
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 قطر   -الدوحة 
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 )غير مدققة(  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 2 المختصر الموحد بيان الدخل المرحلي

 
 3 المختصر الموحد بيان الدخل الشامل المرحلي

 
 4 المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكية المرحليبيان 

 
 5 المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي

 
  6                                          البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 

 
 
 





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

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                        2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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أشهر   تسعةلفترة ال 
 المنتهية في

 2020 سبتمبر 30 

  تسعةلفترة ال 
 المنتهية في أشهر

 2019 سبتمبر 30 
 (دققةمغير )  ( دققةمغير )  

     
     :اإليرادات

 2,287,384  2,632,022  إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل

 325,413  334,260  أرباح شركات المشاريع المشتركةمن  حصة 

 39,638  38,164  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت 

 10,813  19,098  المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض لشركات 

 52,546  27,142  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسالمية 

 16,962  14,480  إيرادات أخرى 

 2,732,756  3,065,166  مجموع اإليرادات 

     

     : المصاريف

 (490,100)  (547,310)  مصاريف تشغيلية  

 (92,905)  (75,567)  وإدارية مصاريف عمومية 

 (564,585)  (668,319)  إهالك ممتلكات ومعدات 

 (856,789)  (873,843)  مصاريف التمويل

 (2,004,379)  (2,165,039)  مجموع المصاريف

     

     

 728,377  900,127  ربح الفترة 

     ربح الفترة موزع على: 

 727,617  899,472  مالكي الشركة  

 760  655  األسهم غير المسيطرة

 728,377  900,127  المجموع

 0.13         0.16  لسهم )بالريـال القطري للسهم(معدل على ا العائد األساسي وال



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

 الشامل المرحلي المختصر الموحد بيان الدخل 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                        2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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أشهر   تسعةلفترة ال
 المنتهية في

  2020 سبتمبر 30 

أشهر ة سعلفترة الت
 المنتهية في

 2019 سبتمبر 30 

 (دققةمغير )  ( دققةمغير ) 

    

    

 728,377  900,127 ربح الفترة 

    

    الشامل اآلخر   خسارة(ال) /الدخل 

    

    : في بيان الدخل تصنيفها ي لن يتمالبنود الت

 (26,093)  (3,269) المالية في القيمة العادلة لالستثمارات  اتالتغير

    

    : البنود التي يمكن تصنيفها الحقاً في بيان الدخل 

 (596,015)        (491,230) التدفقات النقدية  تحوطمشتقات التغير في القيمة العادلة ل

تحوط  مشتقات حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة ل
 (82,442)  (93,191) ات النقدية في المشاريع المشتركةالتدفق

 23,827  312,437 للفترة الشامل  إجمالي الدخل

    

    للفترة موزع على:  الشاملإجمالي الدخل 

    

 23,067  311,782 مالكي الشركة  

 760  655 األسهم غير المسيطرة

 23,827  312,437 المجموع



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

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                                                                                                    2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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  رأس المال  

احتياطي  
  قانوني 

احتياطي القيمة  
  العادلة 

توزيعات أرباح  
  أرباح مدورة   نقدية مقترحة 

حقوق الملكية قبل  
احتياطي التحوط  

األسهم غير  و 
  احتياطي تحوط   المسيطرة 

األسهم غير  
 المسيطرة 

                
 5,205  (2,087,704)  9,020,626  2,033,638  554.026  33,049  861,196  5.538.717 ( )مدقق 2019يناير  1الرصيد كما في  

 760  -  727,617  727,617  -  -  -  - ربح الفترة

                للفترة الشامل اآلخر  )الخسارة( / الدخل 

 -  -  (26,093)  -  -  (26,093)  -  - المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -

تحوط التدفقات  لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -  (596,015)  -  -  -  -  -  - النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  (82,442)  -  -  -  -  -  - تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 760  ( 678,457)  701,524  727,617  -  (26,093)  -  - )الخسارة( الشامل للفترة / إجمالي الدخل 

 -  -  ( 554.026)  -  ( 554.026)  -  -  - 2018توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 -  -  22  -  -  -  -  22 من إصدار أسهم رأس المالمتحصالت 

 5,965  ( 2,766,161)   9,168,146  2,761,255  -  6,956  861,196  5,538,739 ( دققمغير )  -  2019  سبتمبر 30الرصيد كما في  

                
 6,246  (2,592,852)  9,444,062  2,388,245  554.026  1,624  961,389  5,538,778 ()مدقق  2020يناير  1الرصيد كما في  

 655  -  899,472  899,472  -   -   -   -  ربح الفترة

                للفترة )الخسارة( الشامل اآلخر  / ل الدخ

 -  -  ( 3,269)  -  -   ( 3,269)  -   -  المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -

التدفقات   طتحو لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -  ( 491,230)  -  -  -   -   -   -  النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  ( 93,191)  -  -  -   -   -   -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 655  ( 584,421)  896,203  899,472  -  ( 3,269)  -   -  )الخسارة( الشامل للفترة / إجمالي الدخل 

 -  -  ( 554.026)  -  ( 554.026)  -   -   -  2019توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 -  -  2  -  -  -  -   2 من إصدار أسهم رأس المالمتحصالت 

 6,901  ( 3,177,273)  9,786,241  3,287,717  -  ( 1,645)  961,389  5,538,780 ( دققمغير )  -  2020  سبتمبر 30الرصيد كما في  



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

 ية المرحلي المختصر الموحد بيان التدفقات النقد
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                             2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

- 5 - 

 

 

  

أشهر   تسعة لفترة ال 
  30المنتهية في 

 2020  سبتمبر

ة أشهر  تسعلفترة ال 
  30المنتهية في 

 2019 سبتمبر
 )مراجعة(   )مراجعة(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
 728,377  900,127   ربح الفترة

      تعديالت:

 564,585  668,319   إهالك ممتلكات ومعدات 

 856,789  873,843   مصاريف التمويل 

 19,905  15,306   16رقم  تصنيف التأجير التمويلي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 (325,413)  ( 334,260)   حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة 

 (10,813)  (19,098)   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 (52,546)  (27,142)   من بنوك إسالمية وربح فوائد وتوزيعات أرباح إيرادات  

 (16,962)  (14,480)   إيرادات أخرى 

 -   ( 5,706)   مطلوب من إلغاء اإلعتراف ب ربح 

 4,832  4,723    مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

   2,061,632  1,768,754 

      التغيرات في رأس المال العامل: 

 624    (4,142)   مخزون 

 (833,444)  13,532   ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 829,345  10,877   ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة  

 (6,556)  81,291   مطلوبات أخرى 

 23,737  (4,609)   مطلوب من شركات المشاريع المشتركة  

 (104)  (3,559)   مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة 

 1,782,356  2,155,022   التشغيل    النقد الناتج من

 (588,055)  (631,169)   مدفوعة مصاريف تمويل 

 (2,566)  (1,373)   مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

 1,191,735  1,522,480   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 -  (13,656)   استثمار إضافي في مشروع مشترك 

 (151,274)  (555,773)   بالصافي  – قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 98,191  418,589   توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة  

 (169,655)  (102,937)   ممتلكات ومعدات   شراء

 (136,011)  (478,564)    يوم  90ودائع ألجل تستحق بعد 

 73,891  61,276   إيرادات استثمارات مقبوضة 

 ( 284,858)  ( 671,065)   األنشطة االستثمارية  الناتج من المستخدم في صافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 22  2   إصدار أسهم رأس المال متحصالت من 

 (542,160)  (533,559)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 (23,547)  (27,050)   أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل توزيعات 

 (22,531)  (13,287)   المدفوع من مطلوب التأجير التمويلي  

 -  (1,821)   قروض إضافية  متكبدة منتكاليف 

 -  364,153   متحصالت من قروض 

 (428,043)  (631,959)   المدفوع لتسديد القروض 

 ( 1,016,259)  (843,521)   المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد 

 (109,382)  7,894   في النقد وما يعادله ( النقص) /  الزيادة صافي  

 1,051,213  1,052,775   النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 941,831  1,060,669   النقد وما يعادله في نهاية الفترة 



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

 ة الموحد  ةالمختصر ةالمرحلي إيضاحات حول البيانات المالية
                                                  2020 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت
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نات المالية تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باالنسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيا  -1
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