
 مت استخـراج هذه البيانـات املاليـة املوحـدة واملدققـة في
31 ديسمبر 2008 والتي أبـدت عليها كي بي ام جي رأيـًا غير 

متحفـظ واعتمـدها مجلس اإلدارة بتاريخ 4 فبراير 2009.

عبداللطيف محمد جناحيد. غسان السليمان
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد    
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008                                                                                                                                                       بآالف الدوالرات األمريكية

املنسوب إلى مساهمي الشركة األم

احتياطي أسهم "خطة   
مجموع "خطة مّتلك احتياطي مّتلك أسهم البنك 2008

حقوق أرباح أسهم البنك من القيمة العادلة احتياطي من قبل املوظفني"  
امللكية حقوق األقلية املجموع مستبقاة قبل املوظفني" لالستثمارات قانوني لم تستحق عالوة إصدار رأس املال

202.615 663 201.952 31.887 1.800 180 4.552 )15.000( 13.533 165.000 الرصيد في 1 يناير 2008
)265( - )265( - - )265( - - - - تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع
)265( - )265( - - )265( - - - - صافي املصروفات احملتسبة مباشرة في حقوق امللكية

47.041 )580( 47.621 47.621 - - - - - - ربح السنة

46.776 )580( 47.356 47.621 - )265( - - - - مجموع اإليرادات واملصروفات احملتسبة

- - - )4.762( - - 4.762 - - - محول إلى االحتياطي القانوني

)23.775( - )23.775( )23.775( - - - - - - أرباح معلنة لسنة 2007

)1.310( - )1.310( )1.310( - - - - - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املعلنة لسنة 2007

1.273 - 1.273 - 1.273 - - - - - تكلفة األسهم املمنوحة للوظفني التي استحقت

)309( - )309( )309( - - - - - - زكاة معلنة لسنة 2007

3.858 3.858 - - - - - - - -  حصة حقوق األقلية في املوجودات احملتفظ
   بها برسم البيع 

)3.928( )3.928( - - - - - - - -  الغاء توحيد حقوق األقلية ناجت عن بيع جزئي في
   شركة تابعة

225.200 13 225.187 49.352 3.073 )85( 9.314 )15.000( 13.533 165.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2008

البيانات املالية املوحدة للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2008

2008  2 0 07

82.04754.398مجمـوع اإليرادات  

47.04132.336ربـح السنة

222.006 243.595 مجمـوع املوجـودات

225.200202.615مجمـوع حقوق امللكية

امليزانية العمومية املوحدة
كما في 31 ديسمبر 2008                           بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر 31 ديسمبر   
2007   2008  

املوجودات  
170  1.093 نقد وأرصدة لدى البنوك 

69.823  31.718 ودائع لدى مؤسسات مالية  
6.084  5.720 ذمم التمويالت اإلسالمية املدينة 

69.376  116.068 استثمارات في أوراق مالية 
3.034  16.946 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

-  23.044 موجودات محتفظ بها برسم البيع 
9.380  8.442 استثمارات عقارية 

34.509  9.316 ذمم مدينة من خدمات مصرفية استثمارية 
26.503  26.077 موجودات أخرى 
3.127  5.171 معدات 

222.006  243.595 مجموع املوجودات 
  

املطلوبات  
8.674  288 ذمم التمويالت اإلسالمية الدائنة 
8.821  14.535 مستحقات املوظفني 
1.896  3.572 مطلوبات أخرى 
19.391  18.395 مجموع املطلوبات 

  
حقوق امللكية  

165.000  165.000 رأس املال 
13.533  13.533 عالوة إصدار 

أسهم "خطة مّتلك أسهم البنك من قبل 
)15.000(  )15.000( املوظفني" لم تستحق 
4.552  9.314 احتياطي قانوني 

180  )85( احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
احتياطي "خطة مّتلك أسهم البنك

1.800  3.073 من قبل املوظفني" 
 31.887  49.352 أرباح مستبقاة 

مجموع حقوق امللكية املنسوبة
201.952  225.187 إلى مساهمي البنك 

  
663  13 حقوق األقلية 

202.615  225.200 مجموع حقوق امللكية 
222.006  243.595 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

  
بنود غير مضمنة في امليزانية العمومية  

5.110  4.615 حسابات االستثمار املقيدة 

بيان الدخل املوحد    
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008               بآالف الدوالرات األمريكية

2007   2008  
  

39.143  67.523 إيراد اخلدمات املصرفية االستثمارية 
2.073  1.077 إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية 
2.735  457 إيراد التمويالت اإلسالمية   
9.179  10.368 إيراد استثمارات في أوراق مالية 

-  1.462 إيراد بيع عقارات استثمارية 
إيراد استثمارات في شركات زميلة

900  365 ومشاريع مشتركة 
368  795 إيرادات أخرى 

54.398  82.047 مجموع اإليرادات   
  

15.245  20.481 تكلفة املوظفني 
2.432  2.306 مصروفات السفر وتطوير األعمال 
1.708  6.563 خسائر انخفاض القيمة 
459  28 مصروفات التمويل 

2.218  4.420 مصروفات تشغيلية أخرى 
22.062  33.798 مجموع املصروفات   

  
32.336  48.249 ربح السنة من األعمال املستمرة 

-  )1.208( خسائر موجودات محتفظ بها برسم البيع 
32.336  47.041 ربح السنة 

املوزع على:  
32.301  47.621 مساهمي البنك 

35  )580( حقوق األقلية 
32.336  47.041  

العائد لكل سهم )سنت أمريكي(  
39.10  31.75 العائد األساسي   

37.82  30.60 العائد املخفض 

بيان التدفقات النقدية املوحد    
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008                بآالف الدوالرات األمريكية

2007   2008  
أنشطة التشغيل    
2.073  1.077 أرباح مرابحات مستلمة 
352  1.158 أرباح أسهم مستلمة 
229  795 إيرادات أخرى مستلمة 

2.735  457 أرباح مستلمة من التمويالت اإلسالمية املدينة 
1.956  )742( صافي متويل املوجودات اإلسالمية 

-  1.600 رسوم عرض وإدارة واستشارات 
8.324  92.892 رسوم اخلدمات املصرفية االستثمارية 

)46.475(  )62.553( شراء استثمارات في أوراق مالية 
)93(  - شراء عقارات استثمارية 

-  )22.516( شراء موجودات محتفظ بها برسم البيع 
27.796  10.332 بيع استثمارات في أوراق مالية 
)8.943(  )13.446( مدفوعات مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات 

)835(  )1.310( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 
)6.353(  )13.473( مدفوعات ملصروفات املوظفني 
)4.207(  )5.573( مدفوعات ملصروفات أخرى 

)23.441(  )11.302( التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
  

أنشطة االستثمار    
)3.121(  )2.845( شراء معدات 

   
)3.121(  )2.845( التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

   
أنشطة التمويل    

93.881  - مقبوضات من إصدار أسهم عادية إضافية 
13  - حقوق األقلية 

392  )151( ذمم متويالت إسالمية دائنة، صافي 
)4.875(  )22.575( أرباح أسهم مدفوعة 

-  )309( زكاة مدفوعة 
   

89.411  )23.035( التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

)النقص(/الزيادة في النقد
62.849  )37.182( وما في حكمه 
7.144  69.993 النقد	وما	في	حكمه	في	بداية	السنة	

69.993  32.811 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

النقد وما في حكمه كما 
   في امليزانية العمومية    

170  1.093 نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	

69.823  31.718 ودائع	لدى	مؤسسات	مالية	

69.993  32.811  

www.VC-Bank.com ،+973 17 518 880 :ص. ب 11755، املنامة، مملكة البحرين، هاتف: 888 518 17 973+، فاكس


