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 الموجزة تقرير مراجعة المعلومات المالية 
 شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.  مجلس إدارةإلى 

 مقدمـة
ــركةك    قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق  ــركة  للوف لش.مر . ) ا  ركالشـــ ــ  م ر  30كما في  لشـــ وكٍل   2022  ســـ

   شــــ ر  ال ســــعةال غيرات في حقوق المشكية وال دفقات النقدية لم رة     شربح  و الخســــااة والدلل الشــــامل ا لرل  ات الموجزة يالالمن 
وفقًا لشمعياا   بصـــــــــواة هاللة  وهرضـــــــــ ا الموجزةالمن  ية في ذلك ال اايخ  إن اإللااة مســـــــــعولة هن إهدال وما المعشومات المالية 

المعايير الم.اســـــ ية الدولية  إن مســـــعولي نا وي إبدا   الصـــــالا هن م ش   كال قااير المالية المرحشيةك  34الم.اســـــ ي الدولي اق   
 اس نالًا إلى مراجع نا غير المدققة  الموجزةاس ن اج حول وما المعشومات المالية 

 لطاق المراجعـة
) ب ـا ال ي يقو  مراجعـة المعشومـات المـالـية المرحشـية  ك  2410لـقد قمـنا بمراجع ـنا وفـقًا لشمعـياا اـلدولي حول همشـيات المراجعـة اق  

ك  ت ضــمن مراجعة المعشومات المالية المرحشية الايا) برجرا  اإلســ مســااات  بشــ ل ا يســي من مدقق ال.ســابات المســ قل لشمنشــ ة 
ــل   األشخاص المسعولين هن األموا المالية والم.اس ية  وإتباا إجرا ات ت.شيشية وإجرا ات مراجعة  لرى  إن لطاق المراجعة  قــــ

بال دقيق وفقًا لشمعايير الدوليــــــــــــــــة لش دقيق  وبال الي  فرل ا ص تم ننا من ال.صــول هشى ت  يد حول جمي    جووريا من لطاق الايا)
 األموا ال امـة ال ي يم ن  ن ي ين ا ال دقيق  لما  فرلنا ص ل دي ا ي تدقيق بش ل ا 

 اصس ن ـاج
ــ نالًا إلى مراجع نا  ل  ي  ين لنا ما يدهولا إلى اإله قال ب ن الم المرفقة ل  ي   إهدالوا  من جمي    الموجزةعشومات الماليـــــــــــــــــــــة  اســــ

  الصالا هن م ش  المعايير الم.اس ية الدولية 34النواحي ال وورية  وفقًا لشمعياا الم.اس ي الدولي اق  
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