
املجموع
خ�سائر

مرتاكمة

احتياطي
»خطة متّلك 

اأ�سهم البنك من 
قبل املوظفني«

احتياطي
القيمة
العادلة
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احتياطي
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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

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يناير 2011
)58.670( )58.670( - - - - - - - اخل�سارة لل�سنة

)1.601( - - )1.601( - - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى لل�سنة
)60.271( )58.670( - )1.601( - - - - - جمموع اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

285 - 285 - - - - - - م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
179.716 (92.340) 5.349 628 10.414 (22.764) - 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

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 راأ�ض املال ال�سادر

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

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

)79( )79( - - - - - - - زكاة
853 - 853 - - - - - - م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

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

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة 
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2011  

قائمة التغريات يف ح�ساب اال�ستثمارات املقيدة املوحدة 
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2011  

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

قائمة املركز املايل املوحد  
باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  31 دي�سمرب  2011  

قائمة الدخل املوحد  
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 31  دي�سمرب 2011  

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية  يف  31 دي�سمرب 2011  

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 29 فرباير 2012.

د. غ�سان ال�سليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

31 دي�سمرب 
2011

31 دي�سمرب
2010

االأن�سطة الت�سغيلية

)47.602((58.670)اخل�سارة لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:   

14.16713.658خ�سارة يف ال�ستثمارات
ح�سة املجموعة من نتائج �سركات زميلة وم�سروع
1.1793.200م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة حقوق امللكية

285853م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
35.17230.999خم�س�سات ال�سمحالل  

1.5091.612ال�ستهالك 

)اخل�سارة( الربح الت�سغيلي قبل التغريات
2.720(6.358)       يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
)33.128(451ا�ستثمارات

)7.661(1.907مبالغ م�ستحقة القب�ض من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية
)16.294((6.944)متويل �سركات امل�ساريع

1.80411.647اأ�سول اأخرى
53818م�ستحقات املوظفني

)5.557(150مطلوبات اأخرى

)48.255((8.452)�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)75((136)�سراء ممتلكات ومعدات
�سراء ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتك

)1.481(-املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
53.874-متح�سالت من بيع ا�ستثمارات عقارية

52.318(136)�سايف النقد (امل�ستخدم يف) من االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

)13.384(8.587زيادة يف )�سداد( التمويل الإ�سالمي
)41.737(-مبالغ م�ستحقة الدفع لقتناء ا�ستثمارات عقارية

)79(-زكاة

)55.200(8.587�سايف النقد من (امل�ستخدم يف) االأن�سطة التمويلية
)51.137((1)�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

13.93965.076النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

13.93813.939النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
يتاألف من:

3.2862.672اأر�سدة لدى البنوك
10.65211.267اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

13.93813.939

31 دي�سمرب 
2011

31 دي�سمرب
2010

املوجودات

3.2862.672اأر�سدة لدى البنوك

10.65211.267اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

112.954135.396ا�ستثمارات

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

29.47431.677حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

9.1309.130ا�ستثمارات عقارية

6.55013.837مبالغ م�ستحقة القب�ض من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية

5.83920.975متويل ل�سركات امل�ساريع

9.67311.942موجودات اأخرى

10.97712.350عقارات ومعدات

198.535249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

8.63144متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع

6.3235.785م�ستحقات املوظفني

3.8653.715مطلوبات اأخرى

18.8199.544جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�ض املال

28.42928.429عالوة اإ�سدار اأ�سهم

اأ�سهم غري م�ستحقة مبوجب خطة ملكية

)22.764((22.764) اأ�سهم املوظفني

10.41410.414احتياطي قانوين

6282.229احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات

5.3495.064احتياطي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
)33.670((92.340)خ�سارة مرتاكمة

179.716239.702جمموع احلقوق  

198.535249.246جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

16.84616.219حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

قائمة الدخل ال�سامل املوحد  
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 31  دي�سمرب 2011  

31 دي�سمرب
2011

31 دي�سمرب
2009

)47.602((58.670)اخل�سارة لل�سنة

(خ�سارة) دخل �سامل اآخر

تدوير الربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع اإلى
-(867)قائمة الدخل املوحد

733(734)التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

(1.601)733

)46.869((60.271)جمموع اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

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

2011

3.681 - - 71 )2( )266( 3.878 �سندوق اأ�سهم �سركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام
13.165 )62( - 886 - - 12.341 م�ساريع املرابحات ال�ستثمارية لفين�سر كابيتال بنك
16.846 (62) - 957 (2) (226) 16.219 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

2010
3.878 - - 2 )595( - 4.471 �سندوق اأ�سهم �سركات خليجية قبل طرحها لالكتتاب العام

12.341 )62( )792( 887 - - 12.308 م�ساريع املرابحات ال�ستثمارية لفين�سر كابيتال بنك
16.219 (62) (792) 889 (595) - 16.779 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

2010 2011
3.681 3.679 ا�ستثمارات يف اأ�سهم ملكية

12.538 13.167 اأموال يف مرابحات ق�سرية الأجل
16.219 16.846 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
2011

31 دي�سمرب
2010

الدخل

2.96613.249دخل من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية
574863دخل التمويل

2.8382.300دخل اآخر

6.37816.412جمموع الدخل

اأرباح (خ�سائر) اأخرى

)13.658((14.167)خ�سائر يف ال�ستثمارات - �سايف

(7.789)2.754

امل�سروفات

8.4229.890تكاليف املوظفني
766753م�ساريف ال�سفر وتطوير الأعمال

1.4351.333اأتعاب قانونية ومهنية
75254تكاليف التمويل

1.5091.612ال�ستهالك
2.3232.315م�سروفات اأخرى

14.53016.157جمموع امل�سروفات
اخل�سارة قبل اال�سمحالل

      وح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات
)13.403((22.319)      زميلة وم�سروع م�سرتك

)30.999((35.172)خم�س�سات اال�سمحالل

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات
)3.200((1.179)      زميلة وم�سروع م�سرتك

)47.602((58.670)�سايف اخل�سارة لل�سنة


