




كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال
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(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مجلس إدارة بنك أم القيوین  
الوطني ش.م.ع والشركة التابعة له 

المقدمة 
ـــــــــركة التابعة له  لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع ("البنك") والشــ

ــــــ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في   ـــــــــ والبيانات    ٢٠٢٢یونيو  ٣٠(یشــــار إليها مجتمعًة بـــ
لفترتي الثالثة أشــــــهر والســــــتة أشــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ والبيانات الموحدة  ذات العالقة للدخل والدخل الشــــــامل الموحدة المرحلية  
. إن اإلدارة مسـؤولة  النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لفترة السـتة أشـهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضـاحات التفسـيریةالمرحلية للتدفقات  

المعيار المحاســــبي    -ر الماليةعن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاری
ــؤوليتنا هي إعطاء اســــــتنتاج حول ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســــــبي الدولي رقم  ٣٤الدولي رقم  "). إن مســــ

هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

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

من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من 
لمالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور ا

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاًء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
ـــــوهریة التي یم كن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيــــــــــق. بناًء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا  التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
دها، استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدا

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

ارنست ویونغ

موقعة من: 
أنتوني اوسوليفان 

شریك
٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢ یوليو ٢٠
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
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