ملخص النتائج المالية الختامية األولية للشركات المساهمة العامة المدرجة
أوالً :المعلومات العامة األساسية عن الشركة:

اسم الشركة:
القطاع:

شركة االتحاد لالعمار واالستثمار

اال س ت ثمار

رمز تداولها:

UCI

رقم :ISIN

PS4008112055

تاريخ التسجيل:

2005/05/17

نوع السوق (أولى /ثانية):

أول ى

رأس المال المصرح به:

32,000,000

رأس المال المكتتب به:

32,000,000

رأس المال المدفوع:

32,000,000

رئيس مجلس اإلدارة:

د .محمد مصطفى السبعاوي

الرئيس التنفيذي /المدير العام:

م .خالد محمد السبعاوي

اسم المدقق الداخلي للشركة:

أيمن سامي دحبور

اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:

طالل ابو غزالة وشركاه

مركز الشركة:

رام هللا  -الماصيون

رقم الهاتف:

02-297-4992/3/4/5

البريد اإللكتروني:

info@uci.ps

ثانياً :معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم:
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:

المكان الذي سيوضع فيه التقرير

السنوي إلطالع الجمهور عليه:

الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة

العامة العادي السنوي:

آذار 2022
مكاتب الشركة ،موقع الشركة االلكتروني()www.uci.ps
نيسان 2022

نصت الفقرة (أ) من المادة ( )3من تعليمات اإلفصاح لسنة  2006والصادرة إلى قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  2004على ما يلي:
"اإلفصاح للسوق عن البيانات الختامية األولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خالل فترة ( )45خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء
السنة المالية".

ثالثاً :النتائج األولية المقارنة

العملة :دوالر أمريكي
2021/12/31

البند

(غير مدققة)
63,464,109
43,357,685
20,106,424

 )1مجموع الموجودات
موجودات غير متداولة

أ-

موجودات متداولة

ب-

 )2مجموع المطلوبات

22,358,506
7,446,514
14,911,992

أ -مطلوبات غير متداولة

ب -مطلوبات متداولة

2020/12/31
(مدققة)
60,855,380
41,007,827
19,847,553
20,011,685
5,233,627
14,778,058

ت -حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (للمصارف اإلسالمية)
ث -حساب االستثمار المخصص (للمصارف اإلسالمية)

 )3مجموع حقوق الملكية

41,105,603
41,105,603

حقوق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة

أ-

40,843,695
40,843,695

حقوق ملكية جهات غير مسيطرة

ب-

 )4األرباح ( /الخسائر) التشغيلية

2,615,310

2,543,707

 )5ربح( /خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

1,385,381

1,240,483

 )6مخصص ضريبة الدخل على األرباح

)(212,519

)(37,258

1,172,862
1,172,862

1,203,225
1,203,225

 )7ربح( /خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل

حقوق مساهمي الشركة في الربح( /الخسارة)

أ-

حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح( /الخسارة)

ب-

 )8مجموع بنود الدخل الشامل األخرى
 )9إجمالي الدخل الشامل ()8+7

حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل

أ-

ب-

)(110,954

)(176,669

1,061,908
1,061,908

1,026,556
1,026,556

حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل

 )10ملخص عن أداء الشركة المالي خالل السنة المالية :
 بلغت القيمة الدفترية للسهم  1.285دوالر امريكي. بلغ صافي رأس المال العامل  5,194,432دوالر امريكي.بلغت نسبة التداول  1.35مرة.
1

د .محمد مصطفى السبعاوي

التاريخ:

م .خالد محمد السبعاوي

رئيس مجلس االدارة

2022/02/13

المدير العام

 1يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع باألرقام والنسب المئوية ألداء الشركة المالي.

