INVITATION

TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
OF MANNAI CORPORATION QPSC
Dear Shareholder,

NOTES:

The Board of Directors of Mannai Corporation QPSC (the “Corporation”) have the pleasure
to invite you to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held virtually through
video conferencing on Wednesday, April 7, 2021 at 04.30 p.m. local time. In case the
quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, April 14th, 2021 at the
same time:

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.
Proxy form will be available on company website www.mannai.com

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, 2020.

2. Shareholders intending to attend the meeting virtually are requested to send the below
information and documents to alphaqatar2020@gmail.com well ahead in order to
complete registration in time:

3. Hearing and approving External Auditor’s Report on the Financial Statements for the
year ended December 31, 2020.

l

Copy of Qatar ID Card/ Residency Permit or passport

l

Mobile number

4. Discussing and approving the Corporation’s balance sheet and profit and loss account
for the year ended December 31, 2020.

l

QSE/QCSD issued NIN number

5. Reviewing and approving the Board of Directors’ proposal for a cash dividend
payment of Qatari Dirham 1 per share, being 1% of the nominal share value.
6. Absolving the Chairman and members of Board of Directors for the year ended
December 31, 2020 and approving their remuneration.

l

A copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and
corporate entities (Kindly arrange to send completed and signed proxy forms no
less than 48 hours prior to the commencement of the Ordinary General Assembly
meeting).

8. Appointing the External Auditor for the year 2021 and fixing their remuneration.

A Zoom application link will initially be sent electronically via email to those
shareholders, who expressed their interest in attending the virtual meeting and whose
contact details are received. Based on the link, the shareholders will be required to
register for the meeting. Based on the completion of the registration process, the
shareholder will be sent another link which will direct him/her to the virtual meeting
room based on Zoom application platform.

9. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai to take the procedures necessary for
execution of Assembly resolutions.

Registration process will start at 2:30 pm Doha Time on the date of the meeting i.e.
Wednesday, April 7, 2021.

7. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for
the year 2020.

A copy of the Corporation’s Financial Statements for 2020, Board of Directors’ Report,
and 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

As for the voting on the meeting’s agenda items, a shareholder who has an objection
on an item must raise their hand, using Zoom application’s in built optionality, at the
time of voting on the agenda item to express his/her objection. In the event that the
shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for
the agenda item.
3. Minors will be represented by their legal guardians.
4. 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.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - 31 DECEMBER 2020
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

DIRECTORS’ REPORT
All of the Mannai group businesses were affected by the consequences of the COVID
pandemic in 2020 due to the periods of lockdown, supply disruption, store closures and
the necessary restrictions to keep people safe.
Our customers of course were impacted in the same way, leading to a drop in purchasing
and subdued consumer sentiment.
Conditions were much the same across each of our main areas of operations in Qatar, the
GCC area, and Europe.
Not surprisingly, it was a challenging year for our business. Nevertheless, Group total
revenues grew by 7 percent to QR 12.4 Billion in 2020. The increase in revenue was
mainly driven by the acquisition in May 2020 of IECISA, a leading IT services provider
in Spain, by our French subsidiary GFI Informatique.
Our jewellery business in the GCC, Damas, experienced a 35% drop in sales, mainly
due to the closure of nearly all of its 200 stores during the periods of lockdown in the
first half of the year.
In Qatar, sales were down by 13% compared to 2019, mainly due to delay in execution
of projects in IT and a drop in car sales caused by supply chain delays for new models.
However, business in the fourth quarter of 2020 across the Group was remarkably strong
enabling the group to report a Net Profit of QR 14.31 Million for the year.
PERFORMANCE OVERALL
l
l
l
l
l
l

Group Turnover 		

QR 12.4 Billion

EBITDA 		

QR 984 Million

Revenue Growth

EBIT 		
Net Profit 		

Earnings Per Share

7%

QR 533 Million

QR 14.31 Million
QR 0.03

ORGANISATION CHANGES

There were important changes made in the organisation structure during 2020.
As announced at the last AGM, and as planned, Mr. Alekh Grewal retired from the
Mannai Board, and later as Group CEO, then in July took up a new role as Managing
Director of Mannai’s International Businesses.
At the same time, Mr. Michael Deeter moved from his role as COO of Damas in Dubai to
take up a new appointment in Doha as CEO of Mannai’s Qatar operations.
New management was introduced into Damas in Dubai with the appointment of Mr. Luc
Perramond as Chairman and CEO, and the business of this important jewellery brand and
store network is being restructured under his leadership.
Following the previously mentioned acquisition in May of IECISA, a leading IT services
provider in Spain, by our French subsidiary, GFI Informatique, GFI changed its name to
INETUM as a single brand across all its operations. INETUM is now spread across 26
countries employing 27,000 consultants.
FUTURE OUTLOOK

In terms of future outlook, the effects of COVID-19 on our businesses are beginning to
reduce and conditions are gradually improving.

To the Shareholders of Mannai Corporation Q.P.S.C.
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
Qualified opinion
We have audited the 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 2020, 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, as set out on pages
8 to 71.
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified
opinion section of our report, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in
all material aspects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2020, and
of its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Basis for qualified opinion
The Group was unable to conclude the annual impairment testing in accordance with IAS 36
“Impairment of Assets (“IAS 36”) in respect of goodwill and other intangible assets carried at
QR 1,200,342 thousand as at 31 December 2020 (31 December 2019: QR 1,200,342 thousand)
allocated to one of its Cash Generating Units (CGU) forming part of the Jewellery Trading
operating segment (refer note 6(a)). The same matter caused us to qualify our audit opinion on
the consolidated financial statements relating to previous year as well. The said CGU has incurred
losses during the current and prior year and witnessed drop in activities due to current economic
situation and uncertainties posed by COVID-19. A completion of annual impairment testing in
accordance with IAS 36 might have resulted in reduction in carrying values of goodwill and
other intangible assets, and consequently, recognition of an impairment loss in the profit or loss.
Accordingly, we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to the
amounts shown in the consolidated financial statements for the carrying values of goodwill and
other intangible assets, net profit, total comprehensive income, equity, and the related disclosures
as at and for the year ended 31 December 2020 (including the relevant comparative financial
information as at and for the year ended 31 December 2019).
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). 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 International Code of Ethics for Professional Accountants (including International
Independence Standards) (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 qualified opinion.
Other matter
Our audit opinion on the consolidated financial statements as of and for the year ended 31
December 2019 dated 27 February 2020 was further qualified because the Group did not complete
the impairment exercise pertaining to one of its associate companies with a carrying value of QR
1,128,092 thousand as at 31 December 2019. The Group has restated its consolidated financial
statements as of and for the year ended 31 December 2019, upon completing such impairment
exercise and recording related impairment loss related to the said associate company.
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 period. These matters were
addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in
forming our qualified opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
In addition to the matter described in the Basis for Qualified Opinion section we have determined
the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Description of key audit matter
Existence and valuation of inventories – refer
to note 5(G) and note 9 to the consolidated
financial statements
We focused on this area because:
l the consolidated financial statements include
inventories of QR 1,655 million (2019: QR
1,366 million). This represents 9.78% (2019:
10.39%) of the Group’s total assets, hence, a
material portion of the consolidated financial
position.
l inventories mainly comprise luxury goods
(gold and jewelleries), automotive and IT
equipment. Inventories are located in multiple
locations.
l valuation of inventories, in particular gold and
jewelleries require significant management
judgment and estimates
Accordingly, we have considered this to be a key
audit matter.

How the matter was addressed in our audit
Our audit procedures in this area included, among
others:
- understanding the processes and identifying
the relevant controls including automated
controls;
- testing existence and operating effectiveness
of internal controls, including the automated
controls, on samples of transactions based
on the frequencies of the controls;
- evaluating the appropriateness of methodology
used by the Group in estimating the net
realisable values for sample of inventories;
- observing the inventory counts performed by
the management for locations selected on
sample basis;
- evaluated 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.

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 2020 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 qualified 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 qualified opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA 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 ISA, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
l 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.
l 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.
l evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
l 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.
l 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.
l obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated 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,
actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
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
period 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
Except for the possible effects of the matters described in the “Basis for qualified opinion”
paragraph above:
- 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;
- we have read the report of the Board of Directors to be included in the Annual Report and the
consolidated 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 2020. Furthermore, the physical count of the Company’s inventories was carried out
in accordance with the established principles.

How the matter was addressed in our audit
Description of key audit matter
Carrying value of goodwill related to one of Our audit procedures in this area included, among
the subsidiaries, Inetum (formerly known as others:
“Gfi Informatique”), its related CGUs and l obtaining the approved business plans for each
the investment in one of the associates, Axiom
subject CGUs and the investment in the subject
Limited – refer to note 12 and note 13 to the
Our strong results for the Group in the fourth quarter of 2020 gives encouragement for
associate company
consolidated financial statements
the way ahead in 2021.
l Involving our valuation specialists to assist us
We focused on this area because:
in:
l the Group recognised goodwill with indefinite
- evaluating the appropriateness of the discount
useful lives (“intangibles”) amounting to
Keith Higley
rates applied, which included comparing
QR 4,140 million (2019: QR 2,760 million)
Director
the weighted- average cost of capital with
arising due to obtaining control of one or more
sector averages for the relevant markets in
businesses. The goodwill has been allocated to
which the CGUs and the associate company
Inetum and its related CGUs.
operate;
l the Group also carries material investment in
- evaluating the appropriateness of the
one of the associate companies amounting to QR
assumptions applied to key inputs such as
825 million (2019: QR 844 million). A share of
Consolidated statement of financial position
sales volume and prices, operating costs,
loss and an impairment loss of QR 284 million
inflation and long-term growth rate in sales,
collectively was recognised on this investment
As at 31 December 2020
during the year by restatement of comparative
which included comparing these inputs with
figures (refer note 35)
externally derived data as well as our own
In Thousands of Qatari Riyals
assessments based on our knowledge of the
l The annual impairment testing of goodwill and
client and the industry;
the impairment testing of one of the investment in
2020
2019
associate companies in accordance with IAS 36,
- performing our own sensitivity analysis which
		
(Restated*)
is considered to be a key audit matter due to the
included assessing the effect of reasonably
complexity of the accounting requirements and the
possible reductions in growth rates and
Assets
significant judgment required in determining the
forecast cash flows to evaluate the impact
assumptions to be used to estimate the recoverable
Current assets
of the currently estimated headroom for the
amount. The recoverable amount of the Cash
CGUs and investment in associate company;
Bank balances and cash
1,143,110
375,065
Generating Units (CGUs) and the investment in
and
one of the associate companies, which is based
Accounts receivable and prepayments
4,919,527
3,827,672
- evaluating the adequacy of the financial
on the higher of the value in use or fair value less
Inventories
1,654,930
1,366,476
statements’
disclosures,
including
costs to sell, has been derived from discounted
disclosures of key assumptions, judgement,
forecast cash flow models. These models use
Amounts due from related parties
40,169
46,453
estimates
and
sensitivities,
and
the
several key assumptions, including estimates of
Total current assets
7,757,736
5,615,666
restatement of the comparative figures.
future sales volume and prices, operating costs,
terminal value growth rates and the weighted –
average cost of capital (discount rate).
Non-current assets
Accordingly, we have considered above as key
audit matters.
Accounts receivable and prepayments
304,298
283,218
Financial assets - equity instruments
15,069
9,336
Revenue recognition and impairment of Our audit procedures in these areas included, among others:
financial and contract assets – refer to notes
Investment in joint venture companies
19,956
20,275
- evaluating the appropriateness of the selection
5(C), 5(L), 8, 24 and 33 to the consolidated
of accounting policies for the new contracts
Investment in associate companies
970,506
992,996
financial statements
entered during the year based on the
Goodwill and other intangible assets
6,063,351
4,597,875
requirements of IFRS 15 and our understanding
We focused on these areas because:
of the different sources of revenue of the
Property, plant and equipment
917,885
872,752
l the Group generates revenue of QR 12,388
Group;
million (2019: QR 11,586 million) from the
Investment properties
9,940
11,746
- assessing the appropriateness of management’s
diversified revenue streams mainly from:
revenue recognition under IFRS 15 across
Deferred tax assets
184,079
80,896
- information technology and related
significant revenue streams for a sample of new
Right-of-use assets
623,599
605,241
contracts entered during the year;
services (“IT contracts”), and
Amounts due from related parties
46,534
62,362
assessing the appropriateness of the key inputs
- luxury goods and automotive.
and assumptions used by the management to
Total non-current assets
9,155,217
7,536,697
l the Group makes significant assumptions /
allocate contract revenue over performance
judgements to measure and recognise revenue
obligations for a sample of new contracts
in particular identification of performance
entered during the year;
Total assets
16,912,953
13,152,363
obligations, allocation of transaction price,
- assessing the appropriateness of assumptions
estimating costs to complete, timing of
and judgements made to measure and assess
revenue recognition and corresponding
the transaction price and its allocation over
Liabilities and equity
receivables from contract assets.
performance obligations for a sample of new
contracts entered during the year based on our
l the Group’s financial and contract assets
experience and industry practice;
subject to credit risk were QR 4,524 million
Liabilities
as at 31 December 2020 (2019: QR 3,593
- challenging the reasonableness of estimates made
Current liabilities
regarding the cost of completion, profit margins
million), hence, a material portion of the
for each contract based on our experience and
consolidated statement of financial position.
Bank overdrafts
280,613
282,805
industry benchmarks;
l Expected credit loss assessment for financial
Interest bearing loans and borrowings
2,001,117
1,873,607
- assessing whether the Group’s policies and
and contract assets involves:
Lease liabilities
192,929
184,992
processes for making these estimates are
- complex
accounting
requirements,
appropriate and are applied consistently to all
Accounts payable and accruals
5,419,966
3,427,400
including assumptions, estimates and
contracts of a similar nature;
judgements underlying the determination
Amounts due to related parties
2,945
3,543
- evaluating the reasonableness of management’s
of
impairment;
key judgements and estimates made in
Total current liabilities
7,897,570
5,772,347
calculation of expected credit loss;
- susceptibility to management bias when
making judgements to determine expected
- evaluating the completeness, accuracy and
17 March 2021 		
Gopal Balasubramaniam
Non-current liabilities
credit loss outcomes; and
relevance of data used in the expected credit
Doha			
Qatar Auditors’ Registry Number No. 251
loss calculation; and
- complex disclosure requirements
Deferred tax liabilities
8,568
3,812
State
of
Qatar		
KPMG
- evaluating the adequacy of the financial statement
			
Licensed
by QFMA: External Auditor’s
Accordingly, we have considered above as key
Interest bearing loans and borrowings
5,706,770
4,159,223
disclosures including key assumptions and
			License No. 120153
audit matters.
judgements.
Lease liabilities
445,289
442,838
Accounts payable and accruals
90,654
42,645
Employees’ end of service benefits
429,552
394,837
Consolidated statement of income
Consolidated statement of comprehensive income
Total non-current liabilities
6,680,833
5,043,355
For
the
year
ended
31
December
2020
For the year ended 31 December 2020
Total liabilities
14,578,403
10,815,702
In Thousands of Qatari Riyals
In Thousands of Qatari Riyals
2020
2019
2020
2019
Equity
		
(Restated*)
		
(Restated*)
Share capital
456,192
456,192
In Qatar, we aim to win our share of local project opportunities in 2021. Our IT businesses
in Qatar and Europe are also very well placed to benefit from the growing digitalisation
of business and companies as new ways of working evolve.

Legal reserve
Acquisition reserve
Other reserve
Foreign currency translation reserve
Proposed dividends
Fair value reserve
Retained earnings
Equity attributable to shareholders of the Company
Non-controlling interests
Total equity
Total liabilities and equity

1,083,456
(999,488)
(64,782)
(39,476)
4,562
(32,990)
1,925,720
2,333,194
1,356
2,334,550

1,083,456
(999,488)
(63,332)
(116,994)
91,238
(32,990)
1,916,328
2,334,410
2,251
2,336,661

16,912,953

13,152,363

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and
authorised for issue on their behalf by the following on 17 March 2021.

Revenue
Direct costs
Gross profit

12,388,482
(9,740,366)
2,648,116

Share of results and impairment losses from
joint ventures and associate companies
8,393
Other income
63,659
General and administrative expenses
(1,251,482)
Selling and distribution expenses
(413,606)
(Impairment) / reversal of impairment of
financial and contract assets -net
(70,921)
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation
984,159

11,585,656
(9,079,504)
2,506,152

Net profit / (loss) for the year

(227,104)
96,352
(1,130,662)
(471,386)

Items that will not be reclassified to profit or loss:

23,609
796,961

Finance costs
Depreciation and amortisation
Profit before tax

(389,733)
(450,836)
143,590

(405,210)
(371,262)
20,489

Income tax
Net profit / (loss) for the year

(129,142)
14,448

(101,328)
(80,839)

14,312
136
14,448

(81,848)
1,009
(80,839)

Ali Yousef Kamal
		
Khaled Sultan Al Rabban
Director				Director

Attributable to:
Shareholders of the Company
Non-controlling interests

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

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

0.03

(0.18)

14,448

(80,839)

Other comprehensive income

Financial assets - equity instruments – net change in fair value

-

(1,807)

(2,944)

(31,443)

Change in fair value of derivative financial liabilities

(3,578)

(1,904)

Foreign currency translation adjustment

77,658

Total comprehensive income for the year

94,523

(109,380)

94,247

(110,466)

Changes in actuarial differences – net of related taxes
Items that are or may be reclassified
subsequently to profit or loss:

Valuation of share-based payments

Total other comprehensive income for the year

Attributable to:

Shareholders of the Company
Non-controlling interests

(2,944)

8,939

80,075

276
94,523

(33,250)

1,956

4,657

(28,541)

1,086
(109,380)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمجمع شركات المناعي ش.م .ع.ق.

عـــزيــزي امل�ســاهـــم.
ي�سر جمل�س �إدارة جممع �شركات املناعي �ش.م.ع.ق“( .املجمع”) دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية واملزمع عقده افرتا�ضي ًا عن طريق تقنية االت�صال املرئي يوم
الأربعاء املوافق � 7أبريل 2021م يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف م�سا ًء بالتوقيت املحلي .و�ستتم مناق�شة جدول الأعمال �أدناه �أثناء االجتماع ،ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب،
�سيعقد اجتما ٌع �آخ ٌر يوم الأربعاء املوافق � 14أبريل 2021م يف نف�س الزمان.

جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية:
� -1سماع كلمة �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة واخلطة امل�ستقبلية.
� -2سماع تقرير جمل�س الإدارة حول �أن�شطة املجمع وو�ضعه املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2020م والت�صديق عليه.
� -3سماع تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2020م والت�صديق عليه.
 -4مناق�شة امليزانية وح�ساب الربح واخل�سارة للمجمع عن ال�سنة املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2020م والت�صديق عليها.
 -5النظر يف مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع �أرباح نقدية مبعدل درهم قطري واحد لل�سهم الواحد متثل ن�سبة  %1من القيمة اال�سمية لل�سهم
والت�صديق عليها.
 -6النظر يف �إبراء ذمة رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة من م�س�ؤولياتهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2020م وحتديد مكاف�آتهم.
 -7مناق�شة تقرير احلوكمة اخلا�ص باملجمع لعام 2020م واعتماده.
 -8تعيني مراقب ح�سابات لل�سنة املالية 2021م وحتديد �أتعابه.
 -9تفوي�ض ال�سيد /خالد �أحمد املناعي باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية.

مرفق بهذه الدعوة لكرمي �إطالعكم ن�سخة من البيانات املالية للمجمع عن ال�سنة املالية املنتهية يف احلادي
والثالثني من دي�سمرب 2020م وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات عن نف�س ال�سنة.
ع /حمد بن عبد اهلل بن خليفة �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

تنبيـــــــه:

 -1يجوز لكافة امل�ساهمني الأفراد توكيل غريهم من امل�ساهمني يف ح�ضور االجتماع على �أن يكون التوكيل ثابت ًا بالكتابة و�صادر ًا خ�صو�ص ًا لغر�ض ح�ضور
االجتماع ،وال يجوز توكيل �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال يجوز �أن يزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة عن  %5من �أ�سهم ر�أ�سمال
املجمع ،و يف حالة كون امل�ساهم �شخ�صية اعتبارية ،فعلى ممثل امل�ساهم الذي يح�ضر االجتماع �إر�سال تفوي�ض خطي من اجلهة االعتبارية موقع ًا
وخمتوم ًا ح�سب الأ�صول حتى يتمكن املمثل من ح�ضور االجتماع .ميكن احل�صول على منوذج التوكيل بزيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة وهوwww..:
.mannai.com
 -2يتعني على امل�ساهمني الذين يرغبون يف ح�ضور االجتماع االفرتا�ضي �إر�سال املعلومات والوثائق التالية على عنوان الربيد الإلكرتوين
 alphaqatar2020@gmail.comوذلك يف وقت مبكر حتى تتاح لهم فر�صة الت�سجيل يف الوقت املحدد:
• �صورة من بطاقة اثبات ال�شخ�صية القطرية/رخ�صة الإقامة �أو جواز ال�سفر.
• رقم الهاتف اجلوال.
• رقم امل�ساهم ال�صادر عن بور�صة قطر� /شركة قطر للإيداع املركزي للأوارق املالية.
• �صورة من �سند التوكيل والوثائق الداعمة ملمثلي الأفراد وال�شركات (يرجى �إر�سال �سند التوكيل بعد ا�ستكماله وتوقيعه قبل � 48ساعة على الأقل من موعد
انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية).
يف البداية� ،سيتم �إر�سال رابط لتطبيق “زوم” "� "Zoomإلكرتون ًيا من خالل الربيد الإلكرتوين �إىل امل�ساهمني الذين �أبدوا رغبة يف ح�ضور االجتماع
االفرتا�ضي ومت ا�ستالم تفا�صيل االت�صال اخلا�صة بهم .وبناء على الرابط� ،سيطلب من امل�ساهمني الت�سجيل يف االجتماع .وبعد اكتمال عملية الت�سجيل،
�سيتم �إر�سال رابط �آخر للم�ساهم يوجه من خالله �إىل غرفة االجتماع االفرتا�ضي على تطبيق زوم” ""Zoom
تبد�أ عملية الت�سجيل يف متام ال�ساعة الثانية والن�صف ظه ًرا بتوقيت الدوحة يف تاريخ عقد االجتماع� ،أي يوم الأربعاء املوافق � 7أبريل 2021م.
وفيما يتعلق بالت�صويت على بنود جدول �أعمال االجتماع ،ف�إن �أي م�ساهم لديه اعرتا�ض على �أحد البنود ينبغي عليه �أن يرفع يده با�ستخدام الزر اخلا�ص
بذلك يف تطبيق زوم " "Zoomلإبداء اعرتا�ضه �أثناء عملية الت�صويت .و�سيعترب عدم رفع امل�ساهم ليده مبثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
الق�صر النائبون عنهم قانون ًا.
 -3ميثل ّ
 -4طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم  11ل�سنة 2015م ،تعترب هذه الدعوة مبثابة �إعالن قانوين لكافة امل�ساهمني دون احلاجة لإر�سال دعوات
خا�صة بالربيد.

تقرير جمل�س الإدارة
لقد ت�أثرت كافة �أعمال جمموعة املناعي بتبعات جائحة كوفيد خالل عام  2020ن�سب ًة لفرتات الإغالق و�إ�ضطراب الإمداد و�إغالق املحالت والقيود
الالزمة للمحافظة على ال�سالمة العامة.
وقد امتد ذلك الت�أثري بالطبع �إىل عمالئنا بذات القدر مما �أدى �إىل تدين عمليات ال�شراء وقلة �إقبال امل�ستهلكني.
وكذلك كان احلال بالن�سبة للأو�ضاع عرب كل منطقة من مناطق عملياتنا الرئي�سة يف قطر ،ومنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أوروبا.
ولي�س من املفاجئ القول ب�أنها كانت �سنة ُمت ِّ�سم ًة بالتحدي لأعمالنا التجارية ،وبالرغم من ذلك منت �إيرادات املجموعة الإجمالية مبعدل  7باملائة
لت�صل �إىل  12.4مليار ريال قطري يف  .2020وقد كان الدافع الرئي�س للزيادة يف الإيرادات اال�ستحواذ الذي مت يف �شهر مايو  2020من قبل
ال�شركة الفرن�سية التابعة لنا جي�.إف�.آي �إنفورماتيك على �شركة (�آي�.إي�.سي�.آي�.إ�س�.إيه) ( )IECISAوهي �شركة رائدة مزودة خلدمات
تقنية املعلومات يف �أ�سبانيا.
وقد �شهدت �أعمال املجوهرات التابعة لنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،داما�س ،انخفا�ض ًا مبعدل  %35يف املبيعات مما يُعزي على نحو رئي�س
�إىل �إغالق جميع متاجرها تقريب ًا و البالغ عددها  200متجر ًا خالل فرتات الإغالق يف الن�صف الأول من ال�سنة.
ويف قطر انخف�ضت املبيعات بن�سبة  %13مقارنة بعام  2019حيث يعود �سبب ذلك ب�صورة رئي�سة �إىل ّ
تاخر تنفيذ م�شاريع تقنية معلومات وهبوط
يف مبيعات ال�سيارات ب�سبب ت� ّأخر �سل�سلة الإمداد يف ت�سليم املوديالت اجلديدة.
�إال �أن الأعمال يف الربع الأخري من  2020وعلى نطاق املجموعة كانت قوية على نحو ملحوظ مما م ّكن املجموعة من الإعالن عن �أرباح �صافية
قدرها  14,31مليون ريال قطري لل�سنة.
الأداء ال ُكلّي:
				
• �إيرادات املجموعة
				
• منو الإيرادات
		
• الربح قبل الفوائد وال�ضريبة والإهالك والإطفاء
			
• الربح قبل الفوائد وال�ضريبة
• �صايف الربح				
• العائد على ال�سهم
 0.03ريال قطري
				
التغيريات التنظيمية:
مت �إجرء تغيريات تنظيمية مهمة على الهيكل التنظيمي خالل .2020
ٌ
خمطط له ،فقد ا�ستقال ال�سيد� /أليك جريوال من ع�ضوية جمل�س
وكما مت الإعالن عنه يف اجلمعية العامة ال�سنوية املا�ضية ،وح�سبما ما كان
�إدارة جممع �شركات املناعي ،والحق ًا من من�صبه مدير ًا تنفيذيا للمجموعة ،ثم توليّ بعدها يف �شهر يوليو من�صب ًا جديد ًا هو الع�ضو املنتدب
لأعمال املناعي العاملية.
ويف ذات الوقت انتقل ال�سيد /مايكل ديرت من من�صبه مدير ًا للعمليات لداما�س يف دبي ليتويل من�صب ًا جديد ًا يف الدوحة مدير ًا تنفيذي ًا لعمليات
املناعي القطرية.
ومت تعيني �إدارة جديدة يف داما�س يف دبي مع تعيني ال�سيد /لوك برياموند رئي�س ًا ومدير ًا تنفيذي ًا حيث جتري �إعادة هيكلة �أعمال هذه العالمة
املهمة للمجوهرات و�شبكة متاجرها حتت قيادته.
وعقب اال�ستحواذ الذي متت الإ�شارة �إليه يف �شهر مايو على �شركة (�آي�.إي�.سي�.آي�.إ�س�.إيه) ( ،)IECISAوهي �شركة رائدة مزودة
خلدمات تقنية املعلومات يف �أ�سبانيا ،من قبل ال�شركة الفرن�سية التابعة لنا جي�.إف�.آي �إنفورماتيك ،قامت جي�.إف�.آي بتغيري ا�سمها �إىل
(�إنيتوم) ( )Inetumكعالمة موحدة على نطاق كافة عملياتها .وتنت�شر انيتوم حالي ًا عرب  26دولة وتوظف  27,000ا�ست�شاري ًا.
نظرة م�ستقبلية:
وفيما يتعلق با�ست�شراف امل�ستقبل ف�إن �آثار كوفيد 19-على �أعمالنا بد�أت يف الإنح�سار والأحوال �آخذة يف التح�سن التدريجي.
ويف قطر ،ن�سعى للح�صول على ن�صيبنا من فر�ص امل�شاريع املحلية يف  .2021كما تتخذ �أعمال تكنولوجيا املعلومات التابعة لنا يف قطر و�أوروبا
موقع ًا جيد ًا للغاية ي�سمح لها باال�ستفادة من الرقمنة املتنامية للأعمال وال�شركات يف وقت تتطور فيه طرق جديدة للعمل.
وت�أتي نتائجنا القوية للمجموعة يف الربع الأخري من  2020كباعث م�شجع يف مقبل الأيام خالل .2021
كيث هيجلي
ع�ضو جمل�س الإدارة
 12.4مليار ريال قطري
%7
 984مليون ريال قطري
 533مليون ريال قطري
 14.31مليون ريال قطري

البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إىل ال�سادة /م�ساهمي جممع �شركات املناعي �ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الر�أي

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة ملجمع �شركات املناعي (�ش.م.ع.ق)
(«ال�شركة») و�شركاتها التابعة (وي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من
بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  ،2020والبيانات املوحدة للدخل ،والدخل
ال�شامل ،والتغريات يف حقوق امللكية ،والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ،
وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�سريية الأخ��رى ،كما هو مو�ضح يف
ال�صفحات � 8إىل .70
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي
اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2020و�أدائها املايل
املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية
للتقارير املالية.

�أ�سا�س الر�أي

مل تتمكن املجموعة من �إكمال اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي وفقا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم « 36انخفا�ض قيمة الأ�صول» فيما يتعلق بال�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة
الأخرى املخ�ص�صة لإحدى وحدات توليد النقد التابعة لها امل�سجلة مببلغ 1,200,342
�أل��ف ري��ال قطري كما يف  31دي�سمرب � 1,200,342( 2020أل��ف ري��ال قطري يف
 31دي�سمرب  . )2019التي ت�شكل جزءا من قطاع ت�شغيل جتارة املجوهرات (راجع
�إي�ضاحي �( 6أ)) .وقد دفعنا الأمر نف�سه �إىل التحفظ على ر�أي تدقيقنا حول البيانات
املالية املوحدة املتعلقة ب�سنة �سابقة �أي�ضا .تكبدت وحدة الوحدة املنتجة للنقد املذكورة
خ�سائر خالل ال�سنة احلالية وال�سنة املا�ضية و�شهدت انخفا�ضا يف الأن�شطة ب�سبب
الو�ضع االقت�صادي احلايل وعدم اليقني الذي ي�شكله كوفيد .19-قد ينتج عن االنتهاء
من اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  36تخفي�ضا يف
القيم الدفرتية لل�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة الأخرى ،وبالتايل  ،االعرتاف بخ�سارة
انخفا�ض يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .بناء على ذلك  ،مل نتمكن من حتديد ما �إذا
كان من ال�ضروري �إجراء �أي تعديالت على املبالغ املبينة يف البيانات املالية املوحدة
لل�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة الأخ��رى  ،و�صايف الربح  ،و�إجمايل الدخل ال�شامل،
وحقوق امللكية  ،والإف�صاحات ذات ال�صلة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020ولل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2019مت�ضمنة املعلومات املالية املقارنة ذات ال�صلة بال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .)2019
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .قمنا مبزيد من التو�ضيح
مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات
املالية يف هذا التقرير.
�إننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخ�لاق��ي للمحا�سبني املهنني
ال�����ص��ادرة ع��ن جمل�س املعايري الأخ�لاق��ي��ة الدولية للمحا�سبني (مت�ضمنة معايري
اال�ستقاللية الدولية) (قواعد ال�سلوك الأخالقي) واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة
ب�أعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر
وقد ا�ستوفينا م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لتلك املتطلبات ال�صادرة عن جمل�س
املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س للر�أي املتحفظ الذي تو�صلنا �إليه.

�أمر �آخر

مت تقدمي املزيد من التحفظ على ر�أي التدقيق حول البيانات املالية املوحدة ال�سنوية
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019و 27فرباير  2020ب�سبب عدم �إكمال
املجموعة لأداء عملية انخفا�ض القيمة املتعلقة ب�إحدى �شركاتها الزميلة بقيمة دفرتية
قدرها � 1,128,092ألف ريال قطري يف  31دي�سمرب  .2019عدلت املجموعة بياناتها
املالية املوحدة ال�سنوية كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019بعد �أداء عملية
انخفا�ض القيمة وت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة املتعلقة بال�شركة الزميلة املذكورة.

�أمور التدقيق الرئي�سية

�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية ،وفقا حلكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية
الق�صوى يف �أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية .لقد
متت معاجلة هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل ،وعند تكوين
ر�أينا عنها ،ونحن ال نقدم ر�أيا منف�صال عن هذه الأمور .بالإ�ضافة �إىل الأمر الوارد
ذكره يف ق�سم �أ�سا�س الراي املتحفظ فقد حددنا �أن الأمر املذكور �أدناه على �أنه من
�أمور التدقيق الرئي�سية التي يجب الإبالغ عنها يف تقريرنا.

و�صف �أمر التدقيق الرئي�سي كيفية تناول تدقيقنا للأمر
القيمة ال��دف�تري��ة لل�شهرة ذات ال�صلة
ب����إح���دى ال�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ،ان��ي��ت��وم
(«امل��ع��روف��ة ���س��اب��ق��ا ب��ا���س��م ج��ي اف اي
انفورماتيك ا�س ايه») ،والوحدات املنتجة
للنقد ذات ال�صلة بها واال�ستثمار يف �أحد
ال�شركات التابعة � ،آك�سيوم ليمتد  -يرجى
الرجوع �إىل االي�ضاح  12واالي�ضاح 13
حول البيانات املالية املوحدة:
ركزنا على املجال التايل لأن:
• امل��ج��م��وع��ة اع�ترف��ت ب��ال�����ش��ه��رة ذات العمر
الإن���ت���اج���ي غ�ي�ر امل����ح����دود (“الأ�صول غري
امللمو�سة”) البالغة  4,140مليون ري��ال قطري
( 2,760مليون ريال قطري يف  )2019النا�شئة
ب�سبب احل�صول على ال�سيطرة على �شركة �أو
�أك�ثر .مت تخ�صي�ص ال�شهرة النيتوم والوحدات
املنتجة للنقد ذات ال�صلة بها.
القيمة الدفرتية لل�شهرة ذات ال�صلة ب�إحدى
ال�شركات التابعة ،انيتوم («املعروفة �سابقا با�سم
جي اف اي انفورماتيك ا���س اي��ه») ،والوحدات
املنتجة للنقد ذات ال�صلة بها واال�ستثمار يف �أحد
ال�شركات التابعة � ،آك�سيوم ليمتد  -يرجى الرجوع
�إىل االي�ضاح  12واالي�����ض��اح  13ح��ول البيانات
املالية املوحدة (تابع):
• ت�سجل املجموعة �أي�ضا ا�ستثمارا جوهريا يف
�شركات زميلة بقيمة  825مليون ري��ال قطري
( 844مليون ري��ال قطري يف  . )2019وق��د مت
االعرتاف بح�صة يف اخل�سارة وخ�سارة انخفا�ض
يف القيمة قدره  284مليون ريال قطري على هذا
اال�ستثمار خالل العام من خالل تعديل الأرق��ام
املقارنة  .يرجى الرجوع �إىل �إي�ضاح .35
• يعترب �إج��راء اختبار �سنوي انخفا�ض القيمة
ال�����ش��ه��رة وامل���وج���ودات غ�ير امل��ل��م��و���س��ة الأخ���رى
واخ��ت��ب��ار انخفا�ض قيمة ا�ستثمار يف �شركات
زم��ي��ل��ة وف��ق��ا مل��ع��ي��ار املحا�سبة ال����دويل رق���م 36
على �أن��ه �أم��ر تدقيق رئي�سي ب�سبب التعقيد يف
ا�شرتاطات املحا�سبة والأح��ك��ام الهمة املطلوبة
لتحديد االف�ترا���ض��ات التي ينبغي ا�ستخدامها
لتقدير املبلغ القابل ل�لا���س�ترداد .املبلغ القابل
لال�سرتداد للوحدات املنتجة للنقد واال�ستثمار
يف �أحدى ال�شركات ال�شقيقة امل�ستند �إىل قيمتها
قيد اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�صا تكاليف
البيع� ،أيهما �أك�ثر ،مت التو�صل �إليه من مناذج
توقعات التدفقات النقدية املخ�صومة .ت�ستخدم
هذه النماذج العديد من االفرتا�ضات الرئي�سية
مت�ضمنة ت��ق��دي��رات حل��ج��م و�أ���س��ع��ار املبيعات
امل�ستقبلية وتكاليف الت�شغيل ومعدالت منو القيمة
النهائية والتكلفة املتو�سطة املرجحة لر�أ�س املال
(معدل اخل�صم).
وم��ن ثم اعتربنا ما ذك��ر �أع�لاه على �أنها �أم��ور
التدقيق الرئي�سية.
االعرتاف بالإيرادات وانخفا�ض قيمة
الأ�صول املالية و�أ�صول العقود -يرجى
الرجوع �إىل الإي�ضاحات (5ج) و(5ل) و
 8و  24و  33على البيانات املالية املوحدة
ركزنا على املجال التايل لأن:
جتني املجموعة �إي���رادات بقيمة  12,388مليون
ري��ال قطري (  11,586مليون ري��ال قطري يف
 )2019من م�صادر الإي��رادات املتنوعة وب�صفة
�أ�سا�سية من :
 تقنية امل��ع��ل��وم��ات واخل���دم���ات ذات ال�صلة(“عقود تقنية املعلومات”)  ،وال�سلع الفاخرة
وال�سيارات.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا
املجال ،من بني �أمور �أخرى:
• احل�صول على خطط الأعمال املعتمدة لكل
وحدة منتجة للنقد وا�ستثمار يف �شركات زميلة؛
• �إ�شراك �أخ�صائي التقييم لدينا مل�ساعدتنا
على وجه اخل�صو�ص يف:
تقييم م�لاءم��ة م��ع��دالت اخل�����ص��م املطبقة،
امل�ضمنة يف مقارنة متو�سط التكلفة املرجحة
ر�أ�س املال مع متو�سطات القطاع للأ�سواق ذات
ال�صلة التي تعمل فيها الوحدات املنتجة للنقد
وال�شركات الزميلة.

 ت��ق��ي��ي��م م���دى م�ل�اءم���ة االف�ترا���ض��اتاملطبقة على امل��دخ�لات الرئي�سية مثل
حجم املبيعات والأ�سعار وتكاليف الت�شغيل
والت�ضخم وم��ع��دل ال��ن��م��و ط��وي��ل الأج���ل
يف امل��ب��ي��ع��ات امل�ضمنة يف م��ق��ارن��ة ه��ذه
املدخالت مع البيانات التي مت احل�صول
عليها م��ن ج��ه��ات خارجية �إ���ض��اف��ة �إىل
تقييمنا امل�ستند �إىل معرفتنا بالعميل
وجمال العمل.
 ال��ق��ي��ام بتحليل احل�سا�سية اخل��ا���صبنا وامل�ضمن يف تقييم �أث��ر التخفي�ضات
امل��م��ك��ن��ة ع��ل��ى ن��ح��و م��ع��ق��ول يف م��ع��دالت
ال��ن��م��و وال��ت��دف��ق��ات ال��ن��ق��دي��ة امل��ت��ن��ب���أ بها
لتقييم الأث���ر امل��ق��در ل��ل��وح��دات املنتجة
للنقد واال�ستثمارات يف ال�شركة الزميلة
احلالية.
 تقييم كفاية �إف�صاحات البيانات املاليةاملوحدة مت�ضمنة الإف�صاحات الرئي�سية
ل�لاف�ترا���ض��ات والأح���ك���ام وال��ت��ق��دي��رات
واحل�سا�سية والتعديل على �أرقام املقارنة .
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها
يف هذا املجال ،من بني �أمور �أخرى:
 تقييم مدى مالءمة اختيار ال�سيا�ساتاملحا�سبية للعقود اجلديدة املربمة خالل
العام بناء على متطلبات املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  15وفهمنا مل�صادر
�إيرادات املجموعة املختلفة،
 تقييم مدى مالءمة االعرتاف ب�إيراداتالإدارة مبوجب املعيار ال��دويل للتقارير
امل��ال��ي��ة  15يف ك��ل م�����ص��ادر الإي�����رادات
الكبرية لعينة من العقود اجلديدة املربمة
خالل العام،

بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2020
املوجودات
املوجودات غري املتداولة

2020
ريال قطري

• ت�ضع املجموعة اف�ترا���ض��ات � /أح��ك��ام هامة
لقيا�س الإي�����رادات واالع��ت�راف بها  ،وال �سيما
حتديد التزامات الأداء  ،وتخ�صي�ص �سعر املعاملة
 ،وتقدير تكاليف �إجناز العمل ،وتوقيت االعرتاف
بالإيرادات  ،والذمم املدينة ذات ال�صلة ب�أ�صول
العقود.
• بلغت �أ�صول املجموعة املالية و�أ���ص��ول العقود
اخلا�ضعة ملخاطر االئتمان  4,524مليون ريال
قطري يف  31دي�سمرب  3,593( 2020مليون ريال
قطري يف  ، )2019وب��ال��ت��ايل  ،ج��زء فهي جزء
جوهري من بيان املركز املايل املوحد.
• تقييم اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للأ�صول
املالية والعقود ينطوي على:
 املتطلبات املحا�سبية امل��ع��ق��دة  ،مب��ا يف ذلكاالف�ترا���ض��ات والتقديرات والأح��ك��ام الأ�سا�سية
لتحديد انخفا�ض القيمة،
 القابلية للتحيز الإداري عند �إ���ص��دار �أحكاملتحديد النتائج املتوقعة لفقدان االئتمان،
 متطلبات الك�شف املعقدة،وم��ن ثم اعتربنا �أن ه��ذا �أم��ر من �أم��ور التدقيق
الرئي�سية.
وج��ود وتقييم املخزون -يرجى الرجوع
�إىل الإي�����ض��اح ( 5ز) والإي�����ض��اح  9حول
البيانات املالية املوحدة
ركزنا على املجال التايل لأن:
• ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على خمزونات
بقيمة  1,655مليون ريال قطري ( 1,366مليون
ريال قطري يف �سنة  .)2019ميثل هذا ٪ 9.78
( )٪10.39 :2019من �إجمايل �أ�صول املجموعة،
وبالتايل فهو ي�شكل جزء �أ�سا�سي من املركز املايل
املوحد.
• ت�شمل امل��خ��زون��ات �أ���س��ا���س��ا ال�سلع ال��ف��اخ��رة
(الذهب واملجوهرات) وال�سيارات ومعدات تقنية
املعلومات .توجد املخزونات يف مواقع متعددة.
• يتطلب تقييم املخزونات  ،وال �سيما الذهب
واملجوهرات  ،حكما وتقديرات �إدارية هامة
وم��ن ثم اعتربنا �أن ه��ذا �أم��ر من �أم��ور التدقيق
الرئي�سية.

 تقييم م��دى م�لاءم��ة امل��دخ�لات واالف�ترا���ض��اتالرئي�سية ال��ت��ي ت�ستخدمها الإدارة لتخ�صي�ص
�إي���رادات العقود على التزامات الأداء لعينة من
العقود اجلديدة املربمة خالل ال�سنة،
 ت��ق��ي��ي��م م����دى م�ل�اءم���ة امل���دخ�ل�ات ال��رئ��ي�����س��ي��ةواالف�ت�را����ض���ات امل�����س��ت��خ��دم��ة م��ن ج��ان��ب الإدارة
لتخ�صي�ص �إي���راد العقد اللتزامات الأداء لعينة
من العقود اجلديدة املربمة خالل العام بناء على
خربتنا وممار�ستنا ال�صناعية،
 تقييم م���دى م��ل�امءة االف�ترا���ض��ات والأح��ك��اماملو�ضوعة لقيا�س �سعر املعاملة وتخ�صي�صه على
التزامات الأداء لعينة من العقود اجلديدة املربمة
خالل ال�سنة ا�ستنادا �إىل خربتنا واملمار�سات يف
هذا املجال،
 اختبار معقولية التقديرات املقدمة فيما يتعلقبتكلفة الإجن��از ،وهوام�ش الربح لكل عقد ا�ستنادا
�إىل خربتنا واملمار�سات يف هذا املجال،
 تقييم ما �إذا كانت �سيا�سات املجموعة وعملياتهالو�ضع ه��ذه ال��ت��ق��دي��رات منا�سبة وي��ت��م تطبيقها
با�ستمرار على جميع العقود ذات الطبيعة املماثلة،
 تقييم معقولية الأح��ك��ام والتقديرات الرئي�سيةللإدارة يف ح�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة،
 تقييم اكتمال ودقة و�أهمية البيانات امل�ستخدمةحل�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة  ،و
 تقييم مدى كفاية الإف�صاح عن البيانات املاليةمبا يف ذلك االفرتا�ضات والأحكام الرئي�سية.
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها
يف هذا املجال ،من بني �أمور �أخرى:
 فهم العمليات وحتديد ال�ضوابط ذات ال�صلة مبايف ذلك ال�ضوابط الآلية،
اختبار وجود وفعالية الت�شغيل لل�ضوابط الداخلية
 ،مبا يف ذل��ك ال�ضوابط الآل��ي��ة  ،على عينات من
املعامالت على �أ�سا�س تكرارات ال�ضوابط،
 تقييم مدى مالءمة املنهجية امل�ستخدمة من قبلاملجموعة يف تقدير �صايف القيم القابلة للتحقق
لعينة من مواد املخزون،
مراقبة عمليات اجلرد التي تقوم بها الإدارة للمواقع
املختارة على �أ�سا�س العينة،
 تقييم التقديرات التي ت�ستخدمها الإدارة يف تقييماملخ�ص�صات يف مقابل مواد املخزون بطيئة احلركة
و�/أو غري املتحركة،
 تقييم م��دى كفاية �إف�صاحات البيانات املالية ،مبا يف ذلك الإف�صاحات املتعلقة باالفرتا�ضات
والتقديرات الرئي�سية امل�ستخدمة يف تقييم مواد
املخزون.

معلومات �أخرى
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شتمل املعلومات الأخرى على املعلومات الواردة
يف التقرير ال�سنوي لل�شركة ل�سنة  2019ولكنها ال ت�شتمل على البيانات املالية املوحدة لل�شركة
وتقرير مدقق احل�سابات ال�صادر عنا عليها .ح�صلنا قبل تاريخ تقرير املدقق هذا على تقرير
جمل�س الإدارة الذي ي�شكل جز ًءا من التقرير ال�سنوي ومن املتوقع �إفادتنا بالأجزاء الباقية من
التقرير ال�سنوي بعد تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا.
ال يغطي ر�أينا املتحفظ حول البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ونحن ال نعرب عن �أي �شكل
من �أ�شكال الت�أكيد �أو النتيجة عن تلك املعلومات الأخرى.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املحددة
�أعاله عندما ت�صبح متاحة ،وللقيام بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري
متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة �أو �إذا كان من الوا�ضح �أن املعرفة التي ح�صلنا
عليها �أثناء التدقيق ي�شوبها �أخطاء جوهرية.
�إذا تو�صلنا ،عند قراءتنا للتقرير ال�سنوي� ،إىل وجود �أخطاء جوهرية فيه ،ف�إنه يتوجب علينا �أن
نبلغ جمل�س الإدارة بهذا الأمر.
م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إع��داد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقاً
للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �ضوابط الرقابة الداخلية التي يحدد جمل�س الإدارة �أنها
�ضرورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء
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الدوحة
دولة قطر

جوبال باال�سوبرامانيام
�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم ()251
كي بي �إم جي
برتخي�ص من هيئة قطر للأ�سواق املالية:
رخ�صة مدقق خارجي رقم 120153
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( 2019معدلة)
ريال قطري

�أر�صدة ونقد لدى البنوك
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
خمزون
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
283٫218
304٫298
9٫336
موجودات مالية – �أدوات حقوق ملكية
15٫069
20٫275
ا�ستثمار يف �شركات م�شاريع م�شرتكة
19٫956
992٫996
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
970٫506
4٫597٫875
�شهرة وموجودات غري ملمو�سة �أخرى
6٫063٫351
872٫752
عقارات و�آالت ومعدات
917٫885
11٫746
ا�ستثمارات عقارية
9٫940
80٫896
�ضرائب م�ؤجلة على موجودات
184٫079
605٫241
موجودات حق ا�ستخدام
623٫599
62٫362
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
46٫534
7٫536٫697
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
9٫155٫217
13٫152٫363 16٫912٫953
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
282٫805
�سحب على املك�شوف من البنوك
280٫613
1٫873٫607
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
2٫001٫117
184٫992
مطلوبات �إيجارات
192٫929
3٫427٫400
ذمم دائنة وم�صاريف م�ستحقة
5٫419٫966
3٫543
مطلوب �إىل �أطراف ذات عالقة
2٫945
5٫772٫347
�إجمايل املطلوبات املتداولة
7٫897٫570
املطلوبات غري املتداولة
3٫812
�ضريبة م�ؤجلة على مطلوبات
8٫568
4٫159٫223
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
5٫706٫770
442٫838
مطلوبات �إيجارات
445٫289
42٫645
ذمم دائنة وم�صاريف م�ستحقة
90٫654
394٫837
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
429٫552
5٫043٫355
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
6٫680٫833
10٫815٫702 14٫578٫403
�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية
456٫192
ر�أ�س املال
456٫192
1٫083٫456
احتياطي قانوين
1٫083٫456
()999٫488
احتياطي ا�ستحواذ
()999٫488
()63٫332
احتياطي �آخر
()64٫782
()116٫994
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
()39٫476
91٫238
توزيعات �أرباح مقرتحة
4٫562
()32٫990
احتياطي القيمة العادلة
()32٫990
1٫916٫328
�أرباح مدورة
1٫925٫720
2٫334٫410
حقوق امللكية املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة
2٫333٫194
2٫251
م�ساهمات غري م�سيطرة
1٫356
2٫336٫661
�إجمايل حقوق امللكية
2٫334٫550
13٫152٫363 16٫912٫953
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة
بتاريخ 17مار�س  2021والت�صريح ب�إ�صدارها نيابة عنهم من قبل املذكورين ادناه.
خالد �سلطان الربان
علي يو�سف كمال
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
1٫143٫110
4٫919٫527
1٫654٫930
40٫169
7٫757٫736

و�صف �أمر التدقيق الرئي�سي كيفية تناول تدقيقنا للأمر

كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
عند �إع��داد البيانات املالية املوحدة ،ف�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة املجموعة على
اال�ستمرار وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ،والإف�صاح ،ح�سب مقت�ضى احل��ال ،عن الأم��ور املتعلقة مببد�أ
اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل تخطط الإدارة �إما لت�صفية
املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن لديها بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.
م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من
�أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات الذي يت�ضمن
ر�أينا .الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق التي تتم وفقا
للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف دائما عن �أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة .ميكن �أن تن�ش�أ
الأخطاء عن غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كان من املمكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي� ،أن يتوقع
ب�شكل معقول �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه البيانات
املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،نحن منار�س حكما مهنيا ونبقي على
ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال التدقيق .كما �إننا نقوم:
• بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش
�أو خط�أ ،وت�صميم وتنفيذ �إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق
كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو
�أعلى من تلك الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�س وتزوير� ،أو حذف متعمد �أو
حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
• باحل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق
منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• بتقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات
ذات ال�صلة التي اتخذها جمل�س الإدارة.
• ب�إبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستنادا
�إىل �أدلة التدقيق التي يتم احل�صول عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات �صلة ب�أحداث
�أو ظ��روف ميكن �أن تثري �شكوكا كبرية ح��ول مقدرة املجموعة على موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ
اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا �إىل �أن هناك �شكوكا جوهرية ،ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدققي
احل�سابات �إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن
هذه املعلومات غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت
احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية
قد تت�سبب يف �أن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية.
• بتقييم العر�ض العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت
البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ض العادل.
• باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للكيانات �أو الأن�شطة
التجارية داخل املجموعة لإب��داء ال��ر�أي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه
والإ�شراف على و�إجراء �أعمال التدقيق للمجموعة .و�سنظل نحن امل�س�ؤولون الوحيدون عن ر�أينا حول
التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،ضمن �أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق
ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي وجه من �أوج��ه الق�صور املهمة يف الرقابة الداخلية التي
نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم �أي�ضا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�ش�أن
اال�ستقاللية ،ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�سائل الأخرى التي قد يعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر
على ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة ،متى كان ذلك ممكنا.
من الأمور التي مت تقدميها ملجل�س الإدارة ،نقوم بتحديد تلك امل�سائل التي كانت لها الأهمية الق�صوى
يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية ،ومن ثم �أمور التدقيق الرئي�سية .ون�صف هذه الأمور
يف تقرير مدقق احل�سابات ما مل مينع قانون �أو الئحة من االف�صاح العلني عن هذا الأمر �أو عندما
نقرر ،ويف حاالت نادرة جدا� ،أنه يجب عدم الك�شف عن �أمر ما يف تقريرنا نظرا لأن الآثار ال�سلبية
لعدم الك�شف عنه قد يتوقع ب�شكل معقول �أن تفوق منافع امل�صلحة العامة للك�شف عنه يف التقرير.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
با�ستثناء الآثار املحتملة للم�سائل املذكورة يف فقرة» �أ�سا�س الر�أي املتحفظ « �أعاله:
 لقد ح�صلنا على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي اعتربنا �أنها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق. حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت. قمنا بقراءة تقرير جمل�س الإدارة والذي �سوف يعر�ض �ضمن التقرير ال�سنوي ،واملعلومات املاليةالواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�شركة.
 مل يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات للأحكام املعمول بها لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم 11ل�سنة � 2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أية تعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها
�أثر جوهري على بيان املركز املايل املوحد لل�شركة �أو �أدائها كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 .2020عالوة على ذلك  ،مت �إجراء العد الفعلي ملخزونات ال�شركة وفقا للأ�صول املرعية .

375٫065
3٫827٫672
1٫366٫476
46٫453
5٫615٫666

�إن البيانات املالية املن�شورة هنا لي�ست هي الن�سخة الكاملة من البيانات املالية املوحدة  ،وقد مت �إ�صدار تقرير التدقيق املن�شور ال�صادر
منمدققاحل�ساباتامل�ستقلمعالن�سخةالكاملةمنالبياناتاملاليةاملوحدةوالتيميكناالطالععليهاعلىموقعال�شركةعلىاالنرتنت
https://mannai.com/investor-relations/financial-reports

2020
ريال قطري
�إيرادات
تكاليف مبا�شرة
�إجمايل الربح
ح�صة النتائج وخ�سائر انخفا�ض القيمة من امل�شاريع
امل�شرتكة وال�شركات املنت�سبة
�إيرادات �أخرى
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف بيع وتوزيع
رد ( /خ�سارة) انخفا�ض قيمة موجودات مالية وموجودات
عقود -بال�صايف
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة والإهالك والإطفاء
تكاليف التمويل
�إهالك و�إطفاء
الربح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
�صايف ربح( /خ�سارة) ال�سنة
املن�سوب �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
م�ساهمات غري م�سيطرة

( 2019معدلة)
ريال قطري

12٫388٫482
()9٫740٫366
2٫648٫116

11٫585٫656
()9٫079٫504
2٫506٫152

8٫393
63٫659
()1٫251٫482
()413٫606

()227٫104
96٫352
()1٫130٫662
()471٫386

()70٫921
984٫159
()389٫733
()450٫836
143٫590
()129٫142
14٫448

23٫609
796٫961
()405٫210
()371٫262
20٫489
()101٫328
()80٫839

14٫312
136
14٫448

()81٫848
1٫009
()80٫839

العائد على ال�سهم:

العائدات الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم املن�سوبة مل�ساهمي
ال�شركة (ريال قطري)

0.03

0.18

بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
2020
ريال قطري
�صايف ربح( /خ�سارة) ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر
بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة:
الأ�صول املالية� -أدوات الأ�سهم  -بال�صايف من التغري يف القيمة العادلة
التغريات يف الفروق االكتوارية  -بال�صايف من ال�ضرائب ذات ال�صلة
بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إىل الربح �أو
اخل�سارة:
التغري يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية امل�شتقة
تقييم مدفوعات م�ستندة �إىل �أ�سهم
تعديالت يف حتويل عمالت �أجنبية
�إجمايل الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
من�سوب �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
م�ساهمات غري م�سيطرة

( 2019معدلة)
ريال قطري

14٫448

()80٫839

()2٫944
()2٫944

()1٫807
()31٫443
()33٫250

()3٫578
8٫939
77٫658
80٫075
94٫523

()1٫904
1.956
4٫657
()28٫541
()109٫380

92٫427
276
94٫523

()110٫466
1٫086
()109٫380

