
البيانات المالية الموحدة للبنك اإلستثماري
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي عن عام 2018:

اجتمعت الهيئة العامة العادية يوم األربعاء الموافق 24/04/2019 وقررت ما يلي:

1 - المصادقة على البيانات المالية لعام 2018 وإبراء ذمة مجلس اإلدارة عن تلك المدة.
 11 بمبلغ  المساهمين  على  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  الموافقة   -  2

مليون دينار )أحد عشرة مليون دينار( أي بنسبة 11% من رأس المال.
3 - انتخاب برايس وترهاوس كوبرز PWC مدققا لحسابات البنك للسنة المالية 2019.

 
ويتقدم مجلس االدارة بالشكر الجزيل إلى السادة المساهمين وجميع المتعاملين 

مع البنك على حسن ثقتهم ولطف دعمهم ومؤازرتهم له،
في  فعال  بشكل  ساهمت  التي  المخلصة  لجهودهم  الموظفين  لجميع  وبالشكر 

تحقيق النجاح المستمر للبنك.
 

توزيع األرباح
سيتم توزيع األرباح على المساهمين اعتبارا من يوم األحد الموافق 12/05/2019. 

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

 

 31 كانون األول

2018

 31 كانون األول

2017

دينـــــــــــاردينـــــــــــار

املوجودات

131,690,084108,370,113نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

60,496,49871,613,034أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5,795,83711,013,457ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

1,887,8831,853,987الدخل 

688,947,616645,354,229تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

42,824,33537,638,042الدخل الشامل 

122,698,332105,548,083موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

29,803,84329,663,965ممتلكات ومعدات - بالصافي

2,630,8502,633,887موجودات غير ملموسة

11,309,8017,576,553موجودات ضريبية مؤجلة

54,017,83751,980,783موجودات أخرى

1,152,102,9161,073,246,133مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

11,496,37910,232,834ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

747,519,491676,100,082ودائع عمالء

53,612,63441,458,158تأمينات نقدية

114,971,217139,982,421أموال مقترضة

16,100,0003,000,000اسناد قرض

137,610703,454مخصصات متنوعة

4,679,7153,984,780مخصص ضريبة الدخل

8,463,5086,103,221مطلوبات ضريبية مؤجلة

16,285,13212,884,199مطلوبات أخرى

973,265,686894,449,149مجموع املطلوبات

  حقوق امللكية

  حقوق مساهمي البنك

100,000,000100,000,000رأس املال املصرح به

100,000,000100,000,000رأس املال املكتتب به واملدفوع

27,263,22525,004,513االحتياطي القانوني

6,365,000      - احتياطي اخملاطر املصرفية العامة

13,475,67512,477,651احتياطي تقييم املوجودات املالية - بالصافي

33,486,65030,033,210أرباح مدورة

174,225,550173,880,374مجموع حقوق امللكية العائد إلى مساهمي البنك

4,611,6804,916,610حقوق غير املسيطرين

178,837,230178,796,984مجموع حقوق امللكية

1,152,102,9161,073,246,133مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

 
 
 
 

للسنة املنتهية في 31 كانون األول 

20182017

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

56,577,826 71,539,962الفوائد الدائنة

)25,226,339( )38,796,641(الفوائد املدينة

32,743,32131,351,487صافي إيرادات الفوائد

10,617,1188,674,034صافي إيرادات العموالت

43,360,43940,025,521صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

617,301991,941أرباح عمالت أجنبية

116,368      - أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

أربــاح موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
98,633145,485قائمــة الدخــل

ــودات ماليــة بالقيمــة  ــات نقديــة مــن موج توزيع
ــامل  ــل الش ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــة م 2,338,4962,112,075العادل

5,598,376      - أرباح ناجتة عن االستحواذ على شركة تابعة

3,666,0063,439,858إيرادات أخرى 

50,080,87552,429,624إجمالي الدخل

)15,026,270()16,204,743(نفقات املوظفني 

)2,714,893()2,366,276(استهالكات وإطفاءات 

)9,417,866()10,195,262(مصاريف أخرى 

مســترد مــن )مخصــص( تدنــي املوجــودات التــي آلــت 
ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون مســتحقة ومخصــص 
البنــك  لتعليمــات  وفًقــا  املســتملكة  العقــارات 

ــي )755,995(571,954املركــزي األردن

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت 
)4,750,013()622,494(االئتمانية املباشرة

مسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
للموجودات املالية وبنود خارج قائمة املركز املالي وفقاً 

      - 289,375ملعيار التقارير املالية الدولي رقم )9(

)26,241()354,983(مخصصات متنوعة

)32,691,278()28,882,429(إجمالي املصروفات 

21,198,44619,738,346الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

)3,963,271()5,189,799(ضريبة الدخل

16,008,64715,775,075صافي الربح للسنة

العائد إلى:

15,479,71415,073,707مساهمي البنك 

528,933701,368حقوق غير املسيطرين

16,008,64715,775,075

حصــة الســهم األساســية واخملفضــة مــن ربــح 
0.1550.151الســنة العائــد إلــى مســاهمي البنــك

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
الى السادة مساهمي البنك اإلستثماري 

)المساهمة العامة المحدودة( 
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

الرأي 
فــي رأينــا إن القوائــم املاليــة املوحــدة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة املركــز املالــي 
للبنــك اإلســتثماري )البنــك( وشــركاته التابعــة )الحقــا اجملموعــة ( كمــا فــي 31 كانــون االول 2018، وأداءه 

املالــي وتدفقاتــه النقديــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.

نطاق التدقيق 
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:

قائمة املركز املالي املوحدة كما في 31 كانون االول 2018.	 
قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.	 
قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.	 
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.	 
قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.	 
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة والتي تشمل ملخصا للسياسات احملاسبية الهامة.	 

أساس الرأي 
ــر  ــذه املعايي ــا له ــؤولياتنا وفق ــة، إن مس ــق الدولي ــر التدقي ــا ملعايي ــق وفق ــة التدقي ــا بعملي ــد قمن لق
مبنيــة فــي فقــرة »مســؤوليات املدقــق فيمــا يخــص تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة« مــن هــذا التقرير.

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساَ لرأينا.

االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن اجملموعــة وفقــا لقواعــد الســلوك االخالقــي للمحاســبني املهنيــني الصــادرة عــن 
ــة  ــؤولياتنا االخالقي ــتوفينا مس ــد اس ــبني، وق ــة للمحاس ــي الدولي ــلوك االخالق ــر الس ــس معايي مجل

االخــرى وفقــا لتلــك القواعــد.

منهجيتنا في التدقيق 
نظرة عامة 

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة على التسهيالت االئتمانية املباشرة.أمور التدقيق الهامة 

كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق، قمنــا بتحديــد االهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر االخطــاء 
اجلوهريــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة، علــى وجــه التحديــد، أخذنــا بعــني االعتبــار اجملــاالت التــي قامــت 
بهــا االدارة باجتهــادات حكميــة، مثــل احلــاالت املتعلقــة بالتقديــرات احملاســبية الهامــة التــي تضمنــت 
عمــل افتراضــات واخــذ االحــداث املســتقبلية، التــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة، بعــني االعتبــار وكمــا هــو 
احلــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي نقــوم بهــا، فقــد أخذنــا بعــني االعتبــار مخاطــر جتــاوز االدارة 
ألنظمــة الرقابــة الداخليــة، والتــي تتضمــن اضافــة امــور اخــرى، مراعــاة مــا اذا كان هنــاك دليــل علــى 

حتيــز يشــير الــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناجتــة عــن احتيــال.

ــم  ــداء رأي حــول القوائ ــا مــن إب ــذ اجــراءات كافيــة متكنن ــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفي لقــد قمن
ــط  ــبية والضواب ــات احملاس ــة والعملي ــكل اجملموع ــار هي ــني االعتب ــن بع ــدة ككل، آخذي ــة املوح املالي

ــة. ــه اجملموع ــل ب ــذي تعم ــاع ال والقط

أمور التدقيق الهامة 
أمــور التدقيــق الهامــة هــي االمــور التــي اعتبــرت وفقــا حلكمنــا وتقديرنــا املهنــي، االكثــر أهميــة فــي 
ــياق  ــي س ــار ف ــني االعتب ــور بع ــذه االم ــذ ه ــة، مت أخ ــرة احلالي ــدة للفت ــة املوح ــم املالي ــا للقوائ تدقيقن
تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا نبــدي رأيــاَ منفصــالَ حــول 

هــذه االمــور.

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
التسهيالت االئتمانية املباشرة 

كما هو مبني في السياسات احملاسبية رقم )2-2( 
و )2-7( و )2-11( وااليضاح رقم )3( » استخدام 

التقديرات« تقوم االدارة بتحديد قيمة مخصص 
تدنى التسهيالت االئتمانية املباشرة بإتباع 

السياسات احملاسبية رقم )2-7( و )2-11( ووفقا 
لتعليمات البنك املركزي االردني ذات العالقة، 

حيث قامت اجملموعة بتطبيق متطلبات املعيار 
الدولي رقم )9( » األدوات املالية« واخلاصة بقياس 
االنخفاض في املوجودات املالية منذ بداية العام 
2018 حيث يتطلب هذا املعيار استخدام منوذج 

النظرة املستقبلية )اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
( بدال من منوذج اخلسائر املتكبدة وكما هو مبني 

بااليضاح رقم )2-2(، قامت اجملموعة بقيد أثر 
تطبيق املعيار على االرصدة االفتتاحية لألرباح 
املدورة كما في أول كانون الثاني 2018 عوضا 

عن اعادة اصدار القوائم املالية املوحدة للسنة 
املنتهية في 31 كانون االول 2017، إن أثر التطبيق 

موضح بالكامل في ايضاح رقم )2-2( حول 
القوائم املالية املوحدة.

تقوم اجملموعة بتطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة على جميع أدواتها املالية املقاسة 

بالتكلفة املطفأة وأدوات الدين املقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل والتسهيالت 

االئتمانية املباشرة وغير املباشرة.

لقد قمنا بإتباع االجراءات التالية لتقييم 
معقولية تقدير االدارة في عملية قياس اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة:

فهم لطبيعة محفظة التسهيالت االئتمانية.	 
تقييم منهجية االدارة املتبعة لتحديد كيفية 	 

تصنيف املدين وطريقة تقدير القيمة احلالية 
القابلة لالسترداد من الضمانات لصالح البنك 

عند بيعها، والتدفقات النقدية املتوقعة.
تقييم الفرضيات املتبعة من قبل البنك في 	 

حتديد العوامل املؤدية الى وجود زيادة مؤثرة في 
اخملاطر االئتمانية وإدراج التعرضات االئتمانية 

ضمن املراحل اخملتلفة.
االستعانة بخبرائنا الداخلني املتخصصني من 	 

أجل تقييم اجلوانب التالية:

االطار املفاهيمي املستخدم في وضع سياسة . 1
االنخفاض في القيمة لدى اجملموعة في سياق 

التزامها مبتطلبات املعيار الدولي للتقارير 
املالية رقم 9. 

منهجية منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة . 2
واحلسابات املستخدمة في احتساب 

احتمالية التعثر واخلسارة الناجتة عن التعثر 
والتعرض الناجت عن التعثر لفئات االدوات 

املالية لدى اجملموعة.
معقولية االفتراضات املستخدمة عند إعداد . 3

إطار عمل منوذج مبا في ذلك االفتراضات 
املستخدمة لتقييم السيناريوهات املستقبلية 

والزيادة اجلوهرية في مخاطر االئتمان.

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

يتطلب اســتخدام منوذج اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة استخدام تقديرات هامة ووضع 

افتراضات متعددة وذلك في عملية احتســاب 
احتمالية التعثر واخلســارة عند التعثر والتعرض 

النــاجت عن التعثر لكل من التعرضات املمولة 
وغير املمولة والنظرة املســتقبلية ومعايير 

املراحل. تصنيف 

نظرا ألهمية هذه التقديرات والفرضيات فإنها 
تعتبر أحد اخملاطر الهامة التي قد تؤدي الى خطأ 

جوهري في القوائم املالية املوحدة والتي قد تنشأ 
من عدم دقة التقديرات و الفرضيات املستخدمة 

لتحديد قيمة اخملصص.

كما هو مبني في االيضاح رقم )10( حول 
القوائم املالية املوحدة، قامت االدارة بتقدير 

قيمة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 
املباشر مببلغ 39,295,304 دينار كما بلغ صافي 
التسهيالت االئتمانية املباشرة 688,947,616 

دينار، أي ما نسبته 60% من إجمالي موجودات 
اجملموعة، كما في 31 كانون االول 2018.

تقييم منهجية االدارة املتبعة لتحديد قيمة 	 
اخملصص كما في 31 كانون االول 2018، 

ومقارنتها مع متطلبات املعيار الدولي رقم )9(.
مقارنة الفرضيات املستخدمة في تطبيق 	 

منوذج اخلسارة املستقبلية )ECL( مع متطلبات 
املعيار الدولي رقم )9(.

فحص عينة من تقديرات االدارة للقيمة القابلة 	 
لالسترداد عند بيع االصول لتقييم معقوليتها.

فحص بعض إجراءات وأنظمة الضبط والرقابة 	 
الداخلية ذات العالقة املتبعة من قبل االدارة.

فحص أنظمة املعلومات لدى البنك ومراجعة 	 
التصنيف اآللي للقروض غير العاملة.

فحص لعينة من العمالء لتقييم صحة 	 
تصنيف هؤالء العمالء ووفقاَ لنظام التصنيف 

االئتماني املستخدم من قبل البنك وحسب 
املراحل اخملتلفة.

التأكد من اكتمال املعلومات املتعلقة 	 
باحتساب منوذج اخلسارة املستقبلية.

إعادة احتساب مخصص تدني التسهيالت 	 
االئتمانية املباشرة لعينة من العمالء وفقاَ 

لتعليمات البنك املركزي االردني ذات العالقة 
ومعيار التقارير املالية الدولي رقم )9(.

تقييم كفاية االفصاح حول مخصص تدني 	 
التسهيالت االئتمانية وحول تطبيق املعيار 

الدولي رقم )9(.

المعلومات االخرى 
إن االدارة مســؤولة عــن املعلومــات االخــرى، تتضمــن املعلومــات االخــرى جميــع املعلومــات الــواردة فــي 
التقريــر الســنوي للمجموعــة للعــام 2018 باســتثناء القوائــم املاليــة املوحــدة وتقريــر مدقق احلســابات.

إن رأينــا حــول القوائــم املاليــة املوحــدة ال يغطــي املعلومــات االخــرى، ونحــن ال ولــن نبــدي اي اســتنتاج 
توكيــدي حولهــا.

فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة املعلومــات االخــرى، ومــن 
خــالل ذلــك حتديــد مــا اذا كانــت املعلومــات االخــرى غيــر متوافقــة جوهريــاَ مــع القوائــم املاليــة املوحــدة 

أو مــع املعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا حتتــوي أخطــاء جوهريــة.

قمنــا باالطــالع علــى املعلومــات االخــرى التــي مت تزويدنــا بهــا، وال يوجــد أخطــاء جوهريــة، يتوجــب علينــا 
االبــالغ عنهــا الولئــك املكلفــني باحلوكمة.

مسؤوليات االدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
إن االدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاَ للمعاييــر الدولية 
للتقاريــر املاليــة ووفقــاَ للقوانــني ســارية املفعــول فــي اململكــة االردنيــة الهاشــمية، إضافــة الــى توفيــر 
ــاء  ــن االخط ــو م ــدة تخل ــة موح ــم مالي ــداد قوائ ــرض إع ــاَ لغ ــراه االدارة ضروري ــي ت ــة داخل ــام رقاب نظ

اجلوهريــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة اجملموعــة علــى االســتمرار 
ــب األمــر، عــن األمــور املتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام  كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح حيثمــا تطل
االســاس احملاســبي للمنشــأة املســتمرة اال اذا كانــت االدارة تنــوي تصفيــة اجملموعــة او وقــف عملياتــه، أو 

ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

إن أولئك املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية الموحدة 
ــدة ككل  ــة املوح ــم املالي ــت القوائ ــا اذا كان ــول فيم ــد معق ــى تأكي ــول عل ــي احلص ــا ف ــل أهدافن تتمث
تخلــو مــن االخطــاء اجلوهريــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ، واصــدار تقريــر املدقــق الــذي 
يتضمــن رأينــا، يعتبــر التأكيــد املعقــول مســتوى عــاٍل مــن التأكيد، لكنــه ال يضمــن ان تكشــف عملية 

التدقيــق، التــي تتــم وفقــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة، دائمــا عــن االخطــاء اجلوهريــة عنــد وجودهــا.

ميكــن ان تنشــأ االخطــاء عــن احتيــال او خطــأ، وتعتبــر جوهريــة اذا كانــت منفــردة او مجتمعــة تؤثــر 
ــم  ــاًء علــى هــذه القوائ ــة التــي يتخذهــا املســتخدمون بن بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصادي

املاليــة املوحــدة.

ــة، نقــوم مبمارســة االجتهــاد  ــق الدولي ــر التدقي ــم وفقــا ملعايي ــي تت ــق الت ــة التدقي كجــزء مــن عملي
ــي: ــا نقــوم مبــا يل ــك فإنن ــع مراحــل التدقيــق كذل ــى الشــك املهنــي فــي جمي املهنــي واحلفــاظ عل

حتديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء اجلوهريــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة، ســواء كانــت ناجتــة عــن 	 
احتيــال او خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ اجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك اخملاطــر، واحلصــول علــى 
أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســاً لرأينــا يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف االخطــاء اجلوهريــة 
الناجتــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك الناجتــة عــن خطــأ، حيــث قــد ينطــوي االحتيــال علــى تواطــؤ او 

تزويــر او حــذف متعمــد او حتريــف أو جتــاوز للرقابــة الداخليــة.
احلصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للبنــك وشــركاته التابعــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق 	 

بهــدف تصميــم اجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف وليــس الغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة 
الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية واالفصاحــات 	 
ذات العالقــة التــي قامــت بهــا االدارة.

ــأة 	  ــبي للمنش ــاس احملاس ــتخدام االدارة لألس ــة اس ــدى مالءم ــول م ــتنتاج ح ــى اس ــل ال التوص
املســتمرة، وفــي مــا اذا كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاءا علــى ادلــة التدقيــق التــي مت احلصــول 
عليهــا، متعلقــة بأحــداث او ظــروف قــد تشــكك فــي قــدرة اجملموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة 
ــر  ــي تقري ــاه ف ــت االنتب ــا لف ــب علين ــة، فيتوج ــكوك جوهري ــود ش ــتنتجنا وج ــتمرة، اذا اس مس
املدقــق الــى االفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة، او تعديــل رأينــا اذا كانــت تلــك 
ــة  ــا عليهــا لغاي ــة التدقيــق التــي حصلن االفصاحــات غيــر كافيــة، تســتند إســتنتاجاتنا الــى ادل
ــى وقــف  ــؤدي باجملموعــة ال ــر املدقــق، ولكــن ميكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن ت ــخ تقري تاري

ــتمرة. ــأة مس ــه كمنش أعمال
تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم املاليــة املوحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، مبــا فــي ذلــك االفصاحــات 	 

ومــا اذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة تعكــس املعامــالت واالحــداث بطريقــة حتقــق عرضــا عــادال.
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة واملتعلقــة باملعلومــات املاليــة اخلاصــة باملنشــآت او 	 

ــم املاليــة املوحــدة، نحــن مســؤولون عــن  ــداء رأي حــول القوائ أنشــطة االعمــال فــي اجملموعــة الب
ــا. التوجيــه واالشــراف والتنفيــذ لعمليــة تدقيــق اجملموعــة، ونبقــى وحدنــا مســؤولني عــن تقريرن

إننــا نتواصــل مــع اولئــك املكلفــني باحلوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق 
ــة  ــي الرقاب ــة ف ــور هام ــه قص ــك أي أوج ــي ذل ــا ف ــة، مب ــق الهام ــات التدقي ــا ومالحظ ــط لهم اخملط

ــق. ــة التدقي ــالل عملي ــا خ ــوم بتحديده ــة نق الداخلي

كمــا نقــوم بتزويــد اولئــك املكلفــني باحلوكمــة مبــا يؤكــد امتثالنــا للمتطلبــات االخالقيــة ذات الصلــة 
باالســتقاللية وابالغهــم عــن جميــع العالقــات واالمــور االخــرى التــي مــن املعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثر 

علــى اســتقالليتنا، واالجــراءات الوقائيــة ذات العالقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك.

مــن ضمــن االمــور التــي مت ابالغهــا ألولئــك املكلفــني باحلوكمــة، نقــوم بتحديــد االمــور االكثــر اهميــة 
فــي تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة احلاليــة والتــي متثــل امــور التدقيــق الهامــة، كمــا نقــوم 
بذكــر هــذه االمــور فــي تقريــر املدقــق، مــا لــم حتظــر القوانــني او االنظمــة االفصــاح العلنــي عــن هــذه 
االمــور، او عندمــا نحــدد حــاالت نــادرة جــدا انــه ال ينبغــي االفصــاح عــن هــذه املســائل ضمــن تقريرنــا 
النــه مــن املعقــول التوقــع ان تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك منافــع املصلحــة العامــة املتحققــة عــن 

ذلــك االفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى 
يحتفــظ البنــك بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة، وتتفــق مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة 

مــع القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة باملصادقــة عليهــا.

عمان – اململكة األردنية الهاشمية
1 نيسان 2019


