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بالدالنموفيتسھمالتياألجلطویلةالمشروعاتتحدیدفيمھمتھاتتمثلرائدةقطریةمساھمةشركةھي)(UDCللتنمیةالمتحدةالشركة
عاممنیونیوفيقطربورصةفيوأدرجت1999عامالشركةوتأسست.المشاریعتلكفيواالستثمارجیدة،بأرباحالمساھمینعلىوتعود

.2021مارس31فيكماقطريلایرملیار19.9أصولھاوإجماليقطريلایرملیار3.5بھالمصرحمالھارأسوبلغ.2003

إنشاءفيحتونجرائدةقطریةعامةمساھمةشركةلتصبحبسرعةوتطورتقطرفيالتنمیةمسیرةفيبقوةالشركةأسھمتاألول،الیوممنذ
.والمجدیةالمتنوعةاالستثماراتمنمجموعة

العمیقةلخبراتامنكبیرةثروةالتجاریةوالمنشآتالمشاریعأنشطةمنمجموعةخاللمنالزمیلةوالشركاتللتنمیةالمتحدةالشركةاكتسبت
.لتحتیةاالبنیةمشاریعوالبحریةالضیافةمرافقمشاریعوتنفیذاألمالكوإدارةالعقاراتتطویرفيالدقیقةالمعرفةذلكفيبما

بعدلىعتقعاالستخداماتمتعددةسكنیةاصطناعیةجزیرةعنعبارةوھو،)قطرلؤلؤة(قطر–اللؤلؤةمشروعھوالشركةمشاریعجوھرة
.الخلیجفيالعقاریةالمشاریعأكبرأحدویعدالدوحة،فيالراقیةالغربيالخلیجضاحیةمنمتر350

ً للتنمیةالمتحدةالشركةتقوم وسكنيشروعمأحدثیمثلوالذيلتكونقطر-اللؤلؤةلجزیرةالمحاذیةجیوانجزیرةمشروعتطویربحالیا
.للشركةليالمستقبالنموعلىتحافظرائعةوجھةإلىالتحولبإمكانیةالمشروعھذاویمتاز.المستوىعالميوتجاريوترفیھيضیافة

وتستفیدبیرةكبدرجةوالمترابطةالمتكاملةالشركاتمنمتنوعةمجموعةوتشغیلإنشاءعلىیقومالتكامليللنموأعمالنموذجالشركةأعدت
.مستدامةأرباحاوتدرالبعضبعضھامن

االستخداماتمتعددمشروعجائزةذلكفيبما،2020لعامالعربیةالعقاراتجوائزضمنجوائزبأربعمؤخراً للتنمیةالمتحدةالشركةفازت
جدیدفندقمیموتصبناءأفضلالىباإلضافةجیوان،جزیرةعناالستخداماتمتعددلمشروعھندسيتصمیموأفضلقطر،-اللؤلؤةجزیرةعن
.جیوانجزیرةلفللسكنيعقاروأفضلقطر،جیوانجزیرةكورنثیافندقعن
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أبرز التطورات واإلنجازات

2020أكتوبر 28
في . ملیون لایر قطري849ملیون لایر قطري وإیرادات بقیمة 123، حیث سجلت أرباحاً صافیة بلغت 2020أعلنت الشركة المتحدة للتنمیة عن نتائجھا المالیة للربع الثالث من عام 

.لایر قطري0.027ملیون لایر قطري، وبلغ العائد األساسي للسھم 96حین بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 

2021فبرایر 03
ي حین بلغ صافي فملیار لایر قطري، 1.176ملیون لایر قطري وإیرادات بقیمة 265، حیث سّجلت أرباحاً صافیة بلغت 2020عن نتائجھا المالیة للعام أعلنت الشركة المتحدة للتنمیة

%.5لایر قطري مع توزیعات أرباح مقترحة بنسبة 0.064ملیون لایر قطري، وبلغ العائد األساسي للسھم 226الربح العائد إلى مالكي الشركة 

2020أكتوبر 25
باإلضافة الى وى دولة قطراني على مستخرسالشركة المتحدة للتنمیة تحقق تقدًما ملحوًظا في تطویر جزیرة جیوان على الرغم من تأثیرات الجائحة وتقوم بإحدى أكبر عملیات الصّب ال

.صّب أول جزء من سطح الجسر المؤدي الى الجزیرة

2020سبتمبر 15
قطر (ریة لتبرید المناطق في الشركة القطاقةأعلنت الشركة المتحدة للتنمیة عن رغبتھا المحتملة لشراء حصتھا من أسھم الشركة الوطنیة للتبرید المركزي وشركة تبرید إلستثمارات الط

).  كوول

2021ینایر 5
ھندسيتصمیموأفضلقطر،-اللؤلؤةجزیرةعناالستخداماتمتعددمشروعجائزةذلكفيبما،2020لعامالعربیةالعقاراتجوائزضمنجوائزبأربعللتنمیةالمتحدةالشركةفازت

.جیوانرةجزیلفللسكنيعقاروأفضلقطر،جیوانجزیرةكورنثیافندقعنجدیدفندقوتصمیمبناءأفضلالىباإلضافةجیوان،جزیرةعناالستخداماتمتعددلمشروع

2020أكتوبر 07
كورینثیا "ا ، لفندق إدارة وتشغیل مع فنادق كورینثیوخدمات فنیة إتفاقیات التابعة لھا ، ) م .م.ذ(شركھ المنتجعات و المرافق الترفیھیة وقعت الشركة المتحدة للتنمیة ، من خالل 

.قطر-في جزیرة جیوان ، باإلضافة إلى نادي الیخوت الجدید في اللؤلؤةالتابعین للفندق وملعب الجولف والنادي الشاطئي " جیوان  قطرجزیرة 

2021مارس09
.عن فندق كورینثیا جزیرة جیوان قطر في فئة أفضل بناء وتصمیم فندق جدید2020فازت الشركة المتحدة للتنمیة بجائزة العقارات الدولیة لعام 

2021مارس03
.٪ من القیمة االسمیة للسھم5ملیون لایر قطري بما یعادل 177وافقت الجمعیة العمومیة للشركة المتحدة للتنمیة على توزیع أرباح نقدیة بقیمة 
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أبرز إنجازات عملیات التطویر 

ضررأيدونآمنةعملساعةمالیینخمسةیتجاوزالسالمةمجالفيرئیسيإنجازتحقیقعنللتنمیةالمتحدةالشركةأعلنت
.لمبنیینالھیكلیةاألعمالوإتمامجیوانجزیرةفيعملیاتھاعبرالضائعللوقت

وجیوانرقط-اللؤلؤةجزیرتيّ فيالعاممدارعلىالتطویرأعمالاستمرارعلىالحفاظمنللتنمیةالمتحدةالشركةتمّكنت.

2020مواعیدفيجوھريتغییردوناإلنشائیةأعمالھاسیرعلىالحفاظعلىللتنمیةالمتحدةالشركةقدرةأثبتتاستثنائیةسنة
.التطویرأعمالإكمال

وإحراززیرةالجفيالرئیسیةالبحریةاألعمالاستكمالمعجیوانجزیرةفياإلنشائیةاألعمالتنفیذواصلتالمتحدةالشركة
 ً ً تقدما المدخللجسرلحاملةااألبراجبتركیبوبالبدءالرئیسیةاألساساتأعمالالشركةاكملتكذلك.التحتیةالبنیةأعمالفيملحوظا

المشتركليالسفالطابقضمنالمراحلمنالعدیدإنجازخاللمنریزیدنسكریستالمبانيفيرئیسیةإنشائیةوأعمالالرئیسي
.المبانيبعضفيالثالثالطابقإلىوصوالً 

علىالمتحدةأبراجءبناعملیةأشرفتحیثقطر،-اللؤلؤةجزیرةأنحاءجمیعفيالتطویربمشاریعللتنمیةالمتحدةالشركةتقّدمت
.2021عاممنالثانيالربعبدایةبحلولللعمالءبالتجزئةالبیعووحداتالشققتسلیمالمقررومناالنتھاء،

الماضيالعامخاللللتنمیةالمتحدةالشركةحققت ً مجّمعاتجانبإلىاردنزجفلورستالمنطقةالتحتیةالبنیةتطویرفيبارزاً تقدما
.فیھالھیكلیةاالعمالمناالنتھاءتمالذيمولجالیریاوفلورستاالثالثة  ،الفلل

فیالججیاردینوشھدت ً اكتملتالمنطقة،نفسوضمنلھ،مخططھوكماالسكنیةوالعمارةالسكنيالفللمجّمعبناءأعمالفيتقدما
الدولیة،المتحدةةمدرسبناءأنشطةواصلتكذلك.فیھوالتجاریةالتجزئةمساحاتتأجیرإلىباإلضافةموللجیاردینوالھیكلیةاألعمال

تسلیمتنمیةللالمتحدةللشركةسیتیحمماوالخارجیة،الداخلیةاالنشاءاتأعمالتنفیذواستمرارللمبنىالخارجيالھیكلإنجازمع
.المدرسةوإدارةتشغیلستتولىالتيللجھةالمشروع



بصفتھاللتنمیةحدةالمتالشركةعلىیتعینالمالیة،لألسواققطرھیئةعنوالصادرةالبورصةفيالمدرجةبالشركاتالخاصةالشركاتحوكمةبنظامااللتزاممتطلباتإطارفي
ساعدةلمضروریاأمرایعدمالئمةحوكمةومبادئإطارتطبیقأنالشركةوتعتقد.النظامألحكامامتثالھامدىعنتفصحأنقطربورصةفيمدرجةقطریةمساھمةشركة

.مثالیةبطریقةاتوالمسؤولیاألدواروتوزیعالمعنیةاألطرافمصالحوحمایةوالخارجیةالداخلیةعملھابیئةتحسینإلىباإلضافةعالأداءبمستوىأھدافھاتحقیقفيالشركة

.بھامعمولالواللوائحباألنظمةااللتزامحیثمنجیدسجلعلىالحفاظعلىتأسیسھامنذباستمراروتعملمتطورحوكمةنظاموتطبقللتنمیةالمتحدةالشركةتعتمد

المجلسولجاناإلدارةمجلس

المجلسوارأدوتحدد.ومستدامةمربحةبطریقةالقیمةمراعاةمعأعمالھاعلىالفعالینواإلشرافالقیادةتوفیروعنالشركةعلىاإلشرافبمسؤولیةاإلدارةمجلسیضطلع
عنالصادروكمةالحقانونمتطلباتمعمتوافقةومسؤولیاتھالمجلسدوربأنعلماالشركة،موقعخاللمنالمجلسعملمیثاقنشرتموقد.المجلسعملمیثاقفيومسؤولیاتھ

.المالیةلألسواققطرھیئة

إدارةمجلستشكیل
2019فبرایر26فيللمجلسالحالیةالفترةبدأتوقد.بالتعیینأعضاء3ومستقلین،أعضاء3ومستقلینغیر3بینھممنأعضاء،تسعةمنحالیااإلدارةمجلسیتكون

.للمساھمینالعادیةالعامةالجمعیةفياالنتخابخاللمنسنواتلثالثوتستمر

المجلسلجان
المالیةقللسوقطرھیئةللوائحوفقاومسؤولیاتھااللجنةأدوارتحدد"اختصاصاتمدونة”لجنةكلأعدتوقد.ومھامھأداءافيالمجلسلمساعدةاإلدارةمجلسلجانتشكَّل

.علیھاالمتعارفالحوكمةوممارسات

الداخليوالتدقیقالمخاطروإدارةوااللتزامالداخلیةالرقابة

.الزمیلةركاتللشوللشركةالمالیةالسجالتوحفظالشركةموثوقیةوضمانالمالورأساألصولحمایةھوللتنمیةالمتحدةالشركةلدىالداخلیةالرقابةإلجراءاتالعامالھدف
علىبالشركةتمدالمعالداخلیةالرقابةإطارویشتمل.المالیةالسجالتفيأواإلجراءاتفياألخطاءباكتشافلإلدارةتسمحالتيالداخلیةللرقابةإجراءاتالشركةاعتمدتوقد

.الداخلیةللرقابةقويإطاروترسیخإنشاءتدعموالتيالداخليوالتدقیقالمخاطرإدارة
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الحوكمة



.2019یولیو 3ونفذت الشركة المتحدة للتنمیة عملیة تقسیم األسھم في .قطربسبب التقسیم اإللزامي لألسھم من قبل بورصة 10جرى تقسیم أسعار األسھم على * 
.  بسبب التقسیم اإللزامي لألسھم من قبل بورصة قطر10تم ضرب عدد األسھم في @ 

بیانات السھم

لایر قطريالعملة

 QA000A0KD6M9          ISINرمز 

                    UDCDرمز المؤشر

               3,540,862,500عدد األسھم

یة،الماللألسواققطرھیئةلتعلیماتوفقا
26فيالعادیةغیرالعامةالجمعیةوافقت
أساسعلىالسھمتجزئةعلى2019فبرایر

األسھمتداولبموجبھبدأماوھو،1إلى10
قطريلایر1قدرھااسمیةبقیمةالجدیدة

.قطريلایر10االسمیةقیمتھقدیمسھملكل
یولیو3فيالتنفیذحیزالقرارھذاودخل

األسھمعددفيزیادةعنأسفرمما2019
منوالمصدرةبھاالمصرح

.3,540,862,500إلى354,086,250

10
.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

معلومات عامة عن سھم الشركة
عدد األسھم المتداولة الفترة 

(ملیون)
القیمة المتداولة 

(ملیون لایر قطري)
االفتتاح (لایر  سعر 

قطري)
أعلى سعر (لایر 

قطري
أدنى سعر (لایر 

قطري)
سعر اإلغالق (لایر 

قطري)
3,168.197995.572.243.081.972.36ینایر 2014 - دیسمبر 2014
709.101663.522.362.641.902.08ینایر 2015 - دیسمبر 2015
572.481147.552.032.241.652.07ینایر 2016 - دیسمبر 2016
825.591401.052.072.291.251.44ینایر 2017 - دیسمبر 2017
924.611401.901.441.771.361.48ینایر 2018 - دیسمبر 2018
379.882026.311.481.691.311.52ینایر 2019 - دیسمبر 2019
3,795.715472.681.521.990.821.66ینایر 2020 - دیسمبر 2020
218.90348.901.661.721.461.59ینایر 2021 - مارس 2021

2.36
2.08 2.07

1.44 1.48 1.52 1.66 1.59

 - 2014ینایر 
2014دیسمبر 

 - 2015ینایر 
2015دیسمبر 

 - 2016ینایر 
2016دیسمبر 

 - 2017ینایر 
2017دیسمبر 

 - 2018ینایر 
2018دیسمبر 

 - 2019ینایر 
2019دیسمبر 

 - 2020ینایر 
2020دیسمبر 

 - 2021ینایر 
2021مارس 

) لایر قطري(سعر اإلغالق 

3,168.19 

709.10 572.48 825.59 924.61 
379.88 

3,795.71 

 - 2014ینایر 
2014دیسمبر 

 - 2015ینایر 
2015دیسمبر 

 - 2016ینایر 
2016دیسمبر 

 - 2017ینایر 
2017دیسمبر 

 - 2018ینایر 
2018دیسمبر 

 - 2019ینایر 
2019دیسمبر 

 - 2020ینایر 
2020دیسمبر 

)ملیون(عدد األسھم المتداولة 



 دأبت الشركة المتحدة للتنمیة
دیة باستمرار على توزیع أرباح نق

.  على المستثمرین

باإلضافة إلى توزیعات األرباح
اح النقدیة، وزعت الشركة أیضا أرب
على شكل منح أسھم وأصدرت 

.أسھماً مجانیة

افقة تمت الموالتيتوزیعات األرباح
من % 5ھي 2020للعام اعلیھ

القیمة اإلسمیة للسھم، ما یعادل 
.ملیون لایر قطري177

11 .بليال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستق

توزیعات أرباح األسھم
توزیعات عدد األسھمالسنة  نسبة 

األرباح النقدیة
األرباح  توزیعات   

النقدیة
األرباح  نسبة 
الموزعة كأسھم

إصدار حقوق أولویة  أسھم مجانیة

200450,000,0000
200582,500,000010%5,000,00027,500,000
2006107,250,00020%214,500,00030%24,750,000
2007107,250,00025%268,125,000
2008107,250,00035%375,375,000
2009107,250,000025%26,812,500
2010134,062,500020%26,812,500
2011160,875,000020%26,812,500
2012337,225,00010%337,225,00040%64,350,000
2013337,225,00010%337,225,000
2014354,086,25013%442,607,8105%16,861,248
2015354,086,25015%531,129,372
2016354,086,25013%442,607,810
2017354,086,25013%442,607,810
2018354,086,25010%354,086,248
20193,540,862,5005%177,043,124
20203,540,862,5005%177,043,124
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)٪(نسبة توزیعات األرباح  وصافي الربح ، صافي الربح العائد للمساھمین 

)  ملیون لایر قطري(األرباح  أرباح عائدة إلى حقوق المساھمین  نسبة توزیع االرباح



األداء المالي 



13
.ليال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقب

البیانات المالیة الرئیسیة 
  مالیین الریاالت القطریة

Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1 2021

769528530296351اإلیرادات

األرباح 2442201765757صافي 

التمویل (12)(22)(32)(33)(31)صافي تكلفة 

والضریبة واالستھالك واإلطفاء 315295249117112األرباح قبل الفوائد 

18,32417,96218,31918,11119,902إجمالي الموجودات

11,08710,87110,97111,11911,201حقوق المساھمین

4,4404,0273,6863,3454,387القروض 

النسب األساسیة 

%32%40%47%56%41ھامش األرباح قبل الفوائد والضریبة واالستھالك واإلطفاء

0.400.370.340.300.39الدین/ حقوق المساھمین 

%0.5%0.5%1.6%2.0%2.2العائد على حقوق المساھمین

0.0650.0610.0480.0140.013أرباح السھم (لایر قطري)



رائبوالضالفوائدقبلحربالانخفض•
(EBITDA)واإلطفاءواالستھالك

بنسبة2021العاممناالولللربع
قطريلایرملیون112إلىصللی4٪

العاممناالولالربعمعمقارنةً 
2020.

مناالولللربعالسھمربحیةتراجعت•
لایر0.013إلىصلتل2021العام

لایر0.014ھبمقارنةً للسھمقطري
.2020العاممناالوللربعقطري

14
.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالیة 
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ع للربللعامصافي الدین زاد•
بنسبة 2021االول من العام 

ملیار4.4٪ لیصل إلى 31
ول للربع االلایر قطري مقارنة

.2020من العام 

حقوق الدین إلى نسبة •
ن للربع االول مفي المساھمین 

.  0.39بلغت2021العام 

للربع إجمالي الموجوداتزاد•
بنسبة 2021االول من العام 

لیار م 19.9لیصل إلى ٪10
ملیار18.1لایر قطري مقابل 

لایر قطري للربع االول من 
.2020العام 

إجمالي المطلوبات للربعزاد•
بنسبة 2021االول من العام 

ملیار 8.7صل إلى یل24٪
مقارنةً بالربعلایر قطري

.  2020االول من العام 

ن ارتفع إجمالي حقوق المساھمی•
2021للربع االول من العام 

11.2لیصل إلى ٪1بنسبة 
ملیار لایر قطري مقارنة مع 

.  2020الربع االول من العام 

15
.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالیة 
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د و قبل الفوائ صافي الدیون ونسبة صافي الدیون إلى األرباح
الضریبة و اإلستھالك و اإلطفاء

  )ملیون لایر قطري(

القروض  األرباح  قبل الفوائد و الضریبة و اإلستھالك و اإلطفاء / نسبة القروض

18% 17% 16% 16% 14%

48% 52% 51% 52% 48%

0% 1% 2% 5% 10%
13% 14% 15% 13% 12%

21% 16% 15% 14% 16%

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021

إجمالي الموجودات

عقارات  و االت و معدات إستثمارات عقاریة أعمال قید التنفیذ ذمم مدینة أخرى



الدیناستحقاق 

 بع للرالقروضبلغ إجمالي
2021االول من العام 

ملیون لایر 4,387
.قطري

إن نسبة تغطیة الفوائد
للربع االول من العام 

3.07ھي 2021

 نسبة الدین إلى حقوق
الملكیة للربع االول من 

.0.39ھي 2021العام 

نسبة الدین إلى األصول
للربع االول من العام 

0.22ھي 2021

16
.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالیة 
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.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالیة حسب القطاعات
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.ال ینبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

النتائج المالیة حسب القطاعات
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)  ملیون لایر قطري(تفاصیل اإلیرادات 

التطویر العمراني الضیافة والترفیھ البنیة التحتیة والمرافق  أخرى
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)  ملیون لایر قطري(تفاصیل األرباح 

التطویر العمراني الضیافة والترفیھ البنیة التحتیة والمرافق العامة أخرى



والتيالمختلفةالمشاریعمنالعدیدحالیاالشركةلدىویوجدوالمستقبلیةالحالیةالعقاریةالسوقتطوراتعلىللتنمیةالمتحدةالشركةفياألعمالقطاعیعتمد
اإلیراداتنموعلىالتركیزفيالشركةلدىالرئیسیةاألعمالاستراتیجیةوتتمثل.المستقبلفياألرباحونموللربحیةالمستھدفةالمستویاتعلىالحفاظتضمن

.المساھمینعلىاألرباحتوزیعفيواالستمرارالربحیةعلىللحفاظبھدفالمستمرة

تبریدخدماتمناتاإلیردإلىباإلضافة.والتجاریةالسكنیةالوحداتوتأجیرالسكنیةوالوحداتاألراضيبیعمنأساسیةبصفةالشركةإیراداتمواردتتألف
.الماریناوإدارةالضیافة،المناطق

.الحالیةةالعقاریالمشاریعتعزیزوجیوان،جزیرةمثلالجدیدة،العقاريالتطویرمشاریعفياالستثمارخاللمناألساسينشاطھاعلىالشركةتركز

الكفاءةمندرجةبأعلىاألراضيواستخدامالسكنیةالكثافةزیادة•

والتأجیرالبیعبإیراداتیتعلقفیماالمثلىالنماذجذاتالسكنیةالعقاریةالمشاریعتطویر•

ذلكوغیرةالتجاریالمحالت،)الموالت(التجاریةالمراكزالعرض،صاالت–المستمرةاإلیراداتعلىالتركیزمعالتجاریةالعقاریةالمشاریعتطویر•

الترفیھیةواديوالنالغولفومالعبالطبیةوالمنشآتوالمدارس،)المستمرةاإلیرادات-للتأجیرمتوفرة(السكنیةالمجمعات-المجتمعیةالمشاریعتطویر•

األرباحوتوزیعالنقديالتدفقمستویاتعلىالحفاظ•

واألرباحاإلیراداتجودةمستوىرفع•

التغطیة/لإلقتراضالمستدامةالمعاییرعلىالحفاظ•

19

نظرة عامة على قطاعات األعمال



:أرابیالبورتوالسكنیةوالمرافقالتجاریةللمحالتالتشغیلیةالعملیات
الدخلمواردوتأتي.للسیاراتواسعةومواقفخاصةوماریناالتجاریةللمحالتواسعةومساحاتمستقلةومنازلسكنیةشققایضماالستخداماتمتعددمنفرداعقاریامشروعامجملھافيأرابیابورتومنطقةتشكل

فئاتمنأجیرللتالمصنفةالعقاراتوتضمالسكنیةوالوحداتالتجاریةالمحالتمنمتنوعةمجموعةعلىالمشروعیحتويحیثالسكنیةوالوحداتالتجاریةالمحالتمنالمشروعمكوناتمختلفتأجیرمن
:التالیةاألصول

ً السكنيللتأجیروحدة113نحو• .تقریبا
.التجاریةللمحالتالمخصصةالمساحةمنمربعمتر76,000نحو•

سنتراللمدینھالسكنیةوالمرافقالتجاریةللمحالتالتشغیلیةالعملیات
والمخصصةأرابیایفافمنالفارھةالساحلیةوالمنطقةالسكنيأرابیابورتوحيفيالمطاعموساحةواألسواقالسكنیةبالمنطقةمحاطوھوللجزیرةالنابضالمركزویشكلاللؤلؤجزیرةوسطسنترالمدینھتقع

:التالیةاألصولعلىزالمركویشتمل.للسیاراتوفیرةومواقفالتجاریةللمحالتواسعةومساحاتسكنیةشققایضماالستخداماتومتعددمتكامالعمرانیامشروعابمجملھاسنترالمدینھمنطقةوتشكل.للعائالت
للتأجیرسكنیةوحدة538نحو•
.المطاعممساحاتعنفضالالتجاریةللمحالتمخصصةمربعمتر64,000نحو•

كارتیھقناةلالسكنیةوالمرافقالتجاریةللمحالتالتشغیلیةالعملیات
الواقعةالتجاریةمحالتالتأجیرمنالدخلویأتي.الرملیةالشواطئإلىالمؤدیةوالمداخلالتجاریةوالمحالتواألسواقمستقلةومنازلسكنیةشققایضماالستخداماتمتعددعقاریامشروعاكارتیھقناةمنطقةتشكل
:التالیةاألصولفئاتوتضممتنوعةوھيللتأجیرللتنمیةالمتحدةالشركةتملكھاالتيالعقاراتوتصنف.المشروعضمن

للتأجیرسكنیةوحدة481نحو•
.المطاعممساحاتعنفضالالتجاریةللمحالتمخصصةمربعمتر30,000نحو•

للتنمیةالمتحدةالشركةبرج
مبنىوھو.المجاورتینارتیھكوقناةأرابیابورتومنطقتيفيوالموجودةالممتازةوالترفیھیةوالتجزئةالسكنیةالمرافقمنقصیرةمسافةعلىكارتییھأبراجفياللؤلؤةمدخلعلىالمثاليبموقعھالبرجھذایمتاز

خاللمنياألرضالطابقفيالبرجمنإلیھالوصولویمكنطوابقثمانیةمنویتكونوالخدماتالسیاراتلمواقفمبنىبالبرجویتصل.علویاطابقا42وأرضيطابقعلىتشتملالجودةعاليالتجاریةللمكاتب
.البرجأدواروالطوابقمختلفاحتیاجاتتلبيمصعدا15

مساحاتتوفربحیثاألرضیةالمساحاتُصممتوقد.واحتیاجاتھمرغبتھمعلىالمتخصصةتشطیباتھملتصمیمالمعنیینللمستأجرینالفرصةإلعطاءتشطیببدونفقطھیكليكبناءالمكتبیةالمساحاتبناءتم
مزخرفاجمالیاكرویاصمیماتویشكلمسطح،سقفویعلوهالعمودیةالزجاجیةواأللواحالرمليبالحجرمكسوخرسانيكھیكلالمبنىإنشاءوتم.الكبارالمستأجرینتناسبانقطاعدونللتأجیرقابلةكبیرةمكتبیة
:منیتكون

سیارة971تستوعبطوابق8منیتألفسیاراتمواقفمنصة•
.مربعمتر54,000للتأجیرالقابلةالمساحةصافيویبلغمربعمتر114,740قدرھامبنیةمساحة•
20التجاریةالمحالتمساحاتمنمربعمتر2,800منأكثر•

األصول التشغیلیة الرئیسیة 



احالیللتنمیةالمتحدةالشركةلدىیوجد
لایرملیار5.5بقیمةالتنفیذقیداستثمارات

.تقریباقطري

المشاریععنفكرةالمحاذيالجدولیعطي
.تطویرھاالجاريالرئیسیة

21اللؤلؤة التجاریة رضیسمى حالیًا مع) 4رقم (معرض الشركة المتحدة * 

المشاریع الرئیسیة 
قیمھ اإلستثمارالمشروع

Gewan IslandQR 3 Bill

Giardino Mall & Marina WorkshopQR 100 Mill 

Giardino Village – United School InternationalQR 350 Mill

Giardino Village – Infrastructure  & Residential DevelopmentQR 340 Mill

Floresta Precinct Infrastructure & Residential  CompoundsQR 860 Mill 

The Pearl Commercial ShowroomsQR 95 Mill

Al Mutahida TowersQR 780 Mill

Corintha Yacht ClubQR 42 Mill
QR 5.5 Billionالمجموع



معلومات إضافیة 



تبرید(المناطقلتبریدالوطنیةوالشركة)٪51(التابعھشركاتھاوللتنمیةالمتحدةالشركةمنكالً )كوولقطر(المناطقلتبریدالقطریةللشركةالمؤسسینالمساھمینقائمةتضم(
.)٪5(آخرینمحلیینومساھمین)٪44(التابعھوشركاتھاالمتحدةالعربیةاإلماراتفي

التبریدأنظمةلتوفیرللبیئةوصدیقةالتكلفةحیثمنفعالةوسیلةویعدالكھرباءعلىالطلبمنیقللالمناطقتبرید.

الغربيالخلیجطقةمنتخدموثالثةقطر-اللؤلؤةیخدمأحدھاللتبرید،محطاتأربعحالیاكوولقطرتشغلالغربي،الخلیجمنطقةفيمؤخراإنشاؤھاتمالتيالمحطةإلىباإلضافة.
قبلمنمعتمدقطرفيتبریدمصنعأولیجعلھالذياألمر،)LEED(البیئيوالتصمیمالطاقةمجالفيالریادةلمعاییروفقاالغربيالخلیجفيللتبریدمحطةأحدثإنشاءتموقد

LEED.قطرلؤلؤةمشروعلالمناطقتبریدفيوالتحكمالمركزیةبالمراقبةیسمحمماالبصریةاأللیافعبراتصاالتشبكةخاللمنبالمعملالطاقةنقلمحطاتجمیعوترتبط.

المستدامةالطاقةولحللتوفیرعالمیابھامعترفمنھاكثیرالتيالجوائزمنالعدیدعلىعاماعشرخمسةقبلإنشائھامنذحازتوالبالدفيللتبریداألولالمزودكوولقطرتعد.

للتنمیةالمتحدةالشركةلمجموعةلإلیراداتثابتامورداكوولقطرتوفرعاما،20عنمدتھاتزیدتوریدعقودخاللمن.

محطات الخلیج الغربي 
ملیون قدم 20(مربع ملیون متر 1.9تبلغ المساحة اإلجمالیة المخدومة أكثر من 

من خطوط ) میال17(كیلومترا 28، ویبلغ طول شبكة أنابیب التوزیع )مربع
.أنابیب اإلمداد واإلرجاع تحت األرض بأنابیب فوالذیة مسبقة العزل

برًجا من مشروع الخلیج 58ترتبط المحطات الثالث بالشبكة وتخدم حالیا أكثر من 
طن تبرید 107,000وتبلغ قدرة التبرید المشتركة لھذه المحطات .بالدوحةالغربي 
(TR).

قطر-لؤلؤةالمحطة 
نوفمبرفيقطر-اللؤلؤةتخدمالتي)(IDCPالمتكاملةالمناطقتبریدمحطةافتتاحتم

فيتخدمةالمسللبیئةالصدیقةالتقنیاتوحدثالعالمفيتبریدمحطةأكبروھي،2010
.الجزیرة

3.9قدرھاإجمالیةمساحةوتخدمتبریدطن130،000للمحطةالتبریدیةالقدرةتبلغ
كیلومترا92(التوزیعأنابیبشبكةطولویبلغ،)مربعقدمملیون41(مربعمترملیون

العزلقةمسبفوالذیةبأنابیباألرضتحتواإلرجاعاإلمدادأنابیبخطوطمن)میالً 57(
.واحدةدعممحطةعلىالشبكةوتحتوي.مم1400إلىمم75بینماتتراوحبأقطار
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مالكیاجاتاحتلتلبیةموحداً مركزاً وفاإنامدینتعتبر
وفیرتوضمانقطر-اللؤلؤةفيوالمقیمینالعقارات
معالمجتإدارةحیثمنالجودةعاليمعیشيمستوى

.العقاريالتسجیلوخدماتوالمرافق

يالعقارالتسجیلخدماتإنوفامدیناشركةتقدم
.قطرلؤلؤةفيالعامةوالخدمات

مثلمختلفةخدماتالعامةالخدماترسومتغطي
شجیروالتواألمنالمشتركاالستخداممرافقتنظیف

عجمیوصیانةالحشراتومكافحةالحدائقصیانةو
تذاالمرافقفيوالھندسیةالمیكانیكیةالمعدات

.النفایاتوإدارةالمشتركاالستخدام
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فيموثوقةخدماتتقدیممجالفيالمنطقةفيمرموقةبسمعةاألوسطالشرقرونوتیكاتتمتع
.البحریةواألنشطةالمراسيإدارة

فيخدماتھاوتیكارونوسعتقطر،-اللؤلؤةمارینالالتحتیةالبنیةوتشغیلتطویرإلىباإلضافة
قائمةإلىكارتیھقناةبإضافة2017عاموحولھاقطر-اللؤلؤةفيالبحريالنقلمجال

.تخدمھاالتيالوجھات

الخاصأسطولھاعلىاعتماداً الیخوت،تأجیرخدماتمنواسعةمجموعةرونوتیكاتقدم
قلیدیةالتالشراعیةالقواربذلكفيبماالخیاراتكافةلتوفیرخارجیینخدماتومزودي

كما.الدالبفيالمتناميالسیاحةسوقاحتیاجاتتلبیةأجلمنالفاخرة،والیخوتالجمیلة
تقدیمخاللمنقطرلؤلؤةعلىاإلقبالزیادةعلىوعملتالمتعةمنمزیداً الشركةأضافت

الخدماتوالبحریة،األنشطةعلىالمعتمدوالتدریبالمائیة،للریاضاتالالزمةالتسھیالت
.الماریناوعمالءالقواربألصحابالبحریةاللوجستیة

فيیةالبحرالخدماتلقطاعمخصصالذكیةلألجھزةحصريتطبیقأولرونوتیكاأطلقت
معرةمباشوتسویقاتصالقنواتوإنشاءالصلةذاتالخدماتإلىالوصوللتسھیلقطر

.العمالء
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الضیافةمشاریعوتشغیلوتطویرامتالكمجالفيمتخصصةالضیافةتنمیةشركة.

الشركاتمنعددعمتحالفاتالماضیةالعشرالسنواتمدارعلىوعقدت.المنطقةفيتمیزاالضیافةوجھاتأكثرمنواحدةإلىالجزیرةتحویلمنالضیافةتنمیةشركةتمكنت
Alisonمثلالمرموقةوالسمعةالمعروفةالتجاریةالعالماتذات Nelson’s Chocolate BarوMEGUمثلبھاخاصةتجاریةعالماتإنشاءإلىباإلضافة،الحماموبرج

Urbanو)العربيالمطبخ(أرباسك Jazz Kitchen.

خدماتھالجمیعالمنازلإلىالتوصیلعملیاتوحّسنتاالجتماعيالتواصلووسائلالتسویقمجالفينشاطھامستوىمنالضیافةتنمیةشركةرفعتذلك،إلىباإلضافة
.ومنتجاتھا

أوالعملإنجاح”ونیستطیعمنوھم"الفرقیصنعونمنھمموظفونا"أنمفھومعلىتقومالتي“النزالءضیافة"ثقافةإرساءعلىرئیسیةبصفةالضیافةتنمیةشركةركزت
منأيزیارةیختارعندما“ضیفكلیومفياألفضلالتجربة”نكونأنوھو–واحدمھمةنصإعدادعلىالشركةعملتوالتوظیف،التدریبعلىالتركیزخاللومن."إفشالھ

.لناالتابعھالتياألماكن
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شكراً لكم
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