








 المجمعة المكثفة المالية المرحليةتقرير المراجعة حول المعلومات 

 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

وبياني الدخل  2020 يونيو 30كما في  المجموعة"("بـ ا معاً م"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليهش.م.ك.ع. )

والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، 

لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. المرحليين المكثفين المجمعين لكية ي حقوق المفالتغيرات ودية التدفقات النقوبياني 

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا لمعيار 

لهذه المعلومات المالية بير عن نتيجة مراجعتنا . إن مسؤوليتنا هي التعحليالتقرير المالي المر: 34المحاسبة الدولي 

 المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

جيه االستفسارات بصفة تو فيلية ومات المالية المرحتتمثل مراجعة المعلاجعة. مرلام الق بمهالمتع "مجموعةلل لمستقال

األخرى مور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات إلى الموظفين المسؤولين عن األرئيسية 

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

ً 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

نبين أيضاً، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لشركة األم. ل المحاسبيةدفاتر ال

الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس أو  والتعديالت 2016لسنة  1لقانون الشركات رقم 

على وجه قد  2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  شركة األم والتعديالت الالحقة لهما خالل فترةللنظام األساسي لل

 يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 در عادل العبدالجادرب

 فئة أ  207ي الحسابات رقم سجل مراقب

 إرنست ويونغ 

 ركاهمعصيمي وشالعيبان وال

 

 

 2020 أغسطس 13
 

 الكويت

 

   



 لتابعة ا م.ك.ع. وشركاتهامتحدة للخدمات الجوية ش.شركة المشاريع ال
 

 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.ه المعلومات الممن هذ ل جزًءاتشك 13 لى إ  1رفقة من ت المضاحاإليإن ا
 

 

2 

 

 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2020 يونيو 30تهية في للفترة المن
 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30 
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

       
 6,677,503 3,219,599  3,386,692 522,422  يراداتإلا

 (596,304) (567,984)  (298,753) (292,999)  تشغيلالتكاليف 

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 6,081,199 2,651,615  3,087,939 229,423  مجمل الربح

       

 (1,263,026) (893,482)  (678,019) (357,194)  وإدارية مصروفات عمومية

 (661,130) (617,300)  (340,703) (288,357)  رواتب ومزايا موظفين

 (66,816) (991,440)  (30,570) (21,514)  زميلة اتشركج ائحصة في نت

 (85,313)     -  (135,725)     -  شركة زميلة إلىقرض إعادة تقييم خسارة 

 (26,710) 1,590  7,777     -  أخرى( خسائر)إيرادات 

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

ئب ائدة والضراالربح قبل الف( رةالخسا)

 1,910,699 (437,642)  اءفطك واإلهالتسواال

 

150,983 3,978,204 

 (36,985) (105,175)  (18,413) (90,995)  االستهالك 

 (1,359,857) (3,342,670)  (720,864) (1,670,940)  اإلطفاء

  
───────── ─────────  ───────── ───────── 

 2,581,362 (3,296,862)  1,171,422 (2,199,577)  الضرائبقبل الفائدة والربح ( الخسارة)

 2,601,552 4,442  1,421,242 870  إيرادات فوائد 

 (747,134) (1,109,516)  (298,775) (539,333)  تكلفة تمويل 

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,435,780 (4,401,936)  2,293,889 (2,738,040)  الربح قبل الضرائب( الخسارة)

 (207,395)    -  (110,136)    - 10 ب ائالضر

  
───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,228,385 (4,401,936)  2,183,753 (2,738,040)  ربح الفترة)خسارة( 

  
═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       

والمخففة  ربحية السهم األساسية )خسارة( 

  فلس 14.39 ( فلس14.3) 3 م األاهمي الشركة الخاصة بمس

 

  لسف 27.74   ( فلس22.4)

 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 
       

 الخاصة بــ: 
 

  

 

  

 4,233,739 (3,577,461)  2,195,910 (2,283,180)   األممساهمي الشركة 

 (5,354) (824,475)  (12,157) (454,860)  الحصص غير المسيطرة 

 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 

 

 

(2,738,040) 2,183,753  (4,401,936) 4,228,385 

 

 

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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