
 

 

 

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

 )غير مدققة( وحدةالمالمرحلية المختصرة البيانات المالية 
 2018 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر



 

 

 

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

 قطر –الدوحة 

 )غير مدققة( وحدةالمالمرحلية المختصرة  المالية البيانات

 2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 
  الصفحات          الفـهرس 

 1 الموحد المختصر بيان المركز المالي

 2 الموحدالمختصر  دخلبيان ال

 3 الموحدالمختصر  بيان الدخل الشامل

 4 الموحدالمختصر  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 5 الموحدالمختصر بيان التدفقات النقدية 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر الدخل  بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري(  2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

  

 الثالثة أشهر
 31المنتهية في 

 2018 مارس

الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

 2017مارس 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     :اإليرادات

 752.597  757.589  المملوكة بالكاملإيرادات التشغيل من السفن 
 83.828  84.917  حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 13.317  14.927  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 2.337  2.556   شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 16.605  21.079  بنوك إسالميةإيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من 

 8.857  9.232  إيرادات آخرى

 877.541  890.300  مجموع اإليرادات
     

     :المصاريف
(170.825)  (164.626)  مصاريف تشغيلية   

(32.713)  (32.041)  مصاريف عمومية وإدارية  
(189.571)  (188.628)  إهالك ممتلكات ومعدات  

(293.078)  (288.294)  التمويلمصاريف   

(686.187)  (673.589)  مجموع المصاريف  
     

 191.354  216.711  ربح الفترة

     
     ربح الفترة موزع على:

 191.062  216.376  مالكي الشركة 
 292  335  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 191.354  216.711  المجموع 

 0,34  0,39  العائد األساسي والمعّدل على السهم )باللاير القطري (  
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 ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

 

   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر الدخل الشامل  بيان
 قطري()المبالغ باأللف لاير  2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

  

الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2018مارس 

الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

 2017مارس 

 )غير مدققة(  
 

 )غير مدققة(

     

 191.354  216.711  ربح الفترة 

     

  الشامل اآلخر  )الخسارة( /الدخل 
 

 
 

  :البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقاً في بيان الدخل
 

 
 

(7.581)  8.618  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  

(13.474)  310.645  التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية  
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في 

 24.381  70.935  المشاريع المشتركة
 194.680  606.909  للفترة الشامل الدخلإجمالي 

     

   للفترة منسوباً إلى: الشامل الدخلإجمالي 
 

 

 مالكي الشركة 
 606.574 

 
194.388 

 292  335  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 194.680  606.909  المجموع 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر التغيرات في حقوق الملكية  بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 رأس المال 

احتياطي 
 قانوني

 احتياطي
 العادلة القيمة

 أرباح توزيعات
 مدورة أرباح مقترحةنقدية 

 الملكية حقوق
 احتياطي قبل

 واألسهم التحوط
 تتمتع ال التي

 تحوط احتياطي بالسيطرة

 تتمتع ال أسهم
 بالسيطرة

         

(3.245.278) 8.504.939 1.637.605 554.026 87.128 687.463 5.538.717 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد كما في   4.146 
 292 - 191.062 191.062 - - - - ربح الفترة

         لفترةلاآلخر الشامل  الدخل
(7.581) - - )7.581( - - المتاحة للبيع في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -  - - 
(13.474) - - - - - - التدفقات النقديةفي القيمة العادلة لمشتقات تحوط التغيرات  -  - 
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -

 - 24.381 - - - - - - في المشاريع المشتركة
(7.581) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  - 191.062 183.481 10.907 292 
(554.026) - - -  2016توزيعات أرباح معلنة لسنة   - )554.026( - (1.125)  

(3.234.371) 8.134.394 1.828.667 - 79.547 687.463 5.538.717 )غير مدقق( 2017مارس  31الرصيد كما في   3.313 

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

 335 - 216.376 216.376 - - - - ربح الفترة

         لفترةلاآلخر الشامل  الدخل

 - - 8.618 - - 8.618 - - المتاحة للبيع في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -

 - 310.645 - - - - - - النقديةفي القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات التغيرات  -

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -
 - 70.935 - - - - - - في المشاريع المشتركة

 335 381.580 224.994 216.376 - 8.618 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

(554.026) - - - 2017توزيعات أرباح معلنة لسنة   - )554.026( -  

 4.551 (2.383.468) 8.357.602 2.040.368 - 6.435 772.082 5.538.717 )غير مدقق( 2018 مارس 31الرصيد كما في 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر  التدفقات النقدية بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 

  

الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2018مارس 

الثالثة أشهر  
 31 المنتهية في

 2017مارس 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية من 

 191.354  216.711  الفترةربح 
     :تعديالت

 189.571  188.628  إهالك ممتلكات ومعدات
 293.078  288.294  مصاريف تمويل

(83.828)  (84.917)  حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة  
(2.337)  (2.556)  المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض لشركات   

(16.605)  (21.079)  فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية  
(8.857)  (9.232)  إيرادات أخرى  

 2.384  1.385  مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
  577.234  564.760 

     التغيرات في رأس المال العامل:
(664)  84  المخزون  

 58.033  (59.848)  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(91.825)  (33.260)  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة  

(12.021)  (10.110)  مطلوبات أخرى  
 1.484  13.284  مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 18.379  (20.098)  المشتركة المشاريع شركات إلىمستحق 
 538.146  467.286  الناتج من التشغيلالنقد 

(10.962)  (14.689)  مصاريف تمويل مدفوعة  
(402)  (592)  مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع  

 526.782  452.005  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 
 220.240  -  من مشروع مشترك إسترداد إستثمار

 67  -  يبالصاف - قروض لشركات المشاريع المشتركة
 16.429  19.086  توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

(194)  (16.277)  شراء ممتلكات ومعدات   
 22.630  27.686  إيرادات استثمارات مقبوضة

(1.193.326)  (505.543)  يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد   
(934.154)  (475.048)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في  

     األنشطة التمويلية:التدفقات النقدية من 
(512.641)  (504.743)  نمساهميتوزيعات أرباح مدفوعة لل  

(45.865)  (52.522)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل  
(1.125)  -  سهم ال تتمتع بالسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة أل  

(559.631)  (557.265)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

(967.003)  (580.308)  في النقد وما يعادلهالنقص صافي   
 1.614.207  1.542.211  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 647.204  961.903  يعادله في نهاية الفترةالنقد وما 
 


