
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
55التقرير السنوي 2013

قائمة المركز المالي الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

2013 اإي�ساحات
دينــــــار

2012
دينــــــار

املـوجودات
  271ر367ر39  900ر912ر454نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

  518ر770ر63  815ر472ر5104اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
  000ر635ر10  -6اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

  938ر318ر1  966ر326ر71موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  302ر642ر462  015ر252ر8486ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف

  877ر737ر172  426ر607ر9274موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  894ر006ر52  -10موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة – مرهونة

  742ر764ر10  364ر908ر119ممتلكات ومعدات
  941ر680ر2  040ر151ر122موجودات غري ملمو�سة

  998ر649  032ر19787موجودات �سريبية موؤجلة
  492ر776ر10  809ر872ر1321موجودات اأخرى

  973ر350ر827  367ر291ر956جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

  493ر227ر93  283ر834ر14143ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
  790ر528ر482  774ر515ر15590ودائع عمالء

  260ر644ر31  419ر255ر1638تاأمينات نقدية
  515ر803ر53  827ر299ر177اأموال مقرت�سة

  164ر897  164ر398ر181خم�س�سات متنوعة
  021ر398ر3  414ر601ر194خم�س�ص �سريبة الدخل
  436ر36  095ر1962مطلوبات �سريبية موؤجلة

  284ر098ر31  392ر739ر2036مطلوبات اأخرى
  963ر633ر696  368ر706ر822جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

  000ر000ر100  000ر000ر21100راأ�ص املال املكتتب به و املدفوع
  943ر66  943ر66عالوة ا�سدار

  837ر069ر16  371ر781ر2217احتياطي قانوين
  542ر208  542ر22208احتياطي اختياري

  269ر208ر4  120ر671ر4 22احتياطي خماطر م�سرفية عامة
)197ر577()882ر404(23احتياطي القيمة العادلة

  616ر740ر10  905ر261ر11اأرباح مدورة
  010ر717ر130  999ر584ر133جمموع حقوق امللكية

973ر350ر827  367ر291ر956جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

2013اإي�ساحات
دينــــــار

2012
دينــــــار

  537ر815ر52  260ر713ر2462الفوائد الدائنة
)751ر945ر21()653ر484ر29(25الفوائد املدينة

  786ر869ر30  607ر228ر33�سايف اإيرادات الفوائد

  251ر736ر2  807ر382ر262�سايف اإيرادات العمولت
  037ر606ر33  414ر611ر35�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

  607ر674  176ر27717اأرباح عمالت اجنبية
  247ر535  425ر28169اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  488ر141  900ر3اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  476ر117ر4  333ر051ر294اإيرادات اأخرى

  855ر074ر39  248ر553ر40اإجمايل الدخل

)557ر291ر10()543ر230ر11(30نفقات موظفني
)286ر719ر1()225ر898ر1(11 و12اإ�ستهالكات واإطفاءات

)021ر928ر6()773ر773ر6(31م�ساريف اخرى
)826ر489ر4()366ر034ر3(8خم�س�ص تدين الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

  490ر332)000ر501(18)م�سروف( وفر يف خم�س�سات متنوعة
)200ر096ر23()907ر437ر23(اإجمايل امل�سروفات

  655ر978ر15  341ر115ر17الربح قبل ال�سرائب
)322ر947ر4()667ر419ر5(19�سريبة الدخل

  333ر031ر11  674ر695ر11ربح ال�سنة

  فلـ�ص/ دينــارفلـ�س/ دينــار

  0/112  320/117ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من ربح ال�سنة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

 2013
دينــــــار

2012
دينــــــار

333ر031ر67411ر695ر11ربح ال�سنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى التي �سيتم حتويلها اىل الرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة
030ر31563ر172التغري يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية للتحوط

363ر094ر98911ر867ر11جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

الإحتياطيات
راأ�ص املال 
املكتتب به

خماطر م�سرفية اختيــاريقانونـــيعالوة ال�سدار
عامة

احتياطي 
القيمة العادلة 

جمموع حقوق اأربــاح مـدورة
امللكيــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- 2013
  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر5424ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد يف بداية ال�سنة

  989ر867ر11  674ر695ر11  315ر172-----جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
  -)385ر174ر2(  -851ر462-534ر711ر1--املحول اىل الحتياطيات 

)000ر000ر9()000ر000ر9(  ------توزيعات نقدية
  999ر584ر133  905ر261ر11)882ر404(120ر671ر5424ر371208ر781ر94317ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

- 2012
  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر5423ر971208ر471ر14-000ر600ر89الر�سيد يف بداية ال�سنة

  363ر094ر11  333ر031ر11  030ر63-----جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
  943ر466ر10  -  ----943ر00066ر400ر10الزيادة يف را�ص املال 

  -)866ر997ر1(  -000ر400-866ر597ر1--املحول اىل الحتياطيات 
)000ر000ر9()000ر000ر9(  ------توزيعات نقدية

  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر5424ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

• ان احتياطي خماطر م�سرفية عامة مقيد ال�سحب ول ميكن الت�سرف به ال مبوافقة البنك املركزي الردين.	
• ل ميكن الت�سرف مببلغ  032ر787  دينار من الرباح املدورة كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل موجودات �سريبية موؤجلة مقابل 998ر649  دينار كما 	

يف 31 كانون الأول 2012، كما ل ميكن الت�سرف مببلغ   882ر404 دينار من الرباح املدورة مقابل القيمة ال�سالبة لحتياطي القيمة العادلة كما يف 31 
كانون الول 2013 مقابل 197ر577  دينار كما يف 31 كانون الأول 2012.

• ي�سمل ر�سيد الأرباح املدورة مبلغ  252ر81 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ل ميكن الت�سرف به، والذي ميثل اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل 	
للتقارير املالية رقم )9( ال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع مقابل  016ر85 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012.

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

  2013 اإي�ساح
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

الأن�سطة الت�سغيلية:
  655ر978ر34115ر115ر17الربح قبل ال�سرائب

تعديالت بنود غري نقدية -
  286ر719ر2251ر898ر1ا�ستهالكات واطفاءات

  826ر489ر3664ر034ر3خم�س�ص تدين الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة
)142ر9()240ر15(اأرباح ا�ستبعاد ممتلكات و معدات

)889ر144(-اأرباح بيع موجودات م�ستملكة
)490ر332(000ر501م�سروف )وفر يف( خم�س�سات متنوعة

)962ر236(752ر316فوائد م�ستحقة
  161ر24)908ر90()ارباح( خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)254ر478()168ر3()اأرباح( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)488ر141()900ر3()اأرباح( بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

)795ر151()329ر126(تاأثري تغري ا�سعار ال�سرف على النقد وما يف حكمه
  908ر716ر13920ر626ر22التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات -
النق�ص )الزيادة( يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية التي تزيد ا�ستحقاقاتها 

عن ثالثة اأ�سهر
)000ر545ر3(000ر635ر10

  424ر283ر0481ر86النق�ص يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)784ر826ر72()079ر644ر26()الزيادة( يف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

)476ر900ر1()963ر440ر9()الزيادة( يف املوجودات الأخرى
)000ر709()55()الزيادة( يف ار�سدة مقيدة ال�سحب لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

)000ر090ر7(-)النق�ص( يف ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر
  111ر232ر98424ر986ر107الزيادة  يف ودائع العمالء

)074ر256ر18(159ر611ر6الزيادة )النق�ص( يف تاأمينات نقدية
  291ر898ر66813ر428ر3الزيادة يف مطلوبات اأخرى

)299ر21(-خم�س�سات متنوعة مدفوعة
)899ر217ر44(901ر288ر115�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة

)555ر392ر7()499ر401ر4(ال�سرائب املدفوعة
)454ر610ر51(402ر887ر110�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( عمليات الت�سغيل

الأن�سطة ال�ستثمارية
)630ر100ر165()976ر452ر167(�سراء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

  906ر419ر220175ر594ر117بيع و ا�ستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
)663ر236ر1()796ر431(�سراء ممتلكات ومعدات

  658ر50029ر133بيع ممتلكات ومعدات
)551ر611ر2()410ر198(�سراء موجودات غري ملمو�سة

  720ر500ر6)462ر355ر50(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الن�سطة ال�ستثمارية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

  2013 اإي�ساح
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

الأن�سطة التمويلية
  943ر466ر10  -الزيادة يف راأ�ص املال 

)000ر000ر9()500ر513ر8(اأرباح موزعة على امل�ساهمني
  591ر820ر50)688ر503ر46()النق�ص( الزيادة يف اأموال مقرت�سة

  534ر287ر52)188ر017ر55(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

752ر514ر5�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه   800ر177ر7  
329ر126تاأثري تغري اأ�سعار ال�سرف على النقد وما يف حكمه   795ر151  

296ر201ر19النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة   701ر871ر11  
377ر842ر3324النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة   296ر201ر19  

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 44 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها




