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Date:  30/04/2020 

Ref:  UPAC/COM/2020/012 

، السادة/ بورصة الكويت لألوراق المالية        ن مي   المحتر

 تحية طيبة وبــعــــد،

To: Boursa Kuwait 

 

وس كورونا المحتمل عىل بعض كة الموضوع: تأثت  فت   أنشطة الشر

Corona virus potential impact on some of the Company's activities 

 بأحكام الكتاب العاشر 
ً
من الالئحة  -اإلفصاح والشفافية  -عمال

بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق  2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم 

وبناًء عىل قرار المـال وتنظيـم نشـاط األوراق الماليـة وتعديالتهما، 

 والمتضمن إغالق 2020مارس  14مجلس الوزراء الصادر بتاريــــخ 

وس  كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق بسبب جائحة فير

كة المشاريــــع المتحدة للخكورونا المستجد،  دمات الجوية تفيد شر

كة"( ش.م.ك.ع عىل بعض أنشطة المحتمل  تأثير ال بشأن )"الشر

كة  وذج اإلفصاح المرفق. نم وفق ، وذلكالشر

 

Pursuant to the provisions of module ten - 

Disclosure and Transparency - of the Executive 

Regulations of Law No. 7 for year 2010 regarding 

the establishment of the Capital Markets Authority 

and regulating securities activities and their 

amendments, and based on the decision taken by 

the Council of Ministers on 14th March 2020 

including the closure of all commercial centers and 

shopping malls due to the ongoing Corona virus 

pandemic, United Projects for Aviation Services 

Company KSCP (the “Company”) would like to 

report on the potential impact on some of the 

Company's activities, in accordance with the 

attached disclosure form.  

 

ام والتقدير  ،وتفضلوا بقبول فائق االحتر  

  

  

 

_______________________________ 

 نادية عقيل
 مــجــلــس اإلدارة والرئيس التنفيذينائب رئــيــس 

Nadia Akil 
Vice Chairperson and CEO     
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  شفافيةكتاب اإلفصاح وال      

 

 نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

 

 2020أبريل  30 التاريــــخ 

كة المدرجة ــع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع اسم الشر كة المشاريــ   شر

 المعلومة الجوهرية

 للظروف االستثنائية الحالية 
ً
كة"( بأنه نظرا كة المشاريــــع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )"الشر تفيد شر

وس كورونا المستجد  ي ذلك إجراءات  بسبب جائحة فير
 
ازية المفروضة للحد من انتشاره، بما ف واإلجراءات االحير

ي أثرت 
اإلغالق المفروضة عىل المطارات والمجمعات التجارية واألنشطة االقتصادية األخرى ذات الصلة، والتر

ان ي ذلك القطاع العقاري والطير
 عىل مختلف القطاعات بما ف 

ً
  سلبا

ً
كة، مما سيؤثر سلبا المرتبطير  بأنشطة الشر

كة خالل هذه المرحلة.   عىل اإليرادات التشغيلية للشر

 
ة والمتوسطة،  كات الصغير  لألزمة االقتصادية الراهنة واألثار السلبية المنعكسة عىل الشر

ً
ي ذات السياق، ونظرا

وف 

كة منح بعض اإلعفاءات اإليجارية لمستأجري مركز د  يسكفري. فقد قررت الشر

أثر المعلومة الجوهرية عىل 

كة  المركز الماىلي للشر

ي الب لمتوقعمن ا وع ديسكفري خاص بإيرادات أن يكون التأثير السلت  ي حدود مشر
 دينار  400,000إىل  300,000 ف 

 . ي
كة  تحديد التأثير  بينما ال يمكنكويتر ي العام لألزمة عىل المركز الماىلي للشر ي الوقتالسلت 

.  ف   الحاىلي
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