
. ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

األنشطة الرئيسية

المركز المالي الموحد والنتائج 

أعضاء مجلس اإلدارة

 (رئيس مجلس اإلدارة)صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل 

تونكو يعقوب خيرا

المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى

الشيخ زامل عبدهللا الزامل

السيد محمد عبدالرحمن بوجيري

السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي 

الدكتورة أماني خالد بورسلي

الشيخ محمد عبدهللا الخريجي

السيدة إلهام إبراهيم عبدهللا حسن

السيد عمر عبدي علي

 مليون دوالر أمريكي لعام 21.5 ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2021 ديسمبر 31 مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 60.3سجلت المجموعة صافي ربح قدره 

بلغ . 2020 مليون دوالر لعام 41.7 ، مقارنةً إلى خسارة صافية قدرها 2021 مليون دوالر أمريكي لعام 38.6ويبلغ صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة . 2020

.( مليون دوالر8،383.7: 2020 ديسمبر 31) مليون دوالر 9،032.8 2021 ديسمبر 31إجمالي األصول في 

بشأن االستحواذ على األعمال المصرفية لألفراد لبنك اإلثمار،  (السالم). ب.م. ، اتفقت شركة اإلثمار القابضة من حيث المبدأ مع بنك السالم ش2022خالل يناير 

جاء هذا اإلعالن في أعقاب تنفيذ مذكرة تفاهم غير . ومجموعة سوليدرتي القابضة. ب.م.وحصة ملكية اإلثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ش

.وال تزال الصفقة خاضعة لموافقة مساهمي شركة اإلثمار القابضة وتوقيع اتفاقيات نهائية. 2021ملزمة قانونًا بين الكيانين في أكتوبر 

:2021 ديسمبر 31فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في 

2021 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

، مع البيانات المالية الموحدة المدققة لإلثمار 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  ("اإلثمار"). ب.م.يقدم أعضاء مجلس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلثمار القابضة ش

.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ("المجموعة"معاً )وشركاته التابعة 

، بنك تجزئة إسالمي يتولى أعمال التجزئة المصرفية (بنك اإلثمار) (مقفلة). ب.م.مباشرةً شركتان رئيسيتان تابعين، بنك اإلثمار ش. ب.م.تمتلك اإلثمار القابضة ش

الشركتان التابعتان . وهي شركة استثمارية إسالمية تقوم بإدارة االستثمارات وغيرها من األصول غير األساسية (مقفلة). ب.م.األساسية، واألخرى آي بي كابيتال ش

.مسجلتان و مرخصتان من قبل مصرف البحرين المركزي

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تشمل األعمال المصرفية لألفراد والتجارية وإدارة االصول واألعمال المصرفية الخاصة، 

.والتكافل، وتطوير العقارات

.، باإلضافة إلى النتائج الموحدة لنفس السنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة المرفقة2021 ديسمبر 31تم عرض المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
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(يتبع) 2021 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 
(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

األسم

مكافآت

رئيس مجلس اإلدارة 

ومجلس اإلدارة

البدل اإلجمالي لـ

حضور المجلس و

المجموعأخرىرواتباجتماعات اللجان

المدراء المستقلون

             54،000                   -                   -            54،000                  -الدكتورة أماني خالد بورسلي

             54،000                   -                   -            54،000                  -السيدة إلهام إبراهيم عبدهللا حسن

             60،000                   -                   -            60،000                  -السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي

             36،000                   -                   -            36،000                  -تونكو يعقوب خيرا

             36،000                   -                   -            36،000                  -الشيخ زامل عبدهللا الزامل

-                  -                  -                   -                   -                   

                   -                   -                   -                  -                  -:المديرين غير التنفيذيين

صاحب السمو الملكي األمير عمرو 

             30،000                   -                   -            30،000                  -محمد الفيصل

             30،000                   -                   -            30،000                  -السيد عمر عبدي علي

             30،000                   -                   -            30،000                  -الشيخ محمد الخريجي

-                  -                  -                   -                   -                   

                   -                   -                   -                  -                  -:المدراء التنفيذيون

             30،000                   -                   -            30،000                  -المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى

             30،000                   -                   -            30،000                  -السيد محمد بوجيري

          390،000                  -                  -         390،000                 -المجموع

:تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

:مالحضة

عالوة على ذلك، ال توجد . ليس لدى البنك أي مدفوعات مكافآت متغيرة أو مكافآت نهاية الخدمة أو مخصصات مصروفات مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة- 1

.مكافأة مقترحة للسنة

.2021 مارس 28 بناًء على موافقة الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 2021تمثل مكافآت مجلس اإلدارة المدفوعات التي تم سدادها خالل عام - 2

من قانون الشركات التجارية ، والمادة رقم  (188) وتعديالته ، واستناداً إلى أحكام المادة رقم 2001لسنة  (21)وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم 

 31 يبين الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022لسنة  (3)قرار رقم . من الالئحة التنفيذية (125)

.2021ديسمبر 
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2021 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

نسبة أعضاء مجلس اإلدارة

:  نسبة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم اإلثمار موضحة كالتالي

األسم

106،100106،100صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل  

106،100106،100تونكو يعقوب خيرا

106،100106،100المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى

205،000205،000الشيخ زامل عبدهللا الزامل

105،600105،600السيد محمد بوجيري

106،100106،100السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي 

--الدكتورة أماني خالد بورسلي

--الشيخ محمد الخريجي

--السيدة إلهام إبراهيم عبدهللا حسن

--السيد عمر عبدي علي

أرباح األسهم  

.(صفر: 2020) 2021لم يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام 

المدققون 

.2022 ديسمبر 31عن رغبتهم في إعادة تعيينهم كمدققي حسابات اإلثمار للسنة المنتهية في " برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد"أعرب المدققون

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة

2022 فبراير 14

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

  عدد األسهم

_____________________________
صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة
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