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INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 30 June 2022

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
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Introduction

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated 
statement of financial position of Mannai Corporation Q.P.S.C. (the 
“Company”) and its subsidiaries (together referred to as the “Group”) as 
at 30 June 2022 and the related interim condensed consolidated statements 
of profit or loss, other comprehensive income, changes in equity, and 
cash flows for the six-month period then ended and explanatory notes. 
Management is responsible for the preparation and presentation of this 
interim condensed consolidated financial information in accordance 
with International Accounting Standard 34, ‘Interim financial reporting’ 
as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). 
Our responsibility is to express a conclusion on this interim condensed 
consolidated financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with International Standard on 
Review Engagements 2410, ‘Review of interim financial information 
performed by the independent auditor of the entity’. A review of interim 
financial information consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for financial and accounting matters, and applying analytical 
and other review procedures. A review is substantially less in scope 
than an audit conducted in accordance with International Standards 
on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance 
that we would become aware of all significant matters that might be 
identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to 
believe that the accompanying interim condensed consolidated financial 
information is not prepared, in all material respects, in accordance with 
International Accounting Standard 34 “Interim Financial Reporting”.

For and on behalf of PricewaterhouseCoopers – Qatar Branch
Qatar Financial Market Authority registration number 120155

Waleed Tahtamouni
Auditor’s registration number 370
Doha, State of Qatar
14 August 2022
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Six-month period ended 
  30 June  30 June 
  2022  2021 
  QR’000 

(Reviewed) 
 QR’000 

(Reviewed) 
Re-presented* 

     
     

Revenue  2,694,495  2,420,466 
Direct costs  (2,205,192)  (1,982,474) 
Gross profit   489,303  437,992 
     
Share of results from joint venture companies  5,508  2,950 
Share of results from associate companies  68  13,644 
Impairment of financial and contract assets - net  (9,952)  (10,967) 
Other income  5,688  25,071 
General and administrative expenses  (224,981)  (152,712) 
Selling and distribution expenses   (103,842)  (92,870) 
Profit before interest, tax, depreciation and amortization  161,792  223,108 
     
Finance costs  (120,686)    (115,849) 
Depreciation and amortization   (80,711)    (78,074) 
(Loss) / profit before tax  (39,605)  29,185 
     
Income tax  (1,208)  (2,177) 
(Loss) / profit from continuing operations  (40,813)  27,008 
     
Profit from discontinued operation  131,170  90,256 
Net profit for the period  90,357  117,264 
     
Attributable to:     
Shareholders of the Company  90,238   117,109  
Non-controlling interests  119      155  
  90,357   117,264 
     
Earnings per share: 
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders 

of the Company (QR)  0.20 

 

0.26 
 
 
 
*Refer Note 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The independent auditor’s review report is set out on page A.  
The attached notes from 1 to 23 form an integral part of these condensed consolidated interim financial information 
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بيان الدخل ال�سامل املرحلي الآخر املوحد املخت�سر لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2022 

بيان الأرباح اأو اخل�سائر املرحلي املوحد املخت�سر لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2022 بيان املركز املايل املرحلي املوحد  املخت�سر كما يف 30 يونيو 2022 تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل حول مراجعة البيانات املالية املرحلية املخت�سرة املوحدة 

البيانات املالية املوحدة املرحلية املخت�سرة لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2022

31 دي�سمرب 2021
 )مدققة( )معدل•(

األف ريـال قطري

عبداهلل حممد الكبي�سي
ع�سو جمل�س الإدارة

�صايف الربح للفرتة

دخل �شامل اآخر

بنود قد ُيعاد ت�سنيفها اىل الربح اأو اخل�سارة

فروق ال�سرف يف حتويل العمليات الأجنبية

فروق ال�سرف يف حتويل العمليات متوقفة

التغريات يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية امل�ستقة للعمليات املتوقفة

تقييم املدفوعات على اأ�سا�س الأ�سهم للعمليات املتوقفة

بنود لن يعاد ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة

التغيري يف الفرق الكتواري – �سايف من ال�سرائب املتعلقة بالعمليات املتوقفة

اإجمايل اخل�شارة ال�شاملة الأخرى للفرتة

اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة العائد اإىل:

مالكي ال�سركة

ح�س�س غري م�سيطرة

ين�ساأ اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة العائد اإىل مالكي ال�سركة مما يلي:

عمليات م�ستمرة

العمليات املتوقفة

30 يونيو 2021
)مراجعة(

األف ريـال قطري

30 يونيو 2022
)مراجعة(

األف ريـال قطري

املوجودات

املوجودات املتداولة

النقد و�سبه النقد

ذمم مدينة جتارية واأخرى

خمزون

مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

موجودات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

ذمم مدينة جتارية واأخرى

موجودات مالية - اأدوات حقوق امللكية

ال�ستثمارات يف �سركات م�سروع م�سرتك

ال�ستثمار يف �سركات زميلة

موجودات غري ملمو�سة

املمتلكات واملن�ساآت واملعدات

ا�ستثمارات عقارية

موجودات ال�سريبة املوؤجلة

موجودات حق النتفاع

مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

�سحوبات بنكية على املك�سوف

مطلوبات الإيجار

قرو�س

ذمم دائنة جتارية واأخرى

مبالغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

املطلوبات املرتبطة باملوجودات امل�سنفة كمحتفظ بها للبيع

اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات ال�سريبة املوؤجلة

مطلوبات الإيجار

قرو�س

ذمم دائنة جتارية واأخرى

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

اإجمايل املطلوبات

املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق امللكية

راأ�س املال

احتياطي قانوين

احتياطي ا�ستحواذ

احتياطيات اأخرى

احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

احتياطي القيمة العادلة

اأرباح مدورة

حقوق امللكية العائدة مل�شاهمي ال�شركة

ح�س�س غري م�سيطرة

جمموع حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

مت اعتماد هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املخت�شرة والت�شريح باإ�شدارها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 14 اأغ�شط�س 2022 من قبل.

30 يونيو 2021
)مراجعة(

األف ريـال قطري

30 يونيو 2022
)مراجعة(

األف ريـال قطري

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف

30 يونيو 2022
)مراجعة(

األف ريـال قطري تقرير عن مر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة �إىل جمل�س 

�إد�رة جممع �صركات �ملناعي �س.م.ع.ق.

مقدمة

املناعي  �سركات  ملجمع  املرفق  املخت�سر  املوحد  املرحلي  املايل  املركز  بيان  مبراجعة  قمنا  لقد 

�س.م.ع.ق. )»ال�سركة«( و�سركاتها التابعة )معا »املجموعة«( كما يف 30 يونيو 2022 والبيانات 

يف  والتغريات  الآخر  ال�سامل  والدخل  اخل�سائر  اأو  لالأرباح  املخت�سرة  املوحدة  املرحلية  املالية 

والإي�ساحات  التاريخ  املنتهية يف ذلك  اأ�سهر  ال�ستة  النقدية عن فرتة  والتدفقات  امللكية  حقوق 

املتممة الأخرى. تعد الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة 

املخت�سرة وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 34، »التقارير املالية املرحلية« ال�سادر عن جمل�س 

املالية  املعلومات  هذه  حول  ا�ستنتاج  اإبداء  يف  م�سوؤوليتنا  وتنح�سر  الدويل.  املحا�سبية  املعايري 

املرحلية املوحدة املخت�سرة اعتمادا على عملية املراجعة التي قمنا بها.

نطاق �ملر�جعة

املالية  املعلومات  »مراجعة   2410 رقم  للمراجعة  الدويل  للمعيار  وفقًا  مراجعتنا  باإجراء  قمنا 

املرحلية من خالل مراقب ح�سابات م�ستقل للمن�ساأة«. وتت�سّمن مراجعة البيانات املالية املرحلية 

ال�ستف�سار ب�سكل اأ�سا�سي من الأفراد امل�سوؤولني عن الأمور املالّية واملحا�سبّية وتطبيق اإجراءات 

اإجراءات  اإجراءات عملية املراجعة يف نطاقها عن  التحليل واإجراءات املراجعة الأخرى. وتقل 

على  احل�سول  من  متكننا  ل  وبالتايل  الدولية،  التدقيق  ملعايري  وفقًا  تتم  والتي  التدقيق  عملية 

التدقيق،  عملية  اأثناء  اكت�سافها  ميكن  التي  اجلوهرية  الأمور  جميع  باكت�ساف  الالزم  التاأكيد 

وبالتايل فاإننا ل نبدي راأي تدقيق.

�لنتيجة

ا�ستنادًا اإىل مراجعتنا، فاإنه مل يرد اإىل علمنا ما ي�ستدعي العتقاد باأن املعلومات املالية املرحلية 

املوحدة املخت�سرة املرفقة مل يتم اإعدادها من كافة النواحي اجلوهرية وفقًا للمعيار املحا�سبي 

الدويل رقم 34 »التقارير املالية املرحلية«.

14 �أغ�صط�س 2022 

�لدوحة - قطر 

نيابة عن بر�ي�س ووترهاو�س كوبرز – فرع قطر

�صجل هيئة قطر للأ�صو�ق �ملالية رقم )120155(

وليد تهتموين

�صجل مر�قبي �حل�صابات رقم 370

اإيرادات

تكاليف مبا�سرة

اإجمايل الربح 

ح�سة من نتائج �سركات م�سروع م�سرتك

ح�سة من نتائج �سركات زميلة

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وموجودات العقد - بال�سايف

اإيرادات اأخرى

امل�سروفات العمومية والإدارية

م�سروفات بيع وتوزيع 

الربح قبل الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك والإطفاء

تكاليف التمويل

ا�ستهالك واإطفاء

)خ�شارة(/ ربح قبل ال�شريبة

�سريبة الدخل

)اخل�شارة(/ الربح من العمليات امل�شتمرة

ربح من العمليات املتوقفة

�شايف الربح للفرتة

العائد اإىل:

مالكي ال�سركة

ح�س�س غري م�سيطرة

ربحية ال�شهم:

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة العائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة )ريال قطري(


