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 دوجالس أومهوني ورامي سرحان وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين
  ٧  

التقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلى السادة المساهمين في شركة 
  دانـة غـاز ش.م.ع 

 

  مقدمة
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق لشركة دانـة غـاز ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (معا 

وبيان الدخل المرحلي الموجز الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد ذات الصلة لفترتي الثالثة أشهر  ٢٠١٩يونيو  ٣٠"المجموعة") كما في 
تة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والبيانات المرحلية الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الس

يخ، واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة المنتهية بذلك التار
، "التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. إن مسؤوليتنا هي ٣٤الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.إبداء استنتاج حول هذه 
 

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

لية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول إلى الموظفين المسؤولين تنطوي عم .المستقل للمنشأة"
 عن األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس

ية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصول نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عمل
ي رأياً على تأكيٍد بأننا سوف نكون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبد

   أن.تدقيقياً في هذا الش
 

  االستنتاج
إعدادها، من كافة  يتماستناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة لم 

  "التقارير المالية المرحلية". ٣٤النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  تأكيد على أمر
المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والذي يعبر عن الوضع الحالي من  ب٧االنتباه إلى األمر المبين في اإليضاح رقم  نود لفت

م فيما يتعلق بقضيتي التحكيم اللتين رفعهما المورد الرئيسي للمجموعة على المورد النهائي فيما يتعلق بالتأخر في بدء توريد الغاز، وعد
  إن استنتاجنا غير معدل بهذا الشأن. علق بالتوقيت والناتج النهائي من قضايا التحكيم هذه.التيقن المت

 

  أمور أخرى
والمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١إن المعلومات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

قد دققت وروجعت، على التوالي، من قبل مدقق حسابات آخر، الذي  ٢٠١٨يونيو  ٣٠لمنتهيتين في للمجموعة لفترتي الثالثة والستة أشهر ا
، رأياً تدقيقياً غير متحفظ واستنتاج مراجعة غير متحفظ، ٢٠١٨أغسطس  ١٤و ٢٠١٩مارس  ١٣أبدى في كل من تقريريه المؤرخين في 

  على التوالي.
 
 

  برايس ووترهاوس كوبرز
  ٢٠١٩أغسطس  ٧

 
 
 

  سرحان رامي
  ١١٥٢سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 
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