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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

ومجلس   إلى الســـادة مســـاهمي  المجمعة الموجزة المرحليةالمالية    المعلوماتتقریر مراجعة  
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع) إدارة

المقدمة
المرفقة لشـــــركة دانة غاز (ش.م.ع) ("الشـــــركة") والشـــــركات التابعة لها   المجمعة الموجزة المرحليةلقد راجعنا البيانات المالية  

مـارس   ٣١كمـا في    المجمع الموجز المرحليوالتي تتـألف من بيـان المركز المـالي    ٢٠٢٢مـارس    ٣١("المجموعـة") كمـا في  
ـــــــــامل  الدخلو ذات العالقة للدخل   المجمعة الموجزة المرحليةوالبيانات    ٢٠٢٢ ذات    عة الموجزة المرحليةالمجم، والبيانات  الشــ
ـــــــــاحات    الثالثةلتدفقات النقدیة والتغير في حقوق الملكية لفترة  ل العالقة ــهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــ ـــ ــ ــ ــيریة أشــ ـــــــ التفســ

وفقًا للمعيار المحاســــــــــــــبي    المجمعة الموجزة المرحليةهذه البيانات المالية   عرضالمختارة. إن اإلدارة مســــــــــــــؤولة عن إعداد و 
ــــــبي الدولي رقم    ٣٤الدولي رقم  ـــؤوليتنا هي إعطاء ٣٤إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســ  اســــــــتنتاج "). إن مســـــ

ستنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.ا  المجمعة الموجزة المرحليةحول هذه البيانات المالية  

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليــة    ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

بصـورة   االسـتفسـاراتالمنجزة من قبل مدقق حسـابات المنشـأة المسـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب 
ور المالية والمحاســـبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. رئيســـية من األشـــخاص المســـؤولين عن األم

إن مجـال عملـية المراجعـة أـقل بكثير من مجـال التـدقيق اـلذي یتم وفـقًا لمعـایير التـدقيق اـلدوليـة وبـناء عليـه فـإنهـا ال تمكنـنا من  
یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيق. بناء على ذلك الحصـــــــول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهریة التي  

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

االستنتاج
ــتناداً  ــ المرفقة لم یتم   المجمعة الموجزة المرحليةبأن البيانات المالية    االعتقادإلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســــــتوجب   اســ

.٣٤معيار المحاسبي الدولي رقم إعدادها من جميع النواحي الجوهریة وفقًا لل

األمور أحدالتأكيد على 
الذي یبين الموقف الحـالي    المجمعـة الموجزة المرحلـيةحول المعلومات المـاليـة    ٩و    ٧و    ٦  اتنلفـت االنتـباه إلى اإلیضــــــــــــــاحـ 

من مورد رئيســي للمجموعة بحق المورد النهائي بســبب التأخير في بدء توریدات الغاز، باإلضــافة    ةوي التحكيم المرفوعا لدع
.غير معدل بخصوص هذا األمرإلى الشكوك التي تحيط بالتوقيت والنتيجة النهائية إلجراءات التحكيم. إن استنتاجنا  

األمور األخرى 
مـارس   ٣١في   ةالثالثـة أشــــــــــــــهر المنتهيـ   ةللمجموعـة كمـا في ولفتر   المجمعـة الموجزة المرحليـةمراجعـة البيـانـات المـاليـة  تمـ ت

.استنتاج مراجعة غير معدل  ٢٠٢١مایو   ٩في تقاریره الصادرة بتاریخ  من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى    ٢٠٢١

عن ارنست ویونغ

من قبل: موقعة
اوسوليفان   أنتوني
شریك

٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢ مایو ١٠

بي، اإلمارات العربية المتحدة د
















































