
املجموع
حقوق

غري م�سيطرة

 املن�سوب اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم

املجموع قبل
حقوق غري 

م�سيطرة

)خ�سائر مرتاكمة( 
الأرباح

امل�ستبقاة

احتياطي
»خطة متّلك

اأ�سهم البنك 
من قبل املوظفني«

احتياطي
القيمة
العادلة

لال�ستثمارات
احتياطي

قانوين

اأ�سهم »خطة
 متّلك اأ�سهم

البنك من قبل
املوظفني« مل ت�ستحق

مبالغ م�ستلمة 
لغر�ض زيادة

راأ�ض املال

 
عالوة 
اإ�سدار

راأ�ض
املال

285.797 - 285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 )15.000( 64.905 13.533 173.250 الر�سيد يف 1 يناير 2010
- - - - - - - )7.764( )64.905( 14.896 57.773 اإ�سدار اأ�سهم راأ�ض ال�سنة

)47.602( - )47.602( )47.602( - - - - - - - اخل�سارة لل�سنة
733 - 733 - - 733 - - - - - اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة

)46.869( - )46.869( )47.602( - 733 - - - - - جمموع )اخل�سارة( الإيرادات ال�ساملة لل�سنة
- - - )18.977( - - - - - - 18.977 اأ�سهم منحة �سادرة خالل ال�سنة

)79( - )79( )79( - - - - - - - الزكاة املعلنة
853 - 853 - 853 - - - - - - تكلفة الأ�سهم املمنوحة للموظفني التي ا�ستحقت

239.702 - 239.702 (33.670) 5.064 2.229 10.414 (22.764) - 28.429 250.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

225.200 13 225.187 49.352 3.073 )85( 9.314 )15.000( - 13.533 165.000 الر�سيد يف 1 يناير 2009
11.004 )9( 11.013 11.013 - - - - - - - الربح )اخل�سارة( لل�سنة

1.581 - 1.581 - - 1.581 - - - - - اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة
12.585 )9( 12.594 11.013 - 1.581 - - - - - جمموع الإيرادات )اخل�سارة( ال�ساملة

- - - )1.100( - - 1.100 - - - - املحول لالحتياطي القانوين
)16.293( - )16.293( )16.293( - - - - - - - اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2008

)1.534( - )1.534( )1.534( - - - - - - - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة ل�سنة 2008
- - - )8.250( - - - - - - 8.250 اأ�سهم منحة �سادرة خالل ال�سنة

)191( - )191( )191( - - - - - - - الزكاة املعلنة
64.905 - 64.905 - - - - - 64.905 - - مبالغ م�ستلمة لغر�ض زيادة راأ�ض املال

1.138 - 1.138 - 1.138 - - - - - - تكلفة الأ�سهم املمنوحة للموظفني التي ا�ستحقت
)13( )4( )9( )9( - - - - - - - �سراء حقوق غري م�سيطرة

285.797 - 285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 )15.000( 64.905 13.533 173.250 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

بيان	التغري	يف	حقوق	امللكية	املوحد	

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2010  

بيان	التغريات	يف	ح�ساب	اال�ستثمارات	املقيدة	املوحد	

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2010  

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة	املنتهية	يف	31 دي�سمرب 2010

	 	 بيان	الو�سع	املايل	املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  31 دي�سمرب  2010  
	 	 بيان	الدخل	املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 31  دي�سمرب 2010  

	 	 بيان	الدخل	ال�سامل	املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 31  دي�سمرب 2010  

بيان	التدفقات	النقدية	املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف  31 دي�سمرب 2010  

هذه	البيانات	مت	ا�ستخراجها	من	القوائم	املالية	املوحدة	املدققة	والتي	مت	ا�سدار	تقرير	بها	

بدون	حتفظ	من	قبل	اإرن�ست	ويونغ	ومت	اعتمادها	من	جمل�س	االإدارة	يف	20	فرباير	2011.

د.	غ�سان	ال�سليمان

رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف	حممد	جناحي

ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

31 دي�سمرب 

2010

31 دي�سمرب
2009

االأن�سطة	الت�سغيلية

11.004(47.602))اخل�سارة( الربح لل�سنة
ت�سويات للبنود غري النقدية :   

)7.005(13.658اخل�سارة )الربح( من ال�ستثمارات يف الأوراق املالية
ح�سة البنك من خ�سارة ال�سركات الزميلة وامل�ساريع

3.2002.234امل�سرتكة املحت�سبة مبوجب طرية احلقوق
8531.138تكلفة الأ�سهم املمنوحة للموظفني التي ا�ستحقت

30.9996.410خم�س�ض انخفا�ض القيمة  
1.6121.343ال�ستهالك 

2.72015.124الأرباح الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)8.563((33.128)ال�ستثمار يف الأوراق املالية
)691((6.811)ذمم مدينة من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية

)6.024((17.043)متويل ق�سري الأجل ل�سركات امل�ساريع
)1.184(11.547موجودات اأخرى

)8.768(18م�ستحقات املوظفني
5.700(5.557)مطلوبات اأخرى

)4.406((48.254)�سايف	النقد	امل�ستخدم	يف	االأن�سطة	الت�سغيلية

اأن�سطة	اال�ستثمار

)10.208((75)�سراء ممتلكات ومعدات
�سراء ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة

)459((1.481)حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
)54.413(53.873املح�سل من بيع )�سراء( ا�ستثمارات عقارية

)13(-�سراء حقوق غري م�سيطرة

)65.093(52.317�سايف	النقد	من	)امل�ستخدم	يف(	اأن�سطة	اال�ستثمار

اأن�سطة	التمويل

)13.140((13.384)ت�سديد ذمم التمويالت الإ�سالمية الدائنة
64.905-مبالغ م�ستلمة لغر�ض زيادة راأ�ض املال

41.737(41.737)م�ستحقات ل�سراء ا�ستثمارات يف الأوراق املالية
)17.827(-اأرباح اأ�سهم وتوزيعات اأخرى مدفوعة

)191((79)الزكاة املعلنة

101.764(55.200)�سايف	النقد	)امل�ستخدم(	من	اأن�سطة	التمويل
32.265(51.137)�سايف	)النق�س(	الزيادة	يف	النقد	وما	يعادله

65.07632.811النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة

13.93965.076النقد	وما	يعادله	يف	نهاية	ال�سنة
النقد	وما	يعادله	كما	يف	بيان	الو�سع	املايل

2.67214.287اأر�سدة لدى البنوك
11.26750.789ودائع لدى موؤ�س�سات مالية

13.93965.076

31 دي�سمرب 

2010

31 دي�سمرب
2009

املوجودات

2.67214.287اأر�سدة لدى البنوك

11.26750.789ودائع لدى موؤ�س�سات مالية 

135.396129.259ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة

31.67736.814حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

9.13062.884ا�ستثمارات عقارية

13.8379.925ذمم مدينة من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية

20.97514.418متويل ق�سري الأجل ل�سركات امل�ساريع

11.94223.618موجودات اأخرى

12.35014.007معدات  وممتلكات

249.246356.001جمموع	املوجودات

املطلوبات

4413.428ذمم التمويالت الإ�سالمية الدائنة

41.737-م�ستحقات ل�سراء اأمالك ا�ستثمارية

5.7855.767م�ستحقات املوظفني

3.7159.272مطلوبات اأخرى

9.54470.204جمموع	املطلوبات

حقوق	امللكية

250.000173.250راأ�ض املال

28.42913.533عالوة اإ�سدار
64.905-مبالغ م�ستلمة لزيادة راأ�ض املال

اأ�سهم »خطة متلك البنك من قبل املوظفني

)15.000((22.764) مل يتم ا�ستحقاقها«

10.41410.414احتياطي قانوين

2.2291.496احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات

5.0644.211احتياطي »خطة متّلك اأ�سهم البنك من قبل املوظفني«
32.988(33.670))اخل�سائر املرتاكمة( الأرباح امل�ستبقاة

239.702285.797جمموع	حقوق	امللكية		

249.246356.001جمموع	املطلوبات	وحقوق	امللكية

بنود	غري	مدرجة	يف	بيان	الو�سع	املايل

16.21916.779ح�ساب ال�ستثمارات املقيدة

31 دي�سمرب

2010

31 دي�سمرب
2009

19.648(47.602))اخل�سارة( الربح لل�سنة

اإيرادات	�ساملة	اأخرى

التغري يف القيمة العادلة 
7331.581لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

21.229(46.869))اخل�سائر(	االأرباح	ال�ساملة	لل�سنة

املوزعة	على:

21.238(46.869)م�ساهمي ال�سركة الأم

)9(-حقوق غري م�سيطرة

(46.869)21.229

بيان	م�سادر	وا�ستخدامات	اأموال	�سندوق	االأعمال	اخلريية	والزكاة	املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف  31 دي�سمرب 2010  

31 دي�سمرب 

2010

31 دي�سمرب
2009

م�سادر	�سندوق	االأعمال	اخلريية	والزكاة

79191تربعات البنك

79191جمموع	امل�سادر

ا�ستخدامات	االأعمال	اخلريية	والزكاة

79191تربعات ملوؤ�س�سات خريية

79191جمموع	اال�ستخدامات
--ر�سيد	�سندوق	االأْعمال	اخلريية	والزكاة	غري	املوزع	يف	31 دي�سمرب

الر�سيد 
يف 31 دي�سمرب

ر�سوم البنك 
كوكيل

 التغريات خالل ال�سنة
اأرباح اأ�سهم

مدفوعة
اإجمايل
الدخل

التغيري يف القيمة العادلة 
)النخفا�ض يف القيمة(

ا�ستثمارات/
�سحوبات

الر�سيد
يف 1 يناير

2010

3.878 - - 2 )595( - 4.471 �سندوق اأ�سهم �سركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام
12.341 )62( )792( 887 - - 12.308 م�ساربات م�ساريع ا�ستثمارات فين�سر كابيتال بنك
16.219 (62) (792) 889 (595) - 16.779 الر�سيد	كما	يف	31 دي�سمرب 2010

2009
4.471 - - 129 )127( )146( 4.615 �سندوق اأ�سهم �سركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام

12.308 )23( - 331 - 12.000 - م�ساربات م�ساريع ا�ستثمارات فين�سر كابيتال بنك
16.779 (23) - 460 (127) 11.854 4.615 الر�سيد	كما	يف	31 دي�سمرب 2009

2009 2010
4.276 3.681 ا�ستثمارات يف اأ�سهم ملكية

12.503 12.538 �سناديق يف مرابحات ق�سرية الأجل
16.779 16.219 املجموع

ي�ستهدف �سندوق اأ�سهم ال�سركات اخلليجية التي يف مرحلة ما قبل طرحها لالكتتاب العام، ا�ستثمارات يف عدة �سركات خليجية يف مرحلة ما قبل طرح اأ�سهمها لالكتتاب العام بغر�ض ال�ستفادة من فر�ض الربح املتوقعة بعد الكتتاب العام. يحدد امل�ستثمرون اأ�سهم معينة يرغبون بامل�ساركة بها من �سمن جمموعة اأ�سهم �سركات يف مرحلة ما قبل 
طرحها لالكتتاب العام ويحدد امل�ستثمر املبالغ التي يرغب ا�ستثمارها يف كل �سركة من ال�سركات التي مت اختيارها. ي�ستلم امل�ستثمر عائد بعد طرح ر�سوم البنك بواقع 20٪ الزائد على 10٪ من العائد الأ�سا�سي.

م�ساربات م�ساريع ا�ستثمارات فين�سر كابيتال بنك تتيح للم�ستثمرين احل�سول على عوائد جمزية من خالل متويل ال�سيولة ل�ستثمارات م�ساريع خمتارة من حمفظة م�ساريع مقدمة من فين�سر كابيتال بنك.

31 دي�سمرب

2010

31 دي�سمرب
2009

الدخل

13.24924.619الدخل من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية
787594الدخل من الودائع لدى املوؤ�س�سات املالية

76102الدخل من التمويل ق�سري الأجل ل�سركات امل�ساريع
7.005(13.658))اخل�سارة( الربح من الأوراق املالية ال�ستثمارية

2.3002.387اإيرادات اأخرى

2.75434.707جمموع	االإيرادات

امل�سروفات

9.8909.763تكاليف املوظفني
753906نفقات ال�سفر وتطوير الأعمال

1.333508امل�ساريف القانونية واملهنية
25428م�ساريف التمويل

1.6121.343ال�ستهالك
2.3152.511نفقات اأخرى

16.15715.059جمموع	امل�سروفات
)اخل�سارة(	الربح	لل�سنة	قبل	االنخفا�س	يف

						القيمة	وح�سة	من	خ�سارة	ال�سركات	الزميلة

وامل�ساريع	امل�سرتكة
      

(13.403)19.648

)6.410((30.999)خم�س�س	انخفا�س	القيمة

)2.234((3.200)احل�سة	من	خ�سارة	ال�سركات	الزميلة	وامل�ساريع	امل�سرتكة

11.004(47.602)�سايف	)خ�سارة(	اأرباح	ال�سنة

املوزع	على:

11.013(47.602)م�ساهمي ال�سركة الأم
)9(-حقوق غري م�سيطرة

(47.602)11.004


