
ا�يرادات   
إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل       
حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة       
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت       
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة      
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسالمية      

إيرادات أخرى            
  

مجموع ا�يرادات           
   
   

المصاريف   
مصاريف تشغيلية          

مصاريف عمومية وإدارية        
إهالك ممتلكات ومعدات        

مصاريف التمويل         
مجموع المصاريف         

   
ربح الفترة

          
ربح الفترة موزع على:   

مالكي الشركة          
ا�سهم غير المسيطرة        

المجموع          

العائد ا�ساسي والمخفف للسهم
(بالريــــــال القطــــــري) 

     

 
 

الموجودات
   

موجودات غير متداولة:   
ممتلكات ومعدات        

إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة       
قروض لشركات مشاريع مشتركة         

إستثمارات في أسهم         

مجموع الموجودات غير المتداولة        
   

موجودات متداولة:   
مخزون          
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى       

مطلوب من شركات المشاريع المشتركة      
نقد وأرصدة لدى البنوك        
          
مجموع الموجودات المتداولة        
          
مجموع الموجودات         

حقوق الملكية والمطلوبات
   

حقوق الملكية:   
رأس المال          
إحتياطي قانوني         
إحتياطي القيمة العادلة        
توزيعات أرباح نقدية مقترحة        
أرباح مدورة          
          

حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط 
و ا�سهـــــم غـيــر المسيطـــــــرة     

إحتياطي تحوط          
          

حقوق الملكية بعد إحتياطي التحوط
وقبــل ا�سهـــــم غـيــر المسيطـــــــرة

ا�سهـــــم غـيــر المسيطـــــــرة       
   

المطلوبات غير المتداولة:   
قروض          
القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة       
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين       
مطلوبات أخرى         

مجموع المطلوبات غير المتداولة        
     
المطلوبات المتداولة:   

قروض          
ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة        
مستحق لشركات المشاريع المشتركة       

مجموع المطلوبات المتداولة        

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات       

   

   

  

   

 
 

 .
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس ا�دارة بتاريخ  ٢٨ اكتوبر 201٨ و تم التوقيع عليها نيابة 

عن المجلس من قبل:

سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس ا�دارة

 عبدا¥ فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

30 سبتمبر 2018
(غير مدققة)

31 ديسمبر 201٧
(مدققة)

لفترة التسعة
أشهر المنتهية

في 30 سبتمبر2018
 (غير مدققة)

 

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2017
(غير مدققة)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
كما في 30 سبتمبر 2018
(المبالغ بآالف الرياالت القطرية) 

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

(المبالغ بآالف الرياالت القطرية) 

 
21.900.412
4.513.912

81.660
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23.950
462.833

56.664
2.877.762

3.421.209

30.056.298

5.538.717
772.082
27.692

-
2.476.082

8.814.573

(1.928.895)

6.885.678

5.032

19.328.736
1.795.156

28.206
92.989

21.245.087

884.617
1.016.383

19.501

1.920.501

30.056.298

22.392.337
4.143.938

98.774
109.230

26.744.279

23.805
340.311

35.665
2.775.377

3.175.158

29.919.437

5.538.717
772.082

(2.183)
554.026

1.823.992

8.686.634

(2.765.048)

5.921.586

4.216

19.789.344
2.478.222

28.743
119.287

22.415.596

832.243
699.078

46.718

1.578.039

29.919.437

2.287.808
276.995

40.963
7.299
40.120

28.540

2.681.725

(516.970)
(104.184)

(575.398)
(878.030)

(2.074.582)

607.143

606.361
782

607.143

1.09

2.300.787
293.080

41.330
8.237

55.209
26.841

2.725.484

(517.165)
(96.709)

(566.726)
(885.855)

(2.066.455)

659.029

658.206
823

659.029

1.19

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 


