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 Date: 12/12/2021 

Ref: UPAC/COM/2021/058 

، السادة/ بورصة الكويت لألوراق المالية        ن مي   المحتر

ـــــــــــــــتحية طيبة وبــعـــ  ـد،ـــــــــــــــ

To: Boursa Kuwait 

 

ي االموضوع: 
ن
وع ريم مولفصاح مكمل بشأن االستثمار ف  مشر

Subject: Supplementary disclosure regarding the investment in Reem Mall project 

 بأحكام الكتاب العاشر 
ً
من الالئحة  -اإلفصاح والشفافية  -عمال

بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق  2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم 

كة  المـال وتنظيـم نشـاط األوراق الماليـة وتعديالتهما، تفيد شر

بشأن استثمارها  . ية ش.م.ك.عالمشاريــــع المتحدة للخدمات الجو 

وع ريم مول ي مشر
 لوفق وذلك ف 

ً
 نموذج اإلفصاح المرفق. ا

 

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, United Projects for Aviation Services 

Company KSCP would like to reports on its 

investment in Reem Mall project, in accordance 

with the attached disclosure form. 

 

ام والتقدير وتفضلوا بقبول فائق ا ،الحتر  

  

 

 

 
 نادية عقيل

 نائب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي
Nadia Akil 

Vice Chairperson and CEO     
 
 
 
 
 
 

 
 . نسخة اىل السادة/ هيئة أسواق المال

 
Copy to CMA 

Msaid
Stamp
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 كتاب اإلفصاح والشفافية 

  

 المكملاإلفصاح  نموذج
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
ــيــــل  ــ ـــ ــة عــقـ ــ ــ ــاديـ نـ            

ـ                                                                                                    ــ ــس اإلدارة والرئيس التنفيذينائب رئـيــ ــ  س مــجــلـ

 

 2021ديسمبر  12 التاريــــخ

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

ي إ عنوان اإلفصاح
 
وع ريم مولفصاح مكمل بشأن االستثمار ف  مشر

ــخ اإلفصاح السابق  2021أغسطس  10 تاريــ

 عىل التطور الحاصل عىل االفصاح
ً
كة المشاريــــع  ،2021أغسطس  10أبريل و 29بتاريــــخ  ةنا السابقاتإفصاح عطفا تفيد شر

كةالمتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. )" ي  26"( بتسوية مبلغ وقدره الشر
مليون دينار كويت 

ي تــمويل
كة األم من خالل التسهيالت االئتمانية المستخدمة ف   للشر

ً
ــول، م مــــــــــــمــــشــــروع ري تقريبا

وع عىل النحو ا لوارد ولن تؤثر المعاملة آنفة البيان فيما يتعلق بمتطلبات التمويل اإلضافية للمشر

 باإلفصاحات السابقة. 

  األثر الماىلي للتطور الحاصل
 ن وجد(إ)

كة وذلك بانخفاض مبلغ القرض  ستنعكس هذه المعاملة عىل البيانات المالية السنوية للشر

كة زميلة(، وكذلك انخفاض قيمة المطلوبات المتداولة،  وع ريم مول )قرض إىل شر المقدم لمشر

 عىل ذلك، س 26بمبلغ وقدره 
ً
. عالوة

ً
ي تقريبا

تمويل التنعكس متطلبات مليون دينار كويت 

وع  أثناءاإلضافية  ي هذا  االقتضاء وحسبسبر المشر
 لإلفصاحات السابقة الصادرة ف 

ً
 الشأن. وفقا

Msaid
Stamp


