
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2022يونيو  30في    لفترة الستة أشهر المنتهية

 مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 



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

 قطر  –الدوحة 

 

 المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 
 
 
 

 صفحـةال رقم             الفهرس
 

          

 1           المختصرة الموحدة البيانات المالية المرحلية  حول مراجعة الحسابات المستقلمدقق تقرير 
 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  

 2      المختصر الموحد  بيان المركز المالي المرحلي
 

 3       المختصر الموحد بيان الدخل المرحلي
 

 4      المختصر الموحد  بيان الدخل الشامل المرحلي
  

 5     المختصر الموحد  المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

 6      المختصر الموحد  بيان التدفقات النقدية المرحلي
 

 15- 7              إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 

 
 



 

 

 

 الموحدة  الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة    مدقق تقرير  
  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(إلى مجلس إدارة  

 

 مقدمة 
المختصرة  بمراجعة  قمنا  لقد المرحلية  المالية  لشركة    الموحدة  البيانات  المحدودة  المرفقة  الغاز  لنقل  )ش.م.ع.ق( قطر    )ناقالت( 

، والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي 2022يونيو  30كما في  وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة"( )"الشركة"(
في  الموحد  المختصر   المرحلي    2022يونيو    30كما  الدخل  الدخل  و   ،الموحدالمختصر  وبيان  المختصر    الشاملبيان  المرحلي 

لفترة الستة    الموحد  المختصروبيان التدفقات النقدية المرحلي    ،الموحدوبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر  ،  الموحد
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة األخرى.  

 

م  رق  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً   ةالموحدالبيانات المالية المرحلية المختصرة    هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤول  الشركة   إدارة  مجلس  إن
  الموحدة   المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  حول  نتيجة  إصدار  هي  مسؤوليتنا  إن .  (IAS 34)  "المرحلية  المالية   التقارير "  34

  . بها قمنا التي المراجعةإجراءات   إلى استنادا
 

 المراجعة نطاق
 المستقل  المدقق  قبل  من  المرحلية  المالية  بيانات ال  مراجعة"  2410  رقم  المراجعة  بمهام  الخاص  الدولي  للمعيار  وفقاً   مراجعتنا  تمت  لقد

 وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  من  االستفسار  على  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  أعمال  تشتمل".  للمنشأة
 التدقيق  لمعايير  وفقاً   يتم  الذي  التدقيق  نطاق  عن  كثيراً   يقل  المراجعة  نطاق  إن .  أخرى   إجراءات  إلى  باإلضافة  تحليلية  مراجعة  إجراءات
  أعمال   خالل  من  تحديدها  يمكن  التي  الهامة  األمور  بكافة  علم  على  يجعلنا  الذي  التأكيد  على  الحصول  من  يمكننا  ال  وبالتالي  ،الدولية
 حول أعمال التدقيق.   رأياً  نبدي ال فإننا وعليه،. التدقيق

 
 النتيجة
 الموحدة   المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  بأن  نعتقد  جعلناسترع انتباهنا أي أمور تي  لم  ،التي قمنا بها  مراجعةأعمال ال  إلى  استناداً 
 . 34  رقم الدولي  ةالمحاسب لمعيار وفقاً  ،الجوهرية النواحي كافة  من ، لم يتم إعدادها المرفقة

 
 
 

 عن إرنست ويونـغ
 

 
 
 

 د  ـــــــــــــد سي ــــــــــــــــــأحم

  326سجل مراقبي الحسابات رقم 

2022أغسطس  08الدوحة في  

Nathaniel Brines
Stamp





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

 الموحد المختصر المرحلي الدخل بيان

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  الرياالت القطرية( )المبالغ بآالف 
 

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  يتجزأ الجزًءا  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر   
 30المنتهية في 

 2022يونيو 

لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2021يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 

      
      :اإليرادات

 1,755,904  1,761,273   إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل

 206,362  322,940  4 أرباح شركات المشاريع المشتركةمن  حصة 

 22,987  25,289   الوكاالت إيرادات الخدمات البحرية وخدمات 

 19,627  6,173   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 10,687  27,460   الفوائد واألرباح واإليرادات األخرى

 2,015,567  2,143,135   اإليرادات  اجمالي

      

      روفات: المص

 (366,258)  (363,430)   مصاريف تشغيلية  

 (44,615)  (44,224)   مصاريف عمومية وإدارية 

 (439,672)  (439,410)  3 ومعدات  ممتلكات استهالك

 (529,428)  (565,969)   مصاريف التمويل

 (1,379,973)  (1,413,033)   اجمالي المصروفات 

      

      

 635,594  730,102   ربح الفترة 

      

      

      على: ربح الفترة موزع 

 635,187  729,641   مالكي الشركة  

 407  461   األسهم غير المسيطرة

 635,594  730,102   جمالياال

 12 لسهم )بالريـال القطري للسهم( معدل لالعائد األساسي وال

 

0.13 

 
 

0.11 



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

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد 

   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  يتجزأ الجزًءا  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

  2022يونيو 

ة أشهر  لفترة الست
  30المنتهية في 

 2021يونيو 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    

    

 635,594  730,102 ربح الفترة 

    

      الدخل الشامل اآلخر

    

    : في الفترات الالحقة بيان الدخلإلى  تصنيفها لن يتم إعادةبنود 

  21,827  27,106 مالية في القيمة العادلة الستثمارات  اتالتغير

    

    : بيان الدخل إلىتصنيفها الحقاً إعادة قد يتم بنود 

  458,878  984,514 التدفقات النقدية  تحوطمشتقات في القيمة العادلة ل اتالتغير

تحوط  مشتقات حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة ل
  38,382  185,477 النقدية في المشاريع المشتركةات التدفق

 1,154,681  1,927,199 للفترة الشامل  إجمالي الدخل

    

    للفترة موزع على:  الشاملإجمالي الدخل 

    

 1,154,274   1,926,738 مالكي الشركة  

 407            461          األسهم غير المسيطرة

 1,154,681     1,927,199 اإلجمالي



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

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  يتجزأ الجزًءا  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  احتياطي قانوني   رأس المال  
احتياطي القيمة  

  العادلة 
توزيعات أرباح  

  أرباح مدورة   مقترحة نقدية  

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  

 407    -   635,187  635,187  -   -   -   -    الفترةربح 

                للفترة  لدخل الشامل اآلخرا

 -   -   21,827  -   -   21,827  -   -  المالية  لالستثماراتفي القيمة العادلة التغيرات  -

 -   458,878        -   -   -   -   -   -  تحوط التدفقات النقدية لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -

تحوط  لمشتقات حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -   38,382          -   -   -   -   -   -  المشتركةالتدفقات النقدية في المشاريع 

 407    497,260       657,014  635,187  -   21,827      -   -  الدخل الشامل للفترة إجمالي 

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

 7,296  (2,433,837)  10,076,180  3,429,189  -   30,800  1,077,411  5,538,780 ( )مراجع -  2021يونيو  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 2022يناير  1الرصيد كما في  

 461  -   729,641    729,641  -  -  -  - ربح الفترة

                للفترة  الدخل الشامل اآلخر

 -  -     27,106  -  -  27,106  -  - المالية  لالستثماراتغيرات في القيمة العادلة الت  -

 -  984,514    -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية  طتحو لمشتقات  غيرات في القيمة العادلةالت  -

تحوط  لمشتقات حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -  185,477    -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 461  1,169,991  756,747  729,641  -  27,106  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

 5,705  (848,761)  10,874,513  4,043,096  -  78,395  1,212,758  5,540,264 ( )مراجع -  2022يونيو  30الرصيد كما في  



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

 المرحلي المختصر الموحد  التدفقات النقديةبيان 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
 

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  ال يتجزأجزًءا  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

- 6 - 
 

  

لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2022يونيو 

لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2021يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة(  ح إيضا 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 635,594  730,102   ربح الفترة 

      تعديالت للبنود التالية: 

 439,672  439,410  3 ومعدات  ممتلكاتاستهالك 

 529,428  565,969   مصاريف التمويل 

 3,998  3,907   16 رقم المالية للتقارير الدولي  للمعيار وفقا التمويلي التأجير  تصنيف

 (206,362)  (322,940)  4 حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

 (19,627)  (6,173)   المشاريع المشتركة إيرادات فوائد من قروض لشركات 

 (10,687)  (27,460)   الفوائد واألرباح واإليرادات األخرى 

 (537)  -   من إعادة هيكلة عقد ايجار   ربح

 300       -   لديون مشكوك في تحصيلها   مخصص

 2,311  4,207   خدمة الموظفين المخصص مكافأة نهاية 

   1,387,022  1,374,090 

      التغيرات في رأس المال العامل: 

 (675)  986   مخزون

 (33,687)  (275,089)   ذمم تجارية مدينة وأخرى  

 (34,231)  282,804   ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة  

 (19,466)  (20,999)   مطلوبات أخرى 

 14,260  (17,748)   مستحق من شركات المشاريع المشتركة 

 2,287       22,167   مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 1,302,578  1,379,143      التشغيلالنقد الناتج من 

 (522,727)  (501,234)   مصاريف تمويل مدفوعة 

 (2,441)  (1,030)   مدفوعة للموظفين الخدمة ال مكافأة نهاية 

 777,410  876,879   من األنشطة التشغيلية الناتج صافي النقد  
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 -  (58,695)  4 مشروع مشترك شركة استثمار إضافي في 

 (48,653)  593,988   بالصافي  – قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 43,022  160,097  4 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة  

 (12,872)  (33,769)  3 ومعدات   ممتلكات  شراء

 22,007  19,848   انخفاض في النقد المقيد  

ً يوم  ٩0ودائع ألجل تستحق بعد   58,649    337,610   ا

 19,671  49,945   إيرادات استثمارات مقبوضة 

 81,824  1,069,024   األنشطة االستثمارية  من الناتج صافي النقد  

      
      :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (582,651)  (649,435)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 (31,336)  (18,410)   توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل 

 (3,625)  (3,541)   من مطلوب التأجير التمويلي   المدفوع

 (18)  (218)   متكبدة من إعادة تمويل تكاليف 

 (575,547)  (533,504)   لقروض ا سداد مدفوعات

 (1,193,177)  (1,205,108)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
      

 (333,943)  740,795   حكمه   فيفي النقد وما   (النقصالزيادة / )صافي  

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

 1,266,732  2,141,761  5/1 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
 
 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( القطرية الرياالت بآالف المبالغ)
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1

)"ناقالت" أو "الشركة"( كشركة مساهمة عامة في دولة قطر    (ق.ع)ناقالت( )ش.م.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة    تم تأسيس
م  . بدأ تداول أسهالصادر من قبل وزارة االقتصاد والتجارة 28566 وسّجلت تحت السجل التجاري رقم 2004يونيو  9بتاريخ 

   . 2005بريل أ 7الشركة في بورصة قطر بتاريخ 
 

 

 االستثمارمباشر لناقالت عابرة للمحيطات أو    استحواذإن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز إما من خالل  
 مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى. اتفي شرك

 

بـ "المجموعة"   إليها معاً تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة ويشار  
 في شركات المشاريع المشتركة. المجموعةومساهمات 

 

إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل رئيسي من   ،بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر
القول بأن المجمو دولة  عقود مع شركات محلية داخل   البيئة  عة تقدم خدماقطر. لذا فإنه يمكن    االقتصاديةت ضمن نفس 

   .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   2
 

 أسس اإلعداد     2/1
"التقارير المالية المرحلية"   ( 34)تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية والتي تم إظهارها بالقيمة العادلة. ال تتضمن هذه البيانات المالية 
معلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة لذا يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة جميع ال

. باإلضافة إلى  2021ديسمبر    31جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  
ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية    2022يونيو    30المنتهية في  ذلك فإن نتائج فترة الستة أشهر  

  . 2022ديسمبر  31المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر واألحكام والتقديرات    2/2
يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة أن تستخدم أحكاما وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  
السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الصادر عنها التقرير. قد تختلف المبالغ الفعلية 

التقديرات. إن األح للمجموعة والمصادر  عن هذه  المحاسبية  السياسات  التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق  الهامة  كام 
  31  للسنة المنتهية فيللمجموعة  الموحدة  السنوية  الرئيسية لتقدير االحتماالت هي ذاتها المطبقة في إعداد البيانات المالية  

 . 2021ديسمبر 
 

للمجموعة  الموحدة  السنوية  مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية  تتفق أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة  
   . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
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 تتمة    –أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 السياسات المحاسبية الهامة     2/3
المالية   البيانات  المطبقة في هذه  المحاسبية  المالية  السياسات  البيانات  في  المطبقة  نفسها  المختصرة هي  المرحلية  الموحدة 

، باستثناء اعتماد معايير أو تعديالت أو تفسيرات جديدة  2021ديسمبر    31الموحدة للمجموعة، كما في وللسنة المنتهية في  
 . 2022يناير  1صادرة وسارية اعتبارا من 

 

 : 2022يناير  1والسارية اعتبارا من لمعايير أو التعديالت أو التفسيرات الصادرة ا

 

 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  •

   16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  -الممتلكات والمنشآت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود   •

 37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  -العقود المرهقة  •

شركة تابعة كجهة    - التقارير المالية ألول مرة    اعتماد المعايير الدولية إلعداد   1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •
 معتمدة ألول مرة  

المالية رقم   • التقارير  الدولي إلعداد  المالية    9المعيار  "  - األدوات  اختبار  في  االعتراف   10الرسوم  المائة" إللغاء  في 
 المالية       بالمطلوبات

 الضرائب في قياسات القيمة العادلة    -الزراعة  41المعيار المحاسبي الدولي   •

 

، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  2022يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في عام  
 للمجموعة. 

 

 كن فعالة بعد:ولكنها لم ت الصادرة،المعايير أو التعديالت أو التفسيرات 

 

.ولكنه لم يصبح فعاال بعد صدري معيار أو تفسير أو تعديل تعتمد المجموعة التطبيق المبكر أللم 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
 

- ٩ - 

 
   ممتلكات ومعدات 3

 

  أثاث وتجهيزات   معدات   السفن 
 حق موجودات
 االجمالي  أخرى   االستخدام

            : التكلفة
 31,797,969  174,859  68,557  41,035  15,045  31,498,473 )مدققة(  2021يناير  1في 

 14,237  2,948  -  26  -  11,263 إضافات خالل السنة  

 -  (491)  -  451  -  40 التنفيذ قيد  رأسمالية أعمال من تحويل

 (147,037)  (138,940)  (7,937)  -  (160)  - / تسويات خالل السنة  اتاستبعاد

 31,665,169  38,376  60,620  41,512  14,885  31,509,776 )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

            

 33,769  11,374  -  -  -  22,395 إضافات خالل الفترة

 (40,311)  (142)  -  -  -  (40,169) / تسويات خالل الفترة اتاستبعاد

 31,658,627  49,608  60,620  41,512  14,885  31,492,002 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

            

            االستهالك المتراكم:

 8,636,777  160,078  3,428  29,883  14,666  8,428,722 )مدققة(  2021يناير  1في 

 901,413  4,020  6,062  11,629  264  879,438 استهالك السنة

 (139,497)  (138,940)  (397)  -  (160)  - / تسويات خالل السنة  اتاستبعاد

 9,398,693  25,158  9,093  41,512  14,770  9,308,160 )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

            

 442,441  678  3,031  -  10  438,722 استهالك للفترة 

 (39,473)  -  -  -  -  (39,473) / تسويات خالل الفترة اتاستبعاد

 9,801,661  25,836  12,124  41,512  14,780  9,707,409 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

            

            صافي القيمة الدفترية:

 21,856,966  23,772  48,496  -  105  21,784,593 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

 22,266,476  13,218  51,527  -  115  22,201,616 )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

  إلى المصروفات العمومية واإلدارية.مليون ريال قطري(  6 :2021ديسمبر   31) ريال قطري  مليون  3بمبلغ  استهالكتم تبويب مصروف * 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
 

- 10 - 

 

 مشاريع مشتركة شركات االستثمار في  4
 ي قطر  ريـالألف  
  

 4,193,685 )مدققة( 2021يناير  1الرصيد في 

 199,874 مشروع مشترك فياستثمار اضافي 

 493,560 لسنة ا نتائجحصة من 

 13,184 ة ع مشتركيراخسارة تم تسويتها مقابل قرض لمش

 17,829 مشروع مشترك  فيخسائر عن إضافي  مطلوبمقابل  سويةت

 131,995 * للسنة حصة من احتياطي التحوط 

 (149,782) توزيعات أرباح مستلمة للسنة

 4,900,345 )مدققة(  2021ديسمبر  31في  الرصيد

 58,695 استثمار إضافي في مشروع مشترك

 322,940 2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  نتائجالحصة من 

 5,990 مقابل قرض لمشاريع مشتركة خسارة تم تسويتها

 (29,665) مشترك تسوية مقابل مطلوب إضافي عن خسائر في مشروع 

 185,477 *  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في الحصة من احتياطي التحوط 

 (160,097) 2022يونيو  30توزيعات أرباح مستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 5,283,685 )مراجعة( 2022يونيو  30الرصيد في 
 

مليون  3,6 ربح بمبلغ: 2021) قطري  الري  مليون  صفر بإجمالي مبلغ ركع مشت لمشرو التحوط  ربح منحصة ال استبعادتم * 
 .  ع المشترك المعنيةو المشر  ةوالذي تمت تسويته مقابل قرض لشرك (ريال قطري 

 

 

 لدى البنوك   النقد واالرصدة 5
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 )مدققة( (مراجعة) 
   

 507 482 الصندوق   في نقد 

 847,920 1,314,191 حسابات تحت الطلب وجارية -نقد لدى البنوك 

 2,462,569 2,379,660 * ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 20,298 20,298 )أ( أرصدة بنكية أخرى 

 108,016 123,413 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 3,439,310 3,838,044   اإلجمالي 
 

 (. %2,5  إلى% 0,01:  2021)  %3,26 إلى  % 0,13 الفائدة والربح على الودائع ما بينتتراوح أسعار  *
 

 ما في حكمه و نقد ال 5/1
 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 2,607,642 3,838,044 نقد وأرصدة لدى البنوك

   :يخصم

 (20,323) (20,298) أرصدة بنكية أخرى )أ(  -

 (162,266) (123,413) بنكية أخرى )ب(أرصدة  -

ً يوم ٩0ودائع ألجل تستحق بعد  -  (948,619) (1,335,892)  ا

 (209,702) (216,680) النقد المقيد -

 
2,141,761 1,266,732 

 

 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
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 تتمة   –لدى البنوك   النقد واالرصدة 5
 
 يل القسط الثانيم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصأسهمهم التي ت  عنلنقدية المستحقة الدفع للمساهمين  المبالغ ايمثل الرصيد   )أ( 

   .رأس المال من المستدعى
 للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها. ةالمستحق  يةالنقدالمبالغ يمثل الرصيد  )ب(

 
 رأس المال  6

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 5,540,263,600 5,540,263,600 والمكتتب به  رأس المال المصدر

 المبلغ المبلغ 

  قطريلاير 1والمدفوع بقيمة إسمية والمكتتب به س المال المصدر أر
 5,540,264 5,540,264 للسهم 

 
 االحتياطي القانوني    7

 رصيده يبلغ القانوني حتى لالحتياطي كل سنة ربح صافي من% 10 نسبته ما تحويل يتم أن على للشركة األساسي النظام ينص

 .للشركة األساسي النظام حددها التي في الحاالت إال للتوزيع قابل غير احتياطي وهو  المدفوع، المال رأس قيمة من %50يعادل   ما
 المالية المرحلية المختصرة الموحدة.   البيانات هذه في قانوني احتياطي مبلغ احتساب يتم لم

 

 احتياطي التحوط    8
 كأداة  تم تصنيفها  يللمشتقات المالية الت العادلة القيمة في التغيرات من الفعال الجزء في المجموعة حصة االحتياطييمثل هذا  

 مشاريع لشركات التحّوط احتياطي من المجموعةوحصة   التابعة شركاتها إحدى قبل من تسجيلها تم التي النقدية للتدفقات تحوط

   .مشتركة
 

 ينخفض أن يتوقع  .العادلة القيمة إلى الفائدة  أسعار مبادالت تقييم  إعادة من محاسبيا قيداً  السالبة بالقيمة التحوط احتياطي يمثل

ليس من المتوقع   .الفائدة أسعار لمبادالت  ساسيالمبلغ األ وانخفاض القروض سداد مع وذلك الوقت مرور مع  التحوط احتياطي
 الفائدة أسعار مبادالت من السلبي التحوط  احتياطي ينشأ المدورة.  على بيان الدخل الموحد أو األرباح    إحتياطي التحوطأن يؤثر  

 تأجير اتفاقيات في بالدخول المجموعة تقوم كذلك .سفن بناء بغرض اقتراضها تم فوائد متغيرة عنها تحتسب قروض إلى تعود التي

 تدفقات نقدية االستراتيجية هذه عن ينتج أن يتوقع.  السفن من الناتجة المستقبلية النقدية التدفقات لتثبيت وذلك طويلة األجل سفن

 أو أسعار الفائدة. ر النقل في أسعا التقلبات عدم التأكد الذي يالزم  وتقليل المستقبل في استقرارا أكثر



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
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 القروض     9
 

 تشتمل القروض على ما يلي: 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 1,661,448 1,615,929    1   قرض

 10,473,231 10,220,117 تسهيالت بنكية رئيسية

 1,195,672 1,166,685 تسهيالت بنكية ثانوية 

 2,932,859 2,847,924 سندات رئيسية فئة )أ(

 746,150 724,814 سندات ثانوية فئة )أ( 

 910,383 910,383 2قرض 

 1,473,759 1,374,146   3قرض 

 546,230 546,230 4قرض 

 (16,813) (16,113) : تكاليف إصدار السندات يخصم

 (9,336) (218)  : تكاليف إعادة تمويليخصم

 (3,296) (2,597) 1 التكاليف المتكبدة للقرض: يخصم

 (2,253) (1,765) 2 التكاليف المتكبدة للقرض: يخصم

 (3,671) (1,803) 3يخصم: التكاليف المتكبدة للقرض 

 (3,340) (3,062) 4يخصم: التكاليف المتكبدة للقرض 

 (51,187) -   األعمال من دمجالقيمة العادلة  أرباح: يخصم

 19,849,836 19,380,670 اإلجمالي 

 
   مصنفة كما يلي:

 1,707,139 2,278,896 مستحقة الدفع خالل سنة واحدة 

 18,142,697 17,101,774 مستحقة الدفع بعد سنة

 
هو موضح والقروض والسندات كما  التحّوط(    باستثناء)المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على التسهيالت قصيرة/ طويلة األجل  

 (. 2021ديسمبر  31في  % 2.26534) %2.46139 وه  2022 يونيو 30عاله بتاريخ أ 
 

 القيمة العادلة لمبادالت سعر الفائدة    10
 

والتي تم تصنيفها كمشتقات تحوط التدفقات   مبادلة أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية  اتفاقياتدخلت المجموعة في  
 مليون   9,682مبلغ    مبادلة أسعار الفائدة  التفاقياتالمبلغ األساسي المتبقي    اجمالي   كان،  2022  يونيو  30 فيكما  .  النقدية

:  2021)  قطري   الري  مليون   1,002  مبلغالقيمة العادلة السالبة  صافي  قطري( و   الريمليون     2021:10,188)  قطري   الري
  قطري(. ريال مليون  1,986

 
 
 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
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  األطراف ذات العالقةمع معامالت ال   11

 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2022يونيو 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

 2021يونيو 

 (مراجعة) (مراجعة) 

   
 (48,653) 593,988 قروض لشركات مشاريع مشتركة )بالصافي( 

 19,627 6,173 فوائد قروض لشركات مشاريع مشتركةمن إيراد 

 4,572 4,631 المدراء  كبار  رواتب ومكافآت

 2,950 2,950 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة 
 

 العائد على السهم     12
 

  على السهم بقسمة ربح الفترة على المّعدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. األساسي العائد احتسابيتم 
 

 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2022يونيو 

ة أشهر  لفترة الست
  30المنتهية في 

 2021يونيو 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 187, 635 729,641 إلى مالكي الشركة  العائدربح الفترة 

 5,538,779,530 5,540,263,600   المعّدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 0,11 0,13 على السهم )لاير قطري(  عدلالعائد األساسي والم
 

يتساوى  على السهم    عدلالموبالتالي فإن العائد    ،محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل الفترة  عدلةملم تكن هناك أسهم  
   لعائد األساسي على السهم.ا مع

 

 القيمة العادلة    13
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

الهرمي التدّرج  وضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في  ي
للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت 

 لقيمة العادلة. ا متقاربة بشكل معقول معالقيمة الدفترية 
 

والمستحق من الشركات    األخرى   رصدة المدينةواأل  ة المدينةالتجاري  ذمم القروض للمشروعات المشتركة والكل من  ال يتم تضمين  
متقاربة ألن قيمتها الدفترية    ،في الجدول أدناهالذمم الدائنة  والقروض التي تحمل فائدة والقروض و   بنكيةالمشتركة واألرصدة ال

   لقيمة العادلة.ا بشكل معقول مع
 

لعقود تبادل أسعار  القيمة العادلة    احتسابيتم    في سوق نشط.  سعار المدرجة األمن    أسهمفي    لالستثمارات تستمد القيمة العادلة  
المبادلة. القيمة العادلة  في عقود  ألطراف المقابلة  لمستقبلية المقدرة المنقولة عن االقيمة الحالية للتدفقات النقدية ا باستخدام  الفائدة  

   لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
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 تتمة   –القيمة العادلة    13
 

 تتمة  -  القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 العادلة ةالقيمج تدر  
 . العادلة بالقيمةالمقيمة و   التالية المالية المجموعة األدواتتمتلك  ،تاريخ التقرير كما في

 

 : يلي اكم التقييم بأسلوبالتالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية الهرمي تدّرج التستخدم المجموعة  
 

 .متماثلة: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات 1المستوى  •

على القيمة العادلة يمكن مالحظتها، إما   جوهري تقنيات أخرى بحيث جميع المدخالت التي لها تأثير  :  2المستوى   •
 بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 ال التي  ، تلك المدخالت  على القيمة العادلة المسجلة   الجوهري تقنيات تستخدم المدخالت ذات التأثير    :3المستوى   •
 . تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

 

1المستوى  : 2022يونيو  30 2المستوى   3المستوى   جمالياإل   

     
     :مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 189,808 - - 189,808 مالية استثمارات 

     مقاسة بالقيمة العادلة: مالية  مطلوبات

 1,001,636 - 1,001,636 -   المستخدمة للتحوط الفائدةعقود مبادلة أسعار 

 : 2021ديسمبر  31
  

 
 

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

 162,702 - - 162,702 مالية استثمارات 

     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

 1,986,150 - 1,986,150 - المستخدمة للتحوط عقود مبادلة أسعار الفائدة

 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى     14

من عمالء )مصنفة كذمم تجارية يقابلها دفعات مقدمة  لم يتم تحريرها و   تتعلق بفواتير  دفعات مقدمة  تشتمل الذمم المدينة على 
 ( والتي ستتم مقاصتها مقابل بعضها البعض عند تحرير الفواتير. وأخرى  دائنة

  



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )المبالغ بآالف الرياالت القطرية( 
 

 
 

- 15  - 

  
 والتزامات طارئة تعهدات    15

 

 :  دالت الفائدةع)أ( ارتباطات عقود تبادل م
دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتسب عنها 

 معدالت فائدة متغّيرة. 
 

 : وإرتباطات  ضمانات وخطابات اعتماد )ب(
 

   :ضمانات متبادلة [1]
 قامت الشركة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض وعقود تبادل أسعار الفائدة.

 

مليون ريال    7,9:  2021) قطري   ريال  مليون   8,3  مبلغ   2022  يونيو  30قيمة الضمانات البنكية كما في    كانت [2]
 قطري(. 

 2022  يونيو  30كما في  متضمنًا الحصة من المشاريع المشتركة    اتقيمة خطابات االعتمادات والضمانكانت   [3]
 مليون ريال قطري(.  32,9: 2021) قطري  ريال مليون  31,6مبلغ 

   130,3 مبلغ 2022  يونيو  30كما في  بما في ذلك الحصة من مشاريع مشتركة    االلتزامات الرأسماليةقيمة  كانت   [4]
   مليون ريال قطري(.  339,2: 2021) قطري  ريال مليون 

 

 :عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج( 
 

سنة تقريبًا من تاريخ التسليم لكل ناقلة مع وجود خيار    25دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير لناقالتها لفترة أولية مدتها  
 لتجديد هذه االتفاقيات. 

 

   19- جائحة كوفيد   16

.  0202( باعتبارها جائحة عالمية ألول مرة في مارس 19-أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد
إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن االضطرابات الذي قد تنجم عن تفشي الجائحة  المجموعة لم يتأثر الطلب األساسي على خدمات 

رة الشركة مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بالجائحة على الرغم من أن اإلدارة  في نهاية المطاف تظل غير مؤكدة. تواصل إدا
المتوقع أن تغير من تأثير الجائحة على عمليات الشركة في المستقبل  في الوقت الحالي ليست على دراية بأي عوامل من 

 . المنظور


