










 

 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال تقرير المراجعة

 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

ً  ش.م.ك.ع. الدخل  يوبيان 2021 يونيو 30كما في  المجموعة"("بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا

 ، خبذلك التاري تيننتهيالثالثة أشهر والستة أشهر الم تيلفترالمتعلقين به ن ن المكثفين المجمعييالمرحلي الدخل الشاملو

 ة أشهر المنتهيةستلفترة ال به ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف ينمرحليلاة حقوق الملكي والتغيرات فيالتدفقات النقدية  يبيانو

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

 نتيجة مراجعتنا لهذه المعلوماتتعبير عن يتنا هي ال. إن مسؤولالتقرير المالي المرحلي :34الدولي  وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية  ال
 

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

جيه االستفسارات بصفة تو في لمالية المرحلية المعلومات ا مراجعةتتمثل اجعة. المتعلق بمهام المر "للمنشأة مستقلال

األخرى اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات ة والمحيلمور الماين عن األين المسؤولإلى الموظفرئيسية 

يمكننا  لية وعليه، فإنه الللمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدو

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

 بالتدقيق.
 

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

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

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

د في  هو وار 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 المحاسبيةفاتر دال

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

قد يكون له  على وجه  2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةخالل فترة  ،قة لهمات الالحالتعديالو للشركة األم اسياألس

ً مادي اً تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
 

ً أنه مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون  خالل ،نبين أيضا

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ةستالفترة في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل  2010لسنة  7رقم 

 م أو مركزها المالي.   على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األ

 

 

 

 
 

  

  العصيميهللابدعوليد 

 فئة أ   68ي الحسابات رقم سجل مراقب

 إرنست ويونغ 

 عصيمي وشركاهموال عيبانال
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   الكويت



 عة لتابك.ع. وشركاتها اشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2021 يونيو 30تهية في للفترة المن

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 ة أشهر المنتهية فيستال 
 يونيو 30

 
 2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

  
     

 إيرادات 
 

1,786,598 522,422  3,440,789 3,219,599 

 شغيلتتكاليف 
 

(274,826) (292,999)  (522,720) (567,984) 
  

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

 مجمل الربح
 

1,511,772 229,423  2,918,069 2,651,615 
       

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(381,018) (357,194)  (637,424) (893,482) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(279,819) (288,357)  (591,505) (617,300) 

 شركات زميلة نتائج  يفحصة 
 

(39,982) (21,514)  (65,155) (991,440) 

 1,590 1,065,575      - 1,053,921 4 أخرى إيرادات 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

ئب قبل الفائدة والضرا لخسارة()ا الربح

 اءفطإلستهالك واواال
 

1,864,874 (437,642)  2,689,560 150,983 

 االستهالك 
 

(7,040) (90,995)  (14,053) (105,175) 

 اإلطفاء
 

(503,492) (1,670,940)  (1,029,705) (3,342,670) 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 الضرائبقبل الفائدة و( الخسارة)الربح 
 

1,354,342 (2,199,577)  1,645,802 (3,296,862) 

 ائد إيرادات فو
 

2,861 870  5,412 4,442 

 تكلفة تمويل 
 

(506,275) (539,333)  (1,017,556) (1,109,516) 
  

───────── ───────── 
 

────────── ────────── 

 الربح )الخسارة( قبل الضرائب 
 

850,928 (2,738,040)  633,658 (4,401,936) 

     - (3,897)      - (3,897) 10 الضرائب 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 الفترة (خسارةربح )
 847,031 (2,738,040)  629,761 (4,401,936) 

  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
       

مخففة لالسهم األساسية وا (خسارةحية )رب

 سلف  ( 9.52)  سلف  3.46 3 األم مي الشركة الخاصة بمساه

 

 سلف  ( 14.92)  سلف  2.62

  

═══════ ═══════ 
 

══════ ═══════ 

       الخاصة بــ: 

 (3,577,461) 644,659  (2,283,180) 851,146  الشركة األم مساهمي 

 (824,475) (14,898)  (454,860) (4,115)  الحصص غير المسيطرة
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

  847,031 (2,738,040)  629,761 (4,401,936) 
  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 

 

 

 

 



عة لتابك.ع. وشركاتھا اشركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة ش.م.

مجمعة. فة الكثلمرحلیة امیة الالمن ھذه المعلومات المل جزًءاتشك14لىإ1ت المرفقة من إن اإلیضاحا 
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المجمع (غیر مدقق)لمكثفلي المرحلي اا ملابیان المركز 
2021یونیو30في كما 

(مدققة) 
یونیو30

2021
دیسمبر 31

2020
یونیو30

2020
دینار كویتي نار كویتي یددینار كویتيإیضاحات الموجودات 

موجودات غیر متداولة
43,78856,38069,331ممتلكات ومعدات 

54,134,4555,160,5816,160,009سة وم لمموجودات غیر 

64,671,2414,617,4614,576,769ر في شركة زمیلةثما است

13163,432,357136,233,725113,026,754و6شركة زمیلة إلىقرض 
───────────────────────────
172,281,841146,068,147123,832,863
───────────────────────────

دات متداولة وجمو
2,460,4513,257,0413,479,278خرىت أادمدینون وموجو

3,521,9871,813,086791,650النقد والنقد المعادل  
───────────────────────────

5,982,4385,070,1274,270,928
───────────────────────────

178,264,279151,138,274128,103,791دات جومولا وع مجم
═══════════════════════════

حقوق الملكیة والمطلوبات 
حقوق الملكیة 

938,250,00038,250,00016,450,000أس المال ر

948,605,00048,605,00042,065,000عالوة إصدار أسھم

7,000,0587,000,0587,000,058إجباري احتیاطي 

(1,544,594)(1,544,594)(1,544,594)7أسھم خزینة

(1,194,515)(1,060,873)(864,082)احتیاطي آخر 

27,30183,773(50,555)ت أجنبیةاحتیاطي تحویل عمال

10,019,1069,374,4479,066,924أرباح مرحلة 
───────────────────────────

101,414,933100,651,33971,926,646األم بمساھمي الشركة ة  اص الخیةكلحقوق الم

910,452925,350921,671سیطرة ص غیر المحصال
───────────────────────────

102,325,385101,576,68972,848,317حقوق الملكیة إجمالي 
───────────────────────────

ة  ل ومتدار غیبات مطلو
834,275,38235,115,38236,395,382وسلفقروض 

6,366,4126,630,8907,577,080ىأخرمطلوبات دائنون و

609,801597,095576,197مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
───────────────────────────

41,251,59542,343,36744,548,659
───────────────────────────

اولة  مطلوبات متد
34,687,2997,218,21810,706,815ئنون ومطلوبات أخرى دا

───────────────────────────
75,938,89449,561,58555,255,474المطلوبات إجمالي

───────────────────────────
178,264,279151,138,274128,103,791ة والمطلوبات لملكیحقوق ا مجموع 

═══════════════════════════

محمد الموسىبراھیمطارق إ
رئیس مجلس اإلدارة

نادیة عبد هللا محمد عقیل 
ةاردالرئیس التنفیذي ونائب رئیس مجلس اإل




