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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة
كما في  31آذار 2018
ايضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات و المعدات  -بالصافي
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
النقد و النقد المعادل
الذمم المدينة
الحسابات المدينة المتنوعة
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

مراجعة غير مدققة  -قائمة أ
 31آذار 2018

ديناراردني

(مراجعة)
5

36,609,693

6

9,172,987
45,782,680
845,970
1,004,913
123,309
1,974,192
47,756,872

حقوق الملكية و المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
االحتياطي االجباري
االرباح المدورة
ربح الفترة
صافي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات المتداولة
الذمم الدائنة
ذمم دائنة أخرى
الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية المطلوبات

500,000
21,243
74,746
1,080,272
1,676,261
9,414
9,414
12,871,773
7

33,104,088
95,336
46,071,197
47,756,872

ال توجد أرقام للمقارنة نظراً لعدم صدور قوائم مالية مرحلية موحدة مقارنة .

إن االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )13تشكل جز ًء من هذه القائمة وتقرأ معها .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة
للشهور الثالثة المنتهية في  31آذار 2018

ايضاح

مراجعة غير مدققة  -قائمة ب
للشهور الثالثة
المنتهية في  31آذار
2018

ديناراردني

ايراد االيجارات

18

تكلفة ايراد االيجارات

)(25,979

مجمل (الخسارة)

()25,961

المصاريف االدارية والعمومية

)(42,458

ايراد فوائد بنكية

3,597

شهرة سالبة

8

1,145,094

ربح الفترة

1,080,272

مجموع الدخل الشامل للفترة (قائمة ج)

1,080,272

فلس/دينار
حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح الفترة

9

2.161

ال توجد أرقام للمقارنة نظراً لعدم صدور قوائم مالية مرحلية موحدة مقارنة لنفس الفترة.

إن االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )13تشكل جز ًء من هذه القائمة وتقرأ معها .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة الموجزة
مراجعة غير مدققة  -قائمة ج
للشهور الثالثة المنتهية في  31آذار 2018

البيان

للشهور الثالثة المنتهية في  31آذار 2018
الرصيد في  1كانون الثاني ( 2018قائمة أ)

رأس المال

االحتياطي
االجباري

ديناراردني

ديناراردني

21,243

500,000

ربح الفترة

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة  -قائمة ب
الرصيد في  31آذار ( 2018قائمة أ)

-

500,000

(الخسائر)
المتراكمة

ربح الفترة

الصافي

ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

74,746
-

21,243

-

595,989
1,080,272

1,080,272

-

1,080,272

1,080,272

74,746

1,080,272

1,676,261

ال توجد أرقام للمقارنة نظراً لعدم صدور قوائم مالية مرحلية موحدة مقارنة لنفس الفترة.

إن االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )13تشكل جز ًء من هذه القائمة وتقرأ معها .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة
للشهور الثالثة المنتهية في  31آذار 2018

مراجعة غير مدققة  -قائمة د

للشهور الثالثة
المنتهية في  31آذار
2018

ديناراردني

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
ربح الفترة
االستهالكات
المكون لمخصص تعويض نهاية الخدمة
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
الذمم المدينة
الحسابات المدينة المتنوعة
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
الذمم الدائنة
ذمم دائنة أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة
الحسابات الدائنة المتنوعة
صافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
الممتلكات و معدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد (المستخدم في) االنشطة االستثمارية
صافي الزيادة في رصيد النقد
النقد و النقد المعادل في بداية الفترة
النقد و النقد المعادل في نهاية الفترة (قائمة أ)

1,080,272
111,699
1,788
1,193,759
)(1,004,913
)(123,309
12,871,773
33,104,088
7,626
95,336
46,144,360
()36,721,392
()9,172,987
()45,894,379
249,981
595,989
845,970

ال توجد أرقام للمقارنة نظراً لعدم صدور قوائم مالية مرحلية موحدة مقارنة لنفس الفترة.

إن االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )13تشكل جز ًء من هذه القائمة وتقرأ معها .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة
 -1تأسيس الشركة وغاياتها
تأسست شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات كشركة مساهمة عامة محدودة وفقا الحكام قانون الشركات األردني
المؤقت رقم ( )1لسنة  1989برأسمال قدره  500,000دينار أردني مقسم الى  500,000سهم قيمة السهم االسمية ديناراردني
واحد  ،وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة األردنية الهاشمية
تحت رقم ( )389بتاريخ  2آذار  2006و قد حصلت على حق الشروع في العمل بتاريخ  28آب  2006ومن غايات الشركة
االستثمارات المالية واالستثمارات العقارية.
تم بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  18تشرين الثاني  2017تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الحجر
األزرق األردن لالستثمارات بدال من شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية و الفنادق ،و قد استكملت االجراءات القانونية
لدى وزارة الصناعة و التجارة بتاريخ  29تشرين الثاني . 2017

تم اقرار القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة من قبل مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  29نيسان  ،2018و ال
تتطلب هذه القوائم موافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة .

 -2أسس اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (( )34اعداد القوائم المالية
المرحلية).
تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ القوائم المالية (ان وجدت).
ان الدينار االردني هو عملة اظهار القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة .

ان القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية و يجب ان تقرأ مع التقرير السنوي كما في  31كانون االول  ,2017كما ان نتائج اعمال
الشهور الثالثة المنتهية في  31آذار  2018ال تمثل بالضرورة مؤشرا عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  31كانون االول
 ، 2018كما انه لم يتم اجراء التخصيص على ارباح الفترة و التي يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة
 -3أسس توحيد القوائم المالية المرحلية الموجزة
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على موجودات ومطلوبات وايرادات ومصاريف شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات و شركة تابعة كما يلي :

الشركة

شركة أو بي أن انيرجي اف زد اي  -شركة اماراتية

تاريخ التملك

كيان الشركة

النشاط

 21آذار 2018

م .م

تخزين المواد
النفطية و
تأجير
الخزانات
للشركات
االخرى

نسبة التملك

رأس المال

بالمائة

ديناراردني

100

35,554,924

حصة الشركة
االم من
(خسائر)
الشركة التابعة
ديناراردني

()38,666

القيمة الدفترية
لالستثمار
ديناراردني

33,074,320

فيما يلي ملخص الموجودات والمطلوبات وايرادات وارباح الشركات التابعة :
الشركة
شركة أو بي أن انيرجي اف زد اي  -شركة اماراتية

الموجودات

المطلوبات

االيرادات

(خسارة)
الفترة

ديناراردني
47,169,162

ديناراردني
12,988,414

ديناراردني
18

ديناراردني
()38,666

كشركة .مساهمة عامة في أول ايار . 2007
بدأت
حيث
أجل2007
االول
والتشغيلية ولغاية
الماليةأيار 2007
من أول
في الفترة
التحكمالهيثم
مستشفى ابن
شركة
ومصاريف
ايرادات
تتحقق تشمل
الشركةأنشطتها
منافع من
على
الحصول
كانونمن
31التابعة
للشركات
السياسات
القدرة على
للشركة
عندما يكون
السيطرة
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا انتقال سيطرة الشركة على الشركات التابعة  ،و يتم توحيد
نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة حتى تاريخ التخلص منها و هو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة .
يتم اعداد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لنفس السنة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات ،اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات
محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية لتلك الشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في شركة الحجر األزرق األردن
لالستثمارات (الشركة األم) .
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة
 -4استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات
واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح عن االلتزامات المحتملة  ،كما ان هذه التقديرات
واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق
الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية
واوقاتها  .ان التقديرات المذكورة مبينة بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم
التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في
المستقبل .
ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة معقولة ومفصلة على النحو التالي :
يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب
تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية.
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانين .
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا
على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني ( ان وجدت )
في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة .
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي
بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة
الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة للفترة.
 -5السياسات المحاسبية الهامة
التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون االول  ، 2017باستثناء تطبيق الشركة للمعايير التالية:
خالل الفترة الحالية تبنت الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير
المالية والتي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  1كانون الثاني : 2018
*المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 15ايراد العقود مع العمالء "
*المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9االدوات المالية "
*التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 2تصنيف وقياس معامالت المدفوعات بأسهم "
*التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 4تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9االدوات المالية مع المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  " 4عقود التامين "
*التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 40تحويالت االستثمارات العقارية "
*التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  " 2016- 2014التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 38
*التفسير رقم  22من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حل المعامالت بعمالت اجنبية ومقابل المدفوعات مقدما .
ليس لتبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية اعاله اثرا هاما
على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .
8

شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9االدوات المالية "
يورد المعيار الدولي للتقارير المالية متطلبات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها ويحل هذا المعيار محل
معيار المحاسبة الدولي رقم " 39االدوات المالية :االعتراف والقياس "
 -1التصنيف والقياس للموجودات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نحو كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف وقياس
المطلوبات المالية  .برغم ذلك يزيل المعيار الفئات السابقة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39للموجودات المالية المحتفظ بها
لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع .
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9اثر هام على السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالمطلوبات المالية  .اثر
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف وقياس الموجودات المالية وارد ادناه .
-

عند االعتراف المبدئي بموجود يتم تصنيفه على انه :
بالتكلفة المطفأة
استثمار في دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
استثمار في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يستند تصنيف الموجودات المالية عموما بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نموذج العمل الذي يدار فيه
الموجود المالي وخصائص تدفقه النقدي  .ليس لدى الشركة موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  ،والتي يتم اطفائها باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي  .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة .
اثر تطبيق المعيار الدولي رقم  9على القيم الدفترية للموجودات المالية للشركة كما في  1كانون الثاني  2018يتعلق فقط
بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة حسب ما يرد ادناه :
الذمم المدينة التي كان يتم تصنيفها سابقا كذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39يتم تصنيفها االن بالتكلفة المطفأة
حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . 9
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9باستبدال نموذج " الخسارة المتكبدة " الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (39
) بنموذج االنخفاض في القيمة الجديدة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفاة وموجودات العقود واستثمارات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ولمن ليس على استثمارات حقوق الملكية  .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، 9
يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة مبكرة اكثر مما كان عليه الحال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم . 39
تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على ذمم مدينة ونقد لدى البنوك  ،بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
تقاس مخصصات الخسارة وفقا ألحد االسس التالية :
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة

الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل  12شهر وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من احداث التقصير الممكنة خالل اثنيعشر شهرا بعد تاريخ التقرير .
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االداة المالية وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع احداث التقصيرالممكنة على طول مدى عمر االداة المالية .
اختارت الشركة قياس مخصص خسائر الموجودات المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االداة
المالية .
موجودات مالية انخفضت قيمتها االئتمانية
في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة باجراء تقييم للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  .يعتبر الموجود المالي على انه قد "
انخفضت قيمته االئتمانية " عن وقوع واحدة او اكثر من االحداث اثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود
المالي .
عرض انخفاض القيمة
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من اجمالي القيمة الدفترية للموجودات  ،ويتم
عرض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة في قائمة الدخل .
االنتقال
التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تم تطبيقها بصورة تراكمية أخذت
الشركة االستثناء بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة  ،الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات
المالية الناتج عن تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يتم االعتراف بها االرباح المدورة كما في  1كانون الثاني ، 2018
وبناء عليه فان المعلومات المعروضة لعام  2017ال تظهر متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ولكنها تظهر بدال عن
ذلك متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم . 39
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من اجمالي القيمة الدفترية للموجودات  ،ويتم
عرض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة في قائمة الدخل .
ان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  )9و بحسب تقديرات االدارة ال يؤثر جوهريا على القوائم المالية المرحلية
الموحدة الموجزة وايضاحاتها.
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة
 -5الممتلكات والمعدات  -بالصافي
يتألف هذا البند مما يلي :
االراضي

خزانات نفطية

االثاث
والمفروشات

االجهزة
المكتبية

السيارات

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

اجهزة
الكمبيوتر

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

التكلفة
التكلفة في بداية الفترة

2,999,316

33,792,500

1,990

2,154

36,765

515

اضافات الفترة

-

-

-

120

-

948

استبعادات الفترة

-

-

-

-

()1,545

-

()1,545

التكلفة في نهاية الفترة

2,999,316

33,792,500

1,990

2,274

35,220

1,463

36,832,763

36,833,240
1,068

االستهالك المتراكم
االستهالك المتراكم في بداية الفترة

-

110,155

31

56

1,115

اضافات الفترة

-

110,178

50

151

1,320

14

111,371
111,699

االستهالك المتراكم في نهاية الفترة

-

220,333

81

207

2,435

14

223,070

صافي القيمة الدفترية كما في  31آذار  - 2018مراجعة

2,999,316

33,572,167

1,909

2,067

32,785

1,449

36,609,693
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شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة

 -6مشاريع تحت التنفيذ
تمثل مشاريع تحت التنفيذ تكلفة انشاء محطات تخزين المواد البترولية في المنطقة الحرة بالحمرية  -االمارات العربية
المتحدة .
تتلخص الحركة التي تمت على مشاريع تحت التنفيذ فيما يلي:
 31آذار 2018
ديناراردني

(مراجعة)
رصيد بداية الفترة
المدفوعات على مشاريع تحت التنفيذ خالل الفترة
رصيد نهاية الفترة

9,018,999
153,988
9,172,987

 -7ذمم دائنة أخرى
تم توقيع اتفاقية مع (الشركة التابعة) (شركة أو بي ان انيرجي اف زد اي  -شركة اماراتية) خالل شهر كانون االول  2017تم
بموجبها شراء كامل حصص رأس المال و بقيمة اجمالية  33,074,320دينار اردني تم اثباتها ذمة دائنة لمالك الشركة السابق
(ناصر بطي عمير بن يوسف)  ،و قد استكملت اجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة في دولة االمارات العربية المتحدة
بتاريخ  21آذار . 2018
 -8الشهرة السالبة
قامت شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات بتاريخ  21آذار  2018بتملك ما نسبته  %100من رأس مال شركة أو
بي أن انيرجي اف زد اي (الشارقة  -االمارات العربية المتحدة)  ،كما يلي :
 31آذار 2018
القيمة الدفترية عند
القيمة العادلة عند
التملك
التملك
ديناراردني
ديناراردني

النقد و النقد المعادل
الذمم المدينة و الحسابات المدينة المتنوعة
ممتلكات و معدات
مشاريع تحت التنفيذ
المجموع
الذمم الدائنة و الحسابات الدائنة المتنوعة
صافي الموجودات المتملكة
النقد المدفوع
الشهرة السالبة
12

(مراجعة)

(مراجعة)

9,910
1,218,678
36,582,794
9,157,395
46,968,777
()12,749,363
34,219,414
()33,074,320
1,145,094

9,910
1,218,678
36,582,794
9,157,395
46,968,777
()12,749,363
34,219,414

شركة الحجر األزرق األردن لالستثمارات
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -مراجعة غير مدققة

 -9حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح الفترة
يتألف هذا البند مما يلي :
للشهور الثالثة
المنتهية في  31آذار
2018
ديناراردني

ربح الفترة

1,080,272

المتوسط المرجح لعدد االسهم (سهم)
حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح الفترة

500,000
2.161

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مساوية للحصة االساسية للسهم من ربح الفترة .
 -10ضريبة الدخل
 تم تسوية ضريبة الدخل للشركة االم حتى نهاية عام . 2015 -تم تقديم كشوف التقدير الذاتي لضريبة دخل الشركة االم لعامي  2016و  2017و لم يتم مراجعتهما بعد .

 -11االلتزامات الطارئة
على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات طارئة تتمثل في كفاالت بنكية بقيمة  14,289دينار اردني.

 -12ادارة المخاطر وادارة راس المال
تتعرض الشركة بشكل عام لمخاطر مالية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر ادارة رأس المال و
بوجه عام فان اهداف و سياسات الشركة في ادارة المخاطر المالية التي تتعرض لها القوائم المالية مماثلة لما هو مفصح عنه
في القوائم المالية للشركة كما في  31كانون االول .2017

 -13األحداث الالحقة
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية ثؤثر جوهريا على المركز المالي لها .
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Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Statement of consolidated condensed interim financial position
As of March 31, 2018
Reviewed not audited - Exhibit A

Note

March 31, 2018

JD
Assets
Non-current assets
Property, plant & equipments - net
Projects under construction
Total non-current assets
Current assets
Cash & cash equivalents
Accounts receivable
Other debit balances
Total current assets
Total assets

(Reviewed)
5
6

36,609,693
9,172,987
45,782,680
845,970
1,004,913
123,309
1,974,192
47,756,872

Owners' equity & liabilities
Owners' equity
Capital
Statutory reserve
Retained earnings
Profit for the period
Total owners' equity
Non-current liabilities
Provision for end of service idemnity
Total non-current liabilities
Current liabilities
Accounts payable
Other payables
Other credit balances
Total current liabilities
Total owners' equity & liabilities

500,000
21,243
74,746
1,080,272
1,676,261
9,414
9,414

7

12,871,773
33,104,088
95,336
46,071,197
47,756,872

There are no comparative figures due to the lack of comparative interim consolidated
financial statements .
The accompanying notes form from (1) To (13) an integral part of this statement .
2

Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Statement of consolidated condensed interim of comprehensive income
for the three months ended March 31, 2018
Reviewed not audited - Exhibit B

Note

For the three
months ended
March 31, 2018

JD
Rent revenues

18

Cost of rent revenues

(25,979)

Gross (Loss)

)25,961(

General & administrative expenses

(42,458)

Credit bank's interests

3,597

Bad will

8

Profit for the period
Comprehensive income for the period (Exhibit C)

1,145,094
1,080,272
1,080,272

Fils/Dinar

Basic and diluted earning per share

9

2.161

There are no comparative figures due to the lack of comparative interim consolidated
financial statements for the same period.

The accompanying notes form from (1) To (13) an integral part of this statement .
3

Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Statement of consolidated condensed interim of changes in owners' equity
for the three months ended March 31, 2018
Reviewed not audited - Exhibit C

Description

For the period ended March 31, 2018
Balance as of January 1, 2018 (Exhibit A) Audited

Statutory
Capital reserve
JD
JD

500,000

21,243

(Loss) for the period

-

-

Total comprehensive income for the period (Exhibit C)

-

-

Balance as of March 31, 2018 (exhibit A) Reviewed

500,000

21,243

Retained
earnings
JD

Profit for
the period
JD

74,746

-

Total
JD

595,989

1,080,272

1,080,272

-

1,080,272

1,080,272

74,746

1,080,272

1,676,261

There are no comparative figures due to the lack of comparative interim consolidated financial statements
for the same period.

The accompanying notes form from (1) To (13) an integral part of this statement .
4

Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Statement of consolidated condensed interim of cash flows
For the three months ended March 31, 2018
Reviewed not audited - Exhibit D
For the three
months ended
March 31, 2018

JD
Cash flows from operating activities
Profit for the period
Depreciations
End of service benefits obligation
Operating income before changes in working capital
(Increase) decrease in current assets
Accounts receivable
Other debit balances
Increase (decrease) in current liabilities
Accounts payable
Other payables
Provision for end of service idemnity
Other credit balances
Net cash flows provided from operating activities
Cash flows from investing Activities
Property, plant & equipments
Projects under construction
Net cash flows (used in) investing activities
Net increase in cash
Cash & cash equivalents at beginning of period
Cash and cash equivalents at end of period (Exhibit A)

1,080,272
111,699
1,788
1,193,759
(1,004,913)
(123,309)
12,871,773
33,104,088
7,626
95,336
46,144,360
)36,721,392(
)9,172,987(
)45,894,379(
249,981
595,989
845,970

There are no comparative figures due to the lack of comparative interim consolidated
financial statements for the same period.

The accompanying notes form from (1) To (13) an integral part of this statement .
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Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Notes to the consolidated condensed interim financial statements - reviewed not audited

1- Registration and activities of the company

Blue Stone Investments JORDAN Co. P.S.C. was istablished in accordance of instructions of
jordanian companies temporary law nomber (1) for the year 1989 of capital amounted of JD
500,000 distributed on 4,000,000 shares of Nominal value JD 1 per share.
The company registered in public shareholding company record at ministry of industry & trade
in JORDAN under nomber (389) dated of March 2, 2006, it obtained the right of commence
work at August 28, 2006.
The company purposes of financial & real-estate investments.
The general assembly in its extaordinary meeting held on November 18, 2017 decided to change
company's name from Zahrat Alurdon Real-estate & Hotel Investments to Blue Stone
Investments JORDAN , legal prcedures were completed on November 29, 2017.
The condensed interim consolidated financial statements were approved by the board of directors
at its meeting held on April 29, 2018, these financial statements aren't subject to the approval of
the general assembly of shareholders .

2- Significant accounting policies

Basis of preparation of consolidated condensed interim financial statements
These consolidated condensed interim financial statement have been prepared in accordance
with inernational accounting standards ((IFRS) IAS 34))(Interim Financial Reporting).
The consolidated condensed interim financial statements are presented in Jordanian Dinars
(JOD) which is the company's presentation functional currency .
The consolidated condensed interim financial statements have been prepared on historical cost
except financial assets and liabilities which appears on fair value.
These consolidated 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 consolidated condensed interim financial position and performance
since the last annual report of financial statements as of December 31, 2017, in addition, The
results for the three months period ended March 31, 2018 are not necessarily indicative of the
results that may be expected for the financial year ending December 31, 2018, and no
appropriation was made for the three months profit ended September 30, 2018 since it made at
the year-end .
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Blue Stone Investments JORDAN
(P.S.C)
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Notes to the consolidated condensed interim financial statements - reviewed not audited
3- Basis of consolidatation of the financial statements
- The consolidated condensed interim financial statements consist of assets , liabilities , revenues & expnses of Blue Stone Investmrnt JORDAN Company and 1

subsidiary as follows :

Company's name

OBN Energy FZE - Emaratie company

Activity

Ownership
rate

Capital

Company's
share of
subcidiaries'
(loss)

JD

JD

%

JD

JD

JD

March 21, 2018

Storage of oil
materials and
renting of
reservoirs to
other companies

100

35,554,924

)38,666(

33,074,320

Liabilities

Revenues

(Loss) for
the period

JD

JD

JD

JD

47,169,162

12,988,414

18

)38,666(

Date of control

Legal form

L.L.C

Investment's
net book value

- Summary for Subsidiary's Assets & Liabilities & Revenues & Profits :
Company's name

OBN Energy FZE - Emaratie company

Assets

Control realized when company has ability of control the financial and operation policies for subsidiaries for obtained benifets from its activities .
Subsidiaries' income results is being consolidated in statement of consolidated condensed interim income from date of control up to stop that control on
subsidiaries when the actual control on subsidiaries move to company or from company .
The financial statements for the mother company and subcidiaries are prepared for the period of the same accounting policies which used in the mother company
(Blue Stone Investment JORDAN Company) , if subsidiary used differnet policies some adjusting must made on its financial statements to be applicable to the
policies used in the mother company .
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4- Use of estimates

The preparation of the consolidated condensed 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 consolidated condensed interim 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 consolidated condensed interim comprehensive
income.
5- Changes in accounting policies

Accounting policies followed in consolidated condensed interim financial statements'
preparation for this period are consistent with the policies followed the last year, except the
company's application of the following standards :

During the current period, the company adopted the below new and amended International
Financial Reporting Standards (“IFRS”) and improvements to IFRS that are effective for
periods beginning on 1 January 2018:
* IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”
* IFRS 9 “Financial Instruments”
* Amendments to IFRS 2 “Classification and Measurement of Share-based Payment
Transactions”.
* Amendments to IFRS 4 “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance
Contracts”.
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* Amendments to IAS 40 “Transfers of Investment Property”
* Annual improvements to IFRS 2014-2016 Cycle “Amendments to IFRS 1 and IAS 28”.
* IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advances consideration.
The adoption of the above new and amended IFRS and improvements to IFRS had no
significant impact on the condensed interim financial statements.
IFRS 9 "Financial Instruments"
IFRS 9 sets out requirements for recognizing and measuring financial assets and financial
liabilities this standard replaces IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and
Measurement”.
(i) Classification and measurements for recognizing and measuring financial assets and
financial liabilities
IFRS 9 largely retains the existing requirements in IAS 39 for the classification and
measurements of financial liabilities. However, it eliminates the previous IAS 39 categories
for financial assets of held to maturity, loans and receivables, and available-for-sale financial
assets.
The adoption of IFRS 9 has not had a significant effect on the company’s accounting policies
related to financial liabilities. The impact of IFRS 9 on the classification and measurement of
financial assets is set out below:
On initial recognition a financial asset is classified as:
- Amortized cost;
- Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI) debt investment;
- FVOCI equity investment; or
- Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).

The classification of financial assets under IFRS 9 is generally based on the business model
in which a financial asset is managed and its contractual cash flow characteristics. The
company only has not financial assets measured at amortized cost which are amortized using
the effective interest method. The amortized cost is reduced by any impairment losses (see
below 4(ii)).
The effect of adopting IFRS 9 on the carrying amounts of the company’s financial assets at 1
January 2018 relates solely to the impairment requirements, as described further below.
Trade and other receivables which were previously classified as loans and receivables under
IAS 39 have been classified at amortized cost as per IFRS 9.
(ii) Impairment of financial assets
IFRS 9 replaces the ‘incurred loss ‘model in IAS 39 with an ‘expected credited loss’ (ECL)
model. The new impairment model applies to financial assets measured at amortized cost,
contract assets and debt investments at FVOCI, but not to investments in equity instruments.
Under IFRS 9, credit losses are recognized earlier than under IAS 39.
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The financial assets at amortized cost comprise of trade receivables and cash at bank under
IFRS 9 and loss allowances are measured on either of the following bases:
* 12-months ECLs: these are ECLs that result from possible default events within the 12monts after the reporting date.
* Lifetime ECLs: these are ECLs the result from all possible default events over the expected
life of a financial instruments.
The company has elected to measure loss allowance its financial assets at an amount equal to
lifetime ECLs.
Credit- impaired financial assets
At each reporting date, the company assesses the financial assets carried at amortized cost A
financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on
the estimated future cash flows of the financial assets occurred.
Presentation of impairment
Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross
carrying amount of the assets.
Impairment losses related to trade and other receivables are presented under general and
administrative expenses in the condensed consolidated statement of profit or loss.
(iii) Transition
Changes in accounting polices resulting from the adoption of IFRS 9 have been applied using
the cumulative effect method. The company has taken an exemption not to restate
comparative of prior periods.
Difference in the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities resulting
from the adoption of IFRS 9 are recognized in retained earnings as at 1 January 2018.
Accordingly, the information presented for 2017 does not reflect the requirements of IFRS 9
but those of IAS 39.
The assessment has been made on the facts and circumstance that existed at the date of initial
application.
In accordance to management estimates the adoption of IFRS 9 does not have a material
impact on the interim consolidated condensed interim financial statements and their
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5- Property, plant & equipments - net

This item consists of the following :
Lands
JD

Cost
Balance beginning of the period
Additions
Disposals
Balance ending of the period
Accumulated depreciations
Balance beginning of the period
Additions
Balance ending of the period
Net book value as of March 31, 2018

Furnitures
& fixtures
JD

Oil tanks
JD

Office
equipments
JD

Vehicles
JD

Total
JD

Computers
JD

2,999,316

33,792,500

1,990

2,154

36,765

515

-

-

-

120

-

948

-

-

-

-

)1,545(

-

)1,545(

2,999,316

33,792,500

1,990

2,274

35,220

1,463

36,832,763

-

110,155

31

56

1,115

14

111,371

-

110,178

50

151

1,320

-

220,333

81

207

2,435

14

223,070

2,999,316

33,572,167

1,909

2,067

32,785

1,449

36,609,693

11

36,833,240
1,068

111,699
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6- Projects under construction

Projects under construction represent the cost of establishing oil storage facilities in Hamriyah
Free Zone - United Arab Emirates.
The movement of projects under construction as follow:
March 31, 2018

JD
Balance at the beginning of period
Acquisitions during the period
Balance at the beginning of period

9,018,999
153,988
9,172,987

7- Other payables

Accordingly, an agreement was signed with OBN Energie FZE (Emaratie company) during
December 2017 under which the total capital shares were purchased with a total value of JD
33,074,320 which was confirmed to the owner of the former company (Nasser Butti Omair Bin
Yousef). Registration procedures have been completed with the competent authorities in the
United Arab Emirates on March 21, 2018.
8- Bad will

On March 21, 2018, Blue Stone Investments JORDAN purchased 100% of the capital of
OBN Energy FZE (Sharjah - United Arab Emirates) as follows:
March 31, 2018
Fair value on
Book value on
acqusition date
acqusition date

JD
Cash & cash equivalents
Accounts receivable & other debit balances
Property, plant & equipments
Projects under construction
Total
Accounts payable & other credit balances
Net acqusitions' assets
Cash paid
Bad will

JD
9,910

9,910

1,218,678

1,218,678

36,582,794

36,582,794

9,157,395

9,157,395

46,968,777

46,968,777

)12,749,363(

)12,749,363(

34,219,414

34,219,414

)33,074,320(
1,145,094
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9- Basic and diluted earning per share

This item consists of the following :
For the three
months ended
March 31, 2018

JD
Profit for the period (JD)
Weighted average shares (share)
Basic and diluted earning per share

1,080,272
500,000
2.161

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

10- Income tax

The income tax for the parent company for the year 2015 has been accepted & the income tax
return for the years 2016 & 2017 have been filed with the Income Tax Department but the
Department has not reviewed the company’s records till the date of this financial statements.

11- Contingent liabilities

At the date of consolidated condensed interim financial statements there were contingent liabilities
represented of :
March 31, 2018
JD
(Reviewed)
14,289
14,289

Bank guarantees
Total
12- Risk management

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, 2017.

13- Subsequent events

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