
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 قطر   -الدوحة 

 )غير مدققة(  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 في  المنتهية شهرأالتسعة لفترة 

 2022 سبتمبر 30



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

 قطر  –الدوحة 

 

 )غير مدققة(  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةاللفترة 

 

 

 
 
 
 

 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 التغيرات في حقوق الملكية المرحليبيان 

 
 5 المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي

 

 6تصرة الموحدة                                           ة المرحلية المخإيضاحات حول البيانات المالي
 
 





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

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                         2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةلفترة ال
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أشهر   تسعة لفترة ال 
 المنتهية في 

   2022  سبتمبر 30 

  أشهر تسعةلفترة ال 
 المنتهية في

1202 سبتمبر 30  

 ( دققةمغير )  ( دققةمغير )  

     
     : اإليرادات 

 2,647,254  2,652,868  مملوكة بالكاملالسفن الإيرادات التشغيل من 

 344,925  507,628  أرباح شركات المشاريع المشتركة من حصة 

 35,070  40,375  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت 

 29,700  8,954  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 13,554  52,779  أخرى  وإيراداتإيرادات فوائد وتوزيعات أرباح 

 3,070,503  3,262,604  مجموع اإليرادات 

     

     : المصاريف 

 ( 542,463)  (554,118)  مصاريف تشغيلية  

 (71,922)  (67,932)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 662,683)  (659,969)  إهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 789,843)  (844,763)  مصاريف التمويل 

 ( 2,066,911)  (2,126,782)  مجموع المصاريف 

     

     

 1,003,592  1,135,822  ربح الفترة 

 ربح الفترة موزع على: 
 

   

 1,002,933  1,135,117  مالكي الشركة  

 659  705  أسهم غير مسيطرة 

 1,003,592  1,135,822  المجموع 

 لسهم )بالريـال القطري للسهم( معدل على االعائد األساسي وال

 

0.20  0.18 



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

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                        2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةلفترة ال
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أشهر   تسعة لفترة ال
 المنتهية في 

 2022  سبتمبر 30 

  أشهر تسعةلفترة ال 
 المنتهية في

1202 سبتمبر 03  

 ( دققةمغير )  ( دققةمغير ) 

    

    

 1,003,592  1,135,822 ربح الفترة 

    

    الشامل اآلخر     الدخل

    

 : تصنيفها في بيان الدخل  ي لن يتمالبنود الت 

   

بالقيمة العادلة من   -  المالية ستثمارات ل في القيمة العادلة ل اتالتغير
 33,252  9,390 خالل الدخل الشامل اآلخر  

    

    : بيان الدخلإلى ا الحقاً إعادة تصنيفهقد يتم  البنود التي

 646,956  1,431,807   التدفقات النقدية   تحوط مشتقات التغير في القيمة العادلة ل

تحوط التدفقات  مشتقات المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لحصة 
 49,112  277,427 النقدية في المشاريع المشتركة 

 1,732,912  2,854,446 للفترة الشامل  إجمالي الدخل

    

    للفترة موزع على:  الشامل  إجمالي الدخل

    

 1,732,253  2,853,741 مالكي الشركة  

 659  705 مسيطرة أسهم غير 

 1,732,912  2,854,446 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(                                                                                                                                2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 قانوني احتياطي   رأس المال  
احتياطي القيمة  

 العادلة 
توزيعات أرباح  
 أرباح مدورة  نقدية مقترحة 

حقوق الملكية قبل  
احتياطي التحوط  

األسهم غير  و 
 احتياطي تحوط  المسيطرة 

األسهم غير  
 المسيطرة 

         
 6,889 ( 2,931,097) 10,028,595 2,794,002 609,429 8,973 1,077,411 5,538,780 )مدقق(  2120يناير  1الرصيد كما في  

 659 -  1,002,933 1,002,933 -  -  -  -  ربح الفترة

         للفترة  الدخل الشامل اآلخر

  - المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  -  33,252 -  -  33,252 -  -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

التدفقات   طتحو لمشتقات  العادلةالتغيرات في القيمة  -
 -  646,956 -  -  -  -  -  -  النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  49,112 -  -  -  -  -  -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 659 696,068 1,036,185 1,002,933 -  33,252 -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 -  -  ( 609,429) -  ( 609,429) -  -  -  2020توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 -  -  1,484 -  -  -  -  1,484 رأس المال  متحصالت مقابل الرصيد الغير مسدد من

 7,548 ( 2,235,029) 10,456,835 3,796,935 -  42,225 1,077,411 5,540,264 ( دققمغير )  -  2021سبتمبر   30الرصيد كما في  

         
 7,644 (2,018,752) 10,782,598 3,313,455 664,832 51,289 1,212,758 5,540,264 )مدقق(  2220يناير  1الرصيد كما في  

 705 -  1,135,117 1,135,117 -  -  -  -  ربح الفترة

         للفترة  الدخل الشامل اآلخر

  - المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  -  9,390 -  -  9,390 - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة 

التدفقات   طتحو لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -  1,431,807 -  -  -  -  -  -  النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  277,427 -  -  -  -  -  -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 705 1,709,234 1,144,507 1,135,117 -  9,390 -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

( 664,832) -  -  -  2021توزيعات أرباح معلنة لسنة    - (664,832)  -   (2,400) 

  5,949 (309,518) 11,262,273 4,448,572 -  60,679 1,212,758 5,540,264 ( دققمغير )  -  2022سبتمبر   30الرصيد كما في  



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

 المختصر الموحد  يالمرحل بيان التدفقات النقدية
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                  2022 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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أشهر   تسعةلفترة ال 
 المنتهية في 

 2022 سبتمبر 30 

  أشهر تسعةلفترة ال 

 المنتهية في 

1202 سبتمبر 30  

 ( دققةمغير )  ( دققةمغير )  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 1,003,592  1,135,822  ربح الفترة 

     تعديالت: 

 662,683  659,969  إهالك ممتلكات ومعدات 

 789,843  844,763  مصاريف التمويل

 5,980  5,842  16رقم  للمعيار الدولي للتقارير الماليةتصنيف التأجير التمويلي وفقا 

 (344,925)  (507,628)   حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة 

 (29,700)  (8,954)  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 (13,554)  (52,779)  خرى أوإيرادات فوائد وتوزيعات أرباح إيرادات 

 (537)  -  إلغاء اإلعتراف بمطلوبإيراد من 

 300  -  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 3,489  5,679   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  2,082,714  2,077,171 

     التغيرات في رأس المال العامل:

 1,168  1,070  مخزون 

 202,887  (109,148)  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى 

 (140,505)  140,874  مستحقة   ومصاريفذمم دائنة 

 (29,210)  (31,303)  مطلوبات أخرى 

 14,295  (14,021)  المطلوب من شركات المشاريع المشتركة 

 (2,388)  10,408  مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة ال

 2,123,418  2,080,594  التشغيل   الناتج منالنقد 

 (560,630)  (545,178)  مصاريف تمويل مدفوعة 

 (2,460)  (1,520)  مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

 1,560,328  1,533,896  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     :االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 -  (58,695)  استثمار إضافي في مشروع مشترك 

 (64,693)  593,726  بالصافي –قروض لشركات المشاريع المشتركة  

 104,263  434,174  توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة 

 (1,749)  (69,009)  االستحواذ على ممتلكات ومعدات 

 (379,859)  (1,539,583)    يوم ٩0ودائع ألجل تستحق بعد 

 (3,652)  (2,964)  التغيرات في النقد المقيد 

 25,781  62,311  إيرادات استثمار مقبوضة 

 (319,909)  (580,040)  األنشطة االستثمارية  المستخدم في صافي النقد

     
     :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,484  -  من رأس المال  غير المسدد متحصالت مقابل الرصيد 

 (613,289)  (657,147)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 (21,337)  (16,012)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل 

 -  (2,400)  لألسهم غير المسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة 

 (5,396)  (5,312)  التأجير التمويليالمدفوع من مطلوب 

 (18)  (218)  تكاليف إضافية متكبدة من قروض 

 (646,048)  (606,815)  المدفوعات لسداد القروض 

 (1,284,604)  (1,287,904)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 (44,185)  (334,048)  في النقد وما يعادله  صافي النقص
 1,600,675  1,400,966  وما يعادله في بداية الفترة النقد  

 1,556,490  1,066,918  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

 
  



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

  الموحدةحلية المختصرة مرالإيضاحات حول البيانات المالية 
   2022سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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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
 . 2022، وكذلك مع البيانات المالية النصف سنوية الموحدة للعام  2021ديسمبر    31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 


