
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الشركة المتحدة للتنمية 
  )شركة مساھمة عامة( 
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  ع.م.للتنمية ش الشركة المتحدة

 
  )غير المدققة( الموحدة المرحلية المختصرة المالية المعلومات

  ٢٠١١مارس ٣١أشھر المنتھية في  للثالثة
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  الصفحة           المحتويات

  المرحلية  المالية المعلومات

  ٢  الموحد المختصر بيان الدخل

  ٣  المختصر الموحد الشامل الدخلبيان 

  ٤  المركز المالي المختصر الموحدبيان 

          ٥                                                      الموحد المختصر ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

                      ١٢-٦                                           الموحدة المرحلية المختصرة المالية المعلوماتإيضاحات حول 



  

  
  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدقق( الموحد المختصر لدخلا بيان
  القطريةبااَلف الرياالت   ٢٠١١مارس ٣١أشھر المنتھية في  ثالثةلل
  

  مارس ٣١ثالثة أشھر المنتھية في لل  إيضاحات  
      2011   2010  

          
          

  ٢٤٩،٥٣٨    ٤٣٦،١٧٦    اإليرادات
  )١٩١،٠٢٩(    )٢٧٠،٢٠٥(    تكلفة االيرادات
  ٥٨،٥٠٩    ١٦٥،٩٧١    إجمالي الربح

          
 ٣١،٤٧٠    25,550    إيرادات توزيعات أرباح

  ١٦،٤٤٤    ١٢،٦٨٨    إيرادات أخرى
  )٣٢،٠٥٥(    )63,612(    و مبيعات وتسويقمصروفات عمومية وإدارية 

  ٧٤،٣٦٨    140,597    نتائج األنشطة التشغيلية  
          

  ٢،٩١٦    ٩٦٧    تمويلالإيرادات 
  )٦،٦٩٦(    )8,251(    تمويل التكاليف 

  )٣،٧٨٠(    )7,284(    التمويل صافي تكاليف
          

  ٥٠،٧٦٨    ١٢،٦٨٥    شركات زميلة حصة من صافي نتائج 
  ١٢١،٣٥٦    145,998    أرباح العمليات التشغيلية المستمرة

          
          

          :الربح العائد إلى
  ١١٣،٨٨٤    141,912    مالكي الشركة

  ٧،٤٧٢    ٤،٠٨٦    أسھم ال تتمتع بالسيطرة  
  ١٢١،٣٥٦    145,998    فترةربح ال

          
          ئد األساسي للسھم  االع

  ٠،٧١    0,88  5  للسھمالعائد األساسي 
          

          العمليات التشغيلية المستمرة
  ٠،٧١    0,88  5  العائد األساسي للسھم

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 .)غير المدققة( الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءا 16إلى١شكل اإليضاحات من ت

 ٢



  

  

  
  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

 
  )غير المدقق(المختصر الموحد الشامل بيان الدخل 
  ٢٠١١مارس ٣١أشھر المنتھية في  للثالثة بااَلف الرياالت القطرية

  

  مارس ٣١ثالثة أشھر المنتھية في لل    
    2011   2010  
          
          

  ١٢١،٣٥٦    145,998    ربح الفترة
          

  -    1,052,559    إعادة تقييم
          

  ٦٧،١٤٧    )٤٣،٣٤١(    المتاحة للبيع لالستثماراتصافي التغير في القيمة العادله 
          

  ١٨٨،٥٠٣    1,155,216    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          : إجمالي الدخل  الشامل العائد إلى
  ١٨١،٠٣١    1,151,130    الشركة اسھم مالكي

  ٧،٤٧٢    ٤،٠٨٦    أسھم ال تتمتع بالسيطرة  
  ١٨٨،٥٠٣    1,155,216    إجمالي الدخل الشامل للفترة 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)غير المدققة( المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءا ١٦إلى ١شكل اإليضاحات من ت

 ٣ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

  )مدققالغير ( الموحد المختصر المالي المركز بيان
  بااَلف الرياالت القطرية  ٢٠١١ مارس ٣١ فيكما 

  
  ديسمبر ٣١   مارس ٣١    

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مدققة(   )غير مدققة(  إيضاحات  

         الموجودات 

          غير المتداولةالموجودات 
  ٣،٠٤٩،٧٠٣    3,549,666  ٦  عقار وآالت ومعدات
  ١،٣٤٦،٥٢٨    ٢،٠٢١،٤٩٥  ٧  إستثمارات عقارية

  ٩،٩٣٤    ١٠،٩٠٥  ٨  موجودات غير ملموسة
  ٧٠٥،٩٤٧    ٧١٣،٨٣٢  ٩  استثمارات في شركات زميلة

  ٥،٩٧٢    ٥،٩٧٢    ذمم مدينة طويلة األجل
  ٤٦٣،٤٤٧    ٤٢٠،١٠٧  ١٠  استثمارات متاحة للبيع

  ٥،٥٨١،٥٣١   6,721,977  إجمالي الموجودات الغير المتداولة
       

          المتداولة الموجودات
  ٢٠٩،٢٦١    ١،٣٢٥،٦٤٨    المخزون

  ٣،٩٤١،٠٨٢    2,967,288  ١١  التنفيذ قيدأعمال 
  ٧٧٣،٣٩٥    ٩٠٩،٣٦٥    أرصدة مدينة أخرى  و ذمم مدينة

  ٣٧٢،٤٥٣    268,941    النقد وما في حكم النقد
  ٥،٢٩٦،١٩١   5,471,242  إجمالي الموجودات المتداولة

       
  ١٠،٨٧٧،٧٢٢    12,193,219    إجمالي الموجودات

       
          حقوق الملكية والمطلوبات

          الشركة  لمالكي الحقوق العائدة
  ١،٣٤٠،٦٢٥    ١،٦٠٨،٧٥٠  ١٢   رأس المال

  ٧٧٢،٩٤٦    ٨٠٤،٣٧٥    احتياطي قانوني
  ٤٤١،٥٢٦    1,450,744  ١٣  احتياطيات أخرى

  ٨٣١،٩٥٨    674,316    مدورةرباح أ
  ٣،٣٨٧،٠٥٥    4,538,185    الشركة لمالكيإجمالي الحقوق العائدة 

          
  ٥٧٥،٠٣١    ٥٨٠،٠٣٠    أسھم ال تتمتع بالسيطرة  
  ٣،٩٦٢،٠٨٦   5,118,215  إجمالي حقوق الملكية

       
       المطلوبات
          غير المتداولةالمطلوبات 

  ٣،٤٩٧،٨٢٢    ٣،٥٨٥،٨٤٣  ١٤  قروض ألجل
  ٣٣١،٣٥٥    ٣٤٥،٨١٠    أموال محتجزة مستحقة الدفع
  ١٦،٣١٥    ١٨،١٥٠    مكافآت نھاية خدمة الموظفين

  ٣،٨٤٥،٤٩٢   ٣،٩٤٩،٨٠٣  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
          

          المطلوبات المتداولة
  ١،٧٧٢،١٦٥    ١،٨١٠،٩٥٣    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١،٠٤١،٧٦٣    ١،٠٦٠،٢٩٢  ١٤  قروض ألجل
  ٢٥٦،٢١٦    ٢٥٣،٩٥٦    أموال محتجزة مستحقة الدفع
  ٣،٠٧٠،١٤٤   ٣،١٢٥،٢٠١  إجمالي  المطلوبات المتداولة

  ٦،٩١٥،٦٣٦    ٧،٠٧٥،٠٠٤    إجمالي المطلوبات
      

  ١٠،٨٧٧،٧٢٢    12,193,219    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
  

وقعھا بالنيابة عن المجلس   ٢٠١١أبريل  ٢١ فيمجلس اإلدارة  من قبل المختصرة الموحدة المرحلية تمت الموافقة على ھذه المعلومات المالية 
.                         
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  شوليالخليل 

 المنتدب والرئيس العضو

)غير المدققة( المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءا 16إلى ١شكل اإليضاحات من ت 

٤



  

 

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدقق(وحدالم المختصر الملكية بيان التغيرات في حقوق
    باالف الرياالت القطرية                                                                                                                                                                   ٢٠١١ مارس ٣١أشھر المنتھية في  للثالثة

 
  العائد الى مالكي الشركة    

        
            
                              

 
  

 رأس المال
  

  قانوني احتياطي
 

احتياطيات أخرى    
 )١٣إيضاح (

  
 أرباح مدورة 

  
 إجمالي

  
  أسھم ال تتمتع بالسيطرة 

  
 إجمالي حقوق الملكية 

                      
                       
                  
                

 ٣،٩٦٢،٠٨٦  ٥٧٥،٠٣١   ٣،٣٨٧،٠٥٥   ٨٣١،٩٥٨  ٤٤١،٥٢٦   ٧٧٢،٩٤٦   ١،٣٤٠،٦٢٥   2011يناير  ١الرصيد في 
               

                 للفترةي الدخل الشامل إجمال
 145,998  ٤،٠٨٦  141,912  141,912  -   -   -    لفترةاربح 

                امل آخردخل ش
 1,052,559  -   1,052,559  -   1,052,559  -   -    تقييم إعادة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات صافي 
  المتاحة للبيع

 
 - 

 
 -  )٤٣،٣٤١( 

 
 -  

 
)٤٣،٣٤١( 

 
 -  

 
)٤٣،٣٤١( 

 1,009,218   -   1,009,218   -   1,009,218  -   -   إجمالي الدخل الشامل اآلخر
               

 1,155,216  ٤،٠٨٦  1,151,130  141,912  1,009,218  -   -  فترةإجمالي الدخل الشامل لل
                

 -   -   -   )٢٦٨،١٢٥(  -   -   ٢٦٨،١٢٥  أسھم مجانيةتوزيعات 
  -    -    -    )٣١،٤٢٩(   -    ٣١،٤٢٩   -    قانوني يالى احتياط تحويل
  ٩١٣   ٩١٣   -    -    -     -     -     ة من أسھم ال تتمتع بالسيطرةمساھم

    ٩١٣  ٩١٣  -   )٢٩٩،٥٥٤(  -    ٣١،٤٢٩   ٢٦٨،١٢٥  
                     

  5,118,215  ٥٨٠،٠٣٠  4,538,185  674,316  1,450,744   ٨٠٤،٣٧٥   ١،٦٠٨،٧٥٠    2011مارس  ٣١الرصيد في 
                         

  
  
  
  
  
  0)غير المدققة( المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءا 16إلى١شكل اإليضاحات من ت

٥ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
                                          ٢٠١١  مارس ٣١في كما  
  

 والنشاط الرئيسيالمعلومات عن الشركة     ١

) ٢(كشركة مساھمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم ") الشركة("ع .م.تأسست الشركة المتحدة للتنمية ش
المعلومات المالية تضم . يوجد مكتب الشركة المسجل في الدوحة بدولة قطر. ١٩٩٩الصادر في الثاني من فبراير 
الشركة وشركاتھا  ٢٠١١ سرما ٣١المنتھية في  للشركة كما في وللفترة )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة 

ومساھمة المجموعة في الشركات ") شركات المجموعة"ومنفصلة بـ " المجموعة"ويشار إليھا مجتمعة بـ (التابعة 
  الزميلة

والطاقة ، والتنمية  والھيدروكربوناتالنشاط الرئيسي للمجموعة ھو المساھمة واالستثمار في البنية التحتية والمرافق ، 
والخدمات ذات الصلة ، واألزياء ، والضيافة والترفيه ، وإدارة  والموانئ، والمشاريع المرتبطة بالبيئةرية ، االحض

 أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنتاألعمال التجارية ، واإلعالنات ، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات و 
  .عقارية وأنشطة وكاالت التأمين، واألنشطة الوأنشطة التنظيف

تم منح الشركة الحق لتطوير جزيرة اصطناعية في المياه القطرية  ٢٠٠٤لسنة  ١٧بموجب المرسوم األميري رقم 
ً في تطوير ھذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. أو تأجير العقارات/وذلك لبيع و . تعمل الشركة حاليا

وتحويلھا إلى ) مليون متر مربع ٤،٢(ھكتار  ٩٨٥ستصالح أراضي تغطي مساحة قدرھا يشمل مشروع اللؤلؤة قطر ا
جزيرة اصطناعية وتطوير الجزيرة إلى مجموعة من المناطق السكنية وفلل على الواجھة البحرية ومساكن وشقق 

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

  . ٢٠١١بشكل جوھري فيالمشروع 

  فقرة االلتزام  ٢

م وفقاً غير المدققة المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية  أعدت المعلومات ( ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رق
رأ ). المالية المرحلية ة ويجب أن تق دة الكامل نوية الموح ة الس وھي ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للبيانات المالي

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

ة المختصرة علومات المالية المرحلية المتم إعداد  ى ألف لایر الموحدة غير المدقق ا إل اللایر القطري، مقرب وعرضھا ب
  .قطري فيما عدا ما يشار إليه بخالف ذلك

ة في  البيانات نة المنتھي ا في وللس دة للمجموعة كم ة الموح د الطلب في المكتب  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالي وفرة عن مت
 .www.udcqatar.com: موقعھا اإللكترونيالمسجل للشركة أو على 

اريخ المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة تم اعتماد ھذه  ل  ٢١من جانب مجلس اإلدارة بت أبري
٢٠١١ .  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

من قبل  )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية في ھذة تم تطبيق السياسات المحاسبية 
   .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المجموعة كتلك التي تم تطبيقھا في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية المعلوماتأساس توحيد   أ

المالية للشركة المتحدة للتنمية  المعلوماتعلى  )غير المدققة(المرحلية المختصرة الموحدة  المالية المعلوماتتشتمل 
المالية للشركات التابعة لنفس  المعلوماتيتم إعداد . ٢٠١١مارس  ٣١وجميع الشركات التابعة لھا كما في . ع٠م٠ش

  .الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية ثابتة
المالية للشركة المتحدة للتنمية  المعلوماتعلى  )غير المدققة(ة المرحلية المختصرة الموحد المالية المعلوماتتشتمل  
  :والشركات التابعة المدرجة في الجدول التالي. ع.م.ش
  
  

  
  
  

  
  

٦ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة(الموحدة  المختصرةالمرحلية  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
                                                                  ٢٠١١مارس  ٣١في كما 
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  ) تابع( المالية  المعلوماتأساس توحيد    أ

  %نسبة التملك   بلد التأسيس 
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

 ٥١ ٥١ قطر .م.ق.م.شركة قطر لتبريد المناطق ش
 ١٠٠ ١٠٠ جمھورية تركيا ميلينيا إنك

  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.روناتيكا ميدل إيست قطر ش
  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة اللؤلؤة قطر ش

  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة  تنمية الضيافة ش
  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركه المتحدة للموضة واألزياء ش

  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة مدينة سنترال ش
  ١٠٠  ١٠٠  قطر  و.ش.شركة أبراج كارتير ش

  ٥٣  ٥٣  قطر صندوق اللؤلؤة قطر للتطوير العقاري
  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة اللؤلؤة لإلدارة والعمليات ش

  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة سكوب لوسائل اإلعالم واالتصاالت ش
  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.شركة براجما تيك ش

  ٥٠  ٥٠  قطر م.م.شركة جيكو ذ
  ١٠٠  ١٠٠  قطر و.ش.جليتر ش

  -  ١٠٠  تركيا جمھورية المشاريعشركة تنمية
  -  ١٠٠  قطر و.ش.شركة أنشور بلس ش

  -  ١٠٠  قطر و.ش.شركةاإلبتكار لإلستثمار ش
  -  ١٠٠  قطر شركة مالك اللؤلؤة

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

المرحلية الماليةمعلوماتھا في %) ٥١(م .م.ذ شركة كول تك قطر و %) ٥١(م .م.ذ ٢٠٠٦انستوليشن انتجريتي 
  .)غير المدققة( الموحدة المختصرة

إن شركة ميلينيا إنك متخصصة في مجال نظم معالجة مياه الصرف الصحي كما أنھا تمثل شركات كبرى في مجالي 
إقتنت المجموعة األسھم التي ال تتمتع بالسيطرة بنسبة . ء على عملية التصفيةبنا. اإلنشاءات والقطاعات الصحية

ھذا وتقوم المجموعه بالعمل على %. ١٠٠الى % ٦٠، وبالتالي زادت مساھمتھا من ٢٠٠٩اكتوبر  ٢٦في % ٤٠
  .تحديد االستراتيجية التشغيلية للشركة

خالل سنة . المعدات البحرية والمرتبطة بالبحارو بتطوير وتشغيل وبيع .ش.تقوم روناوتيكا ميدل إيست قطر ش
تم دفع . مليون لایر قطري ١٠٠مليون لایر قطري إلى  ٣٠تمت زيادة رأسمال روناتيكا ميدل إيست قطر من  ٢٠٠٨

 ٢٠٠٩خالل سنة %. ٨٨إلى % ٦٠الزيادة في رأس المال بالكامل من جانب المجموعة والتي زادت مساھمتھا من 
إلى % ٨٨سھم التي ال تتمتع بالسيطرة في روناتيكا ميدل إيست وبالتالي زادت مساھمتھا من اشترت المجموعة األ

١٠٠.%  

  .و تخطيط وتطوير وتشغيل لؤلؤة قطر.ش.تزاول شركة اللؤلؤة قطر ش

شراء البضائع / و باالستثمار في وإدارة المطاعم والفنادق والمنتجعات وتطوير وبيع .ش.تقوم شركة تنمية الضيافة ش
%) ٨٤(بنانية لشركة تنمية الضيافة بإدراج شركة تنمية المطاعم ال وتقوم.الضيافةاالستھالكية سريعة البيع في قطاع 

 %)٩٠(و مطعم ليزا اللبناني الحديث %) ٩٠(م .م.ذوفليفر اوف ميكسيكو %) ٨٠(م .م.ذ و شركة تشاينا سكوير
  .)غير المدققة( الموحدة المرحلية المختصرة الماليةمعلوماتھافي  %)٩٥٫٦٨(م .م.ورايزنج سن ذ

الشركة مفوضة . و بمزاولة أعمال بيع منتجات صناعات الموضة.ش.تقوم الشركة المتحدة للموضة واألزياء ش
  .باقتناء امتيازات العالمات التجارية العالمية عالية الجودة في الشرق األوسط

  .ستثمار العقاريو بمزاولة أعمال اال.ش.تقوم شركة مدينة سنترال ش

  .و في مجال التطوير العقاري.ش.تعمل شركة أبراج كارتير ش        

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

  .و بمزاولة أنشطة إدارة األعمال التجارية.ش.تقوم شركة اللؤلؤة لإلدارة والعمليات ش

  .و بمزاولة أنشطة اإلعالنات.ش.اإلعالم واالتصاالت شتقوم شركة سكوب  لوسائل 

  .و بتقديم حلول تقنية المعلومات.ش.تقوم شركة براجما تيك ش

  .م بمزاولة أنشطة بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنت.م.تقوم شركة جيكو ذ

  
  ٧



  

  

  
  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

 

  )غير المدققة( المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية المعلومات إيضاحات حول
  بااَلف الرياالت القطرية         ٢٠١١مارس  ٣١في كما 
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  ) تابع( المالية  المعلوماتأساس توحيد   أ

  .و بمزاولة أنشطة التنظيف .ش.تقوم شركة جليتر ش

    .العقاراتتقوم شركة تنمية المشاريع بمزاولة أنشطة 

  .و  بمزاولة أنشطة وكاالت التأمين.ش.تقوم شركة أنشور بلس ش

  .و بمزاولة أنشطة اإلستثمار.ش.تقوم شركة اإلبتكار لإلستثمار ش        

      .ادارة الممتلكات العقارية أنشطة بمزاولة تقوم شركة مالك اللؤلؤة        
  

المجموعة بما في ذلك اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر تم حذف جميع األرصدة والمعامالت بين شركات 
  .الناتجة عن العمليات بين الشركات المدرجة في الموجودات

  
غير ( المرحلية المختصرة المالية المعلوماتيتم إدراج الشركات التابعة ھي الشركات التي تسيطر عليھا المجموعة  

من تاريخ بدء السيطرة  )غير المدققة( الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية ماتالمعلوللشركات التابعة في  )المدققة
تقوم المجموعة بتوحيد كافة الشركات التي تتمتع فيھا بالقدرة على تطبيق السياسات .وإلى تاريخ توقف ھذه السيطرة

   .المالية و التشغيلية

ة وصافي الموجودات غير المملوك من قبل المجموعة تمثل األسھم التي ال تتمتع بالسيطرة الجزء من الربح أو الخسار
وتظھر كبند منفصل في بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من 

  .مالكي الشركةحقوق 

  المحاسبية الھامة واألفتراضات و التقديراتاألحكام   ب

على تطبيق من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  علومات المالية المرحلية الميتطلب إعداد 
قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه . لموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفاتامبالغ السياسات المحاسبية و

  .التقديرات

كانت األحكام الھامة التي وضعتھا  )غير المدققة(صرة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختعند إعداد ھذه 
اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية حول التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على 

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  البيانات

  إدارة المخاطر المالية  .٤

المالية الموحدة كما  البياناتتتسم أھداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية بالثبات مع تلك المفصح عنھا في 
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتھية في 

  للسھم  العائد األساسي والمخفف  .٥

على متوسط العدد المرجح لألسھم القائمة  مالكي الشركةتحتسب العائدات األساسية للسھم بقسمة ربح الفترة العائد إلى 
  .خالل الفترة

  أشھر المنتھية في  الثالثة  
 ٢٠١٠ مارس ٣١ ٢٠١١مارس  ٣١  
  )معدلة(      
        

  ١١٣،٨٨٤    141,912الشركةلمالكيربح الفترة العائد
        
  ١٦٠،٨٧٥    ١٦٠،٨٧٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

        
        

  ٠،٧١    0,88  )باللایر القطري(العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 
  
  

٨ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  القطريةبااَلف الرياالت                                              ٢٠١١مارس ٣١في كما 

  )تابع(العائد األساسي والمخفف للسھم   .٥

  -:تاليالتم احتساب المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة خالل الفترة ك

  الثالثة أشھر المنتھية في   
٢٠١٠ مارس ٢٠١١٣١مارس  ٣١  
  عدد االسھم   عدد االسھم  
  )معدلة(     
        

  ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠    ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠ عدد االسھم في بداية الفترة
        

  ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠    ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة
        

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

  ل للسھم مساٍو للربح األساسيلذا فإن الربح المعد. حتملة قائمة في أي وقت خالل الفترةال توجد أسھم ُمخففة م       
 .للسھم       

 عقار و االت و معدات  .6
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة(  
       

  ٢،٥٢٩،٨٢١   ٣،٠٤٩،٧٠٣  يناير ١صافي القيمة الدفترية في 
  ٥٣٦،٦٧٠   192,981  إضافات

  -    1,052,559  إعادة تقييم
  ٥٢،٣٩١   )٧٢٤،٩٧٥(  تحويالت
  )٦٩،١٢١(   )٢٠،٤٨١(  إھالك

  )٥٨(    )١٢١(  صافي اإلستبعادات
       

  ٣،٠٤٩،٧٠٣   3,549,666  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة 

 استثمارات عقارية  .٧

  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة(  
       

  ١،١٣٣،٦٧٥    ١،٣٤٦،٥٢٨  يناير ١الرصيد في 
  ٢١٢،٨٥٣    ٧٩،٣٩٢  إضافات 

  -    ٥٩٥،٥٧٥  إعادة تصنيف من عقارات وآالت ومعدات
       

  ١،٣٤٦،٥٢٨   ٢،٠٢١،٤٩٥  السنة/ نھاية الفترة الرصيد في 
  
 ملموسةالموجودات غير   .٨

  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة(  
       

  ٣،٩٣٨   ٩،٩٣٤ يناير١الرصيد في
  ٧،٧٠٤   ١،٤٤٣ إضافات
  )١،٧٠٨(   )٤٧٢( إطفاء

  ٩،٩٣٤   ١٠،٩٠٥  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة 
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 ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

 بااَلف الرياالت القطرية                                                               ٢٠١١مارس ٣١في كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استثمارات في شركات زميلة   .9

 :زميلةالشركات اللدى المجموعة االستثمارات التالية في 

المساھمةبلد التأسيس  
   
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١

     ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة(     
           

 363,840   ٣٦٤،٤٨٣  %٤٥،٩  قطر ق.م.للحفريات شللجرف والشرق األوسطشركة 
 296,270   ٣٠٨،٦٤٩  %٢٠  قطر ق.م.السيف المحدودة ششركة 

 43,598    ٣٨،٤٧٩  %٣٢  قطر م.م.المتحدة للخرسانة الجاھزة ذالشركة 
 2,239   ٢،٢٢١  %٣٠  قطر أستيكو قطر

      ٧١٣،٨٣٢   705,947 
  
  

 استثمارات متاحة للبيع  .١٠
     
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
 ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة( 
      

  ٤٥٩،٤٤٧   ٤١٦،١٠٧ أسھم متداولة-استثمارات متاحة للبيع
  ٤،٠٠٠   ٤،٠٠٠ أسھم غير متداولة-استثمارات متاحة للبيع

       
  ٤٦٣،٤٤٧   ٤٢٠،١٠٧  
       

       

 أعمال قيد التنفيذ  .١١
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
 ٢٠١٠    ٢٠١١  

 ) مدققة(  )غير مدققة(  
       

  ٣،٩٤١،٠٨٢    2,967,288  قطر –مشروع اللؤلؤة 
  

كما تم شرحه بالتفصيل في اإليضاح . قطر -تتمثل األعمال قيد التنفيذ في التكاليف المتكبدة لتطوير مشروع اللؤلؤة 
ً في تطوير جزيرة اصطناعية ومشاريع عقارية في اللؤلؤة قطر ،١رقم  تمثل األعمال تحت . تعمل المجموعة حاليا

التنفيذ بصفة أساسية التكاليف المتكبدة في أعمال استصالح األراضي  والتي لم تصدر بھا فواتير أو التي لم يتم 
  .٢٠١١ مارس ٣١تحويلھا إلى مخزون كما في 

  

  

  

  

  

  

 
  

    ١٠ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

 بااَلف الرياالت القطرية                                                 ٢٠١١مارس ٣١في كما 

    رأس المال  .١٢
 

  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١

 ٢٠١٠    ٢٠١١  

 ) مدققة(  )غير مدققة( 

 :رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
      

       
لایر قطري للسھم الواحد  ١٠سھم عادي بقيمة ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠ 
  لایر قطري للسھم الواحد  ١٠سھم عادي بقيمة  ١٣٤،٠٦٢،٥٠٠(

  ١،٣٤٠،٦٢٥    ١،٦٠٨،٧٥٠  )٢٠١٠في سنة 
       
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١ 
 ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )مدققةغير ( 
  )معدلة(     

        عدد األسھم 
  ١٦٠،٨٧٥    ١٦٠،٨٧٥ يناير١في المصدرة 

       
  ١٦٠،٨٧٥    ١٦٠،٨٧٥ ديسمبر/مارس ٣١المصدرة 

       

سھم  ١٣٤،٠٦٢،٥٠٠(سھم عادي  ١٦٠،٨٧٥،٠٠٠على  ٢٠١١مارس  ٣١اشتمل رأس المال المصرح به في 
  .جميع األسھم المصدرة مدفوعة بالكامل. رياالت قطرية ١٠اسمية تبلغ وجميعھا بقيمة ) ٢٠١٠عادي في سنة 

يحق لحاملي األسھم العادية استالم توزيعات األرباح التي يعلن عنھا من وقت آلخر كما يحق لھم صوت واحد لكل سھم 
  .بخصوص المتبقي من موجودات المجموعة تتمتع جميع األسھم بحقوق متساوية. في اجتماعات الشركة

ألف لایر قطري عن  ٢٦٨،١٢٥والمصدر و المدفوع بالكامل بمبلغ  لفترة، زيادة رأس المال المصرح لقد تم خالل ا
  .سھم  ٢٦،٨١٢،٥٠٠طريق توزيع أسھم مجانية بمقدار 

  

  احتياطيات أخرى  .١٣
  كما في   كما في       
احتياطي القيمة  

  العادلة
احتياطي تقييم 

  موجودات
  مارس  ٣١ 

  ديسمبر ٣١   ٢٠١١
٢٠١٠  

 )مدققة()غير مدققة(        
              

 يناير١الرصيد في
٣٠٠،٨٤٠    ٤٤١،٥٢٦    ٤٣٤،٦٠٣    ٦،٩٢٣  

 )النقص/ (الزيادة
)٤٣،٣٤١(    1,052,559    1,009,218    ١٤٠،٦٨٦  

              
  ٤٤١،٥٢٦    1,450,744    1,487,162  )٣٦،٤١٨( ديسمبر/مارس٣١الرصيد في

             
   

  احتياطي القيمة العادلة      

يستخدم احتياطي القيمة العادلة لتسجل التغيرات، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
  .للبيع

  

  

  
    ١١ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش 
 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  بااَلف الرياالت القطرية                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

 قروض ألجل  .١٤
     
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ) مدققة(  )غير مدققة(  
       

  ٣،٣١٢،٥٦٥  ٤،٥٧٣،٤٢٨  يناير  ١الرصيد في 
  ١،٢٨٤،٤١٩  ١١٨،٦٨١  السنة/ المسحوب خالل الفترة 

 )٢٣،٥٥٦(  )١٤،٣٥٠(  السنة/ المسدد خالل الفترة 
  ٤،٥٧٣،٤٢٨  ٤،٦٧٧،٧٥٩ 

  
    

  

 ً   )٣٣،٨٤٣(  )٣١،٦٢٤( تكاليف التمويل غير المطفأة المصاحبة للتمويل:ناقصا
      

  ٤،٥٣٩،٥٨٥  ٤،٦٤٦،١٣٥ السنة/نھاية الفترةالرصيد في
      

  ١،٠٤١،٧٦٣  ١،٠٦٠،٢٩٢ :تظھر في بيان المركز المالي الموحد
  ٣،٤٩٧،٨٢٢  ٣،٥٨٥،٨٤٣ مطلوبات متداولة

  ٤،٥٣٩،٥٨٥  ٤،٦٤٦،١٣٥ مطلوبات غير متداولة
      
      
      

  

  المعلومات القطاعية  .١٥

أربعة قطاعات تصدر عنھا تقارير حسبما وارد أدناه وھي وحدات العمل اإلستراتيجية لدى  المجموعةلدى 
توفر وحدات العمل اإلستراتيجية مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتھا لتقنيات ، المجموعة

تقوم االدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على  ،وإستراتيجيات تسويق مختلفة، بالنسبة لكل وحدة عمل إستراتيجية
  .كل واحد من قطاعات المجموعة المفصح عنھا نحو منتظم، يورد الملخص التالي وصفا للعمليات التشغيلية ل

  .يتضمن ذلك التطوير العقاري و أعمال االنشاءات: رية االتنمية الحض

  .مواد الكميائية و الھيدروكربونيةيتضمن ذلك إنتاج وبيع ال: الطاقة و الھيدروكربون

  .وھي تتضمن االستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيه وبيع مواد الرفاھية: خدمات الضيافة

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

 الوساطةلول تقنية المعلومات وخدمات تتضمن العمليات التشغيلية األخرى تقديم خدمات اإلعالن وح
   .وخدمات وكالة التامين وخدمات أنظمة الدفع األكتروني و التنظيفالعقارية 

  القطاعات الجغرافية

لم تنوع المجموعة أنشطتھا خارج دولة قطرباستثناء شركة ملينيا وشركة تنميه المشاريع المؤسسين في جمھوريه 
ذات قيمه جوھريه لھاتان الشركتان وبالتالي جميع موجودات المجموعة ھي داخل وحيث انه ال يوجد عمليات . تركيا

  .٢٠١١ مارس ٣١المنتھية في  ات جغرافية متميزة للمجموعة للفترةبناء على ذلك ليست ھناك قطاع، دولة قطر

  المقارنة أرقام  .١٦

ال يؤثر ، ، متى كان ذلك ضرورياً، لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحاليةمعلومات المقارنةأعيد ترتيب 
  .الربح المعلن او االرباح المدورة من الفترة السابقةمثل ھذا التبويب 

  

١٢ 


