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 ٣ 

 .اإلثمار القابضة ش.م.ب أعضاء مجلس إدارة من مدقق الحسابات إلىتقرير المراجعة 

 

 مقدمة

وشركاته التابعة )معاً  ("اإلثمار") إلثمار القابضة ش.م.ب.ل المرفقة الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلومات مراجعةبلقد قمنا 
 المختصرالموحد المرحليالدخل  بيانو ۹٢٠١ سبتمبر ٠۳ كما في الموحد المختصر المرحليالمالي  المركز بيان"المجموعة"( والتي تشمل 

 بيانو الموحد المختصر المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيانو ،۹٢٠١ رسبتمب ٠۳اشهر المنتهية في  تسعةلفترة الثالثة اشهر و ال
 تسعةاللفترة  االستثمارالمقيدة حساباتالمرحلي المختصر الموحد للتغيرات في  البيانو الموحد المختصر المرحلي النقدية التدفقات

عن  مسئولون أعضاء مجلس اإلدارة نإ .األخرى التفسيرية يضاحاتاإلو الهامة المحاسبية السياسات وملخص ،في ذلك التاريخأشهرالمنتهية 
من هذه المعلومات المالية  ٢وفقاً ألساس اإلعداد المذكور في إيضاح رقم  الموحدة المختصرة المرحليةإعداد و عرض هذه المعلومات المالية 

التي  بناًء على عملية المراجعة المرحلية المختصرة الموحدة حول المعلومات المالية تقريرإصدار  هيمسؤوليتنا  .المرحلية المختصرة الموحدة
 قمنا بها.

 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة 

المسؤولين عن األمور  األشخاصسارات بشكل رئيسي من المستقل للمنشأة". تتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من القيام باالستف

عن نطاق عملية ل نطاق عملية المراجعة بشكل كبيرالمالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. يق

ى علم بكافة األمور الهامة التي التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا عل

وبالتالي فإننا ال نبدي الرأي الذي ينتج عن عملية التدقيق. . التدقيقيمكن تحديدها من خالل أعمال   

 الخاتمة

 

ع النواحي استناًدا إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم تعد في جمي

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.   ٢الجوهرية وفقاً ألساس األعداد المذكور في إيضاح رقم 

 

 

 

 

 ٦٢١الشريك رقم ترخيص 

 ۹٢٠١ نوفمبر ٧

 المنامة، مملكة البحرين
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AUDITOR’S REVIEW REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF    
ITHMAAR HOLDING B.S.C.        
      

Introduction 
         
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated financial information of Ithmaar 
Holding B.S.C. ("Ithmaar") and its subsidiaries (the “Group”) which comprises the interim condensed 
consolidated statement of financial position as at 30 September 2019 and the related interim condensed 
consolidated income statement for the three month and nine month periods ended 30 September 2019 
and the related interim condensed consolidated statements of changes in owners’ equity, cash flows, and 
changes in restricted investment accounts for the nine month period then ended, and a summary of 
significant accounting policies and other explanatory notes. The directors are responsible for the 
preparation and presentation of this interim condensed consolidated financial information in accordance 
with the basis of preparation stated in Note 2 to this interim condensed consolidated financial 
information. Our responsibility is to express a conclusion on this interim condensed consolidated 
financial information based on our review.    
 
Scope of Review         
 
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.” A review 
of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for 
financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is 
substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on 
Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all 
significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.  
     
Conclusion         
 
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim condensed consolidated financial information has not been properly prepared, in all material 
respects, in accordance with basis of preparation stated in Note 2 of this interim condensed consolidated 
financial information.           
   
 

   

Partner registration no. 216         
7 November 2019 
Manama, Kingdom of Bahrain         
 

 

 

 

   


