
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

 قطر  -الدوحة 

 )غير مدققة( البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 في ة أشهر المنتهيةلفترة التسع

 2018 سبتمبر 30 



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

 
 مدققة(البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة )غير 

 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 
 
 

 صفحـة                                                                                                          الفهرس
        

 1 المختصر الموحد بيان المركز المالي المرحلي
 

 2 المختصر الموحد بيان الدخل المرحلي
 

 3 المختصر الموحد بيان الدخل الشامل المرحلي
 

 4 المختصر الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

 5 المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي
 

  6 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة





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

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                      2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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لفترة التسعة المنتهية  

 2018سبتمبر  30في 
لفترة التسعة المنتهية في  

 2017سبتمبر  30

 )غير مدققة(  (غير مدققة)  

     
     اإليرادات:

 2.287.808  2.300.787  إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
 276.995  293.080  حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
 40.963  41.330  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 7.299  8.237  المشتركةإيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع 
 40.120  55.209  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسالمية

 28.540  26.841  إيرادات أخرى

 2.681.725  2.725.484  مجموع اإليرادات

     
     المصاريف:

 (516.970)  (517.165)  مصاريف تشغيلية 
 (104.184)  (96.709)  مصاريف عمومية وإدارية

 (575.398)  (566.726)  إهالك ممتلكات ومعدات
 (878.030)  (885.855)  مصاريف التمويل

 (2.074.582)  (2.066.455)  مجموع المصاريف

     
     

 607.143  659.029  ربح الفترة

 ربح الفترة موزع على:
 

 
 

 
 606.361  658.206  مالكي الشركة 

 782  823  األسهم غير المسيطرة

 607.143  659.029  المجموع

 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريـال القطري للسهم(
 

1,19 
 

1,09 



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

 المختصر الموحدبيان الدخل الشامل المرحلي 
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                      2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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أشهر  لفترة التسعة
 30المنتهية في 

  2018 سبتمبر

ة أشهر لفترة التسع
 30المنتهية في 

 2018 سبتمبر

 (غير مدققة)  (غير مدققة) 

    

    

 607.143  659.029 ربح الفترة

    

    الدخل الشامل اآلخر / )خسارة(

    

    :في بيان الدخل يتم تصنيفها البنود التي لن

 (29.686)  29.875 أسهمفي في القيمة العادلة لالستثمارات  اتالتغير

    

    :البنود التي يمكن تصنيفها الحقاً في بيان الدخل

 26.359  683.066 التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية في 
 50.129  153.087 المشاريع المشتركة

 653.945  1.525.057 إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:

    

 653.163  1.524.234 مالكي الشركة 

 782  823 األسهم غير المسيطرة

 653.945  1.525.057 المجموع



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

 قطر –الدوحة 
 المختصر الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                                                                                                                                       2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  العادلة
توزيعات أرباح 

  أرباح مدورة  مقترحةنقدية 

حقوق الملكية قبل 
احتياطي التحوط 

األسهم غير و
  احتياطي تحوط  المسيطرة

األسهم غير 
 المسيطرة

                
 4.146  (3.245.278)  8.504.939  1.637.605  554.026  87.128  687.463  5.538.717 )مدققة( 2017يناير  1الرصيد كما في 

 782  -  606.361  606.361  -  -  -  - الفترةربح 
                الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة( للفترة

 -  -  (29.686)  -  -  (29.686)  -  - أسهمفي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات  -
 -  26.359  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية اتتحوطالتغيرات في القيمة العادلة ل -
 اتحصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لتحوط -

 -  50.129  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 782  76.488  576.675  606.361  -  (29.686)  -  - إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة( للفترة
 (1.125)  -  (554.026)  -  (554.026)  -  -  - 2016توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 3.803  (3.168.790)  8.527.588  2.243.966  -  57.442  687.463  5.538.717 (غير مدققة) - 2017 سبتمبر 30الرصيد كما في 

                
 4.216  (2.765.048)  8.686.634  1.823.992  554.026  (2.183)  772.082  5.538.717 )مدققة( 2018يناير  1الرصيد كما في 

لدولية للتقارير اتسوية ناتجة عن التطبيق األولي للمعايير 
 (7)  -  (6.116)  (6.116)  -  -  -  - المالية الجديدة

 4.209  (2.765.048)  8.680.518  1.817.876  554.026  (2.183)  772.082  5.538.717 2018يناير  1الرصيد بعد التسوية كما في 

 823  -  658.206  658.206  -  -  -  - ربح الفترة
                الشامل اآلخر / )الخسارة( للفترةالدخل 

 -  -  29.875  -  -  29.875  -  - أسهمفي  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  683.066  -  -  -  -  -  - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية -
لتحوطات حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -

 -  153.087  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 823  836.153  688.081  658.206  -  29.875  -  - إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة( للفترة
 -  -  (554.026)  -  (554.026)  -  -  - 2017توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 5.032  (1.928.895)  8.814.573  2.476.082  -  27.692  772.082  5.538.717 (غير مدققة) - 2018 سبتمبر 30الرصيد كما في 



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

 قطر –الدوحة 
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                           2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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أشهر  تسعةلفترة ال 
 30المنتهية في 

 2018سبتمبر 

أشهر  تسعةلفترة ال 
 30المنتهية في 

 2017سبتمبر 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 607.143  659.029  ربح الفترة
     تعديالت:

 575.398  566.726  إهالك ممتلكات ومعدات
 878.030  885.855  مصاريف التمويل

 (276.995)  (293.080)  مشتركةحصة من أرباح شركات مشاريع 
 (7.299)  (8.237)  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (40.120)  (55.209)  فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسالمية
 (28.540)  (26.841)  إيرادات أخرى

 7.574  5.301  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  1.733.544  1.715.191 
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.403)  (145)  مخزون
 (46.892)  (115.706)  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 40.584  69.018  ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة 
 (34.975)  (26.298)  مطلوبات أخرى

 (14.344)  (19.327)  مطلوب من شركات المشاريع المشتركة 
 22.326  (27.217)  مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 1.680.487  1.613.869  النقد الناتج من أنشطة التشغيل  
 (588.373)  (597.474)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (2.701)  (5.838)  مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

 1.089.413  1.010.557  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (67.397)  إستثمار في مشروع مشترك جديد
 220.240  -  استرداد استثمار من مشروع مشترك
 13.997  1.624  بالصافي -قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 132.163  109.930  توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
 2.813  (74.801)  )االستحواذ( / تسوية على ممتلكات ومعدات

 (1.113.209)  (1.013.815)   يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد 
 67.581  81.799  إيرادات استثمارات مقبوضة

 (676.415)  (962.660)  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (547.530)  (538.212)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (1.125)  -  توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة

 (20.763)  (24.825)  منفصلتوزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي 
 (398.396)  (412.084)  المدفوع لتسديد القروض

 (967.814)  (975.121)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (554.816)  (927.224)  صافي النقص في النقد وما يعادله
 1.614.207  1.542.211  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 1.059.391  614.987  وما يعادله في نهاية الفترةالنقد 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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نات تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باالنسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيا -1
المرحلية المختصرة الموحدة للنصف ، وكذلك البيانات المالية 2017ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2018األول من العام 

 


