
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 قطر  -الدوحة 

 )غير مدققة( البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 أشهر المنتهية تسعةلفترة ال

 2019 سبتمبر 30في 



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

 قطر –الدوحة 

 

 )غير مدققة( الموحدةالبيانات المالية المرحلية المختصرة 

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 

 

 
 
 
 

 صفحـة                                                                                                 الفهرس
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 5 المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي
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 قطر –الدوحة 

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                       2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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أشهر  تسعةلفترة ال 
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر

أشهر تسعة لفترة ال 
 30المنتهية في 

 2018 سبتمبر
 (غير مدققة)  (غير مدققة)   

      
      :اإليرادات

 2,300,787  2,287,384   إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
 293,080  325,413   أرباح شركات المشاريع المشتركةمن حصة 

 41,330  39,638   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 8,237  10,813   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 55,209  52,546   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسالمية
 26,841  16,962   إيرادات أخرى

 2,725,484  2,732,756   مجموع اإليرادات

      
      :المصاريف

 (517,165)  (490,100)   مصاريف تشغيلية 
 (96,709)  (92,905)   مصاريف عمومية وإدارية

 (566,726)  (564,585)   إهالك ممتلكات ومعدات
 (885,855)  (856,789)   مصاريف التمويل

 (2,066,455)  (2,004,379)   مجموع المصاريف

      
      

 659,029  728,377   ربح الفترة

      ربح الفترة موزع على:
 658,206  727,617   مالكي الشركة 

 823  760   األسهم غير المسيطرة

 659,029  728,377   المجموع

لسهم )بالريـال القطري معدل على االعائد األساسي وال
  للسهم(
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 (ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
 قطر –الدوحة 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                       2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 تسعةلفترة ال
أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
2019  

 تسعةلفترة ال
أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
2018 

 (غير مدققة)  (غير مدققة) 

    

    

 659,029  728,377 ربح الفترة

    

    الشامل اآلخر   خسارة(ال) /الدخل 

    

    :في بيان الدخل تصنيفها ي لن يتمالبنود الت

 29,875  (26,093) أسهمفي في القيمة العادلة لالستثمارات  اتالتغير

    

    :بيان الدخلالبنود التي يمكن تصنيفها الحقاً في 

 683,066  (596,015) التدفقات النقدية  تحوطمشتقات التغير في القيمة العادلة ل
ات تحوط التدفقمشتقات حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة ل

 153,087  (82,442) النقدية في المشاريع المشتركة

 1,525,057  23,827 للفترةالشامل إجمالي الدخل 

    

    للفترة موزع على: الشاملإجمالي الدخل 

    

 1,524,234  23,067 مالكي الشركة 

 823  760 األسهم غير المسيطرة

 1,525,057  23,827 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(                                                                                                                               2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  العادلة
توزيعات أرباح 
  أرباح مدورة  نقدية مقترحة

حقوق الملكية قبل 
احتياطي التحوط 

األسهم غير و
  تحوطاحتياطي   المسيطرة

األسهم غير 
 المسيطرة

                
 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 

 لدوليةا للمعايير األولي التطبيق عن ناتجة تسوية
 (7)  -  (6,116)  (6,116)  -  -  -  - الجديدة المالية للتقارير

 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
                للفترة الشامل اآلخر )الخسارة( / الدخل

 -  -  29,875  -  -  29,875  -  - أسهمفي  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
تحوط لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -

 -  683,066  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -

تحوط التدفقات النقدية في المشاريع لمشتقات 
 -  153,087  -  -  -  -  -  - المشتركة

 823  836,153  688,081  658,206  -  29,875  -  - الشامل للفترة)الخسارة(  /إجمالي الدخل 
 -  -  (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 مدقق) - 2018 سبتمبر 30الرصيد كما في 

                
 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)  -  - في أسهم لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 طتحولمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -

 -  (596,015)  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -

تحوط التدفقات النقدية في المشاريع لمشتقات 
 -  (82,442)  -  -  -  -  -  - المشتركة

 760  (678,457)  701,524  727,617  -  (26,093)  -  - الشامل للفترة)الخسارة(  /إجمالي الدخل 
 -  -  (554,026)  -  (554,026)  -  -  - 2018توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 -  -  22  -  -  -  -  22 مساهمة في رأس المال

 5,965  (2,766,161)  9,168,146  2,761,255  -  6,956  861.196  5.538.739 (غير مدقق) - 2019 سبتمبر 30الرصيد كما في 



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

 ية المرحلي المختصر الموحدبيان التدفقات النقد
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                            2019 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت
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ة أشهر تسعلفترة ال 
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر

أشهر  تسعةلفترة ال 
 30المنتهية في 

 2018 سبتمبر
 (غير مدققة)  (غير مدققة)   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 659,029  728,377   ربح الفترة
      تعديالت:

 566,726  564,585   إهالك ممتلكات ومعدات
 885,855  856,789   مصاريف التمويل

 -  19,905   16وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التمويليالتأجير تصنيف 
 (293,080)  (325,413)   حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

 (8,237)  (10,813)   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (55,209)  (52,546)   فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسالميةإيرادات 

 (26,841)  (16,962)   إيرادات أخرى
 5,301  4,832   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

   1,768,754  1,733,544 
      التغيرات في رأس المال العامل:

 (145)  624   مخزون
 (115,706)  (833,444)   ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 69,018  829,345   ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة 
 (26,298)  (6,556)   مطلوبات أخرى

 (19,327)  23,737   مطلوب من شركات المشاريع المشتركة 
 (27,217)  (104)   مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 1,613,869  1,782,356   التشغيل   النقد الناتج من
 (597,474)  (588,055)   مدفوعةمصاريف تمويل 

 (5,838)  (2,566)   مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

 1,010,557  1,191,735   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (67,397)  -   إستثمار في مشروع مشترك جديد
 1,624  (151,274)   بالصافي -لشركات المشاريع المشتركة قروض 

 109,930  98,191   توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة 
 (74,801)  (169,655)   ممتلكات ومعدات  شراء

 (1,013,815)  (136,011)    يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد 
 81,799  73,891   إيرادات استثمارات مقبوضة

 (962,660)  (284,858)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 -  22   متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 (538,212)  (542,160)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (24,825)  (23,547)   محولة لحساب بنكي منفصلتوزيعات أرباح غير مدفوعة 

 -  (22,531)   التأجير التمويلي  اتالمدفوع من مطلوب
 (412,084)  (428,043)   المدفوع لتسديد القروض

 (975,121)  (1,016,259)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (927,224)  (109,382)   صافي النقص في النقد وما يعادله
 1,542,211  1,051,213   النقد وما يعادله في بداية الفترة

 614,987  941,831   النقد وما يعادله في نهاية الفترة



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

 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
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