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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد 

   2019يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 
 

 للستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في 

  2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 

     

 888,572  912,225  اإليرادات

 (443,918)  (496,660)  تكلفة اإليرادات

     

 444,654  415,565  إجمالي الربح 

     

 2,374  1,356  إيرادات توزيعات أرباح

 71,157  29,940  إيرادات تشغيلية أخرى

 10,172  -  استثمارات ماليةربح بيع 

 (29,979)  1,168  القيمة العادلة لالستثمارات المالية  فيربح / )خسارة( 

 (1,761)  (1,194)  خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 (130,089)  (135,675)  مصاريف إدارية وعمومية

 (22,166)  (21,702)  مصاريف مبيعات وتسويق

  التشغيلي الربح
289,458  344,362 

     

 19,765  21,762  إيرادات التمويل

 (88,976)  (81,511)  تكاليف التمويل

 (69,211)  (59,749)  صافي تكاليف التمويل

     

 4,108  8,184  حصة من صافي نتائج شركات زميلة
     

 279,259  237,893  ربح الفترةصافي 

     

     ئد إلى:العاربح صافي ال

 260,432  224,622  حاملي أسهم الشركة األم

 18,827  13,271  حصص غير مسيطرة

  237,893  279,259 

     

 -  -  الدخل الشامل االَخر

 279,259  237,893  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     :العائد إلى إجمالي الدخل الشامل

 260,432  224,622  حاملي أسهم الشركة األم

 18,827  13,271  حصص غير مسيطرة

  237,893  279,259 

     

     الشركة األم  لحاملي أسهمالعائد األساسي للسهم 

 0.074  0,063 6 )لاير قطري(والمخفف للسهم العائد األساسي 

 



'\' • ) A ~ • , 0, 

~..li) ~~ ,.. 
(~) (~I.>") 

,:?..).5 Jle.> w.ll C$~J~UJl 
i,.'\'''I , '\')"I y,o,A",V" 
'\,£i£,oo. 0" t , t , " 0, V 

",VAA 
oA"I ""A 

£f , U) t A, n V 
"I. ,0A) '\',VtG, 

iVA,A) ° ""',n" 
)ii,fiA '''''o,,.v 

H,.VV,"I'I'V H,o,VA,AY~ 

),)£ 'I' ,oi,\ ',.'\.,t,.£ 

f. i,'\Vo "" .,,,,\,\ 
" , ,\,o'\' ,A"I. ~ , YAt,'\t'l 

\"\,'iVi , ,\,0,,, Y 

),f£),)'\''I' ',Yn,"" 
o,,\,oV,\"\'1 "",.,.,v,,. 

)A,iif,V'I"I 'A,"Y,""" 

i,of. ,A"I'I' ","t.,A'I'I' 
),iAV,foV ,,V. 0,,0, , 0, 

),'\') 'I' ,d 'I ',nY,do, 
f,f) f,Aii t,nY,o,. V 

) • ,Aoo, '\'. ) , • ,VY ",V,.V 

n.,'1)) "d,'AY 

\),H"I,\)'\' "" 'I' 0, ,0,,0, 

'\' ,0if,V •• 'I',""""Y'\ 
)i.,d'l' \t. ,0, 0, Y 

,\,i, .. £ "'I',Y.\ 
"1"1 '1', "I 'l'i 'I" 'I ,'I ,. t 
ii,Vd t", t 'I , 

t ,A '1''' 

i,iAV, . Vi ",'1'''.,Ho, 

),'\'£'1,'\0£ ',Y'\'I',."V 

'I',i o f,"I O • '1', t 'A,V' '\ 
) f ',' 'I' ° '.A,ttt 
oV,.i'l' '\ 'I' " A V 

Ao,,. 

i,A.),"\)) ",A"'I','VV 

V,) AA, "IA£ V" A '1', 'I' 'I 

)A , iif,V'\"1 , A," 'I' ,""" 

cw.;/ 

V 

A 

'I 
) . 

) 'I' 

) "I 

."1"'. 

~.,.JI ~I ~WI jS.;.JI u~ 
".,,, ~.J:!r . ~t....S. 

~IJ-*.,..JI 

4.l,JIJ:W1 Ji;- ~IJ-*.,..JI 

wI..lot...o J ":"')1IJ .Jt:ic. 

4,Ut:ic. wI) •• 1. ... 1 

~)1I('I~I& 
~ yJ.. .J#- ..:...b y." Y' 

~j ..::...tsy;,,.; ..:...1)..:u....1 
~1.....:...1.J1...r....1 

(.S..A1 ~.l.o .~) J ~~ ('""~ 
u,. . <...illts:i 

o Y' _ 

4.l,JIJ:WI.J:!;. ~\J-p'-.,..J\ ~l 

4.lj\J:W\ ~\J-*.,..J\ 

Luy... 
\)i;;11 ~ JL,..c.l 

(.S..Al~.l.o .~)J~.l.o ('""~ 
u,..<...illts:i o.JoG _ 

~~I • ..l......o)J .lllli 
4.l,J\J:W\ ~\J-p'-...,...J\ ~l 

~\J-p'-...,...J\ ~l 

~4~\,J ~\ JJb. 
~1JJb. 

JWI ()"I.J 
~~~~~I 

°1..:...L.blihl (.Sy. __ 

• .JJ~ [\..ul 

r'i\ >\S~\ M-""\ c;..~ OJ.iW\ ~\ JJW\ 
.~.J#-~ 

~\~~l 

~4~\ 
'Uj\J:W1 .JF ~4~\ 

.,ljl..,i wI~ ~ J.J 
(.S..A1<\.1,I..l • ..l......o) J ~b ~ 
.i,\I~.o - ft.... c- ~ 0 

~)o ..:...by'! 
~ yJl :i.......lE.. ~\..eJ dj\S.. 

~1:ll1('IJilI 

'Uj\J:W\.JF ~4,jlAoJ1 ~l 

4.lj\J:W\ ~4.jll;...l1 
.,ljl..,i wI~ ~ J.J 

(.S..A1 ~bo..l......o)J ~I..l ('"":. 
~..lll~ 0 0 

- ;\t.... L- ~c::'o 

:u;..)o ..:...bly'! 
\:ill I 0·~\1 ~ (,Y' 

4.lj\J:W\ ~4~\ ~l 

~L:~1~1 
~4~\,J~1 ~ ~l 



 المرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-4- 

 الملكية المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق 

  2019يونيو  30المنتهية في للستة أشهر 

 
 .2018ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في في  تكما ورد تحديث التعديالت *

     العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم                                                              
               

 
 

احتياطي   رأس المال

 قانوني

احتياطيات  

 أخرى

 

حصص غير   إجمالي  أرباح مدورة 

 ةمسيطر

إجمالي حقوق  

 الملكية

ألف لاير   

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري

2019               

 11,146,112  290,911  10,855,201  4,414,833  1,212,049  1,687,457  3,540,862  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد كما في 
               

 237,893  13,271  224,622  224,622  -  -  -   الفترة ربحصافي 

 -  -  -  -  -  -  -  اجمالي الدخل الشامل اآلخر

 -  -  -  (22,462)  -  22,462  -  تحويل الى احتياطي قانوني

 (354,086)  -  (354,086)  (354,086)  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

 11,029,919  304,182  10,725,737  4,262,907  1,212,049  1,709,919  3,540,862  (مراجعة)  2019يونيو  30الرصيد في 
               

2018               

 11,535,620  460,007  11,075.613  4,674,435  1,222,941  1,637,375  3,540,862  )مدقق( 2018يناير  1الرصيد كما في 

تعديالت متعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي 

 *15للتقارير المالية رقم 
 

-  -  -  (272,284)  (272,284)  (212,827)  (485,111) 

تعديالت متعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي 

  *9 رقم المالية للتقارير
 

-  -  (18,734)  17,077  (1,657)  -  (1,657) 

 11,048,852  247,180  10,801,672  4,419,228  1,204,207  1,637,375  3,540,862  (مدقق) 2018 يناير 1 في المعدل االفتتاحي الرصيد
               

 279,259  18,827  260,432  260,432  -  -  -  الفترة  ربحصافي 

 -  -  -  -  -  -  -  اجمالي الدخل الشامل اآلخر

 -  -  -  (26,040)  -  26,040  -  تحويل إلى احتياطي قانوني

 (442,608)  -  (442,608)  (442,608)  -  -  -  توزيعات أرباح معلنة

 10,885,503  266,007  10,619,496  4,211,012  1,204,207  1,663,415  3,540,862  )مراجعة( 2018يونيو  30الرصيد كما في 
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 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
  2019يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30   يونيو 30  

  2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح أنشطـة التشغيل

 279,259  237,893  ربح الفترة  
     تعديالت لـ:

 (4,108)  (8,184)  حصة من صافي نتائج شركات زميله

 51,379  54,071 7و  3,1 إهالك 

 2,665  1,250 7 عقار وآالت ومعدات إلغاء / انخفاض

 157  28 9 إطفاء موجودات غير ملموسة
 4,481  -  موجودات غير ملموسة انخفاض

 (143)  -    من استبعاد عقار وآالت ومعدات ربح

 69,211  59,749  تكاليف التمويل صافي
 (2,374)  (1,356)  إيرادات توزيعات أرباح

 1,761  1,194  انخفاض ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرىخسارة 
 29,979  (1,168)  القيمة العادلة لالستثمارات المالية خسارة /()ربح

 (10,172)  -    أرباح بيع استثمارات مالية

 4,499  10,802  خدمة الموظفينمخصص مكافآت نهاية 

     
 426,594  354,279  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     
     التغيرات في رأس المال العامل:

 161,579  110,945  مخزون
 (108,603)  (146,591)  أعمال قيد التنفيذ

 14,620  ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى 

 

 (468,767) 

 230,043  79,487  ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى 

 9,596  (22,384)  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 

 -  1,288  صافي إيرادات وتكاليف مؤجلة
     

 250,442  391,644  النقد الناتج من أنشطة التشغيل

 (84,939)  (82,157)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (4,065)  (2,045)  الموظفين مدفوعةمكافآت نهاية خدمة 

 161,438  307,442  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
     

     أنشطة االستثمار

 (8,802)  (14,237) 7 وآالت ومعدات رإضافات عقا

 (29,269)  -    استثمارات مالية إضافات

 504  -  متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات 
 19,765  21,762  تمويل مستلمهإيرادات 

 22,374  4,714  ايرادات توزيعات ارباح مستلمة

 (6,626)  (8,887) 8 إضافات استثمارات عقارية

 -  (735)  دفعات التزام االيجار

 559,124  169,660  حركة الودائع ألجل التي تستحق بعد ثالثة شهور

 17,619  -    صافي متحصالت من بيع استثمارات مالية

     
 574,689  172,277  صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 60,302  86,636 16 مبالغ مسحوبة بموجب قروض 
 (251,530)  (262,616) 16 تسديدات قروض

 (421,076)  (354,086)  توزيعات أرباح مدفوعة 
     

 (612,304)  (530,066)  النقد المستخدم في أنشطة التمويل صافي
     

 123,823  (50,347)  الزيادة في النقد وما في حكمه /)النقص(صافي 

 884,312  272,693  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 1,008,135  222,346 13 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 لمعلومات عن الشركة والنشاط الرئيسيا. 1

 

( 2)"الشركة األم"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )تأسست الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق )"الشركة"( 

. 7256ص.ب ة والتي يتم تداول اسهمها. يوجد مكتب الشركة المسجل في دولة قطر وعنوانه الدوح 1999فبراير  2الصادر في 

 البيانات المالية  2019  يونيو 30في   ةالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة كما في وللستة أشهر المنتهي تشمل

للشركة وشركاتها التابعة )ويشار إليهم جميعاَ بـ "المجموعة" ومنفصلة بـ "شركات المجموعة"( ومساهمة المجموعة في الشركات 

 .3الزميلة. تم اإلفصاح عن البيانات  حول هيكل المجموعة في إيضاح 

 

 

تثمار في البنية التحتية والمرافق ، والتنمية الحضارية ، والمشاريع المرتبطة بالبيئة، الساالنشاط الرئيسي للمجموعة هو المساهمة و

 والموانئ والخدمات ذات الصلة ، والضيافة والترفيه ، وإدارة األعمال التجارية، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات.

 

وير جزيرة اصطناعية في المياه القطرية وذلك لبيع و/أو تم منح الشركة الحق لتط 2004لسنة  17بموجب المرسوم األميري رقم 

تأجير العقارات. تعمل الشركة حالياً في تطوير هذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. يشمل مشروع اللؤلؤة قطر 

طوير الجزيرة إلى مليون متر مربع( وتحويلها إلى جزيرة اصطناعية وت 4.2هكتار ) 985استصالح أراضي تغطي مساحة قدرها 

مجموعة من المناطق تتضمن فلل على الواجهة البحرية ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم وأحواض لرسو 

 القوارب إضافة إلى مدارسة ومستشفى مع البنية التحتية والمرافق االجتماعية الالزمة. 

 

 

مـجلس  على موافقة اً بناء 2019يونيو  30ة للمجموعة وللستة أشهر المنتهية في تم إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحـد

 اإلدارة.

 

 أسس المحاسبة  .2

 .التقارير المالية المرحلية  34المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   المرحلية أعدت البيانات المالية

 

الموحدة جميع المعلومات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية ويجب قراءتها  لمختصرةال تتضمن البيانات المالية المرحلية ا

 .2018ديسمبر  31جنبا الى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 

نموذًجا  16ي للتقارير المالية رقم . يقدم المعيار الدول2019ألول مرة في عام  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساسي  بحقالمستأجر  عترفللمستأجرين حيث ي لمركز الماليفي ا بشكل منفرد محاسبيًا

 والتزام اإليجار الذي يمثل االلتزامات المتعلقة بمدفوعات اإليجار.

 

ية المختصرة الموحدة ، أصدرت اإلدارة أحكاًما وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد هذه البيانات المالية المرحل

 والمبالغ المفصح عنها من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. بالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية  في التقدير هي نفسها التي طبقت  إن

اإليجار بموجب  عقود ، باستثناء األحكام الهامة الجديدة المتعلقة محاسبة 2018ديسمبر  31كما في  الموحدةعلى البيانات المالية 

 .3 تم شرحها في إيضاح، والتي  16ي للتقارير المالية المعيار الدول

 

تم إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري، مقرباً إلى أقرب ألف لاير قطري فيما عدا ما يشار إليه 

 بخالف ذلك.

 

عند الطلب في المكتب المسجل للشركة أو  متوفرة 2018بر ديسم 31في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية 

 www.udcqatar.comعلى موقعها اإللكتروني: 

 

http://www.udcqatar.com/
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هي نفسها المطبقة 

 .2018ديسمبر  31سنوية كما في وللسنة المنتهية ال الماليةنات البيافي 

 2019ديسمبر 31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  وحدةالمالية المفي البيانات يتم ادراجها سوف التغيرات في السياسات المحاسبية 

 .حسب االقتضاء

. ويسري عدد من المعايير الجديدة 2019يناير  1عقود اإليجار اعتباًرا من  16اعتمدت المجموعة  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 جوهري على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة .ولكنها ال تؤثر بشكل  2019يناير  1األخرى اعتباًرا من 

 

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية  3.1

عن الصادر 4"عقود اإليجار"، و التفسير رقم  17عقود اإليجار  بدل من معيار المحاسبة الدولي 16المالية  يحل المعيار الدولي للتقارير 

"عقود اإليجار   15 "تحديد ما إذا كان اتفاق ما يحتوي على إيجار"، ولجنة تفسيرات المعايير التقارير المالية الدوليةلجنة تفسيرات 

يحدد المعيار . " تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن النموذج القانوني لعقد اإليجار"  27المعايير الحوافز"، ولجنة تفسيرات  -التشغيلي 

اس اإليجارات وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويتطب من المستأجرين حساب معظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج مبادئ االعتراف بقي

 واحد للميزانية العمومية.

 المجموعة كمستأجر 

المرتبطة بها في على أنه يجب االعتراف بجميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية 16المالية  ينص المعيار الدولي للتقارير

شهًرا أو أقل أو كان عقد اإليجار ألصول منخفضة القيمة. تم حذف  12بيان المركز المالي للمجموعة ، إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

قد عقود اإليجار بين عقود التأجير التمويلية والتشغيلية للمستأجرين. عند كل ع 17التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

إيجار يعترف المستأجر بالتزامات اإليجار المستحقة  الدفع في المستقبل. في المقابل ، يتم رسملة حق في االستخدام لعقد إيجار االصل 

بمبلغ يعادل القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف المتعلقة بشكل مباشرة، والتي يتم إطفاؤها على مدى 

 االستخدام. فترة

 

لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي لمحطات التبريد ومباني المكاتب والعقارات المستخدمة للبيع بالتجزئة وأماكن سكن الموظفين. 

، قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار هذه )كمستأجر( في تاريخ إنشائها كعقود تأجير 16المالية  قبل اعتماد المعيار الدولي للتقارير

، أقرت المجموعة بموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام 16المالية  شغيلية. عند تطبيق المعيار الدولي للتقاريرت

األصول والتزامات اإليجار إلجراء دفعات اإليجار. وفقًا لطريقة االعتماد المعدلة بأثر رجعي ، يتم االعتراف االثر التراكمي للتطبيق 

 )إن وجد( كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة. المبدئي للمعيار

 

، تم قياس الحق في استخدام األصول المستأجرة بمبلغ يعادل التزامات اإليجار غير  16عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

من  16ر الدولي للتقارير المالية رقم . تتطلب إفصاحات المعيا2019يناير  1المدفوعة باستخدام معدل االقتراض التصاعدي في 

مع التزامات اإليجار المعترف بها كما في  2018ديسمبر  31المجموعة تقديم تسوية لإليجار خارج الميزانية العمومية. التزامات في 

 ، على النحو التالي: 2019يناير  1

 ألف لاير قطري 

 13,662 التزامات اإليجار التشغيلية 

 (7,295) باستخدام معدل االقتراض التصاعدي للمجموعة في تاريخ التطبيق االوليالتخفيض 

 6,367 2019يناير  1االلتزامات اإليجار المعترف بها في 
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 (السياسات المحاسبية الهامة )تابع .3

 ()تابع عقود اإليجار 16 المعيار الدولي للتقارير المالية  3,1

تم قياس حق استخدام األصول بمبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار غير المسددة ، وتم تعديلها حسب مبلغ أي مدفوعات تأجير مدفوعة 

ثر على األرباح المدورة  أي أ. و اليجد 2018ديسمبر  31مسبقًا أو مستحقة معترف بها في بيان المركز المالي الموحد كما في 

 .2019يناير  1كما في 

 

 

 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 -  579 االصولمصاريف االستهالك على حق االستخدام 

 -  86 الفائدة على التزامات اإليجار

 759  - مصاريف اإليجار التشغيلي

 

 

قامت المجموعة بفصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى جزء رئيسي )معروض ضمن أنشطة التمويل( والفائدة )المقدمة ضمن 

 األنشطة التشغيلية( في بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد.

 

 المجموعة كمؤجر
 

. 17لم تتغير إلى حد كبير عن المعيار المحاسببببي الدولي رقم  16إن محاسببببة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

سببوف يسببتمر المؤجرون في تصببنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود تشببغيل أو تمويل باسببتخدام مبادئ مماثلة كما في المعيار 

. تسبببببتمر المجموعة كمؤجر في تصبببببنيف عقود اإليجار على أنها إيجار تمويلي أو إيجار تشبببببغيلي 17الدولي رقم المحاسببببببي 

بتوسببيع نطاق اإلفصبباحات المطلوبة موضببحا كيف  16وحسبباباتها بشببكل مختلف. ومع ذلك ، قام المعيار الدولي للتقارير المالية 

لى األصببول المؤجرة. هذا ليس له تأثير على المجموعة ألنه ليس لديه عقود يدير المؤجر المخاطر الناشببئة عن فوائده المتبقية ع

 إيجار تمويلي كمؤجر.
 

 أساس التوحيد    3,2

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة 

وإلى تاريخ توقف هذه السيطرة. تقوم المجموعة بتوحيد كافة الشركات التي تتمتع فيها بسلطة التحكم في من تاريخ بدء السيطرة 

إن جميع األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن العمليات بين  السياسات المالية والتشغيلية.

 دات قد تم حذفها بالكامل.شركات المجموعة التي المعترف بها في الموجو
 

عند فقدان السببببيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء تحقيق موجودات ومطلوبات الشببببركة التابعة، وأية حصببببص غير مسببببيطرة والمكونات 

ل األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز تم االعتراف به عند فقدان السيطرة في بيان الدخ

الموحد. لو احتفظت المجموعة بأية مسباهمة في شبركة تابعة سبابقا، عندها يتم قياس تلك الحقوق بالقيمة العادلة في التاريخ الذي فقدت 

فيه السبببيطرة. في أعقاب ذلك تتم المحاسببببة عنها كشبببركة مسبببتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو على أنها أصبببل مالي تحت المعيار 

 وذلك اعتماداً على مستوى النفوذ الذي يتم االحتفاظ به. 9المالية رقم الدولي للتقارير 

 2019يناير  1  2019يونيو  30 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 6,367  5,788 حق استخدام األصول

 6,367  5,718 التزامات اإليجار
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 (السياسات المحاسبية الهامة )تابع .3
 )تابع( أساس التوحيد   3,2   
 

تمثل حصص غير مسيطرة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوك من قبل المجموعة وتظهر كبند منفصل 

 الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من حقوق مالكي الشركة األم.في بيان الدخل 

 

 تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية للشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق وجميع شركاتها التابعة كما

ت المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية ثابتة. .يتم إعداد البيانا2019يونيو  30في 

 فيما يلي قائمة بالشركات التابعة المدرجة في البيانات المالية:

 نسبة الملكية % بلد التأسيس 

 2019 2018 

    

 51 51 قطر الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ.

 100 100 قطر روناتيكا ميدل إيست قطر ذ.م.م

 100 100 قطر شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م

 100 100 قطر شركة تنمية الضيافة ذ.م.م

 100 100 قطر الشركة المتحدة للموضة واألزياء ذ.م.م

 100 100 قطر شركة مدينة سنترال ذ.م.م

 100 100 قطر  شركة أبراج المتحدة ذ.م.م

 100 100 قطر المتحدة إلدارة المرافق ذ.م.مالشركة 

 100 100 قطر  شركة سكوب لوسائل االعالن واالتصاالت ذ.م.م

 100 100 قطر شركة براجما تيك ذ.م.م

 100 100 قطر جليتر ذ.م.م

 100 100 قطر شركة أنشور بلس ذ.م.م

 100 100 قطر شركة مدينا أنوفا ذ.م.م.

 100 100 قطر شركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م

 100 100 جزيرة كايمان الشركة المتحدة لتنمية االستثمار.

 100 100 قطر الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا ذ.م.م

 100 100 جزيرة كايمان (.1شركة بورتو أربيا للتأجير)

 100 100 قطر شركة المنتجعات والمرافق الترفيهية ذ.م.م

 

الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ.  وتعمل في مجال تشييد وتملك وتشغيل أنظمة تبريد تملك المجموعة الجزء األكبر من 

 ( في بيناتها المالية الموحدة.%100( وشركة كول تك قطر ذ.م.م )%100ذ.م.م ) 2006المناطق. وتقوم بإدراج انستوليشن انتجريتي 

 

 2019يونيو  30مليون لاير قطري كما في  304لمركز المالي بمبلغ الحصص غير المسيطرة والمدرج في بيان ايعود إجمالي رصيد 

من حقوق ملكية الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ والتي ال  %49مليون لاير قطري( إلى نسبة  291: 2018ديسمبر  31)

 مليون لاير قطري(. 19مليون لاير قطري كما ) 13تمتلكها المجموعة. بلغت األرباح المخصصة الحصص غير المسيطرة 
 

 

تمت زيادة رأس المال لروناتيكا ميدل  2008تقوم روناتيكا ميدل إيست قطر ذ.م.م بتشغيل المرسى وبيع المعدات البحرية. خالل عام 

 مليون لاير قطري. تم دفع الزيادة في رأس المال بالكامل من جانب المجموعة والتي 100مليون لاير قطري إلى  30إيست ذ.م.م من 

اشترت المجموعة الحصص غير المسيطرة في روناتيكا ميدل إيست ذ.م.م  2009. خالل عام %88إلى  %60زادت مساهمتها من 

 .%100إلى  %88وبالتالي زادت مساهمتها من 

 

 نشاط شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م  يتعلق في مجال االستثمار العقاري.
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 (.     السياسات المحاسبية الهامة )تابع3

 .     أساس التوحيد )تابع(3,2

 

تقوم شركة تنمية الضيافة ذ.م.م باالستثمار وإدارة المطاعم وبيع وشراء البضائع االستهالكية سريعة البيع في قطاع الضيافة. وتقوم 

ذ.م.م  ( ورايزنج سن%100( وفليفر اوف ميكسيكو ذ.م.م )%100شركة تنمية الضيافة بإدراج شركة تنمية المطاعم اللبنانية )

( إيزال مكسيكان المطبخي ذ.م.م %100( وافل ماستر رستورانت ذ.م.م )%90( أوربان رستورنتس ديفيولبمينت )95.68%)

( في بياناتها المالية %100( وأليسون نيلسون شوكليت ذ.م.م )%100( ذا سيركل كافيه ذ.م.م )%100( أرابيسك ذ.م.م )100%)

  الموحدة.

 

للموضة واألزياء ذ.م.م يتعلق بأعمال بيع منتجات صناعة الموضة. الشركة كانت مفوضة باقتناء وتشغيل  كان نشاط الشركة المتحدة

 .2017امتيازات العالمات التجارية العالمية عالية الجودة في الشرق األوسط. تم توقيف عمليات الشركة خالل العام 

 

 عقاري.تقوم شركة مدينة سنترال ذ.م.م بمزاولة أعمال االستثمار ال

 

 تعديل اسم الشركة من أبراج كارتير إلى أبراج المتحدة. 2016نشاط شركة أبراج المتحدة ذ.م.م يتعلق بمجال التطوير العقاري. تم خالل 

 

 تم توقيف عمليات الشركة. 2017كان نشاط الشركة المتحدة إلدارة المرافق ذ.م.م يتعلق بمزاولة أنشطة إدارة المرافق. خالل 

 سكوب لوسائل اإلعالم واالتصاالت ذ.م.م يتعلق بمزاولة أنشطة اإلعالنات. نشاط شركة

 تم أخذ قرار بإغالق فرع الشركة بلبنان. 2012نشاط شركة براجما تيك ذ.م.م يتعلق بحلول تقنية المعلومات، خالل عام 

 نشاط شركة جليتر ذ.م.م يتعلق في أنشطة التنظيف.

     في وكاالت التأمين والخدمات الفنية ودراسة المخاطر المتعلقة بأنشطة التأمين.نشاط شركة أنشور بلس ذ.م.م يتعلق 

 تقوم شركة ميدنا انوفا ذ.م.م بمزاولة أنشطة التسجيل العقاري والخدمات العامة للمجمع الرئيسي في اللؤلؤة قطر.

 تقوم شركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م بمزاولة أنشطة إدارة الممتلكات العقارية.

 الشركة المتحدة لتنمية االستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطوير واالستثمار العقاري. تقوم

 تقوم الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا ذ.م.م بمزاولة انشطة حلول تكنولوجيا المعلومات.

 ( بمزاولة أنشطه التأجير العقارية.1تقوم شركة بورتو أرابيا للتأجير)

 .والمرافق الترفيهية ذ.م.م يتعلق في أنشطة تشغيل وتطوير المنتجعات نشاط شركة المنتجعات

 

 التقديرات .4

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات 

تتوافق التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع تلك المستخدمة  التقديرات.

 .2018ديسمبر  31في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 .     إدارة المخاطر المالية5
 

تتسم أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية بالثبات مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 .2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

 

 

 



  الموحدة المختصرةالمرحلية  المالية البيانات حول إيضاحات

 2019 يونيو 30 في كماللستة أشهر  

 

-11- 

 

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم  .6

األساسي والمخفف للسهم بقسمة ربح الفترة العائد لحاملي أسهم الشركة االم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة يحتسب العائد  

 خالل الفترة. ال يوجد أدوات أو عناصر يمكن أن تسبب تأثيراً مخففاً على احتساب العائد للسهم.
 

 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 260,432  224,622 ربح الفترة العائد لحاملي أسهم الشركة األم )ألف لاير قطري(

 3,540,862  3,540,862 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 0,074  0,063 العائد األساسي للسهم الواحد )لاير قطري(

 

لكل سهم حيث تم  10على تقسيم   2019فبراير  26وفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ، وافقت الجمعية العامة غير العادية في 

يوليو  3.  وقد تم تم ذلك في 10لاير قطري لكل سهم بسهم واحد قديم بقيمة اسمية لاير  1أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها  10استبدال 

 الواحد السهم أرباح ُعدلت لذلك، ونتيجة. 3,540,862,480 إلى 354,086,248 من القائمة  لألسهم اإلجمالي العدد وارتفع 2019

 .المقارنة للفترة عرضها وأعيد الحالية للفترة

 
 

 .    عقار وآالت ومعدات7

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 قطريألف لاير   ألف لاير قطري 

 3,052,891  3,026,216 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 83,259  14,237 إضافات خالل الفترة / السنة

 (365)  - االستبعادات

 (106,904)  (53,492) إهالك الفترة / السنة

 (2,665)  (1,250) / الغاء نخفاضا

 3,026,216  2,985,711 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 استثمارات عقارية   . 8
 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 9,249,691  9,434,550 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 83,866  8,887 خالل الفترة / السنة التطويرتكاليف 

 (42,875)  (28,840) صافي التحويالت

 143,868  - القيمة العادلة ربح

 9,434,550  9,414,597 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 .  موجودات غير ملموسة9 
 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 (ة) مدقق  ( مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 5,776  586 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (709)  (28) إطفاء الفترة / السنة

 (4,481)  - انخفاض قيمة / إلغاء 

 586  558 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 استثمارات في شركات زميلة  .10
 

 
 نسبة الملكية بلد التأسيس

 ديسمبر 31  يونيو 30

2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة(   

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

 43,441  48,267 %32 قطر الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م 

   48,267  43,441 
 

 الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م نشاط إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء األخرى. مارست 
 

 استثمارات مالية .11

  دراجإ داخل وخارج قطر. يتم األسواق الماليةالمالية استثمارات المجموعة في األوراق المالية المدرجة في  االستثماراتتمثل 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االستثمارات المالية

 

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .12
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  لاير قطري ألف 
    
 1,733,177  1,611,774 ذمم مدينة، بالصافي 

 9,757  6,679 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ً  888,741  997,408 أرصدة مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

 2,615,861  2,631,675 

    

    على الشكل التالي:تظهر في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 

 2,252,860  2,284,646 موجودات متداولة 

 378,815  331,215 موجودات غير متداولة

 2,615,861  2,631,675 
 
 
 



  الموحدة المختصرةالمرحلية  المالية البيانات حول إيضاحات

 2019 يونيو 30 في كماللستة أشهر  

 

-13- 

 
 
 

 وأرصدة البنوكالنقد  .13
 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 201,694  204,485 البنوكالنقد وأرصدة 

 1,239,428  1,016,630 ودائع ألجل 

 1,441,122  1,221,115 / السنة النقد وأرصدة البنوك في نهاية الفترة

 ً  (1,168,429)  (998,769) يوماً  90ودائع ألجل تستحق بعد  :ناقصا

 272,693  222,346 النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية

 

 

 رأس المال   .14

 بقيمة وجميعها بالكامل مدفوعة عادي سهم 354.086,248  من  يتكون والمـصدر هب المصرح المال رأسفي تاريخ التقارير، 

 على 2019 فبراير 26 في العادية غير العامة الجمعية وافقت ، المالية لألسواق قطر هيئة لتعليمات وفقًا قطري لاير 10 بقيمة أسمية

و  قطري لاير 10 بقيمة اسمية بقيمة قديم سهم لكل قطري لاير 1 قدرها اسمية بقيمة جديدة أسهم 10 تبادل تم بموجبه سهم 1 لـ تقسيم

 سهم إلى 354,086,248 من والمصدرة بها المصرح األسهم عدد زيادة إلى ذلك أدى. 2019يوليو  3قد تم ذلك في 

 سهم. 3,540,862,480

 

 . احتياطيات أخرى15
 

يستخدم احتياطي إعادة تقييم الموجودات لتسجيل الزيادات في القيمة العادلة للعقار واآلالت والمعدات التي تخضعت للتقييم العادل 

 .مطروًحا منها النقصان إلى الحد الذي يتعلق فيه هذا االنخفاض بزيادة في نفس األصل المعترف به سابقًا في حقوق الملكية

 قروض ذات فوائد .16

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 4,192,484  3,804,202 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 137,172  86,636 المبالغ المسحوب خالل الفترة/ السنة

 (525,454)  (262,616) المبالغ المسددة خالل الفترة/ السنة

 3,628,222  3,804,202 

 (19,598)  (15,859) ناقصا: التكاليف غير المطفأة المصاحبة للتمويل 

 3,784,604  3,612,363 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

    

تظهر في بيان المركز المالي المرحلي  المختصر الموحد على النحو 

    التالي:

 1,249,904  1,262,037 مطلوبات متداولة 

 2,534,700  2,350,326 مطلوبات غير متداولة

 3,612,363  3,784,604 
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 المعلومات القطاعية .17

 القطاعات التشغيلية         

ستراتيجية لدى المجموعة. توفر وحدات لدى المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقارير كما موضح  أدناه وهي وحدات األعمال اال

، بالنسبة لكل وحدة عمل ةستراتيجيات منفصلمختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتها الستراتيجية العمل اال

ستراتيجية تقوم اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على نحو منتظم ، يوضح الملخص التالي للعمليات التشغيلية لكل قطاعات ا

 المجموعة المصدرة للتقارير بشكل منفصل:

 

 التنمية الحضارية: يتضمن ذلك التطوير العقاري وأعمال االنشاءات وأنشطة البيع والتأجير ذات صلة.
 

 خدمات الضيافة والترفيه: وهي تتضمن االستثمار وتطوير مرافق ترفيه وبيع مواد الرفاهية.
 

  ئ.البنية التحتية والمرافق: تتضمن ادارة وتشيد أنظمة تبريد المناطق ونشاطات الموان
 

 تتضمن العمليات التشغيلية األخرى تقديم حلول تقنية المعلومات والخدمات العامة للمجمع الرئيسي.

 

س يقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها من جانب االدارة. يتم استخدام ربح القطاع لقيا

هذه المعلومات هي األكثر مالئمة لتقييم نتائج قطاعات معينة بالنسبة للكيانات األخرى التي تعمل في األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل 

 .هذه المجاالت. يتم تحديد األسعار فيما بين شركات المجموعة على أساس التعامل التجاري

 

 القطاعات الجغرافية

 

)وكالهما  1ة المتحدة للتنمية االستثمارية وشركة بورتو أرابيا للتجزئة لم تقم المجموعة بتنويع أنشطتها خارج دولة قطر باستثناء الشرك

تأسسا في جزيرة كايمان(. ومع ذلك ، ال تملك هذه الشركات أي عمليات خارج قطر وبالتالي فإن معظم أصول المجموعة موجودة في 

 في المجموعة.قطر. وفقًا لذلك ، ال توجد قطاعات جغرافية محددة 
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 )تابع( المعلومات القطاعية .17

 

 

 التنمية الحضارية

 )مراجعة(

 ألف لاير قطري

 

 الطاقة والهيدروكربون

 )مراجعة(

 ألف لاير قطري

 خدمات الضيافة 

 و الترفيه 

 )مراجعة(

  ألف لاير قطري

 البنية التحتية و المرافق

 )مراجعة(

  ألف لاير قطري

 أخرى

 )مراجعة(

  ألف لاير قطري

 استبعادات بين القطاعات

 )مراجعة(

  ألف لاير قطري

 اإلجمالي

 (مراجعة)

 قطري لاير ألف

 2019يونيو  30

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 912,225  (14,760)  85,015  188,112  13,602  -  640,256 ايرادات

 15,154 التمويل ايرادات
 

- 
 

4 
 

5,551 
 

1,053  -  21,762 

 (81,511)  -  -  (11,997)  -  -  (69,514) التمويل تكاليف 

 (54,071)  -  (227)  (29,884)  (1،376)  -  (22,584) اهالك

 

 8,184 حصة من صافي نتائج شركات زميلة

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  -  8,184 

 

 190,874 للفترة الربح أو )الخسارة(صافي 

 

- 

 

(4,380) 

 

34,844 

 

20,337  (3,782)  237,893 

              

              2018يونيو  30

 888,572  (16,828)  93,091  193,466  13,136  -  605,707 ايرادات

 19,765  -  879  3,533  5  -  15,348 التمويل  ايرادات

 (88,976)  -  (67)  (11,740)  -  -  (77,169) التمويل تكاليف 

 

 (20,872) اهالك

 

- 

 

(1,740) 

 

(28,491) 

 

(276)  -  (51,379) 

 

 1,768 حصة من صافي نتائج شركات زميلة

 

2,340 

 

- 

 

- 

 

-  -  4,108 

 

 241,903 للفترة الربح أو )الخسارة(صافي 

 

2,340 

 

(14,944) 

 

44,656 

 

27,173  (21,869)  279,259 
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. التزامات محتملة18  

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2019  2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 7,871  7,157 ضمانات بنكية
 

 ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات هامة من الضمانات أعاله والتي أصدرت خالل األعمال العادية للمجموعة.
 

، مضادة ضد المطور بدعوىالشركة  ردتالمطور دعوى ضد الشركة و سجلعوى قضائية مستمرة بين الشركة ومطور. توجد د

 للحصول على تعويض عن استرداد التكاليف المتكبدة واألضرار التي لحقت به. طرفحيث يسعى كل 
 

. لم يتم ليةفي مراحله األو حاليا ً ، لكن الشركة استأنفت ضد الحكم والطعن مطوروفي البداية ، أصدرت المحكمة قراراً  لصالح ال

 إلتزاماتمحامي الشركة ، فإنه ال يتوقع أن تنشأ أية  تقديرالمشروع من قبل الشركة وبناًء على لهذاًاالعتراف بأي ربح أو خسارة 

.قضيةهذه ال منإضافية   

. التزامات19  

         

 دوات الماليةاأل  .20

 

إن السياسات واألساليب المحاسبية الهامة المتبعة ، بما في ذلك معايير االعتراف ، وأساس القياس واألساس الذي يتم به االعتراف 

المالية هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة المطلوبات المالية والموجودات باإليرادات والمصروفات فيما يتعلق بكل فئة من 

 .2018ديسمبر  31سنة المنتهية في للما في ومجموعة كلل

 قياس القيمة العادلة.  21

في بين المشاركين عادية في معاملة حد المطلوبات أيل لتحو دفعة أو حد الموجوداتأالذي سيتم استالمه لبيع  ثمنالقيمة العادلة هي ال

 :المالية على النحو التالي لسوق في تاريخ القياس. يتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوباتا

 ذات في أسواقالتي يتم التداول بها و المعياريةحكام األشروط وذات اليتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ▪

 ؛ والمعروضةبالرجوع إلى أسعار السوق   نشطةوسيولة 
 

ساب تحايتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المقبولة عموًما استنادًا إلى  ▪

 تهامالحظالتي يمكن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام األسعار من معامالت السوق الحالية 

 مماثلة. ألدوات للوكيلوعروض أسعار 

 

 

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 557,336  572,488 التزامات تعاقدية للمقاولين 
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 )تابع( قياس القيمة العادلة.  21

 

ها العادلة. يتم قياس األدوات المالية بعد تقيمهي نفس  تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة

 مالحظة القيمة العادلة.بناًء على درجة  3إلى  1االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، ويتم تجميعها في المستويات من 

قياسات القيمة العادلة المستمدة من األسعار المعروضة غير المعدلة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات  1المستوى 

 المماثلة.

 وأدات والتي يمكن مالحظتها للموجو 1غير األسعار المدرجة في المستوى مساهمات قياسات القيمة العادلة المستمدة من  2المستوى 

 المطلوبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

التقييم التي تشمل المساهمات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات  تقنياتقياسات القيمة العادلة المستمدة من  3المستوى 

 السوق التي يمكن مالحظتها.

 على النحو التالي: 2019يونيو  30تم تصنيف للموجودات المالية للمجموعة كما في 

 ؛  1المالية على أنها المستوى ات تصنف االستثمار ▪
 

 .3والمستوى  2 وآالت ومعدات على أنها المستوى و العقارتصنف العقارات االستثمارية  ▪


	القطاعات الجغرافية
	لم تقم المجموعة بتنويع أنشطتها خارج دولة قطر باستثناء الشركة المتحدة للتنمية الاستثمارية وشركة بورتو أرابيا للتجزئة 1 (وكلاهما تأسسا في جزيرة كايمان). ومع ذلك ، لا تملك هذه الشركات أي عمليات خارج قطر وبالتالي فإن معظم أصول المجموعة موجودة في قطر. وفقً...

