
 

 

 

حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك االستثمار العربي األردني الكرام:

يسرني وباسم أعضاء مجلس اإلدارة، أن نقدم لكم التقرير السنوي الرابع واألربعني لبنك االستثمار العربي األردني الذي يتضمن 
نتائج أعمال البنك والقوائم املالية املوحدة وأهم نشاطاته وإجنازاته املتحققة خالل العام 2022، وخطة البنك املستقبلية للعام 

.2023

لقد كان العام 2022 استثنائياً في التحديات التي برزت خالله، بعد عامني من تداعيات جائحة كورونا، إذ واجه العالم صدمة 
احلرب الروسية على أوكرانيا، وما أسفرت عنه من تداعيات واسعة شملت تباطؤ النمو االقتصادي وموجة تضخمية لألسعار 
العالم كما  االقتصادية حول  النشاطات  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  النقدية، في  للسياسة  بتشديد  املركزية  البنوك  قابلتها 

سجلت األسواق املالية العاملية أسوأ أداء لها على اإلطالق. 

وسط هذه البيئة التي تكتنفها الضبابية والتقلب واصل البنك جهوده الرامية لتعزيز مؤشراته املالية وتنويع أعماله وتوظيف 
املوارد بشكل فعال، وحتقيق أرباح تشغيلية خالل العام 2022 بفضل استراتيجية األداء الشاملة ومواكبته الدائمة للمتغيرات 

في بيئة األعمال.

لقد كان العام 2022 عالمة فارقة في أداء البنك إذ جنح في االستحواذ على األعمال املصرفية لبنك الكويت الوطني في األردن، 
واستكمل كافة اإلجراءات املتعلقة بانتقال العمليات املصرفية، ليؤكد على التزامه باستراتيجية توسع أعمال بنك االستثمار 

العربي األردني التي تسارعت خالل العقد األخير. 

تؤكد عملية االستحواذ التي جرت بسالسة ومتيّز، متانة املركز املالي للبنك، وتسهم في تعزيز تواجده في السوق املصرفية 
األردنية، في إطار خطوات مدروسة وثابتة تنعكس إيجاباً على أداء البنك املالي. 

واملواد  الطاقة  أزمة حادة في أسواق  برزت  العاملي، حيث  االقتصاد  زعزعة استقرار  األوكرانية في  الروسية  احلرب  لقد تسببت 
للسياسات  ذلك تشديد  ترافق مع  غير مسبوقة،  أسعارها ملستويات  بارتفاع  عاماً تسببت   50 منذ  األكبر  تعتبر  األساسية، 
النقدية في ظل ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها كثير من الدول منذ عقود طويلة، وتزامن مع ذلك 
كله استمرار تداعيات جائحة كورونا وبروز متحورات جديدة للفيروس، وتنفيذ الصني إلغالقات صارمة أغلب فترات العام 2022. 

نتيجة لهذه التطورات املتسارعة تراجع النمو العاملي من 6,2% في العام 2021 إلى 3,4% في 2022، بحسب تقديرات صندوق 
النقد الدولي، مع تضرر بعض البلدان من االنكماش، فيما يكتنف االقتصاد العاملي مخاطر الوصول إلى حالة الركود التضخمي 
مستقبالً، في ظل اتساع رقعة التدهور لتطال نسبة كبيرة من االقتصادات املتقدمة والنامية، وتآكل مستويات الدخل بشكل 
وشح  الدول،  من  العديد  في  العمالت  قيمة  وانخفاض   2022 العام  في   %8,8 بنسبة  ارتفع  الذي  التضخم  بسبب  كبير، 
االستثمارات. ترافق مع ذلك كله مخاوف من أزمة ديون عاملية في ظل ارتفاعها لدى البلدان النامية ألعلى مستوى منذ 50 عاماً، 

مع تكبدها تكاليف جديدة نتيجة تداعيات احلرب ورفع الفوائد من قبل البنوك املركزية حول العالم.

اليورو إلى  الواليات املتحدة ومنطقة  4 عقود في كل من  ارتفاع مؤشرات أسعار املستهلكني إلى أعلى مستوى في  وقد أدى 
تشديد السياسة النقدية بشكل سريع ومتزامن، سرعان ما انتقل هذا النهج إلى مختلف أنحاء العالم، حيث أقدم اجمللس 
االحتياطي االحتادي على زيادة أسعار الفائدة 7 مرات خالل العام 2022 بعد ثباتها بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا، 
ليتراوح سعر الفائدة القياسي بنهاية العام 2022 في نطاق 4,25% و4,5%. كما زاد البنك املركزي األوروبي سعر الفائدة القياسي 
4 مرات ليصل إلى 2,5% كما قرر بنك اجنلترا 8 زيادات لسعر الفائدة في عام 2022 لتصل إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 

.%3,5

رغم أهمية هذه اإلجراءات الستقرار األسعار، إال أنها ساهمت بتدهور كبير في الظروف املالية العاملية، وارتفاع في سعر الدوالر، 
قابله تراجع لعمالت كثير من الدول مع ارتفاع عجوزاتها املالية والتجارية، في الوقت الذي تراجعت فيه األسواق املالية، وضعف 

منو االستثمار بشكل كبير، وتدهورت أسواق العقارات واإلسكان في العديد من البلدان.

في املنطقة العربية، حتسن األداء االقتصادي بشكل عام حيث حققت دول املنطقة متوسط منو بنسبة 5,5% في العام 2022 
وهو األعلى منذ العام 2016، لكن هذا املعدل يخفي تباينات حادة بني الدول املصدرة واملستوردة للطاقة التي جتاهد للتغلب على 

آثار جائحة كورونا وصدمة أسعار النفط واملواد الغذائية والتباطؤ اإلقتصادي في الواليات املتحدة والصني وأوروبا. 

وفي حني استفادت الدول املصدرة للطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز في ظل توقعات صندوق النقد حتقيق فوائض تراكمية 
قدرها تريليون دوالر خالل السنوات 2022 - 2026، واجهت البلدان املستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، تسببت بضغوط ارتفاع 
ً لتكبدها فواتير دعم األسعار للتخفيف من معاناة املستهلكني.  فواتير املستوردات، وتقلص احليز املالي املتاح في املوازنات، نظرا

وألقى تدهور األوضاع العاملية بظالله الثقيلة على نشاط اقتصادات املنطقة، فرغم مرونة النمو املرتبط بارتفاع أسعار النفط، 
إال ان التضخم كبح االنتعاش، وسط مخاطر اتساع العجز التجاري وارتفاع أسعار الفائدة على االقتراض احلكومي الذي أضعف 

الوصول إلى التمويل. ومثل أجزاء واسعة من العالم واجهت املنطقة حاالت استثنائية من اخملاطر، وتفاقم التضخم املفرط 

ببعض الدول وانتشرت حاالت ضعف األمن الغذائي ونقص الوقود، ما زاد رقعة االضطرابات االجتماعية ومشاكل الديون.

محلياً، واصل االقتصاد الوطني تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، ليحقق منواً حقيقياً بنسبة 2,7% خالل العام 2022، مقابل 
منو بلغت نسبته 1,9% في العام 2021 مدعوماً باالستقرار النقدي واملالي، رغم الرياح املعاكسة عاملياً ، إذ واصل األردن تنفيذ 

اإلصالحات الهيكلية التي أكدت عليها رؤية التحديث االقتصادي للدولة. 

هذا األداء دفع وكالة موديز للتصنيف االئتماني العاملية، لرفع النظرة املستقبلية لتصنيف األردن االئتماني السيادي طويل األجل 
من B1 مستقر إلى B1 إيجابي، في تطور يكشف عن مسار التعافي، نتيجة تطبيق سياسات كفيلة بدعم النمو واحملافظة على 

االستقرار مبواجهة التحديات الطارئة.

في املقابل، ارتفع معدل التضخم خالل العام 2022، بنسبة 4,23% مقارنة مع 1,4% في 2021 ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي 
إلى صعود أسعار الوقود واإلنارة والنقل باإلضافة إلى سلع أخرى انعكاساً الرتفاع أسعارها عاملياً. ورغم ذلك، فإن تأثير املوجة 
التضخمية العاملية كان أقل وطأة مقارنة مع عدد واسع من دول املنطقة والعالم التي شهدت قفزات في األسعار ملستويات 

غير معهودة منذ عقود.

أما في سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة 0٫4 نقطة مئوية في الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام 
2021 بالغاً 22٫9%، وال يزال معدل البطالة مرتفعاً في صفوف حملة الشهادات اجلامعية إذ يبلغ %28,4.

5,85 مليار دينار، وارتفعت قيمة  17% محققة  2022 لتنمو التداوالت بنسبة  وواصل سوق العقار األردني نشاطه خالل العام 
مشتريات غير األردنيني 18% لتبلغ 303 مليون دينار، كما استفاد القطاع من حزمة احلوافز احلكومية التي كان آخرها مشروع 

ض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدالً من %4. القانونٍ املعدّلٍ لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، الذي خفّ

ومع هذه التطورات، عكست مؤشرات بورصة عمان التحسن االقتصادي رغم التراجع الذي أظهرته مجموعة من األسواق املالية 
العاملية، لتكون بذلك من األفضل أداءً على مستوى البورصات العربية مدعومة بشكل رئيسي بقطاع التعدين، إذ ارتفع الرقم 
 ،2021 عام  نهاية  نقطة   2118,6 مع  مقارنة   2022 عام  نهاية  في  نقطة   2501,6 إلى  ليصل   %18,1 بنسبة  املرجح  القياسي 
محققاً أعلى مستوياته منذ عام 2009، وانعكس ذلك على ارتفاع القيمة السوقية لألسهم بنسبة 16,2% إلى حوالي 18 مليار 

دينار مشكلة 56% من الناجت احمللي، بينما انخفض حجم التداول بنسبة 0,98% ليبلغ 2٫01 مليار دينار.

في جانب التجارة اخلارجية، واصلت الصادرات األداء اإليجابي مسجلة 8,79 مليار دينار بارتفاع نسبته 32,3% خالل العام 2022، 
 ً في الوقت الذي ارتفعت فيه املستوردات بنسبة 26,7% لتسجل 19,37 مليار دينار، ليبلغ العجز التجاري 10,586 مليار دينار متأثرا
بارتفاع األسعار في األسواق العاملية إذ قفزت فاتورة مستوردات النفط اخلام ومشتقاته بنسبة 47,2% مسجلة 3,5 مليار دينار.

كما واصل النشاط السياحي تعافيه في العام 2022 مستعيداً مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع بلوغ الدخل السياحي 
4,123 مليار دينار بزيادة نسبتها 0,4% و110,5% مقارنة بالعامني 2019 و2021 على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أعداد السياح 
القادمني إلى 5,049 مليون سائح. وترافق مع ذلك حتسن طفيف في حواالت العاملني في اخلارج لترتفع 1,5% خالل العام 2022 

إلى 2,448 مليار دينار.

إيرادات قدرها  إجمالي  التقدير،  إعادة  لبيانات  وفقاً   ،2022 العام  العامة خالل  املوازنة  العامة، فقد حققت  للمالية  وبالنسبة 
8,734 مليار دينار، بارتفاع نسبته 7,45% عن العام 2021، منها 7,938 مليار دينار إيرادات محلية و796 مليون دينار منح خارجية 

فيما بلغت النفقات العامة 10,56 مليار دينار. 

نتيجة لهذه التطورات سجل العجز في املوازنة العامة 1,825 مليار دينار بارتفاع نسبته 5,5% عن العام 2022.

في ضوء هذه التطورات واملتغيرات املتالحقة عاملياً ومحلياً، وما شهده العالم من موجة تضخمية، وتعمق حالة عدم اليقني 
االقتصادي، ومشاكل سالسل التوريد، وتشدد معظم البنوك املركزية في سياساتها النقدية، قام البنك املركزي خالل عام 2022 
برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، وذلك بغرض تعزيز أركان االستقرار النقدي واملالي في اململكة، وضبط 

معدل التضخم.

كان للسياسة التي اتبعها البنك املركزي األردني من خالل خطوات مدروسة، الدور احلاسم في احلد من تبعات التطورات العاملية 
السلبية، حيث قام برفع أسعار الفائدة في 7 قرارات خالل العام 2022 ليصل سعر الفائدة الرئيسي 6% بنهاية العام 2022 مقارنة 

مع 2,5% بنهاية 2021.

وفي إطار حرصه على حتقيق املوازنة بني هدفي االستقرار النقدي من جهة ومواصلة حتفيز النمو االقتصادي والتخفيف من أثر 
رفع الفائدة على القطاعات االقتصادية استمر البنك املركزي في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية الثابتة على برنامجه إلعادة 
العمل  استمرار  مع   ،%4 أقصى  وبحد  دينار  مليار   1,3 بقيمة  قطاعات   10 عددها  البالغ  احليوية  االقتصادية  القطاعات  متويل 
ببرنامج البنك املركزي لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة بقيمة 700 مليون دينار واإلبقاء على سعر الفائدة مبا ال يتجاوز %2.

أسهمت اإلجراءات املتخذة من قبل البنك املركزي األردني في حتقيق هدف االستقرار النقدي وتعزيز النشاط االقتصادي وحفز الطلب، 
اململكة من السلع  17,267 مليار دوالر وهو ما يكفي لتغطية مستوردات  املركزي  البنك  حيث بلغت االحتياطيات األجنبية لدى 

تقرير مدققي احلسابات املستقلني 
إلى مساهمي بنك االستثمار العربي األردني

عمان - اململكة االردنية الهاشمية 

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

الـرأي 

والتي تتكون من  التابعة ”اجملموعة“  ”البنك“ وشركاته  األردني  العربي  املالية املوحدة لبنك االستثمار  القوائم  لقد قمنا بتدقيق 
قائمة املركز املالي املوحدة كما في 31 كانون األول 2022 وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة التغيرات 
في حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم املالية 

وملخص ألهم السياسات احملاسبية.

في رأينا، إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املالي للمجموعة كما في 31 كانون 
األول 2022 وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.

أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه املعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق 
احلسابات عن تدقيق القوائم املالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن اجملموعة وفقاً لقواعد السلوك املهني للمحاسبني 
القانونيني الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني باإلضافة إلى متطلبات السلوك املهني االخرى املالئمة 
لتدقيق القوائم املالية  املوحدة في األردن، وقد التزمنا مبتطلبات السلوك املهني ومتطلبات اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني 

للمحاسبني. لقد قمنا باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا املهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم املالية املوحدة للسنة 
احلالية. لقد متت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم املالية املوحدة إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً 

منفصالً حول هذه األمور. مت وصف إجراءات التدقيق املتعلقة بكل أمر من األمور املشار إليها أدناه.

لقد قمنا باملهام املذكورة في فقرة مسؤولية مدقق احلسابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية املوحدة. باإلضافة لكافة األمور 
املتعلقة بذلك. بناءً عليه فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي مت تصميمها لالستجابة لتقييمنا خملاطر األخطاء اجلوهرية في 
القوائم املالية املوحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا في ذلك اإلجراءات املتعلقة مبعاجلة األمور املشار إليها أدناه، توفر 

أساساً لرأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة.

املعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢

تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها. ان 
اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢ بتاريخ الحق لتقريرنا. 

ان رأينا ال يشمل املعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول املعلومات األخرى.

فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة، إن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث نُقيّم فيما 
اذا كانت املعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم املالية املوحدة أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة.

مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية، باإلضافة الى 
حتديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية 
مبا في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في احملاسبة عند إعداد القوائم املالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية جملموعة أو إيقاف 

عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

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

مسؤولية مدقق احلسابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة  

الناجتة عن  املوحدة ككل خالية من األخطاء اجلوهرية سواء  املالية  القوائم  بأن  تأكيد معقول  باحلصول على  تتمثل  أهدافنا  إن 
إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

ان التأكيد املعقول هو تأكيد عالي املستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سيكشف 
دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً 

ميكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية املوحدة.

إننا نقوم مبمارسة االجتهاد املهني واحملافظة على الشك املهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم 
مبا يلي:

• حتديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في القوائم املالية، سواء الناجتة عن احتيال أو غلط، و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق 
تستجيب لهذه اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساساً إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري 
ناجت عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناجت عن غلط، ملا قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير 

صحيحة أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• احلصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء 
رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.

• تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية التقديرات احملاسبية و االيضاحات املتعلقة بها التي قامت بها االدارة.

• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية في احملاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها، 
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة اجملموعة على االستمرار. و اذا 
ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم املالية املوحدة ذات الصلة 
أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 

التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار اجملموعة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

املالية  القوائم  إذا كانت  وفيما  االيضاحات حولها  ذلك  مبا في  ومحتواها  املوحدة  املالية  القوائم  لهيكل  العام  العرض  تقييم   •
املوحدة متثل املعامالت واألحداث التي حتقق العرض العادل.

•  احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق اجملموعة 
إلبداء الرأي حول القوائم املالية املوحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجناز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون 

عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي تتضمن أي 
نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

واالفصاح  باالستقاللية  املتعلقة  املهني  السلوك  مبتطلبات  التزامنا  يفيد  مبا  باحلوكمة  املكلفني  املسؤولني  بتزويد  نقوم كذلك 
للمسؤولني املكلفني باحلوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ 

على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم 
أو  اذا كان القانون  التدقيق اال  اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير  التدقيق الهامة.  املالية للفترة احلالية و التي متثل أمور 
ً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن  التعليمات متنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا و التي بناءا

العواقب السلبية املتوقعة لإلفصاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه

تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ اجملموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة ونوصي باملصادقة عليها.

ان - اململكة األردنية الهاشمية عمّ

١ شباط ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كفـاية مخصـص اخلسـائر االئتـمانية املـتوقعة للتـسهيالت االئتمانية
(إيـضاح ١٠) في القوائم املالية املوحدة 

نطاق التدقيق ملواجهة أمر التدقيق الهام

تضمنت إجراءات التدقيق ما يلي:

•  فهم لطبيعة محافظ التسهيالت االئتمانية للمجموعة باإلضافة الى فحص 
االئتمان  ومراقبة  والتسجيل  املنح  عملية  في  املتبع  الداخلي  الرقابة  لنظام 

وتقييم فعالية االجراءات الرئيسية املتبعة في عملية املنح والتسجيل.

ومقارنتها  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  سياسة  على  باالطالع  قمنا  لقد    •
وتعاميم  تعليمات  الى  باإلضافة  الدولية  املالية  التقارير  معايير  مبتطلبات 

اجلهات الرقابية.  

•  لقد قمنا بدراسة وفهم منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة املتبع في احتساب 
 ٩ رقم  الدولي  املالية  التقارير  معيار  متطلبات  مع  توافقه  ومدى  اخملصصات 

واالرشادات والتوجيهات التنظيمية ذات الصلة.

•  لقد قمنا بدراسة عينة من التسهيالت بشكل فردي لتقييم ما يلي:  
- مدى مالئمة مراحل التصنيف لدى اجملموعة.

- مدى مالئمة عملية حتديد التعرض االئتماني عند التعثر، مبا في ذلك النظر في 
التدفقات النقدية الناجتة عن التسديد والعمليات احلسابية الناجتة عنها.

- مدى مالئمة احتمالية التعثر، التعرض االئتماني عند التعثر ونسبة اخلسارة 
بافتراض التعثر للمراحل اخملتلفة.

- مدى مالئمة وموضوعية التقييم االئتماني الداخلي والكفاءات واستقاللية 
اخلبرات املستخدمة ضمن هذه العملية.

- صحة ومالئمة عملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.

اخملاطر  مستوى  في  ارتفاع  حلدوث  اجملموعة  تقدير  عملية  مالئمة  مدى   -
التي  للتعرضات  املستويات،  بني  االئتماني  التعرض  انتقال  وأسس  االئتمانية 
التوقيت  ناحية  من  العملية  تقييم  الى  باإلضافة  املستويات،  بني  انتقلت 

املناسب لتحديد الزيادة اجلوهرية في مخاطر االئتمان للتعرضات االئتمانية.

•  إعادة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت املتدنية بشكل فردي 
ناحية  من  االئتمانية  التعرضات  لهذه  التطورات  اخر  فهم  الى  باإلضافة 

التدفقات النقدية وإذا كان هناك أي جدولة او هيكلة.

• فيما يتعلق باالفتراضات املستقبلية املستخدمة من قبل اجملموعة الحتساب 
اإلدارة  مع  االفتراضات  هذه  مبناقشة  قمنا  لقد  املتوقعة،  االئتمانية  اخلسائر 

وقمنا مبقارنتها مع املعلومات املتاحة.

التقارير  ملعيار  املالية لضمان مالئمتها  القوائم  االفصاحات في  بتقييم  • قمنا 
املالية الدولي رقم ٩. ان السياسات احملاسبية والتقديرات واألحكام احملاسبية 
الهامة واإلفصاح عن التسهيالت االئتمانية وإدارة مخاطر االئتمان مفصلة في 

ايضاحات ٢ و٤ و١٠ و٤٤ حول القوائم املالية املوحدة.

أمر التدقيق الهام 

مت اعتبار هذا األمر من األمور الهامة 
يتطلب  حيث  التدقيق  عملية  في 
احتسابه وضع افتراضات واستخدام 
مدى  الحتساب  لتقديرات  االدارة 
اخلسائر  مخصص  تسجيل  ووقت 

االئتمانية املتوقعة.

اخلسائر  مخصص  حتديد  يتم 
لسياسة  وفقاً  املتوقعة  االئتمانية 
وتدني  باخملصصات  اخلاصة  البنك 
القيمة والتي تتماشى مع متطلبات 
املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار 

رقم ٩.

جزءً  االئتمانية  التسهيالت  تشكل 
وهنالك  البنك،  أصول  من   ً كبيرا
مخصص  دقة  لعدم  احتمالية 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة املسجل 
بيانات  استخدام  نتيجة  سواء 
استخدام  أو  دقيقة  غير  أساسية 
فرضيات غير معقولة. نظراً ألهمية 
تصنيف  في  املستخدمة  االحكام 
التسهيالت االئتمانية ضمن مراحل 
مختلفة وفقاً ملا هو منصوص عليه 
املالية  التقارير  اعداد  معيار  في 
إجراءات  اعتبرت   ،٩ رقم  الدولي 
من  األمر  هذا  يخص  فيما  التدقيق 

أمور التدقيق الرئيسية. 

التسهيالت  إجمالي  رصيد  بلغ 
مبلغ  للمجموعة  االئتمانية 
مخصص  دينار   ٨٣٠٫٤٥٠٫٣٩٥
مبلغ  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
١٣٫٨٢٠٫٤١٥ كما في ٣١ كانون األول 
مخصص  سياسة  عرض  مت   .٢٠٢٢
في  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
السياسات احملاسبية املتبعة إلعداد 
ضمن  املوحدة  املالية  القوائم  هذه 

إيضاح (٢).

٢٠٢٢
دينــار

٢٠٢١
دينــار

قائمـة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

الفوائد الدائنة

الفوائد املدينة

صافي إيرادات الفوائد

صافي إيرادات العموالت

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

أرباح عمالت أجنبية

خسائر (أرباح) موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

ايرادات اخرى

إجمالي الدخل

نفقات املوظفني

استهالكات وإطفاءات

مصاريف أخرى

مخصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة 

مخصصات متنوعة

إجمالي املصروفات

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

الربح للسنـة قبـل الضريبة

ضريبة الدخل

الربح للسنة

ويعود إلى :

مساهمي البنك

حقوق غير املسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك)
األساسي واخملفض

٩٩٫٨٨٤٫٦١٣

(٤٦٫١٦٩٫٥٨١)

٥٣٫٧١٥٫٠٣٢

٧٫٠٣١٫٦٣٩

٦٠٫٧٤٦٫٦٧١

٤٫١٩٢٫٥٦١

(٣٣٨٫٢٨١)

٤٤٦٫٣٧٢

٣٫٠٥٥٫١٨٢

٦٨٫١٠٢٫٥٠٥

١٧٫١٣٤٫١٠٦

٤٫٥٤٠٫١٣٤

١٣٫٦٠١٫٥٠٤

٢٫٥٣٢٫٢٦٩

٦٠٦٫٤٧٩

٣٨٫٤١٤٫٤٩٢

٧٠٩٫٩٣١

٣٠٫٣٩٧٫٩٤٤

(١٠٫٩١٦٫٣٢٢)

١٩٫٤٨١٫٦٢٢

١٨٫٠٥٩٫٢٤١

١٫٤٢٢٫٣٨١

١٩٫٤٨١٫٦٢٢

فلس / دينار

٠٫١٢

٨٦٫٥١٩٫٩٦٤

(٣٦٫٩٨٢٫٥٥٤)

٤٩٫٥٣٧٫٤١٠

٦٫٧٠٠٫٤٣٢

٥٦٫٢٣٧٫٨٤٢

٣٫٢٠٤٫٦٦٢

٢٥١٫١٦٢

٢٢٧٫٥٥١

١٫٦٧٢٫٧٤٢

٦١٫٥٩٣٫٩٥٩

١٥٫٣٨٣٫٠٢٣

٤٫٣٣٦٫٠٩٦

١٢٫٣٨٩٫٩٨١

١٫١٨٥٫٣٢٤

١٨٧٫٤٤٥

٣٣٫٤٨١٫٨٦٩

٣٩٤٫٥٩٢

٢٨٫٥٠٦٫٦٨٢

(١٠٫٣٤٣٫٤٦٦)

١٨٫١٦٣٫٢١٦

١٧٫٠٩٠٫٣٣٤

١٫٠٧٢٫٨٨٢

١٨٫١٦٣٫٢١٦

فلس / دينار

٠٫١١٤

٢٠٢٢
دينــار

٢٠٢١
دينــار

 

 

 

قائمـة املركز املالي املوحدة
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

الدخل الشامل اآلخر

تسهيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي

موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفأة – بالصافي

إسـتـثمار في شركة حليفة

ممتلكـات ومعـدات - بالصافـي

موجودات غير ملموسة – بالصافي

موجودات حق االستخدام

موجودات ضريبية مؤجلة

مـوجـودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

أموال مقترضة من البنك املركزي األردني

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

التزامات عقود اإليجار

مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق مساهمي البنك

رأس املال املكتتب به (املدفـوع)

اإلحتياطي القانوني

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

إحتياطي القيمة العادلة - بالصافي 

أرباح مدورة

مجموع حقوق مساهمي البنك

حقـوق غيـر املسيطرين

مجموع حقوق امللكية

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

٣٤١٫٦٨٨٫٦٥٣

٣٠٣٫٩٥٩٫٦٦٧

٥٫٨٠٩٫٩١٠

٦٦٣٫٨٩٧

٣٣٫٠٠٩٫٧٨٨

٨١٤٫١٤١٫٨٦٤

٧٦٩٫٠٤١٫٥٢٥

١٧٫٩٥٠٫٢٠٠

٧٤٫١٠٧٫١٨٦

١٫٤٧٥٫٠٢٦

٢٫٧٢٤٫٨٦٩

٣٫٣١٩٫٩٠٣

٤٦٫٥٤٤٫٤٥٠

٢٫٤١٤٫٤٣٦٫٩٣٨

٤٥٢٫٤٧٥٫١٤٥

١٫٣٣٤٫٥٦١٫٨٨١

٢٨٦٫٤١٥٫٧٤٢

٤٨٫٤٣٩٫٥١٠

٩٢٤٫٠٥٠

٩٫٣٨٠٫٧٢٥

٢,٤٥١,٠٧٠

٤٦٫٥٦٢٫٤٣٧

٢٫١٨١٫٢١٠٫٥٦٠

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٩٫٩٠٣٫٥١٦

(٤٫١٧١٫٦٠٥)

٢٫١٣٣٫٩٩٦

٢٦٫١٧٧٫٧٥٣

٢١٤٫٠٤٣٫٦٦٠

١٩٫١٨٢٫٧١٨

٢٣٣٫٢٢٦٫٣٧٨

٢٫٤١٤٫٤٣٦٫٩٣٨

٢٧٦٫٨٢٣٫١٥٦

٢٦١٫٥٩٢٫٩٤٧

-

١٫٦٠٦٫٤١٨

١٩٫٩٥٤٫٨٨٧

٨٦٣٫٩٠٨٫١٣٩

٧٣٤٫٦٨٩٫٦٢١

٢٢٫١٦٩٫٤٦٧

٦٩٫٩١٧٫٣٣٠

١٫٧٤٣٫٢٧٦

٢,٤١١,٩٢٣

٣٫٣٢٥٫٨٧٨

٤٢٫٧٧٨٫٤٢٨

٢٫٣٠٠٫٩٢١٫٤٧٠

٥٥٩٫٧٨٥٫١٦٣

١٫١٩٧٫٢٢٤٫٣٧١

٢١٩٫٥٥٧٫١٤٨

٤١٫٢٧٤٫٣٦١

٧٩٦٫٢٥٢

٨٫٦٤٩٫٤٥٤

٢,١٧٣,٤١٢

٤٢٫٥٥٩٫١٩٥

٢٫٠٧٢٫٠١٩٫٣٥٦

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٧٫٢٣١٫٩٦٦

(٢٫٣٨٤٫٨٧٢)

(٩٧٣٫١٩٣)

٢٦٫٢٠٤٫٣٧٦

٢١٠٫٠٧٨٫٢٧٧

١٨٫٨٢٣٫٨٣٧

٢٢٨٫٩٠٢٫١١٤

٢٫٣٠٠٫٩٢١٫٤٧٠

املوجودات


