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  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدقق( الموحد المختصر لدخلا بيان
  ةقطريال ترياالباَالف ال  ٢٠١٠  مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلل

 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------  

  مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في     
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  إيضاحات    

  )معدلة(        
          

  ١٨٢,١٦٨    ٢٤٩,٥٣٨    اإليرادات
  ) ١١٨,٤٩١(    )١٨٤,٧٤٨(    اليراداتتكلفة ا

  ٦٣,٦٧٧    ٦٤,٧٩٠    إجمالي الربح
          
          

  ٤٤,٦٩٣    ٣١,٤٧٠    توزيعات أرباحإيرادات 
  ٩,٦٢٩    ١٦,٤٤٤    إيرادات أخرى

  )٤٢,١٢٣(     )٣٨,٣٣٦(    مبيعات وتسويق و مصروفات عمومية وإدارية
  )١٠,٢٧٠(    -    انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع رةخسا

  ٦٥,٦٠٦     ٧٤,٣٦٨     نتائج األنشطة التشغيلية 
          
  ١٤,٢٦٥     ٢,٩١٦    تمويلرادات إي

  )٣,٦٩٠(     )٦,٦٩٦(    تكاليف تمويل 
  ١٠,٥٧٥     )٣,٧٨٠(    تمويلال )تكاليف(إيراداتصافي 

          
  ٣٩,٩٠٥    ٥٠,٧٦٨    ةشركات زميل أعمالحصة من صافي نتائج 

          

  ١١٦,٠٨٦    ١٢١,٣٥٦    المستمرةالعمليات التشغيلية  أرباح

          
          متوقفة العمليات التشغيلية ال

  )١٤,١٣١(    -    خسارة من العمليات التشغيلية المتوقفة
  ١٠١,٩٥٥    ١٢١,٣٥٦    الفترة  بحر
          

           :عائد إلىربح 
  ١٠٢,٢٣٦    ١١٣,٨٨٤    مالكي الشركة

  )٢٨١(    ٧,٤٧٢     أسهم ال تتمتع بالسيطرة 
    ١٠١,٩٥٥    ١٢١,٣٥٦  
          

            للسهم العائد األساسي
  ٠,٧٦    ٠,٨٥  ٥  للسهم ساسياأل العائد
          

          المستمرة التشغيليةالعمليات 
  ٠,٨٧    ٠,٨٥  ٥  األساسي للسهم العائد
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)غير المدققة( الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتمن هذه  جزءا ١٦إلى ١شكل اإليضاحات من ت
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  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

 
  )غير المدقق(الموحد  المختصر ل الشاملبيان الدخ

  ةقطريال ترياالباَالف ال  ٢٠١٠  مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلل
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )معدلة(        
          

  ١٠١,٩٥٥    ١٢١,٣٥٦    ربح الفترة
          
          
          

  )٢١٩,٧٩٨(    ٦٧,١٤٧    صافي التغير في القيمة العادله للموجودات المالية المتاحة للبيع
          
  )١١٧,٨٤٣(    ١٨٨,٥٠٣    الشامل للفترة الدخلجمالي إ
          
          : عائد إلىالالشامل   الدخلجمالي إ

  )١١٧,٥٦٢(    ١٨١,٠٣١    الشركة اسهم مالكي
  )٢٨١(    ٧,٤٧٢     أسهم ال تتمتع بالسيطرة 

          
  )١١٧,٨٤٣(    ١٨٨,٥٠٣    إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

  )مدققالغير ( الموحد المختصر المالي المركز بيان
  باَالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ مارس ٣١ فيكما 

 ----------------------- -----------------------------------------------------------------------  
  )مدققة(    )غير مدققة(    

  ديسمبر ٣١    مارس ٣١    

  ٢٠١٠  إيضاحات  
  

٢٠٠٩  
          الموجودات 

          غير المتداولةالموجودات 
  ٢,٧٤٢,٢٣٤    ٢,٨٤١,٨٥٢  ٦  عقار وآالت ومعدات

  ٩٢١,٢٦٢    ٩٦٥,٩٥٨  ٧  عقاريةإستثمارات 
  ٣,٩٣٨    ٣,٧٦٠  ٨  موجودات غير ملموسة

  ٦٣٠,١٢٤    ٦٧٤,٤٩٢  ٩  استثمارات في شركات زميلة
  ٧,٥١٥    ٧,٥١٥    ذمم مدينة طويلة األجل
  ٥٥١,٣٠٣    ٦١٨,٤٥٠  ١٠  استثمارات متاحة للبيع

  ٤,٨٥٦,٣٧٦    ٥,١١٢,٠٢٧    إجمالي الموجودات الغير متداولة
          

          المتداولة الموجودات
  ١٤١,٤٩٩    ١٣٧,٤٧٠    زونالمخ

  ٢,٧٦٤,٤٧٣    ٣,١٠٦,٤٦٢  ١١  التنفيذ قيدأعمال 
  ٨٢٦,٥٥٨    ٧٤١,٠٩٨    ذمم مدينة أرصدة مدينة أخرى 

  ٣٧٥,٠٧٤    ٣٣٣,٩٠٤    النقد وما في حكم النقد
  ٤,١٠٧,٦٠٤    ٤,٣١٨,٩٣٤    إجمالي الموجودات المتداولة

          
  ٨,٩٦٣,٩٨٠    ٩,٤٣٠,٩٦١    إجمالي الموجودات

          
          حقوق الملكية والمطلوبات

          الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
  ١,٠٧٢,٥٠٠    ١,٣٤٠,٦٢٥  ١٢   رأس المال

  ٧٧٢,٩٤٦    ٧٧٢,٩٤٦    احتياطي قانوني
  ٣٠٠,٨٤٠    ٣٦٧,٩٨٧  ١٣  احتياطيات أخرى

  ٥١٧,٩٦٧    ٣٦٣,٧٢٦    مدورةرباح أ
  ٢,٦٦٤,٢٥٣    ٢,٨٤٥,٢٨٤    إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

          
  ٤٤٠,٢٨١    ٤٧٧,٤٥٩    أسهم ال تتمتع بالسيطرة  

          
  ٣,١٠٤,٥٣٤    ٣,٣٢٢,٧٤٣    إجمالي حقوق الملكية

          
          المطلوبات  

          المطلوبات غير المتداولة
  ٣,١٦٨,٢٧٠    ٣,٣٧٧,٥٣٣  ١٤  قروض ألجل

  ٣٩٦,٧٢٠    ٤٣٥,٩٢٧    أموال محتجزة مستحقة الدفع
  ١٠,٠٠٨    ١١,١٤٨    اية خدمة الموظفينمكافآت نه

  ٣,٥٧٤,٩٩٨    ٣,٨٢٤,٦٠٨    متداولةالغير إجمالي المطلوبات 
          

          المطلوبات المتداولة
  ٢,٠٠٤,٠٠٧    ١,٩٩٠,٨٦٨    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١١٢,٧٩٥    ١١٩,٥١٩  ١٤  قروض ألجل
  ١٦٧,٦٤٦    ١٧٣,٢٢٣    أموال محتجزة مستحقة الدفع

  ٢,٢٨٤,٤٤٨    ٢,٢٨٣,٦١٠    لمطلوبات المتداولة إجمالي  ا

  ٥,٨٥٩,٤٤٦    ٦,١٠٨,٢١٨    إجمالي المطلوبات
          

  ٨,٩٦٣,٩٨٠    ٩,٤٣٠,٩٦١    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
  

  لنيابة عن المجلس وقعها با  ٢٠١٠ابريل  ٢١ فيمجلس اإلدارة  تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل 
  

  

  

..............................  

  شوليالخليل 
  المنتدب والرئيس العضو
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  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدقق(وحدالم المختصر الملكية بيان التغيرات في حقوق
    ةقطريال ترياالباَالف ال                                                                                                                            ٢٠١٠  مارس ٣١أشهر المنتهية في  للثالثة

 -------------------------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- --- -------------------------- --- --------- ---------  
 

       العائد إلى حاملي أسهم حقوق ملكية الشركة
                              

  
    احتياطي قانوني    رأس المال  

   احتياطات أخرى
  )١٣إيضاح (

  إجمالي     مدورةأرباح   
أسهم ال تتمتع   

  بالسيطرة
  إجمالي حقوق الملكية  

  ٣,١٠٤,٥٣٤    ٤٤٠,٢٨١    ٢,٦٦٤,٢٥٣    ٥١٧,٩٦٧    ٣٠٠,٨٤٠    ٧٧٢,٩٤٦    ١,٠٧٢,٥٠٠    ٢٠١٠يناير ١الرصيد في 
                              
                              الدخل الشامل للفترةإجمالي  
                              

  ١٢١,٣٥٦    ٧,٤٧٢    ١١٣,٨٨٤    ١١٣,٨٨٤    -    -    -    ربح الفترة
                              

                              الدخل الشامل األخر
                              

صافي التغير في القيمة العادلة 
  ثمارات المتاحة للبيع لالست

  
-    -    ٦٧,١٤٧    -    ٦٧,١٤٧    -    ٦٧,١٤٧  

                              
  ٦٧,١٤٧    -    ٦٧,١٤٧    -    ٦٧,١٤٧    -    -    الدخل الشامل األخر إجمالي

                              
  ١٨٨,٥٠٣    ٧,٤٧٢    ١٨١,٠٣١    ١١٣,٨٨٤    ٦٧,١٤٧    -    -    للفترة إجمالي الدخل الشامل 

                              
  -    -    -    )٢٦٨,١٢٥(    -    -    ٢٦٨,١٢٥    أسهم مجانيةتوزيعات 

                              

    مساهمة من أسهم ال تتمتع بالسيطرة
-    -    -    -    -    ٢٩,٧٠٦    ٢٩,٧٠٦  

    
                          

    ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد في 
٣,٣٢٢,٧٤٣    ٤٧٧,٤٥٩    ٢,٨٤٥,٢٨٤    ٣٦٣,٧٢٦    ٣٦٧,٩٨٧    ٧٧٢,٩٤٦    ١,٣٤٠,٦٢٥  
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  )غير المدقق(الملكية المختصر الموحد حقوقبيان التغيرات في 

    ةقطريال ترياالباَالف ال                                                                                                                            ٢٠١٠  مارس ٣١أشهر المنتهية في  للثالثة
 ----------------------------- ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --- --------- ---------  

 

  العائد إلى حاملي أسهم حقوق ملكية الشركة

      

                                  

    رأس المال    
احتياطي 
  قانوني

    أحتياطات أخرى  
أرباح مقترح 
  توزيعها

  
 أرباح مدورة

  )معدلة(
  إجمالي  

ال تتمتع  أسهم  
  )معدلة(بالسيطر

إ�
	�� ���ق   
 ���
(ا�����(  

  ٣,٣٩٢,٩٦١    ٥٤٥,٩٢١    ٢,٨٤٧,٠٤٠    ٣١١,٥٢١    ٣٧٥,٣٧٥    ٣١٤,٦٩٨    ٧٧٢,٩٤٦    ١,٠٧٢,٥٠٠    )صادر عنه التقرير سابقا( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

                                  

  )٤١٧,٩١١(    )١١٨,٩١٨(    )٢٩٨,٩٩٣(    )٢٩٨,٩٩٣(    -    -    -    -    ي السياسة المحاسبية لالعتراف باإليرادأثر التغيرات ف

                                  

  ٢,٩٧٥,٠٥٠    ٤٢٧,٠٠٣    ٢,٥٤٨,٠٤٧    ١٢,٥٢٨    ٣٧٥,٣٧٥    ٣١٤,٦٩٨    ٧٧٢,٩٤٦    ١,٠٧٢,٥٠٠    )معدل( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

                                  
                                   للفترة املإجمالي الدخل الش 
                                  

  ١٤٥,٢٠٧    ٩,٤٦٢    ١٣٥,٧٤٥    ١٣٥,٧٤٥    -    -    -    -    )سابقا المفصح عنة(ربح الفترة 
                                  

  )٤٣,٢٥٢(    )٩,٧٤٣(    )٣٣,٥٠٩(    )٣٣,٥٠٩(    -    -    -    -    أثر التغيرات في السياسة المحاسبية لالعتراف باإليراد 

                                  
  ١٠١,٩٥٥    )٢٨١(    ١٠٢,٢٣٦    ١٠٢,٢٣٦    -    -    -    -    المعدل الفترة ربح  
                                  
                                  الدخل الشامل األخر 
                                  

  )٢١٩,٧٩٨(    -    )٢١٩,٧٩٨(    -    -    )٢١٩,٧٩٨(    -    -     صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

                                  
  )٢١٩,٧٩٨(    -    )٢١٩,٧٩٨(    -    -    )٢١٩,٧٩٨(    -    -    إجمالي الدخل الشامل األخر

                                  
  )١١٧,٨٤٣(    )٢٨١(    )١١٧,٥٦٢(    ١٠٢,٢٣٦    -    )٢١٩,٧٩٨(    -    -    الدخل الشامل للفترةإجمالي 

                                  
  )٣٧٥,٣٧٥(    -    )٣٧٥,٣٧٥(    -    )٣٧٥,٣٧٥(    -    -    -    توزيعات أرباح مدفوعة

                                  
  ٢,٤٨١,٨٣٢    ٤٢٦,٧٢٢    ٢,٠٥٥,١١٠    ١١٤,٧٦٤    -    ٩٤,٩٠٠    ٧٧٢,٩٤٦    ١,٠٧٢,٥٠٠    ٢٠٠٩مارس  ٣١الرصيد في 

                                  

  .)غير المدققة( المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتمن هذه  جزءا ١٦إلى ١شكل اإليضاحات من ت
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  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
                                          ٢٠١٠  مارس ٣١في كما  

 -------------------------------------------------------------------------------------------- --  

 والنشاط الرئيسيالمعلومات عن الشركة     ١

كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم ") الشركة("ع .م.تأسست الشركة المتحدة للتنمية ش
تضم . يوجد مكتب الشركة المسجل في الدوحة بدولة قطر. ١٩٩٩الصادر في الثاني من فبراير ) ٢(

 مارس ٣١المنتهية في  �����ة و للشركة كما في غير المدققةالموحدة  المختصرة المرحلية المالية المعلومات
") شركات المجموعة"ومنفصلة بـ " المجموعة"ويشار إليها مجتمعة بـ (الشركة وشركاتها التابعة  ٢٠١٠

  .ومساهمة المجموعة في الشركات الزميلة

ة والمرافق ، والنفط والغاز والطاقة ، النشاط الرئيسي للمجموعة هو المساهمة واالستثمار في البنية التحتي
والخدمات ذات الصلة ، واألزياء ، والضيافة  والموانئ، والمشاريع المرتبطة بالبيئةوالتنمية الحضرية ، 

أنشطة والترفيه ، وإدارة األعمال التجارية ، واإلعالنات ، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات و 
  .نشطة التنظيفوأ بروتوكوالت الدفع عبر اإلنترنت

تم منح الشركة الحق لتطوير جزيرة اصطناعية في المياه  ٢٠٠٤لسنة  ١٧بموجب المرسوم األميري رقم 
تعمل الشركة حالياً في تطوير هذه المنطقة المعروفة باسم . أو تأجير العقارات/القطرية وذلك لبيع و
هكتار  ٩٨٥ي مساحة قدرها يشمل مشروع اللؤلؤة قطر استصالح أراضي تغط. مشروع اللؤلؤة قطر

وتحويلها إلى جزيرة اصطناعية وتطوير الجزيرة إلى مجموعة من المناطق ) مليون متر مربع ٤,٢(
السكنية وفلل على الواجهة البحرية ومساكن وشقق فاخرة وفنادق خمس نجوم وأحواض لرسو القوارب 

يتم تنفيذ أعمال االستصالح والتطوير . زمةإضافة إلى المدارس والبنيات التحتية والمرافق االجتماعية الال
  . ٢٠١١على عدة مراحل تجمع بين االستخدام والتطوير ويتوقع إنجاز المشروع في

  فقرة االلتزام  ٢.١

 ٣٤للمعيار المحاسبي الـدولي رقـم   وفقاً  غير المدققةالموحدة  المختصرة المرحليةالمعلومات المالية  أعدت
وهي ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الموحدة . )المعلومات المالية المرحلية(

الكاملة ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية فـي  
  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

بالريال القطري، مقربا إلى  وعرضها غير المدققة الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتتم إعداد 
  .فيما عدا ما يشار إليه بخالف ذلك يألف ريال قطر

متوفرة عند الطلب في  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 .com.udcqatar.www: المكتب المسجل للشركة أو على موقعها اإللكتروني

من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ  المختصرة غير المدققة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتتم اعتماد هذه 
  . ٢٠١٠أبريل  ٢١

  المالية المعلوماتس توحيد اأس  ٢.٢

متحدة المالية للشركة ال المعلوماتعلى  غير المدققةالموحدة  المختصرة المرحليةالمالية  المعلوماتتشتمل 
المالية  المعلوماتيتم إعداد . ٢٠١٠مارس  ٣١وجميع الشركات التابعة لها كما في . ع٠م٠للتنمية ش

  . المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية ثابتة الفترةللشركات التابعة لنفس 

الية للشركة المتحدة الم المعلوماتعلى  غير المدققةالموحدة  المختصرة المرحليةالمالية  علوماتمتشتمل ال
  :والشركات التابعة المدرجة في الجدول التالي. ع.م.للتنمية ش

  
  

  
  

٧ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة(المرحلية  الموحدة المختصرة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
                                                                  ٢٠١٠مارس  ٣١في كما 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ) تابع(  المالية المعلوماتس توحيد اأس   ٢.٢

  % نسبة التملك  بلد التأسيس 
   ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
       

 ٥١ ٥١ قطر  .م.ق.م.شركة قطر لتبريد المناطق ش

 ١٠٠ ١٠٠ تركياجمهورية   ميلينيا إنك

  ١٠٠  ١٠٠  قطر  و.ش.روناوتيكا 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.ة سنترال ششركة مدين
  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.جيكو ذ شركة
  ١٠٠  ١٠٠  قطر  و.ش.جليتر ش

  -  ١٠٠  تركيا جمهورية  شركة تنمية المشاريع
  -  ١٠٠  قطر  و.ش.ش شركة أنشور بلس

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

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

سوف تقوم %. ١٠٠الى % ٦٠، وبالتالي زادت مساهمتها من ٢٠٠٩اكتوبر  ٢٦في % ٤٠بالسيطرة بنسبة 
  .٢٠١٠التشغيلية للشركة التابعة خالل عام االدارة بتحديد االستراتيجية 

خالل . و بتطوير وتشغيل وبيع المعدات البحرية والمرتبطة بالبحار.ش.تقوم روناوتيكا ميدل إيست قطر ش
مليون ريال  ١٠٠مليون ريال قطري إلى  ٣٠تمت زيادة رأسمال روناتيكا ميدل إيست قطر من  ٢٠٠٨سنة 
إلى % ٦٠ت مساهمتها من ل بالكامل من جانب المجموعة والتي زادتم دفع الزيادة في رأس الما. قطري
اشترت المجموعة األسهم التي ال تتمتع بالسيطرة في روناتيكا ميدل إيست وبالتالي  ٢٠٠٩ سنةخالل %. ٨٨

  %١٠٠إلى % ٨٨زادت مساهمتها من 
  .و تخطيط وتطوير وتشغيل لؤلؤة قطر.ش.لؤلؤة قطر شالتزاول شركة 
شراء / و باالستثمار في وإدارة المطاعم والفنادق والمنتجعات وتطوير وبيع .ش.ية الضيافة شتقوم شركة تنم

  .البضائع االستهالكية سريعة البيع في قطاع الضيافة
الشركة . و بمزاولة أعمال بيع منتجات صناعات الموضة.ش.تقوم الشركة المتحدة للموضة واألزياء ش

  .لتجارية العالمية عالية الجودة في الشرق األوسطمفوضة باقتناء امتيازات العالمات ا
  .و بمزاولة أعمال االستثمار العقاري.ش.تقوم شركة المدينة 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.ارة والعمليات شدلؤة لإلتقوم شركة اللؤ

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

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

    .شركة تنمية المشاريع قيد التأسيس وسوف تقوم بمزاولة أنشطة العقارات
  .وكاالت التأمينبلس قيد التأسيس وسوف تقوم بمزاولة أنشطة  شركة أنشور

  
  

  
٨ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( حدةالمرحلية المختصرة المو المالية المعلومات إيضاحات حول
  ةقطريال ترياالباَالف ال       ٢٠١٠مارس  ٣١في كما 
  

  ) تابع(  المالية المعلوماتس توحيد اأس  ٢.٢

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

المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة وإلى تاريخ  المعلوماتالمالية للشركات التابعة في  المعلوماتيتم إدراج 
  .توقف هذه السيطرة

  

الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوك من قبل  التي ال تتمتع بالسيطرةتمثل األسهم 
، بيان المركز المالي الموحدفي بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في المجموعة وتُظهر كبند منفصل 

  .بصورة منفصلة من حقوق مساهمي الشركة األم

  تالتقديرا  .٣

من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات   الموحدة المرحلية المالية المعلوماتيتطلب إعداد 
لمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وا

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمصروفات

كانت األحكام الهامة التي  المختصرة غير المدققة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتعند إعداد هذه 
جموعة والمصادر الرئيسية حول التقديرات مماثلة وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للم

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١لتلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

  إدارة المخاطر المالية  .٤

تتسم أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية بالثبات مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية 
  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١حدة كما في وللسنة المنتهية في المو

  للسهم  العائد األساسي والمخفف  .٥

إلى حاملي أسهم حقوق الملكية للشركة األم على  العائدتحتسب العائدات األساسية للسهم بقسمة ربح الفترة 
  .متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة

  سمار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  )معدلة(      
        

  ١٠٢,٢٣٦   ١١٣,٨٨٤ لحاملي أسهم الشركة األم العائدربح الفترة 
  ٥/١٣٤,٠٦٢   ٥/١٣٤,٠٦٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  ٠,٧٦    ٠,٨٥  )بالريال القطري(للسهم الواحد  العائد األساسي والمخفف

  

  مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  )معدلة(      
        

 ١١٦,٣٦٧   ١١٣,٨٨٤  األمالعائد لحاملي أسهم الشركة ربح العمليات التشغيلية المستمرة 
  ٥/١٣٤,٠٦٢    ٥/١٣٤,٠٦٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  ٠,٨٧    ٠,٨٥  )بالريال القطري(للسهم الواحد  العائد األساسي والمخفف
  
  
  

٩ 



  

  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  ةقطريال ترياالباَالف ال                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

 وآالت ومعداتعقارات   .٦

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

  ٢,٤٨٣,٤٩٤   ٢,٧٤٢,٢٣٤  يناير ١صافي القيمة الدفترية في 
  ١,١٢٠,٦٥٥   ١١٤,٧٥٠  إضافات

  ١٠٩,٧٩٠   -  إعادة تقيم 
  )٩٢١,٢٦٢(   -  تحويالت
  )٤٩,٢٩٤(   )١٥,٠٧٤(  إهالك

  )١,١٤٩(    )٥٨(  صافي اإلستبعادات
  ٢,٧٤٢,٢٣٤   ٢,٨٤١,٨٥٢  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

 استثمارات عقارية  .٧

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

  ٩٢١,٢٦٢   ٩٦٥,٩٥٨  استثمارات عقارية
  
 موجودات غير ملموسة  .٨

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

  ١,٤٥٥   ٣,٩٣٨  يناير ١الرصيد في 
  ٣,٠٨٦   -  إضافات 
  )٦٠٣(   )١٧٨(  إطفاء 

  ٣,٩٣٨   ٣,٧٦٠  السنة/ في نهاية الفترة  صافي القيمة الدفترية

   زميلةاستثمارات في شركات   .٩

 :زميلةلدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات 

  
بلد 

  المساهمة  التأسيس
  )مدققة(  )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١    مارس ٣١
      ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
            

  ٣٠٥,٢٧٤   ٣٤٤,٦٣٣  %٤٥,٩  قطر  ق.م.الشرق األوسط للحفريات ش
  ٢٧٧,٤٢٨   ٢٨٦,٠٢٦  %٢٠  قطر  ق.م.السيف المحدودة ش

  ٤٥,٠٣٤   ٤١,٥٦٥  %٣٢  قطر  م.م.المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ
  ٢,٣٨٨   ٢,٢٦٨  %٣٠  قطر  أستيكو قطر

      ٦٣٠,١٢٤   ٦٧٤,٤٩٢  
  
  
  

١٠ 



  

  

  
 ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات ولات حإيضا

  ةقطريال ترياالباَالف ال                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

 استثمارات متاحة للبيع  .١٠

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
       

  ٥٤٧,٣٠٣   ٦١٤,٤٥٠  متداولةأسهم  –استثمارات متاحة للبيع 
  ٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠  تداولةأسهم غير م –استثمارات متاحة للبيع 

  ٥٥١,٣٠٣   ٦١٨,٤٥٠  

 أعمال قيد التنفيذ  .١١

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
       
        
  ٢,٧٦٤,٤٧٣    ٣,١٠٦,٤٦٢  لؤلؤة قطرال
  

كما تم شرحه بالتفصيل في . قطر - في التكاليف المتكبدة لتطوير مشروع اللؤلؤة التنفيذ  قيدتتمثل األعمال 
. ومشاريع عقارية في اللؤلؤة قطر تعمل المجموعة حالياً في تطوير جزيرة اصطناعية ١اإليضاح رقم 
ر والتي لم تصد  التكاليف المتكبدة في أعمال استصالح األراضي يةأساسبصفة التنفيذ  تحتتمثل األعمال 

  .٢٠١٠ مارس ٣١كما في  أو التي لم يتم تحويلها إلى مخزون بها فواتير

 

 رأس المال  .١٢

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

        :رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
        

ريال قطري للسهم الواحد  ١٠سهم عادي بقيمة ١٣٤,٠٦٢,٥٠٠
  ريال قطري للسهم الواحد  ١٠سهم عادي بقيمة  ١٠٧,٢٥٠,٠٠٠(

  ١,٠٧٢,٥٠٠    ١,٣٤٠,٦٢٥  )٢٠٠٩في سنة 

  
     

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

١١ 



  

  

  
  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش

 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  ةقطريال ترياالباَالف ال                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

 

 )تابع( رأس المال  .١٢

  
     

  
  )مدققة(  )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  عدد األسهم 
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

  ١٠٧,٢٥٠    ٥/١٣٤,٠٦٢  ديسمبر/ المصدرة في مارس 

        

 ١٠٧,٢٥٠(ألف سهم عادي  ٥/١٣٤,٠٦٢على  ٢٠١٠مارس  ٣١اشتمل رأس المال المصرح به في 
جميع األسهم المصدرة . رياالت قطرية ١٠وجميعها بقيمة اسمية تبلغ ) ٢٠٠٩ف سهم عادي في سنة أل

  .مدفوعة بالكامل

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

  .موجودات الشركة

ألف ريال  ٢٦٨,١٢٥لقد تم خالل الفترة، زيادة رأس المال المصرح بة والمصدر و المدفوع بالكامل بمبلغ 
  .ألف سهم  ٥/٢٦,٨١٢قطري عن طريق توزيع أسهم مجانية بمقدار 

  احتياطيات أخرى  .١٣
                
  )مدققة(  )غير مدققة(          
يمة احتياطي الق  

  العادلة
احتياطي تقييم   

  موجودات
  اإلجمالي  

٢٠١٠  
  اإلجمالي  

٢٠٠٩  
                

  ٣١٤,٦٩٨    ٣٠٠,٨٤٠    ٤٣٤,٦٠٣    )١٣٣,٧٦٣(  يناير ١الرصيد في 

  )١٣,٨٥٨(    ٦٧,١٤٧    -    ٦٧,١٤٧  )النقص/ (الزيادة 
                

  ٣٠٠,٨٤٠    ٣٦٧,٩٨٧    ٤٣٤,٦٠٣    )٦٦,٦١٦(  ديسمبر /مارس ٣١الرصيد في 
                
  

  ة العادلةقيمالاحتياطي 

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

  
  
  
  
  
  

١٢ 



  

  

  
  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش 
 

  )غير المدققة( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  ةقطريال ترياالباَالف ال                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

 قروض ألجل  .١٤

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
       

 ٢,٥٥٦,٩٨٥  ٣,٣١٢,٥٦٥  يناير ١الرصيد في 
 ٧٧٩,١٣٤  ٢١٣,٦٧٠  السنة/ المسحوب خالل الفترة

 )٢٣,٥٥٤(  -   السنة /المسدد خالل الفترة

  ٣,٣١٢,٥٦٥  ٣,٥٢٦,٢٣٥ 

 )٣١,٥٠٠(  )٢٩,١٨٣(  تكاليف التمويل غير المحققة المصاحبة للحصول على التمويل: ناقصا
     

 ٣,٢٨١,٠٦٥  ٣,٤٩٧,٠٥٢  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة

        :معروض في بيان المركز المالي كما يلي

 ١١٢,٧٩٥  ١١٩,٥١٩  ةمتداول اتمطلوب

 ٣,١٦٨,٢٧٠  ٣,٣٧٧,٥٣٣  ةغير متداول اتمطلوب

  ٣,٢٨١,٠٦٥  ٣,٤٩٧,٠٥٢ 

  

  المعلومات القطاعية  .١٥

عة أربعة قطاعات تصدر عنها تقارير حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتيجية لدى ولدى المجم
رة منفصلة نسبة توفر وحدات العمل اإلستراتيجية مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصو, المجموعة

لحاجتها لتقنيات وإستراتيجيات تسويق مختلفة، بالنسبة لكل وحدة عمل إستراتيجية تقوم االدارة بمراجعة 
تقارير اإلدارة الداخلية على نحو منتظم، يورد الملخص التالي وصفا للعمليات التشغيلية لكل واحد من 

  .قطاعات المجموعة التي تصدر عنها التقارير

  .يتضمن ذلك التطوير العقاري في اللؤلؤة قطر: اراتتطوير العق

  .يتضمن ذلك تشييد وامتالك وتشغيل أنظمة تبريد المناطق: الخدمات الصناعية

وهي تتضمن االستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيه وعالمات األطعمة : خدمات الضيافة
  .والمرطبات

  .بالتجزئة لبيع المواد الكمالية في اللؤلؤة قطر وهي تضم تشغيل منافذ بيع: منافذ البيع بالتجزئة

تتضمن العمليات التشغيلية األخرى تقديم الخدمات البحرية في اللؤلؤة قطر واإلعالن وخدمات حلول تقنية 
  .المعلومات

  

  
  
  
  
  
  
  
  

١٣ 



  

  

  
  

  ع٠م٠الشركة المتحدة للتنمية ش
 

  )ر المدققةغي( المرحلية المختصرة الموحدة المالية المعلومات إيضاحات حول

  ةقطريال ترياالباَالف ال                                             ٢٠١٠مارس ٣١في كما 

  أرقام المقارنة  .١٦

تم . تم تعديل المعلومات المالية المقارنة لتعكس أثر التغيير في السياسة المحاسبية لالعتراف باإليراد
  .أدناهكما هو موضح  ةالمعلومات المالية المقارن تعديلتلخيص أثر إعادة 

  

مارس  األثر في 
٢٠٠٩ 

  
 )٣٣٦,٩١٥( في اإليرادات النقص

 ٢٩٣,٦٦٣ النقص في تكاليف اإليرادات

 )٤٣,٢٥٢( لفترةفي ربح ا النقص
  
  

، متى كان ذلك ضرورياً، لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في  المقارنة كما أعيد تصنيف أرقام الفترة
  .سابقاً المفصح عنهمعلى صافي الموجودات وحقوق الملكية  التصنيفثر مثل هذا ال يؤ, الحالية الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

١٤ 


