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  تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 
  .ع.ك.م.ش الشركة الوطنية للخدمات البترولية

  

  مقدمة
") ة األمالشرك(" .ع.ك.م.ش للشركة الوطنية للخدمات البتروليةلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

التغيرات في حقوق والدخل والدخل الشامل ات وبيان 2018مارس  31كما في ") المجموعة"يشار إليھا مًعا بـ(تھا التابعة اوشرك
إن إدارة الشركة األم ھي  .أشھر المنتھية بذلك التاريخ ثالثةاللفترة  به ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالملكية والتدفقات النقدية المرحلي

التقرير المالي  34لمعيار المحاسبة الدولي لة عن إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضھا وفقاً ؤوسالم
   .المجمعة ليتنا ھي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةسؤوإن م. المرحلي

  

   نطاق المراجعة
" مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المدققين المستقلين للشركة" 2410للمعيار الدولي  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً 
إلى الموظفين  رئيسيةتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة . المتعلق بمھام المراجعة

إن نطاق المراجعة أقل . جراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعةالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإل
التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة نطاق بشكل كبير من 

 .ي رأياً يتعلق بالتدقيقوبالتالي فإننا ال نبد. األمور الھامة التي يمكن تحديدھا في التدقيق
  

  النتيجة 
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم 

 .34الدولي  لمعيار المحاسبةإعدادھا، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر 

لسنة  1نون الشركات رقم حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقا. المحاسبية للشركة األم
، لعقد التأسيس أو للنظام األساسي للشركة األم أو ،والتعديالت الالحقة لھا والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016

على نشاط  اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2018مارس  31أشھر المنتھية في  الثالثةخالل فترة  ،والتعديالت الالحقة لھما
  .لشركة األم أو مركزھا الماليا
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