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عضاء مجلس  تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة أ 

  ت لالستثمار ش.م.ع إدارة بنك اإلمارا 
 

  مقدمة
 

لتابعة (يشار إليهما معاً باسم  المرفق لبنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع ("البنك") وشركته ا لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي  
خر والتدفقات النقدية  و الخسائر والدخل الشامل اآل ، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية ذات الصلة لألرباح أ ٢٠٢٢مارس    ٣١"المجموعة") كما في  

سؤولون عن إعداد هذه المعلومات  ثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التفسيرية. إن أعضاء مجلس اإلدارة م والتغيرات في حقوق الملكية لفترة الثال 
ليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه  التقارير المالية المرحلية. إن مسؤو   -   ٣٤دولي رقم  المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي ال 

  ومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا. المعل 
 

    نطاق المراجعة
 

بل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة".  مرحلية المنفذة من ق ، "مراجعة المعلومات المالية ال ٢٤١٠لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
لمسؤولين عن األمور المالية  لمالية الموجزة الموحدة المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين ا تنطوي عملية مراجعة المعلومات ا 

 مقارنة بنطاق عملية التدقيق  ن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً محدوداً والمحاسبية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إ 
كون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي  ن جزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمكّننا من الحصول على تأكيٍد بأننا سوف  المن 

  ملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. قد يتم تحديدها خالل ع 
 

  االستنتاج
 

تم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً  ي مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المرفقة لم    استناداً إلى 
  .  ٣٤قم  للمعيار المحاسبي الدولي ر 
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