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بنك املؤسسة العربية املصرفية )األردن(
امليزانية املوحدة كما في 31 كانون األول 2007

     2006      2007 ايضاحات   
دين������ار     دين������ار    

  
املوجودات

019ر557ر49 561ر990ر46   4 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
536ر563ر122 426ر863ر158   5 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

850ر169ر1 850ر169ر1   6 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
749ر139 166ر359   7 موجودات مالية للمتاجرة 

765ر529ر240 022ر108ر267   8 تسهيالت ائتمانية مباشرة  
083ر147ر78 593ر018ر106   9 موجودات مالية متوفرة للبيع 

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
543ر994ر1  -                10   االستحقاق  
960ر758ر9 789ر900ر10   11 ممتلكات ومعدات  
136ر072ر1 197ر912   12 موجودات غير ملموسة 

170ر654ر12 528ر800ر8   13 موجودات أخرى 
351ر67          920ر56           19 موجودات ضريبية مؤجلة 
162ر654ر517 052ر180ر601  مجموع املوجودات  

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -
976ر579ر97 123ر157ر75   14 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

306ر488ر251 049ر634ر367   15 ودائع عمالء 
516ر180ر30 631ر991ر38   16 تأمينات نقدية 
141ر446ر57 845ر993ر14   17 أموال مقترضة 

728ر122 728ر452   18 مخصصات متنوعة 
214ر965ر4 145ر408ر5   19 مخصص ضريبة الدخل 

- 017ر365                 19 مطلوبات ضريبية مؤجلة 
910ر089ر10    747ر832ر20     20 مطلوبات أخرى 
791ر872ر451 285ر835ر523  مجموع املطلوبات  

حقوق امللكي��ة:
حقوق مساهمي البنك

000ر850ر44 500ر062ر56   21 رأس املال املكتتب به  
848ر004ر7 083ر562ر8   22 االحتياطي القانوني 
494ر663ر2 994ر420   22 االحتياطي اختياري 
960ر099ر2 960ر529ر2   22 احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

978ر35 308ر271ر1   23 التغير املتراكم في القيمة العادلة 
091ر127ر9     922ر497ر8       24 أرباح مدورة 
371ر781ر65   767ر344ر77    مجموع حقوق امللكية  
162ر654ر517 052ر180ر601  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية  

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم املالية وتقرأ معها 
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بنك املؤسسة العربية املصرفية )األردن(
قائمة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2007

      2006  2007 إيضاحات   
دين������ار دين������ار    

925ر612ر30 387ر174ر39   25 الفوائد الدائنة  
)457ر621ر15( )422ر586ر21(   26 الفوائد املدينة 

468ر991ر14 965ر587ر17  صافي إيرادات الفوائد  
206ر923ر1   119ر116ر2     27 صافي إيرادات العموالت 

674ر914ر16 084ر704ر19  صافي إيرادات الفوائد والعموالت  

579ر676 855ر316ر1   28 أرباح عمالت اجنبية 
582ر535 170ر119   29 أرباح موجودات مالية للمتاجرة 
052ر658 283ر239   30 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع 

819ر923ر7 671ر551ر7    31 إيرادات أخرى 

706ر708ر26 063ر931ر28  إجمالي الدخل  

)506ر854ر5  ( )595ر994ر6  (   32 نفقات املوظفني 
)885ر108ر1  ( )907ر187ر1  (  11و12  إستهالكات وإطفاءات 
)997ر391ر5  ( )672ر223ر5  (   33 مصاريف اخرى 

617ر598ر1 351ر20   8 الوفر في تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة 
)000ر330     (        -            18 مخصصات متنوعة 

(771ر756ر10) (823ر715ر13)  إجمالي املصروفات  

935ر951ر15 240ر215ر15  الربح قبل الضرائب  

)687ر960ر4( )272ر657ر4 (   19 ضريبة الدخل 

248ر991ر10 968ر557ر10  ربح السنة  

فل�س/ دين�ار    فل�س/ دينار  

196ر0        188ر0         34 حصة السهم األساسية واملخفضة من ربح السنة 

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم املالية وتقرأ معها 
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                      التغير املتراكم
رأس امل���ال                                           االحتياطيات 

 
 

اجمالي حقوق
   

في القيم��ة  
احتياطي مخاطر 

 
 

املكتتب ب���ه   
 

 
امللكي��ة

أرباح مدورة 
الع����ادلة 

مصرفية عام�ة  
اختي��اري 

  قان��وني 
 

 
 

   البي���ان        

دين����ار
دين�����ار 

دين�������ار 
دين�������ار 

دين����ار 
دين����ار 

دين������ار 
 

 

- 2007
371ر781ر65

091ر127ر9 
978ر35 

960ر099ر2  
494ر663ر2  

848ر004ر7 
000ر850ر44 

 
 

الرصيد في بداية السنة
330ر235ر1 

 - 
330ر235ر1 

 -
 -

 -
 -

صافي التغير في القيمة العادلة بعد الضريبة 
)902ر229(

)902ر229( 
 -

 -
 -

 -
 -

 
 

تعديل سنوات سابقة
428ر005ر1

)902ر229( 
330ر235ر1 

 -
 -

 -
 -

مجموع االيرادات واملصاريف املثبته مباشرة في حقوق امللكية 
968ر557ر10

968ر557ر10 
 -

 -
 -

 -
 -

 
 

ربح السنة
396ر563ر11

066ر328ر10 
330ر235ر1 

 -
 -

 -
 -

مجموع االيرادات واملصاريف للسنة  
-

)000ر970ر8( 
 -

 -
)500ر242ر2( 

 -
500ر212ر11 

 
 

الزيادة في رأس املال
       -

)235ر987ر1 ( 
 -

000ر430 
 -

235ر557ر1 
 -

 
 

حملول إلى االحتياطيات
ا

767ر344ر77
922ر497ر8 

308ر271ر1 
960ر529ر2 

994ر420 
083ر562ر8 

500ر062ر56 
 

 
الرصيد في نهاية السنة

- 2006
820ر920ر52

929ر586ر10 
)325ر833ر1 ( 

383ر631ر1  
494ر663ر2  

339ر372ر5 
000ر500ر34 

 
 

الرصيد في بداية السنة
303ر869ر1

          -
303ر869ر1 

 -
 -

 -
 -

صافي التغير في القيمة العادلة بعد الضريبة 
303ر869ر1

 -
303ر869ر1 

 -
 -

 -
 -

مجموع االيرادات واملصاريف املثبته مباشرة في حقوق امللكية 
248ر991ر10

248ر991ر10 
        -

 -
 -

 -
 -

 
 

ربح السنة
551ر860ر12

248ر991ر10 
303ر869ر1 

 -
 -

 -
 -

مجموع اإليرادات واملصاريف للسنة  
-

)000ر350ر10( 
 -

 -
 -

 -
000ر350ر10 

 
 

الزيادة في رأس املال
       -

)086ر101ر2 ( 
        -

577ر468 
       -

509ر632ر1 
        -

 
 

حملول إلى االحتياطيات
ا

371ر781ر65
091ر127ر9  

978ر35       
960ر099ر2 

494ر663ر2 
848ر004ر7 

000ر850ر44 
 

 
الرصيد في نهاية السنة

ضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم املالية وتقرأ معها 
تعتبر االي

صرفية )األردن(
ك املؤسسة العربية امل

بن
حد للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2007 

حقوق امللكية املو
قائمة التغيرات في 
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بنك املؤسسة العربية املصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2007
      2006  2007 إيض��اح    

دين������ار دين������ار    
التدفق النقدي من عمليات التشغيل

935ر951ر15 240ر215ر15  الربح قبل الضرائب  
تعديالت بنود غير نقدية -

885ر108ر1 استهالكات واطفاءات   907ر187ر1 
)617ر598ر1( )351ر20(       مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة  

000ر330            - مخصصات متنوعة  
072ر942  - خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع  

770ر97  386ر91 خسائر موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة  
)276ر481   ( )559ر126ر1(  تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه   

 - )902ر229(           تعديالت سنوات سابقة  
313ر072ر15 177ر396ر16  الربح قبل التغير في املوجودات واملطلوبات  

التغير في املوجودات واملطلوبات -
النقص )الزيادة( في االيداعات لدى بنوك مركزية 

)979ر998ر14( 204ر999ر9   التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر  
 النقص في اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

461ر712   - التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر  
335ر9 )187ر317(  )الزيادة( النقص في املوجودات املالية للمتاجرة  

)803ر768ر29( )905ر557ر26(   الزيادة في التسهيالت االئتمانية املباشرة  
285ر260ر4 643ر853ر3  النقص في املوجودات األخرى  
791ر527ر7 743ر145ر116  الزيادة في ودائع العمالء  

406ر628 115ر811ر8  الزيادة في تأمينات نقدية  
)091ر148ر14( 049ر748ر10  الزيادة )النقص( في مطلوبات أخرى  

)264ر29(  - مخصصات متنوعة مدفوعة  
صافي التدفق النقدي من (املستخدم في) عمليات

(546ر734ر30) 839ر078ر139   التشغيل قبل الضريبة  
)470ر384ر4( )910ر203ر4 (  الضرائب املدفوعة   

(016ر119ر35) 929ر874ر134  صافي التدفق النقدي من (املستخدم في) عمليات التشغيل  
التدفق النقدي من عمليات االستثمار

استحقاق )شراء(  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ
)543ر994ر1  ( 543ر994ر1     االستحقاق  
)386ر963ر62( )196ر035ر59(  شراء موجودات مالية متوفرة للبيع  

296ر615ر24 959ر821ر31  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع  
)824ر434ر3  ( )194ر289ر4  (  شراء ممتلكات ومعدات  

112ر289 273ر259ر2  بيع ممتلكات ومعدات  
)427ر609    ( )876ر139 (     شراء موجودات غير ملموسة  
(772ر097ر44) (491ر388ر27)  صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات االستثمار  

التدفق النقدي من عمليات التمويل
375ر215ر49  - املتحصل من أموال مقترضة  

)761ر576ر1  ( )296ر452ر42  (  تسديد أموال مقترضة  
)770ر6        ( )212ر5        (  أرباح موزعة على املساهمني  

844ر631ر47 (508ر457ر42)  صافي التدفق النقدي (املستخدم في) من عمليات التمويل  
276ر481 559ر126ر1  تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه  

)668ر103ر31( 489ر155ر66  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه  
268ر645ر90 600ر541ر59  النقد وما في حكمه في بداية السنة  
600ر541ر59 089ر697ر125   35 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم املالية وتقرأ معها 




