
كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

حرضات املساهمني الكرام،

يــر الســنوي الرابــع والســتني  بإســمي وبإســم الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة، أحييكــم أجمــل تحيــة وأقــدم لكــم التقر
يــر مجلــس اإلدارة لنتائــج أعمــال البنــك وأهــم نشــاطاته وحســاباته اخلتاميــة  للبنــك األهــي األردين، والــذي يتضمــن تقر

لعــام 2019، باإلضافــة إىل اخلطــة املســتقبلية للعــام 2020. 

يقــة وأبــرز املحطــات الــي مررنــا بهــا العــام  يســعدين ان أكــون بينكــم اليــوم ونحــن نســتعرض إنجــازات مؤسســتكم العر
يــادي وتؤكــد إلزتامنــا  املــايض والــذي شــهد إطــاق هويــة البنــك املؤسســية اجلديــدة الــي جــاءت لتعــزز مــن موقعنــا الر
ورؤيتنــا يف أن نكــون الرشيــك املــريف الــذي يخــدم أرسة املجتمــع األردين بكافــة فئاتهــا ورشائحهــا، وكذلــك إلطاعكــم 
طــر عملنــا 

ُ
يــز احلاكميــة املؤسســية، وتوســيع أ عــى خططنــا للتحــول اإلســراتييج القائــم عــى محــاور ثاثــة رئيســية يه تعز

ــادة يف القطــاع املــريف وتلبيــة  ي ــا عــى صعيــد اإلبتــكار والر ــز دورن ي ضمــن منظــور اإلزدهــار املشــرك باإلضافــة إىل تعز
تطلعــات مســاهمينا مدعمــني بالثقــة الــي أوليتمونــا إياهــا لنكمــل وإياكــم مســرة النمــو والتطويــر. 

احلاكمية املؤسسية
يــز مبــادئ العدالــة والشــفافية يف إطــار مــن احلاكميــة الرشــيدة القائمــة  إننــا يف البنــك األهــي األردين حريصــون عــى تعز
ــم قيمــة  ــة األمــد تســتهدف تقدي ــا مــن إنتهــاج إســراتيجية مســتدامة وطويل عــى املســؤولية واملســاءلة والــي تمكنن
مضافــة جلميــع األطــراف ذات العاقــة. ونحــن ســعداء بإنجــازات مجلــس اإلدارة والــذي أثمــرت جهــود أعضــاءه خــال 
الســنوات الثــاث املاضيــة يف تطويــر بيئــة حوكمــة ممــزة تتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة وذلــك بالتعــاون مــع 
رشكــة ديلويــت Deloitte’s global consultancy مــن خــال اإلمتثــال والتطبيــق للمعايــر العامليــة يف مجــال 
يــز  ســس احلاكميــة الرشــيدة وتعز

ُ
حوكمــة الــرشكات. ومــن هنــا فإننــا نؤكــد حرصنــا عــى إبقــاء هــذا الزخــم يف تطويــر أ

فــرص نجاحهــا ومواكبــة تطورهــا يف إطــار جهودنــا الــي تســتهدف الوصــول اىل مســتويات متقدمة مــن نضوج احلاكمية 
Governance Maturity. ويف هــذا الســياق، تــم خــال العــام 2019 إســناد مهمــة مراجعــة مهــام مجلــس اإلدارة 
يف اإلرشاف واملراقبــة لتشــمل إدارات املخاطــر واإلمتثــال والتدقيــق الداخــي اىل رشكــة ديلويــت والــي إمتــدت طيلــة 
ــاً ونتــج عنهــا مقرحــات تفصيليــة لكيفيــة تحســني قــدرات ومهــام مجلــس اإلدارة. وفيمــا نعمــل  يب العــام 2019 تقر
اليــوم عــى تطبيــق هــذه املقرحــات، فإننــا بصــدد الوصــول اىل تطبيــق كامــل هلــا بنهايــة العــام 2020 اىل جانــب تبــي 
عــدد إضــايف مــن املبــادرات الــي مــن شــأنها أن ترتقــي ببيئــة احلاكميــة املؤسســية لتقديــم البنــك يف إطــار عاملــي منافــس 
يف هــذا املجــال ولترجــم هــذه املقرحــات واملبــادرات اىل قيمــة مضافــة حقيقيــة تصــب يف مصلحــة جميــع األطــراف 

ذات العاقــة وخصوصــاً مســاهمينا األعــزاء. 

إسراتيجية اإلزدهار املشرك 
إننــا يف البنــك األهــي األردين حريصــون كل احلــرص عــى ترســيخ مفهــوم اإلســتدامة وتعميــم مبادئهــا  يف كافــة جوانــب 
يــق يف  أعمالنــا وأنشــطتنا املؤسســية لقناعتنــا املطلقــة بأهميــة تطبيــق هــذه املبــادئ ومأسســتها لتكــون خارطــة الطر
إطــار ســعينا لتحقيــق أهدافنــا اإلســراتيجية وتطلعاتنــا املســتقبلية واحلفــاظ عــى إنجازاتنــا والبنــاء عليهــا. ومــن هنــا، فــإن 
ــه لتعظيــم مســاهمتنا  ــا لإلزدهــار املشــرك والــذي نســى مــن خال ــرز يف منظورن ــوان األب عامــل اإلســتدامة هــو العن
يــزاً  اإلقتصاديــة واملجتمعيــة وتعميــق دورنــا يف عمليــة النهــوض باملجتمــع املحــي وإثــراء تجربتــه خدمــة لرســالتنا وتعز

ملســؤوليتنا تجــاه جميــع االطــراف ذات العاقــة وكذلــك احلفــاظ عــى مكانتنــا كمؤسســة ماليــة رائــدة محليــاً ودوليــاً.

يرنــا الثــاين لإلســتدامة الــذي تــم إصــداره خــال العــام املــايض والــذي  ويف هــذا الســياق، فإننــا ندعوكــم لإلطــاع عــى تقر
يــة والقــرارات املتعلقــة بأعمــال البنــك وأنشــطته حيــث ســعينا جاهديــن لتحديــد  يلقــي الضــوء عــى القضايــا اجلوهر
اكــر عــدد مــن مــؤرشات االداء فيمــا يتعلــق بأعمــال البنــك واخلدمــات الــي يقدمهــا ووضــع االليــات املناســبة لقيــاس 
مــدى فعاليتهــا يف خدمــة جميــع االطــراف ذات العاقــة مــن مســاهمني وعمــاء وموظفــني ورشكاء باالضافــة 
للمجتمــع املحــي وذلــك  يف إطــار اجلهــود املبذولــة لدفــع عجلــة التنميــة وإســتدامتها بإعتبــاره دليــًا إسرشــادياً للتخطيــط 
اإلســراتييج والتشــغيي قائــم عــى درجــة اعــى مــن املســؤولية يخــدم عاقتنــا مــع جميــع األطــراف ويعــزز مــن قدرتنــا 

عــى إتخــاذ القــرارات الرشــيدة وبمــا يتوافــق وأهــداف التنميــة املســتدامة والشــاملة. 

وهــا هــو البنــك االهــي االردين اليــوم يخطــو بخطــوات متســارعة نحــو تطبيــق اســراتيجية التحــول يف إطــار رؤيتنــا 
ــة تطويرهــا  ــدة وعملي ــة الفــروع اجلدي ــرز مامحهــا يف اســراتيجية هيكل ــة، تجلــت اب ــة االعمــال املرفي املســتقبلية لبيئ
وخطــة انتشــارها والــي توجــت بإفتتــاح فــرع العبــديل بوليفــارد بحلتــه اجلديــدة Ahli Flagship Branch والــذي 
يتمــز بتصميمــه العــري بإســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة وآخــر املنتجــات املرفيــة املبتكــره يف بيئــة معــارصة 
يــدة واســتثنائية لنمــوذج  ومســاحات مفتوحــة لضمــان أكــر قــدر مــن املرونــة والتفاعــل مــع العمــاء لتقديــم تجربــة فر
متقــدم ومتكامــل مــن رحلــة العميــل الــي تعتــر االوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى القطــاع املــريف االردين. ويف 
يــز البنــك هلويتــه املؤسســية اجلديــدة ومســاعيه املســتمرة للتمــز وتســخر كافــة الوســائل والتقنيــات العريــة  إطــار تعز
يف خدمــة عمــاءه، فإننــا نعمــل عــى نقــل تجربــة الفــرع اجلديــد لبــايق فــروع البنــك املنتــرشة يف جميــع محافظــات 
اململكــة لتعكــس هويــة الفــروع اجلديــدة ضمــن رؤيــة معــارصه بالتــوازي مــع اجلهــود املبذولــة إلحــال منصــة اخلدمــات 
اإللكرونيــة اجلديــدة كبديــل يحقــق الغــرض مــن اإلنتشــار اجلغــرايف وذلــك ترجمــة خلططنــا وتطلعاتنــا لتوســيع نطــاق 

اإلشــتمال املــايل للمجتمعــات املحليــة.  

ويف ســبيل تحقيــق تطلعاتنــا لإلزدهــار املشــرك، فقــد قطــع البنــك األهــي األردين شــوطاً طويــًا نحــو توســيع نطــاق 
ــاره محطــة أساســية  ــي إرتكــزت عليهــا إســراتيجية البنــك بإعتب ــذي يعــد مــن املحــاور الرئيســية ال ــايل وال اإلشــتمال امل
نحــو تفعيــل مشــاركتنا  يف تحقيــق التنميــة املســتدامة. ونحــن فخــورون اليــوم بالقفــزة التقنيــة والنوعيــة الــي حققهــا 
البنــك مــن خــال إطــاق نظامــه البنــي اجلديــد وأنظمتــه التشــغيلية والــي أسســت لبنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متطــورة 
قائمــة عــى اإلبــداع التقــي ســاهمت وبشــكل ملمــوس يف تمكــني البنــك مــن الوصــول اىل رشائــح جديــدة كانــت تفتقــر 
للشــمول املــايل، وبالتــايل توســيع شــبكة املســتفيدين مــن اخلدمــات املرفيــة واملاليــة ممــا مكننــا مــن تلبيــة إحتياجاتهــا 
بكفــاءة وفعاليــة أكــر خصوصــاً يف ظــل التوجــه املزتايــد نحــو اخلدمــات الذكيــة يف عــامل الصناعــة املاليــة واملرفيــة. األمــر 
يادتنــا عــى الســاحة املرفيــة وعــزز مــن فــرص نجاحنــا يف مواكبــة ثــورة التطــور التكنولــويج وأســهم يف  الــذي اكــد ر
يــادة فعاليــة النشــاطات املؤسســية الــي يقدمهــا البنــك ممــا أثــرى تجربتنــا يف محــور التنميــة وعــزز مــن أدائنــا املــريف.  ز

يادة االبتكار والر
إن العمــل عــى تبــي أفضــل املمارســات العامليــة يف إطــار تطويــر بيئــة احلاكميــة املؤسســية واإلرتقــاء بهــا باإلضافــة اىل 
نهجنــا املؤســي اهلــادف خللــق قيمــة مشــركة حقيقيــة لكافــة األطــراف ذات العاقــة يعتــر إلــزتام إســراتييج نؤمــن بــه 
ــل، ويف  ــة املســتدامة. باملقاب ــدة املــدى تحقيقــاً ملفهــوم التنمي ــا الشــمولية وبعي ونعمــل عــى مأسســته ضمــن أهدافن
يــة الــي  ظــل قرائتنــا ملســتقبل العمــل املــريف والواقــع اجلديــد الــذي فرضتــه رشكات التكنولوجيــا املاليــة والتغــرات اجلذر
يــة  أوجدهــا هــذا التســارع التكنولــويج والتقــي عــى الســاحة املرفيــة، فقــد بــات عنــر اإلبتــكار مــن األدوات الرضور
الــي ال بــد مــن تبنيهــا كجــزء مــن الثقافــة املرفيــة احلديثــة ليــس فقــط مــن أجــل مواكبة هــذه التغرات بل ولإلســتفادة 
يــادة  يــز قدراتنــا التنافســية مســتقبًا. ومــن هنــا، فــإن إســراتيجيتنا املتعلقــة باإلبتــكار والر منهــا يف تحصــني أولوياتنــا وتعز
تمتــد لتشــمل املنظومــة الداخليــة للبنــك مــن خــال برنامــج التحــول الثقــايف باإلضافــة اىل رشكــة األهــي للتكنولوجيــا 

املاليــة ومــرع األعمــال. 

برنامج التحول الثقايف

يــة العميــل وتطويرهــا بالشــكل املطلــوب والــذي يعــزز مــن  إىل جانــب حرصنــا يف  البنــك األهــي األردين عــى إنجــاح تجر
يــز تفاعلهــم اإليجــايب وتحفــز  هويتنــا املؤسســية، فنحــن أيضــاً حريصــني بالقــدر نفســه عــى تطويــر تجربــة موظفينــا وتعز
املمارســات واالفــكار االبداعيــة مــن داخــل البنــك وذلــك مــن خــال تنظيــم ِفــرق مــن موظفــني البنــك االهــي مــن ذوي 
اخلــرات املاليــة والتكنولوجيــة  وأيضــاً مــن خــال برنامــج تطويــر الثقافــة املؤسســية والــذي أعلنــا إطــاق املرحلــة الثانيــة 
يــق يف بيئــة تحكمهــا الشــفافية والعدالــة  ســس التعــاون واإلنســجام وروح الفر

ُ
منــه مطلــع العــام 2020 والقائــم عــى أ

يــز مشــاركة كل فــرد مــن أفــراد هــذه املؤسســة يف بنــاء مســرتنا الــي نعــزت ونفتخــر بهــا وذلــك  يف إطــار رؤيتنــا نحــو تعز
إنطاقــاً مــن إيماننــا العميــق بــأن املوظــف هــو أســاس نجــاح هــذه املؤسســة وتمزهــا، لتكــون ثقافتنــا املؤسســية محــوراً  
أساســياً نحــو إطــاق طاقــات أبنائنــا وتوجيههــا يف إرســاء قواعــد لبيئــة عمــل تصبــو نحــو اإلبــداع واإلبتــكار وتعمــق مــن 

تجربــة موظفينــا وتخــدم تطورهــم الوظيفــي وتعــزز مــن انتمائهــم. 

رشكة االهي للتكنولوجيا املالية ومرع االعمال
وكمــا تعلمــون فــإن البنــك األهــي االردين يعــد مــن أوائــل البنــوك الــي تبنــت وطبقــت التكنولوجيااملاليــة عــى مســتوى 
القطــاع املــريف املحــي، باإلضافــة إىل امتاكــه رشكــة للتكنولوجيــا املاليــة “Ahli Fintech” ويه إحــدى الــرشكات 
التابعــة للبنــك األهــي األردين واململوكــة لــه بالكامــل وتعمــل بمثابــة حاضنــة لتريــع نمــو األعمــال والــرشكات 
 Ahli“ يــة الناشــئة ليــس فقــط يف اململكــة وإنمــا يف العــامل. يف حــني تــم إطــاق مــرع األعمــال ياديــة االبتكار الر
ياديــة  يع الر Fintech Accelerator” يف العــام 2019 لتكــون بمثابــة بيئــة مبتكــرة لــرواد األعمــال وحاضنــة للمشــار
ــة مــن  يادي يع الر ــد عــن 116 مــن املشــار ي ــا املاليــة، حيــث تــم اســتقبال مــا يز والــرشكات الناشــئة يف مجــال التكنولوجي
يــز  يع الــي تــم احتضانهــا والــي ســيتم تعز اكــر مــن 12 دولــة حــول العــامل وســيتم اإلعــان يف العــام 2020 عــن املشــار

يقنــا وتريــع ولوجهــا لاســواق املحليــة والعامليــة.   قدراتهــا ودعــم فــرص نجاحهــا مــن قبــل فر

املؤرشات املالية  
يــز ماءتــه  وعــى صعيــد االداء املــايل للبنــك، فقــد إســتمرت جهــود اإلدارة العليــا يف تقويــة املركــز املــايل للبنــك وتعز
املاليــة وتدعيــم احتياطاتــه، حيــث ســاهمت السياســة االئتمانيــة الــي ينتهجهــا البنــك والــي ترتكــز عــى جــودة االئتمــان 
وســامة ادارة املوجــودات واملطلوبــات واســتقرار االيــرادات وبنــاء املخصصــات وإعتمــاد أســس احلوكمــة الرشــيدة 
يــادة ايــرادات الفوائــد الدائنــة  يــز نتائــج البنــك والــي تمثلــت بإرتفــاع اجمــايل الدخــل بنســبة %7.56 وز والشــفافية يف تعز
بنســبة %6.20 وكذلــك انخفــاض نســبة الديــون غــر العاملــة اىل اجمــايل التســهيات لتســجل %5.20 ، وتحســن 
ــه  نســبة تغطيــة التســهيات غــر العاملــة الــي ارتفعــت اىل %76.8. يف حــني حافــظ البنــك عــى حجــم ودائــع عمائ
عنــد مســتوى 1.86 مليــار دينــار، هــذا وســجلت إجمــايل موجــودات البنــك حــوايل 2.76 مليــار دينــار. وفيمــا يخــص أهــم 
ــد عــى  ــد عــى متوســط حقــوق امللكيــة اىل %7.3 يف حــني بلــغ العائ ــة للبنــك فقــد وصلــت نســبة العائ املــؤرشات املالي
متوســط إجمــايل املوجــودات %0.8، أمــا نســبة كفايــة رأس املــال فقــد بلغــت %15.66 متخطيــة النســبة املطلوبــة مــن 
قبــل البنــك املركــزي نتيجــة إرتفــاع حقــوق امللكيــة والــي وصلــت اىل  307.8 مليــون دينــار.  يف حــني ســجلت صــايف األربــاح 
قبــل الرضيبــة للبنــك نمــواً بنســبة %9 لتصــل اىل حــوايل 36.2 مليــون دينــار مقارنــة مــع 33.2  مليــون دينــار للعــام 
ــاح مســتقره وثابتــة تجــاه مســاهميه بمعــدل %7 خــال  ــع أرب ي 2018. يف حــني حافــظ البنــك عــى إتبــاع سياســة توز
الســنوات العــرش املاضيــة كمصــدر دخــل يتمتــع بالدفاعيــة العاليــة والنمــو ألرباحــه مكافــاة ملســاهميه وبمــا يعــزز مــن 

املرونــة العاليــة لقــدرات البنــك التشــغيلية ليحقــق قــوة إيراديــة منتظمــة يف مواجهــة التقلبــات اإلقتصاديــة. 

ويف نهايــة كلمــي، أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر إىل عمائنــا ومســاهمينا الكــرام وكافــة اجلهــات الداعمــة للبنــك 
عــى ثقتهــم الكبــرة وإين ألوكــد حــرص وإلــزتام اإلدارة العليــا عــى بــذل كافــة اجلهــود للعمــل عــى ترجمــة طموحــات 
مؤسســتنا الرائــده وتحقيــق تطلعاتهــا واحلفــاظ عــى مكانتهــا يف طليعــة البنــوك االردنيــة. كمــا أتوجــه بالشــكر جلميــع 
اجلهــات الرقابيــة  يف االردن واشــيد بجهــود وتعــاون البنــك املركــزي االردين وهيئــة االوراق املاليــة ودائــرة مراقبة الرشكات 
ــز متانــة اجلهــاز املــريف يف اململكــة وســامة اولوياتــه، كمــا أعــر عــن شــكري وتقديــري أيضــاً  ي عــى حرصهــم عــى تعز
جلهــود محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية. إعــزتازي وشــكري موصــول لكافــة كــوادر البنــك واالدارة التنفيذيــة جلهودهــم 
يــد مــن العطــاء والتفــاين بالعمــل. وفقنــا هللا جميعــاً تحــت قيادتنــا اهلاشــمية يف  املتواصلــة وعملهــم الــدؤوب آمــًا باملز

ظــل صاحــب اجلالــة اهلاشــمية امللــك عبــد هللا الثــاين بــن احلســني املعظــم. 

سعد نبيل املعرش
رئيس مجلس اإلدارة



ير مدققي احلسابات املستقلني  تقر
إىل السادة مساهمي مجموعة البنك األهي االردين

عمان – اململكة االردنية اهلاشمية 

ير حول القوائم املالية املوحدة تقر

الـــرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك األهــي األردين “البنــك“ ورشكاتــه التابعــة وفروعــه اخلارجيــة “املجموعة“ 
والــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املــايل املوحــدة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 وقائمــة الدخــل املوحــدة وقائمــة الدخــل 
الشــامل املوحــدة وقائمــة التغــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة املوحدة للســنة املنتهية يف ذلك 

يــخ وااليضاحــات حــول القوائــم املاليــة املوحــدة وملخــص ألهــم السياســات املحاســبية. التار

يــة، املركــز املــايل للمجموعــة كمــا يف 31  يف رأينــا، إن القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة ُتظهــر بعدالــة، مــن كافــة النــوايح اجلوهر
يــر املاليــة الدولية. يــخ وفقــاً ملعايــر التقار كانــون األول 2019 وأداءهــا املــايل وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التار

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤولياتنا وفقــاً هلــذه املعايــر مفصلــة أكــر ضمــن بنــد 
مســؤولية مدقــق احلســابات عــن تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة الــواردة يف تقريرنــا هــذا. نحــن مســتقلون عــن املجموعــة 
وفقــاً لقواعــد الســلوك املهــي للمحاســبني القانونيــني )بمــا يف ذلــك معايــر االســتقالية الدوليــة( الصــادر عــن املجلــس 
ــر الســلوك املهــي للمحاســبني باإلضافــة إىل متطلبــات الســلوك املهــي االخــرى املائمــة لتدقيــق القوائــم  الــدويل ملعاي
ــر الســلوك املهــي  ــات املجلــس الــدويل ملعاي ــات الســلوك املهــي ومتطلب ــا بمتطلب ــة املوحــدة يف األردن، وقــد الزتمن املالي

للمحاســبني. لقــد قمنــا باحلصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة وتوفــر أساســاً إلبــداء الــرأي.

امور التدقيق اهلامة
يــة خــال تدقيــق القوائــم املاليــة  ان أمــور التدقيــق اهلامــة يه تلــك األمــور الــي وفقــاً الجتهادنــا املهــي كانــت األكــر جوهر
املوحــدة للســنة احلاليــة. لقــد تمــت دراســة هــذه األمــور ضمــن اإلطــار الــكي لتدقيــق القوائــم املاليــة إلبــداء رأينــا حــول 
هــذه القوائــم وال نبــدي رأيــاً منفصــًا حــول هــذه األمــور. تــم وصــف إجــراءات التدقيــق املتعلقــة بــكل امــر مــن األمــور 

املشــار اليهــا ادنــاه.

لقــد قمنــا باملهــام املذكــورة يف فقــرة مســؤولية مدقــق احلســابات واملتعلقــة بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة. باإلضافــة 
لكافــة األمــور املتعلقــة بذلــك. بنــاء عليــه فــأن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات الــي تــم تصميمهــا لاســتجابة لتقييمنــا 
يــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة. ان نتائــج إجــراءات التدقيــق الــي قمنــا بهــا، بمــا يف ذلــك اإلجــراءات  ملخاطــر األخطــاء اجلوهر

املتعلقــة بمعاجلــة األمــور املشــار إليهــا ادنــاه، توفــر أساســا لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة.

كفايــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة عــى التســهيات االئتمانيــة إيضــاح رقــم )7( يف 
القوائــم املاليــة املوحــدة

امر التدقيق اهلام 

ــة التدقيــق حيــث يتطلــب احتســابه وضــع افراضــات واســتخدام االدارة  يعتــر هــذا االمــر مــن االمــور اهلامــة يف عملي
ــرات الحتســاب مــدى ووقــت تســجيل خســارة التــدين. لتقدي

لسياســة املجموعــة اخلاصــة  التســهيات االئتمانيــة وفقــاً  املتوقعــة عــى  يتــم تحديــد مخصــص اخلســائر االئتمانيــة 
يــر املاليــة الــدويل رقــم 9. باملخصصــات وتــدين القيمــة والــي تتمــاىش مــع متطلبــات معيــار التقار

تشــكل التســهيات االئتمانيــة جــزًء كبــراً مــن أصــول املجموعــة، هنالــك احتماليــة لعــدم دقــة مخصــص التــدين املســجل 
ســواء نتيجــة اســتخدام بيانــات غــر دقيقــة او اســتخدام فرضيــات غــر معقولــة. نظــراً ألهميــة االحــكام املســتخدمة يف 
يــر املاليــة الــدويل رقــم 9. اعتــرت إجــراءات التدقيــق  تصنيــف التســهيات االئتمانيــة يف مراحــل مختلفــة وفقــاً ملعيــار التقار

فيمــا يخــص هــذا االمــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. 

بلــغ إجمــايل التســهيات االئتمانيــة للمجموعــة مبلــغ 1,463,693,562 دينــار ومخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة 
ــون األول 2019. ــار كمــا يف 31 كان مبلــغ 70,601,047 دين

نطاق التدقيق ملواجهة امر التدقيق اهلام

تتضمن إجراءات التدقيق ما يي:

فهــم لطبيعــة محافــظ التســهيات االئتمانيــة للمجموعــة باإلضافــة اىل فحــص نظــام الرقابــة الداخــي املتبــع يف عمليــة 
املنــح والتســجيل ومراقبــة االئتمــان وتقييــم فعاليــة االجــراءات الرئيســية املتبعــة يف عمليــة املنــح والتســجيل.

يــر املاليــة  قمنــا بدراســة وفهــم سياســة املجموعــة املتبعــة يف احتســاب املخصصــات باملقارنــة مــع متطلبــات معيــار التقار
الــدويل رقــم 9 واالرشــادات والتوجيهــات التنظيميــة ذات الصلــة.

مخصصات املرحلة األوىل واملرحلة الثانية

فيمــا يخــص املخصصــات لقــاء التعرضــات املصنفــة يف املرحلــة األوىل واملرحلــة الثانيــة، فقــد قمنا بفهــم منهجية املجموعة 
املتبعة الحتســاب املخصصات واالفراضات األساســية وكفاية البيانات املســتخدمة من قبل اإلدارة.

 قمنا بفهم نموذج التصنيف الداخي للتسهيات االئتمانية للمجموعة.
 قمنــا بمراجعــة تقييــم مــدى مائمــة عمليــة تقديــر املجموعــة حلــدوث ارتفــاع يف مســتوى املخاطــر االئتمانيــة وأســس 
انتقــال التعــرض االئتمــاين بــني املســتويات، للتعرضــات الــي انتقلــت بــني املســتويات، باإلضافــة اىل تقييــم العمليــة مــن 

يــة يف مخاطــر االئتمــان للتعرضــات االئتمانيــة. يــادة اجلوهر ناحيــة التوقيــت املناســب لتحديــد الز
 قمنا بمراجعة ماءمة تصنيف املجموعة للتعرضات لعينة مختارة.

أجرینا  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  احتســاب  يف  المجموعة  قبل  من  المستخدمة  المستقبلیة  لافتراضات  بالنسبة   
املتاحــة. العامــة  المعلومات  باستخدام  االفتراضات  مــن صحــة  وتأكدنــا  اإلدارة  مناقشات مع 

 لعينــة من التعرضات، تحققنا من مائمة تحدید التعرضــات عند التعــر، مــع االخــذ بعــني االعتبــار التدفقــات النقديــة 
الناتجــة عــن عمليــة الســداد والعمليــات احلســابية الناتجــة.

 تحققنــا مــن مائمــة فرضيــات إدارة املجموعــة يف احتســاب اخلســارة عنــد التعــر املســتخدمة يف احتســاب اخلســائر 
االئتمانيــة املتوقعــة.

 قمنا بتقييم السامة النظرية والسامة الرياضية لنموذج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
ير املالية الدويل رقم 9.   قمنا بتقييم االفصاحات يف القوائم املالية املوحدة للتأكد من مائمتها ملعيار التقار

ان السياســات املحاســبية والتقديــرات واألحــكام املحاســبية اهلامــة واإلفصــاح عــن التســهيات االئتمانيــة وإدارة مخاطــر 
االئتمــان مفصلــة يف ايضاحــات 3 و7 و38 يف القوائــم املاليــة املوحــدة.

املخصصات املحددة املرحلة الثالثة:

 بالنسبة اىل التعرضــات الــي تــم تحديــد انخفــاض قيمتهــا بشــكل فــردي فقــد حصلنــا عــى فهــم الخــر التحديثــات الــي 
طــرأت عــى وضــع الطــرف املقابــل وتحققنــا مــن تقديــرات اإلدارة فيمــا يخــص التدفقــات النقديــة مــن هــذه التعرضــات، 
كمــا قمنــا بمراجعــة املخصصــات الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة هــذه التعرضــات. وقمنــا باحتســاب املخصــص الناتج عن 

انخفــاض قيمــة هــذه التعرضــات باســتخدام ســيناريوهات مختلفــة لعينــة مــن هــذه التعرضــات.

املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي للبنك لعام 2019

يــر مدقــق  يــر الســنوي غــر القوائــم املاليــة املوحــدة وتقر تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقر
احلســابات حوهلــا. ان اإلدارة يه املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى. ان رأينــا ال يشــمل املعلومــات األخــرى وأننــا ال نبــدي 

اي تأكيــد حــول املعلومــات األخــرى.

يــاً مــع القوائــم املاليــة  ان مســؤوليتنا يه قــراءة املعلومــات األخــرى، فيمــا اذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض جوهر
املوحــدة أو مــن معرفتنــا خــال عمليــة تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة.

إذا تبــني مــن خــال اإلجــراءات الــي قمنــا بهــا وجــود تعــارض أو خطــأ جوهــري بــني القوائــم املاليــة املوحــدة واملعلومــات 
األخــرى فإنــه يجــب اإلفصــاح عنهــا. هــذا ومل تســرع انتباهنــا أيــة أمــور بمــا يخــص املعلومــات األخــرى.

مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية املوحدة 

يــر املاليــة الدوليــة،  إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا ملعايــر التقار
يــة ســواء  باإلضافــة اىل تحديــد نظــام الرقابــة الداخــي الــرضوري إلعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن األخطــاء اجلوهر

الناتجــة عــن احتيــال أو عــن غلــط.

كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة عــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح عــن األمــور املتعلقــة 
بمبــدأ االســتمرارية بمــا يف ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية يف املحاســبة عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة، إال إذا كان 

يف نيــة اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

ير املالية للمجموعة. إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن االرشاف عى عملية إعداد التقار

مسؤولية مدققي احلسابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة  

يــة ســواء  إن أهدافنــا تتمثــل باحلصــول عــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم املاليــة املوحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء اجلوهر
يــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا. الناتجــة عــن إحتيــال أو عــن غلــط وإصــدار تقر

ان التأكيــد املعقــول هــو تأكيــد عــايل املســتوى ولكنــه ليــس ضمانــة إن التدقيــق الــذي يجــري وفقــاً ملعايــر التدقيــق الدوليــة 
يــة،  يــا عنــد وجــوده. إن األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو غلــط ويتــم اعتبارهــا جوهر سيكشــف دائمــا خطــأ جوهر
إذا كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة يمكــن ان يكــون هلــا تأثــر عــى القــرارات االقتصاديــة املتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه 

القوائــم املاليــة املوحــدة.

إننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد املهــي واملحافظــة عــى الشــك املهــي كجــزء مــن التدقيــق وفقــا للمعايــر الدوليــة للتدقيــق، 
و كذلــك نقــوم بمــا يــي:

يــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو غلــط، و تصميــم  تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء اجلوهر
وتنفيــذ اجــراءات تدقيــق تســتجيب هلــذه املخاطــر واحلصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة و مائمــة توفــر أساســاً إلبــداء الــراي. 
إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكــر مــن ذلــك الناتــج عــن غلــط، ملــا قــد يتضمنــه االحتيــال 

مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تأكيــدات غــر صحيحــة أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخــي.

احلصــول عــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخــي املتعلــق بالتدقيــق و ذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيق مائمــة للظروف وليس 
بهــدف ابــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخي للمجموعة.

تقييــم ماءمــة السياســات املحاســبية املطبقــة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية و االيضاحــات املتعلقــة بهــا الــي قامــت 
بهــا االدارة.

التوصــل اىل نتيجــة حــول ماءمــة اســتخدام االدارة ملبــدأ االســتمرارية يف املحاســبة، وبنــاًء عــى أدلــة التدقيــق الــي تــم 
احلصــول عليهــا، وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك كبــرة حــول 
يــر التدقيــق  قــدرة املجموعــة عــى االســتمرار. و اذا مــا توصلنــا اىل نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة يف تقر
إىل ايضاحــات القوائــم املاليــة املوحــدة ذات الصلــة أو تعديــل رأينــا اذا كانــت هــذه االيضاحــات غــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا 
يــر التدقيــق، ومــع ذلــك فــإن األحــداث او الظــروف املســتقبلية  يــخ تقر مبنيــة عــى أدلــة التدقيــق الــي حصلنــا عليهــا حــى تار

قــد تــؤدي إىل عــدم اســتمرار املجموعــة يف اعماهلــا كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام هليــكل القوائــم املاليــة املوحــدة ومحتواهــا بمــا يف ذلــك االيضاحــات حوهلــا وفيمــا إذا كانــت القوائــم 
املاليــة املوحــدة تمثــل املعامــات واألحــداث الــي تحقــق العــرض العــادل.

يــة ضمــن  احلصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة فيمــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة عــن الــرشكات أو األنشــطة التجار
نطــاق املجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم املاليــة املوحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلرشاف وإنجــاز عمليــة 

التدقيــق للمجموعــة. ونحــن مســؤولون عــن رأينــا حــول التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع املســؤولني املكلفــني باحلوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التدقيــق وتوقيتــه وماحظــات التدقيــق املهمــة الــي 
تتضمــن أي نقــاط ضعــف مهمــة يف نظــام الرقابــة الداخليــة الــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــال عمليــة التدقيــق.

نقــوم كذلــك بزتويــد املســؤولني املكلفــني باحلوكمــة بمــا يفيــد الزتامنــا بمتطلبــات الســلوك املهــي املتعلقــة باالســتقالية 
واالفصــاح للمســؤولني املكلفــني باحلوكمــة عــن كل العاقــات واالمــور االخــرى الــي تظهــر عــى انهــا تؤثــر عــى اســتقاليتنا 

ومــا شــأنه ان يحافــظ عــى هــذه االســتقالية.

مــن تلــك األمــور الــي يتــم التواصــل بهــا مــع املســؤولني املكلفــني باحلوكمــة، نقــوم بتحديــد األمــور االكــر أهميــة عــى 
تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة للفــرة احلاليــة والــي تمثــل أمــور التدقيــق اهلامــة. اننــا نقــدم وصــف عــن هــذه األمــور يف 
يــر التدقيــق اال اذا كان القانــون أو التعليمــات تمنــع اإلفصــاح عــن ذلــك االمــر، او يف حــاالت نــادرة جــدا و الــي بنــاءاً  تقر
عليهــا ال يتــم االفصــاح عــن ذلــك االمــر يف تقريرنــا الن العواقــب الســلبية املتوقعــة لإلفصــاح قــد تفــوق املنفعــة العامــة 

الناتجــة عنــه.

ير حول املتطلبات القانونية تقر

تحتفــظ املجموعــة بقيــود وســجات محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة تتفــق مــع القوائــم املاليــة املوحــدة ونــويص 
باملصادقــة عليهــا.

إرنسـت ويونــغ/ األردن

وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591
عمان – اململكة األردنية اهلاشمية
16 شباط 2020



القوائم املالية املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون األول 2019

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــاردينــــار

املوجودات

212,324,788248,221,805نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

135,787,335173,568,186أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرفية

8,520,92619,414,579إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرفية

1,369,737,5831,424,510,189تسهيات ائتمانية مبارشة - بالصايف 

25,014,04227,344,278موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر 

754,893,973654,335,587موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

3,516,2593,531,147إستثمارات يف رشكات حليفة 

يع قيد االنجاز- بالصايف  91,633,02181,224,526ممتلكات ومعدات ومشار

13,502,10416,478,637موجودات غر ملموسة - بالصايف

138,352,740125,228,773موجودات أخرى 

9,540,7549,630,207موجودات رضيبية مؤجلة

2,762,823,5252,783,487,914مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -

150,146,29098,159,977ودائع بنوك ومؤسسات مرفية

1,864,020,3761,911,770,121ودائع عماء

211,783,599257,416,155تأمينات نقدية

145,009,726142,471,809أموال مقرضة

25,000,00025,000,000أسناد قرض

3,551,0623,609,508مخصصات متنوعة

10,097,9217,222,551مخصص رضيبة الدخل

45,404,68436,525,459مطلوبات أخرى

2,455,013,6582,482,175,580مجموع املطلوبات

حقوق امللكيــة -

حقوق مساهمي البنك

200,655,000192,937,500رأس املال املكتتب به واملدفوع

60,964,48557,344,171احتياطي قانوين

15,761,63715,761,637احتياطي اختياري

ية 3,678,5593,678,559احتياطي التقلبات الدور

)3,225,878()7,388,412(احتياطي القيمة العادلة - بالصايف

34,138,59834,816,345أرباح مدورة

307,809,867301,312,334مجموع حقوق امللكية

2,762,823,5252,783,487,914مجموع املطلوبات وحقوق امللكية



20192018

دينــــاردينــــار

164,583,280154,970,443الفوائد الدائنة 

80,755,72470,773,780يزنل: الفوائد املدينة 

83,827,55684,196,663صايف إيرادات الفوائد

16,067,22516,694,500صايف ايرادات العموالت 

99,894,781100,891,163صايف إيرادات الفوائد والعموالت

2,511,1922,814,590أرباح عمات أجنبية 

يعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 686,497908,047عوائد توز

14,999,7875,173,841ايرادات اخرى

18,197,4768,896,478

118,092,257109,787,641إجمايل الدخل 

40,257,25541,234,749نفقات املوظفني 

11,774,33110,156,015استهاكات واطفاءات 

6,908,4371,016,077مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - بالصايف

575,3611,018,074مخصص تدين هبوط عقارات مستملكة

22,358,84523,154,452مصاريف أخرى 

81,874,22976,579,367إجمايل املروفات 

36,218,02833,208,274الربح من التشغيل

2,481)14,888(حصة البنك من )خسائر( أرباح  االستثمار يف رشكة حليفة

36,203,14033,210,755الربح للسنة قبل الرضائب 

)11,933,475()13,966,755(رضيبة الدخل 

22,236,38521,277,280صايف ربح السنة

ويعود إىل:

22,236,38521,277,280مساهمي البنك

22,236,38521,277,280صايف ربح السنة

فلس/ دينـــارفلس/ دينـــارحصة السهم من ربح السنة  العائد ملساهمي البنك

0/1110/106احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة 

القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخـل املوحدة كما يف 31 كانون األول 2019


