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بالدالنموفيتسهمالتياألجلطويلةالمشروعاتتحديدفيمهمتهاتتمثلرائدةقطريةمساهمةشركةهي((UDCللتنميةالمتحدةالشركة

عاممنيونيوفيقطربورصةفيوأدرجت1999عامالشركةوتأسست.المشاريعتلكفيواالستثمارجيدة،بأرباحالمساهمينعلىوتعود

.2020ديسمبر30فيكماقطريلايرمليار19.4أصولهاوإجماليقطريلايرمليار3.5بهالمصرحمالهارأسوبلغ.2003

إنشاءفيحتونجرائدةقطريةعامةمساهمةشركةلتصبحبسرعةوتطورتقطرفيالتنميةمسيرةفيبقوةالشركةأسهمتاألول،اليوممنذ

.والمجديةالمتنوعةاالستثماراتمنمجموعة

العميقةلخبراتامنكبيرةثروةالتجاريةوالمنشآتالمشاريعأنشطةمنمجموعةخاللمنالزميلةوالشركاتللتنميةالمتحدةالشركةاكتسبت

.لتحتيةاالبنيةمشاريعوالبحريةالضيافةمرافقمشاريعوتنفيذاألمالكوإدارةالعقاراتتطويرفيالدقيقةالمعرفةذلكفيبما

بعدلىعتقعاالستخداماتمتعددةسكنيةاصطناعيةجزيرةعنعبارةوهو،(قطرلؤلؤة)قطر–اللؤلؤةمشروعهوالشركةمشاريعجوهرة

.الخليجفيالعقاريةالمشاريعأكبرأحدويعدالدوحة،فيالراقيةالغربيالخليجضاحيةمنمتر350

وسكنيشروعمأحدثيمثلوالذيلتكونقطر-اللؤلؤةلجزيرةالمحاذيةجيوانجزيرةمشروعتطويربحاليا  للتنميةالمتحدةالشركةتقوم

.للشركةليالمستقبالنموعلىتحافظرائعةوجهةإلىالتحولبإمكانيةالمشروعهذاويمتاز.المستوىعالميوتجاريوترفيهيضيافة

وتستفيدبيرةكبدرجةوالمترابطةالمتكاملةالشركاتمنمتنوعةمجموعةوتشغيلإنشاءعلىيقومالتكامليللنموأعمالنموذجالشركةأعدت

.مستدامةأرباحاوتدرالبعضبعضهامن

االستخداماتمتعددمشروعجائزةذلكفيبما،2020لعامالعربيةالعقاراتجوائزضمنجوائزبأربعمؤخرا  للتنميةالمتحدةالشركةفازت

جديدفندقميموتصبناءأفضلالىباإلضافةجيوان،جزيرةعناالستخداماتمتعددلمشروعهندسيتصميموأفضلقطر،-اللؤلؤةجزيرةعن

.الخاصةجيوانجزيرةلفللسكنيعقاروأفضلقطر،جيوانجزيرةكورنثيافندقعن

3

نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية 
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السيد عبدالرحمن عبدهلل العبدالغني

مجلس اإلدارةرئيس  نائب

سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر

اإلدارةرئيس مجلس

إبراهيم الفردانحسينالسيد علي

عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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السيد عبدالعزيز محمد حمد المانع 

اإلدارةمجلسعضو

السيد عبدالرحمن سعد الشثري 

اإلدارةمجلسعضو

السيد ناصر جارهللا سعيد جارهللا المري 

اإلدارةمجلسعضو

تتمة... مجلس اإلدارة 
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السيد مبارك علي مبارك النعيمي سعادة 

سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني 

اإلدارةمجلسعضو

اإلدارةمجلسعضو

السيد إبراهيم جاسم العثمان 

اإلدارةمجلسوعضوالتنفيذيرئيسال

تتمة... مجلس اإلدارة 
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أبرز التطورات واإلنجازات

2020أكتوبر 28

في . مليون لاير قطري849مليون لاير قطري وإيرادات بقيمة 123، حيث سجلت أرباحا  صافية بلغت 2020أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 

.لاير قطري0.027مليون لاير قطري، وبلغ العائد األساسي للسهم 96حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 

2021فبراير 03

ي حين بلغ صافي فمليار لاير قطري، 1.176مليون لاير قطري وإيرادات بقيمة 265، حيث سّجلت أرباحا  صافية بلغت 2020عن نتائجها المالية للعام أعلنت الشركة المتحدة للتنمية

%.5لاير قطري مع توزيعات أرباح مقترحة بنسبة 0.064مليون لاير قطري، وبلغ العائد األساسي للسهم 226الربح العائد إلى مالكي الشركة 

2020أكتوبر 25

ا ملحوظ ا في تطوير جزيرة جيوان على الرغم من تأثيرات الجائحة وتقوم بإحدى أكبر عمليات الصّب ال باإلضافة الى وى دولة قطراني على مستخرسالشركة المتحدة للتنمية تحقق تقدم 

.صّب أول جزء من سطح الجسر المؤدي الى الجزيرة

2020سبتمبر 15

قطر )رية لتبريد المناطق في الشركة القطاقةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن رغبتها المحتملة لشراء حصتها من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي وشركة تبريد إلستثمارات الط

(.  كوول

2020يوليو 29

بلغ صافي . مليون لاير قطري563إيرادات بقيمة ومليون لاير قطري 101، حيث سجلت صافي ربح 2020أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للنصف األول من عام 

.لاير قطري0.025السهم األساسي مليون لاير قطري ، وبلغ ربح 87الشركة األم الربح العائد لمساهمي 

2021يناير 5

تصميموأفضلقطر،-اللؤلؤةجزيرةعناالستخداماتمتعددمشروعجائزةذلكفيبما،2020لعامالعربيةالعقاراتجوائزضمنجوائزبأربعمؤخرا  للتنمية،المتحدةالشركةفازت

جيوانجزيرةلللفسكنيعقاروأفضلقطر،جيوانجزيرةكورنثيافندقعنجديدفندقوتصميمبناءأفضلالىباإلضافةجيوان،جزيرةعناالستخداماتمتعددلمشروعهندسي

.الخاصة

2020أكتوبر 07

سوف . ة العامة والتجاريةمع االلتزام بتدابير السالمة ، على الرغم من االنعكاسات الوبائية على الحيا-جزيرة جيوان -األحدثتتقدم الشركة المتحدة للتنمية بثبات في تطوير مشروعها 

ا جزيرة اللؤلؤةالمشاريع التطويرية تكون الجزيرة إضافة رائعة إلى محفظة الشركة المتحدة للتنمية من  .قطر-البارزة التي تضم أيض 

2020أكتوبر 07

كورينثيا "ا ، لفندق إدارة وتشغيل مع فنادق كورينثيوخدمات فنية إتفاقيات التابعة لها ، ( م .م.ذ)شركه المنتجعات و المرافق الترفيهية وقعت الشركة المتحدة للتنمية ، من خالل 

.قطر-في جزيرة جيوان ، باإلضافة إلى نادي اليخوت الجديد في اللؤلؤةالتابعين للفندق وملعب الجولف والنادي الشاطئي " جيوان  قطرجزيرة 
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أبرز إنجازات عمليات التطوير 

.ر وجيوانقط-في جزيرتّي اللؤلؤةاستمرار أعمال التطوير على مدار العام تمّكنت الشركة المتحدة للتنمية من الحفاظ على ➢

جوهري في مواعيد سنة استثنائية أثبتت قدرة الشركة المتحدة للتنمية على الحفاظ على سير أعمالها اإلنشائية دون تغيير2020➢

.إكمال أعمال التطوير

رة وإحراز تقدما  استكمال األعمال البحرية الكبرى في الجزيمع الشركة المتحدة واصلت تنفيذ األعمال اإلنشائية في جزيرة جيوان ➢

لة لجسر المدخل كذلك انتهت الشركة من أعمال األساسات الرئيسية وبالبدء بتركيب األبراج الحام. ملحوظا  في أعمال البنية التحتية

لي المشترك الرئيسي وأعمال إنشائية رئيسية في مباني كريستال ريزيدنس من خالل إنجاز العديد من المراحل ضمن الطابق السف

.وصوال  إلى الطابق الثالث في بعض المباني

ء أبراج المتحدة على أشرفت عملية بناقطر، حيث -تقّدمت الشركة المتحدة للتنمية بمشاريع التطوير في جميع أنحاء جزيرة اللؤلؤة➢

.2021االنتهاء، ومن المقرر تسليم الشقق ووحدات البيع بالتجزئة للعمالء بحلول بداية الربع الثاني من عام 

اردنز إلى جانب مجّمعات حققت الشركة المتحدة للتنمية خالل العام الماضي تقدما  بارزا  في تطوير البنية التحتية لمنطقة فلورستا ج➢

.الفلل الثالثة  ، وفلورستا جاليريا مول الذي تم االنتهاء من بناء الطوابق السفلية فيه

لت األعمال الهيكلية شهدت جياردينو فيالج تقدما  في أعمال بناء مجّمع الفلل السكني والعمارة السكنية، وضمن نفس المنطقة، اكتم➢

على قدم وساق، مع كذلك تسير أنشطة بناء مدرسة المتحدة الدولية. لجياردينو مول باإلضافة إلى تأجير مساحات التجزئة والتجارية فيه

تنمية تسليم المشروع إنجاز الهيكل الخارجي للمبنى واستمرار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، مما سيتيح للشركة المتحدة لل

.للجهة التي ستتولى تشغيل وإدارة المدرسة



بصفتهاللتنميةحدةالمتالشركةعلىيتعينالمالية،لألسواققطرهيئةعنوالصادرةالبورصةفيالمدرجةبالشركاتالخاصةالشركاتحوكمةبنظامااللتزاممتطلباتإطارفي

ساعدةلمضرورياأمرايعدمالئمةحوكمةومبادئإطارتطبيقأنالشركةوتعتقد.النظامألحكامامتثالهامدىعنتفصحأنقطربورصةفيمدرجةقطريةمساهمةشركة

.مثاليةبطريقةاتوالمسؤولياألدواروتوزيعالمعنيةاألطرافمصالحوحمايةوالخارجيةالداخليةعملهابيئةتحسينإلىباإلضافةعالأداءبمستوىأهدافهاتحقيقفيالشركة

.بهامعمولالواللوائحباألنظمةااللتزامحيثمنجيدسجلعلىالحفاظعلىتأسيسهامنذباستمراروتعملمتطورحوكمةنظاموتطبقللتنميةالمتحدةالشركةتعتمد

المجلسولجاناإلدارةمجلس

المجلسوارأدوتحدد.ومستدامةمربحةبطريقةالقيمةمراعاةمعأعمالهاعلىالفعالينواإلشرافالقيادةتوفيروعنالشركةعلىاإلشرافبمسؤوليةاإلدارةمجلسيضطلع

عنالصادروكمةالحقانونمتطلباتمعمتوافقةومسؤولياتهالمجلسدوربأنعلماالشركة،موقعخاللمنالمجلسعملميثاقنشرتموقد.المجلسعملميثاقفيومسؤولياته

.الماليةلألسواققطرهيئة

إدارةمجلستشكيل

2019فبراير26فيللمجلسالحاليةالفترةبدأتوقد.بالتعيينأعضاء3ومستقلين،أعضاء3ومستقلينغير3بينهممنأعضاء،تسعةمنحاليااإلدارةمجلسيتكون

.للمساهمينالعاديةالعامةالجمعيةفياالنتخابخاللمنسنواتلثالثوتستمر

المجلسلجان

الماليةقللسوقطرهيئةللوائحوفقاومسؤولياتهااللجنةأدوارتحدد"اختصاصاتمدونة”لجنةكلأعدتوقد.ومهامهأداءافيالمجلسلمساعدةاإلدارةمجلسلجانتشكَّل

.عليهاالمتعارفالحوكمةوممارسات

الداخليوالتدقيقالمخاطروإدارةوااللتزامالداخليةالرقابة

.الزميلةركاتللشوللشركةالماليةالسجالتوحفظالشركةموثوقيةوضمانالمالورأساألصولحمايةهوللتنميةالمتحدةالشركةلدىالداخليةالرقابةإلجراءاتالعامالهدف

علىبالشركةتمدالمعالداخليةالرقابةإطارويشتمل.الماليةالسجالتفيأواإلجراءاتفياألخطاءباكتشافلإلدارةتسمحالتيالداخليةللرقابةإجراءاتالشركةاعتمدتوقد

.الداخليةللرقابةقويإطاروترسيخإنشاءتدعموالتيالداخليوالتدقيقالمخاطرإدارة

9

الحوكمة



.2019يوليو 3ونفذت الشركة المتحدة للتنمية عملية تقسيم األسهم في .قطربسبب التقسيم اإللزامي لألسهم من قبل بورصة 10جرى تقسيم أسعار األسهم على * 

.  بسبب التقسيم اإللزامي لألسهم من قبل بورصة قطر10تم ضرب عدد األسهم في @ 

بيانات السهم

لاير قطريالعملة

 QA000A0KD6M9          ISINرمز 

                    UDCDرمز المؤشر

               3,540,862,500عدد األسهم

ية،الماللألسواققطرهيئةلتعليماتوفقا

26فيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

أساسعلىالسهمتجزئةعلى2019فبراير

األسهمتداولبموجبهبدأماوهو،1إلى10

قطريلاير1قدرهااسميةبقيمةالجديدة

.قطريلاير10االسميةقيمتهقديمسهملكل

يوليو3فيالتنفيذحيزالقرارهذاودخل

األسهمعددفيزيادةعنأسفرمما2019

منوالمصدرةبهاالمصرح

.3,540,862,500إلى354,086,250
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

معلومات عامة عن سهم الشركة

الفترة 
عدد األسهم المتداولة 

)مليون(  @

القيمة المتداولة 

)مليون لاير قطري(

سعر االفتتاح )لاير 

قطري( *

أعلى سعر )لاير 

قطري( *

أدنى سعر )لاير 

قطري( *

سعر اإلغالق )لاير 

قطري( *

2.243.081.972.36            7,995.57            3,168.19يناير 2014 - ديسمبر 2014

2.362.641.902.08            1,663.52               709.10يناير 2015 - ديسمبر 2015

2.032.241.652.07            1,147.55               572.48يناير 2016 - ديسمبر 2016

2.072.291.251.44            1,401.05               825.59يناير 2017 - ديسمبر 2017

1.441.771.361.48            1,401.90               924.61يناير 2018 - ديسمبر 2018

1.481.691.311.52            2,026.31               379.88يناير 2019 - ديسمبر 2019

1.521.990.821.66            5,472.68            3,795.71يناير 2020 - ديسمبر 2020

2.36

2.08 2.07

1.44 1.48 1.52
1.66

2015ديسمبر  - 2015يناير  201ديسمبر  -  201يناير  2017ديسمبر  - 2017يناير  201ديسمبر  -  201يناير  2018ديسمبر  - 2018يناير  2019ديسمبر  - 2019يناير  2020ديسمبر  - 2020يناير 



ى توزيع دأبت الشركة المتحدة للتنمية باستمرار عل

.  أرباح نقدية على المستثمرين

عت باإلضافة إلى توزيعات األرباح النقدية، وز

الشركة أيضا أرباح على شكل منح أسهم 

.وأصدرت أسهما  مجانية

 5هي 2020توزيعات األرباح المقترحة للعام  %

مليون 177من القيمة اإلسمية للسهم، ما يعادل 

.لاير قطري
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

توزيعات أرباح األسهم

20.0%

25.0%

35.0%

10.0% 10.0%
12.5%

15.0%
12.5% 12.5%

10.0%

5.0%

 -

 0.05

 0.10

 0.15

 0.20

 0.25

 0.30

 0.35

 0.40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

توزيعات األرباح الن دية 

عدد األسهمالسنة 
نسبة توزيعات 

األرباح النقدية
توزيعات األرباح النقدية

نسبة األرباح الموزعة 

كأسهم
طرح خاصإصدار حقوق أولوية  أسهم مجانية

200450,000,000        -                               
200582,500,000        -                               10%5,000,000            27,500,000                      

2006107,250,000      20.0%214,500,000            30%24,750,000         
2007107,250,000      25.0%268,125,000            
2008107,250,000      35.0%375,375,000            
2009107,250,000      -                               25%26,812,500         
2010134,062,500      -                               20%26,812,500         
2011160,875,000      -                               20%26,812,500         
2012337,225,000      10.0%337,225,000            40%64,350,000         112,000,000             
2013337,225,000      10.0%337,225,000            

2014354,086,250      12.5%442,607,810            5%16,861,248         
2015354,086,250      15.0%531,129,372            
2016354,086,250      12.5%442,607,810            
2017354,086,250      12.5%442,607,810            
2018354,086,250      10.0%354,086,248            
20193,540,862,500  5.0%177,043,124            



األداء المالي 
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.ليال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقب

البيانات المالية الرئيسية 
على أساس سنويماليين الرياالت القطرية

FY 2016FY 2017FY 2018FY 2019FY 2020

2,3912,0321,6271,7601,176اإليرادات

681608545458265صافي األرباح

(76)(110)(133)(130)(86)صافي تكلفة التمويل

908884830724498األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

18,72318,34118,33518,20219,476إجمالي الموجودات

11,31011,53511,14611,24011,322حقوق المساهمين

4,5184,1653,7853,3603,862القروض 

النسب األساسية 

%42%41%51%44%38هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

0.400.360.340.300.34الدين/ حقوق المساهمين 

%2.3%4.1%4.9%5.3%6.0العائد على حقوق المساهمين

0.1760.1520.1410.1200.064أرباح السهم )لاير قطري(



غيليةالتشاألنشطةمناإليراداتانخفضت•

إلىلتصل٪33بنسبة2020للعام

معمقارنةقطريلايرمليون1,176

.2019العام

2020للعامالربحصافيإنخفض•

مليون265إلىليصل%42بنسبة

.2019العاممعمقارنةقطريلاير

14

.بليال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستق

النتائج المالية 

2,391 

2,032 

1,627 
1,760 

1,176 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020
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و هام  الربحية   مليون لاير قطري األرباح 

(مليون لاير قطري)صافي األرباح  هام  صافي األرباح



رائبوالضالفوائدقبلحربالانخفض•

(EBITDA)واإلطفاءواالستهالك

إلىصللي٪31بنسبة2020للعام

معمقارنة  قطريلايرمليون498

.2019العام

2020للعامالسهمربحيةتراجعت•

للسهمقطريلاير0.064إلىصلتل

للعامقطريلاير0.120مقارنة  

2019.
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالية 
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بنسبة 2020للعام صافي الدين زاد•

لاير مليار3.9٪ ليصل إلى 15

.  2019العام قطري مقارنة

في  حقوق المساهمينالدين إلى نسبة •

.  0.34بلغت2020للعام 

للعام إجمالي الموجوداتزاد•

٪ ليصل إلى 7بنسبة 2020

لاير قطري مقابل مليار  19.4

للعام لاير قطري مليار18.2

2019.

للعام إجمالي المطلوبات زادت•

لتصل إلى ٪17بنسبة 2020

عام المقارنة  مليار لاير قطري8.2

2019  .

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين •

ليصل إلى ٪1بنسبة 2020للعام 

مليار لاير قطري مقارنة مع11.3

.  2019العام 
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالية 
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  مليون لاير قطري 

القروض 

هالك و األرباح  قبل الفوائد و الضريبة و اإلست  نسبة القروض
اإلطفاء 



الديناستح اق 

 مليون لاير 3,889ةما قيمت2020لعام القروضبلغ إجمالي

.قطري
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالية 

631 

2,883 

375 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

On demand or within 1 year Between 2 and 5 years More than 5 years

الدين

 مليون لاير قطري  



18

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالية حسب ال طاعات

1,155 

671 

344 

89 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

FY 2019 FY 2020

التطوير العمراني
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالية حسب ال طاعات
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   مليون لاير قطري تفاصيل األرباح 

التطوير العمراني الضيافة والترفيه البنية التحتية والمرافق العامة أخرى



والتيالمختلفةالمشاريعمنالعديدحالياالشركةلدىويوجدوالمستقبليةالحاليةالعقاريةالسوقتطوراتعلىللتنميةالمتحدةالشركةفياألعمالقطاعيعتمد

اإليراداتنموعلىالتركيزفيالشركةلدىالرئيسيةاألعمالاستراتيجيةوتتمثل.المستقبلفياألرباحونموللربحيةالمستهدفةالمستوياتعلىالحفاظتضمن

.المساهمينعلىاألرباحتوزيعفيواالستمرارالربحيةعلىللحفاظبهدفالمستمرة

تبريدخدماتمناتاإليردإلىباإلضافة.والتجاريةالسكنيةالوحداتوتأجيرالسكنيةوالوحداتاألراضيبيعمنأساسيةبصفةالشركةإيراداتمواردتتألف

.الماريناوإدارةالضيافة،المناطق

.الحاليةةالعقاريالمشاريعتعزيزوجيوان،جزيرةمثلالجديدة،العقاريالتطويرمشاريعفياالستثمارخاللمناألساسينشاطهاعلىالشركةتركز

الكفاءةمندرجةبأعلىاألراضيواستخدامالسكنيةالكثافةزيادة•

والتأجيرالبيعبإيراداتيتعلقفيماالمثلىالنماذجذاتالسكنيةالعقاريةالمشاريعتطوير•

ذلكوغيرةالتجاريالمحالت،(الموالت)التجاريةالمراكزالعرض،صاالت–المستمرةاإليراداتعلىالتركيزمعالتجاريةالعقاريةالمشاريعتطوير•

الترفيهيةواديوالنالغولفومالعبالطبيةوالمنشآتوالمدارس،(المستمرةاإليرادات-للتأجيرمتوفرة)السكنيةالمجمعات-المجتمعيةالمشاريعتطوير•

األرباحوتوزيعالنقديالتدفقمستوياتعلىالحفاظ•

واألرباحاإليراداتجودةمستوىرفع•

التغطية لإلقتراضالمستدامةالمعاييرعلىالحفاظ•

20

نظرة عامة عل  قطاعات األعمال



:أرابيالبورتوالسكنيةوالمرافقالتجاريةللمح تالتشغيليةالعمليات

الدخلمواردوتأتي.للسياراتواسعةومواقفخاصةوماريناالتجاريةللمحالتواسعةومساحاتمستقلةومنازلسكنيةشققايضماالستخداماتمتعددمنفرداعقاريامشروعامجملهافيأرابيابورتومنطقةتشكل

فئاتمنأجيرللتالمصنفةالعقاراتوتضمالسكنيةوالوحداتالتجاريةالمحالتمنمتنوعةمجموعةعلىالمشروعيحتويحيثالسكنيةوالوحداتالتجاريةالمحالتمنالمشروعمكوناتمختلفتأجيرمن

:التاليةاألصول

.تقريبا  السكنيللتأجيروحدة110نحو•

.التجاريةللمحالتالمخصصةالمساحةمنمربعمتر76,000نحو•

سنتراللمدينهالسكنيةوالمرافقالتجاريةللمح تالتشغيليةالعمليات

والمخصصةأرابيايفافمنالفارهةالساحليةوالمنطقةالسكنيأرابيابورتوحيفيالمطاعموساحةواألسواقالسكنيةبالمنطقةمحاطوهوللجزيرةالنابضالمركزويشكلاللؤلؤجزيرةوسطسنترالمدينهتقع

:التاليةاألصولعلىزالمركويشتمل.للسياراتوفيرةومواقفالتجاريةللمحالتواسعةومساحاتسكنيةشققايضماالستخداماتومتعددمتكامالعمرانيامشروعابمجملهاسنترالمدينهمنطقةوتشكل.للعائالت

للتأجيرسكنيةوحدة538نحو•

.المطاعممساحاتعنفضالالتجاريةللمحالتمخصصةمربعمتر64,000نحو•

كارتيه ناةلالسكنيةوالمرافقالتجاريةللمح تالتشغيليةالعمليات

الواقعةالتجاريةمحالتالتأجيرمنالدخلويأتي.الرمليةالشواطئإلىالمؤديةوالمداخلالتجاريةوالمحالتواألسواقمستقلةومنازلسكنيةشققايضماالستخداماتمتعددعقاريامشروعاكارتيهقناةمنطقةتشكل

:التاليةاألصولفئاتوتضممتنوعةوهيللتأجيرللتنميةالمتحدةالشركةتملكهاالتيالعقاراتوتصنف.المشروعضمن

للتأجيرسكنيةوحدة475نحو•

.المطاعممساحاتعنفضالالتجاريةللمحالتمخصصةمربعمتر30,000نحو•

للتنميةالمتحدةالشركةبرج

مبنىوهو.المجاورتينارتيهكوقناةأرابيابورتومنطقتيفيوالموجودةالممتازةوالترفيهيةوالتجزئةالسكنيةالمرافقمنقصيرةمسافةعلىكارتييهأبراجفياللؤلؤةمدخلعلىالمثاليبموقعهالبرجهذايمتاز

خاللمنياألرضالطابقفيالبرجمنإليهالوصولويمكنطوابقثمانيةمنويتكونوالخدماتالسياراتلمواقفمبنىبالبرجويتصل.علوياطابقا42وأرضيطابقعلىتشتملالجودةعاليالتجاريةللمكاتب

.البرجأدواروالطوابقمختلفاحتياجاتتلبيمصعدا15

مساحاتتوفربحيثاألرضيةالمساحاتُصممتوقد.واحتياجاتهمرغبتهمعلىالمتخصصةتشطيباتهملتصميمالمعنيينللمستأجرينالفرصةإلعطاءتشطيببدونفقطهيكليكبناءالمكتبيةالمساحاتبناءتم

مزخرفاجمالياكروياصميماتويشكلمسطح،سقفويعلوهالعموديةالزجاجيةواأللواحالرمليبالحجرمكسوخرسانيكهيكلالمبنىإنشاءوتم.الكبارالمستأجرينتناسبانقطاعدونللتأجيرقابلةكبيرةمكتبية

:منيتكون

سيارة971تستوعبطوابق8منيتألفسياراتمواقفمنصة•

.مربعمتر54,000للتأجيرالقابلةالمساحةصافيويبلغمربعمتر114,740قدرهامبنيةمساحة•

21التجاريةالمحالتمساحاتمنمربعمتر2,800منأكثر•

األصول التشغيلية الرئيسية 



احاليللتنميةالمتحدةالشركةلدىيوجد

لايرمليار5.5بقيمةالتنفيذقيداستثمارات

.تقريباقطري

المشاريععنفكرةالمحاذيالجدوليعطي

.تطويرهاالجاريالرئيسية

اللؤلؤة التجارية رضيسمى حالي ا مع( 4رقم )معرض الشركة المتحدة * 

قيمه اإلستثمارالمشروع

Gewan IslandQR 3 Bill

Giardino Mall & Marina Workshop QR 100 Mill

Giardino Village – United School InternationalQR 350 Mill

Giardino Village – Infrastructure  & Residential DevelopmentQR 340 Mill

Floresta Precinct Infrastructure & Residential  Compounds QR 860 Mill

The Pearl Commercial ShowroomsQR 95 Mill

Al Mutahida Towers  QR 760 Mill

QR 5.5 Billionالمجموع

22

المشاريع الرئيسية 



معلومات إضافية 



(تبريد)المناطقلتبريدالوطنيةوالشركة(٪51)التابعهشركاتهاوللتنميةالمتحدةالشركةمنكال  (كوولقطر)المناطقلتبريدالقطريةللشركةالمؤسسينالمساهمينقائمةتضم

.(٪5)آخرينمحليينومساهمين(٪44)التابعهوشركاتهاالمتحدةالعربيةاإلماراتفي

التبريدأنظمةلتوفيرللبيئةوصديقةالتكلفةحيثمنفعالةوسيلةويعدالكهرباءعلىالطلبمنيقللالمناطقتبريد.

الغربيالخليجطقةمنتخدموثالثةقطر-اللؤلؤةيخدمأحدهاللتبريد،محطاتأربعحالياكوولقطرتشغلالغربي،الخليجمنطقةفيمؤخراإنشاؤهاتمالتيالمحطةإلىباإلضافة.

قبلمنمعتمدقطرفيتبريدمصنعأوليجعلهالذياألمر،(LEED)البيئيوالتصميمالطاقةمجالفيالريادةلمعاييروفقاالغربيالخليجفيللتبريدمحطةأحدثإنشاءتموقد

LEED.قطرلؤلؤةمشروعلالمناطقتبريدفيوالتحكمالمركزيةبالمراقبةيسمحمماالبصريةاألليافعبراتصاالتشبكةخاللمنبالمعملالطاقةنقلمحطاتجميعوترتبط.

المستدامةالطاقةولحللتوفيرعالميابهامعترفمنهاكثيرالتيالجوائزمنالعديدعلىعاماعشرخمسةقبلإنشائهامنذحازتوالبالدفيللتبريداألولالمزودكوولقطرتعد.

للتنميةالمتحدةالشركةلمجموعةلإليراداتثابتامورداكوولقطرتوفرعاما،20عنمدتهاتزيدتوريدعقودخاللمن.

محطات الخليج الغربي 

مليون قدم 20)مربع مليون متر 1.9تبلغ المساحة اإلجمالية المخدومة أكثر من 

من خطوط ( ميال17)كيلومترا 28، ويبلغ طول شبكة أنابيب التوزيع (مربع

.أنابيب اإلمداد واإلرجاع تحت األرض بأنابيب فوالذية مسبقة العزل

ا من مشروع الخليج 58ترتبط المحطات الثالث بالشبكة وتخدم حاليا أكثر من  برج 

طن تبريد 107,000وتبلغ قدرة التبريد المشتركة لهذه المحطات .بالدوحةالغربي 

(TR).

قطر-لؤلؤةالمحطة 

نوفمبرفيقطر-اللؤلؤةتخدمالتي((IDCPالمتكاملةالمناطقتبريدمحطةافتتاحتم

فيتخدمةالمسللبيئةالصديقةالتقنياتوحدثالعالمفيتبريدمحطةأكبروهي،2010

.الجزيرة

3.9قدرهاإجماليةمساحةوتخدمتبريدطن130،000للمحطةالتبريديةالقدرةتبلغ

كيلومترا92)التوزيعأنابيبشبكةطولويبلغ،(مربعقدممليون41)مربعمترمليون

العزلقةمسبفوالذيةبأنابيباألرضتحتواإلرجاعاإلمدادأنابيبخطوطمن(ميال  57)

.واحدةدعممحطةعلىالشبكةوتحتوي.مم1400إلىمم75بينماتتراوحبأقطار
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قطر كول–الشركة التابعة الرئيسية 



مالكياجاتاحتلتلبيةموحدا  مركزا  وفاإنامدينتعتبر

وفيرتوضمانقطر-اللؤلؤةفيوالمقيمينالعقارات

معالمجتإدارةحيثمنالجودةعاليمعيشيمستوى

.العقاريالتسجيلوخدماتوالمرافق

يالعقارالتسجيلخدماتإنوفامديناشركةتقدم

.قطرلؤلؤةفيالعامةوالخدمات

مثلمختلفةخدماتالعامةالخدماترسومتغطي

شجيروالتواألمنالمشتركاالستخداممرافقتنظيف

عجميوصيانةالحشراتومكافحةالحدائقصيانةو

تذاالمرافقفيوالهندسيةالميكانيكيةالمعدات

.النفاياتوإدارةالمشتركاالستخدام
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مدينا أنوفا–الشركة التابعة الرئيسية 



فيموثوقةخدماتتقديممجالفيالمنطقةفيمرموقةبسمعةاألوسطالشرقرونوتيكاتتمتع

.البحريةواألنشطةالمراسيإدارة

فيخدماتهاوتيكارونوسعتقطر،-اللؤلؤةمارينالالتحتيةالبنيةوتشغيلتطويرإلىباإلضافة

قائمةإلىكارتيهقناةبإضافة2017عاموحولهاقطر-اللؤلؤةفيالبحريالنقلمجال

.تخدمهاالتيالوجهات

الخاصأسطولهاعلىاعتمادا  اليخوت،تأجيرخدماتمنواسعةمجموعةرونوتيكاتقدم

قليديةالتالشراعيةالقواربذلكفيبماالخياراتكافةلتوفيرخارجيينخدماتومزودي

كما.الدالبفيالمتناميالسياحةسوقاحتياجاتتلبيةأجلمنالفاخرة،واليخوتالجميلة

تقديمخاللمنقطرلؤلؤةعلىاإلقبالزيادةعلىوعملتالمتعةمنمزيدا  الشركةأضافت

الخدماتوالبحرية،األنشطةعلىالمعتمدوالتدريبالمائية،للرياضاتالالزمةالتسهيالت

.الماريناوعمالءالقواربألصحابالبحريةاللوجستية

فييةالبحرالخدماتلقطاعمخصصالذكيةلألجهزةحصريتطبيقأولرونوتيكاأطلقت

معرةمباشوتسويقاتصالقنواتوإنشاءالصلةذاتالخدماتإلىالوصوللتسهيلقطر

.العمالء
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رونوتيكا الشرق األوسط–الشركة التابعة الرئيسية 



الضيافةمشاريعوتشغيلوتطويرامتالكمجالفيمتخصصةالضيافةتنميةشركة.

الشركاتمنعددعمتحالفاتالماضيةالعشرالسنواتمدارعلىوعقدت.المنطقةفيتميزاالضيافةوجهاتأكثرمنواحدةإلىالجزيرةتحويلمنالضيافةتنميةشركةتمكنت

Alisonمثلالمرموقةوالسمعةالمعروفةالتجاريةالعالماتذات Nelson’s Chocolate BarوMEGUمثلبهاخاصةتجاريةعالماتإنشاءإلىباإلضافة،الحماموبرج

Urbanو(العربيالمطبخ)أرباسك Jazz Kitchen.

خدماتهالجميعالمنازلإلىالتوصيلعملياتوحّسنتاالجتماعيالتواصلووسائلالتسويقمجالفينشاطهامستوىمنالضيافةتنميةشركةرفعتذلك،إلىباإلضافة

.ومنتجاتها

أوالعملإنجاح”ونيستطيعمنوهم"الفرقيصنعونمنهمموظفونا"أنمفهومعلىتقومالتي“النزالءضيافة"ثقافةإرساءعلىرئيسيةبصفةالضيافةتنميةشركةركزت

منأيزيارةيختارعندما“ضيفكليومفياألفضلالتجربة”نكونأنوهو–واحدمهمةنصإعدادعلىالشركةعملتوالتوظيف،التدريبعلىالتركيزخاللومن."إفشاله

.لناالتابعهالتياألماكن
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شكراً لكم


