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Financial Results Form 

Kuwaiti Company (KWD) 
 البيانات الماليةنموذج نتائج 

 الشركات الكويتية )د.ك.(

 

Select from the list 2019-12-31  القائمةاختر من 

 
Company Name اسم الشركة 

United Projects for Aviation Services Company K.S.C.P كة المشاري    ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع  .شر

Board of Directors Meeting Date تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة 

2020-03-12 

Required Documents  بالنموذجالمستندات الواجب إرفاقها 

☒  Approved financial statements 

☒  Approved auditor's report 

 نسخة من البيانات المالية المعتمدة   ☒

 نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد  ☒

 
 السنة الحالية السنة المقارنة التغيير )%(

 البيان

Statement 
Change (%) Comparative Year Current Year 

 2018-12-31 2019-12-31 

(3.91%) 9,710,806 9,330,960 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company 

(25.26%) 80.16 59.91 
  األساسية والمخففةربحية )خسارة( السهم 

Basic & Diluted Earnings per Share 

(62.89%) 13,847,550 5,138,706 
 الموجودات المتداولة

Current Assets 

67.97% 71,170,717 119,547,047 
 إجمالي الموجودات

Total Assets 

(37.99%) 12,716,506 7,885,207 
 المطلوبات المتداولة

Current Liabilities 

150.50% 16,709,222 41,857,339 
 إجمالي المطلوبات

Total Liabilities 

45.12% 52,332,200 75,943,562 

 مساهمي الشركة األمالخاصة ب إجمالي حقوق الملكية

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company 

(2.16%) 13,716,188 13,419,391 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

(2.53%) 12,550,421 12,233,092 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد     NILال يوجد
 الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع

Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital  
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 الربع الرابع الحالي الربع الرابع المقارن التغيير )%(

 البيان
Statement Change (%) 

Fourth quarter 
Comparative Year 

Fourth quarter 
Current Year 

2018-12-31 2019-12-31 

(13.53%) 2,188,556 1,892,408 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent 

Company 

(32.76%) 18.07 12.15 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

2.28% 3,187,817 3,260,480 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

2.89% 2,885,455 2,968,816 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

 Not Applicable for first Quarter  األول الربع على ينطبق ال 

 

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to (الخسارة) سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح 

The decrease in net profit for the year is due to an 
increase in amortization for a subsidiary as well as a 
decrease in the Company’s operating revenue. 

ي 
ي الرب  ح إىل الزيادة ف 

ي صاف 
 مرصوفات اإلطفاء يعود سبب االنخفاض ف 

كات إل  كة.  وكذلك انخفاض اإليرادات التشغيلية تابعةالحدى الشر  للشر

Total Revenue realized from dealing with 
related parties (value, KWD) 

بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 

 )المبلغ د.ك.(

KD 6,619,194  6,619,194 دك. 

Total Expenditures incurred from dealing with 
related parties (value, KWD) 

بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 

 )المبلغ د.ك.(

KD (760,514)  (760,514)دك. 
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Corporate Actions ( اإلجراءات استحقاقات األسهم)المؤسسية 

  القيمة النسبة

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد
 توزيعات نقدية

Cash Dividends 

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد
  منحة أسهم توزيعات

Bonus Share 

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد
 توزيعات أخرى

Other Dividend 

 NIL          ال يوجد
ي أوىص مجلس 

 . 2019ديسمبر  31اإلدارة بعدم توزي    ع أرباح عن السنة المالية المنتهية ف 
BOD recommended not to distribute dividends for the fiscal year 

ending on 31st December 2019. 

 عدم توزيع أرباح

No Dividends 

  

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد
 عالوة اإلصدار

 NIL          ال يوجد
 زيادة رأس المال

Issue Premium Capital Increase 

 NIL          ال يوجد NIL          ال يوجد
 تخفيض رأس المال

Capital Decrease 
 

The Company’s comments in case the auditor 
has concerns or a qualified opinion 

تعقيب الشركة في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء مالحظات 

 تحفظات وأ

None.  .ال يوجد 

 

 االسم المسمى الوظيفي التوقيع ختم الشركة

Company Seal Signature Title Name 

نائب رئيس مجلس اإلدارة   
 والرئيس التنفيذي

Vice Chairperson 
and CEO 

 نادية عبدهللا محمد عقيل
Nadia Abdullah 

Mohammed Akil 

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of 
Directors and the approved auditor's report 

تقرير مراقب ونسخة البيانات المالية المعتمدة من مجلس اإلدارة  ارفاقيجب 

 الحسابات المعتمد
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