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 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال قرير المراجعةت

 دارة اإلرات السادة أعضاء مجلس حض ىإل

  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    موجمددرن 2022يونمددو   30ياددر  ددم    اوعددة"(ا ل "جد  )" ل ةية  ألم"( وشةيرتهر  لترجية )ي رر إلمهر ميرً    ش.م.ك.ع.

جمددرنم وتة أشددهة  لا تهمتددمن جددتلر  لتددرري  تددم  لفة ددة و ل دد لفتة لاةلمممن  لارففمن  لا ايمن  لاتيمقمن جه     لد    ل رم و

جددتلر  لا تهمددةة  أشدده  ل ددتةلفتددةل  لاةلمممن  لارففمن  لا ايمن  لاتيمقمن جدده ة لقوق  لامرم  م   و لتغمة ت لتد قرت  ل قدية  

رففددة  لا ايددة وعةوددهر و قددرً لايمومرت  لارلمددة  لاةلممددة  لا ألم هم  لا ؤولة عن إعد د هته    ةية لل  إ  إد ر لترري .  

ارلمة  ل نتم ة مة بيت ر لهته  لايمومرتتيبمة عن مت ر هم  للوؤ . إ  م لتقةية  لارلم  لاةلمم  :34 لدولم    مرر  لاحرسبةلاي

  .ا ايةة  لففارل  لاةلممة 
 

 نطرق  لاة بية
 مة نددا  لح ددرجرتلاةلممددة  لا فددتل مددن نبدد  "مة بيددة  لايمومددرت  لارلمددة    2410 بيت ر و قرً لمايمرر  لدولم  جاة  ر لقد نا

بمدده  تستف ددرر ت ج ددفة تو   ددملارلمددة  لاةلممددة   لايمومددرت    مة بيددة  افدد تت بيددة.   لاتيم  جاهرم  لاة  "لما  أل  ا تق  ل

 أل ددة  رسددبمة وتطبمدد   ءبددة ت ت  لتحممممددة و ءبددة ت ت  ة و لاحمدد لمددور  لارمن عددن  ألمن  لا ددؤولاددو ف ل  إلى  رئم مة

يار  ددر  لمة وعممه،  إندده تو لد ة بية أن  ج ر  يبمة من نطرق  لتدنم   لتي يتم و قرً لايريمة  لتدنم ة. إ  نطرق  لالماة بي

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

 جرلتدنم .
 

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

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

   متطلبات القانونية والرقابية األخرىتقرير حول ال

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

لقددرنو  رلفددرت م  ةيددةد إلددى عما ددر وبددود أيدد   لددم  ،م ةية  ألم. وأنه ل بار وصدد  إلمدده عما ددر و عتقردنددرل  مة لاحرسب رتة  د ل

م ظددرم لأو يقددد  لتأسددم  لأو  ،ريةت  لةلقة لهدد و لتيد متيةئحته  لت فوت و لتيديةت  لةلقة له 2016ل  ة  1رنم  ل ةيرت 

ند يرو  له عمى وبه    2022يونمو    30  أشهة  لا تهمة  م   ل تةل  تةل   ة  ،قة لهارت  لةل لتيديةو  لم ةية  ألم  رسم ألس

ً مردي   ً تأ مة  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  إلمه بيت ر، ل بمة   ةل  ،نبمن أيضرً أنه

 2022يونمددو  30أشهة  لا تهمة  م   ل تة تةل  ئة أسو ق  لارل و لتيممارت  لاتيمقة جه  ةل   م شأ  هم  2010ل  ة    7رنم  

  ارلم.  أو مةيلهر  لم له تأ مة ً مرديرً عمى ن رط  ل ةية  أل عمى وبه ند يرو 
 

 

 

 

 

 
 
 

  العصيميهللابد عوليد 

  ئة أ   68م  لح رجرت رنم س   مة نب

 إرن ت ويونغ  

 ةيرهم ي مام وشو ل يمبر  ل

 

 2022أغ ط   10

      لرويت



 عة لتابا وشركاتها .ك.عم.ات الجوية ش.كة المشاريع المتحدة للخدمشر
 

 

 

 ا اية.فة  لرفلاةلممة   امة  لرلمن هته  لايمومرت  لا   بلًت رت  14 لى إ  1 لاة قة من  ترل ءيضر إ 
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 )غمة مدن (  لا اش رفللا   لاةلمم لد   جمر  

  2022يونمو   30تهمة  م لمفتةل  لا 

  
  لفة ة أشهة  لا تهمة  م 

  يونمو 30
  ل تة أشهة  لا تهمة  م  

 نمويو 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 دي رر يويتم  دينار كويتي  دي رر يويتم  دينار كويتي إيضرلرت 

  
     

 إية د ت 
 

2,443,620 1,786,598  4,718,159 3,440,789 

  غم  تتررلمل 
 

(310,844) (274,826)  (604,034) (522,720) 

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

 مجمل الربح
 

2,132,776 1,511,772  4,114,125 2,918,069 

       

 وإد رية م ةو رت عاوممة
 

(360,957) (381,018)  (721,507) (637,424) 

 ن ير مو فمرو تا ومل
 

(296,911) (279,819)  (589,101) (591,505) 

 زمممة  شةيرتنترئج  م ل ة 
 

(58,069) (39,982)  (92,240) (65,155) 

 أ ة  إية د ت 
 

10,521 1,053,921  51,136 1,065,575 

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

 اء فطإلاوستهالك ئب واالقبل الفائدة والضرا الربح
 

1,427,360 1,864,874  2,762,413 2,689,560 

 ك  ةه تست
 

(5,507) (7,040)  (12,662) (14,053) 

  ءطفرت 
 

(458,317) (503,492)  (950,399) (1,029,705) 

  

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

 الضرائب قبل الفائدة والربح 
 

963,536 1,354,342  1,799,352 1,645,802 

  ئد  ت  وإية د
 

10,103 2,861  17,604 5,412 

 ترمفة تاوي  
 

(503,433) (506,275)  (980,295) (1,017,556) 

  

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

 قبل الضرائب الربح 
 

470,206 850,928  836,661 633,658 

 (3,897) (34,733)  (3,897) (20,676) 10  لضة ئا 

  

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

 الفترة ربح 
 449,530 847,031  801,928 629,761 

  

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

       

مي  مخففة الخاصة بمساهلالسهم األساسية واحية رب

   م   2.62   م   2.03    م   3.46 سلف  1.14 3 األم الشركة 

  

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

       الخاصة بــ: 

 644,659 767,090  851,146 432,176  م  ل ةية  أل مم رها

 (14,898) 34,838  (4,115) 17,354  مطةل لح ص غمة  لا 

  

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

  449,530 847,031  801,928 629,761 

  

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

 

 

 

 






