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 املرحلية املوجزةمراجعة املعلومات املالية  حول تقرير 
 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 ش.م.ع.مصرف عجمان 

 عجمان

 العربية املتحدةاإلمارات 
 

 مقدمة

الدخل  بيانوكٍل من  2020 مارس 31كما في  "(صرفامل)" ش.م.ع.صرف عجمان ملاملرفق  املرحلي املوجز قمنا بمراجعة بيان املركز املالي لقد 

 املرحلي املوجز التدفقات النقدية بيان و  املرحلي املوجز ات في حقوق امللكية غيـر الت وبيان املرحلي املوجز  اآلخر  الشامل الدخلوبيان  املرحلي املوجز 

مسؤولة عن إعداد هذه  اإلدارة. إن ، وملخًصا للسياسات املحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى املنتهية بذلك التاريخ ثالثة أشهر ال لفتـرة

 للم املرحلية املوجزة املعلومات املالية
ً
. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج املرحلية ةالتقارير املالي إعداد 34رقم  عيار املحاسبي الدوليوعرضها وفقا

 إلى مراجعتنا.  املرحلية املوجزةحول هذه املعلومات املالية 
ً
 استنادا

 

 املراجعـة نطاق أعمال

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم أجرينا لقد 
ً
مدقق الحسابات  يؤديها التـي املرحليةمراجعة املعلومات املالية ، " 2410مراجعتنا وفقا

، بشكل رئيس ي من األشخاص املسؤولين عن األمور االستفساراتالقيام بإجراء  املرحلية". تتضمن مراجعة املعلومات املالية  املستقل للمنشأة

 من نطا
ً
 للمعايير املالية واملحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا

ً
ق القيام بالتدقيق وفقا

يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي  التـيالدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة 

 رأي تدقيق بشأنها.
 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى 
ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي  املرحلية املوجزةبأن املعلومات املاليـة  االعتقاداستنادا

 للمعيار املحاسبي الدولالجوهري
ً
 .املرحليةإعداد التقارير املالية  34رقم  ية، وفقا
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