performance and sustained results.
In closing
In my capacity as Chairman of INOVEST, and on behalf of my colleagues the members of the Board of Directors, I would like to extend
our sincere thanks and appreciation to our shareholders, for their consistent support and confidence in the Group. I would also like to
extend my thanks to executive team and staff members within the Group for their truly valuable contributions; as well as to investors,
partners, and other stakeholders for their belief and dedication, and in particular to the Central Bank of Bahrain and Ministry of
Industry, Commerce, and Tourism for their continued support. We pray to Almighty Allah to protect the Kingdom of Bahrain under the
wise leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa.
Lastly, we pray to Almighty Allah to guide and support us and pave our way to achieving continued success.
On behalf of the Board of Directors,

Dr. Omar Al Mutawa
Board Chairman
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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 High-Level Controls Module of Volume 4 and 6 of
the CBB Rulebook, 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 Board of Directors consists of seven Board Members, five independent, and two executive members.
The Board of Directors was elected in the Ordinary General Assembly held on 12 February 2018 for three years, and a new Board of
Directors will be elected in the 2021 Ordinary General Assembly.

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.
All Company policies are being reviewed and approved on annual basis. 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 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 members, and their experience is mix of 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.
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3. Members of the Board of Directors and their other memberships
The following tables show the names and the date of the first membership of the Board of Directors:
Term of
Appointment

Member

Date of First
Appointment

Date of the end of
current Term

Type of
Membership

Position

Notes

Omar Salem Al Mutawa

12 February 2018

Independent

Chairman

-

Bashar Naser Al Tuwaijri

29 March 2011

Executive

Vice Chairman

Continuous
Membership

Independent

Member

-

Independent

Member

-

Mishari Fuad Al Fozan
Khaled Abdulaziz Al Ghanem

12 February 2018
Three Years

12 February 2018

Q1-2021

Mishal Yuusef Al Zayed

12 February 2018

Independent

Member

-

Yaqoub Yousef Bander

12 February 2018

Executive

Member

-

Abdulrahman Hesham Al Nesef

12 February 2018

Independent

Member

-

4. Director Ownership of Shares
None of the share of the company was owned by Board member as at 31st Dec 2018.

5. Distribution of Shareholding
5.1 Distribution of Shares per Nationality

As of 31 December, 2018, the Company’s register show that there were 707 shareholders who own in total 286,511,225 shares. Following
is the distribution of shares in the Company per nationality:
Nationality

Number of Shares

Ownership %

Bahraini

22,043,954

7.69%

Others

264,467,271

92.31%

Total

286,511,225

100.00%

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 as of 31 December 2018:
Shareholders

Number of Shares

State

Ownership %

Gulf Investment House (GIH)

38,981,591

Kuwait

13.606%

Mechanism General Trading Company

24,950,000

Kuwait

8.708%

Dubai Islamic Bank

19,748,883

United Arab
Emirates

6.893%

5.3 Distribution of Share Ownership per Quantity/Size

The following schedule shows the distribution of share ownership as of 31 December 2018 as per shareholding size:
Categories:

Number of shares

Number of
Shareholders

Ownership %

Less than 1%

80,283,100

688

28.02%

up to less than 5% 1%

122,547,651

16

42.77%

up to less than 10% 5%

44,698,883

2

15.60%

up to less than 20% 10%

38,981,591

1

13.61%

Total

286,511,225

707

100.00%

5.4

Ownership by Government

None of the share of the company was owned by the Government as at 31st Dec 2018.
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6. Board of Directors Committees
The Board of Directors formed three committees having specific assignments and powers:
Corporate Governance Committee Members

Position

Responsibilities

Mishari Fuad Al Fozan

Chairman

Abdulrahman Hesham Al Nesef

Vice Chairman

Bashar Naser Al Tuwaijri

Member

Dawoud Salman Bin Essa

Member

Audit & Risk Committee Members

Position

Responsibilities

Type of Membership

Chairman

Independent

Type of Membership

Corporate Governance

Independent
Executive
Independent

Abdulrahman Hesham Al Nesef

Vice Chairman

Yaqoub Yousef Bander

Member

Internal Audit
External Audit
Compliance
Anti-Money Laundering
Risk Management

Nomination & Remuneration Committee Members

Position

Responsibilities

Omar Salem Al Mutawa

Chairman

Mishari Fuad Al Fozan

Vice Chairman

Mishal Yuusef Al Zayed

Member

Khaled Abdulaziz Al Ghanem

Type of Membership
Independent

Human Resource
Compensation & Benefits
Management Issues

Independent
Executive

Independent
Independent
Independent

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 2018, the Board of Directors met six times and the Annual General
Meeting of the Company was held on 29 March 2018.
In addition, the Audit & Risk Committee met six times, the Nomination and Remuneration Committee met four times, and the Corporate
Governance Committee met one time.
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 Department, Risk and Compliance Department,
and Finance Department.
Audit Committee
INOVEST’s Board formed an Audit committee of three members, including two independent members and one executive member.
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:
INOVEST’s Board formed a Nomination and Remuneration Committee of three independent members.
The Nomination and Remuneration Committee shall meet at least 4 times a year. The Committee has a formal written charter.
Corporate Governance Committee:
INOVEST’s Board formed a Corporate Governance Committee of four members, including three independent members and one
executive member.
The Corporate Governance Committee shall meet 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:
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Dr. Omar Salem Al Mutawa
Chairman
Independent
Dr. Omar Salem Al Mutawa received his bachelor’s degree in accounting in 1996 from Kuwait University, and furthered his educational
journey with an MBA from the Maastricht Business School in 2005, and a PhD in 2015 from Brunel University in the UK. Dr. Al Mutawa
undertook an intensive leadership training program from Cornell University - Harvard Business School.
Dr. Al Mutawa currently holds the post of Executive Manager of National Industries Company. Before this, from 2007-2017 Dr. Al Mutawa
served as Deputy CEO of First Investment Company and is currently a Board Member in each of Vision Holding Group and National
Industries Group, as well as a Member of the Board and Board of Trustees of Kingdom University in the Kingdom of Bahrain.
Dr. Al Mutawa brings to the table over 20 years of experience in the fields of finance and investment accrued from extensive experience
at Kuwait Finance House and Gulf Investment House. This experience is enhanced through his position as Chairman of Al Oula Real
Estate Development, and as Vice Chairman and Managing Director of First Education Company. Dr. Al Mutawa has distinguished
experience in organizational structure and behavior, leadership, operations and administrative management, as well as in structuring
and promoting investment products. Moreover, Dr. Al Mutawa is a specialist in the research of administration and human resources. He
has published several articles on the topic and attended numerous international conferences in this field.
Bashar Naser Al Tuwaijri
Vice Chairman
Executive
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, and Chairman of the Afkar
Holding 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.
Abdulrahman Hesham Al Nesef
Member
Independent
Mr. Abdulrahman Al Nesef obtained a bachelor’s degree in Electrical Engineering in 1998 from Kuwait University. In 2006, he joined
MENA Real Estate Company in Kuwait, where he held several managerial positions and responsibilities until being appointed CEO. Mr.
Al Nesef ultimately left MENA Real Estate Company in 2016.
Mr. Al Nesef currently serves as Chairman of Tamcon Contracting Company in the Kingdom of Bahrain, as well as General Manager of
Al Nesef United Contracting Company and Chairman of Solutions Co. for Financial and Accounting Consultancy.
From 1998 to 2006 Mr. Abdulrahman Al Nesef held several positions in several private sector institutions, including International Investor
Company and Osoul Investment Company.
Mishal Yusef Al Zayed
Member
Independent
Mr. Mishal Al Zayed holds a bachelor’s degree in Business Administration, received in 1998 from the University of Tennessee in the
United States of America. In 1999 - 2001, Mr. Al Zayed was a member of the Kuwait Finance House in the field of Credit, moving from
there to join Gulf Investment House until 20016 as Director of Marketing.
From 2006 to 2012 Mr. Mishal Al Zayed was a member of the Board of Directors of Arkan Kuwait Real Estate Company and was also
Assistant to the Vice President at First Investment Company.
From 2013 to date, Mr. Meshal Al Zayed holds the position of Chief Executive Officer of Althouq International for General Trade and
Contracting.
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Mishari Fuad Al Fozan
Member
Independent
Mr. Mishari Al Fozan holds a bachelor’s degree in Business Administration from Kuwait University attained 2004. In 2005, he joined the
First Investment Company (Kuwait) within the field of Credit Management. By 2006, Mr. Al Fozan joined the Gulf Group for Electrical
and Mechanical Works in Kuwait as Human Resources Manager, rising in the ranks until his current position as a Member of the Board
of Directors in the Group.
Mr. Al Fozan is currently the CEO of Gulf Group for Mechanical and Electrical Works in Saudi Arabia and is Chairman of Takhzeen Self
Storage Company in Bahrain.
Mr. Al Fozan has maintained his academic credentials, undertaking certifications such a Master’s in Project Management, as well as a
certificate for modern management, comprehensive training on feasibility studies, and in corporate governance, and strategic studies.
Khaled Abdulaziz Al Ghanem
Member
Independent
Mr. Khaled Al Ghanem holds a bachelor’s degree in Accounting, received in 1998 from Kuwait University. He started his career in
the financial and investment sector where he held several managerial positions in a number of investment and asset and wealth
management companies. He also gained solid ground experience through his work with Ernst & Young.
Mr. Al Ghanem has served as a Board Member for several organizations, including Munshaat Real Estate Projects Co., Kuwaiti Manager
Holding Co. (KMC Holding), and Athman Financial Advisory Company.
From 2012-2015, Mr. Al Ghanem joined Mawared Holding in Kuwait as Deputy Chief Executive Officer. Today, Mr. Al Ghanem is dedicated
to the management and operations of his personal businesses.
Yaqoub Yousef Bander
Member
Executive
Mr. Yaqoub Bandar holds a Master of Business Administration from the Gulf University for Science and Technology (2011) and holds a
bachelor’s degree in Finance from Kuwait University (2003). In 2005, he joined Gulf Investment House in Kuwait, where he held several
managerial positions and responsibilities, rising in the ranks to become Assistant to the CEO.
Mr. Bandar currently serves as the Vice Chairman of Kuwait Light Food Company, as well as a member of the Board of Directors of
Majan Development Company in Oman, and a Board Member of Afkar Holding Company in Kuwait. Mr. Bandar previously served as a
member of the Board of Directors of Arkan Al-Kuwait Real Estate Company in Kuwait.
From 2004 to 2005 Mr. Bandar served as an Investment Supervisor at KFH. Mr. Bandar is also an International Certified Valuation
Specialist.

7. Dates of Board of Directors Meetings and its Committees
Board of Directors: Six meetings were held during 2018:
Meeting Date
Board Member

14 February
2018

28 February
2018

29 April
2018

5 August
2018

1 November
2018

23 December
2018

Attendance
%

Omar Salem Al Mutawa













100%

Bashar Naser Al Tuwaijri













83%

Abdulrahman Hesham Al Nesef













100%

Mishal Yuusef Al Zayed













83%

Mishari Fuad Al Fozan













83%

Khaled Abdulaziz Al Ghanem













100%

Yaqoub Yousef Bander













50%*

* The minimum percentage attendance required by the Central Bank of Bahrain is 75%
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Nomination and Remuneration Committee: Four meetings were held during 2018:
Board Member

Meeting Date
28 February 2018

29 April 2018

5 August 2018

23 December 2018

Attendance %

Omar Salem Al Mutawa









100%

Mishari Fuad Al Fozan









75%

Mishal Yuusef Al Zayed









75%

Corporate Governance Committee: Four meetings were held during 2018:
Board Member

Meeting Date
28 February 2018

2 August 2018

31 October 2018

23 December 2018

Attendance %

Mishari Fuad Al Fozan









100%

Abdulrahman Hesham Al Nesef









100%

Bashar Naser Al Tuwaijri









100%

Dawoud Salman Bin Essa









100%

Audit & Risk Committee: six meetings were held during 2018:
Meeting Date
Board Member

20 February
2018

28 February
2018

26 April 2018

12 July 2018

5 August 2018

1 November
2018

Attendance %

Khaled Abdulaziz Al Ghanem













100%

Abdulrahman Hesham Al Nesef













100%

Yaqoub Yousef Bander













83%

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 Management, 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.

10.Performance Evaluation
In compliance with the Company Corporate Governance Guidelines 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.
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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, Commerce and Tourism, as well as the regulations of the Central Bank of Bahrain.
INOVEST’s 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 Board remuneration was US$171,202 in 2018.

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 Board
The Sharia Supervisory Board 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. 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.
Shaikh Dr. Dawoud Salman bin Essa
Shaikh Dr. 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.
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.
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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 Review
Risk 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 – until April 2018
Mr. Murad Al Ramadan is an investment professional with well over 19 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. Ramdhan holds B.Sc in Accounting from University of Bahrain, and MBA from NYIT.
Yasser Al Jar
Acting Chief Executive Officer – Since April 2018
Mr. Yaser Al Jar is a seasoned professional with over 20 years of experience focused in the fields of audit and 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, and continued his journey to become Chief Executive
Officer of INOVEST in 2019. Al Jar started his career in 1998, in the domain of external assurance services with Arthur Anderson, 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 merged with Ithmaar Bank) and Qatar First Investment Bank.
During this period, Al Jar was nominated on several Board committees, most significantly on the Executive Management Committee. Mr.
Al Jar has the distinguished credentials of having worked in the Islamic banking sector on numerous levels, from dealing with a range
of business products, to deal sourcing, and interacting with third parties, as well as financial and investment structuring. He further sits
on the Boards of a number of real estate and construction-based companies.
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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 14 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 19 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 total salaries remuneration paid to the senior Management was
US$818,561 in 2018.

19. Related Party Transactions
The details of related party transactions are shown under Note 26 of the Consolidated Financial Statements for the year ending 31
December 2018. For further information, the shareholders are requested to refer to said Note.

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
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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 Rulebook (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 Rulebook, the
Company is pleased to inform the shareholders that the Company is in compliance with CBB rules and guidance.

21.External Auditor
The AGM held on 29 March 2018 approved reappointing M/S Ernst & Young to conduct the review and audit of the Company’s
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018. Total fees approved by the Board of Directors for the external
auditors were US$ 129,000.

22. Financial in resulting Violations
During 2018, there was one violation from Capital Markets Authority, Kuwait, which resulted the company paying fine as follow:
Type of the Violation

Value of the financial fine

delay in disclosure of material information

US$ 10 thousand

23. Communications with the Investors
INOVEST communicate to investors through the adherence with both Bahrain Bourse and Kuwait Boursa rules and regulations with
regard to disclosure of material information beside the press releases the Company issued. The Investor may communicate with the
Company via visiting its official website to view the financial data and statements, and all the other information included in the website.
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Sharia Supervisory Board Report

In the name of Allah, The Beneficent, The Merciful
Sharia Supervisory Board Report on the Inovest
For the Financial Year Ended on 31 December 2018
In The Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful, Prayers and Peace are upon the last messenger, our prophet
Mohammed, his family and companions.
To the Shareholders of Inovest,
Acting as Sharia Supervisory Committee pursuant to the appointment resolution passed by the General Assembly of the
Company, we are required to provide the following report:
The Sharia board of Inovest has reviewed the Company principles, contracts or agreements related transactions, and
applications submitted by the Company for the financial year ended on 31 December 2018, and upon comparing them with
the fatwa and rulings issued during the financial year ended on 31 December 2018, we found them compatible with the above
mentioned fatwa and rulings.
We 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 Inovest has not violated Islamic Shari rules and principles.
The Sharia board believes that it has expressed its opinion in respect of the activities carried out by Inovest, and the management
is responsible for ensuring that the Company conducts its business in accordance with Islamic Shari, However, our responsibility
is limited to form an independent opinion based on our review of the activities and operations conducted by Inovest.
In our opinion:
The contracts, transactions and dealings entered into by the Company during the financial year ended on 31 December 2018
that we have reviewed are in compliance with the Islamic Shari rules and principles.
The calculation of Zakat is in compliance with Islamic Shari rules and principles.
The Sharia board has also discussed with the representative of the Company the financial statements for financial year ended
on 31 December 2018, and the Sharia board is satisfied that these statements are in compliance with the Islamic Sharia.
This report has been prepared based on the information provided by the Company, The Sharia board is satisfied that the
Company activities are in compliance with the Islamic Sharia.
Prayers and Peace are upon the last messenger, our prophet Mohammed, his family and companions.

Shaikh Dr. Khalid Shuja’a Al-Otaibi			
Chairman

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

Shaikh Dr. Murad Bou Daia			
Member

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

Shaikh Dr. Dawoud Salaman Bin Essa			
Executive 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 2018, 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 2018, 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 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 2018 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: 45
14 February 2019
Manama, Kingdom of Bahrain
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

Note

2018

2017

ASSETS
Cash and bank balances

5

36,375

21,740

Accounts receivable

6

32,656

45,383

Investments

7

16,201

18,487

Investment in a joint venture and associates

8

88,500

85,938

Investments in real estate

9

80,786

76,823

10

11,146

12,965

11

1,305

4,018

266,969

265,354

93,389

102,256

Property, plant and equipment
Other assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY
Liabilities
Other liabilities and accounts payable

12

Financing from a bank

13

Total liabilities

9,227

12,927

102,616

115,183

114,604

114,604

Owners' Equity
Share capital

14

Less: Treasury shares

14

Reserves

15

Retained earnings

)1,239(

)1,239(

113,365

113,365

3,358

1,999

19,808

7,036

Equity attributable to Parent`s shareholders

136,531

122,400

Non-controlling interest

27,822

27,771

Total owners’ equity

164,353

150,171

TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY

266,969

265,354

Dr.Omar Salem Al Mutawa
Chairman

Yaser Hamad Al-Jar
Chief Executive Officer

The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.
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Bashar Naser Al Tuwaijri
Vice-Chairman

Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
For the year ended 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

Note

2018

2017

16

16,239

11,714

OPERATING INCOME
Net income from construction contracts
Income from investment in real estate

17

3,073

3,981

Income from investments

18

3,566

4,593

Fee for management and other services

19

953

672

8

)2,238(

1,165

20

2,142

1,083

23,735

23,208

Net share of (loss) / income from investment in a joint venture and associates
Other income
TOTAL OPERATING INCOME
OPERATING EXPENSES
Staff costs

21

5,235

5,098

General and administrative expenses

22

2,723

3,228

703

897

1,651

1,086

Financing costs
Property related expenses

908

730

TOTAL OPERATING EXPENSES

Depreciation

10

11,220

11,039

NET OPERATING PROFIT

12,515

12,169

Recoveries from / (provision against) impaired receivables

23

PROFIT FOR THE YEAR

1,543

)6,117(

14,058

6,052

14,007

5,855

51

197

4.95

2.06

Attributable to :
Equity shareholders of the Parent
Non-controlling interest
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (US$ cents)

Dr.Omar Salem Al Mutawa
Chairman

Yaser Hamad Al-Jar
Chief Executive Officer

24

Bashar Naser Al Tuwaijri
Vice-Chairman

The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY
For the year ended 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

Equity attributable to Parent’s shareholders
Reserves
Share
capital

Treasury
shares

Statutory
reserve

Share
option
reserve

Retained
earnings

Total
equity

Noncontrolling
interest

Total
owners’
equity

114,604

)1,239(

1,957

42

7,036

122,400

27,771

150,171

Cancellation of ESOP

-

-

-

)42(

166

124

-

124

Profit for the year

-

-

-

-

14,007

14,007

51

14,058

Transfer to statutory reserve

-

-

1,401

-

)1,401(

-

-

-

At 31 December 2018

114,604

)1,239(

3,358

-

19,808

136,531

27,822

164,353

At 1 January 2017

114,604

)651(

1,371

42

9,118

124,484

13,640

138,124

Reversal of appropriation to charity

-

-

-

-

626

626

-

626

Dividend paid

-

-

-

-

)7,977(

)7,977(

-

)7,977(

Purchase of treasury shares

-

)588(

-

-

-

)588(

-

)588(

Acquisition of a subsidiary

-

-

-

-

-

13,934

13,934

Profit for the year

-

-

-

-

5,855

5,855

197

6,052

Transfer to statutory reserve

-

-

586

-

)586(

-

-

-

114,604

)1,239(

1,957

42

7,036

122,400

27,771

150,171

At 1 January 2018

At 31 December 2017

The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF CHARITY FUND
For the year ended 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

2018

2017

Sources of charity funds
Undistributed charity funds at the beginning of the year

-

626

Reversal of appropriation to charity funds

-

)626(

Undistributed charity funds at 31 December

-

-

The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.
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Inovest B.S.C.
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

Note

2018

2017

14,058

6,052
2,135

OPERATING ACTIVITIES
Net profit for the year
Adjustments for:
Depreciation

10

2,158

Provision / (recoveries) from impaired recievables

23

)1,543(

6,117

Net share of loss / (income) from investment in joint a venture and associates

8

2,238

)1,165(

Gain on bargain purchase - associate

8

-

)3,393(

Gain on bargain purchase - subsidiary
Realised gain on sale of investment in real estate

17

Unrealised fair value loss on investment in real estate

9

-

)129(

)88(

)1,256(

2,387

749

19,210

9,110

Net changes in operating assets and liabilities:
Short-term deposits (with an original maturity of more than 90 days)
Accounts receivable
Other liabilities and accounts payable
Other assets
Net cash from / (used in) operating activities

68

7,249

9,273

)12,776(

)8,867(

)7,076(

2,713

3,022

22,397

)471(

-

4,217

INVESTING ACTIVITIES
Acquisition of a subsidiary net of cash acquired
Impairment loss on a joint venture

8

1,516

-

Additions in investment in real estate

9

)6,872(

)7,175(

Proceeds from sale of investment in real estate - net

9

610

10,448

Purchase of investment in a joint venture and associates

8

-

)7,040(

10

)345(

)1,060(

8

372

-

18

719

-

-

1,976

Purchase of property, plant and equipment
Distributions during the year
Dividends received from investments
In kind settlement of dividend
Proceeds from sale of property, plant and equipment

10

Net cash (used in) / from investing activities

6

74

)3,994(

1,440

FINANCING ACTIVITIES
Net movement in financing from a bank

13

Dividend paid
Purchase of treasury shares

)3,700(

)3,481(

-

)7,977(

-

)588(

)3,700(

)12,046(

NET MOVEMENT IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

14,703

)11,077(

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

21,540

32,617

36,243

21,540

124

-

Net cash used in financing activities

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

5

Non cash transactions comprise:
Transfer of treasury shares
Purchase of investment in a joint venture and associates
Investment in real estate acquired against accounts receivable
Transfer from investment to investment in a joint
venture and associates
Transfer from investment in a joint venture and associates to a subsidiary
The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.
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8

6,649

-

-

5,199

8

-

748

8

-

17,785

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(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 2018. 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 2018 was 589 employee (31 December 2017: 768 employee).
The consolidated financial statements of the Group were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors
dated 14 February 2019.								
2 BASIS OF PREPARATION
2.1 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").								
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Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

2 BASIS OF PREPARATION (continued)
2.2 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).								
2.3 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 noncontrolling 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.				
Name of the subsidiary

Ownership
2018

Ownership
2017

Country of
incorporation

99.98%

Kingdom of
Bahrain

Year of
incorporation

Activity

2009

Purchase, sale,
management and
development of
properties

2004

Holds the Group’s
shares on behalf
of its employees
in respect of the
employees’ share
option plan

Held directly by the Company
Al Khaleej Development Co. B.S.C. (c)*

Tameer for Private Management W.L.L.
(liquidated) *
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99.00%

Kingdom of
Bahrain

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

2 BASIS OF PREPARATION (continued)
2.3 Basis of consolidation (continued)
The following are the subsidiaries held indirectly through Al Khaleej Development Co. B.S.C. (c):
Name of the subsidiary

Ownership
2018

Ownership
2017

Country of
incorporation

Year of
incorporation

Activity

2006

Development, maintenance, leasing
and management of commercial
and industrial centers, residential
buildings and property

Held indirectly by the Company
Bahrain Investment Wharf B.S.C. (c) *

99.00%

99.00%

Kingdom of
Bahrain

Circo Properties & Facilities
Management Co. W.L.L. *

99.00%

99.00%

Kingdom of
Bahrain

2005

Management and maintenance of
properties

Tamcon Contracting Co. B.S.C. (c) *

99.00%

99.00%

Kingdom of
Bahrain

2007

Contracting activities

Dannat Resort Development
Company Limited 		

67.57%

67.57%

Cayman Islands

2008

Managing and Development of Real
Estate Projects

100.00%

100.00%

Kingdom of
Bahrain

2009

Import, export, sale of electronic &
electrical equipment, appliances,
its spare parts and sale of building
materials.

100.00%

100.00%

Kingdom of
Bahrain

2014

Construction and maintenance of
villas.

100.00%

100.00%

Kingdom of
Bahrain

2015

Carpentry and joinery works.

56.67%

56.67%

Kingdom of
Bahrain

2007

Buying, selling and management of
properties.

Tamcon Trading S.P.C.

Eresco Tamcon JV B.S.C. (c)**
Panora Interiors S.P.C.
BIW Labour Accommodation Co W.L.L.
(note 6)		

* 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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Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

2 BASIS OF PREPARATION (continued)
2.3 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.

2.4 New standards issued but not yet effective
The standards issued but not yet effective, up to the date of issuance of the Group’s financial statements are disclosed below. The Group intends to
adopt these standards, when they become effective.								
•
•
•
•

FAS 28 - Murabaha and other deferred payment sales (effective from 1 January 2019)
FAS 30 – Impairment and Credit Losses (effective from 1 January 2020)						
FAS 31 - Investment Agency (Al-Wakala Bi-Al-Istithmar) (effective from 1 January 2020)
FAS 35 - Risk reserves (effective from 1 January 2021)

3 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 2018 changes in AAOIFI financial accounting standards (FAS) had any impact on the consolidated 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.								
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3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Investments (continued)
Losses arising from changes in the fair values of investment in real estate are recognised in the consolidated statement of income. When the property is
disposed of, the gains or losses arising on disposal is taken to the consolidated statement of income.
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 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 postacquisition 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
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3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
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 amortised
cost. 								
								
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.								
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3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Revenue recognition (continued)
(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 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.								
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3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Impairment of financial assets (continued)
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.								

4 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.
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.
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.
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3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Special purpose entities (continued)
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 these
consolidated financial statements. This requires judgement when determining the maturity of assets and liabilities with no specific maturities.

5 CASH AND BANK BALANCES
2018
Short-term deposits (with an original maturity of 90 days or less)
Current account balances with banks
Cash in hand

2017

10,136

4,244

26,077

17,249

30

47

36,243

21,540

132

200

36,375

21,740

2018

2017

Amounts due from related parties (note 25)

30,413

33,089

Trade receivables

13,380

30,547

Other receivables

16,073

11,233

Total cash and cash equivalents
Short-term deposits (with an original maturity of more than 90 days)
Total cash and bank balances

6 ACCOUNTS RECEIVABLE

Rent receivable
Less: provision for impaired receivables

1,690

971

61,556

75,840

)28,900(

)30,457(

32,656

45,383

Amounts due from related parties are unsecured, bear no profit, have no fixed repayment terms and are authorised by the Group›s management.
Amounts due from related party include an amount of US$ 15,535 thousand / KWD 4,700 thousand (31 December 2017: US$ 16,525 thousand / KWD
5,000 thousand), which is fully provided, resulted from a related party transaction that has taken place during 2017. Such transaction was not in
compliance with the regulatory requirements of Central Bank of Bahrain Rulebook, Volume 4, Volume 6, and Bahrain Commercial Companies Law. In
January 2018 an amount of US$ 990 thousand / KWD 300 thousand has been recovered and the Group has taken the necessary actions against the
respective counterparties at the appropriate courts in Kingdom of Bahrain and State of Kuwait to recover the remaining amount.
The movement in the Group’s provision for impaired receivables is as follows:
2018

2017

30,457

24,365

Charge during the year

243

15,534

Write off during the year

)14(

)25(

At 1 January

Write back during the year
At 31 December

)1,786(

)9,417(

28,900

30,457
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7 INVESTMENTS
2018

2017

20,987

23,273

Equity-type instruments at fair value through equity - Unquoted
Real estate related
Others
Less: Provision for impairment
At 31 December

3,642

3,642

24,629

26,915

)8,428(

)8,428(

16,201

18,487

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 2018 and 2017.
The movement in provision for impairment on investments is as follows:
2018
At 1 January
Write off
At 31 December

8,428
8,428

2017
11,678
)3,250(
8,428

8 INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES
2018
At 1 January
Acquisitions during the year
Distributions during the year

2017

85,938

91,629

6,649

6,788

)372(

-

)1,516(

-

)2,238(

1,165

Gain on bargain purchase

-

3,393

Transfer from investments

-

748

Impairment loss on a joint venture (note 18)
Net share of (loss) / income

Transfer to a subsidiary
Inter company sales elimination
At 31 December

-

)17,785(

39

-

88,500

85,938

The Group mantains a provision for impairment of US$ 15 million (31 December 2017: US$ 13.4 million) against its investment in a joint venture and
associates.										
The movement in provision for impairment on investment in a joint venture and associates is as follows:
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8 INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES (continued)
2018
At 1 January

13,486

13,486

1,516

-

15,002

13,486

Charge during the year
At 31 December

2017

The Group has an investment in the following joint venture:
Ownership
Name of associate
First Gulf Real Estate
Company WLL
(Investment acquired as
a result of consolidation
of Dannat Resort
Development Company
Ltd)		

Principal activities

Purchase of land and construct
buildings thereon for investments
through sale or lease, manage
and maintain real estates

Carrying value

2018

2017

Country of incorporation

2018

2017

55.56%

55.56%

Kingdom of Saudi Arabia

40,378

41,932

Summarised financial information of joint venture
Summarised financial information of the joint venture based on the management accounts, is presented below:
2018

2017

57,799

57,799

Total liabilities

730

662

Total revenues

-

-

)68(

)93(

Total assets

Total net loss
The joint venture had no contingent liabilities or capital commitments as at 31 December 2018 and 2017.
The principal associates of the Group are:
Ownership
Name of associate

Principal activities

Carrying value

2018

2017

Country of incorporation

2018

2017

39,328

35,065

Durrat Marina Investment
Company Ltd.

Development and sale of
commercial and residential
properties

32.76%

27.39%

Cayman Islands

Takhzeen Warehousing
and Storage Company

Management and maintenance
of warehouses

37.24%

37.24%

Kingdom of Bahrain

5,151

5,298

Boyot Al Mohandseen
Contracting Company

Development of real estate in
Dhahran, Kingdom of Saudi
Arabia

23.17%

23.17%

Kingdom of Saudi Arabia

3,643

3,643

48,122

44,006
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8 INVESTMENT IN A JOINT VENTURE AND ASSOCIATES (continued)
Summarised financial information of associates, based on the management accounts, are presented below:
2018

2017

159,173

167,505

Total liabilities

9,138

9,086

Total revenues

1,536

6,223

)7,383(

4,675

2018

2017

76,823

50,810

Summarised financial information of associates
Total assets

Total net (loss) / income
The associates had no contingent liabilities or capital commitments as at 31 December 2018 and 2017.

9 INVESTMENTS IN REAL ESTATE

At 1 January
Purchases during the year

6,872

-

)2,387(

)749(

Disposals during the year

)522(

)10,448(

Acquisition of a subsidiary

-

28,779

In-kind settlement of receivables

-

5,199

In-kind settlement of dividend

-

1,976

Gain on sale of investment in real estate

-

1,256

80,786

76,823

Unrealised fair value loss on investment in real estate (note 17)

At 31 December

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$ 96.29 million (31 December
2017: US$ 80.30). 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$ 80.82 million (31 December 2017: US$
76.82 million) approximates its fair value.										
Investments in real estate stated at a carrying amount of US$ 22.63 million (31 December 2017: US$ 24.12 million) are secured as
collateral against the financing facilities obtained (note 13).								
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10 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Buildings on
leasehold
land

Machinery,
equipment
furniture
and fixtures

Computer
hardware
and
software

Motor
vehicles

Total

Cost
At 1 January 2018

10,122

10,489

1,481

2,263

24,355

Additions

-

187

49

109

345

Disposals

-

)55(

-

)15(

)70(

10,122

10,621

1,530

2,357

24,630

At 1 January 2018

1,512

7,001

1,339

1,538

11,390

Charge

406

1,411

74

267

2,158

-

)55(

-

)9(

)64(

1,918

8,357

1,413

1,796

13,484

At 31 December 2018

8,204

2,264

117

561

11,146

At 31 December 2017

8,610

3,488

142

725

12,965

At 31 December 2018
Accumulated depreciation

Disposals
At 31 December 2018
Net book amount:

Depreciation on property, plant and equipment charged to the consolidated statement of income is as follows:
2018

2017

1,250

1,405

908

730

2,158

2,135

2018

2017

Advances to contractors

927

3,552

Prepayments

378

466

1,305

4,018

Depreciation charged to contract costs (note 16)
Depreciation charged to expenses

11 OTHER ASSETS
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12 OTHER LIABILITIES AND ACCOUNTS PAYABLE
2018

2017

Lease rent payables (note 12.1)

50,105

50,105

Accruals and other payables

24,085

26,178

Case compensation and other contingencies (note 12.2)

8,858

8,739

Amounts due to related parties (note 12.3 and 25)

4,689

30

Retentions payable

4,398

4,187

Trade payables

1,254

3,578

-

9,439

93,389

102,256

Advance from a client for construction contract

Note 12.1
The Group entered into a long term lease contract with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism (“MOICT”) 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 12.2
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$ 8,149 thousand (31 December 2017:
US$ 8,030 thousand) for such future contingencies.
Note 12.3
Amounts due to related parties are unsecured, bear no profit, have no fixed repayment terms and are authorised by the Group’s
management.											
13 FINANCING FROM A BANK

Commodity murabaha financing

2018

2017

9,227

12,927

The Group has obtained financing from a bank to fund the acquisition of investments, purchase of real estate and to meet working
capital requirements. These liabilities bear market rates of profit and are repayable in accordance with the repayment terms agreed
with the respective bank. 												
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14 SHARE CAPITAL
2018

2017

150,000

150,000

114,604

114,604

)1,239(

)1,239(

113,365

113,365

Authorised
375,000,000 (31 December 2017: 375,000,000) ordinary shares of US$0.40 each
Issued and fully paid-up
Opening balance
286,511,225 (31 December 2017: 286,511,225) ordinary shares of US$0.40 each
Treasury shares
Less: 3,500,000 (31 December 2017: 3,500,000) treasury shares
Closing balance
283,011,225 (31 December 2017: 283,011,225) ordinary shares

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 2018

Incorporation

Number of
shares

holding %

Gulf Investment House

Kuwait

38,981,591

13.61%

Mechanism General Trading Company

Kuwait

24,950,000

8.71%

United Arab Emirates

19,748,883

6.89%

202,830,751

70.79%

286,511,225

100%

Incorporation

Number of
shares

holding %

Kuwait

70,550,155

24.62%

Name

Dubai Islamic Bank
Others

Various

At 31 December 2017
Name
Asaad Abdulaziz Abdulla Alsanad
Gulf Investment House

Kuwait

38,981,591

13.61%

Mechanism General Trading Company

Kuwait

24,950,000

8.71%

Dubai Islamic Bank
Others

United Arab Emirates
Various

19,748,883

6.89%

132,280,596

46.17%

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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14 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 2018
No. of shares

No. of
shareholders

of total %
outstanding
shares

Less than 1%

80,283,100

688

28.02%

1% up to less than 5%

122,547,651

16

42.77%

5% up to less than 10%

44,698,883

2

15.60%

38,981,591

1

13.61%

286,511,225

707

100%

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%

Name

10% up to less than 50%

At 31 December 2017
Name

Details of shares owned by the directors of the Group are as follows:
31 December 2018
Number of shares
Dr.Omar Salem Al Mutawa

-

Bashar Naser Al Tuwaijri

-

Meshari Fuad Al Fozan

-

Khaled Abdulaziz Al Ghanem

-

Meshal Yousef Al Zayed

-

Yaqoub Yousef Bandar

-

Abdulrahman Hesham Al Nesef

-

At 31 December 2017, the Company did not have elected Board of Directors thus no shares were held by the Board of directors out of
the total issued and fully paid-up share capital of the Company.							
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15 STATUTORY RESERVES AND TREASURY SHARES
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$ 1,401
thousand has been made for the year ended 31 December 2018 (31 December 2017: US$ 586 thousand).
b. Share option reserve
This represents the difference between the grant price and fair value of the Company’s share options issued to the Group’s employees
in accordance with the Employee Share Option Plan (“ESOP”) Scheme. 						
16 NET INCOME FROM CONSTRUCTION CONTRACTS

Contract income
Contract costs

2018

2017

54,875

84,374

)38,636(

)72,660(

16,239

11,714

The contract costs include depreciation amounting to US$ 1,250 thousand (31 December 2017: US$ 1,405 thousand).
17 INCOME FROM INVESTMENT IN REAL ESTATE

Rental income
Realised gains on sale of investment in real estate
Unrealised fair value losses on investment in real estate (note 9)

2018

2017

5,372

3,474

88

1,256

)2,387(

)749(

3,073

3,981

18 INCOME FROM INVESTMENTS

Realised gain on sale of an investment
Dividend income
Impairment loss on a joint venture (note 8)

2018

2017

4,363

500

719

319

)1,516(

-

Gain on bargain purchase - associate

-

3,393

Fair value gain on transfer of investment to investment
in a joint venture and associates

-

252

Gain on bargain purchase - subsidiary

-

129

3,566

4,593
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19 FEE FOR MANAGEMENT AND OTHER SERVICES
2018

2017

636

545

95

127

222

-

953

672

2018

2017

1,640

238

Profit on short-term deposits

191

629

Others

311

216

2,142

1,083

2018

2017

Salaries and benefits

4,603

4,420

Other staff expenses

632

678

5,235

5,098

2018

2017

Property and facility management income
Financial advisory service charges
Other management services

20 OTHER INCOME

Electricity and water services

21 STAFF COSTS

22 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Legal and professional fees

730

480

Rent, rates and taxes

601

605

Board member expenses

238

571

Advertising and marketing

236

309

Regulatory fees

186

185

IT related expenses

143

148

Travelling and transportation

128

70

Labour accommodation expenses

115

25

Directors professional liability insurance

57

66

Financial penalties (note 22.1)

10

93

1

266

Foreign exchange loss
Other expenses

278

410

2,723

3,228

Note 22.1
During 2018, Kuwait Capital Markets Authority imposed a financial penalty of US$ 10 thousand for delay in disclosure of material
information relating to the exit from real estate investment in Saudi Arabia in July 2018.
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 22
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GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)
Note 22.1(continued)
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.
During 2017, 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, during 2017 CBB also imposed a financial penalty of US$ 53 thousand for breaching BCCL and CBB Rules for dealing with a
related party company.												
23 RECOVERIES FROM / (PROVISION AGAINST) IMPAIRED RECEIVABLES
The Group reversed an amount of US$ 1,786 thousand (31 December 2017: US$ 3,263 thousand) as a result of settlements in respect of
outstanding account receivables due from third parties.
The Group booked a provision against one of its related party receivables amounting US$ 243 thousand (31 December 2017: US$
15,534 thousand)
During 2017, the Group collected US$ 6,154 thousand representing final settlement against outstanding account receivables due from
one of its related parties and, hence, the respective provision amount has been reversed. 					
						
24 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:		

Income attributable to the equity
shareholders of the parent for the year
Weighted average number of shares
outstanding at the beginning and end of the year
Earnings per share - US$ cents

2018

2017

14,007

5,855

283,011

284,535

4.95

2.06

The Company does not have any potentially dilutive ordinary shares, hence the diluted earnings per share and basic earnings per
share are identical.												
25 PROPOSED DIVIDEND
A dividend of US$ 5.7 million (US$ cents 2.0 per share) is proposed for the year ended 31 December 2018 subject to regulatory
approvals and the approval of the shareholders in the Annual General Meeting (no dividend was proposed for the year ended 31
December 2017).												
26 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.
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26 RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)
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. Outstanding balances at the year end are unsecured.							
The related party balances included in the consolidated financial statements are as follows:
31 December 2017

31 December 2018
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

9,606

-

20,807

30,413

9,488

-

23,601

33,089

Provision

)8,764(

-

)17,943(

)26,706(

)8,764(

-

)17,699(

)26,463(

842

-

2,864

3,707

724

-

5,902

6,626

4,662

25

2

4,689

1

28

1

30

Accounts receivable - net
Other liabilities and accounts
payable

The related party transactions included in the consolidated financial statements are as follows:
31 December 2017

31 December 2018

Associates
and
joint
venture
Income
Fee for management and
other services
Income from investments
Net income from construction
contracts
Net share of (loss) / income
from investment in a joint
venture and associates
Other income

Key
management
/personnel
Board
/members
external
auditors

Other
related
parties

Total

Associates
and
joint
venture

Key
management
personnel/
Board
members/
external
auditors

32

-

101

133

32

-

-

-

4,363

4,363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)2,238(

-

-

-

-

Other
related
parties

Total

109

141

-

564

564

1,165

-

-

1,165

-

-

-

25

25

4,464

2,258

1,197

-

698

1,895

1,498

-

1,498

-

1,627

-

1,627

6

362

73

441

9

618

71

698

6

1,860

73

1,939

9

2,245

71

2,325

-

-

-

-

6,154

)15,534(

-

)9,380(

)2,238(
)2,206(

Expenses
Staff costs
General and administrative
expenses
Recoveries from / (provision
against) impaired
receivables (note 23)
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26 RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)
Compensation of the key management personnel is as follows:

Salaries and other benefits

2018

2017

1,498

1,627

27 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 2018

Net revenues from
external customers
Inter-segment transactions
Income from investments
Net share of loss from
investment in a joint venture and
associates (note 8)
Other income

Investment
and related
services

Construction
Contracts

Development
and sale of
industrial
plots

Property
and facility
tnemeganam
secivres

Eliminations

Total

)533(

16,239

4,599

)40(

-

20,265

-

-

-

231

)231(

-

1,590

-

-

-

1,976

3,566

)2,238(

-

-

-

-

)2,238(

92

173

2,245

9

)377(

2,142

Total revenue

)1,089(

16,412

6,844

200

1,368

23,735

Segment (loss) / profit

)6,368(

12,495

5,845

47

2,039

14,058

Segment assets

307,104

65,891

113,981

256

)220,263(

266,969

66,471

20,244

56,155

47

)40,301(

102,616

Segment liabilities
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27 SEGMENTAL INFORMATION (continued)
31 December 2017
Investment
and related
services

Construction
Contracts

Development
and sale of
industrial
plots

Property
and facility
tnemeganam
secivres

Eliminations

Total

Net revenues from
external customers

1,816

11,714

2,741

96

-

16,367

Income from investments

3,137

-

3,432

-

)1,976(

4,593

Net share of (loss) / income from
investment in a joint venture and
associates (note 8)

675

-

575

-

)85(

1,165

Other income

143

44

878

27

)9(

1,083

Total revenue

5,771

11,758

7,626

123

)2,070(

23,208

Segment (loss) / profit
Segment assets

)13,162(

7,985

13,133

96

)2,000(

6,052

280,609

67,324

91,694

3,555

)177,828(

265,354

63,821

34,173

56,834

2,027

)41,672(

115,183

Segment liabilities

28 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:

Guarantees

2018

2017

21,577

23,200

2018

2017

421

482

The Group has the following operating lease commitments:

Future minimum lease payments:
Within one year
After one year but not more than five years			
Total
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29 FIDUCIARY ASSETS
											
The assets managed on behalf of customers, to which the Group does not have any legal title are not included in the interim consolidated
statement of financial position. At 31 December 2018, the carrying value of such assets is US$ 129 million (31 December 2017: US$ 144
million).													
													
30 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. 											
		
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. 												
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30 RISK MANAGEMENT (continued)
a) Credit risk (continued)
i)

Maximum exposure to credit risk without taking account of any collateral and other credit enhancements (continued)
Gross
maximum
exposure
2018
32,656

Gross
maximum
exposure
2017
45,383

Commitments and contingent liabilities

21,577

23,200

Total

54,233

68,583

Accounts receivable

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 2018
Up to 6 months

6-12 Months

1-3 Years

3 Years and
above

Total

744

1,860

8,927

-

11,531

Up to 6 months

6-12 Months

1-3 Years

17,206

3,078

6,582

Accounts receivable

31 December 2017
Accounts receivable

3 Years and
above
-

Total
26,866

Accounts receivables amounting to US$ 1.85 million (31 December 2017: US$ 3.64 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.							
The Group›s exposure analysed on geographic regions and industry sectors is as follows:
31 December 2018
Assets

Liabilities

Contingent
liabilities

206,352

102,613

21,577

60,617

3

-

266,969

102,616

21,577

Geographic region:
Kingdom of Bahrain
Other GCC countries

31 December 2018
Liabilities

Contingent
liabilities

184,643

73,154

21,577

82,326

29,462

-

266,969

102,616

21,577

Assets
Industry sector:
Real estate
Non real estate
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31 December 2017
Liabilities

Contingent
liabilities

165,554

105,750

23,200

99,800

9,433

-

265,354

115,183

23,200

Assets

31 December 2017
Liabilities

Contingent
liabilities

182,338

69,559

23,200

83,016

45,624

-

265,354

115,183

23,200

Assets
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30 RISK MANAGEMENT (continued)
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 2018 and 2017, 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.
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.					
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30 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 2018 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

34,999

1,334

-

42

-

-

-

-

36,375

15,401

1,800

919

2,095

12,441

-

-

-

32,656

Investments

-

-

-

-

16,201

-

-

-

16,201

Investment in a joint
venture and
associates

-

-

-

-

88,500

-

-

-

88,500

Investments in real
estate

-

-

-

-

80,786

-

-

-

80,786

Property, plant and
equipment

-

-

-

-

-

-

-

11,146

11,146

Other assets

724

214

240

122

5

-

-

-

1,305

Total assets

51,124

3,348

1,159

2,259

197,933

-

-

11,146

266,969

19,444

456

562

2,031

17,807

3,316

49,773

-

93,389

39

960

972

1,992

5,264

-

-

-

9,227

Total liabilities

19,483

1,416

1,534

4,023

23,071

3,316

49,773

-

102,616

Net liquidity gap

31,641

1,932

)375(

)1,764(

174,862

)3,316(

)49,773(

11,146

164,353

Cumulative liquidity
gap

31,641

33,573

33,198

31,434

206,296

202,980

153,207

164,353

-

-

-

-

21,577

-

-

-

ASSETS
Cash and bank
balances
Accounts receivable

LIABILITIES
Other liabilities and
accounts payable
Financing from a
bank

Contingencies and
commitments
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21,577

Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

30 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 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

20,479

1,061

-

16,164

7,630

-

6 months
to 1 year

1 to 5
years

5 to 10
years

Over
10 years

No fixed
maturity

Total

200

-

-

-

-

21,740

11,185

1,396

9,008

-

-

-

45,383

-

-

-

18,487

-

-

-

18,487

-

-

-

-

85,938

-

-

-

85,938

-

-

-

-

76,823

-

-

-

76,823

-

-

-

-

-

-

-

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

10,077

8,123

8,881

5,678

14,821

4,535

50,106

35

102,256

-

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

27,922

28,637

31,140

25,521

191,882

187,347

137,241

150,171

-

-

-

-

23,200

-

-

-

ASSETS
Cash and bank
balances
Accounts receivable
Investments
Investment in a joint
venture and
associates
Investments in real
estate
Property, plant and
equipment

LIABILITIES
Other liabilities and
accounts payable
Financing from a
bank

Cumulative liquidity
gap
Contingencies and
commitments

23,200
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Inovest B.S.C.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2018
(Expressed in US$000’s)

30 RISK MANAGEMENT (continued)
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.
31 SOCIAL RESPONSIBILITY
The Group intends to discharge its social responsibilities through donations to charitable causes and organisations.
32 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.				
								

53 \

INOVEST Group • Annual Report 2018

