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 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال قرير المراجعةت

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

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

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

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

الشاملو المجمعييالمرحلي  الدخل  المكثفين  به  ن  ن  أشهر    تيلفترالمتعلقين  الم  والتسعةالثالثة  التاري  تيننتهيأشهر   ،خبذلك 

 أشهر المنتهية  التسعةلفترة    به  ينالمتعلق   ينالمجمع  ينالمكثف  ينمرحليلاة  حقوق الملكي  يف  والتغيراتالتدفقات النقدية    يبيانو

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

  نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات تعبير عن  يتنا هي اللوؤس . إن مالتقرير المالي المرحلي  :34الدولي    وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية  ال
 

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

المر  "للمجموعة  مستقلال ا  مراجعة  مثلتتاجعة.  المتعلق بمهام  المرحلية  المعلومات  جيه االستفسارات بصفة  تو  فيلمالية 

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

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

 ً 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

إباإل مرالى ذضافة  إلى  واستناداً  المرحليةلك،  المالية  المعلومات  فإن  ماال  المكثفة  جعتنا،  مع  متفقة  وار  مجمعة  في  هو  د 

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

لنظام  لأو  عقد التأسيس  لأو    ،ايالت الالحقة لهوالتعد ئحته التنفيذيةوال  والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1رقم  الشركات  

األم  اسياألس الالحالتعديال و  للشركة  لهمات  فترة    ،قة  في  التسعةخالل  المنتهية  قد على وجه    2021  سبتمبر  30  أشهر 

ً مادي اً يكون له تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
 

أنه اجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون مر  خالل  ،نبين أيضاً 

المتعلقة به خالل    2010لسنة    7رقم   المال والتعليمات  المنتهية في    التسعةفترة  في شأن هيئة أسواق    سبتمبر   30أشهر 

 أو مركزها المالي.  م له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األ على وجه قد يكون 2021
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2021  رسبتمب 30تهية في للفترة المن

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر 30

 
 2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

  
     

 إيرادات 
 

2,028,998 1,826,564  5,469,787 5,046,163 

 شغيل تتكاليف 
 

(308,105) (202,975)  (830,825) (770,959) 
  

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

 مجمل الربح
 

1,720,893 1,623,589  4,638,962 4,275,204 
       

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(364,175) (295,027)  (1,001,599) (1,188,509) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(279,290) (310,851)  (870,795) (928,151) 

 زميلة   شركةنتائج  يفحصة 
 

(36,555) (17,403)  (101,710) (1,008,843) 

 2,090 1,066,775  500 1,200 4 أخرى إيرادات 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 اء فطإلستهالك وائب واالقبل الفائدة والضرا الربح
 

1,042,073 1,000,808  3,731,633 1,151,791 

 ك  الهاالست
 

(7,036) (7,119)  (21,089) (112,294) 

 اإلطفاء 
 

(492,312) (522,696)  (1,522,017) (3,865,366) 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 الضرائبقبل الفائدة و(  الخسارة)الربح 
 

542,725 470,993  2,188,527 (2,825,869) 

 ائد إيرادات فو
 

9,553 3,109  14,965 7,551 

 تكلفة تمويل 
 

(503,491) (539,404)  (1,521,047) (1,648,920) 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 الربح )الخسارة( قبل الضرائب  
 

48,787 (65,302)  682,445 (4,467,238) 

     - (7,812)      - (3,915) 11 الضرائب 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 (4,467,238) 674,633  (65,302) 44,872  الفترة  (خسارةربح )
  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
       

مخففة لالسهم األساسية وا (خسارةحية )رب

 سلف  ( 15.23)  سلف  2.79  سلف  ( 0.31)  سلف  0.16 3 األم مي الشركة الخاصة بمساه

  

═══════ ═══════ 
 

══════ ═══════ 

       الخاصة بــ: 

 (3,650,680) 684,897  (73,219) 40,238  الشركة األم مساهمي 

 (816,558) (10,264)  7,917 4,634  الحصص غير المسيطرة
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  44,872 (65,302)  674,633 (4,467,238) 
  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

 

 

 

 






