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

    وحدالم المختصر الماليالمركز  بيان
  )المبالغ باأللف ريال قطري(  2014مارس  31في  كما

 من قبل: 2014أبريل  24فى الموحدة  المرحلية المختصرة  الماليةهذه البيانات تمت الموافقة على 
 
 
 
  

  

  2013 ديسمبر 31    2014 مارس  31    
  (مدققة)    (غير مدققة)    

          الموجودات
          موجودات غير متداولة

 24,855,318   24,698,311    ممتلكات ومعدات  
 -   2,732    تحت التنفيذ أعمال

 2,641,403   2,715,008    شركات المشاريع المشتركةاستثمارات في 
 804,651   409,329    قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 175,865   193,044    استثمارات متاحة للبيع
 28,477,237    28,018,424    مجموع الموجودات غير المتداولة 

         متداولة موجودات
 25,730   25,961    مخزون

 237,947   269,692    وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية مدينة 
 20,993   14,357    مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 1,930,976   2,358,196    نقد وأرصده لدى البنوك 
 2,215,646   2,668,206    مجموع الموجودات المتداولة

 30,692,883   30,686,630    مجموع الموجودات 
         

         حقوق الملكية و المطلوبات
         حقوق الملكية

 5,538,458   5,538,465    رأس المال 
 404,457   404,457    حتياطي قانونيا
 129,397   146,576    حتياطي القيمة العادلةا
 28,626   28,626    تحويل عمالت حتياطي ا

 609,429   -    مقترحة نقديةأرباح  توزيعات
 1,072,687   1,279,169    أرباح مدورة

 7,783,054   7,397,293    سيطرةمالغير  األسهمالملكية قبل احتياطي التحوط وحقوق 
 (3,443,428)   (3,821,186)    حتياطي تحّوطا

 4,339,626    3,576,107    المسيطرة غير األسهم قبلاحتياطي التحوط و بعدحقوق الملكية 

 6,842    7,096    المسيطرة غير األسهم
         المطلوبات غير المتداولة

 22,273,733   22,411,633    قروض 
 2,824,135   3,203,192    القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 18,144   19,543    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 39,088   48,992     لوبات أخرىمط

 25,155,100    25,683,360    مجموع المطلوبات غير المتداولة
         المطلوبات المتداولة

 843,964   728,640    قروض
 342,526   691,174    ومستحقاتذمم دائنة 

 4,825   253    شركات المشاريع المشتركةمستحق إلى 
 1,191,315    1,420,067    مجموع المطلوبات المتداولة

 30,692,883    30,686,630    و المطلوبات مجموع حقوق الملكية
          

  ةسعادة الدكتور/ محمد بن صالح الساد
  رئيس مجلس اإلدارة

  السليطي  هعبداهللا فضالالمهندس/   
  المدير العام
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    شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

  

      قطر –الدوحة 
    وحدالمالمختصر الدخل  بيان

  (المبالغ باأللف ريال قطري)  2014 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
  

    

 الثالثة أشهر
 31المنتهية في 

  2014 مارس

الثالثة أشهر   
 31المنتهية في 

  2013مارس 
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    

          اإليرادات
 746,130   744,481    إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 76,251   81,106    حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 10,823   13,844    إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 5,686   3,339     شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 11,084   14,097    إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

 5,979   3,297    إيرادات سفن مؤجرة و إيرادات آخرى

 855,953  860,164    مجموع اإليرادات
         

         المصاريف
 (160,511)   (160,612)    مصاريف تشغيلية 

 (27,765)   (30,029)    مصاريف عمومية وإدارية
 (147,423)   (158,616)    إهالك ممتلكات ومعدات

 (331,276)   (315,433)    مصاريف التمويل

 (666,975)    (664,690)    مجموع المصاريف
        

 188,978   195,474    ربح الفترة من العمليات التشغيلية
 (11,803)   11،262    من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك ة)رربح / (خسا

 177,175    206،736    ربح الفترة
         

         ربح الفترة موزع على:
 176,998   206,482    مالكي الشركة األم

 177   254    أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 177,175    206,736    المجموع 

 0.32    0.37    العائد األساسي والمعّدل على السهم (بالريال القطري )  
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
  

  

      قطر –الدوحة 
    وحدالمالمختصر الدخل الشامل  بيان

  (المبالغ باأللف ريال قطري)  2014 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
  

    

الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

  2014مارس 

الثالثة أشهر   
 31المنتهية في 

  2013مارس 

  (غير مدققة)    
  

  (غير مدققة)
          

 177,175   206,736    ربح الفترة 
        

       الدخل الشامل اآلخر
 

 19,326   17,179    التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 254,298   (379,057)    التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 
    النقدية في المشاريع المشتركة

1,299   42,606 

          

  493,405    (153,843)    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

        إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوبًا إلى:
  

  مالكي الشركة األم
  

(154,097)  
  

493,228 
 177    254    أسهم ال تتمتع بالسيطرة

  (153,843)    المجموع 
  

493,405  
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    شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

      قطر –الدوحة 
    وحدالمالمختصر التغيرات في حقوق الملكية  بيان

  (المبالغ باأللف ريال قطري)  2014 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
  

 رأس المال  
احتياطي 

 قانوني
 احتياطي

 العادلة القيمة

 احتياطي
 أسعار
 صرف

  العمالت
 أرباح توزيعات

 مدورة أرباح مقترحةنقدية 

 الملكية حقوق
 احتياطي قبل

 واألسهم التحوط
 تتمتع ال التي

 تحوط احتياطي بالسيطرة
 تتمتع ال أسهم

 بالسيطرة
           

 5,836 (5,836,454) 7,595,449 1,044,219 28,626554,026 98,568 331,554 5,538,456 (مدقق) 2013يناير  1الرصيد كما في 
 177 - 176,998 176,998 -- - - -  ربح الفترة

                   اآلخر للفترة الشاملالدخل 
 - - 19,326 - -- 19,326 - - المتاحة للبيع ستثماراتفي القيمة العادلة لال اتالتغير -
 - 254,298 - - -- - - - التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية   - 
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -

 - - - - في المشاريع المشتركة
 

- - - 42,606 - 
 177 296,904 196,324 176,998 -- 19,326 - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 - -(554,026) - (554,026)- - - - 2012توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 6,013 (5,539,550) 7,237,747 1,221,217 -28,626 117,894 331,554 5,538,456 )غير مدقق( – 2013 مارس 31الرصيد كما في 

 28,626 129,397 404,457 5,538,458  (مدقق) 2014يناير  1الرصيد كما في 
 

609,429 1,072,687 7,783,054 (3,443,428) 6,842 
 254 - 206,482 206,482 -   - - - -  ربح الفترة

          لفترةلاآلخر الشامل  الدخل
 - - 17,179 - - - 17,179 - - المتاحة للبيع في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -
 - (379,057) - - - - - - - في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات  -
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -

 - - - - في المشاريع المشتركة
 

- - - 1,299 - 
 254 (377,758) 223,661 206,482 - - 17,179 - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 - - (609,429) - (609,429) - - - -  2013لسنة  علنةتوزيعات أرباح م
 - - 7 - - - - - 7  مساهمة في رأس المال 

 7,096 (3,821,186) 7,397,293 1,279,169 - 28,626 146,576 404,457 5,538,465 (غير مدقق) – 2014 مارس 31الرصيد كما في 
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    شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
      قطر –الدوحة 

    وحدالمالمختصر  التدفقات النقدية بيان
  (المبالغ باأللف ريال قطري)  2014 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 
   

 أشهرالثالثة 
 31المنتهية في 

  2014 مارس

الثالثة أشهر   
 31المنتهية في 

  2013مارس 
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  

         :األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 177,175   206,736   فترةالربح 

       :تعديالت
 147,423   158,616   إهالك ممتلكات ومعدات

 331,276  315,433   مصاريف تمويل
 (76,251)   (81,106)   حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

 11,803   (11,262)    ع مشتركومشر ةأدوات مشتقة من شركمن  خسارة(ربح) / 
 (5,686)   (3,339)    إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (11,084)   (14,097)    أرباح من بنوك إسالميةفوائد وتوزيعات أرباح و
 (814)   (2,750)    إيرادات أخرى

 288   -    مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
 1,685   1,704    مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين

    569,935    575,815  
       س المال العامل:التغيرات في رأ

 (333)   (231)    المخزون
 71,059   (31,548)   ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 (11,849)   (37,037)   ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 (574)   9,904   مطلوبات أخرى

 (2,828)   5,917   من شركات المشاريع المشتركة طلوبم
 (876)   (4,572)    المشتركة المشاريع شركات إلىمستحق 

 630,414   512,368    النقد الناتج من التشغيل
 (17,025)   (13,417)    مصاريف تمويل مدفوعة

 -   (305)    مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
  613,389    498,646    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      :األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 308,976   394,831   بالصافى -  قروض لشركات المشاريع المشتركة

 -   (2,732)   أعمال تحت التنفيذ
 17,617   20,554   توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

 (1,399)   (1,609)    شراء ممتلكات ومعدات
 11,129   20,708   إيرادات استثمارات مقبوضة

  336,323    431,752   األنشطة االستثمارية من الناتج صافي النقد

       :األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
 -   7   إصدار أسهم رأس المالمتحصالت 

 (4,099)    (511,870)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (554,026)    (102,032)   منفصلبنكي توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب 

 -   (13,723)   تكاليف متكبدة من التمويل 
 -   1,295,499   المقبوض من القروض

 (57,662)   (1,268,457)   القروضالمدفوع لتسديد 
 (615,787)   (600,576)   األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

 333,925   329,822   في النقد وما يعادلهصافي الزيادة 
  2,009,036    1,837,658   فترةالنقد وما يعادله في بداية ال
 2,342,961   2,167,480   فترةالنقد وما يعادله في نهاية ال

  


