










 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال قرير المراجعةت

 دارة اإلرات السادة أعضاء مجلس حض ىلإ

  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     موجمددر   2022  سددمتامة  30يار  م    اوعة"(ا ل "جد  )" ل ةية  ألم"( وشةيرتهر  لترجية )ي رر إلمهر ميرً    ش.م.ك.ع.

جمددر م وأشددهة  لا تهمتددمن جددتلر  لتددرري     تسدديةتم  لفالثة و للفتة لاةلمممن  لارففمن  لا ايمن  لاتيمقمن جه     لد    ل رم و

جددتلر  لا تهمددةة  أشدده تسددية للفتةل  لاةلمممن  لارففمن  لا ايمن  لاتيمقمن جه ة  لقوق  لامرم  م   و لتغمة ت لتد قرت  ل قدية  

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

ارلمة  ل  تم ة مة بيت ر لهته  لايمومرتتيممة عن مت ر هم  للوؤس. إ  م لتقةية  لارلم  لاةلمم  :34 لدولم    مرر  لاحرسمةلاي

  .ا ايةة  لففارل  لاةلممة 
 

  طرق  لاة بية
 مة نددا  لحسددرجرتلاةلممددة  لا فددتل مددن نمدد  "مة بيددة  لايمومددرت  لارلمددة    2410 بيت ر و قرً لمايمرر  لدولم  جاة  ر لقد نا

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

 أل ددة  رسددممة وتطممدد   ءبددة ت ت  لتحممممددة و ءبددة ت ت  ة و لاحمدد لمددور  لارمن عددن  ألمن  لاسددؤولاددو ف ل  إلى  رئمسمة

يار  ددر  لمة وعممه،  إ دده تو لد ة بية أن  ج ر  يممة من  طرق  لتدنم   لتي يتم و قرً لايريمة  لتدنم ة. إ   طرق  لالماة بي

ً . وجرلتددرل لهرمة  لتم يارن تحديدهر  م  لتدددنم مور  لح ول عمى تأيمد جأ  ر عمى عمم جرر ة  أل يتيمدد   م  إ  ددر ت  مدددي رأيددر

 جرلتدنم .
 

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

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

رلفددرت م  ةيددةد إلددى عما ددر وبددود أيدد  لددم ،د ددرما ر و عتقرأ ه لسمار وص  إلمه ع فمد أيضرً م ةية  ألم. ول  مة لاحرسم رتة  د ل

أو يقددد  لتأسددم  لأو  ،ريالت  لاللقددة لهدد و لتيد متيةئحته  لت فوت و لتيديالت  لاللقة له 2016لس ة  1رنم لقر و   ل ةيرت 

بدده ى وعمدد  2022 امةسددمت 30 أشهة  لا تهمة  م  تسية لل  تةل   ال  ،قة لهارت  لالل لتيديالو  لم ةية  ألم  رسمم ظرم  ألسل

ً مردي  ً ند يرو  له تأثمة  أو مةيلهر  لارلم.  ل ةية  ألمى   رط عم ر
 

عما ر و عتقرد ر، لم يةد إلى عما ر وبود أيددة م رلفددرت أللرددرم  لقددر و   ار وص  إلمهلسمو بيت ر،  مة   الل  ، ممن أيضرً أ ه

 سددمتامة  30أشددهة  لا تهمددة  ددم    تسددية ل   تددةلجه  ددالل  ئة أسو ق  لارل و لتيممارت  لاتيمقة   م شأ  هم  2010لس ة    7رنم  

  ارلم.  أو مةيلهر  لم له تأثمة ً مرديرً عمى   رط  ل ةية  أل عمى وبه ند يرو  2022
 

 

 

 

 

 
 
 

  العصيميهللابد عوليد 
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 ةيرهم ي مام وشو ل يممر  ل
 

 2022 و امة   6

      لرويت
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 ا اية.فة  لرفلاةلممة   امة  لرلت  لاره  لايموم من هت   بلًت رت  13 لى إ  1 لاة قة من  ترل ءيضر إ 
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 )غمة مدن (  لا اش رفللا  مةلم لا لد    ر جم

  2022  سمتامة 30تهمة  م لمفتةل  لا 

  
  لفالثة أشهة  لا تهمة  م 

  سمتامة 30
 أشهة  لا تهمة  م  تسية ل

 سمتامة 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 دي رر يويتم  دينار كويتي  دي رر يويتم  دينار كويتي إيضرلرت 

  
     

 إية د ت 
 

2,622,101 2,028,998  7,340,260 5,469,787 

  غم  تتررلمل 
 

(280,214) (308,105)  (884,248) (830,825) 

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

 مجمل الربح
 

2,341,887 1,720,893  6,456,012 4,638,962 

       

 وإد رية م ةو رت عاوممة
 

(399,693) (364,175)  (1,121,200) (1,001,599) 

 ن ير مو فمرو تا ومل
 

(326,811) (279,290)  (915,912) (870,795) 

 زمممة   يةشة ترئج  م ل ة 
 

(51,760) (36,555)  (144,000) (101,710) 

 1,066,775 69,103  1,200 17,967  أ ة  إية د ت 

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

 اء فطإلاوك ستهالئب واالارقبل الفائدة والض الربح
 

1,581,590 1,042,073  4,344,003 3,731,633 

 ك  اله تست
 

(5,442) (7,036)  (18,104) (21,089) 

  ءطفرت 
 

(453,192) (492,312)  (1,403,591) (1,522,017) 

  

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

 الضرائب قبل الفائدة والربح 
 

1,122,956 542,725  2,922,308 2,188,527 

  ئد  ت  وإية د
 

8,396 9,553  26,000 14,965 

 ترمفة تاوي  
 

(327,619) (503,491)  (1,307,914) (1,521,047) 

  

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

 قبل الضرائب الربح 
 

803,733 48,787  1,640,394 682,445 

 (7,812) (70,230)  (3,915) (35,497) 10  لضة ئا 

  

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

 الفترة ربح 
 768,236 44,872  1,570,164 674,633 

  

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

       

مي  مخففة الخاصة بمساهلالسهم األساسية واحية رب

  م     2.79 فلس  4.02   م   0.16 فلس   1.99 3 األم الشركة 

  

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

       الخاصة بــ: 

 684,897 1,518,677  40,238 751,587  م  ل ةية  أل ممسرها

 (10,264) 51,487  4,634 16,649  مطةل لح ص غمة  لاس

  

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

  768,236 44,872  1,570,164 674,633 

  

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

 

 

 

 




