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مقدمــــــة

و السكؾنة مؽ قائسة السخكد السالي السخحمية, لقج راجعشا القؾائؼ السالية السخحمية السؾجدة السخفقة لذخكة االتحاد لإلعسار و االستثسار السداىسة العامة السحجودة
 و قؾائؼ الجخل و الجخل الذامل السخحمية و قائسة التغيخات في حقؾق السمكية السخحمية و التجفقات الشقجية السخحمية السؾجدة لفتخة2022 آذار 31السؾجدة كسا في 

.الثالثة أشيخ السشتيية بحلػ التاريخ و اإليزاحات حؾليا

إن, "التقاريخ السالية الخحمية "34إن مجمذ اإلدارة مدؤول عؽ إعجاد و عخض ىحه القؾائؼ السالية السخحمية السؾحجة السؾجدة وفقًا لسعيار السحاسبة الجولي رقؼ 
.مدؤوليتشا ىي التؾصل إلى نتيجة حؾل ىحه القؾائؼ السالية السخحمية السؾجدة استشادًا إلى مخاجعتشا

نطاق السراجعة

إن عسمية, "مخاجعة السعمؾمات السالية السخحمية مؽ قبل مجقق الحدابات السدتقل لمسشذأة "2410لقج جخت مخاجعتشا وفقًا لمسعيار الجولي الستعمق بعسميات السخاجعة 
مخاجعة السعمؾمات السالية السخحمية تتسثل في الكيام باستفدارات بذكل أساسي مؽ األشخاص السدؤوليؽ عؽ األمؾر السالية و السحاسبية و تظبيق إجخاءات مخاجعة

إن نظاق أعسال السخاجعة أقل بكثيخ مؽ نظاق أعسال التجقيق التي تتؼ وفقًا لسعاييخ التجقيق الجولية و بالتالي ال تسكششا أعسال السخاجعة مؽ الحرؾل عمى, أخخى
.و عميو فإنشا ال نبجي رأي تجقيق حؾليا, تأكيجات حؾل كافة األمؾر اليامة التي مؽ السسكؽ تحجيجىا مؽ خالل أعسال التجقيق الشتيجة

لؼ يدتخع انتباىشا أية أمؾر تجعمشا نعتقج بأن القؾائؼ السالية السخحمية السؾجدة السخفقة لؼ يتؼ إعجادىا مؽ كافة الشؾاحي الجؾىخية وفقًا لسعيار, بشاًء عمى مخاجعتشا
.34السحاسبة الجولي رقؼ 

فراج و نذهان و شركاهم
عزه شركة بيكر تيمي الدولية

إسكشدر محسهد نذهان. د
98/162: ترخيص رقم

2022 مايو 14السبت الموافق 
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"أ"قائسة 
 كانهن اول31 اذار31

20222021إيزاحاتالسهجــــــهدات
دوالر أمريكيدوالر أمريكيالسهجهدات غير الستداولة

مدققةمراجعة
3299,804308,121 السستمكات و اآلالت و السعجات بالرافي
422,698,85422,490,181 مذاريع تحت التشفيح و استثسارات عقارية

52,042,1752,057,724 مؾجؾدات مالية مؽ خالل قائسة الجخل الذامل
6540,055540,055 استثسارات مالية محتفظ بيا حتى تاريخ األستحقاق

719,87919,879 استثسارات في شخكات حميفة
18,488,62817,941,724شيكات بخسسالتحريل طؾيمة االجل
44,089,39543,357,684مجسهع السهجهدات غير الستداولة

السهجهدات الستداولة
8316,320316,320 مؾاد بالسخدن 

93,161,4522,220,977 مؾجؾدات متجاولة أخخى
101,249,1061,229,966 مدتحقات مؽ جيات ذات عالقة

11157,107157,107 عقارات معجة لمبيع
8,994,9369,171,814ذمؼ مجيشة

2,690,2072,342,320شيكات بخسؼ التحريل تدتحق خالل سشة
129,377,6444,667,921 الشقج و الشقج السعادل

25,946,77220,106,425مجسهع السهجهدات الستداولة
70,036,16763,464,109مجسهع السهجهدات

حقهق السمكية و السطمهبات
حق ممكية حسمة األسهم

1332,000,00032,000,000 رأس السال السجفؾع
142,316,3172,304,264 احتياطي إجباري

7,405,008 7,513,483 بيان د- مجّورة  (خدائخ)أرباح 
(603,669)(619,217)ب,5التغيخ الستخاكؼ في الكيسة العادلة

41,210,58341,105,603مجسهع رأس السال وحقهق السداهسين

السطمهبات غير الستداولة
15886,257840,787 مخررات السؾعفيؽ

3,368,6463,368,646شيكات اجمة الجفع طؾيمة األجل
7,847,6733,237,081قخوض طؾيمة األجل

12,102,5767,446,514مجسهع السطمهبات غير الستداولة

السطمهبات الستداولة
2,393,2041,486,240قخوض قريخة األجل
17,72831,060ذمؼ و أرصجة دائشة

26,73284,493ايخادات غيخ مكتدبة
585,444659,109شيكات اجمة الجفع قريخة األجل

102,189,1661,876,717 مدتحق لجيات ذات عالقة
1611,510,73110,774,373 مظمؾبات متجاولة أخخى

16,723,00514,911,992مجسهع السطمهبات الستداولة
70,036,16763,464,109مجسهع السطمهبات وحقهق السداهسين

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
قائسة السركز السالي السرحمية السهجزة

2022 آذار 31كسا في 
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"ب"قائسة 

2021 اذار 202231 اذار 31إيزاحا
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

مراجعةمراجعة

42,533 24,672 عؾائج مؽ استثسارات بشكية
809,448 285,245 17 ارباح استثسارات عقارية
--مبيعات وحجات سكشية

27,903 79,313 ايخاد ايجارات
42,425 36,187 ايخادادات أخخى

425,417922,309مجسهع االيرادات

--تكمفة االيخادات
425,417922,309مجسل الربح

(190,792)(292,354)18 السراريف اإلدارية والعسؾمية
(15,470)(6,656)3 مراريف االستيالك 

(206,262)(299,010)مجسؾع السراريف

716,047 126,407 صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

(18,093)(5,879)مرخوف ضخيبة الجخل
120,528697,954

الحرة األساسية و السخفزة لمديؼ مؽ ربح الفتخة 
العائج الى مداىسي الذخكة

 190.38%2.18%

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
قائسة الدخل السرحمية السهجزة

2022 أذار 31لفترة الثالثة أشهر السشتهية في 

الربح لكل سهم
بعد ضريبة الدخل (الخدارة)صافي الربح 
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"ج"قائسة 

2021 اذار 202231 اذار 31إيزاحات
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

مراجعةمراجعة

697,954 120,528 قائسة ب- صافي ربح الفتخة 
التغيخ في الكيسة العادلة لمسؾجؾدات السالية

مؽ خالل قائسة الجخل الذامل
 6(15,548)(324,293)

(324,293)(15,548)صافي الخدارة الذاممة لمفترة
104,980373,661الذاممة لمفترة (الخدارة)اجسالي الدخل 

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
قائسة الدخل الذامل السرحمية السهجزة

2022 أذار 31لفترة الثالثة أشهر السشتهية في 
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"د"قائسة 

اإلجسالي

      41,105,603         (603,669)      7,405,008   2,304,264 202132,000,000 كانهن أول 31الرصيد كسا في 

(15,548)            (15,548)                   ---التغيخ في الكيسة العادلة لمسؾجؾدات السالية مؽ خالل قائسة الجخل الذامل

120,528-         120,528--ربح الفتخة

--          (12,053)         12,053-احتياطي قانؾني

      41,210,583         (619,217)      7,513,483   2,316,317 202232,000,000 اذار 31الرصيد كسا في 

      40,843,695         (492,715)      7,149,432   2,186,978 202032,000,000 كانهن أول 31الرصيد كسا في 

(324,293)          (324,293)                   ---التغيخ في الكيسة العادلة لمسؾجؾدات السالية مؽ خالل قائسة الجخل الذامل

697,954-         697,954--ربح الفتخة

--          (69,795)         69,795-احتياطي قانؾني

      41,217,354         (817,008)      7,777,590   2,256,772 202132,000,000 اذار 31الرصيد كسا في 

دوالر أمريكي

التغير الستراكم في 
القيسة العادلة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار

2022 آذار 31قائسة الثغيرات في حقهق السمكية السرحمية السهجزة لفترة الثالثة أشهر السشتهية في 

رأس السال 
السدفهع

االحتياطي 
االجباري

 (الخدائر )االرباح
السدورة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات
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2021 اذار 202231 اذار 31إيزاحات
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

التدفقات الشقدية من األنذطة التذغيمية
716,047 126,407 ربح الفتخة قبل ضخيبة الجخل

:تعديالت لتدهية صافي التدفقات الشقدية
بشهد ال تتطمب تدفقات نقدية

8,32019,338 3 استيالكات
45,47022,613 15 مخرص تعؾيض نياية الخجمة و ادخار

:التغيير في السهجهدات والسطمهبات التذغيمية
(1,741,535)176,878 ذمؼ مجيشة

(378,997)(894,791)شيكات بخسؼ التحريل
46,168 (940,475)مؾجؾدات متجاولة أخخى

(17,327)(19,140)مدتحقات مؽ جيات ذات عالقة
3,993 (13,332)ذمؼ و أرصجة دائشة

(272,550)730,480 مظمؾبات متجاولة أخخى
289,573 312,449 مدتحقات ألطخاف ذات عالقة

19,678 (57,761)ايخاد غيخ مكتدب
(2,433)-مكافئة نياية خجمة السؾعفيؽ و االدخار السجفؾعة

1,567,758 (208,673)مذاريع تحت التشفيح و االستثسارات العقارية
-(73,665)شيكات اجمة الجفع

272,326 (807,833)صافي التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية

التدفقات الشقدية من األنذطة االستثسارية
--شخاء أصؾل

526 -الستحرل مؽ بيع أصؾل
526 -الؾاردة مؽ األنذظة األستثسارية (السدتخجمة في)صافي التجفقات الشقجية 

التدفقات الشقدية من األنذطة التسهيمية
1,394,249 5,517,556 قخوض قريخة األجل

1,394,249 5,517,556 في االنذظة التسؾيمية (السدتعسل)صافي الشقج 

1,667,101 4,709,723 في الشقد والشقد السعادل خالل الفترة (الشقص)الزيادة 
5,606,923 4,667,921  كانهن الثاني1الشقد والشقد السعادل في بداية الفترة 
7,274,024 9,377,644 الشقد والشقد السعادل في نهاية الفترة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
قائسة التدفقات الشقدية السرحمية السهجزة

2022 أذار 31لفترة الثالثة أشهر السشتهية في 
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.ب

.ج

إن إعجاد القؾائؼ السالية وفقا لسعاييخ التقاريخ السالية الجولية يتظمب مؽ اإلدارة استخجام عجة تقجيخات وإفتخاضات محاسبية تؤثخ عمى مبالغ
نغخا الستخجام ىحه التقجيخات. اإليخادات والسراريف والسؾجؾدات والسظمؾبات وعخض اإللتدامات السحتسمة كسا في تاريخ البيانات السالية

.واإلفتخاضات, قج تختمف الشتائج الفعمية عؽ التقجيخات, وقج يدتجعي ذلػ تعجيل الكيؼ الجفتخية لمسؾجؾدات أو السظمؾبات في السدتقل

إن الدياسات السحاسبية الستبعة في إعجاد القؾائؼ السالية السخحمية السخترخة متفقة مع تمػ التي اتبعت في إعجاد القؾائؼ السالية لمدشة السشتيية
.لؼ تقؼ الذخكة بتظبيق ألي معاييخ صادرة و غيخ نافحة السفعؾل. 2021 كانؾن األول 31

 وسجمت لجى مدجل الذخكات في 2005 أيار 17بتاريخ  (الذخكة)تأسدت شخكة االتحاد لإلعسار واالستثسار السداىسة العامة السحجودة 
. وتعجيالتو الالحقة1929بسؾجب قانؾن الذخكات لدشة  (563201532)فمدظيؽ, كذخكة مداىسة عامة محجودة تحت رقؼ - غدة 

تذسل أىجاف الذخركة إنذاء السجسعات التجارة والدؾاق والسجسعات الدكشية والفشجقية والدياحية بكافة أنؾاعيا وكحلػ تخظيط وترسيؼ وتشفيح 
.وإنذاء وإدارة السجن الرشاعية والدياحية إضافة إلى مسارسة العسل في التجارة العامة بسا يحقل أىجاف الذخكة

 .2022 أيار 09 مؽ قبل إدارة الذخركة بتخاريخ 2022 أذار 31تؼ إقخار القؾائؼ السالية السخحمية السؾجدة كسا في 

ال تتزسؽ القؾائؼ السالية السخحمية السخترخة كافة السعمؾمات وااليزاحات السظؾبة العجاد قؾائؼ مالية سشؾية ويجب قخاءتيا مع القؾائؼ السالية 
 ال تسثل 2022 اذار 31كحالػ فان نتائج اعسال الذخكة لفتخة الثالثة اشيخ السشتيية في . 2021 كانؾن اول 31الدشؾية لمذخكة كسا في 

.2022 كانؾن اول 31بالزخورة مؤشخا لمشتائج الستؾقعة لمدشة السالية التي ستشتيي في 
التغيرات في الدياسات السحاسبية

األسس و التقديرات

-األسس السحاسبية الستبعة  - (2)ايزاح رقم 
أسس إعداد القهائم السالية. أ

 34 وفقا لسعاييخ التقاريخ السالية الجولية رقؼ 2022 اذار 31تؼ إعجاد القؾائؼ السالية السخحمية السخترخة  لمذخكة لثالثة اشيخ   السشتيية في 
".التقاريخ السالية السخترخة"

.تؼ إعجاد القؾائؼ السالية السخحمية بالجوالر السخيكي والحي يسثل العسمة الخئيدية لمذخكة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

الذركة و نذاطاتها - (1)ايزاح رقم 
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%3مباني
%15الديارات

%10االثاث والسفخوشات
%20االت و معجات

%20اجيدة الحاسؾب االلي و أجيدة مكتبية

الشقد و الشقد السعادل 

ألىجاف إعجاد بيان التجفقات الشقجية السؾحجة ,  فإن بشج الشقج و الشقج السعادل  يتسثل في الشقج  في الرشجوق و الحدابات الجارية لجى البشؾك
يظخح مؽ بشج الشقج والشقج السعادل حدابات البشؾك. و الؾدائع  تحت الظمب و الؾدائع الثابتة  السؾدعة لفتخة ثالثة أشيخ مؽ تاريخ ربظيا 

.السكذؾفة التي تتحبحب بيؽ السجيؽ والجائؽ خالل الدشة 

في حالة  إستبعاد  أي  مؽ السستمكات واآلالت والسعجات  يتؼ  ححف الكيسة السدجمة لألصل السدتبعج واإلستيالك الستخاكؼ  بتاريخ
يتؼ رسسمة اإلضافات والتحديشات  الكبيخة بالتكمفة , أما.  اإلستبعاد مؽ الحدابات وتخحل الشتيجة  سؾاء ربح أوخدارة الى بيان الجخل

مراريف الريانة والترميح فيتؼ تحسيميا عمى العسميات الجارية حال حجوثيا, ويتؼ رسسمة تكاليف اإلقتخاض ضسؽ تكمفة األصل الستكبجة
.لتسؾيل انذاء السستمكات واآلالت والسعجات خالل الفتخة الدمشية الكسال وتجييد السستمكات لالستخجام السقرؾد

السهجهدات الثابتة 

 يتؼ إثبات كافة السستمكات واآلالت والسعجات بالتكمفة  التاريخية مظخوحًا مشيا اإلستيالك الستخاكؼ وتتبع  الذخكة  طخيقة  القدط  الثابت في 
:إحتداب اإلستيالك عمى السستمكات واآلالت والسعجات بإستخجام الشدب السئؾية التالية 

.يتؼ استيالك اآلالت والسعجات وفقًا لظخيقة الظاقة االنتاجية السدتغمة الى اجسالي الظاقة االنتاجية الستاحة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
إيزاحات حهل البيانات السالية 
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مشافع السهظفين

العسالت األجشبية
يتؼ تحؾيل السعامالت التي تتؼ بالعسالت الخخى غيخ الجوالر األمخيكي خالل الدشة إلى الجوالر األمخيكي وفقا ألسعار الرخف الدائجة

يتؼ تحؾيل السؾجؾدات والسظمؾبات الشقجية وتمػ التي تدتحق الكبض أو الجفع بالعسالت األخخى في نياية الدشة. في تاريخ السعاممة
تغيخ فخوقات التحؾيل مؽ ربح أو خدارة في بيان. إلى الجوالر األمخيكي وفقا ألسعار الرخف الدائجة في تاريخ البيانات السالية

.الجخل الذامل السؾحج

يتؼ التخريص لتعؾيض نياية خجمة مؾعفي الذخكة وفقا لقانؾن العسل الداري السفعؾل في فمدظيؽ والشغام الجاخمي عمى أساس شيخ 
.عؽ كل سشة عسل

شيخيا  % 5يتؼ التخريص لسدتحقات صشجوق إدخار السؾعفيؽ عمى أساس مداىسة السؾعف ومداىسة الذخكة حيث يتؼ اقتظاع 
.مؽ راتب السؾعف األساسي % 5مؽ الخاتب األساسي لكل مؾعف وتداىؼ الذخكة بشدة 

األدوات السالية

تعخف األداة السالية بأنيا أي عقج يشتج عشو أصل مالي في مشذأة وإلتدام مالي أو أداة حقؾق ممكية في مشذأة أخخى, تتألف األدوات
.السالية  لمذخكة بذكل رئيدي مؽ الشقج وأرصجة البشؾك والحمؼ السجيشة والجائشة واالرصجة السجيشة والجائشة االخخى واألوراق السالية 

.تبيؽ الفقخات الؾاردة أعاله الدياسات السحاسبية الستعمقة بيحه األدوات السالية 

السخزون

.يكيؼ السخدون بالتكمفة أو الكيسة القابمة لمتحقق أييسا أقل, و تحجد التكمفة عمى أساس الؾارد أوال صادر أوال

دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة الكيسة السزافة في"تخزع الذخكة لقانؾن ضخيبة الجخل  وتعجيالتو الالحقة والتعجيالت الرادرة عؽ 
و يتؼ االستجراك ليا وفقا لسبجأ االستحقاق ويتؼ احتداب مخرص ضخيبة دخل الذخكة عمى أساس صافي الخبح. االراضي الفمدظيشية

.السعجل

ضريبة الدخل

إيزاحات حهل البيانات السالية 
2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
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إجسالي الرصيد 
آذار, 31

, 31إجسالي الرصيد 
كانهن أول

أراضي و مباني
أثاث و تجهيزات 

سياراتأجهزة حاسهباالت و معداتمكتبية
20222021

468,008113,057138,435120,237115,670955,408980,647
------948
------(26,188)

468,008113,057138,435120,237115,670955,408955,407

206,442108,615114,329110,734107,166647,286624,736بجاية الدشة 
3,1583297611,4422,6308,32048,212

------(25,662)
209,600108,944115,090112,176109,796655,604647,286الرصيد في نهاية الدشة

258,4084,11323,3458,0615,874299,804308,121

*

التكمفة
بجاية الدشة 

مذتخيات الدشة
استبعادات 

االستهالك

اضافات 
استبعادات 

.مؽ مراريف االستيالك لحداب استثسارات عقارية% 20تؼ رسسمة 

القيسة الرافية

-السهجهدات الثابتة بالرافي- (3)ايزاح رقم 

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

دوالر أمريكي
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كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
9,376,5039,251,024أ- مذاريع تحت التشفيح 

8,218,2698,140,699ب- استثسارات عقارية 
5,104,0825,098,458ج- مباني 

22,698,85422,490,181

.أ

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
154,018154,018مذخوع بخج رام هللا

938,289938,289ضمحية االتحاد- مذخوع الشادي االجتساعي 
AKA1,663,5461,663,546استثسار 

12,035,0582,001,475مذخوع الساصيؾن جاردند 
24,412,6594,321,133مذخوع الساصيؾن جاردند 
3103,673103,673مذخوع الساصيؾن جاردند 

69,26068,890مذخوع البيت الشسؾذجي
9,376,5039,251,024

.ب

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
8,140,69910,718,560رصيج بجاية الفتخة

444,7271,771,863اضافات
--التغيخ في الكيسة العادلة لإلستثسارات العقارية

(4,349,724)(367,157)استبعاد استثسارات عقارية
8,218,2698,140,699

.ج
كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
5,104,0821,575,434رصيج بجاية الفتخة

--التغيخ في الكيسة العادلة
-3,523,024

5,104,0825,098,458

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

مذاريع تحت التشفيذ
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

استثسارات عقارية
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

مباني

-استثسارات عقارية - مذاريع تحت التشفيذ  - (4)ايزاح رقم 

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
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كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
138,175153,724أسيؼ في شخكة مشازل العقارية
1,404,0001,404,000أسيؼ في شخكة األىمية لمتأميؽ

Open Screenplay500,000500,000األستثسارات في شخكة 
2,042,1752,057,724

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
(492,715)(603,669)رصيج بجاية الفتخة

(110,954)(15,548)التغيخ في الكيسة العادلة
(619,217)(603,669)

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
Juluis Bar540,055540,055- سشجات محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق 

540,055540,055

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
19,87919,879شخكة ميشا جيؾثيخ مال لمظاقة الجؾفية

19,87919,879

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
304,551304,551أدوات صحية و تجفئة

11,76911,769أخخى
316,320316,320

مهاد بالسخزن - (8)ايزاح رقم 

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

فيسا يمي الحخكة عمى حداب التغيخ الستخاكؼ في الكيسة العادلة

استثسارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق - (6)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

استثسارات في شركات حميفة - (7)ايزاح رقم 

مهجهدات مالية من خالل قائسة الدخل الذامل - (5)ايزاح رقم 

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
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كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
62,66026,773مرخوفات مجفؾعة مقجما

--حدابات مجيشة تحت التدؾية
382,923347,641ضخيبة قيسة مزافة و الجخل 

100,373100,243تأميشات مدتخدة
37,88713,215ايخادات مدتحقة

2,337,9181,463,414دفعات مقجمة لذخاء اراضي
239,691269,691ذمؼ أخخى

3,161,4522,220,977

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
941,780941,780مدتحقات مؽ شخكة سكاي اليؽ

174,241174,241مدتحقات مؽ شخكة ميشا جيؾثيخمال
1,3731,373مدتحقات مؽ شخكة إعسار الزؾاحي

Open Screen Play Inc.131,712112,572مدتحقات مؽ شخكة 
1,249,1061,229,966

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
(438,745)(841,571)مدتحق لمسجسؾعة األىمية لمتأميؽ

(1,437,972)(1,347,595)مدتحق لذخكة انتاريؾ لمتظؾيخ التكشؾلؾجي
(2,189,166)(1,876,717)

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
157,107157,107البيؾت الشسؾذجية

157,107157,107

-عقارات معدة لمبيع  - (11)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

-مهجهدات متداولة أخرى - (9)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

-مدتحف من جهات ذات عالقة - (10)ايزاح رقم 

ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
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كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
 4,826,653 240,258

3,429,586 3,428,239 حدابات آجمة لجى مؤسدات مالية
 1,196,416 1,072,497

(74,420)(73,665)شيكات صادرة آجمة
 9,377,6444,667,921

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
32,000,000 32,000,000 رأس السال السرخح و السكتتب بو

32,000,000 32,000,000 رأس السال السدفهع

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
 840,787 773,357

-(47,581)
 45,470 115,011

 886,257 840,787

كانهن اول 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
 777,308 787,031

399,661 418,845 حجؾزات ضسان حدؽ تشفيح
53,321 58,602 مخرص اجازات
293,874 286,638 ذمؼ مؾعفيؽ دائشة

974,136 751,381 تخفيض رأس السال و تؾزيعات األرباح- ذمؼ مداىسيؽ 
1,140,082 1,140,082 ضخيبة قيسة مزافة مدتحقة

7,123,775 8,075,671 دفعات مقجمة مؽ زبائؽ
 1,313 1,751

 891 742
 11,510,731 10,774,373

ذمؼ دائشة أخخى

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

نقج في الرشجوق و أرصجة جارية لجى البشؾك

مراريف مدتحقة

مكافات رئيذ و أعزاء مجمذ االدارة

-الشقد و الشقد السعادل  - (12)ايزاح رقم 

-رأس السال السدفهع  - (13)ايزاح رقم 

اضافات خالل الفتخة

-مخررات السهظفين  - (15)ايزاح رقم 

-األحتياطي االجباري  - (14)ايزاح رقم 

.مؽ األرباح الدشؾية وفقا لقانؾن الذخكات الفمدظيشي و ىؾ غيخ قابل لمتؾزيع عمى السداىسيؽ% 10تسثل السبالغ الستجسعة في ىحا الحداب ما تؼ تحؾيمو بشدبة 

-مطمهبات متداولة أخرى  - (16)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

السجفؾع خالل الفتخة
رصيج بجاية السجة

:يتألف ىحا البشج مسا يمي

شيكات بخسؼ التحريل
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اذار 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
 643,860 2,643,172

(358,616)(1,833,724)
 285,245 809,448

-مراريف ادارية و عسهمية - (18)ايزاح رقم 
اذار 31اذار 31
20222021

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
202,895125,682مراريف رواتب وأجؾر 

32,38816,405مراريف ميشية
8,6998,379سفخ و مؾاصالت
14,67210,419صحف و اعالنات

2,9163,924بخيج و فاكذ و ىاتف
3,7263,932تأميؽ

6,2205,021رسؾم اشتخاكات في مؤسدات و ىيئات
206202قخطاسية و مظبؾعات

1,6812,313كيخباء و مياه
1,1381,957مراريف بشكية
1,599744ضيافة و نغافة

6672,353صيانة
1,2693,332 ايجارات

3,392 7,344 مرخوف ضخيبة األمالك و السعارف
(8,994)(20,794)فخق عسمة

10,574 27,126 مراريف الخجمات
560 -تبخعات
597 602 أخخى

292,354190,792

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

-أرباح من استثسارات عقارية  - (17)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي

استثسارات عقارية
التكمفة
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اذار 31اذار 31
20222021
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

120,528697,954
32,000,00032,000,000عجد األسيؼ السكتتب بيا

0.38%2.18%

ربح الدشة العائج الى مداىسي الذخكة

شركة االتحاد لإلعسار و االستثسار
ايزاحات حهل البيانات السالية السرحمية السهجزة

2022 آذار 31لمفترة السالية السشتهية في 

-الحرة األساسية و السخفزة لمدهم من ربح الفترة  - (19)ايزاح رقم 
:يتألف ىحا البشج مسا يمي
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