
 

 

الحسابات المستقل تقرير مدقق  

 

 السادة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 بنك تنمية المدن والقرى

 مؤسسة عامه أسست بموجب قانون خاص

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 الرأي

كانون  13والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  لبنك تنمية المدن والقرىا بتدقيق البيانات المالية لقد قمن

المنتهية في  للسنة، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية 6132األول 

مات و المعلو بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية 

 التوضيحية األخرى.

 

كما في  للبنكإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي  رأينا،في 

تقارير للالمنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  للسنةوتدفقاتها النقدية  أدائها الماليو، 6132كانون األول  13

 المالية.

 
 اساس الرأي 

فقرة الحقا في تقريرنا ضمن موضحة  مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير. إن للمعايير الدولية للتدقيقوفقاً  ناتدقيقلقد قمنا ب

 بأعمالاالخالقية ذات الصلة  وفقا للمتطلبات البنكعن  نحن مستقلين. مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية 

  وفقا لهذه المتطلبات.، مسؤوليات االخالقية االخرىالب بالتزامنا باإلضافةتدقيق البيانات المالية 

 .لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق مناسبةوالتي حصلنا عليها كافية  نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية

 

 

 فقرة إيضاحية

-ي العام ليصبح ــدينار أردني من االحتياط 10،111،111/-هذا العام زيادة رأسمال البنك بمبلغ تم 

والذي يشير  3/0/6132تاريخ  60/33/3/16916دينار أردني بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم  00،111،111/

 .( مليون دينار أردني311الى زيادة رأس المال الى )

 

 

 البيانات المالية  حولو األشخاص المسؤولين عن الحوكمة   اإلدارة  ات مسؤولي

اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة  نإ

خالية من أخطاء جوهرية،  ،الذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات مالية و عن إعداد نظام رقابة داخلي

 ل أو عن خطأ.سواء كانت ناشئة عن احتيا
 

 عن عندما ينطبق ذلك،، واالفصاح على االستمرار البنكرة ن اإلدارة مسؤولة عند إعداد البيانات المالية عن تقييم قدا

الدارة لتصفية ، باستثناء وجود نية لدى ايالمحاسبام اساس االستمرارية استخدو راريةباالستماالمور ذات العالقة 

 .غير ذلك  عدم وجود بديل واقعيو أمالها اع إليقافأو  البنك

 

 .للبنك اجراءات التقارير المالية علىعلى االشراف  مسؤولينالهم  الحوكمةالمسؤولين عن األشخاص ان 



 حول تدقيق البيانات الماليةالمدقق مسؤولية 

سواًء  ،معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية تأكيدهي الحصول على  ان اهدافنا 

 حولها. والذي يتضمن رأينا تقريرنا وإصدار ،خطأال أو االحتيالكانت ناشئة عن 

 

لمعايير الدولية لوفقا  القيام به الذي تمبان التدقيق  ةضمانليس  هلكنو ،هو مستوى عال من التأكيد التأكيد المعقول

 ، ان وجد.أي خطأ جوهري دائما سيكتشفتدقيق لل

 

أن تؤثر  ممكن ،إجماليبشكل فردي أو  ،الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانتأو  االحتياليمكن أن تنشأ من ان االخطاء 

  .ت المالية ناالبيا هذه على اساسمن قبل المستخدمين المتخذة بشكل معقول على القرارات االقتصادية 

  

 ً والمحافظة على تطبيق جتهاد المهني اال نقوم بممارسة للتدقيق، ةللمعايير الدوليكجزء من عملية التدقيق وفقا

 باإلضافة الى:ق، التدقي خاللمبدأ الشك المهني 

 

 أو خطأ، وكذلك  احتيالسواًء كانت ناشئة عن  ، رية في البيانات المالية تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوه

، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. لتلك المخاطرمستجيبة دقيق تتصميم وتنفيذ إجراءات 

قد  االحتيالان  حيثالناتج عن الخطأ، الخطر  أعلى من احتيالناتجة عن الجوهرية ال االخطاء اكتشافان خطر عدم 

 أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. سوء التمثيلأو الحذف المتعمد  أو رأو التزوييشتمل على التواطؤ 

 

  لتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب باالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة

 .البنكأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في رليس لغرض إبداء ، والظروف

 

  المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من تقييم مالئمة السياسات

 قبل اإلدارة.

 

 على أدلة التدقيق التي تم  ي و، بناءاً المحاسب االستمرارية ألساسة اإلدار استخداممالئمة  حول ستنتاجالتوصل إل

 جوهريااً أو ظروف يمكن أن تثير شك يتعلق بأحداث، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري الحصول عليها

في تقرير  االنتباهلفت فانه يتطلب منا ان ن، جوهريتيقن عدم وجود  استنتجنا إذا. االستمرارعلى  البنكحول قدرة 

، فإننا مالئمإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير و ، في البيانات المالية  ات العالقةذإلى اإليضاحات  التدقيق

. التدقيقتعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير  استنتاجاتنا ان سوف نقوم بتعديل رأينا.

 .على االستمرار البنك قدرةمن حد ة في الأن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبليفإنه من الممكن  ذلك،ومع 

 

 وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل اإلفصاحات المالية بما فيها بيانات للمحتوى الو لشكلواالعرض العام  تقييم

 واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. المعامالت

 

فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ، بما واصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة ت

 أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا. في ذلك

 االخرىوالتشريعية   تقرير حول المتطلبات القانونية

سجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية يود وبق البنكحتفظ ي

 .المرفقة 

 من المراقبون المهنيون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (JCPA,ACPAجمال حموده  )
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