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بية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي جميع الحقوق محفوظ  2202  ©  بية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات الع ة لجرانت ثورنتون اإلمارات الع

يطانية،. تشمل تعمل بموجبها  دولة اإلمارات   بية المتحدة .إن جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة  جزر العذراء الب الع

والمراج للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  أبو ظبي  سوق  لدى  المسجل  المحدودة  والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  عة هذه 

 المسجل لدى سلطة د للخدمات المالية. المحدودة (  آي)

ية إ ع ية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشا مالئها و/ أو تشير  تشير "جرانت ثورنتون" إ العالمة التجا

كثر ضمن الشركات األعضاء  المجموعة حسبما يتطلب السياق. تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدود  ة وشركاتها األعضاء كيانات  إ شركة عضو واحدة أو أ

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

  وأفعال بعضها البعض.خطاء ثورنتون الدولية والشركات األعضاء وكالء لبعضها البعض وال يُلزم أحدها اآلخر وال تتحمل مسؤولية أ
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  تقريـر مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة 
 إلى مساهمي شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع 

  

  مقدمـة

  2022مارس    31("الـشركة") كما في   .الظفرة للتأمين ش.م.علـشركة قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز المرفق  
البـيان المرحلي الموجز لـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر و البـيان المرحلي الموجز للتغيرات في حقوق الملكـية و البـيان المرحلي  وـكًل من  

يرية ذات الصـلة. إن اإلدارة مسـؤولة عن  لفترالموجز للتدفقات النقدية  ة الثالثة أشـهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضـاحات التفـس
ــبي الدولي رقم   ــها وفقاً للمعيار المحاسـ . إن  المالية المرحلية"  البيانات "  34إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وعرضـ

  المالية المرحلية الموجزة استناداً إلى مراجعتنا. مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات

  نطاق المراجعـة

ة رقم   ات المراجـع ار اـلدولي حول عملـي اً للمعـي ا وفـق ا بمراجعتـن د قمـن ا  2410لـق ة التي يقوم بـه ة المرحلـي الـي اـنات الـم ة البـي ، " مراجـع
لقيام بإجراء اإلســتفســارات، بشــكل رئيســي من المالية المرحلية ا  البياناتمدقق الحســابات المســتقل للمنشــأة ". تتضــمن مراجعة 

األشــخاص المســؤولين عن األمور المالية والمحاســبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة  
لى تأكيد حول جميع أقـــــل جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول ع

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

  االستنتـاج

إلى علمنا أي شــيئ يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة ال تعطي صــورة   يصــلاســتناداً إلى مراجعتنا، لم   
ــركة كما في   صــحيحة وعادلة، من جميع وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية   2022مارس  31النواحي الجوهرية، للمركز المالي للش

 ".التقارير المالية المرحلية"  34للمعيار المحاسبي الدولي رقم المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً الثالثة اشهر لفترة
 
  
  

  جــــرانــــــت ثـــورنتــــون 

  فاروق محمد
  86سجل رقم: 

  ت العربية المتحدة مارااإل، أبوظبي
  2022مايو  12 
 

 

  
 
 
 


































