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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في

 31 كانون الأول 2009

نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
موجودات مالية للمتاجرة

ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة 
موجودات مالية متوفرة للبيع

ممتلكات ومعدات 
موجودات غير ملمو�ضة

موجودات �ضريبية موؤجلة
موجودات اأخرى

ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 
ودائع عمالء 

تاأمينات نقدية
اأموال مقتر�ضة 

مخ�ض�ضات متنوعة
مخ�ض�س �ضريبة الدخل 
مطلوبات �ضريبية موؤجلة 

مطلوبات اأخرى  

راأ�س المال المكتتب به
الحتياطي القانوني

الحتياطي الختياري
احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة

التغير المتراكم في القيمة العادلة
اأرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية

4
5
6
7
8
9

10
11
18
12

13
14
15
16
17
18
18
19

20
21
21
21
22
23

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
399ر333ر284
303ر323ر151

271ر855ر10
350ر851

317ر30
824ر083ر6

857ر203ر71
785ر838ر351

678ر601ر59
489ر488ر12
487ر155ر 1
267ر877ر 4

223ر426
189ر165ر13

063ر919ر70
994ر379ر11

327ر898
200ر797ر2 

521ر994 
637ر235ر9

   742ر224ر96 

186ر091ر67
957ر500ر99

870ر226ر5
862ر2

973ر259ر267
229ر710ر127

799ر547ر10
273ر876
762ر458

317ر331ر8

992ر624ر75
826ر061ر334

749ر022ر56
484ر741ر13

271ر194ر1
877ر952ر5

-         
425ر304ر15

875ر471ر64
876ر060ر10

138ر598
240ر774ر2
)738ر889(
213ر088ر8

604ر103ر85

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 
الموجودات 

المطلوبات �حقوق الملكية

حقوق الملكيــة

المطلوبات 

حقوق م�صاهمي البنك

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبــات

مجموع المطلوبات �حقوق الملكية

228ر006ر587

624ر902ر501

228ر006ر587

717ر981ر610

975ر756ر514

717ر981ر610

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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 بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة الدخل الموحدة لل�صنة المنتهية في 

31 كانون الأول 2009

643ر373ر36  739ر406ر41  24 الفوائد الدائنة                                   
الفوائد المدينة                                                                                             25                    )065ر624ر15(                   )400ر318ر19(            

339ر088ر22                         �صافي اإيرادات الفوائد                                                                        578ر749ر20 
�ضافي اإيرادات العمولت                                                                                           26                       319ر596ر2                          339ر356ر2    

678ر444ر24                         �صافي اإيرادات الفوائد �العمولت                                                                       897ر345ر23 

221ر045ر1 629ر910   27 اأرباح عمالت اجنبية 
)555 (                              )011ر398  (       28 )خ�ضائر( موجودات مالية للمتاجرة 

292ر248                           )028ر043ر1 (  29 اأرباح )خ�ضائر( موجودات مالية متوفرة للبيع 
187ر822ر7  اإيرادات اأخرى                                                                           30                      411ر489ر5  

نفقات الموظفين                                                                                                        31                    )924ر313ر8  (                    )906ر037ر8  (
اإ�ضتهالكات واإطفاءات                                                                                        10 و 11                    )542ر314ر1  (                   )128ر268ر1  (
م�ضاريف اخرى                                                                                                          32                   )661ر249ر5 (                     )638ر530ر5  (
مخ�ض�س تدني الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                         8                     )048ر827ر1  (                    )824ر243ر1 (

  مخ�ض�ضات متنوعة                                                                                                    17                    )316ر97       (                     )619ر802     (                  
اإجمالي الم�صر�فات                                                                                                  )491ر802ر16(                   )115ر883ر16(              

الربح قبل ال�صرائب                                                                           183ر191ر13  932ر987ر14  

�ضريبة الدخل                                                                                                             18                    )304ر954ر3 (                    )049ر068ر5  (

883ر919ر9 ربح ال�صنة                                                                       879ر236ر9    

فلـ�س/ دينـار     فلـ�س/ دينـار 
ح�صة ال�صهم الأ�صا�صية �المخف�صة من ربح ال�صنة                                       33                      130ر0                                     140ر0                               

  
تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 

047ر871ر31اإجمالي الدخل 674ر993ر29
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة الدخل ال�صامل الموحدة لل�صنة المنتهية في

31 كانون الأول 2009

الربح لل�صنه                                     879ر236ر9                     883ر919ر9

ي�صاف: بنود الدخل ) الم�صر�فات( ال�صاملة الخرى بعد ال�صريبة

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع بال�ضافي                 259ر884ر1                     )046ر161ر2(

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

مجموع الدخل ال�صامل لل�صنه                                                                                                 138ر121ر11                  837ر758ر7
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 بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد لل�صنة المنتهية في

 31 كانون الأول 2009

                                 الحتياطيات                       
راأ�س المـــــال
المكتـتب بـــه

دينـــــــار
قــــــانـــوني
دينـــــــار

اخــــتيــاري
   دينـــــــار

اأربــــاح
مــــدورة
دينـــــــار

اإجمــالي حقوق 
الملكـــيـــــة
دينـــــــار

التغير المتراكم 
في القيمــة 

العادلة
دينـــــــار

احتياطي  مخاطر 
م�ضرفية عامـة

دينـــــــار
 2009

875ر471ر64       876 ر060ر10    138ر598            240ر774ر2       )738ر889(                213ر088ر8     604ر103ر85 الر�ضيد في بداية ال�ضنة  
مجموع الدخل ال�ضامل لل�ضنه        -         -    -      -         259ر884ر1              879ر236ر9     138ر121ر11

188ر447ر6         -    -      -                -                      )188ر447ر6(          - الزيادة في را�س المال 
المحول الى الحتياطيات                              -                      118ر319ر1     189ر300             960ر22                            -                      )267ر642ر1(          -                  

063ر919ر70   994ر379ر11   327ر898             200ر797ر2               521ر994                  637ر235ر9     742ر224ر96 الر�ضيد في نهاية ال�ضنة  

2008
500ر062ر56         083ر562ر8     994ر420             960ر529ر2               308ر271ر1              922ر497ر8     767ر344ر77 الر�ضيد في بداية ال�ضنة 

مجموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة                        -                             -                       -                          -                       )046ر161ر2(            883ر919ر9     837ر758ر7
375ر409ر8         -    -      -                -                      )375ر409ر8(          -  الزيادة في راأ�س المال 

المحول اإلى الحتياطيات        -                      793ر498ر1     144ر177             280ر244                          -                      )217ر920ر1(          -            

الر�سيد في نهاية ال�سنة  875ر471ر64   876ر060ر10     138ر598               240ر774ر2               )738ر889 (                 213ر088ر8      604ر103ر85

- ل يمكن الت�ضرف بمبلغ 317ر30 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 والذي يمثل موجودات �ضريبية موؤجلة مقابل 356ر39 دينار كما في 31 كانون الأول 2008.
 

- ان احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة مقيد ال�ضحب ول يمكن الت�ضرف به ال بموافقة البنك المركزي الردني وال�ضلطات الرقابية.
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة لل�صنة المنتهية في

31 كانون الأول 2009

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 
التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل

932ر987ر14 الربح قبل ال�ضرائب                                                                                  183ر191ر13 
تعديالت بنود غير نقدية -

128ر268ر1 ا�ضتهالكات واطفاءات                                                                                 542ر314ر1   
824ر243ر1 مخ�ض�س تدني الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                                                 048ر827ر1   

619ر802 مخ�ض�ضات متنوعة                                                                          316ر97   
659ر348ر1 خ�ضائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                            926ر641   

اإ�ضترداد تدني موجودات م�ضتملكه                                                                              )930ر139  (       -   
159ر272 خ�ضائر ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات                                                                               )767ر7       (    

)423ر872    ( تاأثير تغير ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما في حكمه                                                                              )788ر872     (   

898ر050ر19   الربح قبل التغير في الموجودات �المطلوبات                                                                            530ر051ر16   

التغير في الموجودات �المطلوبات -
النق�س في اليداعات لدى بنوك مركزية   

650ر000ر1   التي تزيد ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                                                                                125ر999ر3 
)الزيادة( في الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية  

)020ر057ر4 (   التي تزيد ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                                                                                   )468ر714ر12( 
304ر356 )الزيادة( النق�س في الموجودات المالية للمتاجرة                                                                        )226    (   

)775ر395ر1  (  )الزيادة( في الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                                                  )474ر900ر18(   
960ر456 النق�س في الموجودات الأخرى                                                                                424ر387ر2   

)223ر572ر33 ( الزيادة )النق�س( في ودائع العمالء                                                                                  959ر776ر17   
118ر031ر17 الزيادة في تاأمينات نقدية                                                                                929ر578ر3   

)النق�س( في مطلوبات اأخرى                                                                                  )250ر095ر2  (  )329ر521ر5  (  
)076ر61     ( مخ�ض�ضات متنوعة مدفوعة                                                                                 )088ر180    (   

�صافي التدفق النقدي من )الم�صتخدم في( عمليات الت�صغيل قبل ال�صريبة              461ر903ر9                       )493ر711ر6  (   

ال�ضرائب المدفوعة                                                                                                                                      )875ر020ر5  (                  )753ر505ر4  ( 

�صافي التدفق النقدي من )الم�صتخدم في( عمليات الت�صغيل                                         586ر882ر4                       )246ر217ر11 (   

التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار
�ضراء موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                                                              )000ر046ر168(                )860ر137ر78 ( 

096ر152ر52 بيع موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                                                                    889ر520ر146 
�ضراء ممتلكات ومعدات                                                                                                                                )532ر381ر1   (                 )426ر929     ( 

145ر21      بيع ممتلكات ومعدات                                                                                                                                      717ر62 
�ضراء موجودات غير ملمو�ضة                                                                                                                       )509ر270       (                  )839ر230     ( 

�صافي التدفق النقدي الم�صتخدم في عمليات ال�صتثمار                                               )435ر114ر23 (                  )884ر124ر27 (    

التدفق النقدي من عمليات التمويل
ت�ضديد اأموال مقتر�ضة                                                                                                                                 )995ر252ر1 (                    )361ر252ر1  ( 

اأرباح موزعة على الم�ضاهمين                                                                                                                                  -                               )995ر6        ( 

�صافي التدفق النقدي الم�صتخدم في عمليات التمويل                                                  )995ر252ر1 (                    )356ر259ر1  (    

�ضافي )النق�س( في النقد وما في حكمه                                                                                    )844ر484ر19(                   )486ر601ر39(   

423ر872 تاأثير تغير اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما في حكمه                                                                                       788ر872 
089ر697ر125 النقد وما في حكمه في بداية ال�ضنة                                                                                                               026ر968ر86 

النقد �ما في حكمه في نهاية ال�صنة                                                                      34                        970ر355ر68                  026ر968ر86  
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