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

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ال يتجزأجزًءا  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر   
 30المنتهية في 

 2020يونيو 

لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 

      
      :اإليرادات

 1,512,547  1,747,695   إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل

 218,982  200,526  4 أرباح شركات المشاريع المشتركةمن  حصة 

 25,859  28,716   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت 

 6,154  10,342   المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض لشركات 

 40,240  23,105   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسالمية 

 12,218  10,600   إيرادات أخرى 

 1,816,000  2,020,984   مجموع اإليرادات 

      

      : المصاريف

 ( 327,190)  (375,214)   مصاريف تشغيلية  

 (62,083)  (54,840)   وإدارية مصاريف عمومية 

 ( 374,277)  (445,725)  3 إهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 576,393)  (595,432)   مصاريف التمويل

 ( 1,339,943)  (1,471,211)   مجموع المصاريف

      

      

 476,057  549,773   ربح الفترة 

      ربح الفترة موزع على: 

 475,578  549,079   مالكي الشركة  

 479  694   األسهم غير المسيطرة

 476,057  549,773   المجموع

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

 
0.10 

 
0.09 



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

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد 

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ال يتجزأجزًءا  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

ة أشهر  لفترة الست
  30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    

    

 476,057  549,773 ربح الفترة 

    

    الشامل اآلخر   خسارة(ال) /الدخل 

    

    : في بيان الدخل تصنيفها ي لن يتمالبنود الت

 (16,790)  (21,069) المالية في القيمة العادلة لالستثمارات  اتالتغير

    

    : الحقاً في بيان الدخل البنود التي يمكن تصنيفها 

 ( 472,623)  ( )680,043 التدفقات النقدية  تحوطمشتقات التغير في القيمة العادلة ل

تحوط  مشتقات حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة ل
 (57,130)  (83,841) ات النقدية في المشاريع المشتركةالتدفق

 (70,486)  (235,180) للفترة الشامل  )الخسارة(/  إجمالي الدخل

    

    للفترة موزع على:  الشامل)الخسارة(  /إجمالي الدخل 

    

 (70,965)  (235,874) مالكي الشركة  

 479  694 األسهم غير المسيطرة

 (70,486)  (235,180) المجموع



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

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ال يتجزأجزًءا  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  رأس المال  

احتياطي  
  قانوني 

احتياطي القيمة  
  العادلة 

توزيعات أرباح  
  أرباح مدورة   نقدية مقترحة 

حقوق الملكية قبل  
احتياطي التحوط  

األسهم غير  و 
  احتياطي تحوط   المسيطرة 

األسهم غير  
 المسيطرة 

                
 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  

 479  -   475,578  475,578  -   -   -   -  ربح الفترة
                للفترة الشامل اآلخر  )الخسارة( / الدخل 

 -   -   (16,790)  -   -   (16,790)  -   -  المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
تحوط التدفقات  لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -

 -   (472,623)    -   -   -   -   -   -  النقدية
لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -

 -   (57,130)  -   -   -   -   -   -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

 479  (529,753)  458,788  475,578  -   (16,790)  -   -  الشامل للفترة)الخسارة(  / إجمالي الدخل 
 -   -   ( 554.026)   -   ( 554.026)   -   -   -  2018توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 5,684  ( 2,617,457)     8,925,388  2,509,216  -   16,259  861,196  5.538.717 ( )مراجع -  2019يونيو  30الرصيد 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  

 694  -   549,079  549,079  -   -   -   -  ربح الفترة

                للفترة )الخسارة( الشامل اآلخر  / ل الدخ

 -   -   (21,069)  -   -   (21,069)  -   -  المالية  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -

التدفقات   طتحو لمشتقات  التغيرات في القيمة العادلة -
 -   (680,043)  -   -   -   -   -   -  النقدية

لمشتقات  حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة  -
 -   (83,841)  -   -   -   -   -   -  تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة 

  528,010  549,079  -   (21,069)  -   -  )الخسارة( الشامل للفترة / إجمالي الدخل 

    

(763,884)  694 

 -   -   ( 554.026)   -   ( 554.026)   -   -   -  2019توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 -   -  2  -  -   -  -   2 العائدات من إصدار األسهم مقابل رأس المال 

 6,940  (3,356,736)  9,418,048  2,937,324  -   (19,445)  961,389  5,538,780 ( )مراجع -  2020يونيو  30الرصيد كما في  



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

 الموحد ية المرحلي المختصر بيان التدفقات النقد
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2020يونيو  

لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(   )مراجعة(   ح إيضا 

      النقدية من األنشطة التشغيلية: التدفقات 
 476,057  549,773   ربح الفترة

      تعديالت:

 374,277  445,725  3 إهالك ممتلكات ومعدات 

 576,393  595,432   مصاريف التمويل 

 تصنيف التأجير التمويلي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  16رقم  

 

13,008  13,326 

 ( 218,982)  (200,526)  4 أرباح شركات مشاريع مشتركة حصة من 

 (6,154)  (10,342)   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 (40,240)  (23,105)   من بنوك إسالمية وربح فوائد وتوزيعات أرباح إيرادات  

 (12,218)  (10,600)   إيرادات أخرى 

 3,404  3,410   الموظفين مخصص مكافأة نهاية خدمة 

   1,362,775  1,165,863 

      التغيرات في رأس المال العامل: 

 (417)  (1,815)   مخزون 

 ( 734,707)  (215,790)   ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 763,400  217,820   ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة  

 (5,867)  89,928   مطلوبات أخرى 

 37,391  4,502   مطلوب من شركات المشاريع المشتركة  

 14,227  (2,583)   مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة 

 1,239,890  1,454,837   التشغيل    النقد الناتج من

 ( 551,094)  (588,338)   مصاريف تمويل مدفوعة 

 (2,173)  (706)   مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

 686,623  865,793   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 -  (13,656)      4 استثمار إضافي في مشروع مشترك 

 11,720  (517,607)   بالصافي  – قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 57,365  294,251  4 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة  

 ( 138,983)  (102,470)  3 ممتلكات ومعدات   شراء

 779,873  (59,198)    يوم  90ودائع ألجل تستحق بعد 

 50,863  49,926   إيرادات استثمارات مقبوضة 

 760,838  (348,754)   األنشطة االستثمارية  / الناتج من  (المستخدم في )صافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 -  2   لعائدات من إصدار أسهم مقابل رأس المال ا

 ( 534,104)  (525,396)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 (27,779)  (32,044)   توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل 

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

 -  (1,821)   تكاليف المترتبة على قروض إضافية 

 -  364,153    متحصالت من قروض 

 ( 428,043)  (564,114)   المدفوع لتسديد القروض 

 ( 1,001,191)  (770,485)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 446,270  (253,446)   في النقد وما يعادله  / الزيادة  ( النقص)صافي  

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

 1,497,483  799,329  1/ 5 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 ونشاط الشركةالوضع القانوني  .1

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

 . 2005بريل أ 7م الشركة في بورصة قطر بتاريخ . بدأ تداول أسهوالتجارة

مباشر لناقالت عابرة للمحيطات أو   استحواذإما من خالل    إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز
 مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.  اتفي شرك االستثمار

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

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

 . االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 أسس اإلعداد   1.2
"التقارير المالية   (34) تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

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

لمختصرة الموحدة جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  المرحلية ا
ال تشير بالضرورة إلى    2020يونيو    30. باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  2019ديسمبر    31

 . 2020ديسمبر  31 النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في

   إدارة المخاطر واألحكام والتقديرات 2.2
يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة أن تستخدم أحكاما وتقديرات وافتراضات تؤثر 
قد   التقرير.  عنها  الصادر  والمصاريف  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  المحاسبية ومبالغ  السياسات  تطبيق  على 

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

 . 2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
للمجموعة  الموحدة  السنوية  تتفق أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية  

 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  السياسات المحاسبية الهامة 23.

المختصرة الموحدة مماثلة للبيانات المالية الموحدة المطبقة المرحلية  السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية  
 . 2019ديسمبر   31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

 

 التفسيرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول وأالمعايير والتعديالت   

ومع    ،الموحدة  ختصرةلمالية المرحلية الم ت الصادرة والفعالة في إعداد هذه البيانات ايالبعض المعايير أو التعد  تم تطبيق
 ذلك، لم يكن لها أي تأثير كبير في هذه البيانات المالية. 

  ختصرة المالية المرحلية الم  البياناتتطبيقها عند إعداد هذه  لم يتم    التيالمبكر و  للتطبيقمتاحة  المعايير  بعض الهناك  
 الموحدة.



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 ت ممتلكات ومعدا .3

  وتجهيزات أثاث   معدات   السفن  
موجودات حق  

 المجموع   أخرى  االستخدام 

            : التكلفة
 28,060,140  390,162  -  41,263  14,328  27,614,387 )مدققة(  2019يناير  1كما في 

 289,917  289,917  -  -  -  - إضافات خالل السنة  
 3,939,784  1,260  -  -  806  3,937,718 الحصول عليها عن طريق دمج األعمال

 143,039  -  143,039  -  -  - الجديد يار بموجب المع موجودحق استخدام 
 -  (245,852)  -  -  -  245,852 تحويل من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (434,186)  (67,744)  -  -  -  (366,442) خالل السنة تسويات  /  اتاستبعاد
 31,998,694  367,743  143,039  41,263  15,134  31,431,515 )مدققة(  2019ديسمبر  31كما في 

            
 102,470  46,390  -  -  -  56,080 خالل الفترة إضافات 

 -  (39,390)  -  -  -  39,390 تحويل من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (62,836)  (21,836)  -  -  (53)  (40,947) خالل الفترة تسويات  /  اتاستبعاد

 32,038,328  352,907  143,039  41,263  15,081  31,486,038 )مراجعة( 2020يونيو   30كما في 
            

            : اإلهالك المتراكم
 6,220,134  134,134  -  17,769  11,621  6,056,610 )مدققة(  2019يناير  1كما في 

 904,650  106,740  22,006  6,139  1,361  768,404 إهالك السنة 
 1,164,396  -  -  -  475  1,163,921 الحصول عليها عن طريق دمج األعمال

 (434,186)  (67,744)  -  -  -  (366,442) خالل السنة تسويات  /  اتاستبعاد
 7,854,994  173,130  22,006  23,908  13,457  7,622,493 )مدققة(  2019ديسمبر  31كما في 

            
 456,728  3,949  11,003  3,070  650  438,056 إهالك للفترة

 (62,836)  (21,836)  -  -  (53)  (40,947) خالل الفترة تسويات  /  اتاستبعاد
 8,248,886  155,243  33,009  26,978  14,054  8,019,602 )مراجعة( 2020يونيو   30في  كما
            

            صافي القيمة الدفترية: 
 23,789,442  197,664  110,030  14,285  1,027  23,466,436 )مراجعة( 2020يونيو   30في  كما

 24,143,700  194,613  121,033  17,355  1,677  23,809,022 )مدققة(  2019ديسمبر  31كما في 

 إلى المصروفات العمومية واإلدارية. مليون لاير قطري(  22:  2019ديسمبر  31)  لاير قطري مليون  11إهالك بمبلغ تم تبويب مصروف * 

  



 ( ق.ع)ناقالت( )ش.م.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 في شركات المشاريع المشتركة  استثمار .4
 ي قطر  ريـالألف  
  

 4,613,158 )مدققة(  2019يناير  1الرصيد كما في  
 437 مشروع مشترك  فياستثمار 

 (402,987) إلغاء االعتراف بمشروع مشترك 
 558,229 لسنة ا نتائجحصة من 

 (167,560) ربح من إلغاء االعتراف عن مساهمة محتفظ بها سابقا في مشروع مشترك 
 (120,362) ربح من خيار الشراء 

 32,042 مشروع مشترك خسارة تم تسويتها مقابل قرض ل 
 90,712 مشروع مشترك  فيخسائر عن إضافي  مطلوبمقابل  سويةت

 (53,366) * للسنة حصة من احتياطي التحوط 
 (172,081) توزيعات أرباح مستلمة للسنة

 4,378,222 )مدققة(  2019ديسمبر  31  كما في الرصيد
 13,656 استثمار إضافي في مشروع مشترك

 200,526 2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  نتائجالحصة من 
 11,041 لمشاريع مشتركة مقابل قرض اتسويتهتم  خسارة

 34,979 تسوية مقابل مطلوب إضافي عن خسائر في مشروع مشترك 
 (83,894) *  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في الحصة من احتياطي التحوط 

 (294,251) 2020يونيو  30توزيعات أرباح مستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 4,260,279 )مراجعة( 2020يونيو  30الرصيد كما في 

   مليون لاير قطري   1,8  ربح بمبلغ)  قطري  لاير  ألف  53  بإجمالي مبلغ   ركع مشتلمشروالتحوط    ربح   منحصة  ال  استبعادتم  
 . ع المشترك المعنيةوالمشر ةوالذي تمت تسويته مقابل قرض لشرك (2019في 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  .5
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 )مدققة( (مراجعة) 
   

 325 504 نقد بالصندوق  
 859,585 830,359 حسابات تحت الطلب وجارية -نقد لدى البنوك 
 1,398,009 1,237,185 ودائع ألجل   -نقد لدى البنوك 

 20,352 20,343 )أ( أرصدة بنكية أخرى 
 118,765 147,395 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 2,397,036 2,235,786 المجمــوع  

 (. 2019في   %3.25 إلى  %2.4) %2.45  إلى %  0,27 تتراوح أسعار الفائدة والربح على الودائع ما بين *

 وشبه النقد نقد  1.5

 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2020يونيو 

ة أشهر  لفترة الست
يونيو   30المنتهية في 

2019 
 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 2,149,328 2,235,786 نقد وأرصدة لدى البنوك
   ناقص:

 (20,422) (20,343) )أ( أرصدة بنكية أخرى  -
 ( 129,744) (147,395) )ب(أرصدة بنكية أخرى  -
 ( 501,679) (1,041,082) يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد  -
 - (227,637) النقد المقيد -

 799,329 1,497,483 

 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 )تابع(  نقد وأرصدة لدى البنوك .5

 )تابع(  نقد وشبه النقد 1.5

 من  المستدعى  يل القسط الثانيبالمزايدة والمتعلقة بتحصم بيعها  أسهمهم التي ت  عنلنقدية المستحقة الدفع للمساهمين  المبالغ ا )أ(
 . رأس المال

 للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.  ةالمستحق يةالنقدالمبالغ  )ب( 

 

 رأس المال .6
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 عدد األسهم  عدد األسهم  

 5,540,263,600 5,540,263,600  به كتتب والم رأس المال المصدر

 المبلغ المبلغ 
  قطريلاير 1لمدفوع بقيمة إسمية واوالمكتتب به س المال المصدر أر

 5,538,778 5,538,780 للسهم 

:   2019ديسمبر    31)  سهماً    2,968,140  عدد  %50األسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة    مجموع  بلغ ,    2020يونيو    30في         
 (. %50مصدرة ومدفوعة بنسبة أسهم   2,971,960

 

 قانوني  احتياطي .7

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

 

  التحوط احتياطي .8

 كأداة تم تصنيفها  يالمالية التللمشتقات   العادلة القيمة في التغيرات من  الفعال الجزء  في  المجموعة حصة االحتياطييمثل هذا  
 مشاريع لشركات التحّوط احتياطي من وحصة المجموعة  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
 احتياطي ينشأ  .الفائدة أسعار لمبادالت   ساسيالمبلغ األ وانخفاض القروض سداد مع وذلك الوقت مرور مع التحوط احتياطي
 .سفن بناء بغرض اقتراضها تم فوائد متغيرة عنها تحتسب  قروض إلى تعود التي الفائدة أسعار مبادالت من السلبي التحوط

.  السفن من الناتجة  المستقبلية النقدية  التدفقات لتثبيت وذلك  طويلة األجل سفن تأجير اتفاقيات في بالدخول  المجموعة  تقوم كذلك
ر  في أسعا   التقلبات  عدم التأكد الذي يالزم  وتقليل المستقبل في استقرارا أكثر تدفقات نقدية االستراتيجية هذه عن ينتج أن يتوقع
 الفائدة.أو أسعار النقل 
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 ض وقر .9

 تشتمل القروض على ما يلي: 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 1,820,765 1,798,005    1   قرض
 11,407,953 11,185,674 تسهيالت بنكية رئيسية
 1,302,458 1,277,094 تسهيالت بنكية ثانوية 
 3,095,299 3,095,299 سندات رئيسية فئة )أ(
 825,222 806,355 سندات ثانوية فئة )أ( 

 KEXIM   79,164 158,327تسهيالت كيكسم 
 KSURE  249,366 356,237تسهيالت كى شور

 546,230 910,383 2  قرض
 1,843,756 1,754,945   3  قرض

 (19,615) (18,915) ناقص: تكاليف إصدار السندات 
 (14,003) (12,836)  ناقص: تكاليف إعادة تمويل

 (5,985) (5,287) 1 التكاليف المتكبدة للقرضناقص: 
 (2,702) (3,822) 2 التكاليف المتكبدة للقرضناقص: 
 3 التكاليف المتكبدة للقرضناقص: 

 األعمال  من دمجناقصاً: مكاسب القيمة العادلة 
(9,283) 

(58,274) 
(11,158) 
(60,637) 

 21,242,147 21,047,868 المجموع

 
   مصنفة كما يلي:

 1,162,135 1,173,568 مستحقة الدفع خالل سنة واحدة 

 20,080,012 19,874,300 مستحقة الدفع بعد سنة

هو موضح  والقروض والسندات كما  التحّوط(    باستثناء)المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على التسهيالت قصيرة/ طويلة األجل  
 (. 2019ديسمبر  31في % 4.02128) %3.27046 وه  2020يونيو  30عاله بتاريخ أ

 

 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة  .10

والتي تم تصنيفها كمشتقات تحوط التدفقات   مبادلة أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية  اتفاقياتدخلت المجموعة في  
المتبقي    بلغ  2020يونيو    30 فيكما  .  النقدية المبلغ األساسي  الفائدة  التفاقياتمجموع    لايرمليون    11,089  مبادلة أسعار 
 2,477) قطري  لايرمليون    3,157  القيمة العادلة السالبة بقيمة  صافي  ( و2019قطري في سنة    لايرمليون    11,534)  قطري

 (.2019قطري في سنة   لايرمليون 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
 قطر  –الدوحة 
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 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 معامالت األطراف ذات العالقة  .11

 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2020يونيو 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

 2019يونيو 

 (مراجعة) (مراجعة) 

   
 11,720 (517,607) مشاريع مشتركة )بالصافي( قروض لشركات 

 6,154 10,342 إيراد فوائد قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 4,532 4,583 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين

 2,950 2,950 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع 

 العائد على السهم  .12

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

 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2020يونيو 

ة أشهر  لفترة الست
  30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 475,578 549,079 ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة  

 5,538,717,480 5,538,779,530   المعّدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 0.09 0.10 على السهم )لاير قطري(  عدلالعائد األساسي والم

 يتساوى مععلى السهم    عدلالممحتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل الفترة وبالتالي فإن العائد   عدلةملم تكن هناك أسهم  
 لعائد األساسي على السهم. ا

 

 القيمة العادلة .13

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

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

 لقيمة العادلة. ا قاربة بشكل معقول مع متالدفترية 

والمستحق من الشركات    ىاآلخر  رصدة المدينةواأل  ة المدينةالتجاري  ذممالقروض للمشروعات المشتركة والكل من  ال يتم تضمين  
ال واألرصدة  قيمت   بنكيةالمشتركة  أدناه ألن  الجدول  في  الدفع  المستحقة  والحسابات  والقروض  فائدة  تحمل  التي  ها  والقروض 

 . لقيمة العادلةا متقاربة بشكل معقول مع الدفترية 

 
لعقود تبادل أسعار  القيمة العادلة    احتسابيتم    في سوق نشط.  سعار المدرجةاألمن    أسهمفي    لالستثماراتتستمد 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.ع)ناقالت( )ش.م.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  
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 )تابع(  القيمة العادلة .13

 

 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية

 ترتيب القيم العادلة مستويات 
 . العادلة بالقيمةالمقيمة و التالية المالية المجموعة األدواتتمتلك  يونيو، 30 بتاريخ

 :يلي  اكم التقييم بأسلوبتستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية 

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

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

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

 

1المستوى  : 2020يونيو  30 2المستوى   3المستوى    إجمالي 

     
     :مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 91,968 - - 91,968 مالية استثمارات 

     مقاسة بالقيمة العادلة: مالية  مطلوبات

 3,156,737 - 3,156,737 - المستخدمة للتحوط عقود مبادلة أسعار الفائدة

     : 2019ديسمبر  31

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

 113,037 - - 113,037 مالية استثمارات 

     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

 2,476,694 - 2,476,694 - المستخدمة للتحوط عقود مبادلة أسعار الفائدة

 
 

 أخرى أرصدة مدينة و مدينة مم تجارية .14

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

  



 ( ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
 قطر  –الدوحة 
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 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 تعهدات والتزامات طارئة  .15

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

 معدالت فائدة متغيّرة. 

 اعتماد ضمانات وخطابات  )ب( 

   :ضمانات متبادلة [ 1]
 أسعار الفائدة. عقود تبادلقامت الشركة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض و

   (.2019في   قطري لايرليون م7,6) قطري لاير مليون 8.6 مبلغ 2020يونيو  30كما في  بلغت قيمة الضمانات البنكية [ 2]

  لاير مليون    49,8)  قطري  لايرمليون      68,4مبلغ    2020يونيو    30كما في  الضمان  و  االعتمادات  بلغت قيمة خطابات [ 3]
 (.  2019في   قطري

 مليون    1,082 مبلغ   2020يونيو    30كما في  بما في ذلك الحصة من مشاريع مشتركة    االلتزامات الرأسمالية بلغت قيمة   [ 4]
 (.  2019في   قطريلايرمليون  16,2)  قطريلاير

 الخاصة بالسفن  عقود اإليجار )ج(

سنة تقريباً من تاريخ التسليم   25لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  تأجير    اتفاقياتمجموعة في عدة  دخلت ال
 . االتفاقياتلكل ناقلة مع وجود خيار لتجديد هذه 

 

 للضريبة  التنفيذية الالئحة .16

لي وخلصت إلى  الالئحة التنفيذية الجديدة لضريبة الدخل. قامت المجموعة بإجراء تقييمها األو  صدار، تم إ2019ديسمبر    12في  
أن مخصص ضريبة الدخل لن يتأثر بشكل جوهري، وبالتالي، لن يتم اإلفصاح عن مصروفات الضرائب بشكل منفصل في بيان  

أي تأثير    تضمينوسيتم    2020في عام    ضريبة الدخل  ثر. ومع ذلك، سيتم إجراء تقييم مفصل ألمختصر الموحد الدخل المرحلي ال
 . مالي في حسابات نهاية العام
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لسنة الحالية. إن إعادة التصنيف  ل  البياناتلتتماشى مع عرض  وذلك    ،رقام المقارنة للفترة السابقة عند الضرورةاأل  صنيفتم إعادة ت
معلومات السنة الحالية بشكل كامل مع ال يمكن مقارنة  عنها سابقاً.    موجودات الُمفصحأو صافي ال  دخلهذه ال تؤثر على صافي ال

  ناقالت(  أو إس جيشركة ناقالت البحرية )  تجميع أعمالبسبب    المختصرة الموحدةالمقارنة في قائمة الدخل المرحلية  المبالغ  
 .ألول مرة

 
 
 
 
 


