
دعوةحل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية  ملجمع �شركات املناعي �ش.م.ق.ع

ي�شر جمل�ش اإدارة جممع �شركات املناعي �ش.م.ق.ع )»املجمع«( دعوتكم حل�شور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية واملزمع عقده يوم الأربعاء املوافق 27 مار�س 2019م يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف م�شاًء بقاعة ال�شيلية، بفندق جراند حياة، وكذلك حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية والذي 

�شيعقد فوراً بعد نهاية احتماع اجلمعية العامة غري العادية بنف�ش املقر. و�شتتم مناق�شة جدويل الأعمال اأدناه اأثناء الجتماعني على النحو الوارد اأدناه، ويف حالة عدم اكتمال الن�شاب، �شيعقد اجتماٌع اآخٌر يوم الثالثاء املوافق 9 اأبريل 2019م يف نف�ش الزمان و املكان. 

ثانياً: جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية:اأول ً : جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية:

مقرتح جمل�ش الإدارة بتعديل النظام الأ�شا�شي املعدل ملجمع �شركات تنبيه:

املناعي �ش.م.ق.ع )»املجمع«( ليتما�شى مع اأحكام نظام حوكمة 

ال�شركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية ال�شادر من 

هيئة قطر لالأ�شواق املالية والقوانني ال�شارية املنطبقة 

1 - تعديل النظام الأ�شا�شي للمجمع ليتوافق مع اأحكام نظام حوكمة ال�شركات والكيانات 

القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية ال�شادر من جمل�ش اإدارة هيئة قطر لالأ�شواق 

بالدعوة  املرفق  الإدارة  جمل�ش  مقرتح  ح�شب  املنطبقة  ال�شارية  والقوانني  املالية 

وموافقة وزارة التجارة وال�شناعة.

التعديالت  الالزمة لإجراء  ال�شلطات  بكافة  املناعي  اأحمد  ال�شيد/ خالد  - تفوي�ش   2

الالزمة على النظام الأ�شا�شي املعدل للمجمع بالتن�شيق مع ال�شادة/ وزارة التجارة 

وال�شناعة وا�شتكمال الإجراءات اأمام ال�شلطات الر�شمية بالدولة مبا يف ذلك على 

�شبيل املثال ل احل�شر وزارة العدل.

2018م   دي�شمرب  من  والثالثني  احلادي  يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  املايل  وو�شعه  املجمع  اأن�شطة  حول  الإدارة  جمل�ش  تقرير  �شماع   -  1

والت�شديق عليه.

2 - �شماع تقرير مراقب احل�شابات عن البيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�شمرب 2018م والت�شديق عليه.

3 - مناق�شة امليزانية وح�شاب الربح واخل�شارة للمجمع عن ال�شنة املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�شمرب 2018م والت�شديق عليها.

4 - النظر يف مقرتحات جمل�ش الإدارة ب�شاأن توزيع اأرباح نقدية مبعدل 2 ريال قطري لل�شهم الواحد متثل ن�شبة 20% من القيمة ال�شمية 

لل�شهم والت�شديق عليها.

5 - النظر يف اإبراء ذمة رئي�ش و اأع�شاء جمل�ش الإدارة ال�شابق من م�شوؤولياتهم عن ال�شنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�شمرب 

2018 وحتديد مكافاآتهم.

6 - مناق�شة تقرير احلوكمة اخلا�ش باملجمع لعام 2018م. واعتماده.

7 - تعيني مراقب ح�شابات لل�شنة املالية 2019 وحتديد اأتعابه.

8 - انتخاب جمل�ش اإدارة للمجمع ملدة ثالث �شنوات من 27 مار�س 2019م وتنتهي بانعقاد اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوية للم�شاهمني يف 

2022م.

9 - تفوي�ش ال�شيد/ خالد اأحمد املناعي باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية.

10-  هذا ونرفق طيه ن�شخة من البيانات املالية للمجمع عن ال�شنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�شمرب 2018م وتقرير جمل�ش 

الإدارة وتقرير مراقبي احل�شابات عن تلك ال�شنة واملن�شورة برفقة هذه الدعوة لكرمي اإطالعكم. 

ر النائبون عنهم قانوناً. 2 - ميثل الق�شّ

3 - طبقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم 11 ل�شنة 2015م، تعترب هذه الدعوة مبثابة اإعالن قانوين لكافة امل�شاهمني دون 

احلاجة لإر�شال دعوات خا�شة بالربيد.

4 - الرجاء احل�شور يف متام ال�شاعة الثالثة والن�شف م�شاًء يف تاريخ الجتماعني لإكمال اإجراءات الت�شجيل. 

 www.mannai.com 5 - لالإطالع على التعديالت املقرتحة يرجى زيارة موقع ال�شركة على النرتنت

بالكتابة  ثابتاً  التوكيل  يكون  اأن  امل�شاهمني يف ح�شور الجتماع على  توكيل غريهم من  الأفراد  امل�شاهمني  لكافة  1- يجوز 

و�شادراً خ�شو�شاً لغر�ش ح�شور الجتماع، ول يجوز توكيل اأحد اأع�شاء جمل�ش الإدارة ول يجوز اأن يزيد عدد الأ�شهم 

اأ�شهم راأ�شمال املجمع،  و يف حالة كون امل�شاهم �شخ�شية اعتبارية، فعلى  5% من  التي يحوزها الوكيل بهذه ال�شفة عن 

ممثل امل�شاهم الذي يح�شر الجتماع اإح�شار تفوي�ش خطي من اجلهة العتبارية موقعاً وخمتوماً ح�شب الأ�شول حتى 

يتمكن املمثل من ح�شور الجتماع.  

تعديل �لفقرة قبل �لأخرية يف �لتمهيد لتقر�أ  كما يلي: 
)1( “وفقًا لجتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية مل�شاهمي جممع �شركات �ملناعي، �شركة م�شاهمة قطرية عامة )�ش.م.ق.ع( )“�ل�شركة”( و�لذي �نعقد بتاريخ 23 
مار�ش 2016م قرر �مل�شاهمون تفوي�ش جمل�ش �إد�رة �ل�شركة بتعديل و�شع �ل�شركة مبا يتو�فق مع قانون �ل�شركات �لتجارية رقم )11( ل�شنة 2015م )“قانون 

�ل�شركات �لتجارية”(.”
مع �إ�شافة �لفقرة �لآتية يف �آخر �لتمهيد: 

“وفقًا لجتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية مل�شاهمي �ل�شركة و�لذي �نعقد بتاريخ 27 مار�ش 2019 قرر �مل�شاهمون �إكمال تعديل و�شع �ل�شركة مبا يتو�فق مع نظام 
حوكمة �ل�شركات و�لكيانات �لقانونية �ملدرجة يف �ل�شوق �لرئي�شية �ل�شادر من هيئة قطر للأ�شو�ق �ملالية و�لقو�نني �ل�شارية �ملنطبقة.”

)2( تعديل �ملادة )6( من �لنظام �لأ�شا�شي  �ملعدل للمجمع لتقر�أ كما يلي: 
مــــادة )6(

يكون ر�أ�ش مال �ل�شركة �مل�شدر و�ملدفوع بالكامل 456،192،000 )�أربعمائة و�شتة وخم�شني مليون ومائة و�ثنني وت�شعني �ألف( ريال قطري موزعًا على456،192،000 ) 
�أربعمائة و �شتة وخم�شني مليون و مائة و�ثنني وت�شعني �ألف( �شهمًا عاديًا، �لقيمة �ل�شمية لكل �شهم 1ر.ق. ) ريال قطري و�حد(. 

)3( تعديل �ملادة )15( من �لنظام �لأ�شا�شي  �ملعدل للمجمع لتقر�أ كما يلي: 
مــــادة )15(

 يجوز لغري �لقطريني �شر�ء �أ�شهم �ل�شركة بحيث ل تتجاوز م�شاهمتهم عن 49% من �أ�شهمها. 
)4( تعديل �ملادة )27( من �لنظام �لأ�شا�شي �ملعدل للمجمع لتقر�أ كما يلي: 

مــــادة )27(

ي�شرتط يف ع�شو جمل�ش �لإد�رة ما يلي :
1 - �أل يقل عمره عن و�حد وع�شرين عامًا ، و�أن يكون متمتعًا بالأهلية �لكاملة. 

2 - �أل يكون قد �شبق �حلكم عليه بعقوبة جنائية، �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو �لأمانة، �أو يف جرمية من �جلر�ئم �مل�شار �إليها يف �ملادة )40( من �لقانون رقم )8( 
ل�شنة 2012 ب�شاأن هيئة قطر للأ�شو�ق �ملالية، و�ملادتني )334( و)335( من �لقانون رقم )11( ل�شنة 2015 باإ�شد�ر قانون �ل�شركات �لتجارية، و�أل يكون ممنوعا 
من مز�ولة �أي عمل يف �جلهات �خلا�شعة لرقابة �لهيئة مبوجب �ملادة )35( فقرة )12( من �لقانون رقم )8( ل�شنة 2012 �مل�شار �إليه، و�أل يكون قد ق�شي باإفل�شه، 

ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره.
3 - �أن يكون م�شاهمًا، ومالكًا عند �نتخابه �أو خلل ثلثني يومًا من تاريخ �نتخابه لعدد من �أ�شهم �ل�شركة ل يقل عن 200،000 )مائتا �ألف ( �شهمًا؛ ويجب �إيد�عها 
خلل �شتني يومًا من تاريخ بدء �لع�شوية لدى جهة �لإيد�ع مع عدم قابليتها للتد�ول �أو �لرهن �أو �حلجز �إلى �أن تنتهي مدة �لع�شوية وي�شدق على ميز�نية �آخر �شنة 
مالية قام فيها �لع�شو باأعماله، و�أن تخ�ش�ش ل�شمان حقوق �ل�شركة و�مل�شاهمني و�لد�ئنني و�لغري عن �مل�شوؤولية �لتي تقع على �أع�شاء �ملجل�ش، و�إذ� مل يقدم �لع�شو 
�ل�شمان على �لوجه �ملذكور بطلت ع�شويته، ويعفى الع�شو امل�شتقل من ذلك ال�شرط. وعلى املر�شح لع�شوية �ملجل�ش تقدمي �إقر�ر مكتوب يقر فيه بعدم توليه �أي من�شب 

يحظر عليه قانونا �جلمع بينه وبني ع�شوية �ملجل�ش. 
ويجب �أن يكون ثلث �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة على �لأقل من الأع�شاء امل�شتقلني، ويعفى هوؤلء من �شرط متلك الأ�شهم املن�شو�ص عليه يف �لبند )3( من هذه �ملادة. 

و�إذ� فقد ع�شو جمل�ش الإدارة اأيًا من هذه ال�شروط زالت عنه �شفة الع�شوية من تاريخ فقدانه ذلك ال�شرط .
يجب �أن يكون ع�شو جم�ش �لإد�رة موؤهًل ويتمتع بقدر كاٍف من �ملعرفة بالأمور �لإد�رية و�خلربة �ملنا�شبة لتاأدية مهامه ب�شورة فعالة مبا فيه م�شلحة �ل�شركة، كما 

يتعني عليه تخ�شي�ص الوقت الكايف للقيام بعمله بكل نزاهة و�شفافية مبا يحقق م�شلحة �ل�شركة و�أهد�فها وغاياتها.
و�إذ� كان ع�شو جمل�ش �لإد�رة ممثًل عن �لدولة �أو �شركة �أو هيئة �أو موؤ�ش�شة جاز لها دون �شو�ها حق  عزل هوؤلء �ملمثلني �أو تعيني غريهم يف كل وقت.

)5(  تعديل �ملادة )37( من �لنظام �لأ�شا�شي �ملعدل للمجمع لتقر�أ كما يلي: 
مــــادة )37(

بعد خ�شم  لل�شركة  �ل�شايف  �لربح  من  على )%5(  للمجل�ش  �ل�شنوية  �ملكافاأة  تزيد  �أل  على  �لإد�رة  �أع�شاء جمل�ش  و  رئي�ش  مكافاآت  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  حتدد 
�لحتياطيات و�ل�شتقطاعات �لقانونية وتوزيع �لأرباح �لنقدية و�لعينية على �مل�شاهمني.

حمد بن عبد �هلل بن خليفة �آل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة

تقرير ع�شو جمل�ش الإدارة واملدير التنفيذي للمجموعة

�إن قوتنا بو�شفنا تكُتًل متنّوعًا من حيث �لنت�شار �جلغر�يف تعترب �شاهدً� على مرونة منوذج �أعمالنا. بيد �أن �أعمال �ملجموعة قد تاأثرت ب�شدة بزيادة �أ�شعار �لفائدة ب�شبب �أن عمليات �ل�شتحو�ذ �لتي قمنا بها مت متويلها عرب عمليات اقرتا�ص بنكية بدًل عن زيادات راأ�شمالية، حيث بلغت م�شروفاتنا على الفوائد عن ال�شنة  318 مليون ر.ق. مقارنة 
بـ174 مليون ر.ق. وقد منت عائدات �ل�شنة لت�شل �إلى 10.77مليار ر.ق. بزيادة 53% مقارنة بعام 2017 وو�شل �لربح قبل �لفائدة و�ل�شريبة و�لإهلك و�لإطفاء �إلى 1 مليار ريال قطري بزيادة ن�شبة 18%  عن �ل�شنة �ملا�شية. 

�أما ب�شاأن �لربح قبل �لفائدة و�ل�شريبة فقد كان �لأد�ء مذهًل بالو�شع يف �حل�شبان �لتحديات يف �لإقليم من حيث �لنهيار يف �لتجزئة وقلة م�شاريع �لبنية �لتحتية �ملطروحة. وقد و�شل �لربح قبل �لفائدة و�ل�شريبة لعام 2018 �إلى 806 مليون ر.ق. مقارنة بـ726 مليون ر.ق. يف 2017 بزيادة %11.
كما قمنا بزيادة ح�شتنا يف جي. اإف. اآي انفورماتيك جلعلها �شركة تابعة مملوكة بالكامل بعد �شراء عام حل�ش�ص الأقلية، كما مت اأي�شًا �شطب جي.اف.اآي انفورماتيك من بور�شة يورونك�شت بباري�ص وهي الآن �شركة خا�شة. ويف �أغ�شط�ش 2018 اأجرت جي. اإف. اآي انفورماتيك بنجاح ��شتحو�ذً� على »ريالدوملن« »Realdolmen”، وهي �شركة 

مدرجة يف بور�شة يورونك�شت بربوك�شل عربعر�ص عام اأف�شى اإلى ا�شتحواذ بن�شبة 100% على ر�أ�ش �ملال، ثم قمنا لحقًا ب�شطبها من �لبور�شة. وقد منا دخل جي.�إف �آي لي�شل �إلى 1.4 ملياريورو بن�شبة زيادة قدرها %23.
وقد حققت جمموعة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت اأداًء لفتًا يف 2018 حيث ز�دت ح�شتها يف �شوق تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف قطر ووا�شلت ريادتها لهذا القطاع، وكان اأداء كافة وحدات الأعمال الرئي�شة �شمن جمموعة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت اأداًء جيدًا و�شاهمت بنجاح يف توجه دولة قطر نحو �لعامل �لرقمي. وقد كان 
اأكرب امل�شاهمني اإدارة ال�شبكات والأجهزة منخف�شة اجلهد واملناعي انفوتيك. وقد اأ�ش�شت جمموعة تكنولوجيا املعلومات نف�شها كجهة رائدة يف قطر لدمج الأنظمة مو�شعًة �شمعتها التي ات�شمت بالثقة واجلودة لتخدم بنجاح حاجات �شركات �لقطاعني �خلا�ش و�لعام يف قطر من خدمات تكنولوجيا �ملعلومات ولت�شاهم يف �لقت�شاد �ملتنوع �ملعتمد 

على �ملعرفة. 
�إن جمموعة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت مبجمع �ملناعي ملتزمة بتو�شعة �أعمالها �أكرث فاأكرث وبالبقاء يف مقدمة تبّني �أحدث �لتقنيات وبتو�شعة تو�جدها �جلغر�يف يف �أ�شو�ق جديدة. و�شتطلق جمموعة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت مبجمع �ملناعي خلل 2019 خدمات �ملناعي �ل�شحابية بناًء على مركز بيانات معياري �إبد�عي وتقنية تزويد 

�لطاقة يف �ل�شوق �لقطري.
�أما قطاع �ل�شيار�ت فقد تاأثر بانخفا�ش رغبة �مل�شتهلكني مما �أدى �إلى تدين مبيعات �ل�شيار�ت يف حني تاأثرت �أعمال �ملعد�ت �لثقيلة و�شركة �خلليج للخترب�ت و�إد�رة �أ�شو�ق �لطاقة و�ل�شناعة بقلة م�شاريع �لبنية �لتحتية. �أما �أعمال �ل�شفريات و�خلدمات �للوج�شتية فقد كان �أد�وؤها ��شثنائيًا مقارنة بال�شنو�ت �ملا�شية.

�أما على �ل�شعيد �لعاملي فقد �شهد عام 2018 تركيز د�ما�ش على الريادة اجلديدة يف مبادرات الرتكيز على العميل حيث اأدى الك�شف عن �ملفهوم �جلديد للمتاجر يف “دبي مول”  �إلى �لرتقاء بتجربة �لعملء �إلى م�شتويات جديدة. وقد و�شل �إطلق �ملنتجات �جلديدة �إلى �لقاعدة �لعري�شة من �لعملء �لأوفياء حيث عززت من ثقتهم يف �لعلمة. 
ومع ��شتمر�ر �لتحديات �لقت�شادية و�شهود �لإقليم تغري�ت م�شتمرة فقد تر�جع قطاع �لتجزئة خطو�ت قليلة �إلى �لور�ء ب�شبب �نخفا�ش �لنفاق على �ل�شلع �ل�شتهلكية و�لفاخرة. كما �أدى �إدخال �شريبة �لقيمة �مل�شافة �إلى ت�شديد �ل�شيا�شة �لنقدية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتاأثرت مبيعات �ملتاجر يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية خلل �لربع �لأول 

من �ل�شنة. و�أدى تدين رغبة �مل�شتهلكني يف جمل�ش �لتعاون �خلليجي �إلى تدين �أكرث يف �شايف �لأرباح.
الأداء 

كان �أد�ء �ملجموعة لعام 2018 كما يلي: 
قطري. ريال  مليار   10.77 املجموعة  عائدات  • بلغت 

�لفائدة و�ل�شريبة و�لإهلك و�لإطفاء: 1 مليارريال قطري  قبل  �لأرباح  • بلغ 
�لفائدة و�ل�شريبة: 806 مليون ريال قطري  قبل  الأرباح  • بلغت 

مليون ريال قطري   407 �لربح:  �شايف  • بلغ 
قطري ريال   8.92 �ل�شهم  على  �لعائد  • بلغ 

تنّوع الأعمال 

يتكون جمّمع �شركات �ملناعي من مزيج متنّوع من �لأعمال �لتجارية تعمل �نطلقًا من جمموعة من �لقيم نطلق عليها »طريقة �ملناعي«، و نعمل بالتن�شيق مع ت�شكيلة ر�ئدة من ماركات عاملية مرموقة و�شركاء عامليني.
وتتعامل ت�شكيلة �أعمالنا �لتجارية  �ملتنوعة �لتي ت�شمل �لتجارة و�لتجزئة و�خلدمات مع عملء يف �شناعات �لنفط و�لغاز و�لقطاعني �لتجاري و�حلكومي، وعرب جي �إف �آي مع نخبة من �ل�شركات �ملرموقة يف �أوروبا �لقارية، و�أفريقيا و�أمريكا �للتينية، بجانب عملء �لتجزئة عرب دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي. �إننا ن�شعى لتحقيق قاعدة للنمو �مل�شتقبلي 

�ملربح مع �ل�شتماع و�ل�شتجابة حلاجات عمالئنا املتغرية يف الوقت الذي نظل نلتزم فيه بقيمنا الرئي�شة ب�شاأن �جلودة و�لقيمة و�خلدمة و�لثقة. 
اجلوائز

�إننا نثمن ب�شدة �لتقدير �لذي تلقيناه من موكلينا �لعامليني للتز�منا �مل�شتمر باخلدمة و�جلودة. 
نظرة م�ستقبلية 

تظل �لنظرة �لإقت�شادية على �ملدى �لق�شري مّت�شمًة بالتحديات ومن املفرت�ص اأن تنعك�ص الزيادات يف اأ�شعار الطاقة اإيجابًا على املناخ القت�شادي لالأعمال وبالتايل تعمل على حت�شني ثقة امل�شتهلك يف دو ل جمل�ش �لتعاون �خلليجي. ونظل ملتزمني بال�شتفادة من كل فر�شة متاحة لنا بينما ن�شتمر يف بناء �أعمالنا للنمو �ملربح على �ملدى �لطويل.

األيك جريوال

ع�شو جمل�ش الإدارة واملدير التنفيذي للمجموعة



تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

ال�شادة/ م�شاهمي جممع �شركات املناعي �ش.م.ق.ع.   

الدوحة - قطر 

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي

لقد قمنا بتدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة ملجمع �شركات �ملناعي )�ش.م.ق.ع( )»�ل�شركة«( و�شركاتها �لتابعة )وي�شار اإليها جمتمعة بـ »املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املايل �ملوحد كما يف 31 دي�شمرب 2018، و�لبيانات 
�ملوحدة للدخل، و�لربح �أو �خل�شارة و�لدخل �ل�شامل �لآخر، و�لتغري�ت يف حقوق �مللكية، و�لتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وال�شيا�شات املحا�شبية الهامة والإي�شاحات التف�شريية �لأخرى.

يف ر�أينا، �أن �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملرفقة تظهر ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2018 واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك 
�لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية.

اأ�شا�ش الراأي 

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري �لدولية للتدقيق. �إن م�شوؤولياتنا مبوجب تلك املعايري مو�شحة يف فقرة »م�شوؤولية مدقق احل�شابات حول تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة« يف تقريرنا. �إننا م�شتقلون عن �ملجموعة وفقًا ملعايري 
�ل�شلوك �لدولية ملجل�ش �ملحا�شبني »قو�عد �ل�شلوك للمحا�شبني �ملهنيني« ووفقًا ملتطلبات �ل�شلوك �لأخرى ذ�ت �لعلقة بتدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة يف دولة قطر. هذ�، وقد �لتزمنا �أي�شًا مب�شوؤولياتنا �لأخلقية 

�لأخرى وفقا لهذه �ملتطلبات. �إننا نرى �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتكوين �أ�شا�ش للر�أي �لذي تو�شلنا �إليه.
اأمور التدقيق الرئي�شية

�إن اأمور التدقيق الأ�شا�شية، وفقا حلكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كان لها �لأهمية �لق�شوى يف �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية. لقد متت معاجلة اأمور التدقيق �لأ�شا�شية يف �شياق تدقيقنا 
للبيانات �ملالية �ملوحدة ككل، وعند تكوين ر�أينا عنها، فاإننا ل نقدم ر�أيا منف�شل عن هذه �لأمور.

معلومات اأخرى

جمل�ش �لإد�رة هو �مل�شوؤول عن �ملعلومات �لأخرى. ت�شتمل �ملعلومات �لأخرى على �ملعلومات �لو�ردة يف �لتقرير �ل�شنوي لل�شركة ل�شنة 2018 ولكنها ل ت�شتمل على �لبيانات �ملالية �ملوحدة لل�شركة وتقرير مدقق �حل�شابات 
�ل�شادر عنا عليها. ح�شلنا قبل تاريخ هذ� �لتقرير على تقرير جمل�ش �لإد�رة �لذي ي�شكل جزًء� من �لتقرير �ل�شنوي ومن �ملتوقع �إفادتنا بالأجز�ء �لباقية من �لتقرير �ل�شنوي بعد تاريخ تقرير مدقق �حل�شابات هذ�.

ل يغطي ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملعلومات �لأخرى ونحن ل نعرب عن �أي �شكل من �أ�شكال �لتاأكيد �أو �لنتيجة عن تلك املعلومات الأخرى.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة، فاإن م�شوؤوليتنا هي قر�ءة �ملعلومات �لأخرى �ملحددة �أعله عندما ت�شبح متاحة، وللقيام بذلك، �شناأخذ يف اعتبارنا ما اإذا كانت املعلومات الأخرى غري متو�فقة ب�شكل جوهري 

مع �لبيانات �ملالية �ملوحدة �أو �إذ� كان من �لو��شح �أن �ملعرفة �لتي ح�شلنا عليها �أثناء �لتدقيق ي�شوبها �أخطاء جوهرية.
لو كنا قد ��شتنتجنا، ��شتناد� �إلى �لعمل �لذي قمنا به على �ملعلومات �لأخرى �لتي ح�شلنا عليها قبل تاريخ التدقيق هذا، وجود اأي اأخطاء جوهرية يف تلك املعلومات الأخرى، فانه يتعني علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة. لي�ص 

لدينا ما نبلغ عنه يف هذ� �خل�شو�ش.
م�سوؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

�إن جمل�ش �لإد�رة م�شوؤول عن �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة وعر�شها ب�شكل عادل وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية وعن �شو�بط �لرقابة �لد�خلية �لتي يحدد جمل�ش �لإد�رة �أنها �شرورية للتمكن من �إعد�د �لبيانات 
�ملالية �ملوحدة �خلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �شواء كانت ناجتة عن غ�ص اأو خطاأ.

عند �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة، فاإن جمل�ش �لإد�رة م�شوؤول عن تقييم قدرة �ملجموعة على �ل�شتمر�ر وفقا ملبد�أ �ل�شتمر�رية، و�لإف�شاح، ح�شب مقت�شى �حلال، عن �لأمور �ملتعلقة مببد�أ �ل�شتمر�رية و��شتخد�م �أ�شا�ش 
�ملحا�شبة وفقا ملبد�أ �ل�شتمر�رية ما مل تخطط �لإد�رة �إما لت�شفية �ملجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن لديها بديل و�قعي خلفا للقيام بذلك.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

اإن اأهدافنا هي احل�شول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خطاأ، و�إ�شد�ر تقرير مدققي �حل�شابات �لذي يت�شمن ر�أينا. �لتاأكيد �ملعقول 
هو تاأكيد على م�شتوى عال، ولكن ل ي�شمن �أن عملية �لتدقيق �لتي تتم وفقا للمعايري �لدولية للتدقيق �شتك�شف د�ئما عن �أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. ميكن �أن تن�شاأ �لأخطاء عن غ�ش �أو خطاأ، وتعترب جوهرية �إذ� 

كان من �ملمكن، ب�شكل فردي �أو جماعي، �أن يتوقع ب�شكل معقول �أن توؤثر على �لقر�ر�ت �لقت�شادية �لتي يتخذها �مل�شتخدمون على �أ�شا�ش هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.
كجزء من عملية �لتدقيق وفقا للمعايري �لدولية للتدقيق، نحن منار�ش حكما مهنيا ونبقي على �ل�شكوك �ملهنية يف جميع �أعمال �لتدقيق. كما �إننا نقوم:

�ملالية املوحدة، �شواء كانت ناجتة عن غ�ص اأو خطاأ، وت�شميم وتنفيذ اإجراءات التدقيق التي ت�شتجيب لتلك املخاطر، واحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة  �لبيانات  يف  �جلوهرية  �لأخطاء  خماطر  وتقييم  • بتحديد 
لتكوين �أ�شا�ش لر�أينا. �إن خطر عدم �كت�شاف �أية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ص هو اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظر� لأن �لغ�ش قد ينطوي على تدلي�ش وتزوير، �أو حذف متعمد �أو حماولت ت�شويه، �أو جتاوز للرقابة 

�لد�خلية.
�أجل ت�شميم �إجر�ء�ت تدقيق منا�شبة ح�شب �لظروف، ولكن لي�ش لغر�ش �إبد�ء ر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية للمجموعة. من  بالتدقيق  �ل�شلة  ذ�ت  �لد�خلية  للرقابة  فهم  على  • باحل�شول 

بتقييم مدى ملءمة �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة ومعقولية �لتقدير�ت �ملحا�شبية و�لإي�شاحات ذ�ت �ل�شلة �لتي �تخذها جمل�ش �لإد�رة.
�لإد�رة ملبد�أ �ل�شتمر�رية �ملحا�شبي، و��شتناد� �إلى �أدلة �لتدقيق �لتي يتم �حل�شول عليها، ما اإذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات �شلة باأحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري  ��شتخد�م جمل�ش  نتيجة على مدى ملءمة  • باإبد�ء 
�شكوكا كبرية حول مقدرة �ملجموعة على مو��شلة �أعمالها وفقا ملبد�أ �ل�شتمر�رية. �إذ� تو�شلنا �إلى �أن هناك �شكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت النتباه يف تقرير مدققي �حل�شابات �إلى �لإف�شاحات ذ�ت �ل�شلة �لو�ردة 
يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة، �أو �إذ� كان �لإف�شاح عن هذه �ملعلومات غري كايف، بتعديل ر�أينا. �إن �لنتائج �لتي تو�شلنا �إليها تعتمد على �أدلة �لتدقيق التي مت احل�شول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي احل�شابات. ومع ذلك، 

فاإن �لأحد�ث �أو �لظروف �مل�شتقبلية قد تت�شبب يف �أن تقوم �ملجموعة بالتوقف عن مو��شلة �أعمالها وفقا ملبد�أ �ل�شتمر�رية.
• بتقييم العر�ص العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك الإف�شاحات، وفيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات �لعلقة بالطريقة �لتي حتقق �لعر�ش �لعادل.

تدقيق كافية ومنا�شبة فيما يتعلق باملعلومات �ملالية للكيانات �أو �لأن�شطة �لتجارية د�خل �ملجموعة لإبد�ء �لر�أي حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. �إننا م�شوؤولون عن �لتوجيه و�لإ�شر�ف على و�إجر�ء �أعمال  �أدلة  • باحل�شول على 
�لتدقيق للمجموعة. و�شنظل نحن �مل�شوؤولون �لوحيدون عن ر�أينا حول �لتدقيق.

�إننا نتو��شل مع جمل�ش الإدارة فيما يتعلق، �شمن اأمور اأخرى، بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك اأي وجه من �أوجه �لق�شور �ملهمة يف �لرقابة �لد�خلية �لتي نحددها �أثناء قيامنا 
بالتدقيق.

نقوم �أي�شا بتزويد جمل�ش �لإد�رة ببيان بالتز�منا باملتطلبات �لأخلقية ذ�ت �ل�شلة ب�شاأن �ل�شتقللية، ونبلغهم عن جميع �لعلقات و�مل�شائل �لأخرى �لتي قد يعتقد ب�شكل معقول �أنها توؤثر على ��شتقلليتنا و�ل�شمانات ذ�ت 
ال�شلة، متى كان ذلك ممكنا.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�ص الإدارة، نحدد تلك امل�شائل التي كانت لها الأهمية الق�شوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية، وبالتايل فهي �أمور �لتدقيق �لرئي�شية. نحن ن�شف هذه �لأمور يف تقرير مدققي 
�حل�شابات ما مل يحول قانون �أو لئحة دون �لك�شف �لعلني عن م�شاألة �أو، يف حالت نادرة جد�، عندما نقرر عدم �إير�د م�شاألة ما يف تقريرنا نظر� للآثار �ل�شلبية �لتي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�شكل معقول 

�أن ترجح على �مل�شلحة �لعامة يف حالة ورودها يف �لتقرير.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد ح�شلنا على جميع �لإي�شاحات و�ملعلومات �لتي �عتربنا �أنها �شرورية لأغر��ش �لتدقيق. حتتفظ �ل�شركة ب�شجلت حما�شبية منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك ال�شجالت. اإ�شافة اإلى ذلك، مت اإجراء �جلرد 
�لفعلي ملخزون �ل�شركة وفقا للمبادئ �ملقررة. قمنا بقر�ءة تقرير جمل�ش �لإد�رة و�لذي �شوف يعر�ش �شمن �لتقرير �ل�شنوي، و�ملعلومات �ملالية �لو�ردة فيه تتفق مع دفاتر و�شجلت �ل�شركة. مل يرد �إلى علمنا وقوع �أية 
خمالفات لقانون �ل�شركات �لتجارية �لقطري رقم 11 ل�شنة 2015 �أو لبنود �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة و�أية تعديلت عليه خلل �ل�شنة ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على بيان املركز املايل املوحد لل�شركة اأو اأدائها كما يف 

ولل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018.

كيف تناول تدقيقنا للأمر 

ت�شمنت �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها يف هذ� �ملجال، من بني �أمور �أخرى:
• �حل�شول على وحتليل خطط �لأعمال �ملعتمدة لكل وحدة منتجة للنقد و��شتثمار يف �شركات زميلة؛

يف: �خل�شو�ش  وجه  على  مل�شاعدتنا  لدينا  �لتقييم  �أخ�شائي  • �إ�شر�ك 
- تقييم مالءمة املنهج امل�شتخدم من قبل املجموعة لتحديد املبلغ القابل لال�شرتداد لكل وحدة منتجة 

للنقد و��شتثمار يف �شركات زميلة؛
�لتي  �مللمو�شة  غري  للموجود�ت  �لعادلة  �لقيمة  لتخ�شي�ش  �مل�شتخدمة  �لرئي�شية  �ملدخلت  تقييم   -
ت�شمنت �إعادة �حت�شاب معدلت �لحتفاظ بالعملء و�جتاهات �لنمو وت�شوية �لبيانات �لتي ت�شتند 

�إليها مع عقود �لعملء وقو�عد بيانات �لعلقات وغريها،
�لإنتاجية  �لأعمار  بتقدير  يتعلق  فيما  وتقدير�تها  �ملجموعة  �إد�رة  تاأكيد�ت  معقولية  مدى  تقييم   -

للعلقة مع �لعملء و�إعادة تخ�شي�شها من �ل�شهرة �ملوؤقتة على �أ�شا�ش خربتنا ومعايري �لقطاع،
�ملبيعات  منو  معدل  مثل  �لرئي�شية،  �ملدخلت  على  املطبقة  الفرتا�شات  مالءمة  مدى  تقييم   -
و�لهو�م�ش و�أ�شعار �خل�شم ومعدلت �لنمو �لنهائية مبقارنة �لأد�ء �ل�شابق �لفعلي للوحد�ت �ملنتجة 

للنقد و�ل�شتثمار يف �ل�شركات �لزميلة مع خطط �لأعمال �ملذكورة، و
- تقييم كفاية اإف�شاحات الفرتا�شات والأحكام والتقديرات والتاأثريات الرئي�شية.

ت�شمنت �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها يف هذ� �ملجال، من بني �أمور �أخرى، ما يلي:
الإيرادات والتكاليف وحتديد ال�شوابط ذات ال�شلة، مبا يف ذلك  عمليات  ت�شميم  وتقييم  فهم   •

�ل�شو�بط �لآلية،
�ل�شو�بط �لآلية على �أ�شا�ش  ذلك  يف  مبا  الداخلية،  لل�شوابط  الت�شغيلية  والفعالية  وجود  • اختبار 

�لعينة مع �لأخذ يف �لعتبار تكر�ر �ل�شو�بط،
�لإد�رة يف تخ�شي�ش  قبل  من  امل�شتخدمة  والفرتا�شات  الرئي�شية  املدخالت  مالءمة  مدى  • تقييم 

�إير�د�ت �لعقود على �لتز�مات �لأد�ء،
مالءمة الفرتا�شات والأحكام املتبعة لقيا�ص وتقييم �شعر املعاملة وتخ�شي�شه على  مدى  تقييم   •

�لتز�مات �لأد�ء،
�لأحكام ذ�ت �ل�شلة، تطبيق  لتقييم  العينة  اأ�شا�ص  على  العقود  �شروط  • مراجعة 

تقييمنا لوثائق �لعقد �ملرتبطة و�لنقا�ش حول حالة  على  بناًء  �لإد�رة  عن  �ل�شادرة  �لأحكام  • تقييم 
�لعقود قيد �لتنفيذ مع موظفي �لإد�رة �ملالية و�لإد�رة �لتقنية لل�شركة،

نهج النتقال املتبع يف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 15 لأول مرة؛ ملءمة  مدى  • تقييم 
تقييم مدى �كتمال ودقة وملءمة �لبيانات �مل�شتخدمة يف اإعداد التعديالت النتقالية املعيار الدويل 

للتقارير �ملالية 15؛ و
الإف�شاح  ذلك  يف  مبا  بالإير�د�ت،  �ل�شلة  ذ�ت  �ملالية  �لبيانات  �إف�شاحات  ملءمة  مدى  تقييم   •

�خلا�ش بتطبيق �ملعيار الدويل للتقارير املالية 15 لأول مرة.
ت�شمنت �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها يف هذ� �ملجال، من بني �أمور �أخرى، ما يلي:

• فهم وتقييم ت�شميم عمليات �ملخزون وحتديد �ل�شو�بط ذ�ت �ل�شلة مبا يف ذلك ال�شوابط الآلية؛
عينات  على  الآلية،  ال�شوابط  ذلك  يف  مبا  �لت�شغيلية،  وفعاليتها  �لد�خلية  �ل�شو�بط  وجود  �ختبار 

�ملعاملت �مل�شتندة �إلى تكر�ر �ل�شو�بط؛
• تقييم مدى ملءمة �ملنهجية �مل�شتخدمة من قبل �ملجموعة يف تقدير �شايف �لقيمة �لقابلة للتحقق 

لعينة من �ملعاملت؛
جرد �ملخزون �لذي تقوم به �لإد�رة للمو�قع �ملختارة على �أ�شا�ش �لعينة؛ • مر�قبة 

و  بطيء �حلركة  �ملخزون  مقابل  �ملخ�ش�ش  تقييم  �لإد�رة يف  قبل  �مل�شتخدمة من  �لتقدير�ت  تقييم 
/ �أو غري �ملتحرك؛ و

مدى كفاية اإف�شاحات البيانات املالية، مبا يف ذلك الإف�شاحات فيما يتعلق بالفرتا�شات  • تقييم 
و�لتقدير�ت �لرئي�شية �مل�شتخدمة يف تقييم �ملخزون.

ت�شمنت �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها يف هذ� �ملجال، من بني �أمور �أخرى، ما يلي:
�تبعته �لإد�رة لختيار منهجية “�خل�شائر �لئتمانية �ملتوقعة”. �لذي  �لأ�شلوب  • تقييم 

نهج النتقال املتبع يف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 لأول مرة؛ ملءمة  مدى  • تقييم 
تعديلت  �إعد�د  �لإد�رة عند  و�شعتها  �لتي  �لأ�شا�شية  و�لتقدير�ت  �لأحكام  ملئمة  مدى  تقييم   •

�لنتقال، وخ�شو�شا ذ�ت �ل�شلة بالتعديل عن �لعامل �مل�شتقبلي.
�ملطبقة، �لعملية  و�لو�شائل  �لنتقال  طريقة  ملءمة  مدى  • تقييم 

�لنتقالية، �لتعديلت  �إعد�د  يف  �مل�شتخدمة  �لبيانات  وملئمة  ودقة  �كتمال  • تقييم 
يف ذلك الإف�شاح  مبا  بالإير�د�ت،  �ل�شلة  ذ�ت  �ملالية  �لبيانات  �إف�شاحات  ملءمة  مدى  • تقييم 

اخلا�ص بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 لأول مرة.

جوبال بال�سوبرامانيام

�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم 
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كي بي اإم جي

برتخي�س من هيئة قطر للأ�سواق املالية:

رخ�سة مدقق خارجي رقم 120153

�لدوحة – قطر يف

26 فرب�ير 2019

7.041.329
)5.307.383(

1.733.946

73.119
283.532

)838.031(
)398.842(

)4.131(
849.593

)173.589(
)123.101(

552.903
)23.402(

529.501
506.135

23.366
529.501

11.09

529.501

-
)11.603(
)11.603(

129.337
33.297

151.031
680.532

653.504
27.028

680.532

10.773.514

)8.188.522(

2.584.992

65.013

140.901

)1.254.098(

)514.161(

)16.793(

1.005.854

)318.168(

)199.962(

487.724

)78.591(

409.133

407.147

1.986

409.133

8.92

409.133

)1.541(

)8.991(

)10.532(

-

)97.908(

)108.440(

300.693

298.707

1.986

300.693

�إير�د�ت
تكاليف مبا�شرة
اإجمايل الربح 

ح�شة من نتائج �شركات م�شاريع م�شرتكة و�شركات زميلة 
�إير�د�ت �أخرى 

م�شاريف عمومية و�إد�رية
م�شاريف بيع وتوزيع

خ�شارة �نخفا�ش قيمة من ذمم مدينة وذمم مدينة �أخرى
الأرباح قبل الفوائد وال�شريبة والإهالك والإطفاء

تكاليف �لتمويل
�إهلك و�إطفاء

الربح قبل ال�شريبة

�شريبة الدخل

�شايف ربح ال�شنة

املن�شوب اإىل:

م�شاهمي �ل�شركة
م�شاهمات غري م�شيطرة

العائد على ال�شهم:

�لعائد�ت �لأ�شا�شية و�ملخففة لل�شهم �ملن�شوبة مل�شاهمي �ل�شركة )ريال قطري(

�شايف ربح �ل�شنة
الدخل ال�شامل الآخر

بنود لن يتم اإعادة ت�شنيفها اإىل الربح اأو اخل�شارة:

��شتثمار�ت حقوق ملكية بالقيمة �لعادلة من خلل �لدخل �ل�شامل �لآخر -  بال�شايف من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة
�لتغري�ت يف �لفروق �لكتو�رية - بال�شايف من �ل�شر�ئب ذ�ت �ل�شلة

بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�شنيفها لحقا �إلى �لربح �أو �خل�شارة:
تعديل حتويل عمالت اأجنبية متعلق باإلغاء العرتاف ب�شركة زميلة -معاد ت�شنيفه اإلى �لربح �أو �خل�شارة

تعديالت يف حتويل عمالت اأجنبية

اإجمايل الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة
من�شوب اإىل:

م�شاهمي �ل�شركة
م�شاهمات غري م�شيطرة

2017

األف ريال قطري

 2017 )معدلة(

األف ريال قطري

2018

األف ريال قطري

2018

األف ريال قطري

و�شف اأمور التدقيق الرئي�شية

غري  واملوجودات  وال�شهرة  الزميلة  ال�شركات  يف  لل�شتثمار  الدفرتية  القيمة 

امللمو�شة - راجع اإي�شاحي 12 و13 على البيانات املالية املوحدة:

ركزنا على املجال التايل لأن:
حمدودة  غري  �إنتاجية  اأعمار  لها  اأخرى  ملمو�شة  غري  وموجودات  ب�شهرة  اعرتفت  •املجموعة 
ريال قطري  مليون  ريال قطري )3.153  مليون  �مللمو�شة”( مببلغ 3.789  )“�ملوجود�ت غري 
اأو اأكرث من ال�شركات. مت تخ�شي�ص  على �شيطرة على واحدة  يف 2017( نا�شئة عن �حل�شول 

�ل�شهرة جلي �إف �آي ود�ما�ش.
قطري  ريال  مليون   1.267 مببلغ  زميلة  �شركات  يف  جوهريا  ��شتثمار�  �أي�شا  ت�شجل  •�ملجموعة 

)1.248 مليون ريال قطري يف 2017(.
نحو �شنوي لإثبات ما اإذا كان من الالزم العرتاف  على  �لقيمة  لنخفا�ش  تقييم  �إجر�ء  •يطلب 
بهذه املوجودات غري امللمو�شة بقيمتها الدفرتية اأم اإذا كان من ال�شروري �أن يتم �إثبات �نخفا�ش 
يف �لقيمة. يعتمد تقييم �لنخفا�ش يف القيمة على تقييم املبلغ القابل لال�شرتداد من املوجودات 
غري �مللمو�شة يف �لوحد�ت �ملنتجة للنقد با�شتخد�م تقنيات �لتقييم مثل مناذج �لتدفقات �لنقدية 
و�لتقدير�ت،  الرئي�شية  الفرتا�شات  العديد من  النماذج  ت�شتخدم هذه  املخ�شومة.  امل�شتقبلية 
مبا يف ذلك اأ�شعار اخل�شم، ومعدلت منو املبيعات والهوام�ص، ومعدل �لنمو �لنهائي، ومن ثم 

�عتربنا �أن هذ� �أمر من �أمور �لتدقيق �لرئي�شية.
العرتاف بالإيرادات - راجع اإي�شاحي 5 )ج( و23 على البيانات املالية املوحدة 

ركزنا على املجال التايل لأن:
من م�شادر �إير�د  قطري  ريال  مليون   10.774 مببلغ  للمجموعة  �لتقرير  عنه  �ل�شادر  • �لإير�د 

متنوعة ياأتي ب�شورة �أ�شا�شية من:
- تقنية �ملعلومات و�خلدمات ذ�ت �ل�شلة )“عقود تقنية �ملعلومات”(؛

- �ملنتجات �لفاخرة؛ و
- �ل�شيار�ت.

وتقدير�ت هامة  اأحكاما  املعلومات  تقنية  عقود  متح�شالت  وتقدير  بالإيراد  العرتاف  • يتطلب 
من �لإد�رة.

�ملالية رقم 15 – “�لإير�د�ت من �لعقود مع �لعملء”  للتقارير  الدويل  للمعيار  الإلزامي  والتطبيق  • النتقال 
من 1 يناير 2018 عر�ش �ملجموعة ملتطلبات حما�شبية معقدة وحتديد �لتعديلت ذ�ت �ل�شلة.

وجود وتقييم للمخزون - راجع اإي�شاح 5 )ح( واإي�شاح 9 على البيانات املالية املوحدة 

ركزنا على املجال التايل لأن:
ن�شبة  هذ�  ميثل  قطري.  ريال  مليون   1.664 مببلغ  خمزون  تت�شمن  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات   •
�ملالية  �لبيانات  من  جوهريا  جزءا  ميثل  فهو  لذا  املجموعة،  موجودات  اإجمايل  من   %12.79

�ملوحدة.
�ملعلومات  تقنية  بعقود  متعلقة  �لتنفيذ  قيد  �أعمال  على  رئي�شية  ب�شفة  �ملخزون  مو�د  ت�شتمل   •
و�لب�شائع �لفاخرة )�لذهب واملجوهرات( وخمزون عقود و�شيارات. اإ�شافة اإلى ذلك فاإن مواد 

�ملخزون مو�شوعة يف مو�قع متعددة.
و�ملجوهر�ت و�لأعمال قيد �لتنفيذ من عقود  �لذهب  وخ�شو�شا  �ملخزون،  مو�د  تقييم  • يتطلب 

تقنية �ملعلومات و�شع حكم وتقدير�ت هام من قبل �لإد�رة.
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على البيانات املالية املوحدة 

ركزنا على املجال التايل لأن:
�ملالية رقم 9 “�لأدو�ت �ملالية” �لذي طبقته �ملجموعة يف 1 يناير 2018: للتقارير  الدويل  • املعيار 

2017

األف ريال قطري

2018

األف ريال قطري

362.766
3.012.592
2.075.443

28.398
5.479.199

-
5.479.199

244.354
38.716
16.991

1.248.323
3.758.181

621.298
80.224
35.268
38.987

6.082.342

11.561.541

385.164
2.113.609
3.289.193

5.280

5.793.246

9.571
2.548.272

148.798
311.913

3.018.554

8.811.800

456.192
1.083.456
)588.058(
)376.295(

13.049
182.477

-
1.893.630

2.664.451
85.290

2.749.741

11.561.541

399.389

3.909.471

1.663.585

43.644

6.016.089

12.892

6.028.981

279.509

11.181

18.088

1.267.227

4.409.194

768.246

61.871

117.327

47.891

6.980.534

13.009.515

407.664

1.910.209

3.475.574

3.724

5.797.171

3.759

3.852.975

404.332

336.221

4.597.287

10.394.458

456.192

1.083.456

)999.488(

)35.083(

)84.859(

91.238

)31.183(

2.132.305

2.612.578

2.479

2.615.057

13.009.515

املوجودات

املوجودات املتداولة

�أر�شدة ونقد لدى �لبنوك 
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

خمزون
مبالغ م�شتحقة من �أطر�ف ذ�ت علقة

موجود�ت حمتفظ بها للبيع

اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
موجود�ت مالية – �أدو�ت حقوق ملكية

ا�شتثمار يف �شركات م�شاريع م�شرتكة
��شتثمار يف �شركات زميلة

�شهرة وموجود�ت غري ملمو�شة �أخرى
عقار�ت و�آلت ومعد�ت

��شتثمار�ت عقارية 
�شر�ئب موؤجلة على موجود�ت

مبالغ م�شتحقة من �أطر�ف ذ�ت علقة

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

�شحب على �ملك�شوف من �لبنوك
قرو�ش وت�شهيلت حتمل فو�ئد

ذمم د�ئنة وم�شاريف م�شتحقة 
مطلوب �إلى �أطر�ف ذ�ت علقة

اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

�شريبة موؤجلة على مطلوبات
قرو�ش وت�شهيلت حتمل فو�ئد

ذمم د�ئنة وم�شاريف م�شتحقة
مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

ر�أ�ش �ملال 
�حتياطي قانوين 

�حتياطي ��شتحو�ذ
�حتياطي �آخر

�حتياطي حتويل عملت �أجنبية
توزيعات اأرباح مقرتحة

�حتياطي �لقيمة �لعادلة
�أرباح مدورة

حقوق امللكية املن�شوبة اإىل م�شاهمي ال�شركة

حقوق �لأقلية غري �مل�شيطرة
اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

متت املوافقة على اإ�شدار هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ص الإدارة بتاريخ 26 فرب�ير 2019.

اإن البيانات املالية املن�شورة هنا لي�شت هي الن�شخة الكاملة من البيانات املالية املوحدة. وقد مت اإ�شدار تقرير التدقيق املن�شور ال�شادر من مدقق �حل�شابات �مل�شتقل مع �لن�شخة �لكاملة 

https://mannai.com/investor-relations/financial-reports   من �لبيانات �ملالية املوحدة والتي ميكن الإطالع عليها على موقع ال�شركة على النرتنت

األيك غريوال

ع�ضو جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للمجموعة

ال�ضيخٍ �ضحيم بن عبدهلل ال ثاين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

- يتطلب معاجلات حما�شبية معقدة، مبا يف ذلك ا�شتخدام تقدير�ت و�أحكام هامة ي�شتند عليها 
حتديد �لتعديلت �لتي يتم �إدخالها عند �لنتقال، و

- نتج عنه تغري�ت جوهرية على عمليات وبيانات و�شو�بط كان يجب �ختبارها للمرة �لأولى.
على الأرباح املدورة للمجموعة عند النتقال للمعيار الدويل للتقارير  �أجري  �لذي  �لتعديل  • كان 
�ملالية رقم 9 مببلغ 40 مليون ريال قطري مدين، و�لذي ميثل 1.53% من اإجمايل حقوق ملكية 
�ملجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2018، ومن ثم كان له �أثر جوهري على بيان �ملركز املايل املوحد.

بيان الدخل املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2018

بيان الدخل ال�شامل  املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018



Dear Shareholder,
The Board of Directors of Mannai Corporation QPSC (the “Corporation”) have the pleasure to invite you to attend the Extraordinary General Assembly to be held on Wednesday, 
March 27, 2019 at 04.30 p.m. at Al-Silia Ballroom, Grand Hyatt Hotel, and also to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held at the same venue immediately fol-
lowing the Ordinary General Assembly meeting to discuss the respective agendas as shown below. In case the quorum is not met, a second meeting will be held on Tuesday, April 
9, 2019 at the same time and venue:

First: Agenda of the Extraordinary General Assembly 
(1) Amending the Corporation’s Articles of Association to be in line with the provision of the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued
 by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority and current applicable laws as per the Board Proposal attached to the Invitation and subject to approval of the 

Ministry of Commerce & Industry.
(2) Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers necessary for carrying out the necessary amendments to the Amended Articles of Association of the Corporation 

in coordination with the Ministry of Commerce and Industry and to complete the procedures before all official authorities in the State including but not limited to the Ministry 
of Justice.

Second: Agenda of the Ordinary General Assembly 
1. Hearing the message of His Excellency the Chairman and the future plan.
2. Hearing and approving the Board of Directors Report on the Corporation activities and financial position for the year ended December 31, 2018.
3. Hearing and approving External Auditor’s Report on the Financial Statements for the year ended December 31, 2018.
4. Discussing and approving the Corporation’s balance sheet and profit and loss account for the year ended December 31, 2018.
5. Reviewing and approving the Board of Directors’ proposal for a cash dividend payment of QR 2 per share, being 20% of the nominal share value.

6. Absolving the Chairman and members of former Board for the year ended December 31, 2018 and approving their remuneration.
7. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for the year 2018.
8. Appointing the External Auditor for the year 2019 and fixing their remuneration.
9. Election of the Board of Directors for a period of three years commencing from 27th March 2019 until the Annual Ordinary General Meeting of the Company to be held in 2022.
10. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai to take the procedures necessary for execution of Assembly resolutions. 
A copy of the Corporation’s Financial Statements for 2018, Board of Directors’ Report, External Auditor’s Report for the same year are published along with this invitation for
your ready reference.
For/ Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani
Chairman  
NOTES:
1. Every individual shareholder may authorize another shareholder to attend the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose 

of attending the meeting. A Director may not be authorized for this purpose and the number of shares held by a proxy in this capacity shall not exceed 5% of the share capital 
of the Corporation. In case the shareholder is corporate person, the representative of the shareholder shall present a written authorization from such corporate person duly 
signed and stamped in order for the representative to be able to attend the meeting.

2. Minors will be represented by their legal guardians. 
3. In accordance with provisions of Law No 11 of 2015, this invitation shall be held as a legal notice to all shareholders without any need for private invitations to be sent by 

post.
4. In order to complete registration, please attend at 03:30 p.m. on the date of the meetings.
5. For the proposed amendments, please visit www.mannai.com

INVITATION 
TO THE EXTRAORDINARY AND ORDINARY GENERAL ASSEMBLIES OF MANNAI CORPORATION QPSC

BOARD PROPOSAL TO AMEND MANNAI CORPORATION QPSC’S AMENDED ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE 
IN LINE WITH PROVISIONS OF THE GOVERNANCE CODE OF COMPANIES AND LEGAL ENTITIES LISTED ON THE 

MAIN MARKET ISSUED BY QATAR FINANCIAL MARKETS AUTHORITY AND CURRENT APPLICABLE LAWS
(1)Amendment of the penultimate paragraph in the Preamble to read as follows: 

“As per the Extraordinary General Assembly meeting of the shareholders of Mannai Corporation (Q.P.S.C.) (the “company”) held on 23 March 2016 the shareholders resolved 
to empower the Board of Directors of the company to adjust the status of the company in accordance with Commercial Companies Law No. (11) of 2015 (the “Commercial 
Companies Law”).”
and addition of the following paragraph at the end of the Preamble
“As per the Extraordinary General Assembly meeting of the shareholders of the company held on 20 March 2019, the shareholders resolved to complete adjustment of the status 
of the company in accordance with Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued by Qatar Financial Markets Authority and the current 
applicable laws.” 

2) Amendment of Article (6) of the Amended Articles of Association of the Corporation to read as follows:
Article (6)

The issued and fully paid up Share Capital of the Company shall be Qatari Riyals 456,192,000 (Four hundred fifty six million one hundred ninety two thousand) divided into 
456,192,000 (Four hundred fifty six million one hundred ninety two thousand) ordinary shares, the nominal value of each is QR1 (Qatari Riyals One).

(3) Amendment of Article (15) of the Amended Articles of Association of the Corporation to read as follows:
Article (15)

Non-Qatari nationals may buy company shares, whereby their shareholding shall not exceed 49% of the company shares.

(4) Amendment of Article (27) of the Amended Articles of Association of the Corporation to read as follows:
Article (27)

A Director shall meet the following requirements:

1. Shall not be less than twenty-one years old and shall be fully competent.
2. Shall not have been sentenced to criminal penalty, or a crime against honor or integrity, or any of the crimes stipulated in Article (40) of Law No. (8) of 2012 concerning the 

Qatar Financial Markets Authority, and articles (334) and (335) of law No. (11) of 2015 Promulgating Commercial Companies Law, nor be prevented from practicing any work 
in the entities subject to the Authority’s jurisdiction under Article (35 paragraph 12) of law No. (8) of 2012 referred to, nor have been declared bankrupt, unless rehabilitated. 

3. Shall be a shareholder holding, when elected, or within thirty days from his election date, not less than 200,000 (two hundred thousand) of the company shares deposited at 
the depository within sixty days from the date of commencement of directorship, without being negotiable, pledgeable, or attachable, until expiry of the directorship term and 
ratification of the balance sheet of the last financial year during which the director assumed office, and shall be allocated for guaranteeing the rights of the company, sharehold-
ers, creditors and third parties for the liability borne by the directors. If the director fails to submit the guarantee as aforesaid, his directorship status shall stand null and void. 
The Independent director shall be exempted from this requirement. The candidate for directorship shall submit a written acknowledgment stating that he does not assume any 
position he is legally prohibited to combine with the Board membership.
At least one third of the directors shall be independent and they shall be exempted from the shareholding requirement set forth in Clause 3 of this Article.
If the director fails to meet any of these requirements, he shall cease to be a director with effect from the date of failure to meet such requirement.
The Director shall be qualified and shall have sufficient knowledge in administrative matters and the appropriate experience to carry out his tasks in an effective manner for 
the benefit of the company and shall also allocate sufficient time to carry out his work in full integrity and transparency in a way achieving the company’s benefit, goals, and 
purposes.
If a director is representing the State, a company, a corporation or an establishment, it shall solely have the right to dismiss such representatives or appoint others at any time.

5) Amendment of Article (37) of the Amended Articles of Association of the Corporation to read as follows:
Article (37)

The ordinary General Assembly shall determine remunerations of the Chairman and members of the Board of Directors, provided that the total annual remunerations of the Board 
shall not exceed 5% of the net profit of the company after deduction of legal reserves, deductions and distribution of dividends in cash and kind to the shareholders. 

DIRECTOR AND GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S REPORT 
Our strength as a conglomerate which is geographically diversified is a testimony to our resilent business model. The re-
sults of the Group were dramatically impacted by the increase in the interest rates as our acquisitions have been funded 
by bank borrowing rather than capital increases.  Our interest expenditure for the year was QR 318 Million compared to 
QR 174 Million.   Revenue for the year grew to QR 10.77 Billion an increase of 53% compared to 2017 and EBITDA 
reached QR 1 Billion, an increase of 18% over the prior year.
In terms of earnings before interest and tax (EBIT) the performance was impressive given the challenges in the region 
in terms of a collapse in retail and lack of infrastructure projects being released.  EBIT for 2018 was QR 806 Million 
compared to QR 726 Million in 2017, an increase of 11%.
We increased our shareholding in GFI Informatique to make it a wholly owned subsidiary after a public squeeze out 
of the Minorities.  GFI was also delisted from the Euronext in Paris and is now a private company.  In August, 2018, 
GFI Informatique successfully acquired RealDolmen – a company listed on Euronext Brussels, in a public tender offer, 
resulting in acquiring 100% of the share capital. We subsequently delisted the company. GFI revenue grew to € 1.4 
Billion an increase of 23%.
The ICT Group accomplished a remarkable performance in 2018, increasing its share in the Qatari ICT market and 
continued to be a leader in the ICT segment. All of Mannai ICT’s major business units performed very well, and suc-
cessfully contributed to the digitization drive of the State of Qatar. The biggest contributors were Networking & ELV 
and Mannai InfoTech. Mannai ICT Group has firmly established itself as Qatar’s leading systems integrator, extending 
its reputation of trust and quality to successfully serve the IT needs of the public and private sector companies in Qatar 
and to contribute to a knowledge-based, diversified economy. 

Mannai ICT Group is committed to further expand its business by staying at the cutting edge of new technology adop-
tion and by extending its geographic footprint into new markets. In 2019, Mannai ICT will launch its Mannai Cloud 
offering, based on an innovative modular Data Center and power supply technology, to the Qatari market.
The Auto business was impacted with low consumer sentiment resulting in lower car sales while the Heavy Equipment 
business, Gulf Laboratories and Energy & Industrial businesses were impacted with a lack of infrastructure projects.  
The travel and logistics businesses performed exceptionally compared to previous years. 
Internationally 2018 saw Damas focus under new leadership on client-centric initiatives. The unveiling of a New Store 
Concept in The Dubai Mall created a customer experience to a whole new level. The introduction of New Products 
reached out to the large loyal customer base and reassured their confidence in the brand.
With the economic challenges persisting and the region coping with continued changes, the retail sector took a few steps 
back owing to the fall in spending on consumer and luxury goods. The introduction of VAT tightened the monetary 
policy in the UAE and KSA took a toll on store sales in the first quarter of the year.  The low consumer sentiment in the 
GCC resulted in a further decline in net profits. 
PERFORMANCE
The Group performance for 2018 :
➢  Group Turnover : QR 10.77 Billion.
➢  EBITDA : QR 1 Billion.
➢  EBIT : QR 806 Million. 
➢  Net Profit : QR 407 Million.
➢  Earnings Per Share : QR 8.92

DIVERSITY OF BUSINESS
Mannai Corporation is a conglomerate operating within a single set of values that we call the “Mannai Way”. We work 
with an array of leading, globally recognised brands and international partners.
Our diverse range of trading, retail and service businesses deal with customers in the Oil & Gas Industry, the Com-
mercial and Government sector and through GFI with a range of blue chip corporates in continental Europe, Africa 
and Latin America, as well as retail client’s throughout the GCC. We aim to continue to provide a platform for future 
profitable growth, listening and responding to the changing needs of our customers and clients while staying true to our 
core values of quality, value, service and trust.
AWARDS
We sincerely appreciate the recognition accorded to us by our multinational principals for our on-going commitment 
to Service and Quality.
FUTURE OUTLOOK
The near term economic outlook remains challenging, however, the increase in energy prices should translate into a 
positive economic climate for businesses and improve consumer confidence in the GCC.  We remain committed to 
taking advantage of every opportunity available to us as we continue to build our businesses for profitable growth over 
the long term.

Alekh Grewal
Director &
Group Chief Executive Officer 



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Description of key audit matters How the matter was addressed in our audit 

Carrying value of investment in associate companies, goodwill and intangible 
assets – refer to notes 12 and 13 to the consolidated financial statements
We focused on this area because:
• the Group recognised goodwill and intangibles with indefinite useful lives (“in-

tangibles”) amounting to QR 3,789 million (2017: QR 3,153 million) arising due 
to obtaining control of one or more businesses. The goodwill has been allocated 
to Gfi and Damas.

• the Group also carries material investment in associate companies amounting to 
QR 1,267 million (2017: QR 1,248 million). 

•   impairment assessment is required annually to establish whether these intangibles 
and investment in associate companies should continue to be recognized at its 
carrying value or if any impairment is necessary. The impairment assessment re-
lies on evaluation of the recoverable amount of the intangibles in cash generating 
units (‘CGUs’) and investment in associate companies using valuation techniques 
such as discounted future cash flows models. These models use several key as-
sumptions and estimates including discount rates, sales and margin growth rates, 
terminal growth rate, hence we considered this to be a key audit matter.

Revenue recognition – refer to notes 5(C) and 23 to the consolidated financial 
statements 
We focused on this area because:

• the Group reported revenue of QR 10,774 million (2017: 7,041 million) from 
the diversified revenue streams mainly from:

- information technology and related services (“IT contracts”),
- luxury goods and automotive 
• the recognition of revenue and estimation of the outcome of IT contracts re-

quires significant management judgments and estimation.
• mandatory transition and adoption of IFRS 15 – “Revenue from Contracts 

with Customers from 1 January 2018 has exposed the Group to the complex 
accounting requirements and underlying determination of adjustments on tran-
sition.

Existence and valuation of inventories  – refer to note 5(H) and note 9 to the 
consolidated financial statements
We focused on this area because:
• the consolidated financial statements include inventories of QR 1,664 million 

(2017: QR 2,075 million). This represents 12.79% of the Group’s total assets, 
hence, a material portion of the consolidated financial position.

• inventories mainly comprise luxury goods (gold and jewelleries), automotive and 
IT equipment.  Further, inventories are located in multiple locations.

• valuation of inventories, in particular gold and jewelleries require significant 
management judgment and estimates

Transition to IFRS 9 “Financial Instruments” - Refer to Note 4.2 to the consol-
idated financial statements.
We focused on this area because:
•  IFRS 9 “Financial Instruments” (hereafter “IFRS 9”), which the Group imple-

mented on 1 January 2018:
-  requires complex accounting treatments, including use of significant estimates 

and judgements for the determination of adjustments on transition; and
-  resulted in significant changes to processes, data and controls that needed to be 

tested for the first time.

Our audit procedures in this area included, among others:
• obtaining the approved business plans for each subject CGU and investment in as-

sociate companies;
• involving our own valuation specialists to assist us in particular:
-  evaluating the appropriateness of methodology used by the Group in determining 

recoverable amount for each subject CGUs and investment in associate companies;
-  evaluating the key inputs used to allocate the fair value of the other intangibles 

which included recalculating customer retention rates and growth trends, reconcil-
ing underlying data to customer contracts and relationship database etc.;

-  assessing the reasonableness of Group management’s assertions and estimates re-
garding estimated useful lives of customer relationship and its reallocation from the 
provisional goodwill based on our experience and industry benchmarks;

-  evaluating the appropriateness of the assumptions applied to key inputs such as 
growth rate in sales, margins and terminal growth rates by comparing actual historic 
performance of the CGUs and investment in associate companies against the stated 
business plans;

-  evaluating the appropriateness of the discount rates used which included comparing 
the weighted average cost of capital with sector averages of the relevant markets in 
which the CGU operate; and

-  evaluating the adequacy of the disclosures of key assumptions, judgement, estimates 
and sensitivities.

Our audit procedures in this area included, among others: 
• understanding and evaluating the design of the revenue and costs processes and 

identifying the relevant controls including automated controls;
• testing existence and operating effectiveness of internal controls including automat-

ed controls on a sample basis considering the frequencies of the controls;
• assessing the appropriateness of the key inputs and assumptions used by the man-

agement to allocate contract revenue over performance obligations;
• assessing the appropriateness of assumptions and judgements made to measure and 

assess the transaction price and its allocation over performance obligations;
• reviewing the terms of contracts on a sample basis to assess the application of rele-

vant provisions;
• evaluating judgments made by the management based on our assessment of the 

associated contract documentation and discussing status of contracts under progress 
with finance and technical staff of the Company;

• evaluating  the appropriateness of the transition approach for IFRS 15 first-time 
adoption;

• evaluating the completeness, accuracy and relevance of data used in preparing the 
transition adjustments for IFRS 15; and

• evaluating the appropriateness of financial statement disclosures related to revenue 
including the disclosure for IFRS 15 first-time adoption.

Our audit procedures in this area included, among others: 
• understanding and evaluating the design of the inventory processes and identifying 

the relevant controls including automated controls; 
• testing existence and operating effectiveness of internal controls, including the auto-

mated controls, on samples of transactions based on the frequencies of the controls;
• evaluating the appropriateness of methodology used by the Group in estimating net 

realisable values for sample of transactions;
• observing the inventory counts performed by the management for locations selected 

on sample basis;
• evaluating estimates used by the management in assessing provision against slow 

and/or non-moving inventories; and
• evaluating the adequacy of the financial statement disclosures, including disclosures 

in relation to key assumptions and estimates used in the valuation of inventories.

Our audit procedures in this area included, among other things:
• evaluating management’s process for selection of the “expected credit loss” meth-

odology;
• evaluating  the appropriateness of the transition approach for IFRS 9 first-time 

adoption;
• evaluating the reasonableness of management’s key judgements and estimates made 

in preparing the transition adjustments, specifically relating to the adjustment for the 
forward looking factor;

• assessing the appropriateness of the transition approach and practical expedients 
applied;

• evaluating the completeness, accuracy and relevance of data used in preparing the 
transition adjustments; and

• evaluating the appropriateness of the financial statements disclosures for IFRS 9 
first-time adoption.

Other information 

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company’s Annual Report of 2018 but does 
not include the Company’s consolidated financial statements and our auditor’s report thereon. Prior to date of this auditor’s report, we obtained the report of the Board of 
Directors which forms part of the Annual Report, and the remaining sections of the Annual Report are expected to be made available to us after the date of this auditor’s report. 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon. 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and when it becomes available, in 
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated. 

When we read the Annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein we are required to communicate the matter with the Board of Directors.

Responsibilities of the Board of Directors for the consolidated financial statements 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRS, and for such internal control 
as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as 
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

•  identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive 
to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting 
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentations, or the override of internal control.

• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

•  evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.

•  conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material 
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material 
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may 
cause the Group to cease to continue as a going concern.

•  evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

•  obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated 
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide the Board of Directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all 
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. 

From the matters communicated with the Board of Directors, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of 
the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or 
when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably 
be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements 
We have obtained all the information and explanations we considered necessary for the purposes of our audit. The Company has maintained proper accounting records and its 
consolidated financial statements are in agreement therewith. Furthermore, the physical count of the Company’s inventories was carried out in accordance with the established 
principles. We have read the report of the Board of Directors to be included in the Annual Report and the financial information contained therein is in agreement with the 
books and records of the Company. We are not aware of any violations of the applicable provisions of the Qatar Commercial Companies Law No. 11 of 2015 or the terms of 
the Company’s Articles of Association and any amendments thereto having occurred during the year which might have had a material effect on the Company’s consolidated 
financial position or performance as at and for the year ended 31 December 2018.

26 February 2019 Gopal Balasubramaniam
Doha Qatar Auditors’ Registry Number No. 251
State of Qatar KPMG
 Licensed by QFMA: External Auditor’s
 License No. 120153
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Notes 2018 

 
2017 

    
(Restated)* 

Assets 
    Current assets 
    Bank balances and cash  399,389 

 
 362,766  

Accounts receivable and prepayments  3,909,471 
 

 3,012,592  
Inventories  1,663,585   2,075,443  
Amounts due from related parties  43,644 

 
 28,398  

 
 6,016,089 

 
5,479,199 

Assets held for sale  12,892  - 
Total current assets  6,028,981 

 
5,479,199 

     
Non-current assets   

  Accounts receivable and prepayments  279,509 
 

 244,354 
Financial assets - equity instruments  11,181 

 
38,716 

Investment in joint venture companies  18,088 
 

 16,991  
Investment in associate companies  1,267,227 

 
 1,248,323 

Goodwill and other intangible assets  4,409,194 
 

 3,758,181  
Property, plant and equipment  768,246 

 
 621,298  

Investment properties  61,871 
 

 80,224  
Deferred tax assets  117,327  35,268 
Amounts due from related parties  47,891   38,987  
Total non-current assets 

 
6,980,534 

 
6,082,342 

     
Total assets 

 
13,009,515 

 
11,561,541 

     
Liabilities and equity     

     
Liabilities      
Current liabilities     
Bank overdrafts  407,664   385,164  
Interest bearing loans and borrowings  1,910,209  2,113,609  
Accounts payable and accruals  3,475,574  3,289,193 
Amounts due to related parties   3,724   5,280  
Total current liabilities  5,797,171  5,793,246 

     
Non-current liabilities     
Deferred tax liabilities  3,759  9,571 
Interest bearing loans and borrowings  3,852,975   2,548,272  
Accounts payable and accruals  404,332   148,798  
Employees’ end of service benefits  336,221   311,913  
Total non-current liabilities  4,597,287  3,018,554 

     
Total liabilities  10,394,458  8,811,800 

     
 
 

The consolidated statement of financial position continues on next page.  
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 Notes 2018  2017 
    (Restated)* 

Equity     
Share capital  456,192   456,192  
Legal reserve  1,083,456   1,083,456  
Acquisition reserve  (999,488)   (588,058) 
Other reserve  (35,083)  (376,295)  
Foreign currency translation reserve  (84,859)  13,049 
Proposed dividends  91,238   182,477  
Fair value reserve  (31,183)  - 
Retained earnings   2,132,305   1,893,630  
Equity attributable to shareholders of the Company  2,612,578  2,664,451 
Non-controlling interests  2,479  85,290 
Total equity  2,615,057  2,749,741 
Total liabilities and equity  13,009,515  11,561,541 
 
 
These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 
26 February 2019. 
 
 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………... 
Sheikh Suhaim Bin Abdulla Al-Thani 
Vice Chairman 

Alekh Grewal 
Director and Group Chief Executive Officer  
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 Notes 2018 

 
2017 

     
Revenue  10,773,514 

 
7,041,329 

Direct costs  (8,188,522) 
 

(5,307,383) 
Gross profit   2,584,992 

 
1,733,946 

   
 

 
Share of results from joint ventures and associate companies  65,013    73,119  
Other income  140,901 

 
 283,532  

General and administrative expenses  (1,254,098) 
 

 (838,031) 
Selling and distribution expenses                                                  (514,161) 

 
 (398,842) 

Impairment loss on accounts and other receivables   (16,793)  (4,131) 
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation  1,005,854 

 
849,593 

     
Finance costs  (318,168) 

 
 (173,589) 

Depreciation and amortisation  (199,962)   (123,101) 
Profit before tax  487,724 

 
552,903 

   
 

 
Income tax  (78,591) 

 
(23,402) 

Net profit for the year  409,133 
 

529,501 
   

 
 

Attributable to:    
 

 
Shareholders of the Company  407,147 

 
506,135 

Non-controlling interests  1,986 
 

23,366 

 
 409,133 

 
529,501  

Earnings per share:   
 

 
Basic and diluted earnings per share attributable to 
shareholders of the Company (QR) 

 
8.92 

 
11.09  
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 2018 

 
2017 

   (Restated)* 
    
Net profit for the year 409,133 

 
529,501 

 
 

  Other comprehensive income  
      

Items that will not be reclassified to profit or loss:    
    

Equity investments at FVOCI – net change in fair value (1,541)  - 
Changes in actuarial differences – net of related taxes (8,991)  (11,603) 

 (10,532)  (11,603) 
    

Items that are or may be reclassified subsequently to profit or loss:    
    

Foreign currency translation adjustment pertaining to derecognition of 
associate – reclassified to profit or loss -  129,337 
Foreign currency translation adjustment (97,908)  33,297 
Total other comprehensive income for the year (108,440) 

 
151,031 

Total comprehensive income for the year 300,693 
 

680,532 

 
 

  Attributable to:  
  Shareholders of the Company 298,707 
 

 653,504  
Non-controlling interests 1,986 

 
 27,028  

 300,693 
 

680,532 
 
 
 

Note: The published financial information here are not the full set of the consolidated financial statements. 
The published audit report of the independent auditors is issued on the full set of the consolidated financial statements 
which are available on the Company’s website https://mannai.com/investor-relations/financial-reports
 

2018
QR’000

2017
QR’000

2018
QR’000

2017
QR’000

(Restated)

2018
QR’000

2017
QR’000

(Restated)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements 
Opinion 
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Mannai 
Corporation Q.P.S.C. (“the Company”), and its subsidiaries (together “the Group”), 
which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 
2018, the consolidated statements of income, comprehensive income, changes in equity 
and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant accounting 
policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 
2018, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for 
the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRS).
Basis for opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing 
(ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 

responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our 
report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics 
Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA 
Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the 
Group’s consolidated financial statements in the State of Qatar, and we have fulfilled 
our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA 
Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our opinion.  
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 
significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. 
These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial 
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a 
separate opinion on these matters.  


