
البيانات المالية الموحدة للبنك اإلستثماري
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي عن عام 2021:

ما  وقررت   20/04/2022 الموافق  األربعاء  يوم  العادية  العامة  الهيئة  اجتمعت 
يلي:

1- المصادقة على البيانات المالية لعام 2021 وابراء ذمة مجلس االدارة عن تلك 
المدة.

2- الموافقة على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ 10 
ماليين دينار )عشرة ماليين دينار( أي بنسبة 10% من راس المال.

3- انتخاب السادة كي بي ام جي KPMG مدققا لحسابات البنك للسنة المالية 
 .2022

وجميع  المساهمين  السادة  إلى  الجزيل  بالشكر  االدارة  مجلس  ويتقدم 
له،  ومؤازرتهم  دعمهم  ولطف  ثقتهم  حسن  على  البنك  مع  المتعاملين 
التي ساهمت بشكل فعال  وبالشكر لجميع الموظفين لجهودهم المخلصة 

في تحقيق النجاح المستمر للبنك.
4- انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة.

توزيع األرباح
سيتم توزيع األرباح على المساهمين اعتبارًا من يوم الخميس 21/04/2022.

البنك االستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة( 
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2021

 31 كانون األول

2021

 31 كانون األول

2020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

املوجودات

90,377,554 97,358,858 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

70,941,436 64,351,278 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

399,949  - ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

أو اخلسارة
 1 5,961

731,932,007 788,635,277 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
 37,815,983 39,243,610

172,871,636 187,390,518 موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

29,030,141 28,435,476 ممتلكات ومعدات - بالصافي

2,766,093 3,003,777 موجودات غير ملموسة

17,118,215 15,801,272 موجودات ضريبية مؤجلة

64,670,423 54,359,771 موجودات أخرى

5,102,151 3,884,618 حق استخدام أصول مستأجرة

1,224,459,176 1,281,036,829 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

30,489,935 28,778,165 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

766,814,623 792,518,004 ودائع عمالء

35,650,789 31,587,528 تأمينات نقدية

166,797,207 196,973,301 أموال مقترضة

11,410,000 13,280,000 اسناد قرض

3,611,852 2,562,692 إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

765,666 441,918 مخصصات متنوعة

6,189,284 7,057,031 مخصص ضريبة الدخل

5,117,743 3,490,066 مطلوبات ضريبية مؤجلة

15,923,551 18,936,393 مطلوبات أخرى

1,042,770,650 1,095,625,098 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق مساهمي البنك

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

100,000,000 100,000,000 رأس املال املكتتب به )املدفوع(

30,643,329 33,371,695 االحتياطي القانوني

8,560,247 6,362,363 احتياطي تقييم املوجودات املالية - بالصافي

39,363,524 42,612,312 أرباح مدورة

178,567,100 182,346,370 مجموع حقوق امللكية العائد إلى مساهمي البنك

3,121,426 3,065,361 حقوق غير املسيطرين

181,688,526 185,411,731 مجموع حقوق امللكية

1,224,459,176 1,281,036,829 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

البنك االستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(  
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

للسنة املنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

70,374,650 70,059,733 الفوائد الدائنة

)35,307,973()32,653,622(الفوائد املدينة

35,066,677 37,406,111 صافي إيرادات الفوائد

9,901,433 11,975,918 صافي إيرادات العموالت

44,968,110 49,382,029 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

719,047 818,282 أرباح عمالت أجنبية

34,883 590,162 أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاة

أرباح موجــودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

257,909 585,676 الربح أو اخلسارة

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

3,211,974 914,630 خالل الدخل الشامل اآلخر

2,462,299 2,669,320 إيرادات أخرى

51,654,222 54,960,099 إجمالي الدخل

)15,197,704()15,238,304(نفقات املوظفني

)2,956,666()2,809,188(استهالكات وإطفاءات

)730,000( - تبرعات ملواجهة جائحة كورونا

)8,034,873()9,501,848(مصاريف أخرى

مسترد من )مخصص( تدني املوجودات التي آلت ملكيتها 

للبنك وفاًء لديون مستحقة ومخصص العقارات 

)241,188(92,383 املستملكة وفًقا لتعليمات البنك املركزي األردني

مسترد من )مخصص( خسائر ائتمانية متوقعة 

)15,633,255(1,719,244 للتسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات األخرى 

والبنود خارج قائمة املركز املالي وفًقا للمعيار الدولي 

)499,201()1,062,598(للتقارير املالية رقم )9(

)496,999()144,786(مخصصات متنوعة

)43,789,886()26,945,097(إجمالي املصروفات 

7,864,336 28,015,002 الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

)1,861,067()10,011,669(ضريبة الدخل

6,003,269 18,003,333 صافي الربح للسنة

العائد إلى:

5,758,958 17,812,151 مساهمي البنك

244,311 191,182 حقوق غير املسيطرين

 18,003,333 6,003,269

دينــــار / ســـهمدينــــار / ســـهم

حصة السهم األساسية واخملفضة من ربح السنة 

0.058 0.178 العائد إلى مساهمي البنك

تقرير مدقق الحسابات المستقل

الى مساهمي البنك االستثماري - شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الـــرأي

ــة  ــركاته التابع ــك«( وش ــتثماري )»البن ــك االس ــدة للبن ــة املوح ــم املالي ــق القوائ ــا بتدقي قمن
ــون االول  )معــاً »اجملموعــة«( والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كمــا فــي 31 كان
2021، وكل مــن قوائــم الربــح أو اخلســارة املوحــدة والدخــل الشــامل االخــر املوحــدة والتغيــرات 
ــخ  ــك التاري ــة بذل ــنة املنتهي ــدة للس ــة املوح ــات النقدي ــدة والتدفق ــة املوح ــوق امللكي ــي حق ف
ــة  ــبية الهام ــات احملاس ــمل السياس ــي تش ــدة والت ــة املوح ــم املالي ــول القوائ ــات ح وااليضاح

ــرى.  ــه أخ ــات توضيحي ومعلوم

ــي  ــة النواح ــن كاف ــة م ــورة عادل ــر بص ــة تظه ــدة املرفق ــة املوح ــم املالي ــا، إن القوائ ــي رأين  ف
ــتثماري )»البنــك«( وشــركاته التابعــة )معــاً  اجلوهريــة، املركــز املالــي املوحــد للبنــك االس
»اجملموعــة«( كمــا فــي 31 كانــون األول 2021، وأدائهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة املوحــدة 
ــب  ــة مبوج ــة املعدل ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــاً للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــة بذل ــنة املنتهي للس

ــي. ــزي األردن ــك املرك ــات البن تعليم

أساس الرأي

ــر  ــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفقــا لهــذه املعايي ــر الدولي ــا وفقــاً للمعايي ــا بتدقيقن لقــد قمن
موضحــة فــي فقــرة مســؤوليات املدقــق فيمــا يخــص تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة. نحــن 
ــم  ــق القوائ ــال تدقي ــة بأعم ــة ذات الصل ــات األخالقي ــا للمتطلب ــك وفق ــن البن ــتقلون ع مس
ــادرة  ــني الص ــبني املهني ــة للمحاس ــي الدولي ــلوك املهن ــد الس ــاً لقواع ــدة ووفق ــة املوح املالي
عــن اجمللــس الدولــي ملعاييــر الســلوك املهنــي للمحاســبني )مبــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل 
الدوليــة(. باإلضافــة اللتزامنــا باملســؤوليات األخالقيــة األخــرى بحســب هــذه املتطلبــات. ونعتقــد 
ــا.  ــا عليهــا كافيــه ومناســبة لتوفــر أساســا لرأين ــأن بّينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلن ب

أمور التدقيق الهامة
التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبرناهــا، وفقــاً حلكمنــا وتقديرنــا املهنــي، األكثــر أهميــة 
فــي تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة للســنة احلاليــة. مت أخــذ هــذه األمــور بعــني االعتبــار فــي 
ســياق تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا ال نبــدي رأيــاً 

منفصــالً حــول هــذه األمــور. 

كيف قمنا باإلستجابة ألمر التدقيق الهامأمر التدقيق الهام

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تقوم اجملموعة بتطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية 

املتوقعة على جميع أدواتها املالية املقاسة 
بالتكلفة املطفأة وسندات الدين املقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر وعقود الضمان املالي مبا في ذلك التزامات 
التمويل وفقاً ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير 
املالية رقم )9( »األدوات املالية« املعدلة مبوجب 

تعليمات البنك املركزي األردني.

كما متارس اجملموعة أحكاماً هامة وتضع 
عدداً من االفتراضات عند إعداد مناذج اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة اخلاصة بها، ويتضمن ذلك 
احتساب احتمالية التعثر بشكل منفصل 

حملافظ الشركات واألفراد وحتديد اخلسارة الناجتة 
عن التعثر والتعرض الناجت عند التعثر لكل من 

التعرضات املمولة وغير املمولة، والتعديالت 
املستقبلية، ومعايير التصنيف في املراحل.

وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر، تضع اجملموعة 
أحكاماً حول التدفقات النقدية املستقبلية 
املتوقعة لكل تعرض فردي مبا في ذلك قيمة 

الضمان.

مت عرض سياسة االنخفاض في القيمة لدى 
اجملموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 

رقم )9( املعدل مبوجب تعليمات البنك املركزي 
األردني في اإليضاح رقم )3( من هذه القوائم 

املالية املوحدة.

يُعد قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة من أمور 
التدقيق الهامة ألن اجملموعة تطبق أحكاماً هامة 
وتضع عدداً من االفتراضات حول معايير تصنيف 
املراحل املطبقة على األدوات املالية وحول إعداد 

مناذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة الحتساب 
مخصصات االنخفاض في القيمة لدى اجملموعة.

قد قمنا بتنفيذ إجــراءات التدقيق التالية 
عند احتساب اخلســائر االئتمانية املتوقعة 

في القوائم املاليــة املوحدة للمجموعة 
للســنة املنتهية في 31 كانون األول 2021:

• قمنا بتقييــم واختبار تصميم وكفاءة 
الضوابط اخلاصة بنموذج احتســاب اخلسائر 

املتوقعة. االئتمانية 

• اختبرنا مــدى اكتمال ودقة املعلومات 
املستخدمة في احتســاب اخلسائر االئتمانية 

املتوقعة.

• قمنا بأختيارعينة مــن التعرضات، وحتققنا 
من مدى مالءمــة تطبيق اجملموعة ملعايير 

املراحل. في  التصنيف 

• قمنا باالســتعانة بخبرائنا الداخليني 

املتخصصني من أجــل تقييم اجلوانب التالية:

- اإلطار املفاهيمي املســتخدم في وضع 
سياســة االنخفاض في القيمة لدى اجملموعة 

في ســياق التزامها مبتطلبات املعيار الدولي 
للتقاريــر املالية رقم )9( املعدلة مبوجب 

تعليمــات البنك املركزي األردني.

- منهجية منوذج اخلســائر االئتمانية املتوقعة 
واحلســابات املستخدمة في احتساب 

احتمالية التعثر واخلســارة الناجتة عن التعثر 
والتعرض النــاجت عند التعثر لفئات األدوات 

املالية لــدى اجملموعة ولكل مرحلة.

- معقولية االفتراضات املســتخدمة 
عند إعــداد إطار عمل النموذج مبا في 

ذلك االفتراضات املســتخدمة لتقييم 
السيناريوهات املســتقبلية والزيادة اجلوهرية 

االئتمان. في مخاطر 

- اعادة احتساب اخلســائر االئتمانية املتوقعة 
لعينة من املوجــودات املالية اخلاضعة للتدني 

في كل مرحلة.

- تقييم النموذج اخلاص باحتســاب اخلسائر 
االئتمانيــة املتوقعة من حيث اثر كوفيد 
19 على النظرة املســتقبلية، ومعلومات 

االقتصاد الكلي، واحتمالية التعثر، واخلســائر 
الناجتة عــن التعثر واألوزان الترجيحية 

بها. املرتبطة 

• وباإلضافة إلى ذلك، وفيمــا يتعلق مبحفظة 
الشــركات في املرحلة الثالثة، فقد خضع 
حتديد مــدى مالءمة افتراضات اخملصصات 

لتقييم مســتقل من خالل عينة من 
التعرضات اخملتارة على أســاس اخملاطر وأهمية 
التعرضات الفردية. ومت التأكد من مســتويات 

اخملصصــات املعترف بها، وذلك بناًء على 
املعلومــات التفصيلية املتاحة حول القروض 
واالضمانات املقابلــة في ملفات االئتمان. أما 
بالنســبة حملفظة األفراد في املرحلة الثالثة، 
فقد خضعت االفتراضات لتقييم مســتقل 
لكل فئة من فئــات املنتجات ومت التأكد من 

مســتويات اخملصصات املعترف بها لكل 
للفئات. مستوى 

كيف قمنا باإلستجابة ألمر التدقيق الهامأمر التدقيق الهام

• قمنا بإعادة احتســاب والتأكد من مخصص 
التدني للتســهيالت االئتمانية املباشرة 

غير العاملة وفقــا لتعليمات البنك املركزي 
األردني رقم )2009/47(.

• قمنا مبقارنة مخصص اخلســائر االئتمانية 
املتوقعه احملتســب وفقاً للمعيار الدولي 

للتقاريــر املاليه رقم )9( املعدل مبوجب 
تعليمــات البنك املركزي األردني مع مخصص 

التدني في التســهيالت االئتمانية احملتسب 
وفقــاً للتعليمات البنك املركزي األردني 

رقــم )2009/47( والتأكد من ان البنك قام 
بتســجيل ايهما أشد وفقاً لكل مرحلة.

• قمنــا بتقييم اإلفصاحات في القوائم 
املالية املوحــدة للتأكد من التزامها مع 

املعايير الدوليــة للتقاريراملالية رقم )7( ورقم 
)9( املعدله مبوجــب تعليمات البنك املركزي 

األردني، وتأكدنــا كذلك من اكتمال ودقة هذه 
اإلفصاحات من خــالل مطابقة املعلومات مع 

احملاسبية. السجالت 

المعلومات األخرى
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن املعلومــات األخــرى. وتشــمل املعلومــات األخــرى تقريــر 
مجلــس اإلدارة والــذي مــن املتوقــع إتاحتــه لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا )ولكنهــا ال تشــمل القوائــم 

املاليــة املوحــدة وتقريــر مدقــق احلســابات بشــأنها(. 

ــد  ــى املعلومــات األخــرى، وال نبــدي أي تأكي ــة املوحــدة ال يتطــرق إل ــم املالي ــا حــول القوائ إن رأين
عليهــا بــأي صــورة كانــت. 

ــراءة  ــى ق ــؤوليتنا عل ــر مس ــدة، تقتص ــة املوح ــم املالي ــى القوائ ــا عل ــق بتدقيقن ــا يتعل وفيم
املعلومــات األخــرى احملــددة أعــاله، وفــي ســبيل ذلــك فإننــا ننظــر فــي مــا إذا كانــت املعلومــات 
األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع القوائــم املاليــة املوحــدة أو مــع املعلومــات التــي توصلنــا 
إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة بصــورة أو بأخــرى.

عندمــا نتطلــع علــى املعلومــات االخــرى التــي لــم نحصــل عليهــا بعــد، فــان مســؤوليتنا هــي 
قــراءة هــذه املعلومــات األخــرى، بحيــث اذا كانــت تتضمــن أخطــاء جوهريــة، فانــه علينــا ابــالغ 

هــذا االمــر للقائمــني علــى احلوكمــة. 

مسؤوليات اإلدارة واملكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية املوحدة

إن اإلدارة مســؤوله عــن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر املاليــة املعدلــة مبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي، إضافــة إلــى توفيــر 
نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة ضروريــاً لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة تخلــو مــن األخطــاء 

اجلوهريــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ.

ــة  ــدرة اجملموع ــم ق ــن تقيي ــؤولة ع ــون اإلدارة مس ــدة، تك ــة املوح ــم املالي ــداد القوائ ــد إع عن
ــة  ــور املتعلق ــن األم ــر، ع ــب األم ــا تطل ــاح، حيثم ــتمرة واإلفص ــأة مس ــتمرار كمنش ــى االس عل
ــوي  ــت اإلدارة تن ــتمرة إال إذا كان ــأة املس ــبي للمنش ــاس احملاس ــتخدام األس ــتمرارية واس باالس

ــك. ــام بذل ــوى القي ــي س ــل واقع ــه بدي ــس لدي ــا، أو لي ــف عملياته ــة أو وق ــة اجملموع تصفي

إن املكلفــني باحلوكمــة مســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة املوحــدة 
للمجموعــة.

مسؤوليات املدقق فيما يخص تدقيق القوائم املالية املوحدة

ــدة  ــة املوح ــم املالي ــت القوائ ــا إذا كان ــول فيم ــد معق ــى تأكي ــول عل ــي احلص ــا ف ــل أهدافن تتمث
ــر  ــال أو خطــأ، وإصــدار تقري ــت ناجتــة عــن احتي ــة، ســواء كان ــو مــن األخطــاء اجلوهري ككل تخل
املدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد املعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمن 
ــة، دائمــاً عــن األخطــاء  ــق الدولي ــر التدقي ــي تتــم وفقــاً ملعايي ــق، الت ــة التدقي أن تكشــف عملي
ــة إذا  ــر جوهري ــأ، وتعتب ــال أو خط ــن احتي ــاء ع ــأ األخط ــن أن تنش ــا. ميك ــد وجوده ــة عن اجلوهري
ــا  ــي يتخذه ــة الت ــرارات االقتصادي ــى الق ــول عل ــكل معق ــر بش ــة تؤث ــردة أو مجتمع ــت منف كان

ــة املوحــدة. ــم املالي ــى هــذه القوائ ــاًء عل املســتخدمون بن

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم مبمارســة االجتهاد 
املهنــي واحلفــاظ علــى الشــك املهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق. كذلــك فإننــا نقــوم مبــا يلي:

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

علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو حتريــف أو جتــاوز للرقابــة الداخليــة.

ــدف  ــق به ــة التدقي ــة بعملي ــة ذات الصل ــة للمجموع ــة الداخلي ــم للرقاب ــى فه ــول عل • احلص
ــة  ــول فعالي ــداء رأي ح ــرض إب ــس لغ ــروف، ولي ــب الظ ــبة حس ــق مناس ــراءات تدقي ــم إج تصمي

ــة فــي اجملموعــة. الرقابــة الداخليـّ

• تقييــم مــدى مالءمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية 
واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة. 

ــأة  ــبي للمنش ــاس احملاس ــتخدام اإلدارة لألس ــة اس ــدى مالءم ــول م ــتنتاج ح ــى اس ــل إل • التوص
املســتمرة، وفــي مــا إذا كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي مت احلصــول 
عليهــا، متعلقــة بأحــداث أو 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. إذا اس مس
ــت  ــا إذا كان ــل رأين ــدة، أو تعدي ــة املوح ــم املالي ــي القوائ ــة ف ــات ذات العالق ــى اإلفصاح ــق إل املدق
تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا 
لغايــة تاريــخ تقريــر املدقــق. ولكــن ميكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي باجملموعــة إلــى 

وقــف أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

• تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم املاليــة املوحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، مبــا فــي ذلــك 
اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة تعكــس املعامــالت واألحــداث بطريقــة حتقــق 

ــادالً. ــاً ع عرض

ــركات  ــة للش ــات املالي ــق باملعلوم ــا يتعل ــبة فيم ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل • احلص
ــا  ــا أنن ــدة. كم ــة املوح ــم املالي ــول القوائ ــداء رأي ح ــة إلب ــل اجملموع ــة داخ ــطة التجاري أو األنش
ــل  ــا، ونظ ــا وأدائه ــراف عليه ــة واإلش ــى اجملموع ــق عل ــال التدقي ــه أعم ــن توجي ــؤولون ع مس

ــق. ــول التدقي ــا ح ــن رأين ــا ع ــؤولني دون غيرن مس

ــق  ــت التدقي ــا نتواصــل مــع املكلفــني باحلوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقي إنن
اخملطــط لهمــا ومالحظــات التدقيــق الهامــة، مبــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة 

الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــالل عمليــة التدقيــق. 

كمــا نقــوم بتزويــد املكلفــني باحلوكمــة مبــا يؤكــد امتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة 
ــد  ــول أن يعتق ــن املعق ــي م ــرى الت ــور األخ ــات واألم ــع العالق ــن جمي ــم ع ــتقاللية، وإبالغه باالس
ــدات أو  ــب التهدي ــوات لتجن ــا بخط ــر، قمن ــب األم ــا تطل ــتقالليتنا، وحيثم ــى اس ــر عل ــا تؤث بأنه

ــة. ــا بتطبيــق إجــراءات وقاي قمن

مــن ضمــن األمــور التــي مت إبالغهــا للمكلفــني باحلوكمــة، نقــوم بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة 
فــي تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة للفتــرة احلاليــة والتــي متثــل أمــور التدقيــق الهامــة. كمــا 
ــاح  ــة اإلفص ــني أو األنظم ــر القوان ــم حتظ ــا ل ــق، م ــر املدق ــي تقري ــور ف ــذه األم ــر ه ــوم بذك نق
العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت نــادرة جــداً أنــه ال ينبغــي اإلفصــاح عــن 
هــذه املســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن املعقــول التوقــع أن تفــوق األثــار الســلبية لذلــك منافــع 

املصلحــة العامــة املتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
ــة  ــر الدولي ــا للمعايي ــة وفق ــورة أصولي ــة بص ــبية منظم ــجالت محاس ــة بس ــظ اجملموع حتتف
للتقاريــر املاليــة املعدلــة مبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي، وتتفــق مــن كافــة النواحــي 

ــة العامــة باملصادقــة عليهــا. ــة املوحــدة املرفقــة ونوصــي الهيئ ــم املالي ــة مــع القوائ اجلوهري
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