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 المختصرةتقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية 

 إلى مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

 كة األردنية الهاشميةمللما –عمان 
 
 

 مقدمة 
 

 2020 أيلول  30كما في  ةلقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدود

وقائمة الدخل   سائر المرحليةلخا وقائمة األرباح أو 2020 أيلول  30كما في  المختصرة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية 

  لتسعةل المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية  المختصرة  وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة  الشامل المرحلية

مرحلية المختصرة  الة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالي 

)التقارير المالية المرحلية(. إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية   34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات   2410 لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة

المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور 

مال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي  أعق المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطا 

ن  تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممك 

 تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 
 

 ةالنتيج
 

ة النواحي  بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كاف

 .34الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 فقره توكيدية 
 

ية أثر تفشي والذي يوضح احتمال المختصرة،ائم المالية المرحلية قو ال( حول 16دون التحفظ في نتيجتنا، نلفت االنتباه الى إيضاح رقم )

 ( على البيئة التشغيلية للشركة. Covid-19وباء فايروس كورونا )

 

 األردن/غــون ــت وي ــإرنس

 

 

 برقاوي  م وضاح عصا

 591ترخيص رقم 

 ألردنية الهاشميةا المملكة-عمان 

 2020تشرين األول  28
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