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الحسابات المستقلين عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة شركة إيه بي إم تيرمينالز    مدققيتقرير  
 البحرين ش. م. ب. 

 
 مقدمة

  
  2022مارس  31الشركة"( كما في  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر الُمرفق لشركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش. م. ب. )" 

ة الثالثة أشهر وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة ذات الصلة عن فتر 
(. إن مجلس اإلدارة مسئول عن  14إلى    2حات من  المنتهية في ذلك التاريخ والسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى )في الصف

"التقارير المالية المرحلية" الصادرة عن مجلس معايير    34إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 لمالية المرحلية المختصرة بناًء على مراجعتنا لها. (. إن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عن هذه المعلومات اIASBالمحاسبة الدولية )

  
 نطاق المراجعة 

المراجعة   بأعمال  المتعلقة  الدولي  للمعيار  وفقاً  مراجعتنا  تمت  المستقلين  2410لقد  الحسابات  مدققي  قِبَل  من  المرحلية  المالية  المعلومات  "مراجعة   ،
المختصرة على االستفسارات، بشكل أساسي من الموظفين المسئولين عن األمور المالية    للشركة". تشمل أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية 

قاً لمعايير  والمحاسبية، كما تشمل إجراء مراجعة تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة يقل كثيرا عن أعمال التدقيق التي تتم وف
من الحصول على تأكيدات بأننا سوف نكون على دراية بكل األمور الجوهرية والتي يمكن تحديدها من خالل  التدقيق الدولية، وبالتالي فهي ال تُمكننا  

 أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأياً كمدققين.
 

 االستنتاج  
 

( لم  14إلى صفحة  2المرحلية المختصرة الُمرفقة )من صفحة بناًء على المراجعة التي قمنا بها، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية 
 "التقارير المالية المرحلية" الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.  34يتم إعدادها، في جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
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