














كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٩٧١  ٦  ٥٧٤  ١٤٩١ھاتف:
ey.com

(فرع الشارقة) ویونغ ارنست 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

ومجلس إدارة المالية المجمعة الموجزة المرحلية إلى السادة مساهمي  المعلوماتتقریر مراجعة  
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع)

المقدمة
ـــــــــركة دانة غاز (ش.م.ع ـــــــــــركات التابعة لها لقد راجعنا البيانات المالية المجمعة الموجزة المرحلية المرفقة لشــــ ـــــــــــركة") والشــ ) ("الشــ

  ٢٠٢١یونيو   ٣٠والتي تـتألف من بـيان المركز المـالي المجمع الموجز المرحلي كمـا في    ٢٠٢١یونيو   ٣٠("المجموعـة") كمـا في  
ــهر المنتهيتين ف  الدخلو ذات العالقة للدخل  والبيانات المجمعة الموجزة المرحلية  ــ ــتة أشــ ــ ي ذلك الشــــــامل لفترتي الثالثة أشــــــهر والســ

ــتة  لتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لفترة  ل ذات العالقةالتاریخ، والبيانات المجمعة الموجزة المرحلية   ــهر المنتهية الســ أشــ
ـــــــاحات   ـــــــيریة في ذلك التاریخ واإلیضــ ـــــؤولة عن إعداد و التفســ هذه البيانات المالية المجمعة الموجزة   عرضالمختارة. إن اإلدارة مســــ

"). إن ٣٤إعـداد التقـاریر المـاليـة المرحليـة ("المعيـار المحـاســــــــــــــبي الـدولي رقم    ٣٤فقـًا للمعيـار المحـاســــــــــــــبي الـدولي رقم  المرحليـة و 
ستنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.احول هذه البيانات المالية المجمعة الموجزة المرحلية    استنتاجمسؤوليتنا هي إعطاء 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة    ٢٤١٠نـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم لقـد تمـت مراجعت

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب 
محاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية وال

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
ثنـاء القيـام بـالتـدقيق. بنـاء على ذلـك فـإننـا ال نبـدي رأیـًا  التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
بأن البيانات المالية المجمعة الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها   االعتقادإلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یسـتوجب   اسـتناداً 

.٣٤من جميع النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

األمور أحدالتأكيد على 
ــاح رقم  الحـالي لـدعویي   حول المعلومـات المـاليـة المجمعـة الموجزة المرحليـة الـذي یبين الموقف )ب(  ٨نلفـت االنتبـاه إلى اإلیضــــــــــــ

التحكيم المرفوعتين من مورد رئيسـي للمجموعة بحق المورد النهائي بسـبب التأخير في بدء توریدات الغاز، باإلضـافة إلى الشـكوك 
.غير معدل بخصوص هذا األمرالتي تحيط بالتوقيت والنتيجة النهائية إلجراءات التحكيم. إن استنتاجنا  

األمور األخرى 
ــــــــة  ت  تدقيق البيانا م ت المجمعة ومراجعة البيانات المالية    ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في  كما في  المجمعة للمجموعة الماليـ

من قبل مدقق حســابات    ٢٠٢٠یونيو   ٣٠في  للمجموعة كما في ولفترتي الثالثة أشــهر والســتة أشــهر المنتهيتين   الموجزة المرحلية
ــادرة بتاریخ  آخر والذي أبدى  ـــتنتاج مراجعة   ٢٠٢٠أغســـــطس  ١٣و  ٢٠٢١مارس   ١٠في تقاریره الصـــ رأي تدقيق غير معدل واســ

.غير معدل، على التوالي

عن ارنست ویونغ

من قبل: موقعة
اوسوليفان   أنتوني
شریك

٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢١ أغسطس ١٠
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة














































