
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاحات             2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

امل�ج�دات

  64.669.876 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية        4            49.557.019  

71.620.793 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية       5            122.563.536 

1.882.311 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية       6            1.169.850  

240.470 موجودات مالية للمتاجرة        7            139.749  

206.128.306 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - �ضايف       8            238.110.726 

37.929.691 موجودات مالية متوفرة للبيع        9            78.147.083  

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ 

- ال�ضتحقاق – �ضايف         10            1.994.543  

7.471.696 ممتلكات ومعدات - �ضايف        11           9.758.960  

713.147 موجودات غري ملمو�ضة        12            1.072.136  

19.948.494 موجودات اأخرى         13            15.073.209  

      181.696 موجودات �ضريبية موؤجلة        19            67.351  

 

410.786.480 جمم�ع امل�ج�دات                 517.654.162 

املطل�بات وحق�ق امللكية

املطل�بات -

45.645.404 ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية        14            97.579.976  

243.960.515 ودائع عمالء         15            251.488.306 

29.552.110 تاأمينات نقدية         16            30.180.516  

9.807.527 اأموال مقرت�ضة         17            57.446.141  

151.992 خم�ض�ضات متنوعة         18            122.728  

4.503.342 خم�ض�س �ضريبة الدخل        19           4.965.214  

   24.244.770 مطلوبات اأخرى         20           10.089.910  

 

357.865.660 جمم�ع املطل�بات                 451.872.791 

حق�ق امللكيــة

34.500.000 راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(        21            44.850.000  

5.372.339 احتياطي قانوين         22            7.004.848  

2.663.494 احتياطي اختياري         22            2.663.494  

1.631.383 احتياطي خماطر م�ضرفية عامة        22            2.099.960  

)1.833.325( التغري املرتاكم يف القيمة العادلة        23            35.978  

  10.586.929 اأرباح مدورة         24            9.127.091   

 

  52.920.820 جمم�ع حق�ق امللكية                65.781.371   

 

410.786.480 جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية               517.654.162  

امليزانية امل�حدة 

كما يف 31 كانون الأول 2006
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاحات             2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

226ر295ر20 الفوائد الدائنة          25           30.612.925  

)8.376.363( الفوائد املدينة         26              )15.621.457( 

 

11.918.863 �سايف اإيرادات الف�ائد                14.991.468 

 

   1.672.480 �ضايف اإيرادات العمولت        27            1.923.206    

 

13.591.343 �سايف اإيرادات الف�ائد والعم�لت              16.914.674 

 

688.620 اأرباح عمالت اجنبية                 676.579  

)166.848( اأرباح )خ�ضائر( موجودات مالية للمتاجرة       28            535.582  

554ر906ر1 اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع       29            658.052  

10.954.657 اإيرادات اأخرى         30            7.923.819   

 

26.974.326 اإجمايل الدخل                 26.708.706 

 

)8.021.466( نفقات املوظفني         31            )5.854.506(  

)1.000.333( اإ�ضتهالكات واإطفاءات         11 و 12           )1.108.885(  

)5.250.486( م�ضاريف اخرى         32            )5.391.997(  

3.843.721 املردود من خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة     8            2.213.617  

)18.358( خم�ض�ضات متنوعة اأخرى                )615.000(  

 

)10.446.922( اإجمايل امل�سروفات                 )10.756.771( 

 

16.527.404 الربح قبل ال�سرائب               15.951.935 

 

)4.666.061( �ضريبة الدخل         19            )4.960.687(  

 

11.861.343 ربح ال�سنة                                 10.991.248 

فلـ�س/ دينـار                    فلـ�س/ دينار   

        0.264 ح�ضة ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخف�ضة من ربح ال�ضنة      33            0.245         

قائمة الدخل امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006 

22

                  راأ�س املـــال                         الحتياطيات                                    التغري املرتاكم

                  املكتتب بـــه            احتياطي خماطر    يف القيمــة                    جمموع حقوق

البيـــان                          )املدفــوع(       قانــوين                 اختيــاري       م�ضرفية عامـة        العــــادلة       اأرباح مدورة          امللكيــة

                  دينــــــار       دينــــار                 دينــــار       دينـــــــار                 دينـــــــار       دينـــــار                 دينــــار

- 2006

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            34.500.000   5.372.339    2.663.494      1.631.383     )1.833.325(  10.586.929  52.920.820

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة – �ضايف             -                -                      -            -                      1.869.303       -                       1.869.303

جمموع اليرادات وامل�ضاريف

املثبته يف حقوق امللكية              -                         -               -                        -                      1.869.303       -                       1.869.303

ربح ال�ضنة                -               -                     -                        -                      -                       10.991.248   10.991.248

جمم�ع اليرادات املقيدة لل�سنة   -                         -               -                        -              1.869.303      10.991.248   12.860.551

الزيادة يف راأ�س املال              10.350.000    -               -                        -               -                      )10.350.000(   -

املحول اإىل الحتياطيات            -             1.632.509     -            468.577          -                      )2.101.086(     -       

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة           44.850.000    7.004.848    2.663.494     2.099.960     35.978            9.127.091     65.781.371

- 2005

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            27.600.000  3.671.825     2.663.494      1.415.752    131.148          7.541.731     43.023.950

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة – �ضايف             -               -                       -              -                     )1.964.473(   -                      )1.964.473(

جمموع اليرادات وامل�ضاريف 

املثبته يف حقوق امللكية              -                        -               -                        -                      )1.964.473(   -                      )1.964.473(

ربح ال�ضنة                -              -                      -             -                      -                       11.861.343   11.861.343

جمم�ع الإيرادات 

وامل�ساريف لل�سنة                 -                        -               -                        -                      )1.964.473(   11.861.343  9.896.870 

الزيادة يف راأ�س املال              6.900.000       -               -                        -               -                      )6.900.000(   -

املحول اإىل/ من الحتياطيات    -             1.700.514     -            215.631          -                      )1.916.145(   -       

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة           34.500.000   5.372.339     2.663.494      1.631.383    )1.833.325(  10.586.929   52.920.820  



بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاح                 2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

16.527.404 الربح قبل ال�ضرائب                15.951.935  

تعديالت بن�د غري نقدية -

1.000.333 ا�ضتهالكات واطفاءات                1.108.885  

)3.843.721( خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة              )2.213.617(  

18.358 خم�ض�ضات اخرى                615.000  

- خ�ضائر موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة              91.386  

)33.639( املدفوع من املخ�ض�ضات                )29.264(  

)129.015( تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه               )120.275(  

13.539.720 الربح قبل التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات              15.404.050 

التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات -

)الزيادة( النق�س يف اليداعات لدى بنوك مركزية التي تزيد 

12.537.811 ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                )14.998.979( 

النق�س يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية التي تزيد 

- ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                712.461  

26.135 النق�س يف الر�ضدة مقيدة ال�ضحب               -   

11.901.462 النق�س يف املوجودات املالية للمتاجرة              9.335  

)33.673.605( )الزيادة( يف الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة               )29.768.803( 

)14.187.828( النق�س )الزيادة( يف املوجودات الأخرى              4.260.285  

22.381.409 الزيادة يف ودائع العمالء                7.527.791  

2.469.355 الزيادة يف تاأمينات نقدية                628.406  

)19.065.901( )النق�س( يف مطلوبات اأخرى                )14.148.093( 

�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل 

) 4.071.442( قبل ال�سريبة                 )30.373.547( 

)1.823.498( ال�ضرائب املدفوعة                  )4.384.470(  

) 5.894.940( �سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل             )34.758.017( 

التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

- �ضراء موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق              )1.994.543(  

)27.352.942( )�ضراء( موجودات مالية متوفرة للبيع               )62.963.385( 

14.565.223 بيع موجودات مالية متوفرة للبيع                24.615.296  

)757.900( )�ضراء( ممتلكات ومعدات                )3.434.824(  

65.231 بيع ممتلكات ومعدات                 289.112  

) 307.653( )�ضراء( موجودات غري ملمو�ضة                )609.426(  

)13.788.041( �سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( عمليات ال�ستثمار             )44.097.770( 

التدفق النقدي من عمليات التم�يل

- املتح�ضل من اأموال مقرت�ضة               49.215.375  

)1.616.947( )ت�ضديد( اأموال مقرت�ضة               )1.576.761(  

)8.551( اأرباح موزعة على امل�ضاهمني               )6.770(  

)1.625.498( �سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( عمليات التم�يل            47.631.844 

129.015 تاأثري تغري اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه             120.275  

)21.179.464( �ضايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه              )31.103.668( 

111.824.732 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة              90.645.268  

90.645.268 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة      34                   59.541.600 

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006

23




