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  الموحد  المرحلي بیان الدخل

    2013 سبتمر 30المنتهیة في أشهر  للتسعة
  
  منتهیة فيالأشهر  ةعتسلل  

  سبتمبر 30 
    2013    2012  
 )غیر مدققة(   )غیر مدققة(  ایضاحات  
  لایر قطريألف     لایر قطريألف     
          
          

  2.076.074    1.782.920    اإلیرادات
  )1.444.892(     )1.035.715(     تكلفة اإلیرادات

          
  631.182    747.205    إجمالي الربح

          
  26.222    26.044    إیرادات من توزیعات أرباح

  -    176    إیرادات بیع استثمارات متاحه للبیع 
  92.491    98.693     إیرادات أخرى

  )30.201(    )2.911(     خسارة من إنخفاض قیمة إستثمارات متاحة للبیع
 )135.783(  )203.452(  وتسویق بیع ومصاریف وإداریة عمومیة مصاریف

          
  583.911    665.755    نتائج األنشطة التشغیلیة

          
  35.656    15.408    إیرادات التمویل 
  )67.668(    )58.665(    تكالیف التمویل 

          
  )32.012(    )43.257(    صافي إیرادات وتكالیف التمویل

          
  )14.326(    )44.621(    حصة من صافي نتائج شركات زمیلة

          
  537.573    577.877    ربح الفترة

          
          :عائد إلى الالربح 

  417.438    505.773    مالكي الشركة األم
  120.135    72.104    وق غیر المسیطر علیهاحق
          

  537.573    577.877    ربح الفترة
          

          العائد األساسي للسهم 
  1.24    1.50  6  العائد الساسي للسهم
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  الموحد  الشامل المرحلي بیان الدخل

    2013سبتمبر  30المنتهیة في للتسعة أشهر 
  
  ه أشهر المنتهیه فيللتسع    

   برسبتم 30 
    2013    2012  
 )مدققةغیر  (  )غیر مدققة(  ایضاحات  

  لایر قطريألف     لایر قطريألف     
          
          
          

  537.573    577.877    ربح الفترة
          

 )20.261(  50.335 15  للبیع المتاحة المالیة للموجودات العادلة القیمة في التغیر صافي
 )7.032(   2.878 15 نقديال التدفق في التغیر تحوط احتیاطي

          
  510.280    631.090    إجمالي الدخل الشامل للفترة

          

  :إجمالي الدخل الشامل العائد إلى
        

  390.145    558.986   مالكي الشركة األم 
  120.135    72.104    حقوق غیر المسیطر علیها 

          
          

  510.280    631.090    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  



 ع.م.ششركة المتحدة للتنمیة 

  جزءًا من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  17إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
-4 - 

 

  
   بیان المركز المالي المرحلي الموحد

  2013 سبتمبر 30كما في 
  دیسمبر  31    سبتمبر 30    
  2012    2013  إیضاحات  
 )مدققة(   )ةغیرمدقق(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف     
          
       

          الموجودات 
          غیر المتداولةالموجودات 

  4.027.647    3.982.939  7  عقار وآالت ومعدات
  6.401.173    6.873.437  8  استثمارات عقاریة

  11.055    8.077  9  موجودات غیر ملموسة
  619.955    528.212  10  استثمارات في شركات زمیلة

  348.683    395.255  11  استثمارات متاحة للبیع
  11.408.513    11.787.920    إجمالي الموجودات غیر المتداولة

         

         المتداولة الموجودات
  2.342.024    3.228.945   مخزون
  1.540.874    - 12  التنفیذ قیدأعمال 
  1.770.005    1.983.828     دینة وأرصدة مدینة أخرى ذمم م

  2.404.756    1.944.669 13  النقد وما في حكمه
  8.057.659    7.157.442   إجمالي الموجودات المتداولة

         
  19.466.172    18.945.362   إجمالي الموجودات

          
          والمطلوبات نالمساهمیحقوق 
          نالمساهمیحقوق 

  3.372.250    3.372.250  14   رأس المال
  1.357.404    1.407.981    احتیاطي قانوني
  1.581.334    1.634.547  15  احتیاطیات أخرى

  4.111.562    4.229.916    مدورةرباح أ
          

  10.422.550    10.644.694    الحقوق العائدة لمالكي الشركة  األم
                    

  827.149    301.267    حقوق غیر المسیطر علیها 
  11.249.699    10.945.961    إجمالي حقوق المساهمین 
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)تتمة(بیان المركز المالي المرحلي الموحد   
   2013 سبتمبر 30كما في 

  
  دیسمبر  31    سبتمبر 30  
  2012    2013 إیضاحات 
 )مدققة(   )ةغیرمدقق(  
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   
          

          المطلوبات
          المتداولةغیر  المطلوبات

  16  قروض ألجل
4.177.152   3.222.172  

  232.504   149.862    أموال محتجزة مستحقة الدفع
    مكافآت نهایة خدمة الموظفین

28.749   26.925  
  3.481.601    4.355.763    المتداولةغیر  إجمالي المطلوبات

          
          المتداولة المطلوبات

  2.407.200    2.253.738    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  16  قروض ألجل

1.128.607    2.128.959  
  198.713    261.293    أموال محتجزة مستحقة الدفع

  4.734.872    3.643.638    المتداولة إجمالي المطلوبات
          

  8.216.473    7.999.401    إجمالي المطلوبات

          

  19.466.172    18.945.362    إجمالي حقوق المساهمین والمطلوبات
 
  

ووقعها نیابة عن  2013 أكتوبر 10اإلدارة في من قبل مجلس الموحدة  المرحلیة المختصرة المالیة بیاناتتمت الموافقة على هذه ال
  :المجلس

  

....................................  ....................................  

  تركي محمد الخاطر
  رئیس مجلس اإلدارة

  
  إبراهیم مبارك السلیطي

  الرئیس التنفیذي
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  المرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق المساهمین 
   2013 سبتمبر 30المنتهیة في للتسعة أشهر 

          العائد إلى مالكي الشركة األم  

    رأس المال  
إحتیاطي 
    قانوني

حتیاطیات أخرى إ
    اإلجمالي    أرباح مدورة    )15ایضاح (

حقوق غیر 
    المسیطر علیها

إجمالي حقوق 
  المساهمین

  
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

  لایر قطري
                            

  11.249.699    827.149    10.422.550    4.111.562    1.581.334    1.357.404    3.372.250  )ةمدقق( 2013ینایر  1الرصید كما في 
  577.877    72.104    505.773    505.773    -    -    -  ربح الفترة

                            الدخل الشامل األخر
  50.335    -    50.335    -    50.335    -    -  صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

  2.878    -    2.878    -    2.878    -    -  احتیاطي تحوط التغیر في التدفق النقدي 
                            

  53.213    -    53.213    -    53.213    -    -  إجمالي الدخل الشامل االخر
                            

  631.090    72.104    558.986    505.773    53.213    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
                            

  -    -    -    )50.577(    -    50.577    -  تحویل إلى احتیاطي قانوني
  )337.225(    -    )337.225(    )337.225(    -    -    -   توزیعات أرباح 

  -    )383(    383    383    -    -    -  مسیطر علیهاالالتغیر في حقوق غیر 
  )597.785(    )597.785(    -    -    -    -    -  مسیطر علیهاالرباح مدفوعه السهم غیر وأتوزیعات 

  182    182    -    -    -    -    -  مسیطر علیها  المساهمة من حقوق غیر 
                            

  )934.828(    )597.986(    )336.842(    )387.419(    -    50.577    -  المالكین مع التعامالت إجمالي
                            

  10.945.961    301.267    10.644.694    4.229.916    1.634.547    1.407.981    3.372.250  )غیر مدققة( 2013سبتمبر  30الرصید كما في 
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  )تتمة(الموحد المرحلي بیان التغیرات في حقوق المساهمین 
   2013 سبتمبر 30المنتهیة في ة أشهر عستلل

          الشركة األم العائد إلى مالكي  

    رأس المال  
حتیاطي إ

    قانوني
 إحتیاطیات أخرى

    اإلجمالي    أرباح مدورة    )15ایضاح (
غیر حقوق 

    المسیطر علیها
إجمالي حقوق 

  المساهمین

  
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

    لایر قطري
  ألف 

  لایر قطري
                            

  8.851.971    706.306    8.145.665    4.116.058    1.616.482    804.375    1.608.750  )معدله/()مدققة( 2012ینایر  1الرصید في 
                            

  537.573    120.135    417.438    417.438    -    -    -  ربح الفترة
                            الدخل الشامل األخر

  )20.261(    -    )20.261(    -    )20.261(    -    -  صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
  )7.032(    -    )7.032(    -    )7.032(    -    -  التدفق النقدي التغیر فيإحتیاطي تحوط 

                            
  )27.293(    -    )27.293(    -    )27.293(    -    -  إجمالي الدخل الشامل األخر

                            
  510.280    120.135    390.145    417.438    )27.293(    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

                            
  -    -    -    )643.500(    -    -    643.500  هم مجانیهتوزیعات اس

  1.120.000    -    1.120.000    -    -    -    1.120.000    إصدار اسهم عادیه 
  480.000    -    480.000    -    -    480.000    -  عالوة إصدار اسهم 

  -    -    -    )401.750(    -    401.750    -  تحویل إلى احتیاطي قانوني
  1.127    1.127    -    -    -    -    -  یهامسیطر علالمساهمة من حقوق غیر 

                            
  1.601.127    1.127    1.600.000    )1.045.250(    -    881.750    1.763.500  إجمالي التعامالت مع المالكین

                            
  10.963.378    827.568    10.135.810    3.488.246    1.589.189    1.686.125    3.372.250  )غیر مدققة( 2012سبتمبر  30الرصید في 
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   ة المرحلیة الموحدیان التدفقات النقدیب

    2013 سبتمبر 30المنتهیة في للتسعة أشهر 
  سبتمبر 30    سبتمبر 30    
    2013    2012  
  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  إیضاحات  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري    
          

           التشغیل التدفق النقدي من أنشطـة
  537.573    577.877      الفترةربح 

          :لـ تعدیالت
  14.326    44.621    حصة من صافي نتائج شركات زمیله

طفاء ٕ   50.328    75.242    إهالك وا
  )277(    10.214    ومعدات وآالت عقار استبعادمن ) ربح/(خسارة

  -    )176(    ایرادات بیع استثمارات متاحه للبیع
  32.012    43.257    صافي إیرادات و تكالیف التمویل

  24.954    2.911     انخفاض قیمة استثمارات متاحة للبیع من صافي خسارة 
  )26.222(    )26.044(    إیرادات توزیعات

  8.800    6.300    مخصص مكافأة نهایة خدمة الموظفین
  641.494    734.202    أرباح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل

          :التغیرات في رأس المال العامل

  34    -    ذمم مدینة طویلة االجل
  333.866    )783.274(    مخزون

  807.392    1.540.874    أعمال قید التنفیذ
  )449.945(     )213.823(     ذمم مدینة وارصدة مدینة أخرى
  )779.169(    )157.337(    ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى 
  )116.936(     )20.062(     مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 

          
  436.736    1.100.580    النقد من أنشطة التشغیل

          
  )88.466(     )52.956(    تكالیف تمویل مدفوعة

  )4.685(     )4.463(    مكافأة نهایة خدمة الموظفین مدفوعة
  343.585    1.043.161    صافي النقد الناتج من  أنشطة التشغیل
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  )تتمة( الموحد ة المرحلیةبیان التدفقات النقدی

   2013 سبتمبر 30المنتهیة في للتسعة أشهر 
  سبتمبر 30    سبتمبر 30    
    2013    2012  
  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  إیضاحات  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري    
          

          التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار
  )215.552(     )475.783(     عقارات وآالت ومعداتإضافات 

  606    560    متحصالت من بیع عقارات وآالت ومعدات 

  -     1.028    متحصالت من بیع استثمارات متاحه للبیع
  )1.554(     -    اقتناء موجودات غیر ملموسة

  35.656    15.408    إیراد فوائد

  26.222    26.044    ایراد توزیعات ارباح

  )53.453(     )148.862(     إضافات  أستثمارات عقاریة
  40.000    50.000    ات أرباح مستلمة من شركات زمیلةتوزیع

  30.000    53.020    یوم  90ودائع الجل تستحق بعد الحركة في ال

          
  )138.075(     )478.585(     االستثمار المستخدم في أنشطةالنقد صافي 

          
          التمویلالتدفق النقدي من أنشطة 
  1.600.000    -    العائدات من إصدار أسهم

  -    2.405.698    مبالغ مسحوبة بموجب قروض الجل
  )748.764(     )2.451.108(     سداد قرض الجل

  1.127    )581.434(    صافي الحركة في حقوق غیر المسیطر علیها
  -    )344.798(    أرباح مدفوعه
  852.363    )971.642(    من أنشطة التمویل )المستخدم في(صافي النقد

    
      

  1.057.873    )407.066(    دة في النقد وما في حكمهالزیا )النقص/(صافي
          

  960.414    2.265.842    النقد وما في حكمه  في بدایة الفترة 
          

  2.018.287    1.858.776  13  النقد وما في حكمه  في نهایة الفترة
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  2013 سبتمبر 30في  كما

  
-10 - 

 

  

  المعلومات عن الشركة والنشاط الرئیسي  1
 2الصادر في ) 2(كشركة مساهمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم ") الشركة"(ع .م.تأسست الشركة المتحدة للتنمیة ش  

تضم البیانات المالیة المرحلیه المختصرة الموحدة للشركة . یوجد مكتب الشركة المسجل في الدوحة بدولة قطر. 1999فبرایر 
ومنفصلة بـ " المجموعة"إلیهم جمیعَا بـ  ویشار(الشركة وشركاتها التابعة  2013 سبتمبر 30كما في وللفترة المنتهیه في  

  .ومساهمة المجموعة في الشركات الزمیلة") شركات المجموعة"
النشاط الرئیسي للمجموعة هو المساهمة واإلستثمار في البنیة التحتیة والمرافق ، والهیدروكربونات والطاقة ، والتنمیة   

دارة األنشطة ، الحضاریة ، والمشاریع المرتبطة بالبیئة، والموانئ وا ٕ لخدمات ذات الصلة ، واألزیاء ، والضیافة والترفیه ، وا
واإلعالنات ، وتوفیر حلول تكنولوجیا المعلومات و أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنت ، وأنشطة وكاالت التأمین 

  .والخدمات الفنیه ودراسه المخاطر المتعلقة بانشطه التأمین 
تم منح الشركة الحق لتطویر جزیرة اصطناعیة في المیاه القطریة وذلك لبیع  2004لسنة  17م بموجب المرسوم األمیري رق  

یشمل مشروع اللؤلؤة . تعمل الشركة حالیًا في تطویر هذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. أو تأجیر العقارات/و
وتحویلها إلى جزیرة اصطناعیة وتطویر ) مربع ملیون متر 4,2(هكتار  985قطر استصالح أراضي تغطي مساحة قدرها 

الجزیرة إلى مجموعة من المناطق السكنیة وفلل على الواجهة البحریة ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم 
الح یتم تنفیذ أعمال االستص. وأحواض لرسو القوارب إضافة إلى المدارس والبنیات التحتیة والمرافق االجتماعیة الالزمة
  . 2011والتطویر على عدة مراحل تجمع بین االستخدام والتطویر حیث تم إنجازها بشكل جوهري في

بقرار من مجلس  2013 سبتمبر 30تم الموافقه على إصدار البیانات المالیة المرحلیه المختصرة الموحدة للفترة المنتهیة في   
  . 2013أكتوبر 10اإلدارة بتاریخ 

  
  
  بیان االلتزام  2

وهـي . المعلومـات المالیـة المرحلیـة 34ت البیانات المالیـة المرحلیـة المختصـرة الموحـدة وفقـًا للمعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم أعد
ال تتضــمن جمیــع المعلومــات المطلوبــة للبیانــات المالیــة الســنویة الموحــدة الكاملــة ویجــب أن تقــرأ جنبــا إلــى جنــب مــع البیانــات 

  .2012دیسمبر  31ي وللسنة المنتهیة في المالیة الموحدة للمجموعة كما ف

تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة باللایر القطري، مقربا إلـى ألـف لایر قطـري فیمـا عـدا مـا یشـار إلیـه بخـالف 
  .ذلك

المكتـب المسـجل  متـوفرة عنـد الطلـب فـي 2012دیسـمبر  31البیانـات المالیـة الموحـدة للمجموعـة كمـا فـي وللسـنة المنتهیـة فـي 
  .www.udcqatar.com: للشركة أو على موقعها اإللكتروني
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  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي تطبقها الشركة  

المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتطابق مع السیاسات المحاسبیة  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات
، بإستثناء تطبیق معاییر  2012دیسمبر  31الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتهیة في  المتبعة في إعداد البیانات المالیة

  .2013ینایر  1وتفسیرات جدیدة یسري مفعولها إعتبارًا من 
البیانات المالیة " 10بعض المعاییر والتفسیرات والتي تشمل المعیار الدولي للتقاریر المالیة  تطبق المجموعة ألول مرة

میزات الموظفین ) 2011معدل ( 19و المعیار الدولي " الترتیبات المشتركة " 11والمعیار الدولي للتقاریر المالیه " الموحدة
  ".عرض البیانات المالیة" 1وتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي " دلةقیاس القیمة العا" 13والمعیار الدولي للتقاریر المالیه 

باإلضافة إلى ذلك ، إن .یتم اإلفصاح فیما یلي عن طبیعة وتأثیر هذه التعدیالت 34حسبما یتطلب معیار المحاسبة الدولي 
تنتج عنه إفصاحات إضافیة في سوف " اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخرى" 12تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  .البیانات المالیة السنویة الموحدة

، ولكنها لن تؤثر على البیانات المالیة السنویة  2013هنالك عدد من المعاییر والتعدیالت الجدیدة تطبق ألول مرة في 
  .الموحدة للمجموعة أو البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة للمجموعة

  :التعدیالت الجدیدة/ لطبیعة وتأثیر المعاییر فیما یلي وصف 
  1تعدیالت معیار المحاسبة الدولي  -عرض بنود اإلیرادات الشاملة األخرى 1معیار المحاسبة الدولي 

إن البنود التي یمكن إعادة . تدخل  تعدیالت معیار المحاسبه الدولي تصنیفًا لبنود یتم عرضها في اإلیرادات الشاملة األخرى 
مثل صافي الربح من التحوط لصافي إستثمار ، أو فروقات صرف من (ها إلى الربح أو الخسارة في تاریخ مستقبلي تصنیف

تحویل عملیات خارجیة ، أو صافي حركة في تحوطات التدفق النقدي ، وصافي الربح أو الخسارة من موجودات مالیة متاحة 
مثًال العائدات والخسائر اإلكتواریة في برامج (لن یعاد تبویبها أبدًا  یجب أن تعرض اآلن منفصلة عن البنود التي سوف) للبیع

عادة تقییم األراضي والمباني ٕ لم یكن للتعدیل تأثیر على المركز المالي للمجموعة أو على أدائها أو ).المكافآت المحددة ، وا
  .عرضها

  ) تعدیل(اع إلجمالي الموجودات والمطلوبات التقاریر المالیة المرحلیة ومعلومات القط:  34معیار المحاسبة الدولي 
المتعلقة بمعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات لكل قطاع یتضمنه  34یوضح التعدیل متطلبات معیار المحاسبة 

إجمالي ویجب اإلفصاح عن . القطاعات التشغیلیة،  8التقریر لتعزیز اإلتساق مع متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
الموجودات والمطلوبات للقطاع فقط عندما یتم عرض المبالغ بصورة دوریة على صانع القرار التشغیلي الرئیسي وهناك 

  . تغیرات مادیة في إجمالي المبلغ المفصح عنه للقطاع في البیانات المالیة الموحدة السابقة للمؤسسة
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  .البیانات المالیة المنفصلة:  27البیانات المالیة الموحده ، معیار المحاسبة الدولي :  10المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. ینشئ نموذجًا وحیدًا للسیطرة وینطبق على جمیع المؤسسات بما فیها مؤسسات األغراض الخاصة  10إن المعیار الدولي 
البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة الذي یتناول  27لجزء من معیار المحاسبة الدولي یحل محل ا 10المعیار الدولي 

تعریف  10یغیر المعیار الدولي . مؤسسات األغراض الخاصة توحید -  12المحاسبة للبیانات المالیة الموحدة والتفسیر 
ه حق في عائدات متغیرة أو حقوق من السیطرة بحیث تكون لمستثمر سیطرة على المؤسسة المستثمر فیها عندما یكون ل

مشاركته مع المؤسسة المستثمر فیها وله المقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سلطته على المؤسسة المستثمر 
مستثمر له سلطتة على ) أ: (، یجب إستیفاء جمیع المعاییر الثالثة وتشمل 10لتحقیق السیطرة في المعیار الدولي  .فیها

المستثمر له الحق أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركته مع المؤسسة المستثمر فیها ، و )  ب(مستثمر فیها ،  مؤسسة
تأثیر على توحید  10لم یكن للمعیار .المستثمر لدیه المقدرة على إستخدام سلطته للتأثیر على مبلغ عائدات المستثمر) ج(،

  . اإلستثمارات التي تمتلكها المجموعة
  

إستثمار في شركات زمیله و المشاریع 28ومعیار المحاسبه الدولي  الترتیبات المشتركة:  11ار الدولي للتقاریر المعی
  المشتركه 

المؤسسات تحت إدارة  13الحصص في المشاریع المشتركة والتفسیر  31یحل معیار المحاسبة الدولي  11المعیار الدولي 
لمحاسبة المؤسسات ایستبعد الخیار  11 للتقاریر المالیه  المعیار الدولي. لشركاءالمساهمات غیر النقدیة من قبل ا –مشتركة 

بدًال من فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعریف المشروع . دارة مشتركة بإستخدام التوحید التناسبيإتحت 
المعیار الدولي للتقاریر المالیه .م طریقة الملكیةیجب المحاسبة لها بإستخدت 11تحت المعیار الدولي للتقاریر المالیه  المشترك

  .وال یوجد له تأثیر على المجموعه 2013ینایر  1یصبح ساریًا لفترات سنویه ابتداءًا من أو بعد  11
  

  قیاس القیمة العادلة: 13المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
للتوجیه لجمیع قیاسات القیمة  ب المعاییر الدولیه للتقاریر المالیهبموج ینشىء مصدرًا وحیداً  13 للتقاریر المالیه المعیار الدولي

ال یتغیر عندما یتعین على المؤسسة ان تستخدم القیمة العادلة ، ولكن یقدم  13 للتقاریر المالیه إن المعیار الدولي. العادلة
ة وذلك عندما تكون القیمة العادلة مطلوبة أو توجیهًا عن كیفیة قیاس القیمة العادلة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالی

لم یكن له تأثیر جوهري على قیاسات القیمة العادلة التي تطبقها  13إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیه  .مسموح بها
  .المجموعة

أیضا  13یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیه . تأثیر على إفصحات المجموعة 13لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیه  
إفصاحات معینه حول القیمه العادله،ویحل بعضها محل متطلبات اإلفصاح الحالیه في معاییر أخرى بما في ذلك المعیار 

دوات إن بعض هذة اإلفصاحات مطلوبة بصفة خاصة لأل. اإلفصاحات: األدوات المالیة 7الدولي للتقاریر للتقاریر المالیه 
    .، وبذلك یؤثر على فترة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة J(A 34.16(المالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر " 1باإلضافة إلى التعدیالت أعاله والمعاییر الجدیدة تم تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
إن المجموعة ال تطبق المعاییر الدولیة ألول . 2013ینایر  1إعتبارًا من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد " مرةالمالیة ألول 

  .مرة ، ولذلك فإن التعدیل ال یعني المجموعة
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، ولكن ال تأثیر لها على سیاسات المجموعه 2013ینایر  1إن التعدیالت التالیه للمعاییر أصبحت ساریه المفعول منذ 

  .المحاسبیه وال على مركزها المالي وأدائها
 
  

  المحتوى  التفسیر/ المعیار 
      

    )اإلفصاح: (األدوات المالیة  7المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
     اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى  12المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

    )تعدیل(عرض بنود إیرادات شاملة أخرى   1معیار المحاسبة الدولي 
    )معدل(منافع الموظفین   19معیار المحاسبة الدولي 
  )تعدیل(لى مالكي أدوات حقوق الملكیه عاألثار الضریبیه للتوزیعات   32معیار المحاسبه الدولي 

  
ولیة الجدیدة للتقاریر المالیة والتي یسري مفعولها للفترات المالیة تدرس المجموعة اآلثار الناتجة عن تطبیق المعاییر الد  

 :المستقبلیة ، كما أن المجموعة لم تطبق مبكرًا أي من المعاییر الجدیدة التالیة

  
  تاریخ النفاذ  المحتوى  التفسیر/ المعیار 

      
  2015ینایر  1  األدوات المالیة  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، األدوات 32تعدیل على معیار المحاسبه الدولي  32المحاسبه الدولي معیار 
  2014ینایر  1  المالیه عرض عن تسویه الموجودات و المطلوبات
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  أساس توحید البیانات المالیة 
وجمیع الشركات . ع0م0للشركة المتحدة للتنمیة شالموحدة على البیانات المالیة  المرحلیه المختصرة تشتمل البیانات المالیة

یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة األم وبإستخدام . 2013 سبتمبر 30التابعة لها كما في 
والشركات . ع.م.نمیة شتشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة المتحدة للت. سیاسات محاسبیة ثابتة

  :التابعة المدرجة في الجدول التالي
  
  %نسبة الملكیه   بلد التأسیس 
   2013  2012  
       

 51 51 قطر  .م.ق.م.شركة قطر لتبرید المناطق ش
 100 100 جمهوریة تركیا  میلینیا إنك

  100  100  قطر  و.ش.روناتیكا میدل إیست قطر ش
  100  100  قطر  و.ش.شركة اللؤلؤة قطر ش

  100  100  قطر  و.ش.شركة  تنمیة الضیافة ش
  100  100  قطر  و.ش.شركه المتحدة للموضة واألزیاء ش

  100  100  قطر  و.ش.شركة مدینة سنترال ش
  100  100  قطر   و.ش.شركة أبراج كارتیر ش

  53  53  جزیرة كایمان  صندوق اللؤلؤة قطر للتطویر العقاري 
  100  100  قطر  و.ش.الشركة المتحدة الدارة المرافق ش

  100  100  قطر   و.شِ.شركة سكوب لوسائل االعالن و االتصاالت ش
  100  100  قطر  و.ش.شركة براجما تیك ش

  50  50  قطر  م.م.شركة جیكو ذ
  100  100  قطر  و.ش.جلیتر ش

  100  100  جمهوریة تركیا  شركة تنمیة المشاریع
  100  100  قطر  و.ش.شركة أنشور بلس ش

  100  100  قطر  و.ش.شركة مدیناأنوفا ش
  100  100  قطر  و.ش.شركة مالك اللؤلؤة ش

  100  100  جزیرة كایمان  الشركة المتحدة لتنمیة االستثمار
  100  100  قطر  و.ش.الشركة المتحدة لحلول إدارة المرافق ش

  100  100  جزیرة كایمان  )1(شركه بورتو أربیا للتأجیر
  100  100  قطر  و.ش.شركه المنتجعات و المرافق الترفیهیة  ش
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  تتمة –أساس توحید البیانات المالیة 

وتقوم بإدراج انستولیشن .في مجال تشیید وتملك وتشغیل أنظمة تبرید المناطق. م.ق.م.تعمل شركة قطر لتبرید المناطق ش
  .لمالیة الموحدفي بیناتها ا%) 51(م .م.و شركة كول تك قطر  ذ%) 51(م .م.ذ 2006انتجریتي 

  

إن شركة میلینیا إنك متخصصة في مجال نظم معالجة میاه الصرف الصحي كما أنها تمثل شركات كبرى في مجالي 
في % 40بناء على عملیة التصفیة، إقتنت المجموعة األسهم التي ال تتمتع بالسیطرة بنسبة . اإلنشاءات والقطاعات الصحیة

  %.100الى % 60همتها من ، وبالتالي زادت مسا2009اكتوبر  26
 

تمت  2008خالل سنة . و بتطویر وتشغیل وبیع المعدات البحریة والمرتبطة بالبحار.ش.تقوم روناوتیكا میدل إیست قطر ش
تم دفع الزیادة في رأس المال . ملیون لایر قطري 100ملیون لایر قطري إلى  30زیادة رأسمال روناتیكا میدل إیست قطر من 

اشترت المجموعة الحقوق الغیر  2009خالل سنة %. 88إلى % 60ب المجموعة والتي زادت مساهمتها من بالكامل من جان
  %.100إلى % 88مسیطر علیها في روناتیكا میدل إیست وبالتالي زادت مساهمتها من 

  

  .في مجال التطویر العقاريیتعلق . ش.شركة اللؤلؤة قطر ش نشاط
  

دارة المطاعم والفنادق والمنتجعات وتطویر وبیع و باال.ش.تقوم شركة تنمیة الضیافة ش ٕ شراء البضائع / ستثمار في وا
و شركة %) 84(وتقوم شركة تنمیة الضیافة بإدراج شركة تنمیة المطاعم اللبنانیة .االستهالكیة سریعة البیع في قطاع الضیافة

م .م.ورایزنج سن ذ%) 90(للبناني الحدیث و مطعم لیزا ا%) 90(م .م.وفلیفر اوف میكسیكو ذ%) 80(م .م.تشاینا سكویر ذ
زیادة راس مال  2011وقد تم خالل عام .في بیاناتها المالیة الموحدة%) 90(وأوربان رستورنتس دیفیولبمینت %) 95.68(

  .ملیون لایر قطري 50ملیون لایر قطري إلى  18,250الشركة من 
  

الشركة مفوضة باقتناء . ال بیع منتجات صناعات الموضةو بمزاولة أعم.ش.تقوم الشركة المتحدة للموضة واألزیاء ش
تقوم الشركه المتحده للموضه و لألزیاء بإدراج شركات  .  امتیازات العالمات التجاریة العالمیة عالیة الجودة في الشرق األوسط

اس مال الشركة من زیادة ر  2011وقد تم خالل  عام .في بیانتها المالیه الموحده%) 60(و روني  نقوزي %) 51(هاریف 
  .ملیون لایر قطري 80ملیون لایر قطري إلى  18,250

  .و بمزاولة أعمال االستثمار العقاري.ش.تقوم شركة مدینة سنترال ش
  

  .في مجال التطویر العقاريیتعلق  و.ش.شركة أبراج كارتیر شنشاط         
  

لقد تم تحدید العمر الزمني للصندوق لثالثة أعوام .لؤة قطریعمل صندوق اللؤلؤة قطر للتطویر العقاري في بیع العقارات في لؤ 
وقد لمده سنه على التوالي  2012و  2011شهرا وقد تم تجدید عمر الصندوق في سنه  12قابلة للتجدید لفترتان كَال منها 

  .تم االنتهاء من إجراءات تصفیه الصندوق خالل الفترة .2013فبرایر  19عمر الصندوق في  أنتهى
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  تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة   3

  تتمة –أساس توحید البیانات المالیة 
  

و وتقوم الشركة بمزاولة .ش.إلى الشركة المتحدة الدارة المرافق ش" و .ش.شركة اللؤلؤة لإلدارة والعملیات ش"تم تغیر إسم 
  .أنشطة  ادارة المرافق

  
  .بمزاولة أنشطة اإلعالناتلق یتع و.ش.شركة سكوب  لوسائل اإلعالم واالتصاالت ش نشاط

  
  .تم أخد قرار بإغالق فرع الشركه بلبنان 2012و بتقدیم حلول تقنیة المعلومات، خالل عام .ش.تقوم شركة براجما تیك ش

  
خالل العام تم أخذ قرار بتصفیه الشركة، و ما زالت .م بمزاولة أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنت.م.تقوم شركة جیكو ذ

  .ات التصفیه قید التنفیذإجراء
  

  .و بمزاولة أنشطة التنظیف .ش.تقوم شركة جلیتر ش
  

  .بمزاولة أنشطة العقاراتیتعلق  شركة تنمیة المشاریع نشاط
    

  .فنیه ودراسه المخاطر المتعلقة بانشطه التأمینالخدمات الو  بمزاولة أنشطة وكاالت التأمین و .ش.تقوم شركة أنشور بلس ش
  

و  وتقوم الشركة بمزاولة التسجیل العقاري .ش.إلى شركة میدناانوفا ش" و.ش.شركة االبتكار لالستثمار ش"إسم  تم تغیر       
  .وخدمات البلدیه في اللؤلؤة قطر

  
  .و  بمزاولة أنشطة ادارة الممتلكات العقاریة.ش.تقوم شركة مالك اللؤلؤة ش        

  
  .    ر بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطویرتقوم الشركة المتحدة لتنمیة االستثما        

  
  .و تقوم بمزاولة أنشطة حلول تكنولوجیا المعلومات.ش.الشركة المتحدة لحلول إدراة المرافِق ش

  .بمزاولة أنشطه التأجیر العقاریة) 1(تقوم شركه بورتو أرابیا للتأجیر       

  الت قید التأسیس وسوف تقوم بمزاولة أنشطة التطویرما ز   و.ش.شركه المنتجعات و المرافق الترفیهیة  ش       
  .و التشغیل المتعلقة بالمنتجعات       
  روفات واألرباح والخسائر الناتجة تم حذف جمیع األرصدة والمعامالت بین شركات المجموعة بما في ذلك اإلیرادات والمص       
  .عن العملیات بین الشركات المدرجة في الموجودات      

  
الشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجموعة، یتم إدراج البیانات المالیة  للشركات التابعة في البیانات المالیه    

لى تاریخ توقف هذه السیطرة ٕ تقوم المجموعة بتوحید كافة الشركات التي تتمتع بالقدرة على .الموحدة من تاریخ بدء السیطرة وا
  .و التشغیلیةتطبیق السیاسات المالیة 
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  تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة   3

  تتمة  -أساس توحید البیانات المالیة 
المسیطر علیها الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوك من قبل المجموعة وتظهر  یرتمثل حقوق غ  

ركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من حقوق كبند منفصل في بیان الدخل الموحد وضمن حقوق المساهمین  في بیان الم
  .مالكي الشركة األم

  
عند فقدان السیطرة ، تقوم المجموعة  بإلغاء تحقیق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأیة مساهمة ال تتمتع بالسیطرة   

ز تم االعتراف به عند فقدان یتم االعتراف بأي فائض أو عج. والمكونات األخرى لحقوق الملكیة المتعلقة بالشركة التابعة
لو احتفظت المجموعة بأیة مساهمة في شركة تابعة سابقا، عندها یتم قیاس المساهمة بالقیمة . السیطرة في الربح أو الخسارة

في أعقاب ذلك تتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة أو . العادلة في التاریخ الذي فقدت فیه السیطرة
  .ى أنها موجود مالي متاح للبیع وذلك اعتمادا على مستوى النفوذ الذي یتم االحتفاظ بهعل

  
  التقدیرات  4

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على   
قد تختلف النتائج . لموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفاتتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المفصح عنها  ل

  .الفعلیة عن هذه التقدیرات
عند إعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبیق السیاسات   

اثلة لتلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة حول التقدیرات مم
  .2012دیسمبر  31المنتهیة في 

  
  إدارة المخاطر المالیة  5

تتسم أهداف وسیاسات المجموعة إلدارة المخاطر المالیة بالثبات مع تلك المفصح عنها في البیانات المالیة الموحدة كما في   
  .2012 دیسمبر 31وللسنة المنتهیة في 

  
  
  
  
  
  
  
  
   



  ع .م.الشركة المتحدة للتنمیة ش
 

  الموحدة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة 
  2013 سبتمبر 30في  كما

  
-18 - 

 

  العائد األساسي والمخفف للسهم   6
  .یحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح الفترة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  

  
  ة أشهر المنتهیةتسعلل  

   سبتمبر 30في 
  2013  2012 

  )مدققةغیر (    )مدققةغیر (  
  لایر قطريألف     طريألف لایر ق  
        
        

  417.438   505.773 ربح الفترة العائد لمالكي الشركة األم
  337.225   337.225  )ألف لایر قطري(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

  1.24    1.50  )لایر قطري(العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

  
خففة محتملة ق   ُ   .لذا فإن الربح المعدل للسهم مساوٍ للربح األساسي للسهم. ائمة في أي وقت خالل الفترةال توجد أسهم م

  
  عقارات وآالت ومعدات  7

 دیسمبر 31  سبتمبر 30 

  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
        

  4.033.134    4.027.647  ینایر 1صافي القیمة الدفتریة في 
  118.306    475.783  ضافاتإ

  )22.959(    )432.210(  تحویالت
  )99.825(    )82.669(  إهالك

  )1.009(    )5.612(  صافي االستبعادات
  4.027.647    3.982.939  السنة/ صافي القیمة الدفتریة في نهایة الفترة 
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 استثمارات عقاریة  8

  دیسمبر 31  سبتمبر 30  
  2013    2012  
  )دققةم(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
        

  6.318.835    6.401.173  ینایر 1الرصید في 
  82.338    148.862  ضافات صافي اال
  -    323.402  تحویالت

        
  6.401.173    6.873.437  السنه/ الرصید في نهایه الفترة 

 
   

 موجودات غیر ملموسة  9

 دیسمبر 31  سبتمبر 30  

  2013    2012  
  )مدققة(     )مدققةیر غ(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
        
        

  11.625    11.055  ینایر 1الرصید في 
  2.484    -  إضافات 

  )3.054(    )2.978(  إطفاء 
  11.055    8.077  السنة/ الرصید في نهایة الفترة 
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  استثمارات في شركات زمیلة   10
  

 :ة في شركات زمیلةلدى المجموعة االستثمارات التالی  

  
بلد 

  المساهمة  التأسیس
 دیسمبر 31  سبتمبر 30

2013    2012  
  )مدققة(     )مدققةغیر (      
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري      
            
            
            

  263.823    194.994  ٪45.9  قطر  ق.م.شركة الشرق األوسط للحفریات ش
  317.225    294.542  ٪20  قطر  ق.م.شركةالسیف المحدودة ش

  36.942    36.740  ٪32  قطر  م.م.الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ
  1.965    1.936  ٪30  قطر  أستیكو قطر

      528.212    619.955  
  

 استثمارات متاحة للبیع  11

 دیسمبر 31  سبتمبر 30  

  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
       

 344.683   391.255  أسهم متداولة –ارات متاحة للبیع استثم

 4.000   4.000  أسهم غیر متداولة –استثمارات متاحة للبیع 

  395.255   348.683 
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 أعمال قید التنفیذ  12

 دیسمبر 31  سبتمبر 30  

  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
        

  1.540.874    -  قناه كارتیر 
  

 والتي لم تصدر بها مشروع قناة كارتیر لتطویر 2012خالل عام  تمثل األعمال قید التنفیذ بصفة أساسیة التكالیف المتكبدة
  .2013دیسمبر  31كما في  إلى مخزون تحولالتي لم  فواتیر أو

لیه قد قامت الشركه المتحدة للتنمیة ، وع 2013فبرایر  19، لقد انتهى عمر الصندوق في 3كما هم موضح في إیضاح رقم 
  .2013مایو  30المتبقي من الصندوق منذ ) البضاعه(بشراء المخزون

  

 هالنقد وما في حكم  13
 دیسمبر 31  سبتمبر 30 

  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
       

 2.404.756  1.944.669 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 )138.913(  )85.893( یوماً  90ودائع ألجل تستحق بعد  / حجوزاتناقصًا 

 2.265.843  1.858.776 ةالنقدی اتكما في بیان التدفق النقد وما في حكمه

    
  .تحتسب نسب الفائدة لودائع الجل على اساس النسب التجاریة  
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 رأس المال    14

 دیسمبر 31  سبتمبر 30  

  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
     

        :رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
لایر قطري للسهم الواحد                        10سهم عادي بقیمة  337.225,000

  3.372.250    3.372.250  )لایر قطري للسهم الواحد 10سهم بقیمة 337.225.000:   2012( 
  

        )بألف (عدد األسهم 
 160.875    337.225  السنه/ المصدرة في بدایة الفترة 

 337.225    337.225  السنه/ المصدرة في نهایة الفترة 
  

سهم  337.225.000:2012(سهم عادي  337.225.000على  2013سبتمبر 30یتضمن رأس المال المصرح به كما في 
یحق لحاملي األسهم العادیة .جمیع األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل. ریاالت قطریة 10یة تبلغ وجمیعها بقیمة أسم) عادي

تتمتع . استالم توزیعات األرباح التي یعلن عنها من وقت آلخر كما یحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة
  .جمیع األسهم بحقوق متساویة بخصوص موجودات المجموعه
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  احتیاطیات أخرى  15
  

احتیاطي 
    القیمة العادلة

إحتیاطي تحوط 
    التدفق النقدي

احتیاطي تقییم 
    موجودات

اإلجمالي        
  سبتمبر 30

2013    

  اإلجمالي
  دیسمبر 31 

2012  
  )مدققة(    )غیر مدققة(              
  لایر قطريألف     لایر قطريألف     ألف لایر قطري    لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
                    

  1.616.482    1.581.334    1.603.870    )12.365(    )10.171(  )مدقق(ینایر 1الرصید في 
  )35.148(    53.213    -    2.878    50.335  )النقص/(لزیادةا

                    
/ الرصید في نهایة الفترة 

  1.581.334    1.634.547    1.603.870    )9.487(    40.164  السنة
 

    القیمة العادلة احتیاطي
  .یستخدم احتیاطي القیمة العادلة لتسجیل التغیرات، بخالف خسائر االنخفاض في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

  احتیاطي تحوط التدفق النقدي
  .یمثل احتیاطي تحوط التدفق النقدي حصه المجموعه من الدخل الشامل االخر لشركه زمیله

  الموجودات احتیاطي إعادة تقییم
یستخدم احتیاطي إعادة تقییم الموجودات لتسجیل الزیادات في القیمة العادلة للعقارات و أالت ومعدات وتسجیل النقص في حدود 

 الزیادة في نفس الموجودات التي تكون قد حققت سابقًا في حقوق الملكیة
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 قروض ألجل  16
 دیسمبر 31  سبتمبر 30  
  2013    2012  
  )مدققة(     )غیر مدققة(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري  ألف  
        

 6.176.931  5.388.620  ینایر 1الرصید في 
 4.567  2.405.698  المسحوب 

 )792.878(   )2.451.108(   المسدد 

      
  5.343.210   5.388.620 

 )37.489(   )37.451(   تكالیف التمویل غیر المطفأة المصاحبة للتمویل: ناقصا
 5.351.131  5.305.759  السنة/ الرصید في نهایة الفترة

        :تظهر في بیان المركز المالي كما یلي
 2.128.959  1.128.607  مطلوبات متداولة 

 3.222.172  4.177.152  مطلوبات غیر متداولة
  5.305.759   5.351.131 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعلومات القطاعیة  17
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توفر وحدات ، موعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقاریر حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتیجیة لدى المجموعةالمج لدى
ستراتیجیات تسویق مختلفة، بالنسبة لكل  ٕ العمل اإلستراتیجیة مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتها لتقنیات وا

دارة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة على نحو منتظم، یورد الملخص التالي وصفا للعملیات التشغیلیة وحدة عمل إستراتیجیة تقوم اال
  .لكل واحد من قطاعات المجموعة المفصح عنها

  
  .یتضمن ذلك التطویر العقاري و أعمال االنشاءات: التنمیة الحضاریة 

  .یائیة و الهیدروكربونیةیتضمن ذلك إنتاج وبیع المواد الكم: الطاقة و الهیدروكربون

  .وهي تتضمن االستثمار في وتطویر الفنادق ومرافق ترفیه وبیع مواد الرفاهیة: خدمات الضیافة والترفیه

  .تتضمن ادارة و تشید أنظمة تبرید المناطق و نشاطات الموانئ: البنیة التحتیة و المرافق

  
التامین وكاالت حلول تقنیة المعلومات وخدمات الوساطة العقاریة وخدمات تتضمن العملیات التشغیلیة األخرى تقدیم خدمات اإلعالن و 

  . وأنشطة برتوكوالت الدفع عبر االنترنت
    

  
یقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في التقاریر الداخلیة ، الخاصة بنتائج كل قطاع یصدر عنه تقریر أدناه البیاناتتم إدراج 

یتم استخدام ربح القطاع لقیاس األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل هذه المعلومات هي األكثر مالئمة ، نب االدارةالتي تتم مراجعتها من جا
یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات على أساس ، لتقییم نتائج قطاعات معینة بالنسبة للكیانات األخرى التي تعمل في هذه المجاالت

  .التعامل التجاري
  

  غرافیةالقطاعات الج
، ) ا  في جمهوریه تركیامالتي تم تأسسیه(لم تنوع المجموعة أنشطتها خارج دولة قطرباستثناء شركة ملینیا وشركة تنمیه المشاریع 

ا  في جزیرة مالتي تم تأسسیه) (1(صندوق اللؤلؤة قطر للتطویر العقاري ، الشركه المتحدة لتنمیه االستثماروشركة بورتو ارابیا للتاجیر
وحیث أنه ال یوجد عملیات ذات قیمه جوهریه لهؤالء الشركات خارج قطر، وبالتالي جمیع موجودات المجموعة هي داخل دولة ) نكایما
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