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الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار
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فهرس المحتويات

صفحة

1تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

2-3 (قائمة أ) 2017 أيلول 30قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة كما في 

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة للشهور التسعة المنتهية في

4 (قائمة ب) 2017 أيلول 30 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة للشهور التسعة المنتهية  

5(قائمة ج)  2017 أيلول 30في 

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة للشهور التسعة المنتهية  في 

6-7 (قائمة د) 2017 أيلول 30

8-20ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 





الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة

2017 أيلول 30كما  في 

 كانون االول 31 أيلول30

20172016ايضاح

ديناراردنيديناراردنيالموجودات

(مدققة)(مراجعة)الموجودات غير المتداولة

334,855,09730,053,432بالصافي- الممتلكات والمعدات 

29,25143,650بالصافي- الموجودات غير الملموسة 

17,9005,434,369مشاريع تحت التنفيذ

454,931,25356,012,569االستثمار في شركات حليفة 

67,20080,000الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

89,900,70191,624,020مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

350,331418,717النقد في الصندوق ولدى البنوك

2,447,8052,658,644بالصافي- الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل 

273,849187,105 أ13ذمم أطراف ذات عالقة 

551,8571,330,149الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

419,602418,929مستودع اللوازم و األخرى

1,064,569726,485الحسابات المدينة المتنوعة 

5,108,0135,740,029مجموع الموجودات  المتداولة

95,008,71497,364,049مجموع الموجودات

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

2

قائمة أ- مراجعة غير مدققة 



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة- تابع 

2017 أيلول 30كما  في 

 كانون االول 31 أيلول30

20172016ايضاح

ديناراردنيديناراردنيحقوق  الملكية و المطلوبات 

(مدققة)(مراجعة)حقوق الملكية

40,500,00040,500,000رأس المال 

10,125,00010,125,000االحتياطي االجباري

2,804,7023,853,656احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية

522,831,82931,495,482(قائمة ج)االرباح المدورة 

-4,477,725(قائمة ج)ربح الفترة 

80,739,25685,974,138مجموع حقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

-62,172,807البنوك الدائنة

392,888401,356الذمم الدائنة 

279,040315,700 ب13ذمم أطراف ذات عالقة 

ً 7,209,3395,146,497االيرادات المقبوضة مقدما

354,027321,442تأمينات الطالب المستردة

7417,4621,907,297مخصص ضريبة الدخل 

3,443,8953,297,619الحسابات الدائنة المتنوعة

14,269,45811,389,911مجموع المطلوبات المتداولة

95,008,71497,364,049مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

3

قائمة أ- مراجعة غير مدققة 



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة 

 2017 أيلول 30للشهور التسعة المنتهية في 

 أيلول30 أيلول30 أيلول30 أيلول30

2017201620172016ايضاح

ديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردني

15,991,77418,044,6243,627,9404,279,075االيرادات 

(4,123,322)(4,178,894)(12,604,746)(12,586,349)8مصاريف التشغيل

155,753(550,954)3,405,4255,439,878مجمل ربح الفترة

(249,693)(197,660)(690,086)(624,965)9المصاريف االدارية و العمومية 

2,146,7072,028,324392,81166,624حصة الشركة في أرباح الشركات الحليفة

(6,517)(31,292)(17,631)(27,783)

(190,399)-319,000-ارباح بيع أسهم في الشركة التابعة

(30,076)(64,236)(60,897)(82,870)مصاريف تمويلية

(161,856)(104,703)(248,638)(324,619)رسوم و قضايا

(295,490)551,860683,000184,255 االيرادات االخرى

(732,920)(358,118)5,065,0217,439,289ربح الفترة قبل الضريبة 

142,4105,571(1,069,030)(587,296)7ضريبة الدخل 

(727,349)(215,708)4,477,7256,370,259ربح الفترة 

:بنود الدخل الشامل اآلخر: يضاف 

(2,207,747)979,957(3,139,030)(1,048,954)صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل

(1,588)-98,725-أرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل 

(2,936,684)3,428,7713,329,954764,249(قائمة ج)مجموع الدخل الشامل للفترة 

دينار/فلسدينار/فلسدينار/فلسدينار/فلس

(0.018)(0.005)100.1110.157حصة السهم األساسية و المخفضة من ربح الفترة 

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

4

قائمة ب- مراجعة غير مدققة 

غير محققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل (خسائر)

للشهور الثالثة المنتهية فيللشهور التسعة المنتهية في



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة

2017 أيلول 30 للشهور التسعة المنتهية في 

االرباح 

المتحققة

االرباح غير 

*المتحققة 

االرباح 

المتحققة

االرباح غير 

*المتحققة 

ديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردني

2017 أيلول 30للشهور التسعة المنتهية في 
31,495,48285,974,138--40,500,00010,125,0003,853,65618,211,36913,284,113مدققة-(قائمة أ) 2017 كانون الثاني 1الرصيد في 

(485,521)(485,521)--(485,521)----تعديالت على حصة الشركة في شركات حليفة

(78,132)(78,132)--(78,132)----مصاريف سنوات سابقة 

30,931,82985,410,485--40,500,00010,125,0003,853,65618,211,36912,720,460الرصيد االفتتاحي المعدل

2,260,6362,217,0894,477,7254,477,725-----ربح الفترة بعد الضريبة 

(1,048,954)-----(1,048,954)--احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

2,260,6362,217,0894,477,7253,428,771--(1,048,954)--(قائمة ب)مجموع الدخل الشامل للفترة 

(8,100,000)(8,100,000)---(8,100,000)---(5ايضاح )االرباح الموزعة على المساهمين 

40,500,00010,125,0002,804,70210,111,36912,720,4602,260,6362,217,08927,309,55480,739,256مراجعة - (قائمة أ) 2017 أيلول 30الرصيد في 

2016 أيلول 30للشهور التسعة المنتهية في 

26,634,27385,875,397--201640,500,00010,125,0008,616,12415,530,09711,104,176 كانون الثاني 1الرصيد في 

(55,000)(55,000)---(55,000)---2015مكافأة اعضاء مجلس االدارة عن عام 

26,579,27385,820,397--40,500,00010,125,0008,616,12415,475,09711,104,176الرصيد االفتتاحي المعدل

4,341,9352,028,3246,370,2596,370,259-----ربح الفترة بعد الضريبة 

(3,139,030)-----(3,139,030)--احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

98,72598,725---98,725---أرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

4,341,9352,028,3246,468,9843,329,954-98,725(3,139,030)--(قائمة ب)مجموع الدخل الشامل للفترة 

--726,926-----726,926

(8,100,000)(8,100,000)---(8,100,000)---االرباح الموزعة على المساهمين 
40,500,00010,125,0006,204,0207,473,82211,104,1764,341,9352,028,32424,948,25781,777,277 2016 أيلول 30الرصيد في 

*

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

5

مجموع 

االرباح 

المدورة

قائمة ج- مراجعة غير مدققة 

التغير في القيمة العادلة الناتج عن بيع أسهم في 

الشركة التابعة

المجموع رأس المال البيـــان

االحتياطي 

االجباري

احتياطي 

القيمة العادلة 

للموجودات 

*المالية 

ربح الفترةاالرباح المدورة

ًمنًوجهًايًاوًخسائرًاطفاءًاوًالرسملةًاوًالشركةًمساهميًعلىًبالتوزيعًالمتحققةًغيرًاالرباحًرصيدًوًالماليةًللموجوداتًالعادلةًالقيمةًاحتياطيًبرصيدًالتصرفًيحظرًفانهًالماليةًاالوراقًهيئةًلتعليماتًوفقا ً
ً.ًاالخرىًالتصرفًاوجه



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة  

 2017 أيلول 30للشهور التسعة المنتهية في 

 أيلول 30 أيلول 30

20172016ايضاح

ديناراردنيديناراردني

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

5,065,0217,439,289ربح الفترة قبل الضريبة 

1,699,9181,644,660 استهالكات و اطفاءات

(2,028,324)(2,146,707)الشركات الحليفة (أرباح)حصة الشركة في 

(8,988)1,163محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل (اباح)خسائر

6,51731,292خسائرغير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

(319,000)-بيع أسهم في الشركة التابعة (ارباح)

(1,167)(15,870)بيع ممتلكات و معدات (أرباح)

82,87060,897مصاريف تمويلية 

4,692,9126,818,659الربح التشغيلي قبل التغير في بنود راس المال العامل

النقص في الموجودات المتداولة (الزيادة)

210,839197,095الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل 

(6,043)(86,744)ذمم أطراف ذات عالقة 

27,885(673)مستودع اللوازم و األخرى

(417,200)(338,084)الحسابات المدينة المتنوعة 

في المطلوبات المتداولة (النقص)الزيادة 

203,754(8,468)الذمم الدائنة 

84,867(36,660)ذمم أطراف ذات عالقة 

ً 2,062,8422,648,842االيرادات المقبوضة مقدما

32,58537,848تأمينات الطالب المستردة

146,277374,368الحسابات الدائنة المتنوعة

6,674,8269,970,075صافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية قبل الضريبة المدفوعة

(1,488,939)(2,077,131)7الضريبة المدفوعة 

4,597,6958,481,136صافي النقد الناتج عن  االنشطة التشغيلية 

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

6

قائمة د- مراجعة غير مدققة 



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة  

 2017 أيلول 30للشهور التسعة المنتهية في 

 أيلول 30 أيلول 30

20172016

ديناراردنيديناراردني

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

(294,013)(700,280)شراء ممتلكات ومعدات 

(2,784)(1,869)شراء موجودات غير ملموسة

-(625,655)حصص في شركات حليفة / المدفوع لشراء أسهم 

16,6081,243المتحصالت من بيع ممتلكات و معدات

(2,460,270)(369,305)المدفوع على مشاريع تحت التنفيذ

2,684,798-المتحصالت من بيع أسهم شركة تابعة

2,253,8722,272,720المقبوض من االستثمار في شركات حليفة 

770,611823,550المتحصالت من بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

1,343,9823,025,244صافي النقد الناتج عن االنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

(1,474,445)-القروض 

(8,100,000)(8,100,000)االرباح الموزعة على المساهمين

-2,172,807البنوك الدائنة

(60,897)(82,870)مصاريف تمويلية 

(30,771)-تدفقات نقدية تخص الشركة التابعة 

(9,666,113)(6,010,063)االنشطة التمويلية (المستخدم في)صافي النقد 

1,840,267(68,386)الزيادة في رصيد النقد (النقص)صافي 

418,717131,640النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية  الفترة

350,3311,971,907(قائمة أ)النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة 

تشكل جزًء من هذه القائمة وتقرأ معها (16)الى  (1)إن االيضاحات المرفقة من 

7

قائمة د- مراجعة غير مدققة 



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

تأسيس الشركة وغاياتها-1

 

 

السياسات المحاسبية الهامة-2

أسس اعداد القوائم المالية .أ

.(اعداد القوائم المالية المرحلية) (34)تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم -

-

-

-

التغيرات في السياسات المحاسبية

8

السياساتًالمحاسبيةًالمتبعةًفيًاعدادًالقوائمًالماليةًالمرحليةًللفترةًتتفقًمعًتلكًالتيًاتبعتًفيًاعدادًالقوائمًالماليةًللسنةًًان

. 2016كانون االول  31المنتهيةًفيً  

ً.ًالعادلةًبالقيمةًتظهرًالتيًالماليةًالموجوداتًباستثناءًالتاريخيةًالتكلفةًلمبدأًوفقا ًًالمرحليةًالماليةًالقوائمًاعدادًتم

.للشركةًانًالدينارًاالردنيًهوًعملةًاظهارًالقوائمًالماليةًوالذيًيمثلًالعملةًالرئيسيةً  

20ًًبتاريخ (208)ًرقمًتحتًمحدودةًعامةًمساهمةًكشركةًوسجلت واالستثمار للتعليم الدولية العربية الشركةًتأسست

ًمنًاعتبارا ًًفيهاًالتدريسًبدأًالتيًالتطبيقيةًالعلومًجامعةًخاللًمنًالتربويًنشاطهاًالشركةًوتمارس1989ً الثاني تشرين

ً.1991ً االول تشرين 13

ًعلىًكمختصينًواعدادهمًوالخارجًاالردنًمنًالطالبًالستيعابًخاصةًجامعةًوتأسيسًانشاءًالشركةًغاياتًمنًان

ًتلبيةًفيًتساهمًأنًيمكنًالتيًواالجتماعيةًاالنسانيةًبالدراساتًمطعمةًاساسا ًًالتكنولوجيةًالمجاالتًفيًالجامعيًالمستوى

ً.ًالمجاورةًالعربيةًواالقطارًالمملكةًاحتياجات

ًالعلميةًالحقولًمختلفًفيًالقياديةًللمراكزًبهاًالملتحقينًالطالبًلتأهيلًوالمعاهدًالمراكزًمنًعددًانشاءًغاياتهاًمنًأنًكما

ً.ًواالدائيةًوالتدريبية

ًوتملكًوشراءًبيعًمنًومصلحتهاًأعمالهاًتستلزمهاًالتيًاالستثماريةًاالعمالًبجميعًالقيامًأغراضهاًتحقيقًسبيلًفيًوللشركة
ًمعًالوجوهًمنًوجهًبأيًتشتركًأوًمصلحةًلهاًيكونًأنًللشركةًيجوزًكماً،ًوارتهانًورهنًًواقتراضًواقراضًووساطة
ً.ًالخارجًفيًأوًالهاشميةًاالردنيةًالمملكةًفيًأغراضهاًتحقيقًعلىًتعاونهاًالتيًوالمؤسساتًالهيئات

ًالًوً، 2017 االول تشرين 26ًبتاريخًالمنعقدةًجلستهًفيًاالدارةًمجلسًقبلًمنًالمرفقةًالمرحليةًالماليةًالقوائمًاقرارًتم

ً.ًالشركةًلمساهميًالعامةًالهيئةًموافقةًالقوائمًهذهًتتطلب

ًوالمعدةًالسنويةًالماليةًللقوائمًالمطلوبةًوااليضاحاتًالمعلوماتًكافةًتتضمنًالًللشركةًالموجزةًالمرحليةًالماليةًالقوائمًان

ًًاعمالًنتائجًانًكماً, 2016 االول كانون 31ًفيًكماًالتقريرالسنويًمعًتقرأًانًيجبًوًالدوليةًالماليةًالتقاريرًلمعاييرًوفقا ً

 31ًفيًالمنتهيةًللسنةًللشركةًالمتوقعةًالنتائجًعنًمؤشرا ًًبالضرورةًتمثلًال 2017 أيلول 30ًفيًالمنتهيةًالتسعةًالشهور

ً.السنةًنهايةًفيًاجراؤهاًيتمًالتيًوًالفترةًارباحًعلىًالتخصيصًاجراءًيتمًلمًانهًكماً، 2017 االول كانون



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

استخدام التقديرات.ب

9

ًمبالغًعلىًتؤثرًواجتهاداتًبتقديراتًالقيامًالشركةًادارةًمنًيتطلبًالمحاسبيةًالسياساتًوتطبيقًالماليةًالقوائمًاعدادًان

ًااليراداتًفيًتؤثرًواالجتهاداتًالتقديراتًهذهًانًكماً،ًالمحتملةًااللتزاماتًعنًواالفصاحًالماليةًوالمطلوباتًالموجودات

ًمنًيتطلبًخاصًوبشكلًالملكيةًحقوقًضمنًتظهرًالتيًالعادلةًالقيمةًفيًالتغييراتًفيًوكذلكًوالمخصصاتًوالمصاريف

ًمبينةًالمذكورةًالتقديراتًانً.ًواوقاتهاًالمستقبليةًالنقديةًالتدفقاتًمبالغًلتقديرًهامةًواجتهاداتًاحكامًاصدارًالشركةًادارة

ًعنًتختلفًقدًالفعليةًالنتائجًوانًالتيقنًوعدمًالتقديرًمنًمتفاوتةًدرجاتًلهاًمتعددةًوعواملًفرضياتًعلىًبالضرورة

ًً.ًالمستقبلًفيًالتقديراتًتلكًوظروفًاوضاعًعنًالناجمةًالتغيراتًنتيجةًوذلكًالتقديرات
ً:ًالتاليًالنحوًعلىًومفصلةًمعقولةًالماليةًالقوائمًتقديراتًانًتعتقدًالشركةًادارةًان
ًتكوينهًالواجبًالمخصصًلتقديرًالشركةًادارةًقبلًمنًمعتمدةًوفرضياتًاسسًعلىًاعتماداًمدينينًتدنيًمخصصًتكوينًيتم

ًًً.الدوليةًللتقاريرًالدوليةًالمعاييرًمتطلباتًبموجب
ًً.ًوالقوانينًلالنظمةًوفقاًالدخلًضريبةًنفقةًمنًيخصهاًبماًالماليةًالسنةًتحميلًيتم

ًعلىًاعتماداًالسنويةًاالستهالكاتًاحتسابًلغاياتًدوريًبشكلًالملموسةًلالصولًاالنتاجيةًاالعمارًتقديرًباعادةًاالدارةًتقوم

ًقائمةًفيً(ًوجدتًانً)ًالتدنيًخسارةًاخذًويتمً،ًالمستقبلًفيًالمتوقعةًاالنتاجيةًاالعمارًوتقديراتًاالصولًلتلكًالعامةًالحالة

ًً.ًالشاملًالدخل
ًبموجبهاًوالتيًالشركةًمحاميًقبلًمنًمعدةًقانونيةًدراسةًعلىًاعتماداًالجامعةًضدًالمقامةًالقضاياًلقاءًمخصصًتكوينًيتم
ً.ًدوريًبشكلًالدراساتًتلكًفيًالنظرًويعادً،ًالمستقبلًفيًحدوثهاًالمحتملًالمخاطرًتحديدًيتم

ًقائمةًفيًالتدنيًهذاًاخذًويتمًقيمتهاًفيًتدنيًأيًلتقديرًبالكلفةًتظهرًوالتيًالماليةًللموجوداتًدوريةًبمراجعةًاالدارةًتقوم

ً.ًللفترةًالشاملًالدخل



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

بالصافي- الممتلكات والمعدات 3-

:يتألف هذا البند مما يلي .أ

األراضي

المباني 

واالنشاءات

االجهزة 

المخبرية 

واالالت المكتبية

االثاث 

والمفروشات

أجهزة البحث 

العلمي

السيارات 

والباصات

الكتب 

والدوريات

العدد 

واالدوات

تجهيزات 

المختبرات

الوسائل 

التعليمية 

وااليضاح

محطة 

توليد 

اخرىالكهرباء

شبكات 

المجموعالري

ديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردني

التكلفة

9,450,28635,601,85613,080,4134,316,2282,514,9472,530,2153,097,615249,740103,075330,158151,19150,50015,08171,491,305التكلفة في بداية الفترة

6,486,054-1,361---5,408,493748,228143,47042,44278,10055,3478,613-اضافات الفترة

(48,317)---(380)--(8)(44,000)-(595)(3,334)--حذوفات الفترة

9,450,28641,010,34913,825,3074,459,1032,557,3892,564,3153,152,954258,353103,075329,778151,19151,86115,08177,929,042التكلفة في نهاية الفترة 

االستهالك المتراكم

-20,245,03911,530,1554,040,184253,6942,208,6942,345,656203,37181,633315,718151,18447,47115,07441,437,873

1,683,649-982-832,171423,59964,794190,105102,62943,6139,03211,8864,838-اضافات الفترة

(47,577)---(379)--(1)(43,281)-(586)(3,330)--حذوفات الفترة

-21,077,21011,950,4244,104,392443,7992,268,0422,389,268212,40393,519320,177151,18448,45315,07443,073,945

9,450,28619,933,1391,874,883354,7112,113,590296,273763,68645,9509,5569,60173,408734,855,097

9,450,28615,356,8171,550,258276,0442,261,253321,521751,95946,36921,44214,44073,029730,053,432

 .( 2016 كانون االول 31 دينار كما في 24,513,502 ) 2017 أيلول 30 دينار كما في 25,803,690تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل .ب
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صافي القيمة الدفترية 

 أيلول 30كما في 

(مراجعة) 2017

صافي القيمة الدفترية 

 كانون 31كما في 

(مدققة) 2016االول 

االستهالك المتراكم في 

بداية الفترة

االستهالك المتراكم في 

نهاية الفترة



االستثمار في شركات حليفة -4

:يتألف هذا البند مما يلي .أ

2017 أيلول 30

 كانون االول 31

2016

القيمة السوقيةنسبة التملكعدد االسهم المملوكة

ديناراردنيديناراردنيديناراردنيبالمائةحصة/سهم

(مدققة)(مراجعة)

داخل األردن

(مدرجة)الشركات المساهمة العامة 

4,856,54546.2528,693,21612,228,26312,792,518شركة المصانع العربية الدولية لالغذية واالستثمار 

2,070,588461,449,4121,327,2061,436,149الشركة الدولية لالستثمارات الطبية

6,246,48941.6437,058,5337,868,6957,780,978شركة مدارس االتحاد

8,062,863236,692,17611,508,45211,416,252الشركة األولى للتمويل

5,582,60116.1812,791,3015,630,5965,648,997الشركة العقارية االردنية للتنمية

9,737,44348.68711,100,68510,948,26211,769,490شركة مستشفى ابن الهيثم

-500,0568.334415,046589,478شركة المعاصرون للمشاريع االسكانية

38,200,36850,100,95250,844,384المجموع   

(غير مدرجة)الشركات محدودة المسؤولية 

4,371,9874,709,871-3,732,42441.471شركة االمناء لالستثمارات وادارة المحافظ المالية

344,713344,713-45,81044.911*شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 

10,00010,000-10,00040*الشركة التطبيقية للطاقة 

6,0006,000-6,00020*الشركة الجامعة للبحث العلمي 

500500-50050*المركز االستشاري االردني للتنمية االدارية و بناء القدرات 

4,733,2005,071,084-المجموع

خارج األردن

(غير مدرجة)الشركات محدودة المسؤولية 

97,10197,101-52,50050*سلطنة عمان - الشركة العربية الدولية للتعليم واالستثمار 

97,10197,101-المجموع

54,931,25356,012,569المجموع

.لعدم امكانية قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة / لم يتم تقييمها وفقا لطريقة حقوق الملكية نظراً لعدم صدور قوائم مالية مرحلية لها *

.ب

الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

القيمة العادلة

11

ًتدنيًمخصصًبتكوينًالشركةًقامتًقدًوً(حليفةًشركة)ًالمحدودةًالعامةًالمساهمةًالصناعيةًوًالزراعيةًلالستثماراتًأمانةًشركةًفيًسهم 1,196,727ًعددهاًأسهما ًًالشركةًتمتلك

ً.ًالسابقةًاالعوامًخاللًقيمتهاًبكامل



االستثمار في شركات حليفة - تابع -4

:فيما يلي ملخص موجودات و مطلوبات و ايرادات و حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة .ج

االيراداتالمطلوباتالموجوداتالنشاط

حصة الشركة 

من نتائج 

االعمال
ديناراردنيديناراردنيديناراردنيديناراردني

داخل األردن

(مدرجة)الشركات المساهمة العامة 

26,595,95126,437,7711,595,682676,582صناعيشركة المصانع العربية الدولية لالغذية واالستثمار 

(40,645)3,905,9991,021,583191,153تجاريالشركة الدولية لالستثمارات الطبية

27,736,2848,840,6836,021,066649,522تعليميشركة مدارس االتحاد

62,045,55912,089,1741,429,047590,946تمويليالشركة األولى للتمويل

36,351,1521,553,577524,69025,697عقاريالشركة العقارية االردنية للتنمية

(29,737)32,390,0509,903,01611,810,480طبيشركة مستشفى ابن الهيثم

(3,388)7,391,225318,055836,673عقاريشركة المعاصرون للمشاريع االسكانية

196,416,22060,163,85922,408,7911,868,977المجموع   

(غير مدرجة)الشركات محدودة المسؤولية 

11,764,5901,222,314803,271235,512وساطة ماليةشركة االمناء لالستثمار وادارة المحافظ المالية

----برمجة*شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 

----طاقة متجددة*الشركة التطبيقية للطاقة 

----غذائي*الشركة الجامعة للبحث العلمي 

----تدريبي*المركز االستشاري االردني للتنمية االدارية و بناء القدرات  

11,764,5901,222,314803,271235,512المجموع

خارج األردن

(غير مدرجة)الشركات محدودة المسؤولية 

----استثماري*سلطنة عمان - الشركة العربية الدولية للتعليم واالستثمار 

----المجموع

208,180,81061,386,17323,212,0622,104,489المجموع

.ال يوجد معلومات مالية لعدم صدور قوائم مالية مرحلية لها *

الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 
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الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

االستثمار في شركات حليفة - تابع -4

:تتلخص الحركة التي تمت على االستثمار في شركات حليفة فيما يلي .د

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

56,012,56961,697,671السنة / رصيد بداية الفترة 

2,146,7072,413,021حصة الشركة في أرباح الشركات الحليفة 

(5,835,403)(1,036,153)صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار في شركات حليفة

(2,272,720)(2,253,872)أرباح موزعة من شركات حليفة

625,65510,000حصص في شركات حليفة / المدفوع لشراء أسهم  

-(563,653)تعديالت على حصة الشركة في شركات حليفة و مصاريف 

54,931,25356,012,569السنة / رصيد نهاية الفترة  

.هـ

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردنيسهم

(مدققة)(مراجعة)

8,95010,250شركة المصانع العربية الدولية لالغذية واالستثمار 

14,00014,200الشركة الدولية لالستثمارات الطبية

22,60021,400شركة مدارس االتحاد

41,50041,000الشركة األولى للتمويل

2,5002,800الشركة العقارية االردنية للتنمية

22,80044,000شركة مستشفى ابن الهيثم

112,350133,650المجموع

13

5,000

20,000

5,000

20,000

القيمة السوقية عدد االسهم

20,000

50,000

ًفانًالماليةًاالوراقًايداعًمركزًلدىًأخرىًألغراضًوًالحليفةًالشركاتًادارةًمجالسًفيًالشركةًعضويةًألغراض

ً:ًيليًكماًالحليفةًالشركاتًفيًالمملوكةًاالسهمًمنًالمحجوزةًاالسهم



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

االرباح المدورة -5

:يتألف هذا البند مما يلي .أ

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

31,495,48228,581,142السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

-(485,521)تعديالت على حصة الشركة في شركات حليفة

-(78,132)مصاريف سنوات سابقة 

30,931,82928,581,142الرصيد االفتتاحي المعدل

10,919,064-ربح السنة بعد الضريبة

95,276-أرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

(8,100,000)(8,100,000)( ب5ايضاح )ارباح موزعة على المساهمين 

22,831,82931,495,482السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

:و توزع كما يلي 

10,111,36918,211,369االرباح المدورة من أرباح متحققة 

12,720,46013,284,113االرباح المدورة من أرباح غير متحققة 

22,831,82931,495,482المجموع 

.ب

البنوك الدائنة-6

 كانون االول31 أيلول30:يتألف هذا البند مما يلي  .أ

20172016الضماناتنسبة الفائدة سقف التسهيالتالبنك

ديناراردنيديناراردنيبالمائةديناراردني 

(مدققة)(مراجعة)

-1,999,970اسم الشركة6,000,0004.75مصرف الراجحي

-172,837اسم الشركة5,000,0008.25البنك العربي 

-2,172,807المجموع

 .2017 كانون االول 11 تستحق تسهيالت مصرف الراجحي بتاريخ.ب

.ال يوجد تاريخ استحقاق لتسهيالت البنك العربي .ج
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ًنقديةًارباحًتوزيعًعلىًالموافقة2017ً نيسان 22 ًبتاريخًالمنعقدًالعاديًاجتماعهاًفيًللمساهمينًالعامةًالهيئةًقررت

ً.ًدينار 8,100,000 ًبقيمةًوًالمالًرأسًمن %20 بنسبة المساهمينًعلى



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ضريبة الدخل -7

:تتلخص الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل فيما يلي .أ

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

1,907,2971,464,713السنة / رصيد بداية الفترة 

587,2962,215,089( ج7ايضاح )للسنة / ضريبة الدخل للفترة 

(1,772,505)(2,077,131)السنة/ ضريبة الدخل المدفوعة خالل الفترة  

417,4621,907,297السنة / رصيد نهاية الفترة  

.ب

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي .ج

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

5,065,02113,134,153الربح المحاسبي

(2,842,474)(2,216,170)ارباح غير خاضة للضريبة 

87,633783,768مصروفات غير مقبولة ضريبياً  

2,936,48411,075,447الربح الضريبي 

%20%20نسبة ضريبة الدخل القانونية 

587,2962,215,089السنة/ ضريبة دخل الفترة 
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ً.بعدًمراجعتهماًيتمًولم الدخل ضريبة دائرة قبل منًوقبولهما 2016 و 2015ًلعاميًالذاتيًالتقديرًكشوفًتقديمًتم



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

مصاريف التشغيل-8

:يتألف هذا البند مما يلي  .أ

 أيلول 30 أيلول 30

20172016

ديناراردنيديناراردني

7,336,1577,907,195( ب8ايضاح )تكلفة الموظفين 

1,472,1011,110,087لوازم تدريس و ابتعاث و نشاطات طالبية 

1,666,9441,622,522استهالكات و اطفاءات

96,71584,935طالب/ التأمين الصحي 

795,091605,939مياه و كهرباء و محروقات

101,000101,000رسوم اعتماد الكليات

288,791270,044صيانة

273,733267,532مصاريف تأمين و رخص

86,17761,238قرطاسية و مطبوعات و لوازم كمبيوتر

110,123117,402اعالنات و صحف و مجالت 

77,166249,660ضيافة و نظافة و تبرعات

8,99510,680رسوم امتحان الكفاءة الجامعية و رسوم اصدار شهادات دورات

29,74229,935هاتف وبريد وفاكس

42,75042,750تنقالت اعضاء مجلس االمناء

171,07184,497اتعاب مهنية و قضايا

6,50026,410مصاريف حقيبة القيم

23,29312,920متفرقة 

12,586,34912,604,746المجموع

(التشغيلية)تكلفة الموظفين .ب

:يتألف هذا البند مما يلي  

 أيلول 30 أيلول 30

20172016
ديناراردنيديناراردني

6,495,7477,100,556الرواتب و االجور و المكافآت 

716,528702,836مساهمة الشركة بالضمان االجتماعي

108,89297,246التأمين الصحي

14,9906,557مالبس و مهمات وقائية

7,336,1577,907,195المجموع
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الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

المصاريف االدارية و العمومية-9

:يتألف هذا البند مما يلي  .أ

 أيلول 30 أيلول 30

20172016
ديناراردنيديناراردني

438,494471,878( ب9ايضاح )تكلفة الموظفين 

4,7105,682مياه وكهرباء 

22,24819,235مصاريف تأمين و رخص

3,03814,043صيانة

5,8031,696ضيافة ونظافة و تبرعات و أخرى

5,7351,984اعالنات وصحف ومجالت

26,85027,000تنقالت اعضاء مجلس االدارة

9,69111,349هاتف وبريد وفاكس

5,4185,976قرطاسية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر

7,63520,680استهالكات و اطفاءات

2,8823,606عموالت بيع و شراء أوراق مالية

28,71143,207ايجارات

63,75063,750ضريبة دخل

624,965690,086المجموع

(االدارية)تكلفة الموظفين .ب

:يتألف هذا البند مما يلي  

 أيلول 30 أيلول 30

20172016
ديناراردنيديناراردني

397,364444,574الرواتب و االجور و المكافآت 

13,65314,167مساهمة الشركة بالضمان االجتماعي

27,47713,137التأمين الصحي

438,494471,878المجموع

17



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح الفترة -10

:يتألف هذا البند مما يلي 

 أيلول 30 أيلول 30

20172016

ديناراردنيديناراردني

4,477,7256,370,259(دينار)ربح الفترة بعد الضريبة 

40,500,00040,500,000(سهم)المتوسط المرجح لعدد االسهم 

0.1110.157حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح الفترة 

.ان الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مساوية للحصة االساسية للسهم من ربح الفترة 

االلتزامات المحتملة -11

:على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات محتملة تتمثل فيما يلي 

 كانون االول31 أيلول30

20172016

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

795,851795,851كفاالت بنكية

795,851795,851المجموع

القضايا-12
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ًالتعليمًوزارةًبمواجهةًمقامةًقضاياًتتضمنًوًاردنيًدينار 1,451,742ًبقيمةًالغيرًبمواجهةًالشركةًمنًمقامةًقضاياًيوجد
ًالنسبةًعنًفائضًالمبلغًهذاًانًاعتبارًعلىًدينار1,246,654ًًمبلغًبدفعًمطالبةًمنعًموضوعهاًوًالعلميًالبحثًوًالعالي

ًًًالعلميًالبحثًلصندوقًتحويلهًالشركةًعلىًيتوجبًوًسابقةًلسنواتًااليفادًوًالعلميًالبحثًألغراضًالمخصصة

ً.ًعماليةًقضاياًمجملهاًفيًهيًوًدينار187,145ًًبقيمةًالشركةًبمواجهةًالغيرًمنًمقامةًقضاياًيوجد

ًضمنًلهاًكافيةًمخصصاتًتكوينًتمًقدًوً،ًالشركةًلصالحًستكونًالقضاياًهذهًنتيجةًفانًللجامعةًالقانونيًالمستشارًبرأي

ً.ًالماليةًالقوائم



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

المعامالت مع اطراف ذات عالقة -13

:فيما يلي ملخص االرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي من اطراف ذات عالقة .أ
 كانون االول31 أيلول 30

20172016طبيعة التعاملنوع العالقة

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

19,7736,268مصاريفشركة حليفةشركة المصانع العربية الدولية لالغذية واالستثمار 

شركة حليفةالشركة الدولية لالستثمارات الطبية

أصول و 

102,26851,855مصاريف

46,9909,134مصاريفشركة حليفةشركة مدارس االتحاد

8,79610,565مصاريفشركة حليفةالشركة األولى للتمويل

290290مصاريفشركة حليفةالشركة العقارية االردنية للتنمية

13,261--شركة حليفةشركة االمناء لالستثمار وادارة المحافظ المالية

1,1001,100تمويلشركة حليفةالشركة التطبيقية للطاقة

8,1328,132تمويلشركة حليفةالشركة الجامعة للبحث العلمي

86,50086,500تمويلشركة حليفةالمركز االستشاري االردني للتنمية االدارية و بناء القدرات 

273,849187,105المجموع

:فيما يلي ملخص االرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي الطراف ذات عالقة .ب

 كانون االول31 أيلول 30

20172016طبيعة التعاملنوع العالقة

ديناراردنيديناراردني

(مدققة)(مراجعة)

91,95891,958تمويلشركة حليفةمسقط/ الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار 

63,242223,742برامجشركة حليفةشركة عبر العالم للتكنولوجيا و المعلوماتية

-123,840عالجاتشركة حليفةشركة مستشفى ابن الهيثم 

279,040315,700المجموع
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 التي والشركات االدارة مجلس واعضاء التابعة والشركات الزميلة والشركات الرئيسين المساهمين العالقة ذات االطراف تمثل
 . الشركة ادارة قبل من المعامالت بهذه المتعلقة والشروط االسعار اعتماد يتم ، رئيسين مالك فيها هم



الشركة العربية الدولية للتعليم و االستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 

(مراجعة غير مدققة)ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

المعامالت مع اطراف ذات عالقة - تابع -13

:فيما يلي ملخص االرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة الدخل .ج

 أيلول 30 أيلول 30

20172016طبيعة التعاملنوع العالقة

ديناراردنيديناراردني

246,490230,261عالجاتشركة حليفةشركة مستشفى ابن الهيثم 

34,42051,609دوراتشركة حليفةالشركة الدولية لالستثمارات الطبية

1,374--شركة حليفةشركة المصانع العربية الدولية لالغذية واالستثمار 

40,71417,358موادشركة حليفةشركة مدارس االتحاد

13,082--شركة حليفةالشركة األولى للتمويل

25,69499صيانةشركة حليفةشركة عبر العالم للتكنولوجيا و المعلوماتية

4,643--شركة حليفةشركة االمناء لالستثمار وادارة المحافظ المالية

290--شركة حليفةالشركة العقارية االردنية للتنمية 

:االدارة التنفيذية العليا للشركة  (رواتب ، مكافات ، منافع اخرى)فيما يلي ملخص لمنافع .د

 أيلول 30 أيلول 30

20172016

ديناراردنيديناراردني

572,778591,514رواتب ومنافع اخرى

ادارة المخاطر -14

األحداث الالحقة-15

األرقام المقارنة-16

. تم اعادة تصنيف و تبويب بعض أرقام المقارنة لتتالئم وتصنيف و تبويب أرقام الفترة المالية الحالية 

20

ًوًاهدافًفانًعامًبوجهًوً،ًالسوقًومخاطرًالسيولةًومخاطرًاالئتمانًومخاطرًماليةًلمخاطرًعامًبشكلًالشركةًتتعرض

ًالماليةًالقوائمًلهاًتتعرضًالتيًالماليةًالمخاطرًادارةًفيًالشركةًسياسات ًالماليةًالقوائمًفيًعنهًمفصحًهوًلماًمماثلةً

ً.2016 االول كانون 31ًفيًكماًللشركة

علىًالمركزًالماليًلهاًًالًتوجدًأحداثًالحقةًلتاريخًالقوائم .الماليةًثؤثرًجوهرياً   
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Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Condensed interim financial position

 As of September 30, 2017
Reviewed not audited - Exhibit A

Note 30-Sep-2017 31-Dec-2016

Assets JD JD

Non - current assets (Reviewed) (Audited)

Property , plant & equipments - net 3 34,855,097 30,053,432

Intangible assets - Net 29,251 43,650

Projects under constructions 17,900 5,434,369

Investments in associates 4 54,931,253 56,012,569

Financial assets at fair value through comprehensive income st. 67,200 80,000

Total non - current assets 89,900,701 91,624,020

Current assets

Cash on hand and at banks 350,331 418,717

Accounts receivable & cheques under collection - net 2,447,805 2,658,644

Due from related parties 13A 273,849 187,105

Financial assets at fair value through income 551,857 1,330,149

Inventory 419,602 418,929

Other debit balances 1,064,569 726,485

Total current assets 5,108,013 5,740,029

Total assets 95,008,714 97,364,049

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 

2



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Follow - condensed interim financial position

 As of September 30, 2017
Reviewed not audited - Exhibit A

Note 30-Sep-2017 31-Dec-2016

Owners' equity and liabilities JD JD

Owners' equity (Reviewed) (Audited)

Capital 40,500,000 40,500,000

Statutory reserve 10,125,000 10,125,000

Fair value reserve 2,804,702 3,853,656

Retained earnings (Exhibit C) 5 22,831,829 31,495,482

Profit for the period (Exhibit C) 4,477,725 -

Total owners' equity 80,739,256 85,974,138

Current liabilities

Banks overdraft 6 2,172,807 -

Notes and accounts payable 392,888 401,356

Due to related parties 13B 279,040 315,700

Unearned revenues 7,209,339 5,146,497

Students refundable deposits 354,027 321,442

Income tax provision 7 417,462 1,907,297

Other credit balances 3,443,895 3,297,619

Total current liabilities 14,269,458 11,389,911

Total owners' equity and liabilities 95,008,714 97,364,049

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 
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Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Condensed interim statement of comprehensive income

For the nine months ended September 30, 2017

Note 30-Sep-2017 30-Sep-2016 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD JD JD

Revenues 15,991,774 18,044,624 3,627,940 4,279,075

Operating expenses 8 (12,586,349) (12,604,746) (4,178,894) (4,123,322)

Gross profit margin 3,405,425 5,439,878 (550,954) 155,753

General & administrative expenses 9 (624,965) (690,086) (197,660) (249,693)

Company's share of associates profit 2,146,707 2,028,324 392,811 66,624

(6,517) (31,292) (17,631) (27,783)

Gains from selling of subsidiary's shares - 319,000 - (190,399)

Finance expenses (82,870) (60,897) (64,236) (30,076)

Sues expenses (324,619) (248,638) (104,703) (161,856)

Other revenues 551,860 683,000 184,255 (295,490)

Profit for the period before tax 5,065,021 7,439,289 (358,118) (732,920)

Income tax 7 (587,296) (1,069,030) 142,410 5,571

Profit for the period 4,477,725 6,370,259 (215,708) (727,349)

Add: other comprehensive income items

(1,048,954) (3,139,030) 979,957 (2,207,747)

- 98,725 - (1,588)

Total comprehensive income for the period (Exhibit C) 3,428,771 3,329,954 764,249 (2,936,684)

Fils/Dinar Fils/Dinar Fils/Dinar Fils/Dinar

Basic and diluted earning per share 10 0.111 0.157 (0.005) (0.018)

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 

4

Reviewed not audited - Exhibit B

Gains from selling financial assets 

through comprehensive income

Net changes in fair value for financial assets 

through comprehensive income statement

For the nine months ended For the three months ended

Unrealized (loss) from financial assets at fair 

value through income



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Condensed interim statement of changes in owners' equity

For the nine months ended September 30, 2017

Reviewed not audited - Exhibit C

Describtion Capital

Statutory 

reserve

Fair value 

reserve * Realized Unrealized * Realized Unrealized *

Total 

retained 

earnings Total

JD JD JD JD JD JD JD JD JD

For the nine months ended September 30, 2017

Balance as of January 1, 2017 (Exhibit A) - Audited 40,500,000 10,125,000 3,853,656 18,211,369 13,284,113 - - 31,495,482 85,974,138

Prior years' adjustments on company's share in associates - - - - (485,521) - - (485,521) (485,521)

Prior years' expenses - - - - (78,132) - - (78,132) (78,132)

Adjusted openning balances 40,500,000 10,125,000 3,853,656 18,211,369 12,720,460 - - 30,931,829 85,410,485

Profit for the period - - - - - 2,260,636 2,217,089 4,477,725 4,477,725

Fair value reserve - - (1,048,954) - - - - - (1,048,954)

Total comprehensive income for the period (Exhibit B) - - (1,048,954) - - 2,260,636 2,217,089 4,477,725 3,428,771

Dividends paid to shareholders (Note 5) - - - (8,100,000) - - - (8,100,000) (8,100,000)

Balance as of September 30, 2017 (Exhibit A) - Reviewed 40,500,000 10,125,000 2,804,702 10,111,369 12,720,460 2,260,636 2,217,089 27,309,554 80,739,256

For the nine months ended September 30, 2016

Balance as of January 1, 2016 40,500,000 10,125,000 8,616,124 15,530,097 11,104,176 - - 26,634,273 85,875,397

Board of directors remuniration for the year 2015 - - - (55,000) - - - (55,000) (55,000)

Adjusted openning balances 40,500,000 10,125,000 8,616,124 15,475,097 11,104,176 - - 26,579,273 85,820,397

Profit for the period - - - - - 4,341,935 2,028,324 6,370,259 6,370,259

Fair value reserve - - (3,139,030) - - - - - (3,139,030)

Gains from selling financial assets through comprehensive income - - - 98,725 - - - 98,725 98,725

Total comprehensive income for the period (Exhibit B) - - (3,139,030) 98,725 - 4,341,935 2,028,324 6,468,984 3,329,954

Changes in fair value resulted of selling subsidiary shares - - 726,926 - - - - - 726,926

Dividends paid to shareholders - - - (8,100,000) - - - (8,100,000) (8,100,000)

Balance as of September 30, 2016 40,500,000 10,125,000 6,204,020 7,473,822 11,104,176 4,341,935 2,028,324 24,948,257 81,777,277

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 

5

Retained earnings Profit of the period

In accordance with the instructions of Securities Commission , it is porhibited to dispose fair value reserve & Unrealized retained earnings through dividends to shareholders or 

capitalization or loss amortization or anything else .  



Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Condensed interim statement of cash flows

For the nine months ended September 30, 2017

Reviewed not audited - Exhibit D

Note 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Cash flows from operating activities

Profit for the period before tax 5,065,021 7,439,289

Depreciation & amortization 1,699,918 1,644,660

Company's share of associates (profit) (2,146,707) (2,028,324)

1,163 (8,988)

6,517 31,292

(Gains) from selling of subsidiary's shares - (319,000)

Capital (gains) (15,870) (1,167)

Finance expenses 82,870 60,897

Operating income before changes in working capital 4,692,912 6,818,659

(Increase) decrease in current assets

Accounts receivable & cheques under collection 210,839 197,095

Due from related parties (86,744) (6,043)

Inventory (673) 27,885

Other debit balances (338,084) (417,200)

Increase (decrease)  in current liabilities

Notes and accounts payable (8,468) 203,754

Due to related parties (36,660) 84,867

Unearned revenues 2,062,842 2,648,842

Students refundable deposits 32,585 37,848

Other credit balances 146,277 374,368

Net cash provided from  operating activities before paid tax 6,674,826 9,970,075

Paid tax 7 (2,077,131) (1,488,939)

Net cash provided from operating activities 4,597,695 8,481,136

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 

6

Realized (gains) loss from financial assets at fair 

value through income statement

Unrealized loss from financial assets at fair value 

through income statement



Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Follow - Condensed interim  statement of cash flows

For the nine months ended September 30, 2017

Reviewed not audited - Exhibit D

Note 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Cash flows from investing activities

Acquisitions of property , plant & equipments (700,280) (294,013)

Acquisitions of intangible assets (1,869) (2,784)

Associates shares purchased (625,655) -

Proceeds from sales of prperty , plant & equipments 16,608 1,243

Paid on projects under construction (369,305) (2,460,270)

Proceeds from selling subsidiary shares - 2,684,798

Proceeds from associates 2,253,872 2,272,720

Proceeds from selling financial assets at fair value through income 770,611 823,550

Net cash provided from investing activities 1,343,982 3,025,244

Cash flows from financing  activities

Loans - (1,474,445)

Dividends paid to shareholders (8,100,000) (8,100,000)

Banks overdraft 2,172,807 -

Finance expenses (82,870) (60,897)

Cash flow due to subcidiary - (30,771)

Net cash (used in) financing activities (6,010,063) (9,666,113)

Net (decrease) increase in cash (68,386) 1,840,267

Cash on hand and at banks at beginning of period 418,717 131,640

Cash on hand and at banks at end of period (Exhibit A) 350,331 1,971,907

The accompanying notes form from (1) To (16) is an integral part of these  statements 
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 Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

1- Company's registration and objectives

2- Significant accounting policies

Basis of preparation of interim financial statements 

8

The Arab International Company For Education And Investment was established & 
registered as a public shareholding company under number (208) on November 20, 1991 , 
the company operates its educational activities through the Applied Science University , 
which started teaching as of October 13, 1991. 

These condensed interim financial statement have been prepared in accordance with 

inernational accounting standards ((IFRS) IAS 34))(Interim Financial Reporting).  

The condensed interim financial statements have been prepared on historical cost except 

financial assets and liabilities which appears on fair value. 

The condensed interim financial statements are presented in Jordanian Dinars (JOD) which 

is the company's presentation functional currency . 

These condensed inerim financial statements do not include all the information required for 
a complete set of IFRS financial statements, However , selected explanatory notes are 
included to explain events and transactions that are significant to an understanding of the 
changes in the company's financial position and performance since the last annual report of 
financial statements as of December 31, 2016 , in addition,  The results for the nine months 
period ended September 30, 2017 are not necessarily indicative of the results that may be 
expected for the financial year ending December 31, 2017 , and no appropriation was made 
for the nine months profit ended September 30, 2017 since it made at the year-end . 

One of company's main objectives is to found and establish a private university to 
accommodate students from jordan and abroad and prepare them as a specialists at the 
university level in the technological fields mainly inlaid with human and social studies that 
can contribute to meet the needs of the Kingdom and neighbouring arab countries . 

It also aims to establish a number of centers and institutes for the rehabiliation of students 
enrolled to a leading positions in variuos scientific , training and performance fields . 

The company may, in order to acheive its objectives directly , carry out all the investment 
activities required by its business and its interest in selling, buying, owning, brokering , 
lending , borrowing , pledging and lending . The company may also have an interest to 
participate in any way in the bodies and institutions that cooperate to achieve its objectives 
in The Hashemite Kingdom of Jordan or outside . 

The Condensed interim financial statements were approved by the board of directors at  its 
meeting held on October 26, 2017 , these financial statements aren't subject to the approval 
of the general assembly of shareholders . 

 



 Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

Changes in accounting policies

Use of estimates

9

Accounting policies followed in condensed interim financial statements' preparation for 

this period are consistent with the policies followed the last year . 

The preparation of the interim financial statements requires management to make estimates 
and assumptions that affect the reported amount of financial assets and liabilities and 
disclosure of contingent liabilities . These estimates and assumptions also affect the 
revenues and expenses and the resultant provisions and particular , considerable judgement 
by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows 
. Such estimates are necessarily based on assumptions about several factors involving 
varying degrees of judgment and uncertainty and actual results may differ, resulting in 
future change in such provisions . 
Management beleive that the estimates are reasonable and are as follows : 
- Management evaluates its investments for impairment on a regular basis where there is a 
prolonged decline , Management estimates the value of impairment and the same is 
charged in the statement of comprehensive income - An estimate of the collectible amount 
of trade accounts receivables is made when collection of the full amount is no longer 
probable . For individually significant amounts , this estimation is performed on an 
individual basis . Amounts which are not individually significant , but which are past due , 
are assessed collectively and a provision applied according to the length of time past due , 
based on historical recovery rates . 
- Inventories are held at the lower of either cost or net realizable value . When inventories 
become old or obsolete , an estimate is made of their realizable value . For individually 
significant amounts this estimation is performed on an individual basis . Amounts which 
are not individually significant , but which are old or obsolete , are assessed collectively 
and a provision applied according to the inventory type and the degree of aging or 
obsolescence , based on historical selling prices. 
- Management reviews periodically the tangible and intangible assets in order to assess the 
amortization and depreciation for the year based on the useful life and future economic 
benefits . Any impairment is taken to the statement of comprehensive income. 

 



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

3- Property , plant & equipments - Net
 

A. This  item consists of the following :
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Cost

Balance beginning of the period 9,450,286 35,601,856 13,080,413 4,316,228 2,514,947 2,530,215 3,097,615 249,740 103,075 330,158 151,191 50,500 15,081 71,491,305

Additions - 5,408,493 748,228 143,470 42,442 78,100 55,347 8,613 - - - 1,361 - 6,486,054

Disposals - - (3,334) (595) - (44,000) (8) - - (380) - - - (48,317)

Balance ending of the period 9,450,286 41,010,349 13,825,307 4,459,103 2,557,389 2,564,315 3,152,954 258,353 103,075 329,778 151,191 51,861 15,081 77,929,042

Accumulated depreciations

Balance beginning of the period - 20,245,039 11,530,155 4,040,184 253,694 2,208,694 2,345,656 203,371 81,633 315,718 151,184 47,471 15,074 41,437,873

Additions - 832,171 423,599 64,794 190,105 102,629 43,613 9,032 11,886 4,838 - 982 - 1,683,649

Disposals - - (3,330) (586) - (43,281) (1) - - (379) - - - (47,577)

Balance ending of the period - 21,077,210 11,950,424 4,104,392 443,799 2,268,042 2,389,268 212,403 93,519 320,177 151,184 48,453 15,074 43,073,945

Net book value as of September 

30, 2017 (Reviewed) 9,450,286 19,933,139 1,874,883 354,711 2,113,590 296,273 763,686 45,950 9,556 9,601 7 3,408 7 34,855,097

Net book value as of December 

31, 2016 (Audited) 9,450,286 15,356,817 1,550,258 276,044 2,261,253 321,521 751,959 46,369 21,442 14,440 7 3,029 7 30,053,432

 

B. Cost of depreciated property , plant & equipments JD 25,803,690 as of September 30, 2017 (JD 24,513,502 as of December 31, 2016) .
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Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not auditedNotes to The Interim  Financial Statements - Reviewd Not Audited

4- Investments in associates

A. This item consists of :

30-Jun-2017 31-Dec-2016

Nomber of shares Ownerity rate Market value

Share % JD JD JD

(Reviewed) (Audited)

National
Public shareholding companies (listed)
Arab Int'l Food & Factories & Investments Co. 4,856,545 46.252 8,693,216 12,228,263 12,792,518

Inernational Co. for Medical Investments 2,070,588 46 1,449,412 1,327,206 1,436,149

Ettihad Schools Co. 6,246,489 41.643 7,058,533 7,868,695 7,780,978

First Finance Co. 8,062,863 23 6,692,176 11,508,452 11,416,252

Jordanian Real Estate Co. For Development 5,582,601 16.181 2,791,301 5,630,596 5,648,997

Ibn Alhaytham Hospital Co. 9,737,443 48.687 11,100,685 10,948,262 11,769,490

Contemporaries Co. for Housing prjects 500,056 8.334 415,046 589,478 -

Total 38,200,368 50,100,952 50,844,384

Limited liability companies (unListed)
Alomana' for Investment & portfolio management 3,732,424 41.471 - 4,371,987 4,709,871

Trans World Information Technology Co. * 45,810 44.911 - 344,713 344,713

Applied Energy Co. * 10,000 40 - 10,000 10,000

University Scientific Research Co. * 6,000 20 - 6,000 6,000

500 50 - 500 500

Total - 4,733,200 5,071,084

International
Limited liability companies (unListed)
Arab Int'l Co. for Education & Investments - Maskat * 52,500 50 - 97,101 97,101

Total - 97,101 97,101
Total 54,931,253 56,012,569

* Not evaluated by equity method according to not issueing interim financial statements / couldn't measure its fair value trustly .

B.

11

Jordanian Consultative Center for Administrative 

Development & Capacity Building *

Fair value

The company owned shares of 1,206,727 in associates (Amana Agricultural & Industrial Investments Co. PSC) . The company has taken an 

impairment provision for full value in previous years . 



Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not auditedNotes to The Interim  Financial Statements - Reviewd Not Audited

4- Investments in associates - follow

C. The following summary of assets, liablities, revenues and companys' share of associates P/L :

Activity Assets Liabilities Revenues

Companys' 

share of 

associates P/L

JD JD JD JD

National
Public shareholding companies (listed)
Arab Int'l Food & Factories & Investments Co. Industry 26,595,951 26,437,771 1,595,682 676,582

Inernational Co. for Medical Investments Trade 3,905,999 1,021,583 191,153 (40,645)

Ettihad Schools Co. Education 27,736,284 8,840,683 6,021,066 649,522

First Finance Co. Finance 62,045,559 12,089,174 1,429,047 590,946

Jordanian Real Estate Co. For Development Real-estate 36,351,152 1,553,577 524,690 25,697

Ibn Alhaytham Hospital Co. Medical 32,390,050 9,903,016 11,810,480 (29,737)

Contemporaries Co. for Housing prjects Real-estate 7,391,225 318,055 836,673 (3,388)

Total 196,416,220 60,163,859 22,408,791 1,868,977

Limited liability companies (unListed)
Alomana' for Investment & portfolio management Brokerage 11,764,590 1,222,314 803,271 235,512

Trans World Information Technology Co. * Programing - - - -

Applied Energy Co. * Renewble energy - - - -

University Scientific Research Co. * Food - - - -

Trainig - - - -

Total 11,764,590 1,222,314 803,271 235,512

International
Limited liability companies (unListed)
Arab Int'l Co. for Education & Investments - Maskat * Investment - - - -

Total - - - -
Total 208,180,810 61,386,173 23,212,062 2,104,489

* Financial informations are not available according to not issueing interim financial statements .

12

Jordanian Consultative Center for Administrative 

Development & Capacity Building *



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

4- Follow - Investment in associates

D- Transaction of investment in associates during the period represents of :

30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD

(Reviewed) (Audited)

Balance beginning of the period / year 56,012,569 61,697,671

Company's share of associates profit 2,146,707 2,413,021

(1,036,153) (5,835,403)

Dividends received from associates (2,253,872) (2,272,720)

Associates shares purchased 625,655 10,000

Prior years' adjustments on company's share in associates & exp. (563,653) -

Balance ending of the period / year 54,931,253 56,012,569

E-

30-Sep-2017 31-Dec-2016

No. of shares

Share JD JD

(Reviewed) (Audited)

Arab Int'l Food & Factories & Investments Co. 5,000 8,950 10,250

20,000 14,000 14,200

Ettihad Schools Co. 20,000 22,600 21,400

First Finance Co. 50,000 41,500 41,000

Jordanian Real Estate Co. For Development 5,000 2,500 2,800

Ibn Alhaytham Hospital Co. 20,000 22,800 44,000

Total 112,350 133,650

13

Net changes in fair value for associates

Market Value

Inernational Co. for Medical Investments

For purposes of company's membership in the associates board of directors and other 

purposes for Security Depositary Center , the number of share reserved as follows: 



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

5- Retained earnings

A. This item consists of : 30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD

(Reviewed) (Audited)

Retained earnings at beginning of the period / year 31,495,482 28,581,142

Prior years' adjustments on company's share in associates (485,521) -

Prior years' expenses (78,132) -

Adjusted openning balance 30,931,829 28,581,142

- 10,919,064

Gains from selling financial assets through comprehensive income - 95,276

Dividends paid to shareholders (Note 5B) (8,100,000) (8,100,000)

Retained earnings at ending of the period / year 22,831,829 31,495,482

It's distributed as follows:

Retained earnings from realized profit 10,111,369 16,032,507

Retained earnings from unrealized profit 12,720,460 15,462,975

Total 22,831,829 31,495,482

B.

6- Banks overdraft  

A. This item consists of  :

Facilities limit Interest rate 30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD JD JD

(Reviewed) (Audited)

Rajihi bank 6,000,000 4.75 1,999,970 -

Arab bank 5,000,000 8.25 172,837 -

Total 2,172,807 -

B. Rajihi facilities due date of December 11, 2017 .

C. There is no due date for Arab bank facilities .

D. All facilities had been given to company of companys' name gurantee .

14

Profit for the year

The general assembly decided in its ordinary meeting held on April 22, 2017 to distribute 
cash dividends for the year 2016 rate of 20% of capital amounted of JD 8,100,000 . 



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

7- Income tax provision  

This item consists of  :

A. Transaction of income tax provision during the period represents of :
 30-Sep-2017 31-Dec-2016

 JD JD

(Reviewed) (Audited)

Balance beginning of the period/year 1,907,297 1,464,713

Tax of the period/year (Note 7 C) 587,296 2,215,089

Paid tax during the period/year (2,077,131) (1,772,505)

Balance ending of the period/year 417,462 1,907,297

B.

C. Reconciliation of taxable income
 30-Sep-2017 31-Dec-2016

 JD JD

(Reviewed) (Audited)

Recorded profit 5,065,021 13,134,153

Non-taxable income (2,216,170) (2,842,474)

Non-taxable expenses 87,633 783,768

Taxable income 2,936,484 11,075,447

Income tax rate 20% 20%

Income tax for the period / year 587,296 2,215,089

15

The revealed self-esteem for the years 2015 & 2016 were provided  and it accepted from 
income tax & sales department but not reviewd . 



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

8- Operating expenses

This item consists of  : 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Employees costs (Note 8 B) 7,336,157 7,907,195

Teaching,research,scholarship and students activities needs 1,472,101 1,110,087

Depreciatios & amortizations 1,666,944 1,622,522

Students medical insurance 96,715 84,935

Water, electricity & fuel 795,091 605,939

College accreditation fees 101,000 101,000

Maintenance 288,791 270,044

Insurance and licenses 273,733 267,532

Stationary , printing and computers' needs 86,177 61,238

Advertising , newspapers & magazines 110,123 117,402

Entertainment , cleaning & donations 77,166 249,660

8,995 10,680

Communications and post 29,742 29,935

Trustees board transportations 42,750 42,750

Professional fees & sues 171,071 84,497

Value bag expense 6,500 26,410

Others 23,293 12,920

Total 12,586,349 12,604,746

Employees costs (operating)

This item consists of  : 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Salaries , wages and bonuses 6,495,747 7,100,556

Company's share of social security 716,528 702,836

Medical insurance 108,892 97,246

Clothes & protective materials 14,990 6,557

Total 7,336,157 7,907,195

16

University proficiency examination Fees & courses certificate 

issuning



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

9- General and administrative expenses

This item consists of  : 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Employees costs (Note 9 B) 438,494 471,878

Water, electricity & fuel 4,710 5,682

Insurance and licenses 22,248 19,235

Maintenance 3,038 14,043

Entertainment , cleaning & donations 5,803 1,696

Advertising , newspapers & magazines 5,735 1,984

Board of directors transportaions 26,850 27,000

Communications and post 9,691 11,349

Stationary , printing and computers' needs 5,418 5,976

Depreciatios & amortizations 7,635 20,680

Securities commisions on selling & purchasing 2,882 3,606

Rents 28,711 43,207

Income tax 63,750 63,750

Total 624,965 690,086

Employees costs (administrative)

This item consists of  : 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Salaries , wages and bonuses 397,364 444,574

Company's share of social security 13,653 14,167

Medical insurance 27,477 13,137

Total 438,494 471,878

17



Arab International Company For 

Education And Investment

(P.S.C)

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

10- Basic and diluted earning per share

This  item consists of :

30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Profit of the period after tax (JD) 4,477,725 6,370,259

Weighted average shares (share) 40,500,000 40,500,000

Basic and diluted earning per share 0.111 0.157

The diluted earning per share is equal to the basic earning per share .

11- Contingent liabilities 

At the date of financial statements there were contingent liabilities  represented of :

30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD

(Reviewed) (Audited)

Banks guarantees 795,851 795,851

Total 795,851 795,851

12- Issues

18

There are issues facing company from other amounted of JD 1,451,742 , it includes issues 
facing Ministry of Higher Education and Scientific Research , the subject is to prevent a 
claim of JD 1,246,654 on the basis that this amount is surplus of dedicated rate of scientific 
research for previous years and the company must transfer it to scientific research fund. 
There are issues facing others amounted of JD 187,145 and it in all labour issues . 
Legal consultant opinion that the results of these issues will be favour to company , the 
company take enough provisions for it inside financial statements . 
 



Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

13- Related parties transactions

A. Details of due from related parties appear on financial position

Type of 

transaction 30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD

Associates (Reviewed) (Audited)

Arab Int'l Food & Factories & Investments Co. Exp. & property 19,773 6,268

Expenses 102,268 51,855

Ettihad Schools Co. Expenses 46,990 9,134

First Finance Co. Expenses 8,796 10,565

Jordanian Real Estate Co. For Development Expenses 290 290

Alomana' for Investment & portfolio management - - 13,261

Applied Energy Co. Finance   1,100 1,100

University Scientific Research Co. Finance   8,132 8,132

Finance   86,500 86,500

Total 273,849 187,105

B. Details of due to related parties appear on financial position

Type of 

transaction 30-Sep-2017 31-Dec-2016

JD JD

Associates (Reviewed) (Audited)

Arab Int'l Co. for Education & Investments - Maskat Finance   91,958 91,958

Trans World Information Technology Co. Softwares 63,242 223,742

Ibn Alhaytham Hospital Co. Treatments 123,840 -

Total 279,040 315,700

19

Inernational Co. for Medical Investments

Jordanian Consultative Center for Administrative 

Development & Capacity Building

Realated parties include key shareholders , key management personnel , key managers , 
associates and subsidiaries and controlled companies . The company's management has 
approved the pricing policies and terms of transactions with related parties. 



Arab International Company For 
Education And Investment

(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Notes to the condensed interim  financial statements - reviewed not audited

13- Follow - related parties transactions

C. Details related parties balances appear on statement of income

Type of 

transaction 30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Associates

Ibn Alhaytham Hospital Co. Treatments 246,490 230,261

Courses 34,420 51,609

Arab Int'l Food & Factories & Investments Co. - - 1,374

Ettihad Schools Co. Materials 40,714 17,358

First Finance Co. - - 13,082

Trans World Information Technology Co. Maintenance 25,694 99

Alomana' for Investment & portfolio management - - 4,643

Jordanian Real Estate Co. For Development - - 290

D. Wages , allowances and other benefits for senior excutive managements : 

30-Sep-2017 30-Sep-2016

JD JD

Wages & other benefits 572,778 591,514

14- Risk management

15- Subsequent events

16- Comparative figures

20

Inernational Co. for Medical Investments

Certain comparative figures were reclassified to conform with the  presentation of the 
current period. 
 

Company is facing finance , credit , liquidity and  market risks , in general the main 
objectives and policies of company in finance risk management which financial statement 
is faced , it is similar to what declared in financial statements on December 31, 2016 . 

There are no subsequent events may have material affects to financial position . 


