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3

نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية 

اهمينالمسعلىوتعودالبلادنموفيتساهمالتيالأجلطويلةالمشروعاتتحديدفيمهمتهاتتمثلرائدةقطريةمساهمةشركةهي(UDC)للتنميةالمتحدةالشركة

مليار19.7أصولهاوإجماليقطريريالمليار3.5بهالمصرحالشركةمالرأس.2003عاممنيونيوفيقطربورصةفيوأدرجت1999عامالشركةوتأسست.جيدةبأرباح

.2021سبتمبر30فيكماقطريريال

الاستثماراتنممجموعةإنشاءفيونجحترائدةقطريةعامةمساهمةشركةلتصبحبسرعةوتطورتقطرفيالتنميةمسيرةفيبقوةالشركةأسهمتالأول،اليوممنذ

.والجيدةالمتنوعة

وإدارةالعقاراتويرتطذلكفيبماالخبراتمنكبيرحجمالتجاريةوالمنشآتالمشاريعأنشطةمنمجموعةخلالمنالزميلةوالشركاتللتنميةالمتحدةالشركةاكتسبت

.التحتيةالبنيةمشاريعووالماريناالضيافةمرافقمشاريعوتنفيذالأملاك

الغربيالخليجبحيرةمنمتر350بعدعلىتقعالاستخداماتمتعددةسكنيةاصطناعيةجزيرةعنعبارةوهو،(قطرلؤلؤة)قطر–اللؤلؤةمشروعهوالشركةمشاريعجوهرة

.الخليجفيالعقاريةالمشاريعأكبرأحدويعدالدوحة،فيالراقية

ويمتاز.المستوىعاليريوتجاوترفيهيضيافةوسكنيمشروعأحدثليكونقطر-اللؤلؤةلجزيرةالمحاذيةجيوانجزيرةمشروعبتطويرحاليا ًللتنميةالمتحدةالشركةتقوم

.للشركةالمستقبليالنموعلىتحافظمميزةوجهةيكونبانالمشروعهذا

.مستدامةربحيةنتائجتعودواللتيالتجاريةالاعمالمنمتنوعةمجموعةوتشغيلإنشاءعلىيقومللنموأعمالنموذجالشركةطورت

قطر،-اللؤلؤةجزيرةعنالاستخداماتمتعددمشروعجائزةذلكفيبما،2020لعامالعربيةالعقاراتجوائزضمنجوائزأربععلىمؤخرا ًللتنميةالمتحدةالشركةحازي

عقاروأفضلر،قطجيوانجزيرةكورنثيافندقعنجديدفندقوتصميمبناءأفضلالىبالإضافةجيوان،جزيرةعنالاستخداماتمتعددلمشروعهندسيتصميموأفضل

.جيوانجزيرةلفللسكني



4مجلس اإلدارة

سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر

رئيس مجلس اإلدارة

السيد علي حسين إبراهيم الفردان

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبدالرحمن عبدهلل العبدالغني

نائب رئيس  مجلس اإلدارة



5تتمة... مجلس اإلدارة 

السيد عبدالعزيز محمد حمد المانع 

عضو مجلس اإلدارة

السيد ناصر جارهللا سعيد جارهللا المري 

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبدالرحمن سعد الشثري 

عضو مجلس اإلدارة



6تتمة... مجلس اإلدارة 

سعادة السيد مبارك علي مبارك النعيمي 

عضو مجلس اإلدارة 

السيد إبراهيم جاسم العثمان 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني 

عضو مجلس اإلدارة



7أبرز التطورات واإلنجازات

ISOشهادةعلىللتنميةالمتحدةالشركةحصلت➢ .(آيزو)صفاتللمواالدوليةالمنظمةوضعتهاالتيالعالميةللمعاييرالمطابقةالأعمالاستمراريةإدارةنظاموتنفيذبتطويرلقيامها22301:2019

.قطر-اللؤلؤةجزيرةفيالفاخرةالمطاعمأحدثالدوحة،ميتيسشيرفانلمطعمالرسميالافتتاححفلالضيافةتنميةشركةنظمت➢

مليون378بمبلغ(كوولقطر)المناطقلتبريدالقطريةالشركةفي(إماراتيةشركة)المركزيللتبريدالوطنيةالشركةأسهممنلهمالمخصصةالحصةشراءفيحقهاللتنميةالمتحدةالشركةمارست➢

.بذلكالمتعلقةالأسهمشراءعمليةإتماموعليهقطري،ريال

.للإيجارالفللمنمجموعةأولطرحمؤّخرا ًتمًّحيثفيلاج،جياردينومنطقةضمنقطر-اللؤلؤةجزيرةفيسكنيفللمجّمعأولوهو"جياردينوحدائق"إطلاقعنللتنميةالمتحدةالشركةأعلنت➢

الربحصافيبلغحينفي.قطريريالمليار1,2بقيمةوإيراداتقطريريالمليون157بلغتصافيةأرباحا ًسّجلتحيث،2021العاممنالأولللنصفالماليةنتائجهاللتنميةالمتحدةالشركةأعلنت➢

.قطريريال0.038للسهمالأساسيالعائدوبلغقطري،ريالمليون136الأمالشركةمالكيإلىالعائد

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



8أبرز إنجازات عمليات التطوير 

.الجزيرةتطويرأعمالمن%50إنجازمعجيوانجزيرةفيالبحريةالأعمالمنالإنتهاءعنللتنميةالمتحدةالشركةأعلنت➢

الهيكليةالأعمالتماموإجيوانجزيرةفيعملياتهاعبرالضائعللوقتضررأيدونآمنةعملساعةملايينخمسةيتجاوزالسلامةمجالفيرئيسيإنجازتحقيقعنللتنميةالمتحدةالشركةأعلنت➢

.لمبنيين

.للعملاءتجزئةبالالبيعووحداتالشققتسليمتمسيوالمتحدة،أبراجبناءاعمالاكتملتحيثقطر،-اللؤلؤةجزيرةأنحاءجميعفيالتطويربمشاريعللتنميةالمتحدةالشركةتقّدمت➢

اتقدم اللتنميةالمتحدةالشركةأحرزت➢ .مولياجاليًروفلورستاالثلاثةالفللمجمعاتتطويرمعالمحددالموعدفيوهيجاردنزلفلوريستاالتحتيةالبنيةتطويرفيملحوظ 

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



9 الحوكمة

الشركة المتحدة للتنمية بصفتها شركة مساهمة قطرية مدرجة في بورصة قطر أن تفصحلى في إطار متطلبات االلتزام بنظام حوكمة الشركات الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة والصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، يتعين ع

لداخلية والخارجية وحماية مصالح األطراف المعنية ل اتطبق الشركة إطار عمل ومبادئ حوكمة مناسبة ضرورية لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها بمستوى أداء عاٍل باإلضافة إلى تحسين بيئة العم. عن مدى امتثالها ألحكام النظام

.وتوزيع األدوار والمسؤوليات بطريقة مثالية

. تعتمد الشركة المتحدة للتنمية وتطبق نظام حوكمة متطور وتعمل باستمرار على الحفاظ على أعلى المعايير والممارسات

مجلس اإلدارة ولجان المجلس 

وقد تم نشر ميثاق عمل . وتحدد أدوار المجلس ومسؤولياته في ميثاق عمل المجلس. تدامةومسيضطلع مجلس اإلدارة بمسؤولية اإلشراف على الشركة وعن توفير القيادة واإلشراف الفعالين على أعمالها مع مراعاة القيمة بطريقة مربحة 

. ةالمجلس من خالل موقع الشركة، علما بأن دور المجلس ومسؤولياته متوافقة مع متطلبات قانون الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالي

تشكيل مجلس إدارة
وتستمر لثالث سنوات من خالل االنتخاب في الجمعية العامة 2019فبراير 26وقد بدأت الفترة الحالية للمجلس في . أعضاء بالتعيين3أعضاء مستقلين، و 3غير مستقلين و 3يتكون مجلس اإلدارة حاليا من تسعة أعضاء، من بينهم 

.العادية للمساهمين

لجان المجلس
. تحدد أدوار اللجنة ومسؤولياتها وفقا للوائح هيئة قطر للسوق المالية وممارسات الحوكمة المتعارف عليها" مدونة اختصاصات”وقد أعدت كل لجنة .تشكَّل لجان مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس افي أداء ومهامه

الرقابة الداخلية وااللتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

وقد اعتمدت الشركة إجراءات للرقابة الداخلية التي تسمح . مالية للشركة وللشركات الزميلةالالهدف العام إلجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة المتحدة للتنمية هو حماية األصول ورأس المال وضمان موثوقية الشركة وحفظ السجالت

. ةخليويشتمل إطار الرقابة الداخلية المعتمد بالشركة على إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والتي تدعم إنشاء وترسيخ إطار قوي للرقابة الدا. لإلدارة باكتشاف األخطاء في اإلجراءات أو في السجالت المالية



10 معلومات عامة عن سهم الشركة

فبراير 26وفقا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العامة غير العادية في 

، وهو ما بدأ بموجبه تداول األسهم الجديدة 1إلى 10على تجزئة السهم على أساس 2019

. لاير قطري10لاير قطري لكل سهم قديم قيمته االسمية 1بقيمة اسمية قدرها 

مما أسفر عن زيادة في عدد األسهم المصرح 2019يوليو 3دخل هذا القرار حيز التنفيذ في 

. 3,540,862,500إلى 354,086,250بها والمصدرة من 

(مليون)وعدد األسهم المتداولة ( لاير قطري)سعر اإلغالق 

العملة

)ISIN( رقم اإليسين

QA000A0KD6M9

عدد االسهم

3,540,862,500

QAR

رمز السهم

UDCD

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

يوليو3ًونفذتًالشركةًالمتحدةًللتنميةًعمليةًتقسيمًالأسهمًفيً. بسببًالتقسيمًالإلزاميًللأسهمًمنًقبلًبورصةًقطر10جرىًتقسيمًأسعارًالأسهمًعلىً* 

2019.

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(

3,168.197,995.572.243.081.972.36يناير 2014 - ديسمبر 2014

709.101,663.522.362.641.902.08يناير 2015 - ديسمبر 2015

572.481,147.552.032.241.652.07يناير 2016 - ديسمبر 2016

825.591,401.052.072.291.251.44يناير 2017 - ديسمبر 2017

924.611,401.901.441.771.361.48يناير 2018 - ديسمبر 2018

379.882,026.311.481.691.311.52يناير 2019 - ديسمبر 2019

3,795.715,472.681.521.990.821.66يناير 2020 - ديسمبر 2020

559.12872.981.661.721.421.54يناير 2021 - سبتمبر 2021

يوليو3ًونفذتًالشركةًالمتحدةًللتنميةًعمليةًتقسيمًالأسهمًفيً. بسببًالتقسيمًالإلزاميًللأسهمًمنًقبلًبورصةًقطر10جرىًتقسيمًأسعارًالأسهمًعلىً* 

2019.

. بسببًالتقسيمًالإلزاميًللأسهمًمنًقبلًبورصةًقطر10تمًضربًعددًالأسهمًفيً

2.36
2.08 2.07

1.44 1.48 1.52
1.66 1.54 

 -  201ينايرً

  201ديسمبرً

 - 2015ينايرً

 2015ديسمبرً

 - 2016ينايرً

 2016ديسمبرً

 - 2017ينايرً

 2017ديسمبرً

 - 2018ينايرً

 2018ديسمبرً

 - 2019ينايرً

 2019ديسمبرً

 - 2020ينايرً

 2020ديسمبرً

 - 2021ينايرً

 2021سبتمبًر

الإ لاقً  ( ريالًقطري)سعًر
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104%

71%
77%

71%
82%

71%

42%

78%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 نسبةًتوزيعًالأرباح صافيًالربحًالعائدًللمساهمين صافيًالربح

11 توزيعات ارباح االسهم
نسبة توزيع األرباحملخص األرباح

عدد األسهمالفترة
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%442,607,813     5%16,861,248  

2015354,086,250         15.0%531,129,375     

2016354,086,250         12.5%442,607,813     

2017354,086,250         12.5%442,607,813     

2018354,086,250         10.0%354,086,250     

20193,540,862,500     5.0%177,043,124     

20203,540,862,500     5.0%177,043,124     

.دأبت الشركة المتحدة للتنمية على دفع أرباح نقدية للمستثمرين وتسعى جاهدة للقيام بذلك في المستقبل

٪ من القيمة االسمية للسهم ، أي ما يعادل 5بنسبة 2020وافق مجلس اإلدارة على توزيعات األرباح لعام 

.مليون لاير قطري177

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



االداء 

المالي

12



( مايون لاير قطري)المبالغ الرئيسية 

13البيانات الرئيسية 

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي

9M 20179M 20189M 20199M 20209M 2021

1,5431,2881,3328491,615اإليرادات 

482416343123207أرباح الفترة

(33)(40)(88)(103)(98)تكلفة التمويل 

687629547294403األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

18,22918,29418,54518,92419,699إجمالي الموجودات

11,33011,07411,13511,18610,972إجمالي المطلوبات

4,2343,8523,4743,8274,482القروض واالستدانة 

النسب األساسية

%25%35%41%49%45هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

0.370.350.310.340.41الدين/ حقوق المساهمين 

%1.9%1.1%3.1%3.8%4.3العائد على حقوق المساهمين

1.2301.0900.0900.0270.051أرباح السهم )لاير قطري(



14 النتائج المالية 

ام قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للتسعة أشهر من العح ربالارتفع 

مليون لاير قطري مقارنة مع التسعة أشهر 403ليصل الى % 37بنسبة 2021

2020من العام  

25%
هامش األرباح قبل الفوائد 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء
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45% 49%

41%

35%

25%

0
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9M 2017 9M 2018 9M 2019 9M 2020 9M 2021

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

60%

لتصل % 89بنسنة 2021ارفع العائد االساسي للسهم التسعة أشهر من العام

لاير قطري للتسعة أشهر 0.027لاير قطري للسهم مقارنةً ب 0.051إلى 

.2020من العام 

0.051 العائد االساسي للسهم 

1.230

1.090

0.090
0.027 0.051

9M 2017 9M 2018 9M 2019 9M 2020 9M 2021

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي
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60%

النتائج المالية 

المركز المالي 

(مليون لاير قطري)
إجمالي الموجودات

15

.2020مليار لاير قطري مقارنة بالتسعة أشهر من العام4.5٪ ليصل إلى 17بنسبة 2021زاد صافي الدين العام للتسعة أشهر من العام•

2021نسبة الدين الى حقوق الملكية في التسعة أشهر من العام•

0.41موحدة -•

.0.38غير موحدة -•

.2020مليار لاير قطري للتسعة أشهر من العام 18.9مليار لاير قطري مقابل  20ليصل 4بنسبة ٪2021زاد إجمالي الموجودات للتسعة أشهر من العام •

.  2020مليار لاير قطري مقارنةً بالتسعة أشهر من العام 8.7٪ ليصل إلى 13بنسبة 2021زاد إجمالي المطلوبات للتسعة أشهر من العام •

.  2020مليار لاير قطري مقارنة مع التسعة أشهر من العام 11٪ ليصل إلى 2بنسبة 2021انخفض إجمالي حقوق المساهمين للتسعة أشهر من العام •

صافي الديون ونسبة صافي الديون إلى

األرباح قبل الفوائد و الضريبة و 

اإلستهالك و اإلطفاء

( مليون لاير قطري)

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي
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20% 17% 14% 15% 14%
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ع ارات  و االت و معدات إستثمارات ع ارية أعمال قيد التنفيذ ذمم مدينة أخر 
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النتائج المالية 

نسبة الدين إلى ح وق 

الملكية

استحقاق الدين

.مليون لاير قطري20214,482بلغ إجمالي القروض للتسعة أشهر من العام 

2021نسبة الدين الى حقوق الملكية في للتسعة أشهر من العام 

0.41موحدة هي -

.0.38غير موحدة -

0.23هي 2021نسبة الدين إلى األصول للتسعة أشهر من العام  

16

(ال رو )الدين 

نسبة الدين إلى األصولنسبة تغطية الفائدة(مليون لاير قطري)

1,431 

3,051 

غير متداول متداول

4.52 
4.13 

3.86 

2.46 

3.68 

9M
2017

9M
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9M
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9M
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0.37 
0.35 

0.31 
0.34 

0.41 

9M
2017
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0.23 

0.21 

0.19 
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.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي
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النتائج المالية حسب ال طاعات

(قائمة بذاتها)

17

التطوير العمراني

(مليون لاير قطري)
البنية التحتية والمرافق العامة

(مليون لاير قطري)
الضيافة والترفيه60%

(مليون لاير قطري)

أخر 

(مليون لاير قطري)

454 

1,183 

41 
124 

9M 2020 9M 2021

 الأرباح  الإيرادات

315 
348 

58 
79 

9M 2020 9M 2021

 الأرباحً    الإيراداتًً

14 15 

(9)
(7)

9M 2020 9M 2021

 الأرباحً    الإيراداتًً

100 

125 

26 29 

9M 2020 9M 2021

 الأرباح  الإيرادات

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



النتائج المالية حسب ال طاعات

(قائمة بذاتها)

.النتائج المالية حسب القطاعات هي قبل حذف المعامالت فيما بين المجموعة: مالحظة 

18

%60( مليون لاير قطري)تفاصيل اإليرادات  ( مليون لاير قطري)تفاصيل األرباح 

41 

124 

(9) (7)

58 

79 

26 29 

9M 2020 9M 2021

 الضيافةًوالترفيهًً التطويرًالعمرانيًً

 أخرىًً البنيةًالتحتيةًوالمرافقًالعامةًً

454 

1,183 

14 15 

315 348 

100 125 

9M 2020 9M 2021

 الضيافةًوالترفيه التطويرًالعمراني

 أخرى البنيةًالتحتيةًوالمرافقً

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



19نبذة عن قطاعات أعمال الشركة

هدفة للربحية ونمو األرباح في لدى الشركة حاليا عدد مختلف من المشاريع والتي تضمن الحفاظ على المستويات المست. يعتمد قطاع األعمال في الشركة المتحدة للتنمية على تطورات السوق العقارية الحالية والمستقبلية

.األرباح على المساهمينيع وتتمثل استراتيجية األعمال الرئيسية لدى الشركة في التركيز على نمو اإليرادات المستمرة بهدف للحفاظ على الربحية واالستمرار في توز. المستقبل

.اباإلضافة إلى اإليردات من خدمات تبريد المناطق ، الضيافة وإدارة المارين. تتألف موارد إيرادات الشركة بصفة أساسية من بيع األراضي  والوحدات السكنية وتأجير الوحدات السكنية والتجارية

.حاليةالتركز الشركة على نشاطها األساسي من خالل االستثمار في مشاريع التطوير العقاري الجديدة، مثل جزيرة جيوان، وتعزيز المشاريع العقارية

:مما يلي نبذة عن االهداف االستراتجية االساسية للشركة

زيادة الكثافة السكنية واستخدام األراضي بأعلى درجة من الكفاءة •

تطوير المشاريع العقارية السكنية ذات النماذج المثلى فيما يتعلق بإيرادات البيع والتأجير•

، المحالت التجارية وغير ذلك (الموالت)صاالت العرض التجارية، المراكز التجارية –تطوير المشاريع العقارية التجارية مع التركيز على اإليرادات المستمرة•

، والمدارس و المستشفى ومالعب الغولف والنوادي الترفيهية ( اإليرادات المستمرة-متوفرة للتأجير)المجمعات السكنية -تطوير المشاريع المجتمعية •

الحفاظ على مستويات التدفق النقدي وتوزيع األرباح •

رفع مستوى جودة اإليرادات واألرباح •

التغطية / الحفاظ على المعايير المستدامة لإلقتراض•

.ال ينبغي االعتماد على األداء السابق كمؤشر على األداء المستقبلي



20األصول التشغيلية الرئيسية 

العمليات التشغيلية للمحالت التجارية 

:والمرافق السكنية لبورتو أرابيا

امشروعمجملهافيأرابيابورتومنطقةتشكل

سكنيةشققايضماالستخداماتمتعددمنفرداعقاريا

ريةالتجاللمحالتواسعةومساحاتمستقلةومنازل

وتأتي.للسياراتواسعةومواقفخاصةومارينا

المشروعمكوناتمختلفتأجيرمنالدخلموارد

حيثالسكنيةوالوحداتالتجاريةالمحالتمن

منمتنوعةمجموعةعلىالمشروعيحتوي

وتضمالسكنيةوالوحداتالتجاريةالمحالت

:التاليةاألصولفئاتمنللتأجيرالمصنفةالعقارات

ً السكنيللتأجيروحدة109نحو• .تقريبا

المساحةمنمربعمتر76,000نحو•

.التجاريةللمحالتالمخصصة

العمليات التشغيلية للمحالت التجارية 

والمرافق السكنية لمدينه سنترال

لويشكاللؤلؤجزيرةوسطسنترالمدينهتقع

بالمنطقةمحاطوهوللجزيرةالنابضالمركز

وبورتحيفيالمطاعموساحةواألسواقالسكنية

يفافمنالفارهةالساحليةوالمنطقةالسكنيأرابيا

دينهممنطقةوتشكل.للعائالتوالمخصصةأرابيا

ددومتعمتكامالعمرانيامشروعابمجملهاسنترال

عةواسومساحاتسكنيةشققايضماالستخدامات

.للسياراتوفيرةومواقفالتجاريةللمحالت

:التاليةاألصولعلىالمركزويشتمل

.للتأجيرسكنيةوحدة538نحو•

للمحالتمخصصةمربعمتر64,000نحو•

.المطاعممساحاتعنفضالالتجارية

العمليات التشغيلية للمحالت التجارية 

والمرافق السكنية ل ناة كارتيه

ددمتععقاريامشروعاكارتيهقناةمنطقةتشكل

لةمستقومنازلسكنيةشققايضماالستخدامات

ىإلالمؤديةوالمداخلالتجاريةوالمحالتواألسواق

التالمحتأجيرمنالدخلويأتي.الرمليةالشواطئ

وتصنف.المشروعضمنالواقعةالتجارية

للتأجيريةللتنمالمتحدةالشركةتملكهاالتيالعقارات

:التاليةاألصولفئاتوتضممتنوعةوهي

للتأجيرسكنيةوحدة453نحو•

للمحالتمخصصةمربعمتر30,000نحو•

.المطاعممساحاتعنفضالالتجارية

برج الشركة المتحدة للتنمية 

أبراجيفاللؤلؤةمدخلعلىالمثاليبموقعهالبرجهذايمتاز

تجزئةوالالسكنيةالمرافقمنقصيرةمسافةعلىكارتييه

رابياأبورتومنطقتيفيوالموجودةالممتازةوالترفيهية

عالييةالتجارللمكاتبمبنىوهو.المجاورتينكارتيهوقناة

.علوياطابقا42وأرضيطابقعلىتشتملالجودة

تكونويوالخدماتالسياراتلمواقفمبنىبالبرجويتصل

طابقالفيالبرجمنإليهالوصولويمكنطوابقثمانيةمن

مختلفاحتياجاتتلبيمصعدا15خاللمناألرضي

.البرجوأدوارالطوابق

تشطيببدونفقطهيكليكبناءالمكتبيةالمساحاتبناءتم

طيباتهمتشلتصميمالمعنيينللمستأجرينالفرصةإلعطاء

ُصممتوقد.واحتياجاتهمرغبتهمعلىالمتخصصة

قابلةيرةكبمكتبيةمساحاتتوفربحيثاألرضيةالمساحات

إنشاءموت.الكبارالمستأجرينتناسبانقطاعدونللتأجير

واأللواحالرمليبالحجرمكسوخرسانيكهيكلالمبنى

يماتصمويشكلمسطح،سقفويعلوهالعموديةالزجاجية

:منيتكونمزخرفاجمالياكرويا

تستوعبطوابق8منيتألفسياراتمواقفمنصة•

.سيارة971

صافيويبلغمربعمتر114,740قدرهامبنيةمساحة•

.مربعمتر54,000للتأجيرالقابلةالمساحة

المحالتمساحاتمنمربعمتر2,800نحومنأكثر•

التجارية
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نفيذ يوجد لدى الشركة المتحدة للتنمية حاليا استثمارات قيد الت

.مليار لاير قطري تقريبا5.5بقيمة 

.يوضح الجدول المشاريع الرئيسية الجاري تطويرها

21

قيمه اإلستثمارالمشاريع الرئيسية

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 57 Mill

QR 5.5 Billionالمجموع



معلومات 

إضافية

22



23قطر كول–الشركة التابعة الرئيسية 

ومساهمين محليين آخرين ( ٪44)في اإلمارات العربية المتحدة وشركاتها التابعه ( تبريد)والشركة الوطنية لتبريد المناطق ( ٪51)كالً من الشركة المتحدة للتنمية و شركاتها التابعه ( قطر كوول)تضم قائمة المساهمين المؤسسين للشركة القطرية لتبريد المناطق 

(5٪.)

.  تبريد المناطق يقلل من الطلب على الكهرباء ويعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لتوفير أنظمة التبريد

لغربي وفقا لمعايير الريادة في مجال وقد تم إنشاء أحدث محطة للتبريد في الخليج ا. قطر وثالثة تخدم منطقة الخليج الغربي-باإلضافة إلى المحطة التي تم إنشاؤها مؤخرا في منطقة الخليج الغربي، تشغل قطر كوول حاليا أربع محطات للتبريد، أحدها يخدم اللؤلؤة

طق لمشروع مناوترتبط جميع محطات نقل الطاقة بالمعمل من خالل شبكة اتصاالت عبر األلياف البصرية مما يسمح بالمراقبة المركزية والتحكم في تبريد ال .LEEDاألمر الذي يجعله أول مصنع تبريد في قطر معتمد من قبل ،(LEED)الطاقة والتصميم البيئي 

.لؤلؤة قطر

.  عالميا لتوفير حلول الطاقة المستدامةبهاتعد قطر كوول المزود األول للتبريد في البالد وحازت منذ إنشائها قبل ثمانية عشر عاما على العديد من الجوائز التي كثير منها معترف 

.  عاما، توفر قطر كوول موردا ثابتا لإليرادات لمجموعة الشركة المتحدة للتنمية20من خالل عقود توريد تزيد مدتها عن 

قطرًفيًنوفمبرً-التيًتخدمًاللؤلؤة ( (IDCPتمًافتتاحًمحطةًتبريدًالمناطقًالمتكاملةً

ةً،ًوهيًأكبرًمحطةًتبريدًفيًالعالمًوحدثًالتقنياتًالصديقةًللبيئةًالمستخدم2010

.فيًالجزيرة

3.9طنًتبريدًوتخدمًمساحةًإجماليةًقدرها130،000ًتبلغًالقدرةًالتبريديةًللمحطةً

كيلومترا92ً)،ًويبلغًطولًشبكةًأنابيبًالتوزيعً(مليونًقدمًمربع1 )مليونًمترًمربعً

منًخطوطًأنابيبًالإمدادًوالإرجاعًتحتًالأرضًبأنابيبًفولاذيةًمسبقةًالعزل( ميلا 57ً)

. وتحتويًالشبكةًعلىًمحطةًدعمًواحدة. مم00 1ممًإلى75ًبأقطارًتتراوحًماًبينً

قطر-محطةًاللؤلؤة

،ً(مليونًقدمًمربع20)مليونًمترًمربع1.9ًتبلغًالمساحةًالإجماليةًالمخدومةًأكثرًمنً

منًخطوطًأنابيبًالإمدادً( ميلا17)كيلومترا28ًويبلغًطولًشبكةًأنابيبًالتوزيعً

.والإرجاعًتحتًالأرضًبأنابيبًفولاذيةًمسبقةًالعزل

اًمنًمشروعًالخليج58ًترتبطًالمحطاتًالثلاثًبالشبكةًوتخدمًحالياًأكثرًمنً برج 

)طنًتبريد107,000ًوتبلغًقدرةًالتبريدًالمشتركةًلهذهًالمحطاتً. الغربيًبالدوحة TR). 

محطاتًالخليجًالغربيً



24مدينا أنوفا–الشركة التابعة الرئيسية 

قطر-للؤلؤةافيوالمقيمينالعقاراتمالكاحتياجاتلتلبيةموحداً مركزاً إنوفامديناتعتبر

سجيلالتوخدماتوالمرافقالمجتمعإدارةحيثمنالجودةعاليمعيشيمستوىتوفيروضمان

.العقاري

.قطرلؤلؤةفيالعامةوالخدماتالعقاريالتسجيلخدماتإنوفامديناشركةتقدم

منواألالمشتركاالستخداممرافقتنظيفمثلمختلفةخدماتالعامةالخدماترسومتغطي

فيلهندسيةواالميكانيكيةالمعداتجميعوصيانةالحشراتومكافحةالحدائقوصيانةوالتشجير

.النفاياتوإدارةالمشتركاالستخدامذاتالمرافق



25رونوتيكا الشرق األوسط–الشركة التابعة الرئيسية 

.البحريةواألنشطةالمراسيإدارةفيموثوقةخدماتتقديممجالفيالمنطقةفيمرموقةبسمعةاألوسطالشرقرونوتيكاتتمتع

2017عاموحولهاقطر-اللؤلؤةفيالبحريالنقلمجالفيخدماتهارونوتيكاوسعتقطر،-اللؤلؤةلماريناالتحتيةالبنيةوتشغيلتطويرإلىباإلضافة

.تخدمهاالتيالوجهاتقائمةإلىكارتيهقناةبإضافة

ذلكيفبماالخياراتكافةلتوفيرخارجيينخدماتومزوديالخاصأسطولهاعلىاعتماداً اليخوت،تأجيرخدماتمنواسعةمجموعةرونوتيكاتقدم

وعملتالمتعةمنزيداً مالشركةأضافتكما.البالدفيالمتناميالسياحةسوقاحتياجاتتلبيةأجلمنالفاخرة،واليخوتالجميلةالتقليديةالشراعيةالقوارب

اللوجستيةاتوالخدمالبحرية،األنشطةعلىالمعتمدوالتدريبالمائية،للرياضاتالالزمةالتسهيالتتقديمخاللمنقطرلؤلؤةعلىاإلقبالزيادةعلى

.الماريناوعمالءالقواربألصحابالبحرية

قنواتنشاءوإالصلةذاتالخدماتإلىالوصوللتسهيلقطرفيالبحريةالخدماتلقطاعمخصصالذكيةلألجهزةحصريتطبيقأولرونوتيكاأطلقت

.العمالءمعمباشرةوتسويقاتصال
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.الضيافةمشاريعوتشغيلوتطويرامتالكمجالفيمتخصصةالضيافةتنميةشركة

مثلالمرموقةسمعةوالالمعروفةالتجاريةالعالماتذاتالشركاتمنعددمعتحالفاتالماضيةالعشرالسنواتمدارعلىوعقدت.المنطقةفيتميزاالضيافةوجهاتأكثرمنواحدةإلىالجزيرةتحويلمنالضيافةتنميةشركةتمكنت

Alison Nelson’s Chocolate BarوMEGUو(العربيالمطبخ)أرباسكمثلبهاخاصةتجاريةعالماتإنشاءإلىباإلضافةالحمام،وبرجUrban Jazz Kitchen.

.ومنتجاتهاخدماتهالجميعالمنازلإلىالتوصيلعملياتوحّسنتاالجتماعيالتواصلووسائلالتسويقمجالفينشاطهامستوىمنالضيافةتنميةشركةرفعتذلك،إلىباإلضافة

عملتوالتوظيف،تدريبالعلىالتركيزخاللومن."إفشالهأوالعملإنجاح”يستطيعونمنوهم"الفرقيصنعونمنهمموظفونا"أنمفهومعلىتقومالتي“النزالءضيافة"ثقافةإرساءعلىرئيسيةبصفةالضيافةتنميةشركةركزت

.لناالتابعهالتياألماكنمنأيزيارةيختارعندما“ضيفكليومفياألفضلالتجربة”نكونأنوهو–واحدمهمةنصإعدادعلىالشركة
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