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ارنست ویونغ الشرق األوسط (فرع دبي)
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الطابق األرضي  – آي سي دي بروكفیلد بلیس 
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إلى السادة مجلس إدارة 
مصرف عجمان ش.م.ع.

المقدمة
لقـد راجعـنا المعلومـات المـالـية المرحلـية الموجزة المرفقـة لمصــــــــــــــرف عجمـان ش.م.ع. ("المصــــــــــــــرف") والتي تـتألف من بيـان  

ـــــــــامل  بيان  و بيان الدخل المرحلي ذي العالقة  ، و ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠المركز المالي المرحلي الموجز كما في  لفترتي  الدخل الشــ
المرحلية لفترة لتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية ابيانات  و لتاریخ  الثالثة أشـــــهر والســـــتة أشـــــهر المنتهيتين في ذلك ا

في ذلك التاریخ واإلیضــاحات التفســيریة. إن اإلدارة مســؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية    ةأشــهر المنتهي الســتة
، إعداد التقاریر المالية  ٣٤المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم   -  المرحلية الموجزة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية

ــتنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية ")٣٤المرحلية ("المعيار المحاســـــــبي الدولي رقم   . إن مســـــــؤوليتنا هي إعطاء اســـــ
.الموجزة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليــة    ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

المنجزة من قبل مدقق حسـابات المنشـأة المسـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االسـتفسـارات بصـورة 
رئيســـية من األشـــخاص المســـؤولين عن األمور المالية والمحاســـبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. 

مجـال التـدقيق اـلذي یتم وفـقًا لمعـایير التـدقيق اـلدوليـة وبـناء عليـه فـإنهـا ال تمكنـنا من  إن مجـال عملـية المراجعـة أقـل بكثير من 
الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــق. بناء على ذلك 

.فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق

االستنتاج
راجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، استنادًا إلى م

.٣٤من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن ارنست ویونغ

:موقعة من قبل
أنتوني أوسوليفان

شریك
٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢ أغسطس ١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 























































.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢٢یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٨ -

(تتمة) قياس القيمة العادلة - ٢٣

قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر (تتمة) القيمة العادلة للموجودات غير المالية للبنك والتي یتم  

للموجودات غير المالية: ٣فيما یلي تسویة قياس القيمة العادلة في المستوى  

٢٠٢٢یونيو  ٣٠
ألف درهم 
(ألف درهم) 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
ألف درهم 
(ألف درهم) 

٣٥٩٬٧٣٩٣٤٣٬٣٩٣في بدایة الفترة / السنة 
٧٬٦٩٤٤٬٣١٧الفترة / السنة إضافات خالل  
١٢٬٠٢٩- التقييم العادل أرباح / خسائر  

 ------------ -----------
٣٦٧٬٤٣٣٣٥٩٬٧٣٩الفترة / السنة الرصيد في نهایة  

 ============= =============

یتم تحدید القيم العادلة للعقارات االستثماریة بناًء على تقاریر المقيمين المسجلين والمستقلين المعتمدین في تاریخ التقریر.  

أرقام المقارنة - ٢٤

ـــة المرحلية  المعلومات المال تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه   يـــ
الموجزة. 

المالية المرحلية الموجزة المعلومات اعتماد  - ٢٥

. ٢٠٢٢أغسطس١المالية المرحلية الموجزة وصرح بإصدارها في  المعلومات اعتمد مجلس اإلدارة 


