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  ، المنامة،60771، البرج الغربي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب 47، الطابق 346، مجمع 4626، طريق 1459، مبنى 4701ليمتد، مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ام إي 

 47378، القيد : www.pwc.com/me+، 973 17 540 556+، فاكس : 973 1711 8800مملكة البحرين هاتف: 

  تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

  الرأي
 

تيرمينالز البحرين ش.م.ب.  برأينا، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة إيه بي إم 
 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  ،2021 ديسمبر 31)"الشركة"( كما في 

 

 قمنا بتدقيق ما يلي  
 

 :البيانات المالية للشركة التي تتكون من
 ؛ 2021ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في  ●
 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ ●
 بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ ●
 بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و  ●
    محاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. اإليضاحات حول البيانات المالية، والتي تشمل السياسات ال ●

  

  أساس الرأي
 

مسؤوليات مراقب الحسابات  لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم 
  .عن تدقيق البيانات المالية من هذا التقرير

 
  لرأينا.نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب 

 
 االستقاللية 

 
األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن مجلس    لمعايير السلوكنحن مستقلون عن الشركة وفقاً 

األخالقي المتعلقة بعملية التدقيق التي    ومتطلبات السلوك( معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين )قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين
قي للمحاسبين  قمنا بها للبيانات المالية في مملكة البحرين. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخال 

 .المهنيين
 

 منهجية التدقيق لدينا
 

 نظرة عامة 

 متياز الخدمة امحاسبة ترتيبات  - أمر التدقيق الرئيسي 

 
االت  كجزء من تصميم تدقيقنا، حددنا األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف الجوهرية في البيانات المالية. على وجه الخصوص،  نظرنا في الح

ر في  ظالتي أصدر فيها مجلس اإلدارة أحكاما ذاتية على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تضمنت وضع افتراضات والن 
في جميع عمليات التدقيق التي قمنا بها، عالجنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة   الحال األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. كما هو  

ة الناشئة عن  الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر األخطاء الجوهري للرقابة  
 االحتيال. 

 
والعمليات   لقد صممنا نطاق تدقيقنا من أجل أداء عمل كاٍف لتمكيننا من إبداء رأي حول البيانات المالية ككل، مع األخذ في االعتبار هيكل الشركة، 

 والضوابط المحاسبية، والصناعة التي تزاولها الشركة. 
 



٥

الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.  تقرير مراقب 
)تتمة( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة( 

أمور التدقيق الرئيسية 

لحالية. تم تناول  إن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية للسنة ا
 هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تکوين رأينا حولها، وال نبدي رأياً منفصال حول هذه األمور.  

كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق ر التدقيق الرئيسي أم

ترتيبات امتياز الخدمة  محاسبة

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية  )ج(،   3إيضاح كما هو الموضح في 
نوفمبر    8امتياز ميناء خليفة بن سلمان )"االتفاقية"( بتاريخ 

، مع حكومة مملكة البحرين )"الحكومة"(، حيث منحت  2006
الحكومة الشركة حقاً حصرياً وامتيازاً لتشغيل ميناء خليفة بن  

. أعاد مجلس  2009أبريل  1سنة اعتباراً من  25سلمان لمدة 
اإلدارة تقييم المعالجة المحاسبية لالتفاقية، وخالل ذلك مارس  

 .أحكاماً جوهرية في تقييم البنود الرئيسية لالتفاقية

 وشملت األحكام:

نود الرئيسية لالتفاقية للتأكد من  أن تفسير وتقييم الب -
الحقوق الناشئة عن االتفاقية تفي بمتطلبات بنموذج  

"الموجودات غير الملموسة" بموجب التفسير الصادر  
عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  

 (؛ و 12IFRIC ترتيبات امتياز الخدمة ) - 12
ة  إلثبات االلتزام  تقييم المدفوعات الثابتة والمتغير -

المالي مع اإلثبات المتماثل للموجودات غير الملموسة  
الناشئة عن رسوم ثابتة واجبة الدفع للحكومة على مدى  

 عمر االتفاقية. 

لقد اعتبرنا هذا الموضوع على أنه أمر تدقيق رئيسي ألن المعالجة  
نات  المحاسبية المناسبة لالتفاقية أمر أساسي لفهم المستخدمين للبيا

المالية ككل ألنها تؤثر على االعتراف و تصنيف وقياس  
 الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

. 29)ج( واإليضاح  3يرجى مراجعة اإليضاح 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

الحصول على تفسير مجلس اإلدارة وتقييمه للبنود الرئيسية   -
وتأثيرها المحتمل على البيانات المالية بما يتماشى مع  لالتفاقية 

 متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية؛

تقييم الشروط األساسية لالتفاقية بمساعدة خبرائنا الداخليين للتقارير   -
المالية لتحديد البنود التي طبق فيها مجلس اإلدارة أحكاماً جوهرية  

 ة؛لها تأثير على البيانات المالي

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة من قبل مجلس   -
اإلدارة فيما يتعلق بالمحاسبة و اإلثبات وقياس االلتزام المالي مع  

اإلثبات المماثل للموجودات غير الملموسة الناشئة عن رسوم ثابتة  
 مستحقة الدفع للحكومة على مدى عمر االتفاقية؛ و 

ت الواردة في البيانات المالية حول هذا  تقييم مدى كفاية اإلفصاحا -
 األمر.



٦

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.  
)تتمة( 

تقرير حول  تدقيق البيانات المالية )تتمة( 

المعلومات األخرى 

ق  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة )باستثناء البيانات المالية وتقرير مدق
 الحسابات والتقرير السنوي المتوقع إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ.  مراقبالحسابات عليها(، والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير 

 رأينا عن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، وال نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.إن 

يما إذا كانت  تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر ف
تفق بشكل مادي مع البيانات المالية أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود  المعلومات األخرى ال ت

  تحريف بها بشكل مادي.

ليس لدينا  وعليه،  وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى، استنادا إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. 
 ما نبلغ عنه في هذا الخصوص. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية

التجارية   إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات
وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية ليتمكن   2001( لسنة 21البحريني رقم )

  من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

  م قدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية، مسؤولون عن تقيي
أو   حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة واستخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية الشركة

  إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك.

جلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.يتولى م

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

خطأ،   تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أي خطأ جوهري، سواء كان ناشئا عن احتيال أو
من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقا  عاٍل ار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى وإصد

ذا  إ لمعايير التدقيق الدولية سوف يكشف دوما عن أي خطأ جوهري في حال وجوده. تنشأ حاالت األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية
  كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.

ما أننا نقوم  كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس األحكام المهنية ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. ك
 بما يلي: 

ك  تحديد وتقييم األخطاء الجوهرية للبيانات المالية، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتل ●
عن االحتيال يعتبر  المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناشئ 

بة  أعلى من ذلك الذي ينشأ عن الخطأ، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز للرقا
  الداخلية.

اسبة وفقا للظروف، وليس  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر من ●
  لغرض إبداء الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

 ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة. واالفصاحاتتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية  ●



الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.  تقرير مراقب 
)تتمة( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة( 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تتمة( 

االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تّم الحصول عليها سواء مع  استنتاج حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة ألساس   ●
وجود عدم تأكد مادي متصل باألحداث أو الظروف التي قد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة الشركة على االستمرارية. إذا توصلنا إلى  

لحسابات في اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية ، أو في حال  وجود عدم تأكد مادي، فإنه يُطلب منا لفت االنتباه في تقرير مراقب ا
اقب  كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، فعلينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مر

 ف استمرارية الشركة الحسابات. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية إلى إيقا
حداث  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واأل ●

بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيق الجوهرية، بما    نقوم بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق
 في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

أن جميع  كما نزود مجلس اإلدارة ببيان يفيد بأننا امتثلنا لمتطلبات السلوك األخالقي ذات الصلة فيما يتعلق باالستقاللية، والتواصل معهم بش
 العالقات  واألمور األخرى التي قد يعُتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا، والضمانات ذات الصلة عند االقتضاء. 

ي فهي  ، وبالتال ومن بين األمور التي أبلغناها مجلس اإلدارة، نحدد تلك األمور التي كانت ذات أهمية كبيرة في تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية 
ذا  أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن ه

بشكل معقول أن  األمر أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمر ما في تقريرنا ألن العواقب السلبية لذلك من المتوقع 
 تفوق فوائد المصلحة العامة لمثل هذا اإلبالغ. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية، نقرر ما يلي: (أ

 أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية مالئمة وأن البيانات المالية تتفق معها؛ .1

 المالية المتضمنة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتوافق مع البيانات المالية؛إن المعلومات   .2

 عقد بنود أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت خالل السنة أيا من أحكام قانون الشركات التجارية المطبقة أو .3

أو على   2021ديسمبر  31وبالتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أنشطتها للسنة المنتهية في  التأسيس والنظام األساسي

 مركزها المالي كما في ذلك؛ و 

تم تزويدنا بالتوضيحات والمعلومات المرضية من قبل اإلدارة استجابة لجميع مطالبنا.  .4

( من الفصل رقم  2( القسم )8المتعلق بالمادة رقم ) 2020يناير  30بموجب طلب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في خطابها المؤرخ  (ب

( ميثاق حوكمة الشركات البحرينية، فإننا نقر أن الشركة:1)

 قد عينت موظفاً مسؤوالً عن حوكمة الشركات؛ و  .1
لديها إرشادات وإجراءات حوكمة الشركات مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  .2

عملية التدقيق الناتجة عن تقرير مراقب الحسابات المستقل هو جون مولوي. الشريك المسؤول عن 

برايس وترهاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة 
 255رقم تسجيل الشريك: 

 المنامة، مملكة البحرين 
 2022فبراير  28
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