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2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساحات   

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون األول 2010

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

الموجودات
030ر572ر69  160ر122ر72  4 نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية 
596ر812ر81  667ر437ر67   5 اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 
205ر695ر20    338ر941ر17   6 اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 

392ر4  088ر3   7 م�ج�دات مالية للمتاجرة 
560ر116ر312  399ر333ر284   8 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة  
333ر774ر193  303ر323ر151   9 م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

501ر876ر10  271ر855ر10   10 ممتلكات ومعدات  
206ر840  350ر851  11 م�ج�دات غير ملم��سة 

755ر26  317ر30   18 م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة 
055ر109ر7      824ر083ر6   12 م�ج�دات اأخرى 

  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات -

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                                              13                575ر625ر147       857ر203ر71
ودائع عمالء                                                                                                                                             14                496ر327ر360  785ر838ر351

تاأمينات نقدية                                                                                                                                          15                339ر225ر53         678ر601ر59
642ر730ر11         489ر488ر12 اأم�ال مقتر�سة                                                                                                                                         16 

17                 141ر358ر1  487ر155ر1 مخ�س�سات متن�عة 
946ر871ر4  267ر877ر4  18 مخ�س�ص �سريبة الدخل 

694ر432  223ر426  18 مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 
579ر657ر10     189ر165ر13    19 مطل�بات اأخرى 

412ر229ر590   975ر756ر514   مجموع المطلوبات  

حقوق الملكيــة-
حقوق م�ساهمي البنك

000ر000ر80  063ر919ر70   20 راأ�ص المال المكتتب به 
037ر815ر12  994ر379ر11   21 الحتياطي القان�ني 

994ر420  327ر898   21 الحتياطي الختياري 
269ر938ر2  200ر797ر2   21 احتياطي مخاطر م�سرفية عامة 

618ر009ر1  521ر994   22 التغير المتراكم في القيمة العادلة 
303ر414ر9      637ر235ر9        23 اأرباح مدورة 

221ر598ر106       742ر224ر96    مجم�ع حق�ق الملكية  
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

633ر827ر696          717ر981ر610

633ر827ر696          717ر981ر610
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31               )636ر467ر8 (       )924ر313ر8  ( نفقات الم�ظفين 
اإ�ستهالكات واإطفاءات                                                                                                                     10 و 11               )886ر609ر1 (       )542ر314ر1  (
32               )477ر591ر5 (       )661ر249ر5  ( م�ساريف اخرى 
8                  )934ر310ر4  (       )048ر827ر1  ( مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة 
17               )520ر290      (       )316ر97        ( مخ�س�سات متن�عة 

 
                  اإجمالي الم�سروفات                    )453ر270ر20(     )491ر802ر16 (

434ر350ر14         183ر191ر13                   الربح قبل ال�سرائب  

18               )052ر992ر3  (    )304ر954ر3  ( �سريبة الدخل 

382ر358ر10          879ر236ر9                     ربح ال�سنة  

فلـ�ص/ دينـار  فلـ�ص/ دينــار    

0/115          0/129  33 ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية والمخف�سة من ربح ال�سنة 

2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساحات   

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

الف�ائد الدائنة                                                                                                                                        24                  114ر160ر37         643ر373ر36
الف�ائد المدينة                                                                                                                                       25               )520ر436ر12(    )065ر624ر15 (

 
594ر723ر24  578ر749ر20                         �سافي اإيرادات الفوائد  

�سافي اإيرادات العم�لت                                                                                                                         26                 179ر838ر2            319ر596ر2  
 

773ر561ر27  897ر345ر23                         �سافي اإيرادات الفوائد والعمولت  

936ر855  629ر910  27 اأرباح عمالت اجنبية 
871ر2                  )555               (  28 اأرباح )خ�سائر( م�ج�دات مالية للمتاجرة 

540ر612  292ر248  29 اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 
767ر587ر5     411ر489ر5    30 اإيرادات اأخرى 
674 ر993ر29 887ر620ر34      اإجمالي الدخل   

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010
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2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار    

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الشامل الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

879ر236ر9 382ر358ر10  ربح ال�سنة  

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة

259ر884ر1   097ر15        التغير في القيمة العادلة للم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع بال�سافي  

138ر121ر11 479ر373ر10    مجموع الدخل ال�سامل لل�سنه  

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها
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تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

اخـتياري
دينـــــــار

اأرباح
مدورة

دينـــــــار

اإجمــالي حق�ق 
الملكيـة
دينـــــــار

التغير المتراكم
في القيمة 

العادلة
دينـــــــار

احتياطي مخاطر 
م�سرفية عامـة

دينـــــــار
- 2010

الر�سيد في بداية ال�سنة             063ر919ر70   994ر379ر11     327ر898       200ر797ر2           521ر994           637ر235ر9        742ر224ر96

مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه      -                       -                        -                     -                            097ر15             382ر358ر10      479ر373ر10

الزيادة في را�ص المال                937ر080ر9      -                        -                    -                             -                      )937ر080ر9(      -

المح�ل الى الحتياطيات            -                       043ر435ر1    )333ر477(    069ر141                -                      )779ر098ر1(      - 

 الر�سيد في نهاية ال�سنة          000ر000ر80    037ر815ر12    994ر420       269ر938ر2            618ر009ر1        303ر414ر9       221ر598ر106

- 2009

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

138ر121ر11  مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه      -                       -                         -                   -                             259ر884ر1       879ر236ر9 

الزيادة في را�ص المال                188ر447ر6      -                        -                    -                             -                      )188ر447ر6(      -

المح�ل الى الحتياطيات            -                       118ر319ر1      189ر300       960ر22                  -                      )267ر642ر1(      -       

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

- ل يمكن الت�سرف بمبلغ 755ر26 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 والذي يمثل م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة مقابل 317ر30 دينار
    كما في 31 كان�ن الأول 2009.

- ان احتياطي مخاطر م�سرفية عامة مقيد ال�سحب ول يمكن الت�سرف به ال بم�افقة البنك المركزي الردني وال�سلطات الرقابية.

الحتياطيات
راأ�ص المـــــال
المكتـتب بـــه

دينـــــــار
قــــــانـــ�ني

دينـــــــار
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساح   

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل
الربح قبل ال�سرائب                                                                                                                                                     434ر350ر14         183ر191ر13

تعديالت بنود غير نقدية -
ا�ستهالكات واطفاءات                                                                                                                               886ر609ر1           542ر314ر1  
مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة                                                                                       934ر310ر4           048ر827ر1  

مخ�س�سات متن�عة                                                                                                                                   520ر290                  316ر97  
خ�سائر تدني م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                505ر432                  926ر641  

اإ�سترداد تدني م�ج�دات م�ستملكه                                                                                                             -                          )930ر139       (  
اأرباح ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات                                                                                                             )348ر29        (     )767ر7           (   
تاأثير تغير ا�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه                                                                               )448ر828      (     )788ر872      (  

الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات                                                                                      483ر136ر20          530ر051ر16  
التغير في الموجودات والمطلوبات -

  النق�ص في اليداعات لدى بن�ك مركزية 
  التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                   -                            125ر999ر3

  )الزيادة( في الإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
  التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                 )867ر753ر2  (     )468ر714ر12(
)الزيادة( في الم�ج�دات المالية للمتاجرة                                                                                            )304ر1(                )226               (  
)الزيادة( في الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة                                                                                        )095ر094ر32(    )474ر900ر18(  

)الزيادة( النق�ص في الم�ج�دات الأخرى                                                                  )231ر025ر1  (       424ر387ر2  
الزيادة في ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  

                   التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                    000ر090ر7           -
                   الزيادة  في ودائع العمالء                                                                                                                          711ر488ر8           959ر776ر17
)النق�ص( الزيادة في تاأمينات نقدية                                                                                                     )339ر376ر6  (       929ر578ر3  

)النق�ص( في مطل�بات اأخرى                                                                                                                )610ر507ر2  (     )250ر095ر2   (   
مخ�س�سات متن�عة مدف�عة                                                                                                                   )866ر87         (     )088ر180       (  

�سافي التدفق النقدي )الم�ستخدم في( من عمليات الت�سغيل قبل ال�سريبة                               )118ر131ر9   (       461ر903ر9   
ال�سرائب المدف�عة                                                                                                                                                    )811ر993ر3   (     )875ر020ر5  ( 

�سافي التدفق النقدي )الم�ستخدم في( من عمليات الت�سغيل                                                      )929ر124ر13 (       586ر882ر4     
التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

�سراء م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                                           )029ر324ر200(      )000ر046ر168( 
بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                                                 061ر462ر157       889ر520ر146
�سراء ممتلكات ومعدات                                                                                                                                             )746ر374ر1   (     )532ر381ر1  ( 

بيع ممتلكات ومعدات                                                                                                                                                    527ر79                 717ر62
�سراء م�ج�دات غير ملم��سة                                                                                                                                     )404ر295       (     )509ر270      (
�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في عمليات ال�ستثمار                                                                )591ر452ر44 (     )435ر114ر23(   

التدفق النقدي من عمليات التمويل
ت�سديد اأم�ال مقتر�سة                                                                                                                                               )847ر757       (    )995ر252ر1   ( 
�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في عمليات التمويل                                                                   )847ر757       (    )995ر252ر1   (   
�سافي )النق�ص( في النقد وما في حكمه                                                                                          )367ر335ر58(    )844ر484ر19(  

 
تاأثير تغير اأ�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه                                                                                                     448ر828               788ر872

النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة                                                                                                                            970ر355ر68         026ر968ر86   
  النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة                                                                                                 34                051ر849ر10        970ر355ر68    

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها




