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دبي 
المتحدة اإلمارات العربیة دولة 

اـنات المـاليـة الموحـدة الموجزة  مـدقق الحســــــــــابـات المســـــــــتقـل حول  تقریر   مراجعـة البـي
أمانات القابضة ش.م.ع.مساهمي المرحلية إلى السادة 

المقدمة
ــركة  المرفقة المرحلية  الموجزة الموحدة  المالية  البيانات بمراجعة  قمنا  لقد ــــ ــ ــ ـــة  أمانات  لشــ ـــــــ ـــركة. ("ع.م.ش  القابضــ ـــــــ ")  الشــ

  كما   المرحلي الموحد  المالي  المركز  بيان من  تتألف  والتي  ،")المجموعة" بـــــــــــــــ   مجتمعة  إليها  یشار(  لها   التابعة والشركات
ــبتمبر ٣٠  في  الثالثة  لفترتي الشـــــــامل  والدخل  الخســـــــائر أو  لألرباح العالقة ذات المرحلية  الموحدة  والبيانات  ٢٠٢٢ ســـــ

  والتدفقات  الملكية  حقوق   في  للتغيرات المرحلية  الموحدة  والبيانات  التاریخ ذلك في  المنتهيتين أشــــــــــهر والتســــــــــعة أشــــــــــهر
  هذه وعرض  إعداد عن  مســؤولة  اإلدارة  إن. التفســيریة  واإلیضــاحات  التاریخ ذلك  في المنتهية أشــهر  التســعة  لفترة  النقدیة

ــبي  للمعيـار  وفقـاً   المرحليـة  الموجزة  الموحـدة  المـاليـة  البيـانـات  المرحليـة  المـاليـة  التقـاریر  إعـداد  ،٣٤  رقم  الـدولي  المحـاســــــــــــ
ــتنتاج  إعطاء هي مســــــؤوليتنا   إن"). ٣٤ رقم  الدولي  المحاســــــبي  المعيار(" ــ  الموجزة الموحدة  المالية  البيانات هذه حول  اســ

.بها   قمنا   التي  المراجعة أعمال  إلى  استناداً   المرحلية

مجال المراجعة
الــذي ینطبق على مهــام المراجعــة "مراجعــة المعلومــات المــاليــة    ٢٤١٠مراجعتنــا وفقــًا للمعيــار الــدولي رقم  لقــد تمــت  

ــابات المنشـــــــــــأة المســـــــــــتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب  ـــــــ المرحلية المنجزة من قبل مدقق حســ
ية والمحاســــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  االســــتفســــارات بصــــورة رئيســــية من األشــــخاص المســــؤولين عن األمور المال

وإجراءات المراجعــة األخرى. إن مجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق  
ــوهریة التي یمكن   الدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصـول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــــــــــ

على ذلك، فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق. دیدها أثناء القيام بالتدقيـق. بناءً تح 

االستنتاج
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم  ــــــ استنادًا إلى مراجعتنـ

.٣٤عيار المحاسبي الدولي رقم النواحي الجوهریة، وفقًا للم كافةیتم إعدادها، من 

رنست ویونغعن ا

:موقعة من
وردة إبراهيم

شریـك
١٢٥٨رقم القيد : 

٢٠٢٢نوفمبر   ١٤
دبي، اإلمارات العربية المتحدة


















































