
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 قطر   -الدوحة 

 )غير مدققة(  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 في أشهر المنتهية ثالثةلفترة ال

 2022 مارس 31 



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

 قطر  –الدوحة 

 

 )غير مدققة(  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 

 

 
 
 
 

 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

 
 
 
 





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

 الدخل المرحلي المختصر الموحدبيان 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                         2022مارس  31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
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أشهر  ثالثةلفترة ال 
 المنتهية في

 2022مارس  31 

أشهر  ثالثةلفترة ال 

 المنتهية في 

1202مارس  31  

 (دققةمغير )  ( دققةمغير )  

     
     :اإليرادات

 871,354  873,928  مملوكة بالكاملالسفن الإيرادات التشغيل من 

 110,157  158,949  أرباح شركات المشاريع المشتركةمن  حصة 

 8,474  10,785  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت 

 9,490  4,530  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 7,716  15,843  أخرى  وإيراداتإيرادات فوائد وتوزيعات أرباح  

 1,007,191  1,064,035  مجموع اإليرادات 

     

     : المصاريف

 (181,867)  ( 184,165)  مصاريف تشغيلية  

 (21,951)  ( 20,535)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (218,822)  ( 217,404)  إهالك ممتلكات ومعدات 

 (264,399)  ( 259,967)  مصاريف التمويل

 ( 687,039)  ( 682,071)  مجموع المصاريف

     

     

 320,152  381,964  ربح الفترة 

     الفترة موزع على: ربح 

 320,106  381,835  مالكي الشركة  

 46  129  أسهم غير مسيطرة 

 320,152  381,964  المجموع

 لسهم )بالريـال القطري للسهم(معدل على ا العائد األساسي وال
 

0.07  0.06 



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

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                         2022مارس  31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
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أشهر  ثالثةلفترة ال
 المنتهية في

 2022مارس  31 

أشهر  ثالثةلفترة ال 

 المنتهية في 

1202مارس  31  

 (دققةمغير )  ( دققةمغير ) 

    

    

 320,152  381,964 ربح الفترة 

    

    الشامل اآلخر   الدخل

    

 : في بيان الدخل تصنيفها ي لن يتمالبنود الت
   

بالقيمة  - الماليةستثمارات إلفي القيمة العادلة ل اتالتغير
 9,350  34,792 خالل الدخل الشامل اآلخر من العادلة 

    

    : بيان الدخلإلى ا الحقاً إعادة تصنيفهقد يتم  البنود التي

 523,010  729,005 التدفقات النقدية  تحوطمشتقات التغير في القيمة العادلة ل

تحوط  مشتقات المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لحصة 
 17,181  122,761 ات النقدية في المشاريع المشتركةالتدفق

 869,693  1,268,522 للفترة الشامل  إجمالي الدخل

    

    للفترة موزع على:  الشامل إجمالي الدخل

    

 869,647  1,268,393 مالكي الشركة  

 46  129 أسهم غير مسيطرة 

 869,693  1,268,522 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(                                                                                                                                    2022مارس  31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 

- 4 - 

  احتياطي قانوني   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(  2021يناير  1الرصيد كما في 

 46  -   320,106  320,106  -   -   -   -  ربح الفترة

                للفترة  لشامل اآلخرالدخل ا

  - المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -   -   9,350  -   -   9,350  -   -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

تحوط التدفقات  لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -   523,010  -   -   -   -   -   -  النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -   17,181  -   -   -   -   -   -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 46  540,191  329,456  320,106  -   9,350  -   -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

 6,935  ( 2,390,906)  9,748,622  3,114,108  -   18,323  1,077,411  5,538,780 ( دققمغير ) - 2021مارس  31الرصيد 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  

 129  -  381,835  381,835  -  -  -  - ربح الفترة

                للفترة  الدخل الشامل اآلخر

  - المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  -  34,792  -  -  34,792  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

التدفقات   طتحو لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -  729,005  -  -  -  -  -  - النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  122,761  -  -  -  -  -  - تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 129  851,766  416,627  381,835  -  34,792  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

 7,773  ( 1,166,986)  10,534,393  3,695,290  -  86,081  1,212,758  5,540,264 ( دققم غير ) -  2022مارس  31الرصيد كما في  



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

 المختصر الموحد  يالمرحل بيان التدفقات النقدية
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(                                                  2022مارس  31  أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال
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أشهر  ثالثةلفترة ال 
 المنتهية في

 2022مارس  31 

أشهر  ثالثةلفترة ال 

 المنتهية في 

1202مارس  31  

 (دققةمغير )  ( دققةمغير )  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
 320,152  381,964  ربح الفترة

     تعديالت:

 218,822  217,404  إهالك ممتلكات ومعدات 

 264,399  259,967  مصاريف التمويل 

 2,005  1,959  16تصنيف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ( 110,157)  ( 158,949)  حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة 

 (9,490)  ( 4,530)  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 (7,716)  ( 15,843)  أخرى  إيراداتوفوائد وتوزيعات أرباح 

 (537)  -  تأجير  إلغاء اإلعتراف بمطلوب الربح من 

 1,143  2,896   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  684,868  678,621 

     التغيرات في رأس المال العامل: 

 (90)  595  مخزون 

 (13,518)  25,025  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى  

 (44,959)  ( 61,690)  مستحقة   ومصاريف ذمم دائنة 

 (9,730)  ( 10,703)  مطلوبات أخرى 

 2,545  ( 8,932)  المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 287   21,629  مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة ال

 613,156  650,792  التشغيل    النقد الناتج من

 (40,088)  ( 36,719)  مصاريف تمويل مدفوعة 

 (795)  ( 749)  نهاية خدمة للموظفين مدفوعة مكافأة 

 572,273  613,324  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -   ( 13,656)  استثمار إضافي في مشروع مشترك 

 (40,750)  ( 277,986)  بالصافي  – قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 22,021  141,890  توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة  

 (2,938)  ( 9,580)  االستحواذ على ممتلكات ومعدات 

 9,141  43,697  إيرادات استثمار مقبوضة 

 (451,514)  258,257    يوم  ٩0ودائع ألجل تستحق بعد 

 -   ( 1,092)  المقيدالتغيرات في النقد 

 ( 464,040)  141,530  األنشطة االستثمارية  ( المستخدم فيالناتج من / ) النقد صافي  

     
     : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (564,121)  ( 641,059)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 (46,995)  ( 24,639)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل 

 (1,855)  ( 1,771)  المدفوع من مطلوب التأجير  

 (18)  ( 218)  تكاليف إضافية متكبدة من قروض 

 (69,149)  ( 71,881)  المدفوعات لسداد قروض 

 (682,138)  ( 739,568)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 (573,905)  15,286  في النقد وما يعادله )النقص(  /  صافي الزيادة 

 1,600,675  1,400,966  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 1,026,770  1,416,252  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

 


