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  2012اإي�شاحات
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  املـوجودات
  780ر869ر38  271ر367ر439نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

  961ر409ر60  518ر770ر563اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر090ر7  000ر635ر610اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  269ر148ر2  938ر318ر71موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  344ر305ر394  302ر642ر8462ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�شايف

  560ر922ر234  877ر737ر9172موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  -  894ر006ر1052موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة

  735ر721ر10  742ر764ر1110ممتلكات ومعدات
  678ر624  941ر680ر122موجودات غري ملمو�شة

  482ر037ر1  998ر19649موجودات �شريبية موؤجلة
  520ر950ر7  492ر776ر1310موجودات اأخرى

  329ر080ر758  973ر350ر827جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

  040ر498ر104  493ر227ر1493ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  679ر296ر458  790ر528ر15482ودائع عمالء

  334ر900ر49  260ر644ر1631تاأمينات نقدية
  924ر982ر2  515ر803ر1753اأموال مقرت�شة

  952ر250ر1  164ر18897خم�ش�شات متنوعة
  226ر183ر6  021ر398ر193خم�ش�ص �شريبة الدخل
  935ر56  436ر1936مطلوبات �شريبية موؤجلة

  535ر755ر16  284ر098ر2031مطلوبات اأخرى
  625ر924ر639  963ر633ر696جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

  000ر600ر89  000ر000ر21100راأ�ص املال املكتتب به و املدفوع
  -  943ر66عالوة ا�شدار

  971ر471ر14  837ر069ر2216احتياطي قانوين
  542ر208  542ر22208احتياطي اختياري

  269ر808ر3  269ر208ر224احتياطي خماطر م�شرفية عامة
)227ر640()197ر577(23احتياطي القيمة العادلة

  149ر707ر10  616ر740ر2410اأرباح مدورة
  704ر155ر118  010ر717ر130جمموع حقوق امللكية

  329ر080ر758  973ر350ر827جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة المركز المالي الموحدة 

كما في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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  2012اإي�شاحات
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  118ر978ر39  537ر815ر2552الفوائد الدائنة
)196ر077ر14()751ر945ر21(26الفوائد املدينة

  922ر900ر25  786ر869ر30�سايف اإيرادات الفوائد

  000ر785ر2  251ر736ر272�شايف اإيرادات العمولت
  922ر685ر28  037ر606ر33�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

  916ر780  607ر28674اأرباح عمالت اجنبية
  602ر265ر3  247ر29535اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  456ر40  488ر141اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  513ر945ر3  476ر117ر304اإيرادات اأخرى

  409ر718ر36  855ر074ر39اإجمايل الدخل

)301ر381ر9()557ر291ر10(31نفقات املوظفني
)983ر627ر1()286ر719ر1(11 و12اإ�شتهالكات واإطفاءات

)387ر201ر6()021ر928ر6(32م�شاريف اخرى
)400ر938ر2()826ر489ر4(8خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

  -  490ر18332وفر يف خم�ش�شات متنوعة
)071ر149ر20()200ر096ر23(اإجمايل امل�سروفات

  338ر569ر16  655ر978ر15الربح قبل ال�سرائب
)605ر268ر5()322ر947ر4(19�شريبة الدخل

  733ر300ر11  333ر031ر11ربح ال�سنة

  فلـ�ص/ دينــار  فلـ�ص/ دينــار
  126ر0  112ر330ح�شة ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من ربح ال�شنة

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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2012
دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  733ر300ر33311ر031ر11ربح ال�شنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة
)593ر121(030ر63التغري يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية للتحوط

  140ر179ر36311ر094ر11جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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الإحتياطيات

احتياطي خماطر   اختيــاريقانونـــيعالوة ا�شدارراأ�ص املال املكتتب به
م�شرفية عامة

  احتياطي القيمة 
  العادلة 

اأربــاح مـدورة   جمموع حقوق      
  امللكيــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار دينـــاردينـــار   دينـــار     دينـــار  
- 2012

  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر3  542ر971208ر471ر14-000ر600ر89الر�شيد يف بداية ال�شنة
  363ر094ر11  333ر031ر11  030ر63-  ----جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

-  --  --943ر00066ر400ر10الزيادة يف را�ص املال    943ر466ر10  
    -)866ر997ر1(  -000ر400  -866ر597ر1--املحول اىل الحتياطيات 

)000ر000ر9()000ر000ر9(  --  ----توزيعات نقدية
  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر4  542ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

- 2011
  221ر598ر106  303ر414ر9  618ر009ر2691ر938ر2  994ر037420ر815ر12-000ر000ر80الر�شيد يف بداية ال�شنة

  343ر378  595ر906ر1)252ر528ر1(-  ----اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9
  564ر976ر106  898ر320ر11)634ر518(269ر938ر2  994ر037420ر815ر12-000ر000ر80الر�شيد املعدل يف بداية ال�شنة

  140ر179ر11  733ر300ر11)593ر121(-  ----جمموع الدخل ال�شامل لل�شنه
  -)548ر387ر9(  --)452ر212(--000ر600ر9الزيادة يف را�ص املال 

  -)934ر526ر2(  -000ر870  -934ر656ر1--املحول اىل الحتياطيات 
  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر3  542ر971208ر471ر14-000ر600ر89الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

ان احتياطي خماطر م�شرفية عامة مقيد ال�شحب ول ميكن الت�شرف به ال مبوافقة البنك املركزي الردين وال�شلطات الرقابية. -
ل ميكن الت�شرف مببلغ 998ر649  دينار من الرباح املدورة كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل موجودات �شريبية موؤجلة، مقابل 482ر037ر1 دينار كما يف  -

31 كانون الأول 2011، كما ل ميكن الت�شرف مببلغ 197ر577  دينار من الرباح املدورة مقابل القيمة ال�شالبة لحتياطي القيمة العادلة كما يف 31 كانون الول 
2012 مقابل 227ر640 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

ي�شمل ر�شيد الأرباح املدورة مبلغ 016ر85 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ل ميكن الت�شرف به، والذي ميثل اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير  -
املالية رقم )9( ال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع مقابل  847ر132 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

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

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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  2012اإي�شاح
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

الأن�سطة الت�سغيلية:
  338ر569ر16  655ر978ر15الربح قبل ال�شرائب

تعديالت بنود غري نقدية -
  983ر627ر1  286ر719ر1ا�شتهالكات واطفاءات

  400ر938ر2  826ر489ر4خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة
)277()031ر154(اأرباح راأ�شمالية

  -)490ر332(خم�ش�شات متنوعة
)255ر257()962ر236(فوائد م�شتحقة

  377ر258  161ر24خ�شائر غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)684ر144ر3()254ر478(اأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)456ر40()488ر141(اأرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
)208ر18()795ر151(تاأثري تغري ا�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

  218ر933ر17  908ر716ر20التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات -
  205ر605ر13)000ر545ر3()الزيادة( النق�ص يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية التي تزيد ا�شتحقاقاتها عن ثالثة اأ�شهر

  942ر561ر6  424ر283ر1النق�ص يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)085ر171ر85()784ر826ر72()الزيادة( يف الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

)945ر39()476ر900ر1()الزيادة( يف املوجودات الأخرى
  -)000ر709()الزيادة( يف ار�شدة مقيدة ال�شحب لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  000ر000ر10)000ر090ر7()النق�ص( الزيادة يف ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية التي تزيد ا�شتحقاقاتها عن ثالثة اأ�شهر
  183ر969ر97  111ر232ر24الزيادة يف ودائع العمالء

)005ر325ر3()074ر256ر18()النق�ص( يف تاأمينات نقدية
  983ر379ر5  291ر898ر13الزيادة يف مطلوبات اأخرى

)288ر63()299ر21(خم�ش�شات متنوعة مدفوعة
  208ر850ر62)899ر217ر44(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة

)846ر453ر5()555ر392ر7(ال�شرائب املدفوعة
  362ر396ر57)454ر610ر51(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل

الأن�سطة ال�ستثمارية:

)416ر747ر197()630ر100ر165(�شراء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  626ر360ر151  906ر419ر175بيع و ا�شتحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

)599ر985()663ر236ر1(�شراء ممتلكات ومعدات
  149ر1  658ر29بيع ممتلكات ومعدات

)962ر272()551ر611ر2(�شراء موجودات غير ملمو�شة
)202ر644ر47(  720ر500ر6�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الن�سطة ال�ستثمارية

الأن�شطة التمويلية:
  -  943ر466ر10الزيادة يف راأ�ص املال وعالوة ال�شدار

  -)000ر000ر9(اأرباح موزعة على امل�شاهمني
)718ر747ر8(  591ر820ر50الزيادة )النق�ص( يف اأموال مقرت�شة

)718ر747ر8(  534ر287ر52�شايف التدفق النقدي من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية

  442ر004ر1  800ر177ر7�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
  208ر18  795ر151تاأثري تغري اأ�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

  051ر849ر10  701ر871ر11النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة
  701ر871ر11  296ر201ر3419النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها




