










 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال قرير المراجعةت

 دارة اإلرات السادة أعضاء مجلس حض إلى

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

 مقدمة
 رت  ل ويددةمريش  لاتحدددل لم دددلقددد نا ددر جاة بيددة جمددر   لاةيددل  لاددرلم  لاةلمددم  لارفددل  لا اددش  لاة دد  ل ددةية  لا ددر

 لددد   وجمرنددرت  2022مددرر   31يار  م  اوعة"(ا  ل"جد )" ل ةية  ألم"( وشةيرتهر  لترجية )ي رر إلمهر ميرً   ش.م.ك.ع.

أشددهة   لفالثددةلفتددةل  جدد  ة لاتيمقدد  ة لا ايدد  ة لارففدد  ةاةلممل ة لقوق  لامرم م  و لتغمة ت لتد قرت  ل قدية  و   لد    ل رم و

رففددة  لا ايددة لايمومددرت  لارلمددة  لاةلممددة  لا ألم هم  لاسؤولة عددإ إعددد د هددذ     ةية لإ  إد رل  جذلك  لترريخ.     لا تهمة

نتم ددة مة بيت ددر لهددذ  تيبمة عددإ  مت ر هم  للوؤس. إ  م لتقةية  لارلم  لاةلمم  :34 لدولم    مرر  لاحرسبةوعةضهر و قرً لاي

  .ا ايةارففة  لل ارلمة  لاةلممة  ل   لايمومرت
 

 نطرق  لاة بية
 مة نددا  لحسددرجرتلاةلممددة  لا فددذل مددإ نبدد  "مة بيددة  لايمومددرت  لارلمددة    2410 بيت ر و قرً لمايمرر  لدولم  جاة  ر لقد نا

بمدد   تستفسددرر ت ج ددفة تو   ددملارلمددة  لاةلممددة   لايمومددرت    مة بيددة  افدد تت بيددة.   لاتيم  جاهرم  لاة  "لما  أل  استق  ل

 أل ددة  رسددبمة وتطبمدد   ءبددة ت ت  لتحممممددة و ءبددة ت ت  ة و لاحمدد لمددور  لارمإ عددإ  ألمإ  لاسددؤولإلى  لاددو ف  رئمسمة

يار  ددر  لمة وعمم ،  إندد  تو لد ة بية أن  ج ر  يبمة مإ نطرق  لتدنم   لذي يتم و قرً لايريمة  لتدنم ة. إ  نطرق  لالماة بي

ً . وجرلتددرل لح ول عمى تأيمد جأن ر عمى عمم جرر ة  ألمور  لهرمة  لتم يارإ تحديدهر  م  لتدددنم  يتيمدد   م  إن ددر ت نبدددي رأيددر

 جرلتدنم .
 

 م ة ل ت
ة قددة  لا ايددة  لا رففة لا ،  إن  لم يةد إلى عما ر مر يستوبا  تعتقرد جأ   لايمومرت  لارلمة  لاةلممةى مة بيت ر ست رد  إل

  .34إعد دهر، مإ بامش  ل و لم  لاردية، و قرً لايمرر  لاحرسبة  لدولم لم يتم 
 

  اتطمبرت  لقرنونمة و لةنرجمة  أل ة تقةية لول  ل

د  ددم هددو و ر  ا ايددة متفقددة مددش مددر ل   لارففددة  بيت ر،  إ   لايمومرت  لارلمة  لاةلممددة د ً إلى مةلك، و ست رلى ذضر ة إجرء

لقددرنو  رلفددرت م  ةيددةد إلددى عما ددر وبددود أيدد   لددم،  م ةية  ألم. وأن  لسبار وصدد  إلمدد  عما ددر و عتقردنددرل  مة لاحرسب رتة  د ل

م ظددرم لأو يقددد  لتأسددم  لأو  ،ريالت  لاللقة لهدد و لتيد مذيةئحت   لت فوت و لتيديالت  لاللقة ل  2016لس ة  1رنم  ل ةيرت 

ند يرددو  عمى وب     2022   ررم  31  أشهة  لا تهمة  م   لفالثةل  تةل   ال  ،قة لهارت  لالل لتيديالو  لم ةية  ألم  رسم ألس

ً مردي  ً ل  تأثمة  أو مةيلهر  لارلم.  ل ةية  ألمى ن رط عم ر
 

عما ر و عتقردنر، لم يةد إلى عما ددر وبددود أيددة م رلفددرت أللرددرم  لقددرنو   ار وص  إلم  بيت ر، لسبمة   الل  ،نبمإ أيضرً أن 

مددرر   31أشددهة  لا تهمددة  ددم   لفالثددة تددةل ئة أسو ق  لارل و لتيممارت  لاتيمقددة جدد   ددالل  م شأ  هم  2010لس ة    7رنم  

  ارلم.  أو مةيلهر  لم ل  تأثمة ً مرديرً عمى ن رط  ل ةية  أل عمى وب  ند يرو  2022
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 )غمة مدن (  لاةلمم  لارفل  لا اش لد   جمر  

  2022مرر   31تهمة  م لمفتةل  لا 

 
  لفالثة أشهة  لا تهمة  م 

  رر  م 31

 
 2022 2021  

 
  دي رر يويتم  دينار كويتي إيضرلرت 

  
   

 إية د ت 
 

2,274,539 1,654,191  

  غم  تتررلمل 
 

(293,190) (247,955)  
  

───────── ─────────  

 مجمل الربح
 

1,981,349 1,406,236  
     

 وإد رية م ةو رت عاوممة
 

(360,550) (256,406)  

 إرو تا ومل ير مو فم
 

(292,190) (311,625)  

 زمممة   شةيةنترئج  م ل ة 
 

(34,171) (25,173)  

  11,654 40,615 5 أ ة  إية د ت 
  ───────── ─────────  

 اء فطإلستهالك وائب واالقبل الفائدة والضرا الربح
 

1,335,053 824,686  

 ك  اله تست
 

(7,155) (7,013)  

  ءطفرت 
 

(492,082) (526,213)  
  

───────── ───────── 
 

 الضرائب قبل الفائدة والربح 
 

835,816 291,460  

  ئد إية د ت  و
 

7,501 2,551  

 ترمفة تاوي  
 

(476,862) (511,281)  
  

───────── ───────── 
 

 الربح )الخسارة( قبل الضرائب  
 

366,455 (217,270)  

      - (14,057) 10  لضة ئا 
  

───────── ───────── 
 

  (217,270) 352,398  الفترة  (خسارةربح )

  

═════════ ═════════ 
 

     

   م   ( 0.84)  سلف  0.89 3 األم مي الشركة مخففة الخاصة بمساهلالسهم األساسية وا (خسارةحية )رب
  

═════════ ═════════ 
 

     الخاصة بــ: 

  (206,487) 334,914  م  ل ةية  ألمسرهام 

  (10,783) 17,484  مطةل لح ص غمة  لاس
  

───────── ───────── 
 

  352,398 (217,270)  
  

═════════ ═════════ 
 

 

 

 

 




