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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع 

 

  التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

  رأينا

ـة غـاز ش.م.ع )"ا  لشركة"( وشركاتها التابعة  برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة دان
بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير    ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية2020ديسمبر    31)معاً "المجموعة"( كما في  

 المالية. 

 نطاق التدقيق

 تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي: 

 . 2020ديسمبر    31بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في   ●

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  ●

 . 2020ديسمبر    31الموحد كما في  بيان المركز المالي   ●

 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  ●

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  ●

  األخرى. إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية   ●

  أساس الرأي

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق  لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  
  المدرجة ضمن تقريرنا. البيانات المالية الموحدة  

  ليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا ع 

 االستقاللية

ن مجلس المعايير األخالقية  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة ع 

تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية  الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي  

  األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد. 

 منهجنا في التدقيق
 

 نظرة عامة

 العربية المتحدة والتحكيم القانوني القيمة الدفترية لموجودات مشروع غاز اإلمارات   ● أمور التدقيق الرئيسية 

 تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ●

 تقييم انخفاض قيمة الشهرة وحصص النفط والغاز ●

 المحاسبة عن بعض حصص شركة دانة غاز مصر كموجودات محتفظ بها للبيع ●
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 )تابع( ير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع  تقر
 

 )تابع( منهجنا في التدقيق  
 

 )تابع(  نظرة عامة

بار األحكام  تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، أخذنا باالعت في إطار تصميم  
ستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها.  الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة األحداث الم 

النظر في ما إذا كان  وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما في ذلك بين أمور أخرى،  
 هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال. 

 

المجموعة،    تصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل لقد قمنا ب
 والعمليات المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة. 

 
  أمور التدقيق الرئيسية

رق  األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التط أمور التدقيق الرئيسية هي تلك  
 ر. إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمو 

 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  أمر التدقيق الرئيسي 

القيمة الدفترية لموجودات مشروع غاز اإلمارات العربية المتحدة والتحكيم  
 القانوني 

يتضمن بيان المركز المالي الموحد للمجموعة الموجودات المتعلقة بمشروع  
 والتي تتكون من:  2020ديسمبر    31غاز اإلمارات العربية المتحدة كما في  

ماليين دوالر أمريكي   207ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة  ( أ
  (. 13)إيضاح  

مليون دوالر أمريكي )إيضاح    289موجودات غير ملموسة بقيمة   ( ب
  ب(.  14

مليون دوالر أمريكي    553استثمارات في مشاريع مشتركة بمبلغ   ( ج
  (،16)إيضاح  

اإلمارات العربية المتحدة" )إيضاح  معًا "موجودات مشروع غاز  
3-1.) 

  
، حددت اإلدارة أن القيمة الدفترية لموجودات  3كما هو مبين في اإليضاح 

مشروع غاز اإلمارات العربية المتحدة تعتمد على بدء توريدات الغاز من قبل  
شركة النفط الوطنية اإليرانية إلى شركة نفط الهالل، والذي يعتمد بدوره على  

لمحكمة النهائي بشأن المطالبة بالتعويضات ضد شركة النفط الوطنية  قرار ا
 اإليرانية والحصة الناتجة لشركة دانة غاز. 

 

ركزنا على هذا المجال ألنه أساسي لفهم المستخدمين للبيانات المالية الموحدة  
 آخذين في االعتبار الحقائق التالية: 

العربية المتحدة    المبالغ المتعلقة بموجودات مشروع غاز اإلمارات ( أ
 تعتبر جوهرية ضمن البيانات المالية الموحدة. 

التأخير المستمر في البدء بتوريدات الغاز قد أدى إلى قيام مورد   ( ب
  رئيسي للمجموعة برفع دعوى تحكيم ضد المورد النهائي. 

تشمل إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم اإلدارة إلمكانية استرداد موجودات  
  اإلمارات العربية المتحدة اآلتي: مشروع غاز  

فحص الوثائق القانونية بما في ذلك قرار المحكمة اإلنجليزية العليا   •
والمتعلق برفض طعن شركة النفط    2016الصادر في يوليو  

الوطنية اإليرانية على الحكم، ومناقشة المستجدات والوضع مع  
المقدمة  اإلدارة القانونية بالمجموعة، وفحص المشورة القانونية  

 لإلدارة من قبل المحامين الخارجيين المشاركين في التحكيم.
تقييم افتراضات اإلدارة حول احتمالية استالم الحكم وما إذا كان   •

  الحكم سيكون كافياً لتغطية التعويضات الناجمة عن الخسائر. 
 تقييم حكم اإلدارة فيما يتعلق بتوريدات الغاز وحجم التوريدات.  •
ت أسعار الهيدروكربون لإلدارة من حيث  مقارنة افتراضا  •

معقولية توقعات األطراف األخرى ومعلومات المنافسين  
 والترتيبات التعاقدية وبيانات السوق ذات الصلة. 

تقييم مدى معقولية معدالت الخصم المستخدمة في اختبارات   •
انخفاض القيمة مع مدخالت من خبراء التقييم في برايس  

  ووترهاوس كوبرز. 
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 )تابع( ير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع  تقر
 

 )تابع( منهجنا في التدقيق  
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

الدفترية لموجودات مشروع غاز اإلمارات العربية المتحدة والتحكيم القانوني  القيمة  
 )تابع(

الشكوك التي تحيط بقيمة وتوقيت الحكم بتعويض األضرار من قضية   ( ج
 التحكيم األولى ونتيجة قضية التحكيم الثانية. 

كان على اإلدارة ممارسة الحكم ووضع االفتراضات على عدد من   (د
ر المؤكدة، بما في ذلك توريد الغاز من قبل شركة  العوامل واألحداث غي

النفط الوطنية اإليرانية والنتيجة النهائية للتحكيم وتوقيت التدفقات النقدية  
 والتسعير ومعدل الخصم. 

فحص المعلومات المتاحة للجمهور عن الدعوى التي تنطوي   •

المحاكم  على إيران في التحكيم الدولي والتزام إيران بقرارات  
 وشكل وتوقيت التسويات ذات الصلة. 

تقييم مدى مالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية   •

الموحدة، بما في ذلك أحكام اإلدارة المحيطة بالقيمة الدفترية  
للموجودات وعدم اليقين حول مبلغ وتوقيت الحكم بتعويض  
م  األضرار من قضية التحكيم األولى ونتيجة قضية التحكي 

  الثانية. 
 

  تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
من البيانات المالية الموحدة، لدى المجموعة   20كما هو مبين في اإليضاح 

مليون دوالر    98موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمة  
. تنشأ هذه الموجودات عن بعض استحقاقات  2020بر ديسم 31أمريكي في 

التعويضات اإلضافية القائمة على االحتياطي من شركاء العمليات المشتركة وهم  
شركة إم او ال المجرية العامة المحدودة للنفط والغاز )"إم أو إل"( وشركة أو إم  

المقيدة من  في أبستريم إنترناشيونال جي إم بي إتش )"أو إم في"( وبعض الدفعات  
آر دبليو إي. إن تقدير القيمة العادلة لهذه الموجودات يعتبر عملية معقدة وينطوي  

، شرعت المجموعة  2020على درجة عالية من عدم اليقين في التقدير. في فبراير  
مع شركة نفط الهالل إجراءات التحكيم ضد شركة إم أو ال وشركة أو إم في بسبب  

عويضات اإلضافية القائمة على االحتياطي إلى  محاوالتهما لتجنب سداد الت
المجموعة وشركة نفط الهالل الناشئة عن شروط اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين  

والتي من خاللها حصلت كل من شركة إم أو ال وشركة أو    2009الطرفين في  
 ٪ في شركة بيرل للبترول. 10إم في على حصة كل منهما البالغة  

  
ركزنا على هذا المجال ألن أرصدة الموجودات المالية جوهرية ضمن البيانات  لقد  

المالية الموحدة، ويتطلب االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة أحكاماً وتقديرات جوهرية تمارسها اإلدارة. 

 

ارة احتمالية التحصيل  تمثل التقديرات الرئيسية في نموذج القيمة العادلة لإلد
 ومعدالت الخصم. 

تشمل إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم اإلدارة للقيمة العادلة  
  للموجودات المالية: 

تقييم مدى معقولية األساس المنطقي لإلدارة الستنتاجها بشأن   •
احتمالية التحصيل ومراجعة المبالغ النقدية المستلمة خالل  

القانونية الخارجية المستقلة  السنة ومراجعة التأكيدات 
 للنزاعات من شركاء العمليات المشتركة. 

 فحص الوثائق القانونية المتعلقة برفع دعوى التحكيم.  •
إجراء تقييم مستقل لمدى معقولية معدالت الخصم المستخدمة   •

في النموذج مع مدخالت من خبراء التقييم في برايس  
 ووترهاوس كوبرز. 

ات ذات الصلة في البيانات المالية  تقييم مدى مالءمة اإلفصاح  •

الموحدة، بما في ذلك أحكام وتقديرات اإلدارة غير المؤكدة  
 المحيطة بالقيمة الدفترية للموجودات. 
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 )تابع( ير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع  تقر
 

 )تابع( منهجنا في التدقيق  
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

 تقييم انخفاض قيمة الشهرة وحصص النفط والغاز
مليون دوالر أمريكي    145المجموعة شهرة بقيمة  ، لدى  2020ديسمبر    31كما في  

( تتعلق بالموجودات في مصر، وحصص ملموسة من النفط والغاز  14)إيضاح  
(. وفقًا لما يقتضيه المعيار المحاسبي  13مليون دوالر أمريكي )إيضاح    428بقيمة  

"انخفاض قيمة الموجودات"، أجرت اإلدارة اختبار انخفاض القيمة    36الدولي رقم  
لسنوي للشهرة وحصص النفط والغاز الملموسة باستخدام نموذج القيمة المستخدمة  ا

  المدعوم بتقرير االحتياطي الصادر عن خبير مستقل. 
 

لقد ركزنا على هذا المجال نظًرا ألهمية األرصدة، وألن ذلك يتطلب أحكامًا  
ية،  وافتراضات جوهرية من جانب اإلدارة والتي تتأثر بظروف السوق المستقبل 

وخاصة أسعار الهيدروكربون المستقبلية والقدرة على االنتعاش التجاري للموارد  
بناءً على التوقعات التي تم وضعها في الحسبان عند تقييم الشهرة، واالحتياطيات  

 المتوقعة، وظروف االقتصاد الكلي. 
 

المتعلقة  تمثل التقديرات الرئيسية في اختبار اإلدارة النخفاض القيمة األحكام 
بافتراضات أسعار الهيدروكربون، ومعدالت الخصم، وتوقعات اإلنتاج، والتكاليف  

  التشغيلية والرأسمالية المستقبلية. 

تشمل إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم اإلدارة إلمكانية استرداد الشهرة  
  وموجودات النفط والغاز اآلتي: 

توقعات    مقارنة افتراضات أسعار الهيدروكربون لإلدارة مع  •
األطراف األخرى ومعلومات المنافسين والترتيبات التعاقدية  
وبيانات السوق ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت افتراضات  

 األسعار ضمن نطاق هذه التوقعات. 
تقييم مدى معقولية معدالت الخصم المستخدمة في اختبارات   •

انخفاض القيمة مع مدخالت من خبراء التقييم في برايس  
 س كوبرز. ووترهاو 

فحص التقارير المقدمة من الخبراء الخارجيين وتقييم نطاق   •
عملهم واستنتاجاتهم وتقييم كفاءة وقدرة وموضوعية خبراء  

 االحتياطيات الخارجيين. 
 مراجعة طرق تقدير االحتياطيات المطبقة من قبل الخبراء.  •
مقارنة توقعات اإلنتاج واالحتياطيات المؤكدة والمرجحة   •

ياطي وفهمنا لعمر الحقول، مع إجراء تحليل  بتقرير االحت
للبيانات السابقة للتحقق من مدى وجود أي مؤشرات على  

 التحيز بمرور الوقت. 
التحقق من التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل المستقبلية   •

المقدرة عن طريق مقارنتها مع الموازنات المعتمدة وتقييمها  
 بالرجوع إلى توقعات إنتاجية الحقل. 

تقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق   •

باالنخفاض في القيمة واالفتراضات التي تكون نتيجة فحص  
انخفاض القيمة فيها أكثر حساسية، أي تلك التي لها التأثير  
الجوهري األكبر على تحديد القيمة القابلة لالسترداد من  

ا في  موجودات النفط والغاز والشهرة، التي تم اإلفصاح عنه 
 حول البيانات المالية الموحدة.  3اإليضاح  
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 )تابع( ير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع  تقر
 

 )تابع( منهجنا في التدقيق  
 

 مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي كيفية تعامل   أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

  المحاسبة عن بعض حصص شركة دانة غاز مصر كموجودات محتفظ بها للبيع
  156، يتضمن بيان المركز المالي الموحد للمجموعة موجودات بقيمة  2020ديسمبر    31كما في  

دات شركة  مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بموجو   46مليون دوالر أمريكي ومطلوبات بقيمة  
والتي تم االعتراف بها    2020ديسمبر    31دانة غاز مصر المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في  

  بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل.
 

والعمليات  "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع    5وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
المتوقفة"، تدرج اإلدارة هذه الموجودات بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع،  

 أيهما أقل. 
 

قمنا بالتركيز على هذا األمر بسبب أهمية األرصدة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة، وألن  
 كام وتقديرات.تصنيف وقياس الموجودات المحتفظ بها للبيع يتطلب اتخاذ أح 

 

تتأثر التقديرات األساسية ضمن نموذج اإلدارة للقيمة العادلة بالحركات في رأس المال العامل  
 والتغيرات في أسعار النفط واإلنتاج الفعلي. 

تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بتقييم اإلدارة بشأن  

المحاسبة عن بعض حصص شركة دانة غاز  
  لي: ما ي  مصر كموجودات محتفظ بها للبيع 

 مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.  •
مراجعة اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين   •

 المشتري وشركة دانة غاز. 
تقييم مدى معقولية نموذج القيمة العادلة   •

ومعدالت الخصم المستخدمة في قياس القيمة  
العادلة مع مدخالت من خبراء التقييم في برايس  

 ووترهاوس كوبرز. 
اية اإلفصاحات ذات العالقة  تقييم مدى كف •

 المدرجة في البيانات المالية الموحدة. 
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 المعلومات األخرى 
 

والتقرير  ت الماثل،  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابا

لية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات  )ولكنها ال تشمل البيانات الماالذي من المتوقع إتاحته لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات    2020السنوي للمجموعة لسنة  
  بشأنها(. 

 

  إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت. 

المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر في ما إذا كانت  وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى  

انت تبدو أنها تتضمن  المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا ك

  أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

ل الذي نكون قد قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إلى وجود أخطاء جوهرية في  بناءً على العم   -إذا توصلنا  

  هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. ليس لدينا شيء لإلبالغ عنه في هذا الشأن. 

، إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون بإبالغ هذا األمر إلى  2020نوي للمجموعة لسنة  إذا توصلنا، عند قراءة التقرير الس 

 القائمين على الحوكمة وبيان هذه الحقيقة. 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة

 

نون  البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً لألحكام السارية للقا إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  

عداد بيانات مالية  ، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إ 2015( لسنة  2االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

  موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

  -عند الضرورة    -ح  وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها التجاري واإلفصا 

ستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها  عن األمور المتعلقة بهذه اال 

  أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

مجموعة. يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لل 
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 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء  

ق المنفذة وفقاً لمعايير  وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقي 
شأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول  التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تن 

  . أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة 

 قيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي: وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التد

التدقيق التي تالئم  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ●

عد أكبر من  تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال ي

  . الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية

ل فعالية  تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حو  ●
  الرقابة الداخلية للمجموعة. 

  إفصاحات اإلدارة.   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من  ●

ن هناك عدم يقين مادي  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا كا  ●

. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا  يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة

اإلفصاحات غير    مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك 

صول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو  كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الح 

  الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت   ●

  واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل. 

لبيانات المالية  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول ا ●

 سؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا حول التدقيق. الموحدة. كما أننا م

ك أي أوجه قصور  نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذل 
  نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.  مهمة

 

جميع العالقات وغيرها من المسائل  نقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم ب

 استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحماية المطبقة إن لزم األمر. التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على  

 
  




































































































