
البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

31 دي�سمرب

2009

31 دي�سمرب

2008

املوجودات

14,2871,093نقد واأر�صدة لدى البنوك

50,78931,718ودائع لدى موؤ�ص�صات مالية 

129,259116,068ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

36,81417,147ا�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة  

22,843-موجودات حمتفظ بها بر�صم البيع

62,8848,442ا�صتثمارات عقارية

9,9259,316ذمم مدينة من خدمات م�صرفية ا�صتثمارية

14,4189,544متويل ق�صري الأجل ل�صركات امل�صاريع

23,61822,253موجودات اأخرى

14,0075,171معدات

356,001243,595جمموع املوجودات

املطلوبات

13,428288ذمم التمويالت الإ�صالمية الدائنة

-41,737م�صتحقات ل�صراء اأمالك ا�صتثمارية 

5,76714,535م�صتحقات املوظفني

9,2723,572مطلوبات اأخرى

70,20418,395جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

173,250165,000راأ�س املال

13,53313,533عالوة اإ�صدار

-64,905مبالغ م�صتلمة لزيادة راأ�س املال

(15,000)(15,000)اأ�صهم »خطة متّلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« مل يتم ا�صتحقاقها

10,4149,314احتياطي قانوين

(85)1,496احتياطي القيمة العادلة لال�صتثمارات

4,2113,073احتياطي »خطة مّتلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني«

32,98849,352اأرباح م�صتبقاة

285,797225,187جمموع حقوق امللكية املن�سوبة اإىل م�ساهمي البنك

13-حقوق الأقلية

285,797225,200جمموع حقوق امللكية  

356,001243,595جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج امليزانية العمومية

16,7794,615ح�صاب ال�صتثمارات املقيدة

جمموع

حقوق امللكية

حقوق

الأقلية

املن�صوب اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم

املجموع2008  

اأرباح

م�صتبقاة

احتياطي “خطة مّتلك 

اأ�صهم البنك

من قبل املوظفني”

احتياطي القيمة

العادلة 

لال�صتثمارات

احتياطي

قانوين

اأ�صهم »خطة متّلك 

اأ�صهم البنك من

قبل املوظفني«

مل ت�صتحق

عالوة

اإ�صدار

راأ�س

املال

202,615 663 201,952 31,887 1,800 180 4,552 (15,000) 13,533 165,000 الر�صيد يف 1 يناير 2008

47,041 (580) 47,621 47,621 - - - - - - ربح ال�صنة

(265) - (265) - - (265) - - - - تغريات القيمة العادلة 

46,776 (580) 47,356 47,621 - (265) - - - - جمموع الإيرادات وامل�سروفات املحت�سبة

- - - (4,762) - - 4,762 - - - حمول اإىل الحتياطي القانوين

(23,775) - (23,775) (23,775) - - - - - - اأرباح معلنة ل�صنة 2007

(1,310) - (1,310) (1,310) - - - - - - مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة معلنة ل�صنة 2007

1,273 - 1,273 - 1,273 - - - - - تكلفة الأ�صهم املمنوحة للموظفني التي ا�صتحقت

(309) - (309) (309) - - - - - - زكاة معلنة ل�صنة 2007

ح�صة حقوق الأقلية يف املوجودات املحتفظ بها

3,858 3,858 - - - - - - - - بر�صم البيع 

اإلغاء توحيد حقوق الأقلية ناجتة عن بيع جزئي يف

(3,928) (3,928) - - - - - - - - �صركة تابعة

225,200 13 225,187 49,352 3,073 (85) 9,314 (15,000) 13,533 165,000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

جمموع

حقوق امللكية

حقوق

الأقلية

املن�صوب اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم

املجموع2009

اأرباح

م�صتبقاة

احتياطي

“خطة مّتلك
اأ�صهم البنك

من قبل

املوظفني”

احتياطي

القيمة

العادلة

لال�صتثمارات

احتياطي

قانوين

مبالغ م�صتلمة

لغر�س زيادة راأ�س 

املال

اأ�صهم »خطة متّلك 

اأ�صهم البنك من

قبل املوظفني«

مل ت�صتحق

عالوة

اإ�صدار

راأ�س

املال

225,200 13 225,187 49,352 3,073 (85) 9,314 - (15,000) 13,533 165,000 الر�صيد يف 1 يناير 2009

11,004 (9) 11,013 11,013 - - - - - - - ربح ال�صنة

1,496 - 1,496 - - 1,496 - - - - - تغريات القيمة العادلة لال�صتثمارات بر�صم البيع 

85 - 85 - - 85 - - - - - حتويل اإىل بيان الدخل

12,585 (9) 12,594 11,013 - 1,496 - - - - - جمموع الدخل ال�سامل

- - - (1,100) - - 1,100 - - - - حمول اإىل الحتياطي القانوين

(16,293) - (16,293) (16,293) - - - - - - - اأرباح معلنة ل�صنة 2008

(1,534) - (1,534) (1,534) - - - - - - - مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة معلنة ل�صنة 2008

- - - (8,250) - - - - - - 8,250 اأ�صهم املنحة ال�صادرة 2008 

64,905 - 64,905 - - - - 64,905 - - - زيادة راأ�س املال    

(191) - (191) (191) - - - - - - - زكاة معلنة ل�صنة 2008

1,138 - 1,138 - 1,138 - - - - - - تكلفة الأ�صهم املمنوحة للموظفني التي ا�صتحقت

(13) (4) (9) (9) - - - - - - - �صراء ح�صة حقوق الأقلية يف املوجودات املحتفظ بها

285,797 - 285,797 32,988 4,211 1,496 10,414 64,905 (15,000) 13,533 173,250 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

الر�صيد يف 31 

دي�سمرب 2009

ر�صوم

البنك كوكيل م�صروفات اإدارية اأرباح مدفوعة اإجمايل الدخل

ت�صويات اإعادة

تقييم  ال�صتثمارات 

املتوفرة للبيع

اأموال امل�صتثمرين 

املدفوعة

اأموال  امل�صتثمرين

 امل�صتلمة

الر�صيد يف

1 يناير 2009   2009

4,471 - - - 129 (127) (146) - 4,615 �صندوق اأ�صهم �صركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام

12,308 (23) - - 331 - - 12,000 - م�صاربات م�صاريع ا�صتثمارات فين�صر كابيتال بنك

16,779 (23) - - 460 (127) (146) 12,000 4,615

يتمثل مبا يلي :

4,276 ا�صتثمارات يف اأ�صهم

12,503 �صناديق يف مرابحات ق�صرية الأجل

16,779 املجموع

الر�صيد يف 31 

دي�سمرب 2008

ر�صوم

البنك كوكيل م�صروفات اإدارية اأرباح مدفوعة اإجمايل الدخل

ت�صويات اإعادة

تقييم  ال�صتثمارات 

املتوفرة للبيع

اأموال امل�صتثمرين 

املدفوعة

اأموال  امل�صتثمرين

 امل�صتلمة

الر�صيد يف

1 يناير 2008 2008

4,615 - - - 30 (226) (299) - 5,110 �صندوق اأ�صهم �صركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام

يتمثل مبا يلي :

4,423 ا�صتثمارات يف اأ�صهم ملكية

192 �صناديق يف مرابحات ق�صرية الأجل

4,615

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف لل�صنة املنتهية يف

31 دي�سمرب

2008

31 دي�سمرب

2009 

31 دي�سمرب

2008

31 دي�سمرب

2009 

)مراجعة( )مراجعة(

11,067 10,449 67,523 24,619 الدخل من اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

131 286 1,077 594  الدخل من املوا�صع مع املوؤ�ص�صات املالية

- 102 457 102 الدخل من متويل امل�صتحقات

8,412 (1,077) 10,368 7,005 الدخل من الأوراق املالية ال�صتثمارية

1,462 - 1,462 - الدخل الناجت من بيع املمتلكات ال�صتثمارية

(42) (982) 365 (2,234)

ح�صة )اخل�صارة( / الربح من ال�صركات

الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة

592 1,677 795 2,387 اإيرادات اأخرى

21,622 10,455 82,047 32,473 جمموع الإيرادات

5,503 2,363 20,481 9,763 تكاليف املوظفني 

824 38 2,306 1,414 نفقات ال�صفر وتطوير الأعمال

5,212 5,469 6,563 6,410 �صعف البدلت

7 7 28 28 ح�صاب التمويل

271 385 801 1,342 ا�صتهالك 

1,759 496 3,619 2,512 نفقات اأخرى

  
13,576 8,758 33,798 21,469 جمموع امل�سروفات

8,046 1,697 48,249 11,004 ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

(680) - (1,208) - خ�صارة يف اأ�صول حمتفظ بها للبيع

7,366 1,697 47,041 11,004 ربح الفرتة

املوزع على:

8,493 1,688 47,621 11,013 م�صاهمي البنك

(1,127) 9 (580) (9) حقوق الأقلية

7,366 1,697 47,041 11,004

ربحية ال�سهم )�صنت اأمريكي(

- - 30.24 6.99 العائد الأ�صا�صي

- - 28.20 6.85 العائد املخفف

31 دي�سمرب 2008 31 دي�سمرب 2009

47,041 11,004 ربح الفرتة

اإيرادات �ساملة اأخرى

التغري يف احتياطي القيمة العادلة لال�صتثمارات املتوفرة للبيع

(265) 1,581 احتياطي القيمة العادلة

46,776 12,585 الأرباح ال�ساملة للفرتة

املوزع على :

47,356 12,594 م�صاهمي البنك

(580) (9) حقوق الأقلية

46,776 12,585

31 دي�سمرب

2009

31 دي�سمرب

2008

اأن�سطة الت�سغيل

5941,077اأرباح مرابحات م�صتلمة

4861,158اأرباح اأ�صهم م�صتلمة

897510اإيرادات اأخرى م�صتلمة

1,2371,600ر�صوم عر�س واإدارة وا�صت�صارات

22,53792,892ر�صوم اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

-8,234تكلفة م�صاريع م�صرتجعة

(22,516)(712)�صراء موجودات حمتفظ بها بر�صم البيع

(62,553)(3,555)�صراء ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

3,81110,332بيع ا�صتثمارت اأوراق مالية

(13,446)(19,908)مدفوعات مدفوعة مقدمًا ل�صراء ا�صتثمارات

(1,310)(1,534)مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة مدفوعة

-(6,125)متويالت ق�صرية الأجل مل�صاريع ال�صركات 

(13,473)(19,038)مدفوعات مل�صروفات املوظفني

(5,573)(5,288)مدفوعات مل�صروفات اأخرى

(11,302)(18,364)التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�صطة ال�صتثمار

(2,845)(293)�صراء عقارات ومعدات 

(2,845)(293)التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�صطة التمويل

-57,099مقبو�صات من اإ�صدار اأ�صهم عادية اإ�صافية

(151)(151)ذمم متويالت اإ�صالمية  دائنة، �صايف

(22,575)(5,836)اأرباح اأ�صهم مدفوعة

(309)(190)زكاة مدفوعة

(23,035)50,922التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

(37,182)32,265الزيادة /)النق�س( يف النقد وما يف حكمه

32,81169,993النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

65,07632,811النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

النقد وما يف حكمه كما يف امليزانية العمومية 

14,2871,093نقد واأر�صدة لدى البنوك

50,78931,718ودائع لدى موؤ�ص�صات مالية

65,07632,811

20092008

م�سادر �سندوق الأعمال اخلريية والزكاة

191309تربعات البنك

191309جمموع امل�سادر

ا�ستخدامات �سندوق الأعمال اخلريية والزكاة

191309تربعات ملوؤ�ص�صات خريية

191309جمموع ال�ستخدامات

--ر�سيد �سندوق الأعمال اخلريية والزكاة غري املوزع يف 31 دي�سمرب

بيان م�صادر وا�صتخدامات اأموال �صندوق الأعمال اخلريية والزكاة املوحد

لل�صنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب  2009   باآلف الدولرات الأمريكية

امليزانية العمومية املوحدة   

كما  يف  31 دي�سمرب  2009  باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد 

لل�صنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2009  باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل ال�صامل املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية 31 دي�سمرب 2009  

بيان التدفقات النقدية املوحد 

لل�صنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب  2009  باآلف الدولرات الأمريكية

مت ا�ستخراج هذه البيانات من املعلومات املالية املدققة التي متت مراجعتها من قبل كي بي ام جي و�سادق عليها 

جمل�س الإدارة.

د. غ�سان ال�سليمان

رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي

ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 

باآلف الدولرات الأمريكية لل�صنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2009  

بيان التغريات يف ح�صابات ال�صتثمار املقيدة املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية   لل�صنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب  2009  


