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   الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق.ع.
 الموحدةالمرحلية المختصرة البيانات المالية 

   2022 يونيو 30المنتهية في  لفترةكما في ول
 

 رقم الصفحة  المحتويات  
 1 تقرير مراقب الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية

 2     بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحد 
 3 الموحدالمرحلي  المركز المالي بيان

 4 الموحد  المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 5   الموحد  المرحلي النقدية التدفقات بيان

    23-6 المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات المالية إيضاحات حول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   المرحلية المالية البيانات مراجعة حول تقرير

   شركة المتحدة للتنمية ش.م.ق.ع.لل دارةاإلمجلس  إلى
 

 المقدمة 
للتنمية ش.م.ق.ع.  المرفقة    الموحدة   المختصرة  المرحلية   المالية   البيانات  بمراجعة  قمنا  لقد المتحدة   ا وشركاتهلشركة 

  الموحد   المرحلي  المالي  المركز  بيان  تتضمن  والتي  ،2022  يونيو  30  في  كما"(  المجموعة"  بـ  جميعا    إليهم  يشار)  التابعة
 المنتهية   أشهر  الستةة  لفتر   الموحد  المرحلي  الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى   وبيان  ، 2022  يونيو  30  في  كما
 لفترة  الموحد  المرحلي  النقدية  التدفقات  وبيان،  الموحد  المرحلي  الملكية  حقوق   في  التغيرات  وبيان  ،2022  يونيو  30  في

 .  األخرى  المتممة واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية أشهر ستةال
 

لمعيار المحاسبة    وفقا    الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه   وعرض  إعداد   عن  مسؤول   دارةاإل  مجلس   إن
المالية المرحلية34  الدولي   المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  حول   نتيجة  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن .  : البيانات 

 . بها قمنا التي المراجعة  أعمال إلى  استنادا الموحدة
 

 المراجعة نطاق
  قبل   من  المرحلية   المالية   البيانات  مراجعة"  2410  المراجعة  بإجراءات  المتعلق  الدولي  للمعيار  وفقا    مراجعتنا  تمت  لقد

 األشخاص  من  أساسي  بشكل  استفسارات  إجراء  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  تتضمن".  للمنشأة  المستقل  المدقق
  يقل   المراجعة  نطاق  إن .  أخرى   مراجعة  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن   المسؤولين

  أن   يمكن  الذي  التأكيد  على   الحصول  يمكننا  ال  وبالتالي  للتدقيق،  الدولية   للمعايير  وفقا    يتم  الذي  التدقيق  نطاق  عن   ا  كثير 
 .المالية البيانات هذه تدقيق حول رأيا    نبدي ال فإننا  وعليه التدقيق،  أعمال خالل الهامة األمور بكافة علم  على يجعلنا

 

  النتيجة
 المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  بأن  نعتقد  يجعلنا  ما  علمنا  إلى  يرد  لم  بها،  قمنا  التي  المراجعة  أعمال  إلى  استنادا

 . 34لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا   المادية،  النواحي   كافة من إعدادها، يتم لم  المرفقة الموحدة
 

 أمر آخر
  وتم  2021 يونيو 30 في المنتهية لفترةول  كما في للمجموعة  الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية البيانات مراجعة تمت

والذي   آخر،  حسابات  مدقق  قبل  من  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة كما في و   الموحدة  المالية  البيانات  تدقيق
نتيجة غير متحفظة حول مراجعة البيانات المالية المرحلية ورأيا غير متحفظ حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  أبدى  

 . التوالي  على  ،2022 فبراير 2و 2021 يوليو 28 بتاريخ هيتقرير في 
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  الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق.ع.
  الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحدبيان 

    2022 يونيو 30في لفترة الستة أشهر المنتهية 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2021  2022 إيضاحات  

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

     

 1,216,261  855,058  اإليرادات 
 (907,809)  (502,040)  اإليرادات  تكلفة

     
 308,452  353,018  الربح  اجمالي

     
 984  38  االرباح  توزيعاتإيرادات 

 28,170  23,770  إيرادات تشغيلية أخرى 
 (1,290)  (284)  المالية  األوراق في االستثمار من العادلة القيمة خسائر

 (1,206)  (2,019)  التجارية المدينة الذمم قيمة انخفاض  مخصص
 (149,001)  (151,965)  وعمومية   إدارية مصاريف
 (5,078)  (16,631)  والتسويق  المبيعات مصاريف

     

 181,031  205,927  ي التشغيل ربحال
     

 32,490  31,002  التمويل  إيرادات
 (54,999)  (61,076)  التمويل تكاليف

     

 (22,509)  (30,074)  التمويل  تكاليف صافي
     

 1,183  (1,318)  زميلة شركات نتائجفي  حصةال صافي
     

 159,705  174,535   الضرائب  قبل الربح
     

 (2,271)  (1.519) 26 الدخل  ضريبة
     

 157,434  173.016  الفترة  ربح صافي
     

     : إلى  العائد  الفترة ربح صافي
 135,781  167,600  مالكي الشركة األم 

 21,653  5,416  مسيطرة  غير حصص
     

  173,016  157,434 
     

     : األم الشركة  مساهمي إلى العائدة  السهم ربحية
 0.038  0.047 6 ( قطري لاير)   لسهماألساسي والمخفف ل العائد

     

 -  -  إيرادات شاملة أخرى 
     

 157,434  173,016  للفترة   الشامل الدخل اجمالي
     

     : إلى العائد للفترة  الشامل الدخل إجمالي
 135,781  167,600  مالكي الشركة األم 

 21,653  5,416  مسيطرة  غير حصص

     
  173,016  157,434 
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  الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق.ع.
  الموحد  المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 

   2022 يونيو 30في المنتهية  رأشه ستةفترة الل
 

 
  العائد إلى حاملي حقوق الملكية للشركة األم 

حصص غير  
  مسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 
  احتياطي قانوني   رأس المال 

احتياطيات  
  اإلجمالي   أرباح مدورة   أخرى

 ألف ريال قطري  
 

 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري 
              

 11,321,779  366,796  10,954,983  4,449,679  1,212,049  1,752,393  3,540,862 (مدقق) 2021 يناير 1 في الرصيد

 157,434  21,653  135,781  135,781  -  -  - الفترة  ربح صافي

 -  -  -  -  -  -  - للفترةإيرادات شاملة أخرى 

 5,146  5,146  -  -  -  -  - الضرائب من  العالقة  ذو الطرف حصة

 -  -  -  (13,578)  -  13,578  - القانوني  االحتياطي إلى تحويل

  (177,043)  -  (177,043)  (177,043)  -  -  - ( 32 إيضاح) مدفوعة أرباح توزيعات

             
  11,307,316  393,595  10,913,721  4,394,839  1,212,049  1,765,971  3,540,862 (مراجعة)  2021 يونيو 30 في الرصيد

              

             
 11,074,404  75,568  10,998,836  4,475,494  1,212,049  1,770,431  3,540,862 (مدقق) 2022 يناير 1 في الرصيد

 173,016  5,416  167,600  167,600  -  -  - الفترة  ربح صافي

 -  -  -  -  -  -  - للفترةإيرادات شاملة أخرى 

 (201,990)  (7,243)  (194,747)  (194,747)  -  -  - ( 32 إيضاح) مدفوعة أرباح توزيعات
              

 11,045,430  73,741  10,971,689  4,448,347  1,212,049  1,770,431  3,540,862 (مراجعة)  2022 يونيو 30 في الرصيد
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  للتنمية ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة 
  الموحد المرحلي  دفقات النقديةبيان الت

   2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةفترة الل
 

 

 

   2021يونيو  30    2022 يونيو 30 إيضاحات  

 )مراجعة(   )مراجعة(  

 ألف ريال قطري   ريال قطري ألف   

     
     : يةالتشغيل  نشطةاأل

 159,705  174,535  يبة الضر قبل الربح
     :التعديالت

 (1,183)  1,318  زميلة  شركات  في نتائجفي  الحصة صافي
 51,732  49,613 7 والمعدات  واآلالت استهالك العقارات

 81  113 10 ملموسة  غير موجودات إطفاء
 1,506  759 9 االستخدام  حق موجودات إطفاء
 22,509  30,074  التمويل  تكاليف صافي

 (984)  (38)  االرباح  توزيعات
 (22)  -  خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

 1,206  2,019  التجارية المدينة الذمم قيمة انخفاض  مخصص
 1,290  284  مالية  أوراق في الستثمارل العادلة القيمة خسارة

 3,047  4,101 23 للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة  مخصص
     

 238,887  262,778  العامل   المال رأس في  التغيرات قبل يالتشغيل ربحال
     : العامل  المال رأس في التغييرات
 (275,527)  64,560  المخزون 

 231,688  (283,773)  قيد التنفيذ  أعمال
 (156,705)  (148,284)  أخرى  مدينة وذممذمم تجارية مدينة 
 (158,150)  14,209  أخرى  دائنة وذممذمم تجارية دائنة 

 57,322  (7,888)  محتجزات دائنة 
 (7,494)  4,221  صافي  المؤجلة، والتكلفة اإليرادات

     
 (69,979)  (94,177)  التشغيلية  األنشطة  في المستخدم النقد

 (49,685)  (61,509)  المدفوعة  التمويل تكاليف
 (1,311)  (2,221) 23 مدفوعة  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 (8,392)  (5,329)  ضريبة على الدخل مدفوعة 
     

 (129,367)  (163,236)  التشغيلية   األنشطة في  المستخدم النقد صافي
     

     األنشطة االستثمارية 
 (80,429)  (82,138) 7 والمعدات للعقارات واآلالت  إضافات 

 (216)  (529) 10 الملموسة  غير الموجودات إلى اإلضافات
 35,854  33,693  ة مستلم تمويل إيرادات

 (47,449)  (51,210) 8 رات العقارية االستثما على اإلضافات
 (1,791)  (1,053) 24 اإليجار  مطلوبات سداد

 (45,537)  122,181  يوم 90 بعد  تستحق التي ألجل الودائع حركة
 3,544  1,638  زميلة شركة من مستلمة أرباح توزيعات

     
 (136,024)  22,582  االستثمارية  األنشطة (في  المستخدم)  الناتج من / النقد صافي

     
     : يةالتمويل نشطةاأل

 992,058  785,978  وتسهيالت   قروض متحصالت من
 (196,280)  (355,781)  وتسهيالت  قروض سداد

 (177,043)  (201,990)  ارباح  توزيعات
     

 618,735  228,207  ية التمويل نشطةاأل  من الناتج النقد صافي
     

 353,344  87,553  وما في حكمه  النقد في  الزيادة صافي
 497,817  336,103  الفترة  بداية في وما في حكمه  النقد

     
 851,161  423,656 16 الفترة  نهاية في وما في حكمه النقد
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
 رقم  األميري  المرسوم بموجب قطرية مساهمة كشركة تأسست"( األمالشركة  "( )"الشركة)" م.ق.ع..ش للتنمية المتحدة الشركة

 مكتبها  وعنوان   قطر   دولة  الدوحة،  في  للشركة   المسجل  المكتب  يقع.  للعامة  أسهمها  تداول  يتم  والتي  1999  فبراير  2  في  2
 أشهرالستة    ولفترة  في  كما  للمجموعة  الموحدةالمرحلية المختصرة    المالية  البيانات  تتضمن.  7256:  ب.ص  هو  المسجل
ا  إليها  يشار)  لها  التابعة  والشركات  الشركة  من   2022يونيو    30  في  المنتهية   شركات "  باسم  فردي  وبشكل"  المجموعة"  باسم  مع 

 . 3.2 إيضاح في المجموعة بهيكل المتعلقة المعلومات توفير يتم. الشركات الزميلة في المجموعة   وحصة"( المجموعة
 

  المتعلقة   واألعمال   الحضرية  والتنمية  والمرافق  التحتية  البنية  في   واالستثمار  المساهمة   في   للمجموعة   الرئيسي  النشاط  يتمثل
 . المعلومات تكنولوجيا حلول وتوفير األعمال وإدارة  والترفيه  والضيافة  الصلة ذات والخدمات والمرسى بالبيئة

 

  تأجير  أو/  و لبيع قطر شاطئ قبالة جزيرة تطوير في الحق الشركة  منح تم ، 2004 لعام 17 رقم األميري  المرسوم بموجب
  استصالح   قطر   لؤلؤة   مشروع  يتضمن".  قطر  لؤلؤة  مشروع"  باسم  المعروفة   المنطقة  هذه  تطوير  في   حالي ا  الشركة  تعمل.  العقارات
  مناطق   إلى  الجزيرة  وتطوير  اإلنسان  صنع  من  جزيرة  في(  مربع  متر  مليون   4.2)  فدان ا  985  مساحة  تغطي  التي   األراضي

 والمدارس   وبنتهاوس،  بالتجزئة  للبيع   تجاري   ومجمع  فاخرة  وشققعصرية    ومنازل  البحر  شاطئ   على  فيالت  تضم  مختلفة
 . الصلة ذات المجتمعية والمرافق التحتية البنية ذات ىوالمرس نجوم الخمس فئة  من الفنادقو 
 

  يونيو  30  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  للمجموعة  الموحدة  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  إصدار  على  الموافقة  تمت
 . 2022 يوليو 27 في اإلدارة  مجلس موافقةبناء  على  2022

 

 اإلعداد  أساس  2
المختصرة  المالية  البيانات  إعداد   تم   المالية   التقارير:  34  رقم  الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفق ا  للمجموعة   الموحدة  المرحلية 

 .المرحلية
 

  أنها   على  المصنفة  األراضي  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  أساس  على  الموحدة  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  إعداد  تم
 للمعايير وفق ا  العادلة   بالقيمة  عرضها يتم  التي  واالستثمارات العقارية المالية  األوراق  في   واستثمارات  ومعدات،  وآالت  عقارات
 . المالية لتقاريرل  الدولية

 

 المعلومات   جميع.  للمجموعة  الوظيفية  العملة  وهو  القطري   بالريال  الموحدة  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  هذه  عرض  تم
 .ذلك خالف يذكر لم ما قطري  ريال ألف  أقرب إلى مقربة القيم وجميع القطري  بالريال  معروضة المالية

 

  الموحدة   السنوية   المالية   البيانات  في  المطلوبة  المعلومات  جميع  الموحدة  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  هذه  تتضمن  ال
 . 2021 ديسمبر 31 في كما للمجموعة   الموحدة المالية البيانات مع باالقتران قراءتها ويجب

 
  المسجل   المكتب  من  طلب  على  بناء    2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة   في   كما  للمجموعة   الموحدة  المالية  البيانات  تتوفر

 . www.udcqatar.com للشركة اإللكتروني الموقع  على  أو للشركة

http://www.udcqatar.com/
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 الهامة  محاسبيةال سياساتال  3
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  3/1

  البيانات   في  تطبيقها  تم  التي  نفسها  هي  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  في  المطبقة  المحاسبية  السياساتإن  
  من   اعتبار ا  سارية   جديدة  معايير   تطبيق  باستثناء،  2021  ديسمبر  31 في  المنتهية  وللسنة   في   كما  للمجموعة   الموحدة المالية

 .بعد المفعول ساري  يصبح لم  ولكنه إصداره تم تعديل أو  تفسير أو معيار أي بتطبيق المجموعة تقم لم . 2022 يناير 1
 

 للتقارير  الدولية  المعايير  على  والتحسينات  أدناه  والمعدلة   الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية   المعايير  بتطبيق  المجموعة  قامت
 : 2022 يناير 1 في  تبدأ التي السنوية للفترات تسري  التي المالية
 المقصود  االستخدام قبل  العائدات: والمعدات واآلالت العقارات: 16 رقم  الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
 العقد تنفيذ تكاليف - المرهقة العقود: 37 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
 العادلة  القيمة قياسات في الضرائب: 41 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
المعايير الدولية للتقارير المالية    تتبنى  باعتبارها  تابعة  شركة :  1  المالية   التقارير  إلعداد  الدولي   المعيار  على  تعديالت •

 مرة  ألول
 

 . المفاهيمي اإلطار إلى اإلشارات - 3 المالية لتقاريرل  الدولي المعيار على تعديالت •

  المطلوبات  تحقيق  إللغاء٪  10  اختبار  في  الرسوم  : المالية  األدوات  -  9  المالية  للتقارير  الدولي  المعيارتعديالت على   •
 . المالية

 . للمجموعةالمرحلية المختصرة الموحدة  المالية البيانات  على تأثير له يكن لم أعاله والمحسنة المعدلة المعايير تطبيق إن
 

 التوحيد أساس 3.2
  البيانات  هذه  في  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  تضمين  يتم.  المجموعة  عليها  تسيطر  التي  الشركات  هي   التابعة  الشركات

  المجموعة   تقوم.  السيطرة  تلك  فيه   تتوقف  الذي  التاريخ   ذلك  حتى  السيطرة  بدء   تاريخ  من  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية
 والمعامالت  األرصدة  جميع  حذف   تم.  والتشغيلية  المالية  السياسات  في  التحكم  على  القدرة  لديها  التي  الكيانات  جميع  بتوحيد

 . التوحيد عند الموحدة المختصرة  المرحلية المالية البيانات هذه في المدرجة  المجموعة شركات بين
 

 مسيطرة  غير  حصص  وأي  التابعة  الشركة  ومطلوبات   بموجودات   االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم  السيطرة،  فقدان  عند
  في   السيطرة  فقدان  عند   به  معترف  عجز   أو   فائض  أي  تحقيق  يتم.  التابعة  بالشركة  المتعلقة  الملكية   لحقوق   األخرى   والمكونات

 قياس  يتم  السابقة،  التابعة  الشركة  في  حصة  بأي  المجموعة  احتفظت  إذا.  الموحد  المختصر  المرحلي  الخسارة  أو  الربح  بيان
 بحقوق   فيها   مستثمر  شركة  أنها  على  عنها  المحاسبة  الحق ا  يتم.  السيطرة  فقدان  تاريخ  في  كما  العادلة  بالقيمة  الحصة  هذه

ا 9 المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب مالي  كأصل أو الملكية  .به المحتفظ النفوذ مستوى  على  اعتماد 
  بشكل   عرضها  ويتم  المجموعة   بها  تحتفظ  ال  التي   الموجودات  وصافي   الخسارة  أو  الربح   من  الجزء  المسيطرة  غير  الحقوق   تمثل

 مساهمي   حقوق   عن  منفصل  بشكل  المالي  والمركز  الخسائر  أو  لألرباح  الموحدة  المختصرة  المرحلية  البيانات  في  منفصل
 . الشركة



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 

 

 

 
 

8 

 تتمة  –الهامة  محاسبيةال سياساتال   3 
 تتمة  - التوحيد أساس 3.2

 

  30  في  كما  لها  التابعة  الشركات  وجميع  للشركة   المالية   البيانات   على  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  تشتمل
. متسقة محاسبية سياسات باستخدام األم للشركة المالية الفترة لنفس التابعة للشركات المالية البيانات إعداد تم. 2022يونيو 

  الجدول   في  المدرجة  لها  التابعة  والشركات  األم  للشركة  المالية  البيانات  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  تتضمن
 : التالي

 بلد التأسيس الشركة 
 حصة الملكية % 

2022 2021 

    

 91.06 91.06 قطر م.ق.م..ش المناطق لتبريد يةقطرال شركةال

 100 100 قطر م.م..ذ الشرق األوسط رونوتيكا

 100 100 قطر م.م. .ذ قطر اللؤلؤة شركة

 100 100 قطر م.م. .ذ  الضيافة تنمية شركة

 100 100 قطر م.م. .ذ ألزياء للموضة واالمتحدة  شركةال

 100 100 قطر م.م..ذسنترال  مدينة شركة

 100 100 قطر م.م. .ذ المتحدة أبراج شركة

 100 100 قطر م.م.. ذ  المرافق إلدارة المتحدة الشركة

 100 100 قطر م.م..ذ واالتصاالت نلإلعال سكووب شركة

 100 100 قطر م.م..ذ براجماتيك شركة

 100 100 قطر م.م..ذ جليتر

 100 100 قطر م.م..ذ بلس انشورشركة 

 100 100 قطر م.م..ذ إنوفا مدينةشركة 

 100 100 قطر م.م. .ذ اللؤلؤة مالك شركة

 100 100 جزر الكايمن الستثمار ا لتنمية المتحدة الشركة

 100 100 قطر م.م. .ذ االتكنولوجي   لحلول المتحدةالشركة 

 100 100 قطر م.م..ذالمنتجعات والمرافق الترفيهية  شركة
 51 51 قطر م.م. . ذمدرسة المتحدة الدولية 

 100 100 قطر م.م..ذ برومان

 - 65 قطر م.م..ذميديكال  ديونايت

 - 100 قطر م.م..ذ إنترناشيونال انيرجي ديستريكت يونايتد
 

 وامتالك  إنشاء  مجال  في  وتعمل  للمجموعة  جزئي ا  مملوكة  فرعية  شركة  هي"(  كوول  قطر)"  المناطق  لتبريد  يةقطر ال  شركةال
  وشركة ٪(  100)   ذ.م.م.  2006انستيالشن انتيجريتي    شركة  تتضمن الشركة توحيد كال  من.  المناطق  تبريد  أنظمة  وتشغيل

 .الموحدة المالية بياناتها في٪(  100) م.م. .ذ قطر تك كوول
 

  من   لها  المخصصة  كوول قطر  في  األسهم على  االستحواذ المجموعة  أكملت ،2021  ديسمبر  31  في  المنتهية السنة  خالل
 ٪. 91.06  إلى ٪  51  من  كوول   قطر  في   المجموعة  حصة   زيادة  إلى  أدى  مما  (،إماراتية  شركة)  المركزي   للتبريد  الوطنية  الشركة
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 تتمة  –الهامة  محاسبيةال سياساتال  3
 

 تتمة  - التوحيد أساس 3.2
 

 مليون  73.7 بمبلغ الموحد المختصر المرحلي المالي المركز بيان في عنه المفصح المسيطرة غير للحصة المتراكم الرصيد
٪  8.94  بنسبة  بصورة رئيسية  يتعلق(  قطري   ريال  مليون   75.5:  2021  ديسمبر  31)  2022يونيو    30  في  كما  قطري   ريال
 لفترة  المسيطرة  غير  للحصص  المخصص  الربح  بلغ.  كوول  قطر  فيالمجموعة    قبل  المملوكة من  غير  الملكية  حقوق   من

 ٪(. 49 مقابل قطري  ريال مليون  21.7: 2021) قطري   ريال مليون  5.4 مبلغ 2022يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة
 

ادة  يتم ز   ،2008  عام  خالل.  الصلة  ذات  البحرية  المعدات  وبيع  المرسى  تشغيل  في  تشارك  م.م..ذ  الشرق األوسط  رونوتيكا
  في  الزيادة دفع تم. قطري  ريال مليون  100  إلى قطري  ريال مليون  30 من م.م..ذ الشرق األوسط رونوتيكارأس مال شركة 

  المجموعة   اشترت  ،2009  عام  خالل٪.  88  إلى٪  60  من  حصتها  زيادة  إلى  أدى   مما  المجموعة،  قبل  من  بالكامل  المال  رأس
 . ٪100إلى  ٪88صتها من ، مما أدى إلى زيادة ح م.م..ذ الشرق األوسط رونوتيكا في المسيطرة غير الحصة 

 
 م.م. في االستثمارات العقارية.. ذ قطر  لؤلؤةال شركةيتمثل نشاط 

 
  قطاع في  الحركة  سريعة االستهالكية السلع  وشراء ومبيعات المطاعم  وإدارة االستثمار مجال في ذ.م.م.  الضيافة  تنمية شركة

أوف وشركة    ، ٪(100)   م.م.ذ  اللبنانية  المطاعم  تنميةشركة    بتوحيد  الضيافة  تنمية  شركة  تقوم.  الضيافة ميكسيكو   فليفر 
 أرابيك مطعم (، ٪100) ومطعم وافل ماستر ذ.م.م. بنسبة  ،(٪100) شركة ذا رايزينج صن ذ.م.م. بنسبة ،(٪100) ذ.م.م.

آند   بريدومطعم  ٪(  100)   م.م. بنسبة.ذشوكليت جار  و ٪(  100)  م.م. بنسبة.ذ  كافيه  سيركل  ذاو   (،٪100)  . بنسبةم.م.ذ
 . الموحدة المالية بياناتها في٪( 100) م.م. بنسبة.ذ  الدوحة متيس شيرفان ومطعم٪(  100) م.م. بنسبة.ذكرامبس 

 
  أفضل   على   الحصول  هو  الشركة   تفويض  كان.  بالتجزئة  األزياء  تجارة  في   تعمل  م.م..ذ  ألزياءلموضة واالمتحدة ل  شركةال

 . 2017 عام  خالل العمل  عن الشركة توقفت. األوسط الشرق  في والعمل التجاري  االمتياز لمنح العالمية األسماء
 

 . ي العقار  ستثمارمجال اال في تعمل م.م..ذسنترال  مدينة شركة
 

 أبراج   شركة  من  الشركة  اسم  تغيير  تم  ،2016  عام  خالل  .العقاراتم.م. في تطوير  .ذ  المتحدة   أبراج  شركة  نشاط  يتمثل
 .المتحدة أبراج  شركة إلى كارتييه

 
 . 2017  عام خالل العمل  عن الشركة توقفت. المرافق إدارةأنشطة  في عملت م.م.. ذ المرافق إلدارة المتحدة الشركة



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 

 

 

 
 

10 

  
 تتمة  –الهامة  محاسبيةال سياساتال  3
 

 تتمة  - التوحيد أساس 3.2
 

 . اإلعالن قطاع فيتعمل  م.م..ذ واالتصاالت نإلعالوسائل ال سكووب شركة
 فرع  بإغالق  قرار  اتخاذ  تم   ،2012  عام  خالل.  المعلومات  تقنية  حلول  تقديم  في  يتمثل  م.م..ذ  تيك  براجما  شركةإن نشاط  

 . لبنان في  الشركة هذه
 

 . بالتنظيف المتعلقة الخدمات تقديم في  جليتر ذ.م.م. شركة نشاط يتمثل
 

 .بالمخاطر والمتعلقة الفنية الخدمات تقدمو  تأمين وكالة أعمال هو إنشور بالس ذ.م.م. شركة نشاطإن 
 

 . قطر اللؤلؤة  في الرئيسية المجتمعية والخدمات التسجيل خدمات تقديم في تعمل م.م. .ذ إنوفا مدينةشركة 
 

 .الممتلكات  إدارة دعم خدمات في تشارك م.م. .ذ  اللؤلؤة مالك شركة
 

 . العقاري  ستثماراالو  تطويراألنشطة المتعلقة بال في الستثمارا لتنمية المتحدة الشركة نشاط يتمثل
 

 . المعلومات تكنولوجيا حلول تقديم في  تشارك م.م..ذ االتكنولوجي  لحلول المتحدةشركة 
 

 . والمنتجعات الفنادق وتطوير تشغيل في  ذ.م.م.المنتجعات والمرافق الترفيهية  شركة نشاط يتمثل
 

 .المدارس وتشغيل إدارةتعمل في أنشطة   م.م..ذ  مدرسة المتحدة الدولية
 

 الدعم  وخدمات العمليات إدارة في  برومان ذ.م.م. نشاط يتمثل
 

 .المستشفيات وتشغيل إدارة في م.م.ذميديكال  ديونايت نشاط يتمثل
 االستثمار في مشاريع البنية التحتية.م.م. في .ذ إنترناشيونال انيرجي ديستريكت يونايتد نشاط يتمثل
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 واألحكام التقديرات  4 
  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  اتخاذ  اإلدارة  من  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب
  الفعلية   النتائج  تختلف  قد.  والمصروفات  ،واإليرادات  ،والمطلوبات  ، للموجودات  المعلنة   والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق

  الموحدة   المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد  في   المستخدمة  الهامة  واألحكام  التقديرات  إن.  التقديرات  هذه  عن
 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  للمجموعة  الموحدة المالية البيانات  في المستخدمة تلك مع متوافقة

 
 المالية المخاطر إدارة   5

 المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  في  المبينة  تلك  مع  للمجموعة  المالية  المخاطر  إدارة  وسياسات  أهداف  تتوافق
 . 2021 ديسمبر 31 في
 

 سهملل العائد األساسي والمخفف  6
 المرجح   المتوسط  على  األم  الشركة  لمساهمي  العائد  السنة  ربح   صافي  بقسمة  لسهمل  العائد األساسي والمخفف  احتساب  يتم

 .السهم ربحية حساب على  مخفف ا تأثير ا تسبب أن يمكن  عناصر  أو أدوات هناك تكن لم. السنة  خالل القائمة األسهم لعدد
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 135,781  167.600 ( قطري لاير ألف ) األم الشركة لمساهمي العائد السنة ربح
 3,540,862  3,540,862 ( باأللف)  العام خالل القائمة  األسهم لعدد المرجح المتوسط

    
 0.038  0.047 ( قطري لاير) العائد األساسي والمخفف للسهم  

 

 عقارات وآالت ومعدات  7
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 2,948,433  3,050,943 السنة /  الفترة بداية  في الدفترية القيمة
 208,290  82,138 اضافات 

 (3,037)  - صافي  ،شطب
 (102,743)  (49,613) لسنة ل/  لفترةل االستهالك

    
 3,050,943  3,083,468 السنة /   الفترة نهاية في الدفترية القيمة
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 استثمارات عقارية  8

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 قطري ألف لاير    ألف لاير قطري 

    

 9,639,963  9,822,212 السنة /   الفترة بداية في الرصيد
 217,468  51,210 اضافات 

 (50,690)  27,598 صافي  تحويالت،
 15,471  - العادلة القيمة ربح

    
 9,822,212  9,901,020 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

 

 موجودات حق االستخدام 9
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 7,207  11,698 السنة /   الفترة بداية في الرصيد

 7,213  - اضافات 

 (2,722)  (759) السنة /  لفترةاستهالك ل
    

 11,698  10,939 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد
 

 موجودات غير ملموسة  10
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 709  2,498 السنة /   الفترة بداية في الرصيد

 2,015  529 اضافات 

 (226)  (113) السنة /  لفترةل طفاءاإل
    

 2,498  2,914 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

 

 زميلة استثمار في شركة   11
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 43,233  37,954 السنة /   الفترة بداية في الرصيد

 1,121  (1,318) السنة/  الفترة ربح)خسارة(   من حصة 

 (6,400)  (1,600) توزيعات أرباح مستلمة 
    

 37,954  35,036 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

 وهي   ،   م . م . ذ   الجاهزة  للخرسانة  المتحدة   الشركة  في٪  32  بنسبة   المجموعة  حصة   زميلة  شركة  في  االستثمار  يمثل
 .األخرى   البناء ومواد   الجاهزة  الخرسانة وبيع  إنتاج في وتعمل ،  قطر  دولة  في تأسست شركة
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 استثمار في أوراق مالية  12 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 51,787  49,823 السنة /   الفترة بداية في الرصيد

 (1,964)  (284) العادلة  القيمة خسارة
    

 49,823  49,539 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد
 

    

    كـ:  تدرج

 32,396  30,031 قطر  داخل مدرجة أسهم
 17,427  19,508 قطر  خارج مدرجة أسهم

    
 49,539  49,823 

 
 المخزون  13

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 916,542  828,825 للتداول  بها المحتفظ والعقارات األراضي
 20,597  22,930 التنفيذ  قيد البناء أعمال
 15,054  835 الغيار  وقطع المواد

 808  8,253 االستهالكية والمواد والمشروبات  األطعمة

    
 860,843  953,001 

 
 تكاليف مؤجلة  14

  على   بها  االعتراف  يتم   والتي  واحدة   لمرة  السعة  وإيرادات  التوصيل  إيراداتفيما يتعلق ب  المتكبدة  التكاليفذلك    مثلي
 . المصادر  هذه  من  اإليرادات  قيتحق  مع تتماشى والتي  العمالء،  مع العقود  فترة  مدى  على الثابت   القسط  أساس
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 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  15

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    : متداولة غير

 809,362  705,342 مدينةتجارية  ذمم

 20,659  21,059 األجل  طويلة ودائع

 1,236  1,246 موجودات ضريبية مؤجلة 
    
 727,647  831,257 

    : متداولة

 764,072  823,809 ، صافي مدينةتجارية  ذمم

 164,272  346,635 للمقاولين دفعات مقدمة 

 1,058  793 ( 25 إيضاح) عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ

 20,356  28,330 والمستحقات  مصاريف مدفوعة مقدماً ومبالغ مستحقة الدفع

 593,614  595.100 أخرى 
    
 1.794.667  1,543,372 

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  16

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 336,103  423,656 لدى البنوك وأرصدة الصندوق في نقد
 1,459,762  1,337,581 ودائع ألجل 

    
 1,795,865  1,761,237 د واألرصدة لدى البنوك النق إجمالي
 (1,459,762)  (1,337,581) يوًما  90 عن تزيد أصلية استحقاق آجال ذات ألجل ودائع

    
 336,103  423,656 وما في حكمه  النقد

 
 المصدر رأس المال 17

 1  بقيمة  بالكامل  ومدفوع  ومصدر  به  مصرح  عادي  سهم   3,540,862,500  المال  رأس  يمثل  التقرير،  تاريخ  في
  بتاريخ   العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  تعليمات  على  بناء  .  منها  لكل  قطري   ريال
  1  قدرها  اسمية  بقيمة  جديدة   أسهم   10  تبادل  تم   حيث  واحد،  سهم   مقابل  أسهم  10  تجزئة   على  2019  فبراير  26

  زيادة   إلى  أدى  مما  2019  يوليو  3  بتاريخ   ذلك   تأثر  وقد.  قطري   ريال  10  اسمية  بقيمة  قديم  سهم  لكل  قطري   ريال
 .3,540,862,500 إلى 354,086,248 من والمصدرة بها المصرح  األسهم   عدد
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 آخر احتياطي  18

  العادلة   القيمة  في  الزيادات   لتسجيل  استخدامه  يتم  الذي  الموجودات  تقييم  إعادة  احتياطي  مثلاالحتياطي اآلخر ي
  االنخفاض  هذا  به  يتعلق  الذي  الحد  إلى  االنخفاضات  ناقص  العادل  للتقييم  خضعت  التي  والمعدات   واآلالت  للعقارات

 . الملكية   حقوق  في سابق ا  به المعترف األصل   نفس  في بزيادة 
 

 القروض والتسهيالت  19
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 4,563,731  4,993,945 والتسهيالت  القروض
 (30,508)  (26,729) التمويل بجمع المرتبطة المطفأة غير التكاليف

    
 4,967,216  4,533,223 

    تدرج: 
 3,012,139  3,467,763 متداولة  غير مطلوبات

 1,521,084  1,499,453 مطلوبات متداولة 
    
 4,967,216  4,533,223 

 
 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  20

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري ألف    ألف لاير قطري 

    : المتداولة  غير

 114,240  123,497 الرئيسي  المجمع احتياطي صندوق

    : المتداولة
 222,607  294,279 ذمم تجارية دائنة 

 567,808  570,928 المستحقة  العقد تكاليف
 1,728,819  1,688,982 العمالء من المقدمة الدفعات

 200,961  179,321 أخرى  مستحقات
 5,310  1,524 المستحقة  الدخل ضريبة

 -  4,100 ( 25 إيضاح)  عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ
 531,851  519,045 أخرى  مطلوبات

    
 3,258,179  3,257,356 

 

 محتجزات دائنة  21
  مستحقة  المبالغ  هذه.  التعاقدية   للشروط  وفق ا   للمقاولين   المدفوعات   من  المقتطعة  المبالغالمحتجزات الدائنة تمثل  

 . المعنيين  المقاولين قبل من بااللتزامات والوفاء العمل من االنتهاء عند الدفع 
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 إيرادات مؤجلة 22

  الخسارة  أو الربح  بيان  في  بها  االعتراف  سيتم   والتي  واحدة   لمرة   السعة  وإيرادات  التوصيل  رسوم   تمثل  مؤجلة  إيرادات
  بيان   في  الصلة  ذات  المباشرة   بالتكاليف  االعتراف  يتم . العمالء  مع  العقود فترة   مدى  على   الثابت  القسط أساس  على
 (. 14 إيضاح)  الوقت نفس   في المرحلي الموحد  الخسارة  أو  الربح

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 23

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري ألف    ألف لاير قطري 

    

 47,977  49,708 السنة /   الفترة بداية في الرصيد
 6,213  4,101 السنة /   لفترةل المحمل

 (4,482)  (2,221) السنة /   الفترة خالل  المدفوعات
    

 49,708  51,588 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

 
 مطلوبات اإليجار  24

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 7,445  12,162 السنة /   الفترة بداية في الرصيد
 7,213  - اضافات 

 (3,051)  (1,053) السنة/  الفترة خالل اإليجار مدفوعات
 555  201 اإليجار مطلوبات على الفوائد مصروفات

    
 12,162  11,310 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

    
    تدرج: 

 9,273  8,443 متداولة  غير مطلوبات
 2,889  2,867 متداولة  مطلوبات

    
 11,310  12,162 

 
 افصاحات األطراف ذات العالقة  25

 بعض  تمت  الفترة،  خالل.  التوالي  على  والزميلة  التابعة  للشركات  المجموعة  هيكل  حول  معلومات  11و  3.2  إيضاح  يقدم
  وشروط  التسعير  سياسات  اعتماد  يتم.  الثالثة  األطراف  مثل  التجارية  واألحكام  الشروط  بنفس  عالقة   ذات  أطراف  مع  المعامالت

 . المجموعة إدارة قبل من المعامالت هذه
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 تتمة   -افصاحات األطراف ذات العالقة  25

 

 : يلي كما هي المتضمنة والمبالغ الهامة المعامالت وطبيعة العالقة ذات األطراف مع األرصدة
 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 1,058  793 م.م. .ذ الجاهزة للخرسانة المتحدة من المستحقة المبالغ

    
 -  (4,100) المداري للتعليم المستحقة المبالغ

 
 

 يونيو 30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا  
 
 

    

    الرئيسيين  اإلدارة موظفي ومكافآت منافع
 30,242  30,605 األجل  قصيرة  األخرى والمنافع الرواتب

 721  1,694 األجل  طويلة  أخرى منافع
 32,299  30,963 

 
 ضريبة الدخل  26

 : يلي كما المختصر الموحد الخسارة  أو الربح بيان في  الدخل ضريبة مصروفات كانت
 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 2,266  1,511 الحالية للفترة الدخل ضريبة مصروف
 74  19 السابقة بالسنة المتعلق التقدير في التغيير
 (69)  (11) المؤجلة  الدخل ضريبة

    
 1.519  2,271 

 

 2022  2021 
 (مراجعة)  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 8,511  - اإليرادات

 1,025  72 إيرادات إيجار 
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 التزامات محتملة  27
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 6,062  5,746 السندات و البنكية الضمانات
 

 . العادية األعمال سياق في  إصدارها يتم والتي أعاله المذكورة الضمانات من مادي التزام ينشأ لن أنه  المجموعة تتوقع
 

  مضادة   دعوى   الشركة  ورفعت  الشركة   ضد   دعوى   برفع  المطور  قام   حيث  والمطور  الشركة  بين  جارية  قضائية   دعوى   هناك
 المحكمة  حكمت.  تكبدها  التي  واألضرار  المتكبدة  التكاليف  السترداد  تعويض  على  للحصول  يسعى  منهما  كل  المطور،  ضد

  ، الشركة   قبل   من  المشروع  هذا   في   خسارة  أو  ربح  بأي  االعتراف  يتم  لم.  الحكم  استأنفت  الشركة  لكن   لصالحهم،   المطور  بقضية
 .القضية  هذه من جوهرية إضافية مسؤولية أية تنشأ أن يتوقع ال الشركة، محامي تقييم على بناء   ولكن

 
  الرغم   على.  البعض  بعضهما  من  واألضرار  بالتعويضات  الطرفين  كال  طالب  حيث  والمطور  الشركة  بين  قضائية  دعوى   هناك

  تم .  الحكم  في  الشركة  طعنت  للشركة،   المستحقة  المبالغ  خصم  بعد  المطور  لصالح   المحكمة  قبل  من  حكمت  القضية   أن   من
  أن  يتوقع ال الشركة، محامي تقييم على  بناء  . الصلة ذات المحكمة قبل  من القضية في النظر إعادة وستتم االستئناف، قبول
 . القضية  هذه عن مادية مسؤولية أي تنشأ

 
 االلتزامات الرأسمالية 28

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 1,518,006  1,946,306 والموردين للمقاولين التعاقدية االلتزامات

 

 األدوات المالية  29
  اإليرادات تحقيق    وأساس  القياس  وأساس   التحقيق  معايير  ذلك  في  بما  المتبعة،  الهامة   المحاسبية  واألساليب  السياسات  إن

  الموحدة  المالية البيانات في تطبيقها تم التي نفسها هي المالية والمطلوبات  الموجودات من فئة بكل يتعلق فيما والمصروفات
 . 2021 ديسمبر  31  في المنتهية  وللسنة في  كما لمجموعةل
 

 القيم العادلة لألدوات المالية   30
. وذمم مدينة أخرى   مدينةتجارية    وذمم  البنوك  لدى  وأرصدة  ونقد  مالية  أوراقاستثمارات في    من  المالية  الموجودات  تتكون 
 .الدفع ومطلوبات أخرى  مستحقة ومصروفات دائنةتجارية  وذمم وسلف قروض من المالية المطلوبات تتكون 

 

  السوق  في المشاركين بين منظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه أو أصل لبيع استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة
 . العادلة القيمة وتقديرات التاريخية التكلفة طريقة تحت الدفترية القيمة بين فروق  تنشأ أن  يمكن لذلك. القياس تاريخ في



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 

 

 

 
 

19 

  
 تتمة  -القيم العادلة لألدوات المالية  30

 
 العادلة  قيمةال تدرج قياس

 
 :التقييم تقنية خالل من المالية لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح لتحديد التالي  التدرج  المجموعة تستخدم

 
 متطابقة؛ مطلوبات أو لموجودات النشطة األسواق في ( معدلة غير ) مدرجة أسعار:  1 المستوى  •
  العادلة   القيمة   على  هام   تأثير  لها  التي   بها  الخاصة   المدخالت  جميع  مالحظة  يمكن  أخرى   تقنيات:  2  المستوى  •

 و مباشر؛ غير  أو مباشر بشكل سواء المسجلة،
  إلى   تستند  ال  والتي  المسجلة   العادلة  القيمة  على   هام   تأثير  لها  التي   المدخالت  تستخدم  التي  التقنيات:  3  المستوى  •

 .مالحظتها يمكن التي السوق  بيانات
 

  التقييمات  أساس  على   أساسي  بشكل  ومعدات  وآالتعقارات   ضمن  واألراضي   ات العقاريةستثمار لال  العادلة  القيمة  تحديد  يتم
.  المخصومة  النقدية  التدفقات  وطريقة  المقارن   السوق   نهج  باستخدام  ،  مهني ا  مؤهلة  خارجية  تقييم  شركات  قبل  من  إجراؤها  تم  التي

  2021  ديسمبر  31  في   العادلة  القيمة عن  مادي  بشكل  تختلف  ال  2022  يونيو  30 في  كما  العادلة   القيمة أن  اإلدارة  تعتقد
 .التاريخ ذلك في العادل التقييم إجراء تم لو
 
 والمعدات   واآلالت  توالعقارا  ،   1  المستوى   أنها  على(  12  إيضاح)  بالكامل  االستثمارية  المالية  األوراق  محفظة  تصنيف  تم
العقاريةاالستثمار و (  7  إيضاح)   1  المستوى   بين  تحويالت  هناك  تكن  لم.  3  المستوى   أنها  على  مصنفة(  8  إيضاح)  ات 

 .الفترة خالل القياسات العادلة القيمة من 2 والمستوى 
 

 المختصرة   المرحلية  المالية  البيانات  هذه  في  بها  المعترف  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  الدفترية  القيم  أن  اإلدارة  تعتبر
 العادلة  لقيمها مقاربة الموحدة
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 القطاعات التشغيلية 31

.  للمجموعة   اإلستراتيجية  األعمال   وحدات  وهي   أدناه، موضح  هو  كما  عنها،  التقارير  إعداد  يتم  قطاعات أربع  المجموعة  لدى
 عمل   استراتيجيات  تتطلب  ألنها  منفصل  بشكل  إدارتها  وتتم   مختلفة  وخدمات  منتجات  اإلستراتيجية  األعمال   وحدات  تقدم

  يصف.  منتظم  بشكل  الداخلية  اإلدارة  تقارير  بمراجعة  المجموعة  تقوم  االستراتيجية،  األعمال  وحدات  من  وحدة  لكل.  منفصلة
 : بالمجموعة الخاصة التقارير قطاعات من قطاع كل  في العمليات التالي الملخص

 
 طبيعة العمليات  القطاع

 أنشطة التطوير والتشييد العقاري  التنمية الحضرية 
 استثمار وتطوير الفنادق والمرافق الترفيهية وبيع األصناف الفاخرة  الضيافة والترفيه

 إنشاء وإدارة أنظمة تبريد المناطق وأنشطة المارينا البنية التحتية والمرافق 
 تقديم حلول تقنية المعلومات والخدمات األخرى  أخرى  قطاعات

 
 .3 اإليضاح في موضح هو كما نفسها هي عنها التقارير إعداد يتم التي للقطاعات المحاسبية السياسات

 
 في   مدرج  هو  كما  القطاع،  ربح   أساس  على  األداء  قياس  يتم.  أدناه  التقرير  قطاع  كل  بنتائج  المتعلقة  المعلومات  تضمين  يتم

 هذه   أن  اإلدارة  تعتقد  حيث  األداء  لقياس  القطاعي  الربح  يستخدم .  اإلدارة  قبل  من  مراجعتها  يتم  التي  الداخلية  اإلدارة  تقارير
 يتم.  الصناعات  هذه  ضمن  تعمل  التي  األخرى   للكيانات  بالنسبة   معينة  قطاعات  نتائج  تقييم  في  صلة  األكثر  هي  المعلومات

 . بحت تجاري  أساس على القطاعات بين التسعير تحديد
 

 الجغرافية القطاعات
 ، (كايمان  جزيرة  في  تأسست  التي)  لالستثمار  للتنمية  المتحدة  الشركة  باستثناء  قطر   دولة  خارج  أنشطتها  بتنويع  المجموعة  تقم  لم

  توجد  ال  وبالتالي،  قطر،  دولة   في   المجموعة  موجودات  غالبية  توجد.  قطر  دولة  خارج  مادية  عمليات  أي  لديها  ليس  والتي
 . 2022 يونيو 30  في كما المجموعة في بوضوح محددة جغرافية قطاعات



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 
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 تتمة  –القطاعات التشغيلية  31
 

 تتمة  - الجغرافية القطاعات
 

 

 

  التطوير العمراني  

الضيافة  
  والرفاهية 

البنية التحتية  
  أخرى   والمرافق 

استبعاد المعامالت  
 اإلجمالي   بين القطاعات 

  2022 يونيو 30

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  (: مراجعة )
            

إيرادات من 

 538,964  (12,012)  -  -  -  550,976 عقارات
 124,997  (17,475)  -  142,472  -  - السعة  رسوم

  وبيع استهالك

محطات نقل  

 69,954  -  -  69,954  -  - الطاقة 
 17,205  -  -  17,205  -  - المارينا  عمليات

  الغذائية المواد بيع

 14,228  -  -  -  14,228  - والمشروبات 
 89,710  (31,178)  120,888  -  -  - أخرى 

            
 855,058  (60,665)  120,888  229,631  14,228  550,976 اإليرادات  إجمالي

            
 31,002  -  994  3,935  3  26,070 التمويل  إيرادات
 (61,076)  4,467  -  (8,067)  (92)  (57,384) التمويل تكاليف

 (49,613)  (5,689)  (77)  (30,935)  (871)  (12,041) االستهالك
            

 من الحصة صافي

  في النتائج

 (1,318)  -  -  -  -  (1,318) الزميلة  الشركات
            

(  الخسارة/ ) الربح

 173,016  (84,548)  11,625  61,090  (4,150)  188,999 للفترة



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 
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 تتمة  –القطاعات التشغيلية  31
 

 تتمة  - الجغرافية القطاعات
 

 

  التطوير العمراني  

الضيافة  
  والرفاهية 

التحتية  البنية 
  أخرى   والمرافق 

استبعاد 
المعامالت بين 

 اإلجمالي   القطاعات 
  2021 يونيو 30

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  (: مراجعة )
            

 933,148  (13,826)  -  -  -  946,974 إيرادات من عقارات 
 110,059  (12,235)  -  122,294  -  - السعة  رسوم

محطات   وبيع استهالك

 71,593  -  -  71,593  -  - نقل الطاقة 
 16,955  -  -  16,955  -  - المارينا  عمليات

  الغذائية المواد بيع

 10,897  -  -  -  10,897  - والمشروبات 
 73,609  (4,109)  77,718  -  -  - أخرى 

            
 1,216,261  (30,170)  77,718  210,842  10,897  946,974 اإليرادات  إجمالي

            
 32,490  -  1,201  3,433  4  27,852 التمويل  إيرادات
 (54,999)  4,413  -  (8,347)  (69)  (50,996) التمويل تكاليف

 (51,732)  (5,055)  (224)  (30,732)  (1,061)  (14,660) االستهالك
            

 من الحصة صافي

 الشركات في النتائج

 1,183  -  -  -  -  1,183 الزميلة
            

 157,434  (5,855)  19,388  47,483  (3,502)  99,920 للفترة( الخسارة/ ) الربح

            
            
 

  والرفاهية الضيافة   التطوير العمراني 
البنية التحتية  

  أخرى   والمرافق 
استبعاد المعامالت  

 اإلجمالي   بين القطاعات 
            
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
            

  2022 يونيو 30

            (: مراجعة )

 20,413,835  (206,769)  287,321  2,344,538  22,228  17,966,517 القطاعية  الموجودات
 9,368,405  (164,828)  245,011  1,429,062  12,607  7,846,553 القطاعية  المطلوبات

            
  2021ديسمبر  31

            : )مدققة(

 20,001,804  (209,728)  242,423  2,359,594  22,999  17,586,516 القطاعية  الموجودات
 8,927,400  (166,157)  230,188  1,436,775  12,293  7,414,301 القطاعية  المطلوبات



 
  ش.م.ق.ع.الشركة المتحدة للتنمية 

  المختصرة الموحدة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30في 
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 توزيعات أرباح  32

  أرباح   توزيع  على  أخرى،  أمور  بين   من  وافق،   والذي  2021  لعام  السنوي   العام   اجتماعها  الشركة  عقدت  ،2022  مارس  9  في
  العام   اجتماعها  الشركة  عقدت  ،2021  مارس  3  في.  قطري   ريال  مليون   194.7  بقيمة  المال  رأس  من٪  5.5  بنسبة  نقدية

  مليون  177 بقيمة المال  رأس من٪ 5 بنسبة نقدية أرباح توزيع  على أخرى، أمور بين من وافق،   والذي  2020 لعام السنوي 
 .قطري  ريال

  


