
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  
   المرحلية غير الموقعة عنالماليةالبيانات 

 الثالثة أشهر المنتهية في ٢٠٠٦/٠٣/٣١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   ٣١/٠٣/٢٠٠٦ثة أشهر المنتهية كما في عن الثال
  ٣١/٠٣/٢٠٠٦  

  -------------  
  ريال قطري  :اإليرادات 

  ١٠,٣٣٦,٤٦٦  إيرادات الفوائد
  ٧٧٣,٤٦٠  إيرادات أخرى

  -------------  
  ١١,١٠٩,٩٢٦  المجمــوع

  -------------  :المصاريف 
  )١٤,٧٥٠(  مصروف استهالك ممتلكات ومعدات

 )٥,٧٢٩,٥٢٥(وعمومية                    ارية مصاريف إد

  -------------  
  )٥,٧٤٤,٢٧٥(  المجمــوع

  -------------  
 5.365.651  صافي ربح الفترة 

  ==============  
    

  ريال قطري٠,٠١  العائد األساسي على السهم  
  ==============  

  ٥٥٤,٠٢٦,١٤٠  عدد األسهم 
  ==============  

  
 

 

 

 



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

   الميزانية العمومية
  ٣١/٠٣/٢٠٠٦في 

-----------------------------------------------------  
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  ٣١/٠٣/٢٠٠٦  
  ---------------  ---------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

المطلوبات وحقوق 
  ساهمين الم

    

      :متداولة المطلوبات ال
  ٢٣٥,٤٤٢  ٢٣٥,٤٤٢  إلى شركة تابعة   المطلوب 

  ٧,١٢٧,٧٦١  ٣,٧٢٧,٩٧٧  ومستحقات    ذمم دائنة 
  ---------------  ---------------  

  ٧,٣٦٣,٢٠٣  ٣,٩٦٣,٤١٩  المطلوبات المتداولةمجموع 
  ---------------  ---------------  

      :داولة المطلوبات غير المت
مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين ومساهمات صندوق 

  التقاعد

٧٩,٨٢٠  ٧٩,٨٢٠  

     ---------------  ---------------  
المطلوبات مجموع 

  غير المتداولة
٧٩,٨٢٠  ٧٩,٨٢٠  

  ---------------  ---------------  
      :حقوق المساهمين 

  ٢,٧٧٠,١٣٠,٧٠٠  ٢,٧٧٠,١٣٠,٧٠٠   رأس المال   
  ٧٧,٩٣٠,٤٤٧  ٤٨,٦٧١,٤٣٨     إحتياطي القيمة العادلة 

  ١٨,٠٨٥,٢٦٣  ١٨,٠٨٥,٢٦٣  حتياطي قانونيإ   
  ٤٠,٨٩٩,٠٧٢ ٤٦,٢٦٤,٧٢٣     أرباح مدورة
  ---------------  ---------------  

ــوق ــوع حق  مجم
 ٢,٩٠٧,٠٤٥,٤٨٢  ٢,٨٨٣,١٥٢,١٢٤  المساهمين

مجموع المطلوبات وحقـوق    
  المساهمين

 ٢,٩١٤,٤٨٨,٥٠٥  ٢,٨٨٧,١٩٥,٣٦٣  
   ===================  ==========  

 
  

  عبداهللا بن حمد العطية
  رئيس مجلس اإلدارة 

  
  فيصل محمد السويدي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



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

  الميزانية العمومية 
  ٣١/٠٣/٢٠٠٦في 

 ٣١/١٢/٢٠٠٥ ٣١/٠٣/٢٠٠٦  
  ------------  ------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

      الموجودات
      : موجودات متداولة

  ٩٣١,١٠٥,٧٦٥ 733.031.050   نوكلدى البأرصده 
 وأرصدة مدينة مدينة ذمم
  أخرى

6.944.335 ١٤,٠٠٨,٥٣٤  

 شركة تابعة   منمطلوب  ال
  ١٢١,٠٢٣  ٤٢,٧١٢   شتركةوشركات المشاريع الم

  ------------  ------------  
 الموجوداتمجموع 

  المتداولة
٩٤٥,٢٣٥,٣٢٢  ٧٤٠,٠١٨,٠٩٧  

  ------------  ------------  
      :موجودات غير متداولة 

استثمارات فـي شـركات     
  تابعة

٢٩,٨٠٠,٠٠٠  ٢٩,٧٠٠,٠٠٠  

استثمارات فـي شـركات     
  المشاريع المشتركة

١,٨١٤,١٨٠,٨٢١  ٢,٠٢١,٤٥٣,١٩١  

  ١٢٤,٧٧٤,١٦٤  ٩٥,٥١٥,١٥٥  استثمارات متاحة للبيع
  ٤٩٨,١٩٨ 508.920  ممتلكات ومعدات 

  ------------  ------------  
 ١,٩٦٩,٢٥٣,١٨٣ 2.147.177.266مجموع الموجـودات   



  
  
 

 .ق . م . ش ) . ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
   قطـر-الدوحة 

   المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
  ٣١/٠٣/٢٠٠٦عن الثالثة أشهر المنتهية في 

--------------------------------------------------------------  

  المال رأس  
  إحتياطي

   القيمة العادلة 
  احتياطي

  المجموع  أرباح مدورة  قانوني 
  -------  -------  -------  -------  -------  
  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   

٣١/١٢/٢٠٠٥الرصيد في   ١٨,٠٨٥,٢٦٣  ٧٧,٩٣٠,٤٤٧  ٢,٧٧٠,١٣٠,٧٠٠  40.899.072 2.907.045.482  

  (29.259.009)  --  --  (29.259.009)  -- التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

  ٥,٣٦٥,٦٥١  ٥,٣٦٥,٦٥١  --  --  -- صافي ربح الفترة

 -----------  -----------  ----------  ----------  -----------  

٣١/٠٣/٢٠٠٦الرصيد كما في  
٢,٧٧٠,١٣٠,٧٠

٠  48.671.438 ١٨,٠٨٥,٢٦٣  46.264.723 2.883.152.124  

 ===========  ============  ===========  ==========  ============  

 
 
 
 
 

 

  غير المتداولة 
  ------------  ------------  

 ٢,٩١٤,٤٨٨,٥٠٥ ٢,٨٨٧,١٩٥,٣٦٣  مجموع الموجودات 



  
  
  
  
  
  
  
  


