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هميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مسا
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
)،  "لقـد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة دانـة غـاز (ش.م.ع) ("الشركة" أو "دانة غاز") والشركات التابعة لها ("المجموعة

، والبيانات المجمعة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  
واإلیضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص  حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاریخ  والتغيرات في 

مة. السياسات المحاسبية الها 

إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للمجموعة كما    ،في رأینا 
، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر ٢٠٢١دیسمبر    ٣١في  

. المالية

أساس إبداء الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات  

القانونيين    عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" من هذا التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين
الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالستقاللية) إلى جانب متطلبات أخالقيات 
  المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية 

األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين.  
وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية المجمعة.

أحد األمور  التأكيد على
(ب) حول البيانـات الماليـة المجمعة، والذي یصف الوضع الحالي فيما یخص    ١٤نلفت االنتباه إلى األمر الوارد في اإلیضاح  

إجراءات التحكيم التي رفعها مورد رئيسي للمجموعة ضد المورد النهائي فيما یتعلق بالتأخيرات في بدء توریدات الغاز، والتقدیرات 
غير المؤكدة حول توقيت إجراءات التحكيم هذه والنتيجة النهائية لها. وإن رأینا غير معدل بشأن األمر المذكور أعاله. 

األمور األخرى 
من قبل مدقق حسابات آخر    ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ق البيانـات الماليـة المجمعة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  لقد تم تدقي

. ٢٠٢١مارس  ١٠والذي أبدى رأیًا غير معدل حول تدقيق هذه البيانـات الماليـة المجمعة في تقریره الصادر بتاریخ 

أمور التدقيق الهامة 
ك األمور التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للفترة  إن أمور التدقيق الهامة هي تل

وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي    ،الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة بشكل إجمالي
معالجة تدقيقنا لهذا األمر  رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص   كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية 

موضح في هذا السياق. 

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة من تقریرنا، بما في 
د تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء  ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فق

الجوهریة في البيانات المالية المجمعة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع  
يانات المالية المجمعة المرفقة. األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق الب
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
العربية المتحدة والتحكيم  موجودات مشروع الغاز في دولة اإلمارات  

القانوني 
(ب) حول البيانـات   ١٤واإلیضاح  ١٣كما هو مبين في اإلیضاح 

الماليـة المجمعة، ال یزال مشروع الغاز في دولة اإلمارات العربية  
المتحدة لمعالجة ونقل الغاز المستورد موضوع دعوى تحكيم دولية  

رید الغاز إخالًال  بخصوص فشل شركة النفط الوطنية اإلیرانية في تو 
سنة مع شركة نفط الهالل.   ٢٥بعقدها الخاص بتورید الغاز لمدة  

عن األضرار في  حصلت شركة نفط الهالل على حكم بالتعویض  
دعوى التحكيم األولى المرفوعة ضد شركة النفط الوطنية اإلیرانية من  

. ٢٠٢١سبتمبر    ٢٧قبل هيئة التحكيم الدولية بتاریخ  
  
عقب صدور حكم التحكيم األول، أجرت اإلدارة تقييمًا للقيم القابلة    

العربية   اإلمارات  دولة  في  الغاز  مشروع  موجودات  من  للتحصيل 
مليون دوالر    ٣٦٠وقامت بتثبيت انخفاض في القيمة بمبلغ    المتحدة، 

أمریكي خالل السنة مقابل هذه الموجودات. 

یتضمن بيان المركز المالي المجمع للمجموعة موجودات مشروع  
في   كما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  دیسمبر    ٣١الغاز 

، والتي تتألف مما یلي: ٢٠٢١
بمب ) أ  ومعدات  ومكائن  دوالر    ١٣٠لغ  ممتلكات  مليون 

)؛ ١٣أمریكي (إیضاح  
مليون دوالر أمریكي    ١٩١موجودات غير ملموسة بمبلغ  ) ب 

(ب))؛ و   ١٤(إیضاح  
مليون دوالر    ٣٦٣استثمار في مشروع مشترك بمبلغ  ) ج 

). ١٦أمریكي (إیضاح  

ألنه تم تضمين األحكام واالفتراضات الجوهریة في تقييم القيمة  نظرًا  
بمبلغ   یحيط  الذي  اليقين  وعدم  الموجودات  لهذه  للتحصيل  القابلة 
وتوقيت حكم التعویض عن األضرار من دعوى التحكيم الثانية، قمنا  

بتحدید ذلك على أنه أحد أمور التدقيق الهامة. 

الجة أمر التدقيق الهام هذا: قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لمع 
  قمنا بمراجعة المستندات القانونية، بما في ذلك قرار المحكمة

والخاص برفض    ٢٠١٦اإلنجليزیة العليا الصادر في یوليو  
الطعن المقدم من شركة النفط الوطنية اإلیرانية على الحكم،  

باإلضافة إلى حكم التحكيم األول؛ 
 لة إجراءات التحكيم مع إدارة  قمنا بمناقشة التقدم المحرز وحا

الشؤون القانونية واإلدارة العليا بالمجموعة؛ 
  الذي واإلقرار  اإلدارة  افتراضات  معقولية  مدى  بتقييم  قمنا 

من   المتوقعة  المبالغ  بخصوص  اإلدارة  من  عليه  حصلنا 
دعوى التحكيم الثانية، وما إذا كان الحكم النهائي سيكون  

الدفتر  القيمة  لتغطية  ذات  كافيًا  للموجودات  المتبقية  یة 
العالقة؛ 

  قمنا بتقييم مدى معقولية األحكام واالفتراضات المستخدمة
في تقييم القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات؛ 

  قضية بخصوص  للعموم  المتاحة  المعلومات  من  تحققنا 
الجانب   التزام  ومدى  الدولي،  التحكيم  قيد  بإیران  تتعلق 

الصادرة عن المحاكم، إلى جانب شكل  اإلیراني باألحكام  
وتوقيتها؛ و   التسویات ذات العالقة 

  كما قمنا بمراجعة مدى كفایة اإلفصاحات ذات العالقة في
البيانات المالية المجمعة. 

النهائية ألي قضية تحكيم أو دعوى  نظرًا لعدم التأكد من النتيجة  
قضائية، فقد أدرجنا هذا األمر ضمن فقرة تأكيد على أحد األمور  

كما هو مبين أعاله في تقریر التدقيق هذا. 
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
تقييم االنخفاض في قيمة حصص النفط والغاز 

والغاز الملموسة  ، بلغت حصص النفط  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  
مبلغ   (إیضاح    ٤٩٣للمجموعة  أمریكي  دوالر  وفقًا  ١٣مليون   .(

"االنخفاض في قيمة    ٣٦لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  
سنوي   اختبار  اإلدارة  أجرت  قيمة  لال الموجودات"،  في  نخفاض 

االستخدام   قيمة  نموذج  باستخدام  الملموسة  والغاز  النفط  حصص 
تياطيات صادر عن خبير مستقل. مدعومًا بتقریر اح 

قمنا بتحدید ذلك على أنه أحد أمور التدقيق الهامة نظرًا ألنه یتطلب  
أحكامًا وافتراضات جوهریة من جانب اإلدارة والتي تتأثر بأوضاع  
للهيدروكربونات   المستقبلية  األسعار  وخصوصًا  المستقبلية،  السوق 

الكلي. ومبلغ االحتياطيات المتوقعة وظروف االقتصاد  

أحكام   القيمة  انخفاض  اختبار  في  الرئيسية  التقدیرات  تتضمن 
وافتراضات فيما یتعلق بافتراضات أسعار الهيدروكربونات ومعدالت  

التشغيلية المستقبلية. و الخصم وتوقعات اإلنتاج والتكاليف الرأسمالية  

إلمكانية  قمنا بتنفيذ   فيما یتعلق بتقييم اإلدارة  اإلجراءات التالية 
تحصيل موجودات النفط والغاز: 

  استخدمتها التي  والمنهجيات  االفتراضات  بتقييم  قمنا 
المجموعة والخبير المستقل الخارجي، وعلى وجه التحدید  
الغاز    / النفط  وأسعار  الخصم  بمعدالت  المتعلقة  تلك 

شغيلية، ومعدالت اإلنتاج؛ والمصاریف الرأسمالية / الت 
  أسعار بخصوص  اإلدارة  افتراضات  بمقارنة  قمنا 

الخارجية   األطراف  توقعات  مقابل  الهيدروكربونات 
والترتيبات التعاقدیة وبيانات السوق ذات العالقة لتحدید ما  

كانت   هذه  إذا  نطاق  ضمن  تقع  األسعار  افتراضات 
التوقعات؛ 

  قمنا بتقييم مدى معقولية معدالت الخصم المستخدمة من
مع   ینطبق،  حيثما  الرئيسية،  المدخالت  مقارنة  خالل 

البيانات المستمدة من الخارج ومعدالت السوق؛ 
  الخارجيين الخبراء  من  المقدمة  التقاریر  بمراجعة  قمنا 

مة مع المجموعة لتقييم نطاق عملهم  وشروط الترتيبات المبر 
واستنتاجاتهم، وتقييم مدى موضوعية خبراء االحتياطيات  

الخارجيين واستقالليتهم وخبراتهم؛ 
  كما قمنا بمراجعة مدى معقولية معدل اإلنتاج في ضوء

من قبل الخبراء الخارجيين   أحجام االحتياطيات المعتمدة 
المستقلين والعمليات السابقة؛ 

 بمرا المستقبلية  قمنا  والتشغيلية  الرأسمالية  التكاليف  جعة 
المقدرة بالمقارنة مع الموازنات المعتمدة والتكاليف السابقة  
وتقييمها بالرجوع إلى توقعات إنتاج الحقل وتوقعاتنا بناًء  
خالل   تم الحصول عليها  األخرى التي  على المعلومات 

عملية التدقيق. 
   لنماذ الحسابية  الدقة  بمراجعة  القيمة  قمنا  انخفاض  ج 

التدفقات   نماذج  مدخالت  على  الحساسية  تحليل  وأجرینا 
النقدیة؛ و 

  كما ركزنا على مدى كفایة إفصاحات المجموعة بخصوص
تلك االفتراضات التي تكون نتيجة اختبار االنخفاض في  
القيمة أكثر حساسية لها، وهي تلك االفتراضات التي لها  

المبلغ القابل لالسترداد    التأثير األكثر جوهریة على تحدید 
في   عنها  االفصاح  تم  التي  والغاز  النفط  لموجودات 

حول البيانات المالية المجمعة.   ٣اإلیضاح رقم  
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
تقدیر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

األرباح أو الخسائر 
المالية المجمعة، كان  حول البيانات    ١٩كما هو مبين في اإلیضاح  

لدى المجموعة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  
.  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١مليون دوالر أمریكي في    ١١٩الخسائر بمبلغ  

إلى   المستندة  األرباح  مستحقات  بعض  عن  الموجودات  هذه  تنشأ 
شركة   وهم  المشتركة  العمليات  شركاء  من  MOLاالحتياطي 

Hungarian Oil and Gas Public Limited Company  
  OMV Upstream International GMBH("إم أو إل") وشركة  

RWE Supply("أو إم في") وبعض المدفوعات المقيدة من شركة  
& Trading GmbH  یعتبر تقدیر القيمة العادلة لهذه الموجودات .

ي  عملية معقدة وتنطوي على قدر كبير من عدم التأكد من التقدیر. ف 
شركة نفط الهالل  ٢٠٢٠فبرایر   باالشتراك مع  ، بدأت المجموعة 

بسبب   في"  إم  "أو  و  إل"  أو  "إم  شركتي  ضد  التحكيم  إجراءات 
محاوالتهما تجنب سداد مدفوعات األرباح المستندة إلى االحتياطي  
البيع   اتفاقية  شروط  عن  والناشئة  الهالل  نفط  ولشركة  للمجموعة 

، والتي من خاللها  ٢٠٠٩ف في سنة  والشراء المبرمة بين األطرا 
  ٪ ١٠استحوذت كل من "إم أو إل" و "أو إم في" على حصتها البالغة  

في شركة بيرل للبترول المحدودة. 

قمنا بتحدید ذلك على أنه أحد أمور التدقيق الهامة نظرًا ألن تثبيت  
الخسائر   أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات 

راء أحكام وتقدیرات جوهریة من جانب اإلدارة، بما في ذلك  یتطلب إج 
ما یتعلق بالنتيجة النهائية إلجراءات التحكيم ضد كٍل من إم أو إل"  

و "أو إم في". 

إن التقدیرات الهامة في نموذج القيمة العادلة لإلدارة هي احتمالية  
التحصيل ومعدالت الخصم. 

یتعلق بتقييم اإلدارة للقيمة  قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما  
العادلة للموجودات المالية: 

  قمنا بمناقشة حالة التحكيم الجاري مع إدارة المجموعة بما
في ذلك اإلدارة القانونية، باإلضافة إلى مراجعة مستندات  

التحكيم ذات العالقة؛ 
  استندت  قمنا بتقييم مدى معقولية األساس المنطقي الذي 

إليه اإلدارة في استنتاج احتمالية التحصيل، وقمنا بمراجعة  
النقد المستلم خالل السنة وراجعنا المشورة القانونية المقدمة  

لإلدارة من المحامين الخارجيين المشاركين في التحكيم؛ 
 دمة؛ و قمنا بتقييم مدى معقولية معدالت الخصم المستخ
  كما راجعنا مدى كفایة اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات

المالية المجمعة، بما في ذلك عدم اليقين في أحكام وتقدیرات  
اإلدارة بشأن القيمة الدفتریة للموجودات. 



 

كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة) شركة دانـة غـاز (ش.م.ع)

المعلومات األخرى 
، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقریر  ٢٠٢١تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لسنة  

ونتوقع   بنا،  تقریر مدققي الحسابات الخاص  تاریخ  قبل  اإلدارة،  مجلس  على تقریر  حصلنا  وقد  بنا.  مدققي الحسابات الخاص 
بعد تاریخ تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. تتحمل اإلدارة   ٢٠٢١الحصول على باقي أجزاء التقریر السنوي للمجموعة لسنة  

المسؤولية عن المعلومات األخرى. 

رأینا حول البيانات المالية المجمعة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. إن 

مما إذا كانت المعلومات   مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق  وفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، تتمثل 
مع البيان  ات المالية المجمعة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي یبدو أنها  األخرى غير متسقة بشكل جوهري 

تتضمن أخطاًء جوهریة. وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك  
عنه في هذا الصدد. المعلومات األخرى، فإنه علينا اإلشارة إلى ذلك. وليس لدینا ما نبلغ

السنوي للمجموعة لسنة   المسؤولين عن ٢٠٢١عند قراءة التقریر  بإبالغ  مطالبون  فإننا  فيه،  جوهري  خطأ  وجود  ، إذا استنتجنا 
بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق. الحكومة 

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية المجمعة 
مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية المجمعة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية و  األحكام  إن اإلدارة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)، وعن  ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (النظام األساسي للشركة و المعنية من 
الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال  

.أو خطأ 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة 
واإلفصاح، كما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ  

أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى  ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها  االستمراریة كأساس للمحاسبة
القيام بذلك. 

یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة، بشكل إجمالي، خالية من األخطاء   إن أهدافنا هي 

المالية   البيانات  حول  رأینا  یتضمن  الذي  الحسابات  مدققي  تقریر  وإصدار  خطأ،  أو  الحتيال  نتيجًة  ذلك  كان  سواًء  الجوهریة، 
مستوى عالي من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا المجمعة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن 

لمعایير التدقيق الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر  
على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها  جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول  

بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.

ة  في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملي
التدقيق. كما نقوم بما یلي: 

تقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية المجمعة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحدید و •
إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البيانات 

اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا  المالية المجمعة. إن مخاطر عدم  
ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 



 

كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع) (تتمة)

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 

الحصول على فهم نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف  •
مجموعة. إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية لل

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها •
اإلدارة. 

مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم  االستنتاج حول مدى  •
الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حول  

االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه یتعين    قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ
علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو  

ق التي حصلنا عليها حتى تاریخ إصدار  تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقي
تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار  

وفقًا لمبدأ االستمراریة. 

انت البيانات المالية المجمعة تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا ك•
تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية المجمعة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء •
ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة رأٍي حول البيانات المالية المجمعة.  

واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية المجمعة.

ونتائج• واإلطار الزمني المخطط للتدقيق  أموٍر أخرى، النطاق  من بين  بخصوص،  مسؤولي الحوكمة  مع  التدقيق    نتواصل 
الجوهریة، بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. 

األمور  كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات و 
معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت. األخرى التي قد ُیعتقد بشكل

تدقيق  ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في  
البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات 
الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم 

ا األمر في تقریرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة اإلفصاح عن هذ
العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 



 

كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع) (تتمة)

يمية األخرى تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظ

إلى ما یلي: في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)،   ٢٠١٥) لسنة ٢كما نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)١
) لسنة ٢، وفقًا لألحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (تم إعداد البيانات المالية المجمعة، من كافة النواحي الجوهریة)٢

والنظام األساسي للشركة؛(وتعدیالته) في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٥
تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛)٣
ة؛ تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للمجموع)٤
ضمن    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المالية المنتهية في  )٥

حول البيانات المالية المجمعة؛  ١٩اإلیضاح رقم 
؛ التي اعتمدت عليها  المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط ٣١یبين إیضاح )٦
استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة  )٧

في دولة    ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر    ٣١المالية المنتهية في  
النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو   أو(وتعدیالته)  اإلمارات العربية المتحدة  

؛ و٢٠٢١دیسمبر  ٣١مركزها المالي كما في 
المساهمات االجتماعية خالل السنة. ٣٥یبين إیضاح )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
أنتوني اوسوليفان 

شریك
٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢مارس  ١٤
ات العربية المتحدة مار اإلالشارقة، 




































































































