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تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
مقدمة
لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كما في  31آذار  2021والتي
تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في  31آذار  2021وقائمة األرباح أو الخسائر المرحلية وقائمة الدخل الشامل المرحلية
المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في ذلك
التاريخ واإليضاحات حولها .إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
( 34التقارير المالية المرحلية) .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل
للمنشأة" .إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية
والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا
لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من
خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
النتيجة
بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي
الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .34

فقره توكيدية
دون التحفظ في نتيجتنا ،نلفت االنتباه الى إيضاح رقم ( )16حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ،والذي يوضح أثر تفشي وباء
فايروس كورونا ( )Covid-19على البيئة التشغيلية للشركة.
إرنس ـ ـت وي ـ ـون ـغ/األردن

عمان -المملكة األردنية الهاشمية
 28نيسان 2021

وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
كما في  31آذار ( 2021غير مدققة)

إيضاحات
الموجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في شركات حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات متداولة -
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
نقد وودائع قصيرة األجل

5
12
6

9
13

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية -
رأس المال المدفوع
عالوة اإلصدار
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة  /من استثمارات في شركات
حليفة
أرباح مدورة

4

مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة -
قروض طويلة األجل
المطلوبات المتداولة -
اسناد القرض
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
ذمم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

8

7
8

 31آذار
2021
دينـ ــار
(غير مدققة)

 31كانون األول
2020
دينـ ــار
(مدققة)

287ر337ر13
771ر847ر4
686ر639ر42
409ر418

901ر583ر13
067ر359ر4
137ر770ر42
409ر418

153ر243ر61

514ر131ر61

867ر369
681ر373ر1
000ر500ر1
343ر317ر3

786ر359
848ر009ر1
000ر500ر1
716ر365ر4

891ر560ر6

350ر235ر7

044ر804ر67

864ر366ر68

000ر000ر32
693ر644ر3
000ر000ر8
000ر000ر8
(991ر126ر)4

000ر000ر32
693ر644ر3
000ر000ر8
000ر000ر8
(265ر314ر)4

(108ر348ر)3
642ر386ر1

(657ر678ر)3
762ر566ر2

236ر556ر45

533ر218ر46

959ر226ر9
959ر226ر9

878ر456ر8
878ر456ر8

000ر000ر10
443ر719ر1
526ر570
880ر730

000ر000ر10
534ر422ر2
167ر448
752ر820

849ر020ر13

453ر691ر13

808ر247ر22

331ر148ر22

044ر804ر67

864ر366ر68

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  16جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتق أر معها

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة األرباح أو الخسائر المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2021غير مدققة)

إيضاحات

للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
2020
2021
دينـ ــار
دين ـ ـار
(غير مدققة)
(غير مدققة)

إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
تكلفة تشغيل فندق عمان ماريوت
استهالك ممتلكات ومعدات

448ر807
(588ر)801
(133ر)264

301ر843ر1
(151ر588ر)1
(335ر)323

مجمل الخسارة التشغيلية للفندق

(273ر)258

(185ر)68

(004ر)486
555ر3
(194ر)9
121ر34
(613ر)280
(712ر)183

(976ر058ر)1
572ر2
(814ر)9
759ر63
(269ر)253
(938ر)211

(120ر180ر)1

(851ر535ر)1

حصة الشركة من خسائر شركات حليفة
ايرادات أخرى
استهالك ممتلكات ومعدات
إيرادات الفوائد
تكاليف تمويل
مصاريف إدارية

6

خسارة الفترة قبل الضريبة
10

ضريبة الدخل
خسارة الفترة

(120ر180ر)1

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

(851ر535ر)1

فلس/دين ــار

فلس/دين ــار

()0/037

()0/048

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  16جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتق أر معها

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2021غير مدققة)

إيضاحات

خسارة الفترة

للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
2020
2021
دينـ ــار
دينـ ــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(120ر180ر)1

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يتم تصنيفها الى
األرباح والخسارة في الفترات الالحقة:
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
حصة الشركة من صافي التغير احتياطي القيمة العادلة
من استثمارات في شركات حليفة

مجموع الدخل الشامل للفترة

(851ر535ر)1

12

274ر187

(646ر)229

6

549ر330

754ر237

(297ر)662

(743ر527ر)1

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  16جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتق أر معها

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2021غير مدققة)
حق ملكية حملة األسهم
رأس المـال
المدفوع
دينـ ــار

عـالوة
إصــدار
دينـ ــار

احتياطي
اجب ــاري
دينـ ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021
مجموع الدخل الشامل للفترة

000ر000ر32
-

693ر644ر3
-

000ر000ر8
-

000ر000ر8
-

الرصيد كما في  31اذار 2021

000ر000ر32

693ر644ر3

000ر000ر8

000ر000ر8

(991ر126ر)4

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
مجموع الدخل الشامل للفترة

000ر000ر32
-

693ر644ر3
-

000ر000ر8
-

000ر000ر8
-

(552ر469ر)3
(646ر)229

(136ر487ر)2
754ر237

الرصيد كما في  31اذار 2020

000ر000ر32

693ر644ر3

000ر000ر8

000ر000ر8

(198ر699ر)3

(382ر249ر)2

*

احتياطي
اختي ــاري
دين ـ ـار

احتياطي القيمة
العادلة*
دينـ ــار

حصة الشركة من
احتياطي القيمة العادلة
 /من استثمارات
في شركات حليفة*
دينـ ــار

أربـاح مدورة
دينـ ــار

المجمــوع
دينـ ــار

(265ر314ر)4
274ر187

(657ر678ر)3
549ر330

762ر566ر2
(120ر180ر)1

533ر218ر46
(297ر)662

(108ر348ر)3

642ر386ر1

236ر556ر45

397ر651ر10
(851ر535ر)1

402ر339ر56
(743ر527ر)1

546ر115ر9

659ر811ر54

يحظر التصرف بمبلغ 099ر475ر 7دينار من األرباح المدورة كما في  31آذار  2021والذي يمثل صافي الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة وحصة المجموعة من احتياطي
القيمة العادلة من استثما ارت في شركات حليفة.

قر معها
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  16جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وت أ

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2021غير مدققة)
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالك ممتلكات ومعدات
تكاليف تمويل
إيرادات فوائد بنكية
حصة الشركة من خسائر شركات حليفة

6

للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
2020
2021
دينـ ــار
دينـ ــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(851ر535ر)1
(120ر180ر)1
327ر273
613ر280
(121ر)34
004ر486

149ر333
269ر253
(759ر)63
976ر058ر1

تغيرات رأس المال العامل-
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل مدفوعة

(081ر)10
(833ر)363
359ر122
(297ر)183
-

427ر19
(302ر)348
241ر11
(713ر)159
(823ر)65

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

(149ر)609

(386ر)497

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
ش ارء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(713ر)26

(087ر)45

(430ر)301
121ر34
(004ر)25

759ر63
080ر474ر2
112ر711ر3
-

(026ر)319

864ر203ر6

فوائد مقبوضة
تخفيض رأسمال شركة حليفة
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
شراء أسهم من شركات حليفة

12

6

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من ا ألنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تسديدات قروض
قروض مقبوضة
تكاليف تمويل مدفوعة

(400ر)425
390ر492
(188ر)187
(198ر)120

(269ر)253
(269ر)253

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
كانون
الثاني
النقد وما في حكمه في كما في أول

(373ر048ر)1

209ر453ر5

716ر365ر4

877ر736ر2

النقد وما في حكمه كما في  31آذار

343ر317ر3

086ر190ر8

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا ألنشطة التمويلية

8
8

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  16جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتق أر معها

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)
()1

عـــام

سـ ــجلت الشـ ــركة العربيـ ــة الدوليـ ــة للفنـ ــادق المسـ ــاهمة العامـ ــة المحـ ــدودة ("الشـ ــركة") كشـ ــركة مسـ ــاهمة عامـ ــة خـ ــالل عـ ـ ام  1975ب أرسـ ــمال قـ ــدره
000ر000ر 3دينار تمت زيادته خالل السنوات ليصبح 000ر000ر 32دينار بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
تمتلك الشركة فندق عمان ماريوت والذي تم افتتاحه خالل عام  ،1982وتديره مؤسسة مــاريوت العالميــة بموجــب اتفاقيــة إدارة موقعــة خــالل عــام
 1976والتي تم تعديلها عدة مرات خالل األعوام والتي كان آخرها خالل عام  2014ويسري مفعول هذه االتفاقية حتى عام .2041
تم إقرار القوائم المالية المرحليــة المختصرة مـن قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  26نيسان .2021

() 2

أسس إعداد القوائم المالية

( )1-2أسس اإلعداد
تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار  2021وفقا لمعيار المحاســبة الــدولي رقــم (( )34التقــارير
المالية المرحلية).
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة.
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير
تقر مع التقرير السنوي للشركة كما في  31كانون األول  .2020كما أن نتائج األعمال للثالثة أشهر المنتهية في 31
المالية الدولية ويجب أن أ
آذار  2021ال تمثل بالضرورة مؤش اًر على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2021

( )2-2المبدأ المحاسبي األساسي
نظ ار ألثر انتشار فايروس كورونا (كوفيد )19-وكما هو موضح بإيضاح ( )16والتي قد تثير شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على
اء على االعمال المستقبلية للشركة،
االستمرار كمنشأة مستمرة .تعتقد اإلدارة انه من المناسب استخدام أساس االستم اررية للقوائم المالية بن ً
باإلضافة إلمكانية الحصول على أو جدولة التسهيالت البنكية وكما هو موضح بإيضاح (. )16
()3

التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة
المنتهية في  31كانون األول  ،2020باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2021
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال" ،لمساعدة
المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .توضح هذه التعديالت
الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف
توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار
تركيز القيمة العادلة االختياري.
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)
يجب تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية
أول فترة ابالغ سنوية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  .2021وبالتالي ،ال يتعين على الشركة إعادة النظر في هذه المعامالت التي
حدثت في فت ارت سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
نظر ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن ينتج أثر
ًا
على الشركة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية.

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى
التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا
التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل
الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت
المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيار سعر الفائدة الحالي
بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (".)"RFR
تسري التعديالت على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2021مع السماح بالتطبيق المبكر .ويتم تطبيق بأثر رجعي.
إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط باالستفادة من التجارب
السابقة.
بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند
استبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (" .)"RFRويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع مجلس
معايير المحاسبة الدولية.
لم تطبق الشركة التعديالت مبكرا ً حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء
العالقة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )1عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم
(" )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقدي ارت واألخطاء المحاسبية" ،لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب
معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفائها ،تأثير بشكل معقول
على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية
محددة حول المنشأة ".
توضح التعديالت أن الجوهرية ستعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات أو كليهما .ستحتاج الشركة إلى تقييم ما إذا كانت المعلومات ،سواء
بشكل فردي أو باالشت ارك مع معلومات أخرى ،جوهرية في سياق القوائم المالية .يجب على الشركة عند تطبيق التعديالت في وقت مبكر أن
يتم تطبيقها بأثر مستقبلي وافصاح عنها.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية للشركة.
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() 4

االحتياطيات القانونية

إحتياطي إجباري
يمثل رصيد هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبــل ضـ ريبة الــدخل خــالل الســنوات بنســبة  ٪10وهــو غيــر قابــل للتوزيــع
على المساهمين .يمكن للشركة ايقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ االحتياطي االجبــاري ربــع أرســمال الشــركة .اســتناداً الــى ذلــك فقــد قـ ررت
الشركة عدم تحويل أي مبالغ اضافية الى االحتياطي االجباري.
() 5

ممتلكات ومعدات

قامت الشركة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31آذار  2021بشراء ممتلكات ومعدات بمبلغ 713ر 26دينار ( 31آذار :2020
087ر 45دينار).
() 6

إستثمارات في شركات حليفة

شركة األعمال السياحية
الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية
شركة مركز المستثمر األردني
العربية الدولية العقارية

نسبة الملكية
 31كانون
 31آذار
 2021األول 2020
٪
٪
516ر35
91ر26
93ر30
34ر49
35ر42

516ر35
91ر26
93ر30
34ر49
35ر42

فيما يلي ملخص لنشاطات الشركات الحليفة:
الشركـ ــة

شركة األعمال السياحية المساهمة الخاصة
الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة
شركة استوديو التصاميم الداخلية محدودة المسؤولية
شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية المساهمة الخاصة*
شركة مركز المستثمر األردني المساهمة الخاصة
العربية الدولية العقارية مساهمة خاصة

*

القيمـ ـ ــة
 31كانون األول
 31آذار
2020
2021
دينـ ــار
دينـ ــار
(مدققة)
(غير مدققة)
372ر480ر16
770ر499ر12
646ر783
227ر360ر11
671ر515ر1
686ر639ر42

918ر802ر16
929ر701ر12
192ر763
524ر986ر10
574ر515ر1
137ر770ر42

نشــاط الشرك ــة
الشركة المالكة لفندق ماريوت البحر الميت وفندق ماريوت البت ارء
الشركة المالكة لفندق شيراتون عمان
أعمال الديكور والتصاميم الخاصة بالفنادق
الشركة المالكة لمشروع ماريوت العقبة
االستثمار في األسهم والشركات
اإلستثمار في األراضي والعقارات

وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  28حزيران  2020على اندماج الشركة مع الشركة الحليفة
"شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية" ،بلغت صافي نتائج إعادة تقدير الشركة العربية الدولية للفنادق مبلغ
832ر562ر 100دينار أردني وبقيمة عادلة  3.140دينار للسهم الواحد .بلغت نتائج إعادة التقدير لشركة الشواطئ للفنادق
والمنتجعات السياحية المساهمة الخاصة مبلغ 854ر772ر 4دينار أردني وبقيمة عادلة  2.386دينار للسهم الواحد .بلغت نسبة
معامل التحويل  .7598سهم في الشركة العربية الدولية للفنادق .أي أن كل سهم من أسهم شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات
السياحية المساهمة الخاصة يعادل  .7598سهم من أسهم الشركة العربية الدولية للفنادق .هذا ولم يتم استكمال اإلجراءات القانونية
حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.
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فيما يلي ملخص الحركة على اإلستثمارات في شركات حليفة:

 31كانون األول
2020
دينـ ــار
(مدققة)

 31آذار
2021
دين ـ ـار
(غير مدققة)

الرصيد كما في أول كانون الثاني
تخفيض رأسمال شركة حليفة
عوائد توزيع أرباح
حصة الشركة من خسائر الشركات الحليفة
حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة من االستثمارات في شركات حليفة
شراء أسهم في شركة حليفة*

137ر770ر42
(004ر)486
549ر330
004ر25
686ر639ر42

537ر038ر49
(080ر474ر)2
(904ر)163
(414ر315ر)3
(521ر191ر)1
519ر876
137ر770ر42

* قامت الشركة خالل الفترة المنتهية في  31اذار  2021بشراء 004ر 25أسهم بشركة استوديو التصاميم الداخلية محدودة المسؤولية.
() 7

إسناد القرض

قامت الشــركة العربيــة الدوليــة للفنــادق المســاهمة العامـ ة المحــدودة بتــاريخ  22كــانون الثــاني  2017بإصــدار اســناد قــرض عــن طريــق البنــك
األهلي بواقع 000ر 10سند حيـ بلغــت القيمــة االســمية للســند الواحــد 000ر 1دينــار وبقيمـ ة اجماليــة 000ر000ر 10دينــار لمــدة خمــس
سنوات وبسعر فائدة ثابت مقداره 5ر ٪5تدفع الفائدة بشكل نصف سنوي ،يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ  22كانون الثاني .2022
() 8

قروض

تم تصنيف هذه القروض حسب تاريخ استحقاقها كما يلي:

البنك
البنك
البنك
البنك
البنك

األهلي
األهلي
األهلي
األهلي
األهلي

األردني–
األردني–
األردني–
األردني–
األردني–

دوالر ()1
دوالر ()2
دينار ()3
دوالر ()4
دينار ()5

 31آذار 2021
أقسـاط القروض
قروض طويلة
طويلة األجل
االجـل
تستحق خالل عام
دينـ ــار
دينـ ــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)

 31كانون األول 2020
أقسـاط القروض
قروض طويلة
طويلة األجل
االجـل
تستحق خالل عام
دينـ ــار
دينـ ــار
(مدققة)
(مدققة)

070ر316ر2
167ر329ر1
025ر350ر3
697ر231ر2

204ر985ر1
673ر329ر1
200ر403ر3
801ر738ر1

000ر709
868ر531
575ر478
-

443ر719ر1

959ر226ر9
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البنك األهلي األردني  -دوالر ()1
يمثل هذا البند رصيد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 000ر000ر 10دوالر امريكي (000ر090ر )7دينار أردني حي قامت
الشركة بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  6آب  ،2015ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة 10ر،٪4
على ان يسدد القرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية ،هذا واستحق القسط االول بتاريخ  30ايلول  2015على ان يتم تسديد
الفوائد كل  6أشهر .تم خالل الفترة النتهية بتاريخ  31آذار  2021إعادة جدولة القرض حي تم تأجيل القسط المستحق بتاريخ  31آذار
 2021الى  31اذار .2022
البنك األهلي األردني  -دوالر ()2
يمثل هذا البند رصيد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 000ر200ر 4دوالر امريكي (800ر977ر )2دينار أردني حي قامت الشركة
بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  15نيسان  ،2015ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة  ،٪4على ان
يسدد القرض على  18قسط نصف سنوية متساوية ،هذا ويستحق القسط االول بتاريخ  30ايلول  ،2017ثم تم إعادة جدولة القرض
حي تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنتي  2017و 2018الى سنتي  2025و .2026على ان يتم تسديد الفوائد كل  6أشهر .تم
خالل الفترة المنتهية بتاريخ  31آذار  2021إعادة جدولة القرض حي تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنة  2021الى نهاية عمر
القرض.

البنك األهلي األردني  -دينار ()3
قامت الشركة بتاريخ  4تشرين الثاني  2015بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلي األردني حي منحت الشركة بموجبها قرض
طاقة بسقف 000ر000ر 4دينار أردني بسعر فائدة  ٪4سنوياً على أساس الرصيد اليومي المستغل .يسدد القرض بموجب  18قسط
نصف سنوي حي استحق القسط األول بتاريخ  1تشرين الثاني  ،2017ويستحق القسط األخير بتاريخ  1أيار  .2025تم خالل الفترة
المنتهية بتاريخ  31آذار  2021إعادة جدولة القرض حي تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنة  2021الى نهاية عمر القرض.
البنك األهلي األردني  -دوالر ()4
يمثل هذا البند رصيد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 000ر000ر 6دوالر امريكي (000ر254ر )4دينار أردني حي قامت الشركة
بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  26آذار  ،2020ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبفائدة تعادل سعر اإلق ارض في
اسواق لندن لثالثة أشهر باإلضافة الى 5ر ٪2وبحد أدني  ،٪5على ان يسدد القرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية ،على ان
يتم تسديد الفوائد شهريا .خالل الفترة المنتهية بتاريخ  31آذار  2021إعادة جدولة القرض حي تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنة
 2021الى نهاية عمر القرض.
البنك األهلي األردني  -دينار ()5
قامت الشركة بتاريخ  15حزيران  2020بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلي األردني حي منحت الشركة بموجبها قرض لتمويل
النفقات التشغيلية والرواتب بسقف 000ر000ر 3دينار أردني بسعر فائدة  ٪3سنوياً على أساس الرصيد اليومي المستغل .يسدد القرض
بموجب  16قسط نصف سنوي حي يستحق القسط األول بتاريخ  30حزيران  ،2022ويستحق القسط األخير بتاريخ  31كانون األول
 .2028بلغ رصيد القرض المستغل 697ر231ر 2ينار كما في  31اذار 801( 2021ر738ر 1دينار كما في  31كانون األول
 .)2020وتم خالل الفترة المنتهية بتاريخ  31اذار  2021زيادة سقف القرض بقيمة 390ر 492دينار ليصبح رصيد القرض
697ر231ر 2كما في  31اذار .2021
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ان هذا القروض صادرة بكفالة الشركة.
إن الحركة على القروض كما يلي:

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)

رصيد بداية السنة

المستغل من القروض
تسديد قروض

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)

611ر140ر9

412ر879ر10
390ر492
(400ر)425

801ر738ر1
-

402ر946ر10

412ر879ر10

 إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض هي كما يلي:السنة
2022
2023
2028 - 2024

() 9

دينار
291ر055ر4
320ر850ر1
791ر040ر5

402ر946ر10

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

قامت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  12تشرين األول  2017بشراء  15سند من اسناد قرض البنك
األهلي األردني (شركة شقيقة) وبسعر فائدة متغير بحي تكون الفائدة بداية كل فترة تساوي سعر فائدة إعادة الخصم لدى البنك المركزي
األردني مضافاً اليها هامش  ٪2بحي بلغت عند االصدار 75ر ،٪6بلغت الفائدة في نهاية العام 5ر ٪7تدفع الفائدة بشكل نصف
سنوي ،يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ  12تشرين األول  .2023قام مجلس إدارة الشركة خالل شهر تشرين األول  2018بإتخاذ
قرار ببيع إسناد قرض البنك األهلي األردني .لذا تم تصنيف رصيد هذه السندات كموجودات متداولة.
() 10

ضريبة الدخل

لم يتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للفترات المنتهية في  31آذار  2021و 2020وذلك بسبب زيادة المصاريف عن اإليرادات
الخاضعة للضريبة وفقأ لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة .2018
حصــلت الشــركة علــى مخالصـ ة نهائيـ ة مــن دائ ـرة ض ـريبة الــدخل حتــى عــام  2018باســتثناء أعـ وام  2016و 2017و 2020بحي ـ
الضريبة بمراجعة حسابات الشركة ولم تصدر قرارها حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية.
قامت الشركة بتقديم إقرارها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام .2019
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قامــت

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)

()11

معامالت مع جهات ذات عالقة

تشمل الجهات ذات العالقة المساهمين والشركات الشقيقة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين
والشركات الحليفة .يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بالتعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.
أرصدة جهات ذات عالقة التي تتضمنها قائمة المركز المالي المرحلية هي كما يلي:
 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)

موجودات:
ودائع لدى البنك األهلي األردني (مساهم)
حسابات جارية تحت الطلب لدى البنك األهلي األردني (مساهم)
موجودات مالية بالكلفة المطفأة (إيضاح ( )9مساهم)

108ر258ر1
735ر037ر2
000ر500ر1

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)
233ر939ر2
098ر295ر1
000ر500ر1

يتضمن بند ذمم وأرصدة مدينة أخرى مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة تفاصيلها كما يلي:
 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)
ذمة الشريك في شركة استوديو التصاميم الداخلية
ذمة فندق ماريوت البتراء
ذمة فندق ماريوت البحر الميت

مطلوبات:
قروض ممنوحة من البنك األهلي األردني
أسناد قرض (إيضاح )7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر:
شركة مصانع األجواخ األردنية المساهمة العامة (مساهم)
شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة (مساهم)
البنك األهلي األردني (مساهم)
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 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)

299ر23
743ر21
900ر142

299ر23
-

942ر187

299ر23

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)

402ر946ر10
000ر300ر7

412ر879ر10
000ر300ر7

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)

715ر267ر2
396ر145
433ر327ر1

740ر854ر1
396ر145
813ر216ر1

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)

المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة األرباح أو الخسائر المرحلية هي كما يلي:
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
(غير مدققة)
2020
2021
دين ــار
دين ــار
رواتب ومكافآت وبدالت اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة

إيرادات فوائد الودائع – البنك األهلي األردني
تكاليف تمويل -البنك األهلي األردني
فوائد اسناد قرض مملوكة من قبل جهات ذات عالقة
إيراد فوائد موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
()12

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

استثمارات في أسهم شركات – مدرجة
استثمارات في أسهم شركات – غير مدرجة

فيما يلي ملخص الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة:

685ر94

403ر132

778ر13
996ر144
000ر99
342ر20

646ر36
146ر116
100ر100
113ر27

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)
771ر670ر4
000ر177

067ر182ر4
000ر177

771ر847ر4

067ر359ر4

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)

الرصيد كما في أول كانون الثاني
استثمار خالل العام
التغير في القيمة العادلة
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 31كانون األول
2020
دينـ ـار
(مدققة)

067ر359ر4

367ر202ر5

430ر301

413ر1

771ر847ر4

067ر359ر4

274ر187

الرصيد كما في  31كانون األول

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)

(713ر)844

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)
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نقد وودائع قصيرة األجل

 31آذار
2021
دين ــار
(غير مدققة)
108ر258ر1

ودائع قصيرة األجل *

النقد لدى البنوك وفي الصندوق

 31كانون األول
2020
دين ــار
(مدققة)
233ر939ر2

235ر059ر2

483ر426ر1

343ر317ر3

716ر365ر4

* تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى البنوك المحلية بالدينار األردني تستحق خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر بمعدل فائدة .٪4

()14

معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن
تلك المتعلقة بقطاعات إعمال أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
عمل في بيئات اقتصادية .فيما يلي ملخص ألعمال القطاعات:
يلخص الجدول التالي إيرادات تشغيل فندق ماريوت عمان:

 31آذار
2021
دينــار
(غير مدققة)
381ر414
242ر347
825ر45
448ر807

إيرادات الغرف
إيرادات الطعام والشراب
إيرادات أخرى

-9-

 31آذار
2020
دينــار
(غير مدققة)
857ر118ر1
093ر657
351ر67
301ر843ر1

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)
استثمارات في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2021غير مدققة) -

قطاع الفنادق

موجودات مالية

المجموع

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دينـ ـ ـار

اإليرادات

448ر807

676ر37

124ر845

(الخسارة) الربح قبل ضريبة الدخل

(796ر217ر)1

676ر37

(120ر180ر)1

نتائج األعمال -
ضريبة الدخل

-

(خسارة) ربح الفترة

(796ر217ر)1

معلومات القطاعات األخرى
المصاريف الرأسمالية

713ر26

االستهالكات

327ر273

-

676ر37
-

-

(120ر180ر)1
713ر26

327ر273

استثمارات في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2020غير مدققة) -
اإلي اردات

قطاع الفنادق

موجودات مالية

المجموع

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دينـ ـ ـار

301ر843ر1

331ر66

632ر909ر1

نتائج األعمال -
(الخسارة) الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

(خسارة) ربح الفترة
معلومات القطاعات األخرى
المصاريف ال أرسمالية
االستهالكات

(182ر602ر)1
-

(182ر602ر)1
087ر45
149ر333

قطاع الفنادق
الموجودات والمطلوبات-

 31آذار ( 2021غير مدققة) -
موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

 31كانون األول ( 2020مدققة) -
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

دين ـ ــار

350ر161ر49
808ر247ر22
098ر824ر48
331ر148ر22

331ر66
-

331ر66
استثمارات في

موجودات مالية
دين ـ ــار

694ر642ر18
-

766ر542ر19
-

(851ر535ر)1
-

(851ر535ر)1
087ر45
149ر333

المجموع
دين ـ ــار

044ر804ر67
808ر247ر22
864ر366ر68
331ر148ر22

بلغت حصة الشركة من خسائر شركات حليفة 004ر 486دينار كما في  31آذار  31( 2021آذار 976 :2020ر058ر 1دينار)

- 10 -

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)

()15

ارقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام  2020لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لعام  .2021لم ينتج عن اعادة التبويب أي
أثر على الخسارة وحقوق الملكية لعام .2020
()16

انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19 -وأثره على الشركة

أثر فيروس كورونا على االقتصاد العالمي االضطرابات في األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مما كان له أثر سلبي
على قطاع السياحة والضيافة األمر الذي أدى الى إلغاء المؤتمرات وحجوزات النزالء .كما وقرر مجلس الوزراء األردني إيقاف جميع
ابتداء من  17آذار حتى  4أيلول 2020والتشديد على إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر الصحي
رحالت المسافرين من والى المملكة
ً
المؤسسي للقادمين للمملكة.
أصدر رئيس الوزراء األردني خالل  2020أوامر الدفاع التالية التي اثرت بطرق مباشرة او غير مباشرة على عمليات وأداء المنتجع:
 .1أمر الدفاع رقم  1الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  13لسنة  ،1992يوقف العمل بأحكام قانون الضمان االجتماعي رقم  1لسنة
 2014وتعديالته واألنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويشمل ذلك تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة
المنصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي خالل الفترة لألشهر آذار ونيسان وأيار لعام  2020على جميع العمال الخاضعين
ألحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
 .2أمر الدفاع رقم  6الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  13لسنة  ،1992تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص
وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
•

يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة ،على انه يجوز االتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض اجره
على ان ال يتجاوز مقدار التخفيض  ٪30من اجر العامل المعتاد وان ال يتم اللجوء لهذا الخيار اال إذا كان التخفيض شامال لرواتب
االدارة العليا للمنشأة.

•

يستحق العاملون أجورهم الذين يقومون بأداء اعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك
المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل.

•

يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها
بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبما ال يقل عن الحد األدنى المحدد ألجر الساعة الواحدة ،او وفق االجر المنصوص
عليه في امر الدفاع.

•

لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة
بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ،التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما ال يقل عن  ٪50من قيمة االجر المعتاد لهؤالء
العمال على ان ال يقل ما يتقاضاه العمال من االجر عن الحد االدنى لألجور.
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 31آذار ( 2021غير مدققة)

تم تعديل أمر الدفاع رقم  6بتاريخ  31أيار  2020كما يلي:
•

في القطاعات األكثر تضررا ،االتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره
الشهري بنسبة قد تصل حتى  ٪30عن كل من شهري ايار وحزيران من عام  2020وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل
تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ،على أن ال يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد األدنى لألجور شريطة
ان يبدأ التخفيض باجور اإلدارة العليا في المنشأة.

•

التخفيض من العاملون الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو و ازرة العمل ،وذلك بسبب الظروف االقتصادية ألصحاب العمل
وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد االدنى من دخل العاملين الذين ال يتطلب منهم عمل بحي ال تتجاوز نسبة التخفيض ال
( )٪50وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة  2020على ان ال يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد االدنى لألجور كل ذلك في
القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

•

في القطاعات األكثر تضر ار ،يحق لصاحب العمل بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى  ٪60وبما ال يقل اجر العامل
وزرة العمل أو العامل.
بعد التخفيض عن ( )150دينار شهريا ودون اشتراط موافقة ا

يحق لصاحب العمل بحسم ما نسبته  ٪50من رصيد اإلجازات السنوية للعام  2020المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة
أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثالثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خالل الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع.
تأثرت بعض أنشطة الفندق التشغيلية بالظروف ال ارهنة والتي كان لها انعكاس سلبي على نتائج أعمال المنتجع للعام مقارنة بالموازنة .إن
أثر فايروس كورونا (كوفيد  )19 -على أنشطة المنتجع هو كما يلي:

اإليرادات:
نسبة إشغال الغرف ()٪

معدل سعر الغرفة لليوم (دينار)

أيراد الغرفة المتاحة الواحدة (دينار)

مصروف الرواتب:
الرواتب والضمان االجتماعي ومنافع أخرى

للفترة المنتهية
في  31اذار
2021
دينــار
4ر18

للفترة المنتهية في 31
اذار 2020

قيمة (االنخفاض) االرتفاع

دين ـار

دين ـار

6ر50

01ر84

90ر84

11ر42

77ر15
للفترة المنتهية
في  31اذار
2021
775ر399

للفترة المنتهية في 31
اذار 2020

971ر772

(2ر)32

89ر0

(34ر)26
قيمة االنخفاض

(196ر)373

إن اإلدارة مستمرة بمتابعة أثر انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19 -على الفندق وقطاع السياحة واالقتصاد األردني حي
أنشطته والتي قد يكون لها أثرمستمر على نتائج أعمال الشركة في المستقبل.
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يمارس الفندق

