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ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  جميع الحقوق محفوظ 2021 © 

يطانية،. تشمل تعمل بموجبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة في جزر العذراء البر 

والمراجعه للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  ظبي  أبو  لدى سوق  المسجل  المحدودة  والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  ة ذه 

 المحدودة )بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

ضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشارية إلى عمالئها و/ أو تشير  تشير "جرانت ثورنتون" إلى العالمة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات األع

كثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها ا ألعضاء كيانات  إلى شركة عضو واحدة أو أ

جرانت ليست  المحدودة خدمات بإسمها على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء.  ال تقدم جرانت ثورنتون الدولية  قانونية منفصلة.  

 وأفعال بعضها البعض.ثورنتون الدولية والشركات األعضاء وكالء لبعضها البعض وال يُلزم أحدها اآلخر وال تتحمل مسؤولية أخطاء 

 

grantthornton.ae 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 الموجزة المرحلية مراجعة البيانات المالية تقريـر  

الظفرة للتأمين ش.م.ع شركة  مساهمي إلى   

 

 مقدمـة 

 2021 سبتمبر 30)"الشركة"( كما في   .الظفرة للتأمين ش.م.ع لشركة المرفق  الموجز المرحلي قمنا بمراجعة بيان المركز المالي 

  الموجز المرحلي البيان ولتغيرات في حقوق الملكية  ل الموجز المرحلياآلخر والبيان  لدخل الشامل ل الموجز المرحلي البيانمن  وكلا 

. إن اإلدارة  واإليضاحات التفسيرية ذات الصلة ذلك التاريخفي أشهر المنتهية   تسعةاللفترة الثلثة أشهر و لفترة لتدفقات النقدية ل

ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموجزة المرحلية المالية  البياناتمسؤولة عن إعداد هذه  التقارير المالية  "  34وعرضها وفقا

.استناداا إلى مراجعتنا الموجزة المرحلية المالية  البيانات". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المرحلية  

 نطاق المراجعـة 

ا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق   البياناتمراجعة " 2410"لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

المالية المرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص   البيانات". تتضمن مراجعة الحسابات المستقل للمنشأة 

ا المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة  من   أخرى. إن نطاق المراجعة أقـل جوهريا

ا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي   نطاق القيام بالتدقيق وفقا

 يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.

 االستنتـاج 

إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة المرفقة   يصل  لماستناداا إلى مراجعتنا، 

ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم   المالية المرحلية"، والصادر  "التقارير  34لم يتم اعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقا

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
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