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.ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية    
  )غير المدقق(المختصر الموحد  بيان الدخل  

  2011 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة  ةبآالف الرياالت القطري
 

   سبتمبر 30     سبتمبر 30  إيضاح  
    2011    2010  
         

 817,498    1,095,097    اإليرادات
  )419,493(    )602,246(    يراداتتكلفة اإل

        
 398,005   492,851    إجمالي الربح 

      
        

 37,716   28,013    إيرادات توزيعات أرباح
 58,965   121,625    إيرادات أخرى

  -    1,370,043  8  م إستثمارات عقاريةيإعادة تقي ربح
 )357(   -   بيع استثمارات متاحة للبيع خسائر

 )126,017(   )165,392(    وتسويقمصروفات عمومية وإدارية ومصروفات بيع 
        

 368,312   1,847,140    يةنشطة التشغيلاألنتائج 
        

 9,327   1,907    إيرادات التمويل
 )22,538(   )18,745(    تكاليف التمويل

  )13,211(    )16,838(    التمويل تكاليف  صافي
        

 98,684   10,176    بحقوق الملكيةفيها حصة من ربح شركات مستثمر 
          

 453,785   1,840,478    ربح الفترة
        
        

        :إلى ربح عائد
 443,580   1,824,404   مالكي الشركة

 10,205   16,074    أسهم ال تتمتع بالسيطرة
         

 453,785   1,840,478    ربح الفترة
          

          األساسي للسهمالعائد 
 2,8   11,3  6  العائد األساسي للسهم 

 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  .)غير المدققة(المختصرة الموحدة  المرحلية الماليةمن هذه المعلومات  جزءا 17إلى  1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت
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.ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية    
  )غير المدقق(الشامل المختصر الموحد  بيان الدخل  

  2011سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة  ةبآالف الرياالت القطري
 

  سبتمبر  30    سبتمبر  30  إيضاح  
   2011   2010  
        

 453,785     1,840,478    ربح الفترة
          

 136,581   )65,440(    صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
 -    )4,938(    إحتياطي تحوط عمالت 

  -    1,052,559  7  االت ومعداتو تقييم عقارربح إعادة 
 590,366     2,822,659    الدخل الشامل للفترةإجمالي 

          

       :إلى إجمالي الدخل الشامل العائد
 580,161   2,806,585    مالكي الشركة

 10,205   16,074    أسهم ال تتمتع بالسيطرة
       

 590,366   2,822,659    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)غير المدققة(المالية المرحلية المختصرة الموحدة من هذه المعلومات  جزءا 17إلى  1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت
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.ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية    
  )غير المدقق(بيان المركز المالي المختصر الموحد  

  2011 سبتمبر 30في  كما  ةقطريال ترياالبآالف ال
  
  ديسمبر  31     سبتمبر 30    
  2010    2011  إيضاح  
  )مدققة(    )غيرمدققة(    

          الموجودات
          غير المتداولةالموجودات 

  3,049,703   3,586,136  7  عقار وآالت ومعدات
  1,346,528   3,604,032  8  استثمارات عقارية

  9,934   10,896  9  موجودات غير ملموسة
  705,947   666,384  10  استثمارات في شركات زميلة

  5,972   2,406    ذمم مدينة طويلة األجل
  463,447   398,008  11  استثمارات متاحة للبيع

  5,581,531   8,267,862    إجمالي الموجودات غير المتداولة 
          

          الموجودات المتداولة
  209,261 1,048,113    المخزون
  3,941,082 3,806,673  12  التنفيذ قيدأعمال 

  773,395 995,417    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 
  372,453   550,054    النقد وما في حكم النقد

  5,296,191   6,400,257    إجمالي الموجودات المتداولة
          

 10,877,722   14,668,119    إجمالي الموجودات
          

          حقوق الملكية 
  1,340,625   1,608,750  13   المالرأس 

  772,946   804,375    احتياطي قانوني
  441,526   1,423,707  14  احتياطيات أخرى

  831,958   2,356,808    مدورةرباح أ
  3,387,055   6,193,640    حقوق العائدة لمالكي الشركةال
          

  575,031   664,162    أسهم ال تتمتع بالسيطرة 
  3,962,086   6,857,802    الملكيةإجمالي حقوق 

        
        المطلوبات

        المطلوبات غير المتداولة
  3,497,822   3,778,671  15  قروض ألجل

  331,355   392,791    أموال محتجزة مستحقة الدفع
  16,315   21,947    مكافآت نهاية خدمة الموظفين

  3,845,492   4,193,409    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
          

          المطلوبات المتداولة
  1,772,165   1,903,673    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  1,041,763   1,462,414  15  قروض ألجل
  256,216   250,821    أموال محتجزة مستحقة الدفع
  3,070,144   3,616,908    إجمالي المطلوبات المتداولة

 6,915,636   7,810,317    إجمالي المطلوبات
        

 10,877,722   14,668,119    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
    

أكتوبر  20في دارة اإلمن قبل مجلس  )غير المدققة( الموحدة المرحلية المختصرة تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية
  :وقعها نيابة عن المجلس 2011

  

_________________________  
  خليل الشولي

  العضو المنتدب والرئيس

  .)غير المدققة(المالية المرحلية المختصرة الموحدة من هذه المعلومات  جزءا 17إلى  1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت
4  



.ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية   
   )غير المدقق( الملكية المختصر الموحدبيان التغيرات في حقوق 

باالف الرياالت القطرية                                                                                                                    2011سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

  .)غير المدققة(المالية المرحلية المختصرة الموحدة من هذه المعلومات  جزءا 17إلى  1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت
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  مالكي الشركةالعائد إلى 
                              
  

    رأس المال  
احتياطي 
    قانوني

  أخرى أحتياطات
  إجمالي     أرباح مدورة      

ال تتمتع  أسهم  
  بالسيطرة

إمجايل حقوق   
  امللكية 

                              
1,072,50     2010يناير  1الرصيد في 

0  
  772,946    300,840    517,967    2,664,25

3  
  440,281    3,104,53

4  
                              

                              أجمالي الدخل الشامل للفترة
  453,785    10,205    443,580    443,580    -    -    -    الفترةربح 

                              
                              إجمالي الدخل الشامل األخر 

  136,581    -    136,581    -    136,581    -    -    غير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيعصافي الت
  136,581    -    136,581    -    136,581    -    -    إجمالي الدخل الشامل االخر
  590,366    10,205    580,161    443,580    136,581    -    -    إجمالي الدخل الشامل للفترة

                              
  -    -    -    )268,125(    -    -    268,125    توزيعات أسهم مجانية

  84,309    84,309    -    -    -    -    -    ة من أسهم ال تتمتع بالسيطرة  مساهم
                              

  84,309    84,309    -    )268,125(    -    -    268,125    إجمالي التعامالت مع المالكين
                              

1,340,62    2010سبتمبر 30الرصيد في 
5    772,946    

437,421    
693,422    

3,244,41
4    534,795    

3,779,20
9  

                              
                              
                              
                              



  

   .ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية

   )غير المدقق( الملكية المختصر الموحدبيان التغيرات في حقوق 

   بآالف الرياالت القطرية                                                                              2011سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
  

    مالكي الشركةالعائد إلى                                                

                              
احتياطي     رأس المال    

  قانوني
  إجمالي     أرباح مدورة    أحتياطات أخرى    

ال تتمتع  أسهم  
  ةبالسيطر

  إمجايل حقوق امللكية   

                              
  3,962,086    575,031    3,387,055    831,958    441,526    772,946    1,340,625     2011يناير  1الرصيد في 

                              
                              أجمالي الدخل الشامل للفترة

  1,840,478    16,074    1,824,404    1,824,404    -    -    -    ربح الفترة
                              

                              إجمالي الدخل الشامل األخر
  1,052,559    -    1,052,559    -    1,052,559    -    -    أرباح إعادة التقييم

  )4,938(    -    )4,938(    -    )4,938(    -    -    احتياطي تحوط عمالت
  )65,440(    -    )65,440(    -    )65,440(    -    -    العادلة لالستثمارات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة 

  982,181    -    982,181    -    982,181    -    -    إجمالي الدخل الشامل األخر
                              

  2,822,659    16,074    2,806,585    1,824,404    982,181    -    -    إجمالي الدخل الشامل للفترة
                              

  -    -    -    )31,429(    -    31,429    -    إلى احتياطي قانوني المحول
  -    -    -    )268,125(    -    -    268,125    توزيعات اسهم مجانية  

  73,057    73,057    -    -    -    -    -    مساهمة من اسهم ال تتمتع بالسيطرة
                              

  73,057    73,057    -    )299,554(    -    31,429    268,125    إجمالي التعامالت مع المالكين
                              

  6,857,802    664,162    6,193,640    2,356,808    1,423,707    804,375    1,608,750    2011سبتمبر  30الرصيد في 

  

  . )غير مدققة( ية المختصرة الموحدةالمالية المرحلمن هذه المعلومات  جزءا 17لى إ 1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت
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.ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية    
  )غير المدقق(المختصر الموحد بيان التدفق النقدي  

  2011 سبتمبر 30في  كما  ةقطريال ترياالبآالف ال

    
  .)غير المدققة( المالية المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه المعلومات  جزءا 17إلى  1من  المرفقةشكل اإليضاحات ت

  سبتمبر 30    سبتمبر 30    
    2011    2010  

          
         التشغيل التدفق النقدي من أنشطـة

 453,785   1,840,478      الفترةربح 
          :لـ تعديالت

 )98,684(   )10,176(    حصة من ربح شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
 357   -   بيع استثمارات متاحة للبيعخسارة 

  37,413   43,440    إهالك وإطفاء
 -    )1,370,043(    تقييم استثمارات عقاريةاعادة  ربح

 1    )171(    استبعاد عقار وآالت ومعداتخسارة )/ربح (
 13,211   16,838    صافي تكاليف التمويل
 )37,716(   )28,013(    إيرادات ارباح موزعة

 5,083   7,264    مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
       

 373,450   499,617    المال العاملأرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس 
       

       :التغيرات في رأس المال العامل
  )218(    3,566    الجلطويلة ا ذمم دائنه
 6,280   )838,852(    مخزون

 )965,341(   311,707    أعمال قيد التنفيذ
 55,503   )222,022(   ارصدة مدينة أخرىذمم مدينة و

 )248,219(   131,508   ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى 
 29,442   56,041    مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 

       
 )749,103(   )58,435(    النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

       
 )18,703(   )38,377(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )671(    )1,632(    مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة
       

 )768,477(   )98,444(    التشغيلالنقد المستخدم في أنشطة 
       

       التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار
 )470,063(   )287,559(    عقار واالت ومعدات إضافات

 79   2,787    واالت ومعداتالمحصل من بيع عقار
  )3,600(    )2,598(    اقتناء موجودات غير ملموسة

 9,327   1,907    إيراد فوائد
 37,716   28,013    ايراد توزيعات ارباح

 )125,846(   )291,710(    إضافات  أستثمارات عقارية
 2,551   -    بيع استثمارات متاحة للبيع المحصل من

 )9,148(   -    استثمارات متاحة للبيعشراء 
 26,400   44,800    توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

          
  )532,584(    )504,360(    االستثمار المستخدم في أنشطةالنقد 

          
       التدفق النقدي من أنشطة التمويل

  1,145,453    815,473    مبالغ مسحوبة بموجب قروض الجل
  )23,556(   )108,125(    سداد قرض الجل

 84,309   73,057    صافي الحركة في األسهم التي ال تتمتع بسيطرة
          
  1,206,206    780,405    تمويلال من أنشطةالنقد  
       

  )94,855(    177,601    وما في حكم النقدفي النقد ) النقص( / الزيادةصافي 
          

  375,074    372,453    وما في حكم النقد  في بداية الفترة النقد 
          

 280,219   550,054    نهاية الفترةوما في حكم النقد  في النقد 
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  .ع.م.ش الشركة المتحدة للتنمية  

  )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة  المالية إيضاحات حول المعلومات  
  2011سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في   

 
  

 والنشاط الرئيسيالمعلومات عن الشركة .    1

) 2(كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم ") الشركة("ع .م.تأسست الشركة المتحدة للتنمية ش
تضم المعلومات . يوجد مكتب الشركة المسجل في الدوحة بدولة قطر. 1999فبراير الصادر في الثاني من 

الشركة  2011سبتمبر  30المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 
ساهمة المجموعة وم") شركات المجموعة"ومنفصلة بـ " المجموعة"ويشار إليها مجتمعة بـ (وشركاتها التابعة 

  .في الشركات الزميلة

والطاقة ،  والهيدروكربوناتالنشاط الرئيسي للمجموعة هو المساهمة واالستثمار في البنية التحتية والمرافق ، 
والخدمات ذات الصلة ، واألزياء ، والضيافة  والموانئ، والمشاريع المرتبطة بالبيئةرية ، اوالتنمية الحض

أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر ، واإلعالنات ، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات و  نشطةوإدارة االوالترفيه ، 
  .، واألنشطة العقارية وأنشطة وكاالت التأمينوأنشطة التنظيف اإلنترنت

تم منح الشركة الحق لتطوير جزيرة اصطناعية في المياه  2004لسنة  17بموجب المرسوم األميري رقم 
تعمل الشركة حالياً في تطوير هذه المنطقة المعروفة باسم مشروع . أو تأجير العقارات/القطرية وذلك لبيع و

مليون متر  4,2(هكتار  985يشمل مشروع اللؤلؤة قطر استصالح أراضي تغطي مساحة قدرها . اللؤلؤة قطر
على الواجهة وتحويلها إلى جزيرة اصطناعية وتطوير الجزيرة إلى مجموعة من المناطق السكنية وفلل ) مربع

البحرية ومساكن وشقق فاخرة وفنادق خمس نجوم وأحواض لرسو القوارب إضافة إلى المدارس والبنيات 
يتم تنفيذ أعمال االستصالح والتطوير على عدة مراحل تجمع بين . التحتية والمرافق االجتماعية الالزمة

  . 2011االستخدام والتطوير ويتوقع إنجاز المشروع بشكل جوهري في

  

  فقرة االلتزام  .2

 34للمعيار المحاسبي الـدولي رقـم   وفقاً  )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية  أعدت
وهي ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للبيانات الماليـة السـنوية الموحـدة    ). المعلومات المالية المرحلية(

 31البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهيـة فـي   الكاملة ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع 
  .2010ديسمبر 

بالريال القطري، مقربا إلى ألـف ريـال    )غير المدققة(تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  .قطري فيما عدا ما يشار إليه بخالف ذلك

متوفرة عند الطلب في المكتب  2010ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في
 .www.udcqatar.com: المسجل للشركة أو على موقعها اإللكتروني

 20 مجلس اإلدارة بتـاريخ  قبلمن  )غير المدققة( المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتم إعتماد هذه 
  . 2011أكتوبر 

  السياسات المحاسبية الهامة   .3

من قبل  )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية تم تطبيق السياسات المحاسبية في هذة 
،ما عدا 2010ديسمبر  31المجموعة كتلك التي تم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  .أدناه) ب(السياسات المحاسبية المطبقة حديثاَ كما هو موضح في 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة   .3
  المالية المعلوماتس توحيد اأس  )أ(

المالية للشركة المتحدة للتنمية  المعلوماتعلى  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلوماتتشتمل 
المالية للشركات التابعة لنفس  المعلوماتيتم إعداد . 2011 سبتمبر 30وجميع الشركات التابعة لها كما في . ع0م0ش

  .بية ثابتةالفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاس
المالية للشركة المتحدة للتنمية  المعلوماتعلى  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلوماتتشتمل  

  :والشركات التابعة المدرجة في الجدول التالي. ع.م.ش
  %نسبة التملك   بلد التأسيس 
   2011  2010  
       

 51 51 قطر  .م.ق.م.شركة قطر لتبريد المناطق ش
 100 100 جمهورية تركيا  ميلينيا إنك

  100  100  قطر  و.ش.روناتيكا ميدل إيست قطر ش
  100  100  قطر  و.ش.شركة اللؤلؤة قطر ش

  100  100  قطر  و.ش.شركة  تنمية الضيافة ش
  100  100  قطر  و.ش.شركه المتحدة للموضة واألزياء ش

  100  100  قطر  و.ش.شركة مدينة سنترال ش
  100  100  قطر   و.ش.كارتير ششركة أبراج 

  53  53  جزيرة كايمان  صندوق اللؤلؤة قطر للتطوير العقاري 
  100  100  قطر  الشركة المتحدة الدارة المرافق

  100  100  قطر  و.ش.شركة سكوب لوسائل اإلعالم واالتصاالت ش
  100  100  قطر  و.ش.شركة براجما تيك ش

  50  50  قطر  م.م.شركة جيكو ذ
  100  100  قطر  و.ش.جليتر ش

  100  100  تركيا جمهورية  شركة تنمية المشاريع
  100  100  قطر  و.ش.شركة أنشور بلس ش

  100  100  قطر  و.ش.ش شركة ميدناانوفا
  -  100  قطر  شركة مالك اللؤلؤة

  -  100  جزيرة كايمان  الشركة المتحدة لتنمية االستثمار
  -  100  قطر  الشركة المتحدة لحلول إدارة المرافق

        
وتقوم بإدراج .في مجال تشييد وتملك وتشغيل أنظمة تبريد المناطق. م.ق.م.تعمل شركة قطر لتبريد المناطق ش 

في معلوماتها المالية المرحلية %) 51(م .م.و شركة كول تك قطر  ذ%) 51(م .م.ذ 2006انستوليشن انتجريتي 
  .)غير المدققة(الموحدة المختصرة 

إن شركة ميلينيا إنك متخصصة في مجال نظم معالجة مياه الصرف الصحي كما أنها تمثل شركات كبرى في مجالي 
في % 40إقتنت المجموعة األسهم التي ال تتمتع بالسيطرة بنسبة . بناء على عملية التصفية. اإلنشاءات والقطاعات الصحية

هذا وتقوم المجموعه بالعمل على تحديد االستراتيجية %. 100 الى% 60، وبالتالي زادت مساهمتها من 2009اكتوبر  26
  .التشغيلية للشركة

 2008خالل سنة . و بتطوير وتشغيل وبيع المعدات البحرية والمرتبطة بالبحار.ش.تقوم روناوتيكا ميدل إيست قطر ش
تم دفع الزيادة . ل قطريمليون ريا 100مليون ريال قطري إلى  30تمت زيادة رأسمال روناتيكا ميدل إيست قطر من 

اشترت  2009خالل سنة %. 88إلى % 60في رأس المال بالكامل من جانب المجموعة والتي زادت مساهمتها من 
  %.100إلى % 88المجموعة األسهم التي ال تتمتع بالسيطرة في روناتيكا ميدل إيست وبالتالي زادت مساهمتها من 

  .وير وتشغيل لؤلؤة قطرو تخطيط وتط.ش.تزاول شركة اللؤلؤة قطر ش
شراء البضائع / و باالستثمار في وإدارة المطاعم والفنادق والمنتجعات وتطوير وبيع .ش.تقوم شركة تنمية الضيافة ش

و %) 84(طاعم اللبنانية وتقوم شركة تنمية الضيافة بإدراج شركة تنمية الم.االستهالكية سريعة البيع في قطاع الضيافة
ورايزنج %) 90(و مطعم ليزا اللبناني الحديث %) 90(م .م.ذوفليفر اوف ميكسيكو %) 80(م .م.ذ شركة تشاينا سكوير

وقد تم خالل الفترة زيادة راس . )غير المدققة( في معلوماتها المالية المرحلية المختصرة الموحدة %)95.68(م .م.سن ذ
  . مليون ريال قطري 50مليون ريال قطري إلى  18,250مال الشركة من 

  
  
  
  

9  
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  )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  .     3

  ) تابع( أساس توحيد المعلومات المالية   )أ(

الشركة مفوضة باقتناء . و بمزاولة أعمال بيع منتجات صناعات الموضة.ش.تقوم الشركة المتحدة للموضة واألزياء ش
وقد تم خالل الفترة زيادة راس مال الشركة من  .األوسطامتيازات العالمات التجارية العالمية عالية الجودة في الشرق 

  .مليون ريال قطري 80مليون ريال قطري إلى  18,250

  .و بمزاولة أعمال االستثمار العقاري.ش.تقوم شركة مدينة سنترال ش
  .و في مجال التطوير العقاري.ش.تعمل شركة أبراج كارتير ش         

  .العقاري في بيع العقارات في لؤلؤة قطريعمل صندوق اللؤلؤة قطر للتطوير 

إلى الشركة المتحدة الدارة المرافق وتقوم الشركة بمزاولة " شركة اللؤلؤة لإلدارة والعمليات "تم خالل الفترة تغير إسم 
  .أنشطة  ادارة المرافق

  .و بمزاولة أنشطة اإلعالنات.ش.تقوم شركة سكوب  لوسائل اإلعالم واالتصاالت ش
  .و بتقديم حلول تقنية المعلومات.ش.براجما تيك شتقوم شركة 

  .م بمزاولة أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنت.م.تقوم شركة جيكو ذ
  .و بمزاولة أنشطة التنظيف .ش.تقوم شركة جليتر ش

    .تقوم شركة تنمية المشاريع بمزاولة أنشطة العقارات
  .التأمينو  بمزاولة أنشطة وكاالت .ش.تقوم شركة أنشور بلس ش

إلى شركة ميدناانوفا وتقوم الشركة بمزاولة أنشطة " و.ش.شركة االبتكار لالستثمار ش"تم خالل الفترة تغير إسم          
  .اإلستثمار

  .تقوم شركة مالك اللؤلؤة بمزاولة أنشطة ادارة الممتلكات العقارية         
  .    تقوم الشركة المتحدة لتنمية االستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطوير         
  .تقوم الشركة المتحدة لحلول إدراة المرافق بمزاولة أنشطة حلول تكنولوجيا المعلومات         

  
واألرباح والخسائر  تم حذف جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة بما في ذلك اإليرادات والمصروفات

  .الناتجة عن العمليات بين الشركات المدرجة في الموجودات
  
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، يتم إدراج المعلومات المالية المرحلية المختصرة  للشركات  

من تاريخ بدء السيطرة وإلى تاريخ توقف هذه  غير المدققة التابعة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  . تقوم المجموعة بتوحيد كافة الشركات التي تتمتع بالقدرة على تطبيق السياسات المالية و التشغيلية.السيطرة

تمثل األسهم التي ال تتمتع بالسيطرة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوك من قبل المجموعة 
بند منفصل في بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من وتظهر ك

  .حقوق مالكي الشركة

 وذات صلة للمجموعة  2011المعايير و التعديالت و التفسيرات على المعايير الحالية سارية في عام )     ب(
      

  2009الصادر في نوفمبر "  إفصاحات األطراف ذات العالقة"، )المعدل( 24معيار المحاسبة الدولي        
يوضح هذا المعيار ويبسط تعريف الطرف ذي ). المعدل"  (24" حاسبة الدولي رقم تبنت المجموعة خالل الفترة معيار الم

بالحكومة باإلفصاح عن تفاصيل جميع المعامالت مع الحكومة العالقة ويلغي االشتراط الخاص بقيام الشركات ذات العالقة 
   .والشركات األخرى ذات الصلة بالحكومة
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  )تابع( السياسات المحاسبية الهامة.     3

  المعاییر والتفسیرات الجدیدة الغیر متبناة بعد  )ج(

 30للفترة المنتهية في  ولم تدخل حيز التنفيذ بعدالمعايير و التعديالت على المعايير و التفسيرات الجديدة تم إصدارها 
  ).غير المدققة(ية المرحلية الموحدة المختصرةو لم يتم تطبيقها في إعداد هذه المعلومات المال 2011 سبتمبر

 
  األدوات المالية: 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التكلفة المطفأة و : يحتفظ هذا المعيار لكن يبسط نموذج القياس المختلط  وينشئ فئتين رئيسيتين للموجودات المالية هما
  . القيمة العادلة

يستمر تطبيق . دات الماليةويعتمد أساس التصنيف على نموذج عمل المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموج
 .الدولية على انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط إرشادات معيار المحاسبة

  
  

  البيانات المالية الموحدة 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يقدم هذا المعيار طريقة جديدة لتحديد أي من الشركات المستثمر فيها يجب أن توحد ويقدم نموذجا مفردا ليتم تطبيقه في 

  .لشركات المستثمر فيهاتحليل السيطرة لكافة ا
  
  

  اإلفصاح عن المساهمات في الشركات األخرى 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
: مثال(واالتفاقيات المشتركة  في شركات تابعة ساهماتالتي لها م شركاتاإلفصاح عن ال اشتراطاتويتضمن هذا المعيار 

هدف إلى توفير يغير موحد، و شركات ذات كيانأو / ة وو شركات زميل) أي عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة
وآثار تلك  ،لها صاحبةوالمخاطر المفي شركات أخرى  مساهمات الشركة المعلومات لتمكين المستخدمين من تقييم طبيعة

 .والتدفقات النقديةللشركة المالي واألداء  المركزالمصالح على 
  
  

  قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المعيار دليل قياس القيمة العادلة الوارد في المعايير الدولية المفردة للتقارير المالية بدليل لقياس القيمة العادلة يستبدل هذا 

فهو يحدد القيمة العادلة، ويضع إطار عمل لقياس القيمة العادلة ويحدد اشتراطات اإلفصاح لقياسات القيمة .ذو مصدر فردي
ويفسر المعيار كيفية قياس القيمة العادلة عندما يكون مطلوبا أو مسموحا به من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية . عادلةال

المعيار ال يقدم اشتراطات جديدة لقياس الموجودات أو المطلوبات بالقيمة العادلة، وال يلغي االستثناءات التطبيقية . األخرى
 .التي توجد حاليا في بعض المعاييرلقياس القيمة العادلة 

 
  )2011(االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -28معيار المحاسبة الدولي رقم 

وفقا للمعيار المعدل ، فإنه عند توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، حتى لو أن االستثمار في شركة زميلة تحول إلى 
  .ك أو العكس، فإن المنشأة ال تعيد قياس المساهمات المدورةاستثمار في مشروع مشتر

  
  تالتقديرا  .4

من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام  )غير المدققة( الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتيتطلب إعداد 
عنها  للموجودات والمطلوبات  المفصحوتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واإليرادات والمصروفات

كانت األحكام الهامة التي وضعتها  )غير المدققة( الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية المعلوماتعند إعداد هذه 
ئيسية حول التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الر

  .2010ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

  إدارة المخاطر المالية  .5

تتسم أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية بالثبات مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية 
  .2010ديسمبر  31الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
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  للسهم  العائد األساسي والمخفف  .6

ألسهم القائمة العدد المرجح متوسط الشركة على ال لمالكي العائدللسهم بقسمة ربح الفترة  يحتسب العائد األساسي
  .خالل الفترة

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  
  2011  2010 
  )معدل(      
        

  443,580   1,824,404 ربح الفترة العائد لمالكي الشركة
  160,875   160,875  )باالالف(الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

  2,8    11,3  )ريال قطري(العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 
  

قامت الشركة بزيادة رأس المال من خالل إصدار اسهم مجانيه ، وبناء علية تم تعديل العائد األساسي للسهم  خالل الفترة
  . فترةمجانية خالل المن اسهم والمفصح عنة سابقاَ بما تم اصدار الواحد 

  .للسهم ل للسهم مساوٍ للربح األساسيلذا فإن الربح المعد. حتملة قائمة في أي وقت خالل الفترةال توجد أسهم مخففة م
  

 وآالت ومعداتعقارات   .7
  رديسمب 31  سبتمبر  30 
  2011    2010  
  مدققة     مدققة غير   
        

  2,529,821    3,049,703  يناير 1صافي القيمة الدفترية في 
  536,670    287,559  اإلضافات
  52,391    )732,076(  تحويالت

  -    1,052,559  إعادة التقيم
  )69,121(    )68,993(  إهالك

  )58(    )2,616(  صافي االستبعادات
  3,049,703    3,586,136  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

        
  

  .الموجودات المقيمةقيمة بأن القيمة العادلة تقارب إدارة المجموعة ترى . تم خالل الفترة ، تقيم األراضي من قبل مثمن مستقل

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 بآالف الرياالت القطرية
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 استثمارات عقارية  .8

 ديسمبر  31  سبتمبر  30  
  2011    2010  
  مدققة    غير مدققة  
        

  1,133,675    1,346,528  يناير 1في  الرصيد
  -    595,751   تحويالت/إعادة تصنيف 

  -    1,370,043  إعاده تقييم
  212,853    291,710  السنة/ إضافات خالل الفترة 

  1,346,528    3,604,032  السنة/ في نهاية الفترة  الرصيد
        
 

ترى ادارة المجموعه بأن القيمه  .مثمن مستقلمن قبل  المكتمله البناء اريةتم خالل الفتره تقييم االستثمارات العق
  .العادلة تقارب قيمه االستثمارات العقاريه

 موجودات غير ملموسة  .9
 ديسمبر  31  سبتمبر  30  
  2011    2010  
  مدققة    غير مدققة  
        

  3,938    9,934  يناير 1الرصيد في 
  7,704    2,598  السنة/ إضافات خالل الفترة

  )1,708(    )1,636(  السنة/ للفترةإطفاء 
  9,934    10,896  السنة/ في نهاية الفترة  الرصيد

   زميلةاستثمارات في شركات   .10

 :زميلةلدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات 

  
بلد 

  المساهمة  التأسيس
 ديسمبر  31  سبتمبر  30

2011    2010  
  مدققة    غير مدققة      
            

 363,840    324,103  %45,9  قطر  ق.م.األوسط للحفريات شالشرق 
 296,270    302,373  %20  قطر  ق.م.السيف المحدودة ششركة

 43,598    37,574  %32  قطر  م.م.المتحدة للخرسانة الجاهزة ذالشركة 
 2,239    2,334  %30  قطر  أستيكو قطر

      666,384    705,947 
  

 استثمارات متاحة للبيع  .11

 ديسمبر  31  سبتمبر  30  
  2011    2010  
  مدققة    غير مدققة  
      

 459,447   394,008  أسهم متداولة –استثمارات متاحة للبيع 
 4,000   4,000  أسهم غير متداولة –استثمارات متاحة للبيع 

  398,008   463,447 

 بآالف الرياالت القطرية
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 أعمال قيد التنفيذ  .12
 ديسمبر  31  سبتمبر  30  
  2011    2010  
  مدققة    غير مدققة  
      
        
  3,941,082    3,806,673  لؤلؤة قطرال

  
، تعمل 1كما تم شرحه بالتفصيل في اإليضاح رقم . قطر -تتمثل األعمال قيد التنفيذ في التكاليف المتكبدة لتطوير مشروع اللؤلؤة 

تمثل األعمال تحت التنفيذ بصفة أساسية التكاليف . عقارية في اللؤلؤة قطرالمجموعة حالياً في تطوير جزيرة اصطناعية ومشاريع 
 .2011 سبتمر 30المتكبدة في أعمال استصالح األراضي  والتي لم تصدر بها فواتير أو التي لم يتم تحويلها إلى مخزون كما في 

 رأس المال  .13
 ديسمبر  31   سبتمبر 30  
  2011    2010  
  مدققة    غير مدققة  

        :رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
        

ريال قطري للسهم الواحد  10سهم عادي بقيمة 160,875,000
  ريال قطري للسهم الواحد  10سهم عادي بقيمة  134,062,500(

  1,340,625    1,608,750  )2010في سنة 

  

        )باألالف(عدد األسهم 

  107،250    134,062  السنة / المصدرة في بداية الفترة 

  134,062    160,875  السنة/ المصدرة في نهاية الفترة 

        

سهم عادي في سنة  134,062,500(سهم عادي  160,875,000على  2011 سبتمبر 30اشتمل رأس المال المصرح به في 
  .جميع األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل. رياالت قطرية 10وجميعها بقيمة اسمية تبلغ ) 2010

ألف ريال قطري عن طريق توزيع  268,125لقد تم خالل الفترة، زيادة رأس المال المصرح  والمصدر و المدفوع بالكامل بمبلغ 
  .سهم  26,812,500أسهم مجانية بمقدار 

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح التي يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في 
  .تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية بخصوص المتبقي من موجودات المجموعة. اجتماعات الشركة

  احتياطيات أخرى  .14
                    
                 
احتياطي القيمة   

  العادلة
إحتياطي تحوط   

  عمالت
احتياطي تقييم   

  موجودات
        اإلجمالي  

  سبتمبر 30
2011  

   اإلجمالي  
  ديسمبر 31

2010  
  مدققة    غير مدققة              

  -    6,923  يناير 1الرصيد في 
  434,603    441,526    300,840  

  140,686    982,181    1,052,559    )4,938(    )65,440(  السنة/ خالل الفترة ) النقص/ (الزيادة 
                  
  441,526   1,423,707    1,487,162    )4,938(    )58,517(  السنة/ نهاية الفترة لرصيد في ا

                    

 بآالف الرياالت القطرية
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 قروض ألجل  .15
 ديسمبر  31   سبتمبر 30   
    2011    2010  
  مدققة    غير مدققة    
          

 3,312,565  4,573,428   يناير 1الرصيد في 
 1,351,886  815,473   السنة/ المسحوب خالل الفترة

 )91,023(  )108,125(   السنة/ المسدد خالل الفترة
   5,280,776  4,573,428  

تكاليف التمويل غير المطفأة المصاحبة للتمويل: ناقصا   )39,691(  )33,843( 
 4,539,585  5,241,085   السنة/ الرصيد في نهاية الفترة

          :تظهر في بيان المركز المالي كما يلي

 1,041,763  1,462,414   * مطلوبات متداولة
 3,497,822  3,778,671   مطلوبات غير متداولة

   5,241,085  4,539,585 
  
  :القروض قصيرة األجل تتضمن التالي  *
  

 30في  مليون ريال قطري كما 1,020 طر للتطوير العقاري والمسحوب عليهالتابع لصندوق اللؤلؤة ق" المشاركة"تسهيل   -
 .و المعتزم سداده عن طريق عمليات البيع المنفذة2011 سبتمبر

  

  المعلومات القطاعية  .16

، لدى المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقارير حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتيجية لدى المجموعة
توفر وحدات العمل اإلستراتيجية مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتها لتقنيات وإستراتيجيات 

حدة عمل إستراتيجية، تقوم االدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على نحو منتظم، يورد تسويق مختلفة، بالنسبة لكل و
  .الملخص التالي وصفا للعمليات التشغيلية لكل واحد من قطاعات المجموعة المفصح عنها 

  .يتضمن ذلك التطوير العقاري و أعمال االنشاءات: التنمية الحضارية 

  .ن ذلك إنتاج وبيع المواد الكميائية و الهيدروكربونيةيتضم: الطاقة و الهيدروكربون

  .وهي تتضمن االستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيه وبيع مواد الرفاهية: والترفيه خدمات الضيافة

  .تتضمن ادارة و تشيد أنظمة تبريد المناطق و نشاطات الموانئ: البنية التحتية و المرافق

ألخرى تقديم خدمات اإلعالن وحلول تقنية المعلومات وخدمات الوساطة العقارية وخدمات تتضمن العمليات التشغيلية ا
  . وكالة التامين وخدمات أنظمة الدفع األكتروني و التنظيف

  
  أرقام المقارنة.     17

ال يؤثر مثل ، أعيد ترتيب معلومات المقارنة، متى كان ذلك ضرورياً، لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية 
  .ح المدورة من الفترة السابقةاهذا التبويب على الربح المعلن او االرب
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