








 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  ش.م.ك.ع.شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
 

 مقدمة
 ات الجويةمريع المتحدة للخدلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المشا

الدخل وبيانات  2020مارس  31كما في  المجموعة"("بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً  ش.م.ك.ع.

لفترة الثالثة أشهر  المتعلقة بهالمرحلية المكثفة المجمعة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الدخل الشامل و

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه ا لشركةإن إدارة ابذلك التاريخ.  المنتهية

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه التقرير المالي المرحلي :34الدولي  وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية المعلومات ال
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي نا بمرلقد قم  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410اجعتنا وفقا

جيه االستفسارات بصفة تو فيتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية اجعة. المتعلق بمهام المر "جموعةللم مستقلال

األخرى اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات لية والمحمور الماين عن األين المسؤولإلى الموظفرئيسية 

للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا 

ً يتعلق  الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

 يجةالنت
المجمعة المرفقة   المكثفة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية

  .34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

هو وارد في   مجمعة متفقة مع ماال المكثفة جعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةلى ذلك، واستناداً إلى مراضافة إباإل

لقانون  مخالفات  ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، لشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنال المحاسبيةدفاتر ال

لنظام  لأو عقد التأسيس لأو  ،ايالت الالحقة لهوالتعد والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1رقم الشركات 

قد يكون على وجه  2020مارس  31 أشهر المنتهية في ةثالثالخالل فترة  ،التعديالت الالحقة لهماو للشركة األم اسياألس

ً مادي اً له تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2020 مارس 31تهية في للفترة المن
 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في
   مارس 31

 
 2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

    

 يراداتاإل
 

2,697,177 3,290,811 

 تشغيلالتكاليف 
 

(274,986) (297,551) 
  

───────── ───────── 

 مجمل الربح
 

2,422,191 2,993,260 

  
  

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(536,286) (585,007) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(328,944) (320,427) 

 زميلة شركة حصة في نتائج 
 

(969,926) (36,247) 

 شركة زميلة إلىإعادة تقييم قرض من ربح 
 

-      50,412 

 أخرى( خسائر)إيرادات 
 

1,590 (34,486) 
  

───────── ───────── 

 اءفطإلستهالك وائب واالالربح قبل الفائدة والضرا
 

588,625 2,067,505 

 االستهالك 
 

(14,180) (18,571) 

 اإلطفاء
 

(1,671,730) (638,994) 
  

───────── ───────── 

 الضرائبقبل الفائدة والربح ( الخسارة)
 

(1,097,285) 1,409,940 

 إيرادات فوائد 
 

3,571 1,180,310 

 تكلفة تمويل 
 

(570,183) (448,359) 
  

───────── ───────── 

 2,141,891 (1,663,897)  الربح قبل الضرائب

 (97,259)      - 10 الضرائب 
  

───────── ───────── 

 2,044,632 (1,663,897)  ربح الفترة)خسارة( 
  

═════════ ═════════ 
    

 فلس 14.17 سلف (8.11)          3 األم ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة )خسارة( 

  ═════════ ═════════ 

    الخاصة بــ: 

 2,037,828 (1,294,281)   األممساهمي الشركة 

 6,804 (369,616)  الحصص غير المسيطرة 
  

───────── ───────── 

  
(1,663,897) 2,044,632 

  
═════════ ═════════ 
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