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اإلدارةمجلسأعضاءالسادةإلىالموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتمراجعةحولتقریر
للتنمیة ش.م.ع.ق.المتحدةالشركةالكرام

المقدمة
. ق.ع.م.شللتنمیةلقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد المرفق للشركة المتحدة

والبیانات 2016یونیو 30التابعة (ویشار إلیهم جمیعًا بـ "المجموعة") كما في ("الشركة") وشركاتها 
المرحلیة المختصرة الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل وبیان التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات 

النقدیة لفترة الستة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات المتممة األخرى.

اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة وفقًا لمعیار إن مجلس
. إن مسؤولیتنا هي إصدار نتیجة مراجعة حول هذه التقاریر المالیة المرحلیة34المحاسبة الدولي رقم 

ي قمنا بها.البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة استنادًا إلى أعمال المراجعة الت

نطاق المراجعة 
مراجعة البیانات المالیة ، 2410لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

. تتضمن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة إجراء إستفسارات المرحلیة من قبل المدقق المستقل للمؤسسة
ر المالیة والمحاسبیة ، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مبدئیًا من األشخاص المسؤولین عن األمو 

أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق تدقیق یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة ، وبالتالي ال 
نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال التدقیق. 

نبدي رأیًا حول التدقیق وعلیه فإننا ال

نتیجة المراجعة
استنادًا إلى مراجعتنا ، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

.34المرفقـة لم یتم إعدادهـا ، من كافـة النواحي المادیة ، وفقـًا لمعیار المحاسـبة الدولـي رقم 

ویونغإرنستعن

قســـوسفـــــــراس
قانونــــيمحــــاسب

٢٣٦رقمالحساباتمراقبيسجل
2016یولیو18الدوحة في 
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الموحد المختصرالمرحلياألرباح أو الخسائربیان 
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

منتهیةالستة أشهر لل
یونیو30في 

20162015

(مراجعة)(مراجعة)
ألف لایر قطريلایر قطريألف اتایضاح

811.4881.011.447اإلیرادات
)354.357()335.193(تكلفة اإلیرادات

476.295657.090إجمالي الربح

17.65920.021توزیعات أرباحإیرادات 
79.725109.870أخرىتشغیلیةإیرادات
-)16.879(أصول مالیة متاحه للبیع وٕانخفاض بیعخسارة 

)172.929()168.767(بیع وتسویقو مصاریف عمومیة وٕاداریة

388.033614.052الربح التشغیلي

16.51116.633إیرادات التمویل 
)67.026()60.640(تكالیف التمویل 

)50.393()44.129(صافي تكالیف التمویل

9.07313.409حصة من صافي نتائج شركات زمیلة

352.977577.068ربح الفترة

الربح عائد إلى :
331.811557.181الشركة األمحاملي أسهم

21.16619.887حقوق غیر المسیطر علیها

352.977577.068ربح الفترة

العائد األساسي للسهم 
60.941.57ساسي للسهمالعائد األ
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الموحد المختصرالشامل المرحليبیان الدخل
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

للسته أشهر المنتهیه
یونیو30في 

20162015

(مراجعة)(مراجعة)اتایضاح
لایر قطريألفألف لایر قطري

352.977577.068ربح الفترة
 /

15)101.842(404
-)159(

251.135577.313

229.969557.426

21.16619.887

251.135577.313
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الموحدالمختصر بیان المركز المالي المرحلي
2016یونیو 30كما في 

دیسمبر 31یونیو 30
20162015

(مدققة)(مراجعة)اتإیضاح
لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

الموجودات
غیر المتداولةالموجودات 

74.690.3984.499.199عقار وآالت ومعدات
88.691.2538.704.709استثمارات عقاریة
98.5513.678ملموسةموجودات غیر 

10307.113308.600استثمارات في شركات زمیلة
12140.206140.165طویله األجل–أخرى مدینةو أرصدة مدینةذمم 

11168.871449.456متاحة للبیعمالیة أصول 

14.006.39214.105.807إجمالي الموجودات غیر المتداولة

المتداولةالموجودات 
1.397.3831.369.647مخزون

121.646.7561.385.514قصیرة األجل–صافي ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى 
131.610.1492.277.347النقد وما في حكمه

4.654.2885.032.508إجمالي الموجودات المتداولة

18.660.68019.138.315إجمالي الموجودات

والمطلوباتالملكیةحقوق 
الملكیةحقوق 

143.540.8623.540.862رأس المال
1.554.3941.521.213احتیاطي قانوني
151.492.1641.594.006احتیاطیات أخرى

4.024.5794.257.545مدورةرباح أ

10.611.99910.913.626الشركة األملحاملي أسهمالحقوق العائدة 

375.154372.925حقوق غیر المسیطر علیها 

10.987.15311.286.551الملكیةإجمالي حقوق 

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداوله

164.213.0813.429.677ذات فوائدقروض 
121.003100.139محتجزة مستحقة الدفعمبالغ

78.59469.175طویله األجل–ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى 
36.25038.213مكافآت نهایة خدمة الموظفین

4.448.9283.637.204المتداولةغیر إجمالي المطلوبات
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تتمه-الموحد المختصربیان المركز المالي المرحلي
2016یونیو 30كما في 

دیسمبر 31یونیو 30
20162015

(مدققة)(مراجعة)اتإیضاح
لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

المتداولةالمطلوبات
2.547.7812.663.773ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

16520.0141.377.014ذات فوائدقروض 
156.804173.773محتجزة مستحقة الدفعمبالغ

3.224.5994.214.560المتداولةإجمالي المطلوبات

7.673.5277.851.764إجمالي المطلوبات

18.660.68019.138.315والمطلوباتالملكیةإجمالي حقوق 

182016

------- ----------------------- -------- -----------------------
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الموحد المختصرالمرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

الشركة األمحاملي أسهمالعائد إلى 

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
إحتیاطیات أخرى

إجماليأرباح مدورة)15(إیضاح 
حقوق غیر 
مسیطر علیها

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

12016(3.540.8621.521.2131.594.0064.257.54510.913.626372.92511.286.551

---331.811331.81121.166352.977

افي ص
)101.842(-)101.842(-)101.842(--للبيع

--)101.842(-)101.842(-)101.842(

--)101.842(331.811229.96921.166251.135

-33.181-)33.181(---
---)531.129()531.129()19.404()550.533(
---)467()467(467-

-33.181-)564.777()531.596()18.937()550.533(

3020163.540.8621.554.3941.492.1644.024.57910.611.999375.15410.987.153



ع.قشركة المتحدة للتنمیة ش.م.ال

جزءًا من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة19إلى 1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
-7-

تتمة-الموحد المختصرالمرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

الشركة األمحاملي أسهمالعائد إلى 

إحتیاطیات أخرى 

120153.540.8621.452.2491.680.1284.098.76310.772.002347.04511.119.047

---557.181557.18119.887577.068

صافي 
--404-404-404
--)159(-)159(-)159(

--245-245-245

--245557.181557.42619.887577.313

-55.718-)55.718(---
---)442.608()442.608()19.404()462.012(

-55.718-)498.326()442.608()19.404()462.012(

3020153.540.8621.507.9671.680.3734.157.61810.886.820347.52811.234.348
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ة المرحلي المختصر الموحدبیان التدفقات النقدی
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

یونیو30یونیو30
20162015

(مراجعة)(مراجعة)
لایر قطريألف لایر قطريألف 

التشغیلالتدفق النقدي من أنشطـة
352.977577.068الفترةربح 

:لـتعدیالت
)13.409()9.073(حصة من صافي نتائج شركات زمیله

735.40138,177إستهالك
91.122735إطفاء و إلغاء أصول غیر ملموسة

59)2.380(خسارة من استبعاد عقار وآالت ومعدات(ربح)  
44.12950.393صافي تكالیف التمویل

)20.021()17.659(إیرادات توزیعات
2.816-أصول متاحة للبیعإستبعادخسارة من 

-16.879متاحه للبیعخسارة بیع وٕانخفاض أصول مالیة
610-إلغاء أصول 

4.6277.590مخصص مكافأة نهایة خدمة الموظفین

426.023644.018أرباح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل:
72.098155.354مخزون

)50.311()247.033(مدینة أخرىذمم مدینة وارصدة 
)242.244()114.328(ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى 
)10.264(3.895مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 

140.655496.553النقد من أنشطة التشغیل
)69.004()62.600(تكالیف تمویل مدفوعة

13.719-أصول متاحه للبیعإستبعادمتحصالت من 
)2.160()7.113(مكافأة نهایة خدمة الموظفین مدفوعة

70.942439.108صافي النقد من أنشطة التشغیل

التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار
)234.795()317.980(7إضافات لعقار وآالت ومعدات

2.676255متحصالت من بیع عقار وآالت ومعدات 
)8()5.995(9إضافات أصول غیر ملموسة

19.01515.275إیرادات تمویل مستلمه
17.65920.021ایرادات توزیعات ارباح مستلمة

)36.468()1.453(8إضافات  إستثمارات عقاریة
)989.479(359.640ثالثه شهورحركة الودائع الجل التي تستحق بعد

-151.791صافي متحصالت من بیع أصول مالیة متاحة للبیع
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تتمة-ة المرحلي المختصر الموحد بیان التدفقات النقدی
2016یونیو 30المنتهیة في للستة أشهر 

یونیو30یونیو30
20162015

(مراجعة)(مراجعة)
لایر قطريألف لایر قطريألف 

10.56030.400توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة

)1.194.799(235.913االستثمارأنشطة)المستخدم فيمن (النقد صافي 

التدفق النقدي من أنشطة التمویل
16283.152720.335مبالغ مسحوبة بموجب قروض 

)893.406()361.356(16تسدیدات قروض
)455.033()536.209(أرباح مدفوعة 

)628.104()614.413(تمویلالصافي النقد المستخدم في أنشطة

)1.383.795()307.558(صافي النقص في النقد و ما في حكمه

1.053.5702.435.061النقد وما في حكمه في بدایه الفترة 

13746.0121.051.266النقد وما في حكمه في نهایة الفترة
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1    .

) الصادر في 2("الشركة") كشركة مساهمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم (ق..عتأسست الشركة المتحدة للتنمیة ش.م
تضم . 7256وعنوانه الدوحه ص.ب لة قطردو . یوجد مكتب الشركة المسجل في بوالتي یتم تداول اسهمها1999فبرایر 2

البیانات 2016یونیو30في  تهیةولفترة الثالثة أشهر المنالموحدة للشركة كما في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة
وشركاتها التابعة (ویشار إلیهم جمیعَا بـ "المجموعة" ومنفصلة بـ "شركات المجموعة") ومساهمة المجموعة في المالیة للشركة

.3تم اإلفصاح عن البیانات  حول هیكل المجموعة في إیضاحالشركات الزمیلة.

واإلستثمار في البنیة التحتیة والمرافق ، والهیدروكربونات والطاقة ، والتنمیة النشاط الرئیسي للمجموعة هو المساهمة 
الحضاریة ، والمشاریع المرتبطة بالبیئة، والموانئ والخدمات ذات الصلة ، واألزیاء ، والضیافة والترفیه ، وٕادارة األنشطة ، 

.أمینوأنشطة وكاالت التواإلعالنات ، وتوفیر حلول تكنولوجیا المعلومات ،

تم منح الشركة الحق لتطویر جزیرة اصطناعیة في المیاه القطریة وذلك لبیع 2004لسنة 17بموجب المرسوم األمیري رقم 
و/أو تأجیر العقارات. تعمل الشركة حالیًا في تطویر هذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. یشمل مشروع اللؤلؤة 

ملیون متر مربع) وتحویلها إلى جزیرة اصطناعیة وتطویر 4.2هكتار (985ة قدرها قطر استصالح أراضي تغطي مساح
الجزیرة إلى مجموعة من المناطق السكنیة وفلل على الواجهة البحریة ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم 

الالزمة. یتم تنفیذ أعمال االستصالح وأحواض لرسو القوارب إضافة إلى المدارس والبنیات التحتیة والمرافق االجتماعیة
.2011والتطویر على عدة مراحل تجمع بین االستخدام والتطویر حیث تم إنجازها بشكل جوهري في

للستة ـ
.ـ302016

2.

34"
".

312015.

312015
www.udcqatar.com.
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تتمة-.3

تتمة-

1638

1638

12016

27

12016

2012–2014
12016ي

5

5
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تتمة–.3

تتمة–

7

يي

في 7

7
 ،

19

لعملة ، ينبغي 
.

34

.

1
11 .

:

1
تفصيل
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يتأث12016
.

تتمة–.3

تتمة-

101228
:

1010

10

28

12016
.

12–12017

712017
912018

1512018
1612019
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تتمة–.3

. .
302016

.

20162015

5151
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
100100

1(100100
100100

لتبرید المناطق تعمل شركة قطر
) %100ذ.م.م (2006ش.م.ق.م. في مجال تشیید وتملك وتشغیل أنظمة تبرید المناطق.وتقوم بإدراج انستولیشن انتجریتي 

ه.في بیناتها المالیة الموحد) %100(و شركة كول تك قطر  ذ.م.م 
ألف لایر قطري كما 375.518مالي بمبلغ یعود إجمالي رصید الحصة الهامة غیر المسیطرة علیها والمدرج في بیان المركز ال

من حقوق ملكیة الشركة القطریة %49ألف لایر قطري) إلى نسبة 373.873: 2015دیسمبر31(2016یونیو30في 
ألف 21.049لتبرید المناطق ش.م.ق.م والتي ال تمتلكها المجموعة. بلغت األرباح المخصصة للحصة غیر المسیطرة الهامة 

ألف لایر قطري).19.825: 2015لایر قطري (
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وبیع المعدات البحریة والمرتبطة بالبحار. خالل سنة المرسىتقوم روناوتیكا میدل إیست قطر ش.ش.و بتطویر وتشغیل
ملیون لایر قطري. تم دفع الزیادة في 100ملیون لایر قطري إلى 30تمت زیادة رأسمال روناتیكا میدل إیست قطر من 2008

وعة اشترت المجم2009. خالل سنة %88إلى %60رأس المال بالكامل من جانب المجموعة والتي زادت مساهمتها من 
.%100إلى %88الحقوق الغیر مسیطر علیها في روناتیكا میدل إیست وبالتالي زادت مساهمتها من 

و یتعلق في مجال التطویر العقاري.شركة اللؤلؤة قطر ش.ش.نشاط

تمةت-.3
تتمة–

شراء البضائع االستهالكیة سریعة البیع في قطاع وشركة تنمیة الضیافة ش.ش.و باالستثمار في إدارة المطاعم وبیع تقوم
)%90) وفلیفر اوف میكسیكو ذ.م.م (%84الضیافة.وتقوم شركة تنمیة الضیافة بإدراج شركة تنمیة المطاعم اللبنانیة (

في بیاناتها )%100ووفایل ماستر رستورانت ذ.م.م ()%90یفیولبمینت () وأوربان رستورنتس د%95.68ورایزنج سن ذ.م.م (
ملیون لایر 50ملیون لایر قطري إلى 18.250زیادة راس مال الشركة من 2011وقد تم خالل عام المالیة الموحدة.

) على %80.1ر () و شركة تشاینا سكوی%90.إتخدت إدارة الشركة القرار بتوقیف نشاط المطعم البناني الحدیث (قطري
و مازالت إجراءات التصفیة قید التنفیذ.2015سبتمبر 30و 2014مایو 31التوالي في 

وتشغیل الموضة. الشركة مفوضة باقتناء ةتقوم الشركة المتحدة للموضة واألزیاء ش.ش.و بمزاولة أعمال بیع منتجات صناع
هلألزیاء بإدراج شركاو ةالشرق األوسط. تقوم الشركه المتحده للموضامتیازات العالمات التجاریة العالمیة عالیة الجودة في 

ملیون لایر 18.250زیادة راس مال الشركة من 2011) في بیانتها المالیه الموحده. وقد تم خالل  عام %60روني  نقوزي (
%51والمملوكة بنسبة ، تم إیقاف عملیات التشغیل لشركة هاریف2014سبتمبر 30. في ملیون لایر قطري80قطري إلى 

. و ما زالت إجراءات التصفیة قید التنفیذ. 2014من قبل المتحدة للموضه و األزیاء في 
تقوم شركة مدینة سنترال ش.ش.و بمزاولة أعمال االستثمار العقاري.

في مجال التطویر العقاري.یتعلق شركة أبراج كارتیر ش.ش.ونشاط 
دارة المرافق.إدارة المرافق ش.ش.و بمزاولة أنشطة  الشركة المتحدة إلتقوم

بمزاولة أنشطة اإلعالنات.یتعلق شركة سكوب  لوسائل اإلعالم واالتصاالت ش.ش.ونشاط
تم أخد قرار بإغالق فرع الشركه بلبنان.2012حلول تقنیة المعلومات، خالل عام بیتعلقشركة براجما تیك ش.ش.ونشاط
.أنشطة التنظیفیتعلق في.و شركة جلیتر ش.شنشاط
ودراسه المخاطر المتعلقة ةفنیالخدمات الوكاالت التأمین و یتعلق فيشركة أنشور بلس ش.ش.و  نشاط

.للمجموعةالتأمینةنشطأب
التسجیل العقاري وخدمات البلدیه في اللؤلؤة قطر.یتعلق فيشركة میدناانوفا ش.ش.و نشاط 

دارة الممتلكات العقاریة.إتقوم شركة مالك اللؤلؤة ش.ش.و  بمزاولة أنشطة 
و األستثمار العقاري.تقوم الشركة المتحدة لتنمیة االستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطویر 

نشطة حلول تكنولوجیا المعلومات.بایتعلقش.ش.و التكنولوجیاالشركة المتحدة لحلول نشاط

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

.تشغیل وتطویر المنتجعاتأنشطة یتعلق فيشركه المنتجعات و المرافق الترفیهیة  ش.ش.ونشاط
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اإلیرادات الملكیة و الموجودات والمطلوبات وحقوق تم حذف جمیع األرصدة والمعامالت بین شركات المجموعة بما في ذلك 
.المجموعةالناتجة عن العملیات بین شركات والتدفقات النقدیة والمصروفات 

الشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجموعة، یتم إدراج البیانات المالیة  للشركات التابعة في البیانات المالیه 
لسیطرة.تقوم المجموعة بتوحید كافة الشركات التي تتمتع بالقدرة على الموحدة من تاریخ بدء السیطرة وٕالى تاریخ توقف هذه ا

تطبیق السیاسات المالیة و التشغیلیة.

تمةت-.3
تتمة–

من قبل المجموعة وتظهر تمثل حقوق غیر المسیطر علیها الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوك 
كبند منفصل في األرباح أو الخسائر الموحد وضمن حقوق الملكیه في بیان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من حقوق 

.مالكي الشركة األم

السیطرة عند فقدان السیطرة ، تقوم المجموعة  بإلغاء تحقیق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأیة مساهمة ال تتمتع ب
والمكونات األخرى لحقوق الملكیة المتعلقة بالشركة التابعة. یتم االعتراف بأي فائض أو عجز تم االعتراف به عند فقدان 
السیطرة في بیان الربح أو الخسارة الموحد. لو احتفظت المجموعة بأیة مساهمة في شركة تابعة سابقا، عندها یتم قیاس 

لتاریخ الذي فقدت فیه السیطرة. في أعقاب ذلك تتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فیها بطریقة المساهمة بالقیمة العادلة في ا
حقوق الملكیة أو على أنها موجود مالي متاح للبیع وذلك اعتمادا على مستوى النفوذ الذي یتم االحتفاظ به.

4.

أن تقوم بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة من اإلدارة
السیاسات المحاسبیة والمبالغ المفصح عنها  للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن 

هذه التقدیرات.
مة التي وضعتها اإلدارة عند تطبیق السیاسات عند إعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة كانت األحكام الها

المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة حول التقدیرات مماثلة لتلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة 
.2015دیسمبر 31المنتهیة في 

5.
المالیة بالثبات مع تلك المفصح عنها في البیانات المالیة الموحدة كما في تتسم أهداف وسیاسات المجموعة إلدارة المخاطر 

.2015دیسمبر 31وللسنة المنتهیة في 

6

خال

30
20162015
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331.811557.181

(354.086354.086
0.941.57

7
3031

20162015

14.499.1994.001.168
317.980607.410

)91.084()5.200(
)35.401()75.217(

)296()601(
)28.361(-متضمنا

4.690.3984.499.199

8
3031

20162015

18.704.7098.394.340
–1.45337.189

)14.909(150.692
-122.488

8.691.2538.704.709

9
3031

20162015
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13.6784.466
5.995462

-355
)298(-
)824()1.454(
-)151(

8.5513.678

10

بلد 
المساهمةالتأسیس

دیسمبر31یونیو30

20162015
( مدققة)(مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف 

- -٪45.9قطرأ)(إیضاح شركة الشرق األوسط للحفریات ش.م.ق 
252.906254.506٪20قطر(إیضاح ب)شركةالسیف المحدودة ش.م.ق

53.12853.015٪32قطر(إیضاح ج)الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م
1.0791.079٪30قطر)إیضاح دأستیكو قطر(

307.113308.600

إیضاحات
تعمل شركة الشرق األوسط للجرف والحفریات ش.م.ق. (الشركه الزمیله) في عملیات الجرف والحفریات في دول الخلیج )أ(

. 2013انخفضت قیمة حقوق الملكیة المحتفظ بها في الشركة الزمیلة بالكامل خالل سنة والدول المجاورة. 
الكایل الخطي والمنتجات البتروكیماویة والمواد الرئیسیة لصناعة تعمل شركة السیف المحدودة ش.م.ق في إنتاج وبیع بنزین (ب)

المنظفات في العالم.
تزاول الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م نشاط إنتاج وبیع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء األخرى.(ج)
تم أخذ قرار بتصفیة الشركة، حیث أن، 2014تقوم أستیكو قطر بمزاولة نشاط إدارة العقارات. خالل العام (د)

إجراءات التصفیة قید التنفیذ.
متاحة للبيعمالية 11

دیسمبر31یونیو30

20162015
( مدققة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطري
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56.399254.182––متاحة للبيع 
––108.472191.274
–4.0004.000

168.871449.456

، تم إظهار إستثمارات حقوق الملكیه غیر المتداوله بقیمه التكلفه و ذلك لعدم توفر سعر سوقي متداول 2016یونیو30كما في 
أو قیاسات معتمده لتحدید القیمه العادله.

12
دیسمبر31یونیو30

20162015
( مدققة)(مراجعة)

قطريألف لایر ألف لایر قطري

1.646.7561.385.514جلأل–

(140.206140.165(جل–

1.786.9621.525,679

)I( للحفریات ش.م.ق. القرض، قامت المجموعة بتوقیع إتفاقیة تمویل للشركة التابعة شركة الشرق األوسط 2015خالل العام
ذات فوائد ، وهو مستحق في نهایة مدة القرض.الممنوح

ه13
دیسمبر31یونیو30

20162015

( مدققة)(مراجعة)
ألف لایر قطريألف لایر قطري

285.368230.441في
1.324.7812.046.906

1.610.1492.277.347
:90)864.137()1.223.777(

746.0121.053.570
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14
دیسمبر31یونیو30

20162015

( مدققة)(مراجعة)
ألف لایر قطريألف لایر قطري

: 2015لایر قطري للسهم الواحد (10سهم عادي بقیمة 354.086.248
3.540.8623.540.862لایر قطري للسهم الواحد)10سهم عادي بقیمة 354.086.248

)باالالف(عدد األسهم 
354.086354.086بدایة الفترة / السنةالمصدرة في 

354.086354.086نهایة الفترة / السنةفيالمصدرة

سهم 354.086.248: 2015سهم عادي (354.086.248على 2016یونیو30یتضمن رأس المال المصرح به كما في 
ریاالت قطریة. جمیع األسهم المـصدرة مدفوعة بالكامل. یحق لحاملي األسهم العادیة 10سمیة تبلغ إعادي) وجمیعها بقیمة 

ر كما یحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات المجموعة. تتمتع استالم توزیعات األرباح التي یعلن عنها من وقت آلخ
جمیع األسهم بحقوق متساویة بخصوص أصول المجموعة.

15

احتیاطي القیمة 
العادلة

إحتیاطي تحوط 
التدفق النقدي

إعادةاحتیاطي
تقییم موجودات

اإلجمالي        
یو نیو30

2016

اإلجمالي
دیسمبر31

2015

(مدققه)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري
1.505.0331.594.0061.680.128)7.511(96.484(مدقق)ینایر1في كماالرصید

)86.122()101.842(--)101.842(الزیادة / (النقص) 
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1.505.0331.492.1641.594.006)7.511()5.358(الرصید في نهایة الفترة / السنة

احتیاطي القیمة العادلة
المتاحة للبیع.المالیةصولیستخدم احتیاطي القیمة العادلة لتسجیل التغیرات، بخالف خسائر االنخفاض في القیمة العادلة لأل

تحوط التدفق النقدياحتیاطي 
زمیله.وعه من الدخل الشامل االخر لشركهمالمجةیمثل احتیاطي تحوط التدفق النقدي حص

احتیاطي إعادة تقییم الموجودات
تي تم تقییمها سابقا وتسجیل المعداتالت و الو أالیادات في القیمة العادلة للعقاریستخدم احتیاطي إعادة تقییم الموجودات لتسجیل الز 

.الزیادة في نفس الموجودات التي تكون قد حققت سابقًا في حقوق الملكیةالنقص في حدود 

16
دیسمبر31یونیو30

20162015
( مدققة)(مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف 

4.840.0915.098.334ینایر1الرصید في 
283.1521.679.861المسحوب 

)1.938.104()361.356(المسدد 
4.761.8874.840.091

)33.400()28.792(ناقصا: تكالیف التمویل غیر المطفأة المصاحبة للتمویل
4.733.0954.806.691الرصید في نهایة الفترة/ السنة
یلي:كما تظهر في بیان المركز المالي

520.0141.377.014مطلوبات متداولة 
4.213.0813.429.677مطلوبات غیر متداولة

4.733.0954.806.691

17.
لدى المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقاریر حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتیجیة لدى المجموعة. توفر 

، بالنسبة منفصلهستراتیجیات إلوحدات العمل اإلستراتیجیة مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتها 
، یورد الملخص التالي وصفا للعملیات مراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة على نحو منتظملكل وحدة عمل إستراتیجیة تقوم االدارة ب

التشغیلیة لكل واحد من قطاعات المجموعة المفصح عنها.

التنمیة الحضاریة : یتضمن ذلك التطویر العقاري و أعمال االنشاءات.
و الهیدروكربونیة.الطاقة و الهیدروكربون: یتضمن ذلك إنتاج وبیع المواد الكمیائیة

خدمات الضیافة والترفیه: وهي تتضمن االستثمار في وتطویر الفنادق ومرافق ترفیه وبیع مواد الرفاهیة.
البنیة التحتیة و المرافق: تتضمن ادارة و تشید أنظمة تبرید المناطق و نشاطات الموانئ.
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التامین.وكاالت قنیة المعلومات وخدمات تتضمن العملیات التشغیلیة األخرى تقدیم خدمات اإلعالن وحلول ت

یقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في التقاریر الداخلیة التي تتم مراجعتها من جانب االدارة. یتم استخدام ربح القطاع 
النسبة للكیانات األخرى لقیاس األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل هذه المعلومات هي األكثر مالئمة لتقییم نتائج قطاعات معینة ب

التي تعمل في هذه المجاالت. یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات على أساس التعامل التجاري.

القطاعات الجغرافیة
) (التي تم 1وشركة بورتو ارابیا للتاجیر(باستثناء الشركه المتحدة لتنمیه االستثمارلم تنوع المجموعة أنشطتها خارج دولة قطر

في جزیرة كایمان) وحیث أنه ال یوجد عملیات ذات قیمه جوهریه لهؤالء الشركات خارج قطر، وبالتالي جمیع سهماتأسی
المنتهیة في للفترة موجودات المجموعة هي داخل دولة قطر ، بناء على ذلك لیست هناك قطاعات جغرافیة متمیزة للمجموعة 

.2016یونیو30



ع.قالشركة المتحدة للتنمیة ش.م.

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة 
2016یونیو 30كما في 

تتمه-. المعلومات القطاعیة 17

اإلجماليأخرىالبنیة التحتیة و المرافقخدمات الضیافة و الترفیهالطاقة والهیدروكربونالتنمیة الحضاریة
یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30یونیو30

201620152016201520162015201620152016201520162015

)(مراجعةمراجعة)()(مراجعة)همراجع()(مراجعةمراجعة)()(مراجعةمراجعة)()(مراجعةمراجعة)((مراجعة)(مراجعة)

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
قطريلایر

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

اإلیرادات 
27.28334.011150.157144.08282.37857.690811.4881.011.447--551.570775.664الخارجیة

اإلیرادات فیما 
18816311.69910.05738.97940.40663.51365.655--12.64715.029بین القطاعات 

1813301.3811.08082036116.51116.633--14.12914.862إیرادات التمویل
60.64067.026--1611736.1016.861--54.37859.992تكالیف التمویل

2.8362.57121.72821.7281.0061.14535.40138.177--9.83112.733إهالك 

ربح/(خسارة) 
49.63249.08728.59311.137371.358650.000)1.616()11.841(--304.974591.392الفترة

حصة من 
صافي نتائج 
9.07313.409------2.6738.1416.4005.268شركات زمیلة
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تتمة-المعلومات القطاعیة 17
:

اإلیرادات
یونیو30یونیو30

20162015

(مراجعة)(مراجعة)
لایر قطريألف لایر قطريألف 

875.0011.077.102إجمالي إیرادات القطاعات
)65.655()63.513(إستبعاد اإلیرادات فیما بین القطاع

811.4881.011.447اإلیراد الموحد

الربح أو الخسارة
یونیو30یونیو30

20162015

(مراجعة)(مراجعة)
لایر قطريألف لایر قطريألف 

371.358650.000إجمالي ربح أو خسارة القطاعات 
)86.341()27.454(إستبعاد االرباح فیما بین القطاع

9.07313.409حصة من صافي نتائج شركات زمیلة

352.977577.068الربح الموحد للفترة
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة 
2016یونیو 30كما في 

األدوات المالیه18
القیمه العادله

31و2016یونیو 30فیما یلي مقارنه بین القیمه الدفتریه و القیمه العادله لألدوات المالیه للمجموعه كما في 
2015دیسمبر

القیمه العادلهالقیمه الدفتریه
دیسمبر31یونیو30دیسمبر31یونیو30

2016201520162015

(مدققه)(مراجعة)(مدققه)(مراجعة)
لایر قطريألف ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

المالیهاألصول
1.610.1492.277.3471.610.1492.277.347النقد وما في حكمه

1.786.9621.525.6791.786.9621.525.679صافي ذمم مدینه و أرصدة مدینه أخرى
168.871449.456168.871449.456متاحة للبیع أصول مالیة

3.565.9824.252.4823.565.9824.252.482

المطلوبات المالیه
2.626.3752.732.9482.626.3752.732.948ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى

4.733.0954.806.6914.733.0954.806.691قروض ذات فوائد
277.807273.912277.807273.912مبالغ محتجزة مستحقه الدفع 

7.637.2777.813.5517.637.2777.813.551

تحدید القیمه العادله
التقیم.مستویاتوٕافصاح القیمه العادله لألدوات المالیه بناءَا على تستخدم المجموعه التحلیل التالي لتحدید

األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة.: 1المستوى 
و :   مستویات أخرى حیث یكون لجمیع المدخالت تأثیر جوهري مالحظ على القیمه العادله المسجلة بصورة مباشرة أ2المستوى

وبصورة غیر مباشرة
ال تعتمد على معلومات سوقیه مالحظه.المسجله:  مستویات تستخدم مدخالت ذات تأثیر جوهري على القیمه العادله3المستوى

لدى المجموعه المستویات التالیه لألدوات المالیه المقاسه بالقیمه العادله:2015دیسمبر 31و 2016یونیو 30كما في 
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المالیهاألصول 
2016یونیو 30

3المستوى2المستوى 1المستوى (مراجعه)
قطريألف لایر ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

- - 164.871164.871المالیه المتاحه للبیعاألصول
8.691.253- - 8.691.253إستثمارات عقاریة

1.597.295- - 1.597.295عقار و أالت و معدات
10.453.419164.871 -10.288.548

2015دیسمبر 31

3المستوى2المستوى 1المستوى (مدققة)
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

--445.456445.456األصول المالیه المتاحه للبیع
8.704.709--8.704.709إستثمارات عقاریة

1.597.295--1.597.295عقار و أالت و معدات

10.747.460445.456-10.302.004

المطلوبات المحتملة واإللتزامات19

للمجموعة مطلوبات محتملة وٕالتزامات رأسمالیة في شكل ضمانات بنكیة وخطابات إعتماد وٕالتزامات تعاقدیة للمقاولین والموردین. تتوقع 
والتي تصدر خالل األعمال العادیة للمجموعة.المجموعة أن ال تنشأ إلتزامات جوهریة من هذه الضمانات وخطابات اإلعتماد ، 

ملیون لایر 247شركة الشرق األوسط للحفریات ش.م.ق بقیمة الزمیلة، قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة تمویل للشركة 2015خالل العام 
.التمویلبهذا متعلقة الملیون لایر قطري 122المجموعة مبلغ دفعت2016یونیو 30كما في قطري .
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