
 

 

 

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

 )غير مدققة(  وحدة المالمرحلية المختصرة البيانات المالية 
 2020  مارس 31المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر



 

 

 

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

 قطر –الدوحة 

 )غير مدققة( وحدةالمالمرحلية المختصرة  المالية البيانات

 2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

 
  الصفحات          الفـهرس 

 1 الموحد  المختصرالمرحلي  بيان المركز المالي

 2 الموحدالمختصر   المرحلي  دخلبيان ال

 3 الموحد المختصر  المرحلي بيان الدخل الشامل

 4 الموحد المختصر  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 5 الموحد المختصر  المرحلي بيان التدفقات النقدية 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر  المرحليالدخل  بيان
 (قطري لاير باأللف)المبالغ  2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

  

  الثالثة أشهر 
  31المنتهية في 

 2020 مارس 

الثالثة أشهر   
  31المنتهية في 

 2019مارس 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   

     :اإليرادات 
 751,896  873,382  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 102,945  110,133  حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة 
 12,547  13,334  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت 

 3,092  5,286    شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل 
 24,816  14,414  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية 

 7,097  5,387  إيرادات آخرى 

 902,393  1,021,936  مجموع اإليرادات 

     
     :المصاريف 

 (162,761)  (189,618)  مصاريف تشغيلية  
 (31,028)  (30,542)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (185,459)  (222,910)  إهالك ممتلكات ومعدات 
 (286,929)  (299,312)  مصاريف التمويل 

 (666,177)  (742,382)  مجموع المصاريف 

  
 

 
 

  279,554  ربح الفترة 
    

236,216 

     
  ربح الفترة موزع على: 

 
 

 
  مالكي الشركة  

279,191 
 

235,991 
  غير مسيطرة أسهم 

363 
 

225 

 236,216  279,554  المجموع  

 0.04         0.05  العائد األساسي والمعّدل على السهم )باللاير القطري (   
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 ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

 

   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر  المرحليالدخل الشامل  بيان
 (قطري لاير باأللف)المبالغ  2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

  

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

 2020مارس 

الثالثة أشهر   
  31المنتهية في 

 2019مارس 

 )غير مدققة(   
 

 )غير مدققة( 

     

 236,216  279,554  ربح الفترة  
     

  الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر  
 

 
 

  تصنيفها في بيان الدخل:  لن يتمالبنود التي 
 

 
 

من خالل   بالقيمة العادلة  –المالية التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 (36,691)  الدخل الشامل اآلخر 

 
(11,407) 

 الحقاً في بيان الدخل:  قد يتم إعادة تصنيفهاالبنود التي 
  

  

 (246,858)  (674,667)  النقدية التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات  
 (19,406)  (75,887)  النقدية في المشاريع المشتركة 

 (507,691)  الشامل للفترة )الخسارة(   /  إجمالي الدخل
 

  (41,455) 

     

  للفترة منسوباً إلى:   الشامل )الخسارة( /    الدخل إجمالي 
 

 
 

 مالكي الشركة  
 

(508,054) 
 

(41,680) 

 225  363  أسهم غير مسيطرة 

 (507,691)  المجموع  
 

(41,455) 
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  ق(ع.الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.شركة قطر لنقل 

   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر  المرحليالتغيرات في حقوق الملكية  بيان
 (قطري لاير باأللف)المبالغ  2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

 رأس المال 

احتياطي 
 قانوني

 احتياطي
 العادلة القيمة

 أرباح توزيعات
 مدورة أرباح مقترحةنقدية 

 الملكية حقوق
 احتياطي قبل

 واألسهم التحوط
 تحوط احتياطي غير المسيطرة

 غير أسهم
 سيطرةم

         

 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 

 225 - 235,991 235,991 - - - - ربح الفترة
         لفترةلاآلخر الشامل  الدخل

من خالل  بالقيمة العادلة –المالية  في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -
 - - (11,407) - - (11,407) - - الدخل الشامل اآلخر

 - (246,858) - - - - - - في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات  -
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -

 - (19,406) - - - - - - في المشاريع المشتركة

 225 (266,264) 224,584 235,991 - (11,407) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 - - (554,026) - (554,026) - - -  2018توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 5,430 (2,353,968) 8,691,184 2,269,629 - 21,642 861,196 5,538,717 )غير مدقق( 2019مارس  31الرصيد كما في 

 6,246 (2,592,852) 9,444,062 2,388,245 554,026 1,624 961,389 5,538,778 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد كما في 

 363 - 279,191 279,191 - - - - ربح الفترة
         لفترةلاآلخر الشامل  الدخل

من خالل  بالقيمة العادلة –المالية  في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -
 - - (36,691) - - (36,691) - - الدخل الشامل اآلخر

 - (674,667) - - - - - - العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةفي القيمة التغيرات  -

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -
 - (75,887) - - - - - - في المشاريع المشتركة

 363 (750,554) 242,500 279,191 - (36,691) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 - - (554,026) - (554,026) - - - 2019توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 - - 2 - - - - 2 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 6,609 (3,343,406) 9,132,538 2,667,436 - (35,067) 961,389 5,538,780 )غير مدقق( 2020مارس  31الرصيد كما في 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
   قطر –الدوحة 

  وحدالمالمختصر  المرحلي التدفقات النقدية بيان
 (قطري لاير باأللف)المبالغ  2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

 

  

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

 2020مارس 

الثالثة أشهر   
  31 المنتهية في

 2019مارس 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   

     األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية من 
 236,216  279,554  الفترةربح 

     :تعديالت

 185,459  222,910  إهالك ممتلكات ومعدات

 286,929  299,312  مصاريف تمويل

 6,658  6,500  " 16اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " تصنيف 

 (102,945)  (110,133)  حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

 (3,092)  (5,286)  إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (24,816)  (14,414)  فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

 (7,097)  (5,387)  إيرادات أخرى

 1,989  1,878  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  674,934  579,301 

     التغيرات في رأس المال العامل:

 34  (169)  المخزون

 (408,611)  (154,512)  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 338,060  136,308  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 (3,133)  97,307  مطلوبات أخرى

 31,495  (5,798)  مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 (309)  (3,503)  المشتركة المشاريع شركات إلىمستحق 

 536,837  744,567  النقد الناتج من التشغيل

 (17,477)  (48,011)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (270)  (526)  ةموظفين مدفوعللخدمة المكافأة نهاية 

 519,090  696,030  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 

 14,628  (9,071)  بالصافي -قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 57,365  24,050  مشتركةتوزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع 

 (38,737)  (76,219)  شراء ممتلكات ومعدات 

 23,054  31,338  إيرادات استثمارات مقبوضة

 (400,841)  (398,862)  يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد 

 (344,531)  (428,764)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

     األنشطة التمويلية:التدفقات النقدية من 

 -  2  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 (509,786)  (511,131)  نمساهميتوزيعات أرباح مدفوعة لل

 (48,355)  (45,386)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 (11,265)  (11,265)  المدفوع من مطلوب التأجير التمويلي 

 -  (43,811)  المدفوع لسداد القروض

 (569,406)  (611,591)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (344,325)  في النقد وما يعادلهالنقص صافي 
 

(394,847) 

 1,051,213  1,052,775  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 656,366  708,450  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
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