
INVITATION
TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF MANNAI CORPORATION QPSC

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Mannai Corporation QPSC (the “Corporation”) have the 
pleasure to invite the shareholders of the Corporation (the “Shareholders”) to attend the 
Ordinary General Assembly meeting to be held virtually using Zoom application platform 
on Monday, 20 March, 2023 at 06.30 p.m. Doha time to consider, discuss and approve the 
items on the agenda. If the quorum is not met, the meeting will be postponed and a second 
meeting will be held by the same electronic means on Monday, 27 March, 2023 at 06.30 
p.m. Doha time.

Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman.
2. Discussing and approving the Board of Directors’ Report on the Corporation activities, 

future plan, and financial position for the year ended 31 December 2022.
3. Discussing and approving External Auditor’s Report on the Financial Statements for 

the year ended 31 December 2022, Independent Limited Assurance Report and the 
ICOFR Report.

4. Discussing and approving the Corporation’s annual balance sheet and profit and loss 
account for the year ended 31 December 2022.

5. Reviewing and approving the Board of Directors’ proposal for a cash dividend 
payment of QR 0.10 per share, being 10% of the nominal share value.

6. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for 
the year 2022.

7. Absolving the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 
31 December 2022 and approving their remuneration.

8. Appointing the External Auditor for the year 2023 and fixing their remuneration.
9. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers to take the procedures 

necessary for execution of Assembly resolutions before all the official authorities 
and entities in Qatar.

A copy of the Corporation’s Financial Statements for 2022, Board of Directors’ Report, and 
External Auditor’s Report for the same year are published on the Corporation’s website 
www.mannai.com for your ready reference.

Documents and Information Required for Registration
For Natural Persons:

- Copy of valid Identification document (ID or passport).
- Proxy form signed by the Shareholder in case he/she is willing to deputize another 

Shareholder to attend the meeting (please refer to Corporation’s website for a copy 
of the proxy form template).

-  Mobile number.
-  NIN number.
-  Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be 

presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

For Legal Persons:
-  Authorization letter or proxy form signed by an authorized signatory of the company/

legal person and stamped by the company/legal person’s official stamp (please refer 
to Corporation’s website for a copy of the proxy form template).

-  Copy of valid Commercial Registration and Computer Card of the company/legal 
person.

-  Copy of valid identification document (ID or passport) of the representative.
-  Mobile number of the representative.
-  NIN number.
-  Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be 

presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

Registration Process
To participate in the meeting, shareholders may send an e-mail message to the following 
e-mail address: alphaqatar2020@gmail.com and enclose copies of identification documents 
as aforesaid.
The link for virtually participating in the meeting will be electronically sent to the 
shareholders whose contact details are received.
This invitation together with the agenda of the meeting are published on the company’s 
website www.mannai.com for your kind perusal.

NOTES:
1.  This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without 

the need to send a special invitation by post in accordance with Qatar’s Commercial 
Companies Law No. (11) of 2015 (as amended).

2. Only Shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository’s 
shares register issued upon the close of trading on the date of the General Assembly 
shall have the right to attend and vote.

3. It is not permitted to grant proxy to a non-Shareholder of the Corporation or to a 
member of the Board of Directors. The number of shares held by a proxy holder must 
not exceed 5% of total share capital of the Corporation. Persons lacking capacity 
(including minors and persons placed under guardianship) shall be represented by 
their legal representative.

4.  In the event of a failure to attain a quorum for the OGA, the proxies issued to attend 
the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, 
unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued 
to the Company Secretary of the Corporation at least two days prior to the date of the 
meeting.

5.  Every individual Shareholder may authorize another Shareholder to participate in the 
meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for 
the purpose of participation in 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.

Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani
Chairman



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - 31 DECEMBER 2022

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

DIRECTORS’ REPORT
The impact of Covid on our businesses began to abate in 2022 and Group revenues 
increased by 10 percent to QR 5.34 Billion, on a like for like basis, compared with the 
previous year.

However, during 2022 the global increase in interest rates was gradually taking hold, 
significantly affecting the cost of borrowing.

The Gross Profit was QR 867 Million, an increase of 8 percent, and underlying earnings 
before interest (EBIT), excluding a one-off impairment provision were QR 675 Million. 
The resulting Net Profit for the year was QR 202 Million, after an increase in borrowing 
costs of QR 35 Million.

In retail, auto sales in Qatar remained strong, and healthy growth was restored to our 
travel businesses as people started to fly abroad again. Our GCC jewellery business 
Damas experienced 6 percent growth in sales.

In our business to business segment (B2B), Qatar ICT revenues grew by 14.5 percent to 
QR 2.8 Billion. Heavy equipment sales of buses and other heavy equipment recovered 
and increased by 28 percent.

Overall Group revenues, excluding the discontinued Inetum business, grew by 10 percent 
compared with the previous year

PERFORMANCE OVERALL

l Group revenue  QR 5.3 Billion

l Revenue growth  10 percent

l EBITDA   QR 643 Million

l EBIT   QR 475 Million

l Net Profit   QR 202 Million

l Earnings per share  QR 0.44

Earnings per share of QR 0.44 is in addition to the QR 3.15 per share distributed as an 
Interim Dividend in September 2022.

Overall, 2022 was an exceptional year for Mannai. Following the sale of Inetum SA, our 
French subsidiary, in July, Mannai distributed an interim dividend of QR 1.4 Billion to 
its shareholders, and at the same time reduced its Group borrowings by QR 3.2 Billion.

Our Qatar businesses experienced a strong fourth quarter in 2022, a trend which gives 
encouragement for the year ahead.

Keith Higley
Director

Consolidated statement of financial position 
As at 31 December 2022

In Thousands of Qatari Riyals

 31 December 31 December 1 January
 2022 2021 2021
  (Restated*) (Restated*)
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents  85,916  1,039,061  1,150,315
Due from related parties  6,335  33,813  40,169
Trade receivables and others  2,397,455  4,954,683  4,415,893
Inventories  2,196,288  1,939,536  2,259,581
Total current assets  4,685,994  7,967,093  7,865,958

Non-current assets
Trade receivables and others  90,708  374,465  304,298
Due from related parties  53,025  48,602  46,534
Financial assets - equity instruments  8,337  11,810  15,069
Investment in joint venture companies  25,874  27,150  19,956
Investment in associate companies  671,962  953,035  970,506
Investment properties  38,139  893  9,940
Right-of-use assets  180,941  520,812  623,599
Intangible assets  936,115  5,819,319  6,032,986
Property, plant and equipment  678,238  911,649  917,885
Deferred tax assets  -  56,816  108,948
Total non-current assets  2,683,339  8,724,551  9,049,721
Total assets  7,369,333 16,691,644  16,915,679

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Current liabilities
Bank overdrafts  298,383  313,096  280,613
Accounts payable and accruals  1,877,911  5,279,462  5,148,779
Provisions  126,819  63,819  -
Amounts due to related parties  584  4,543  2,945
Lease liabilities  74,356  191,515  192,929
Borrowings  3,198,668  3,213,385  2,591,132
Total current liabilities  5,576,721  9,065,820  8,216,398

Non-current liabilities
Accounts payable and accruals  102,048  86,695  24,190
Lease liabilities  112,049  352,931  445,289
Employees’ end of service benefits  141,038  420,028  429,552
Deferred tax liabilities  -  24,377  42,631
Borrowings  451,552  4,541,932  5,706,770
Total non-current liabilities  806,687  5,425,963  6,648,432
Total liabilities  6,383,408  14,491,783  14,864,830

Equity
Share capital  456,192  456,192  456,192
Legal reserve  1,083,456  1,083,456  1,083,456
Acquisition reserve  (588,058)  (999,488)  (999,488)
Other reserve  4,630 (66,379)  (64,782)
Foreign currency translation reserve  (47,758)  (156,450)  (39,952)
Fair value reserve  (32,990)  (32,990)  (32,990)
Retained earnings  110,453  1,911,669  1,647,057
Equity attributable to
shareholders of the Company  985,925  2,196,010  2,049,493
Non-controlling interests  -  3,851  1,356
Total equity 985,925  2,199,861  2,050,849
Total liabilities and equity  7,369,333  16,691,644  16,915,679

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and 
authorised for issue on their behalf by the following on 26th Feb 2023

Sheikh Suhaim Bin Abdulla Al-Thani  Keith Higley
Vice Chairman    Director

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/english/#financial-reports

Consolidated statement of income
For the year ended 31 December 2022

In Thousands of Qatari Riyals
 2022 2021
  Represented*
Continuing operations
Revenue  5,343,143  4,863,123
Direct costs  (4,476,323)  (4,063,138)
Gross profit  866,820  799,985

Other income  56,266  38,726
General and administrative expenses  (478,259)  (456,332)
Selling and distribution expenses  (198,482) (181,188)
Impairment of financial and contract assets - net  (44,797)  (2,084)
Operating profit  201,548  199,107

Finance costs  (271,054)  (236,149)
Share of results from joint ventures and associate companies  (2,716)  26,546
Impairment losses from joint ventures and associate companies  (200,000)  (3,244)
Loss before income tax  (272,222)  (13,740)
Income tax expense  (1,997)  (3,819)
Loss from continuing operations  (274,219)  (17,559)

Profit from discontinued operation  
(attributable to shareholders of the company)  476,679  293,186
Profit for the year  202,460  275,627

Attributable to:
Shareholders of the Company  202,460  276,076
Non-controlling interests  - (449)
 202,460  275,627
Earnings per share:
Basic and diluted earnings per share from continuing
operations attributable to shareholders of the Company (QR)  -0.601  -0.038
Basic and diluted earnings per share for profit  
attributable to shareholders of the Company (QR)  0.444  0.605

Consolidated statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2022

In Thousands of Qatari Riyals
 2022 2021
  Represented*

Profit for the year  202,460  275,627
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss:
Changes in actuarial differences – net of related taxes  35,683  1,870

Items that are or may be reclassified subsequently 
to profit or loss:
Change in fair value of derivative financial liabilities  -  6,997
Valuation of share-based payments  17,929  11,715
Foreign currency translation adjustments on  
translation of continuing operations  (7,993)  (13,496)
Foreign currency translation adjustments on  
translation of discontinued operation  (136,988)  (103,009)
Recycling of foreign currency translation due 
to disposal of a subsidiary  253,899  -
Total other comprehensive income / (loss) for the year  162,530  (95,923)
Total comprehensive income for the year  364,990  179,704

Attributable to:
Shareholders of the Company  364,990  180,160
Non-controlling interests  -  (456)
 364,990  179,704

Total comprehensive income for the year attributable
to shareholders of the company arises from
Continuing operations  (282,212)  (31,055)
Discontinued operation  647,202  211,215
 364,990  180,160

Other information
The Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises 
the Board of Directors’ Report (but does not include the consolidated financial statements and 
our auditor’s report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor’s report, and the 
complete Annual Report, which is expected to be made available to us after that date.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we 
do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read 
the other information identified above and, 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.
If, based on the work we have performed, on the other information that we obtained prior to 
the date of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
When we read the complete Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement 
therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.
Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated 
financial statements
The Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRS and with the requirements of the Qatar Commercial 
Companies Law number 11 of 2015, as amended by Law number 8 of 2021, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management 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 management either intends to 
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group›s financial reporting process.
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 skepticism 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 risks, 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 omissions, 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 management.

l Conclude on the appropriateness of management’s 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 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 those charged with governance 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 those charged with governance 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 those charged with governance, 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
Further, as required by the Qatar Commercial Companies Law number 11 of 2015, as amended by 
Law number 8 of 2021, we report that:
l We have obtained all the information we considered necessary for the purpose of our audit;
l The Company has carried out a physical verification of inventories at the year-end in accordance 

with observed principles;
l The Company has maintained proper books of account and the consolidated financial statements 

are in agreement therewith;
l The financial information included in the Board of Directors’ report is in agreement with the 

books and records of the Company; and
l Nothing has come to our attention, which causes us to believe that the Company has breached 

any of the provisions of the Qatar Commercial Companies Law number 11 of 2015, as amended 
by Law number 8 of 2021, or of its Articles of Association, which would materially affect the 
reported results of its operations or its consolidated financial position as at 31 December 2022.

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

Doha, State of Qatar   Mark Menton
26 February 2023   Auditor’s registration number 364

To the Shareholders of Mannai Corporation Q.P.S.C.
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our opinion
In our opinion, the consolidated financial statements of Mannai Corporation Q.P.S.C. (the 
“Company”) and its subsidiaries (together the “Group”) present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022 and its consolidated 
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
What we have audited
The Group’s consolidated financial statements comprise:
• the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022;
• the consolidated statement of income for the year then ended;
• the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
• the consolidated statement of changes in equity for the year then ended; and
• the consolidated statement of cash flows for the year then ended;
• the notes to the consolidated financial statements, which include significant accounting policies 
and other explanatory information.
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 believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements 
that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in the State of Qatar. We 
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with IESBA Code and the ethical 
requirements in the State of Qatar.
Our audit approach
Overview
Key audit matters
• Carrying value of goodwill and other intangible assets with indefinite useful life and investment 
in associate;
• Existence of gold and jewelry inventories and accounting of gold loans;
• Disposal of a major subsidiary.
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material 
misstatement in the consolidated financial statements. In particular, we considered where 
management made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting 
estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently 
uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal 
controls, including among other matters consideration of whether there was evidence of bias that 
represented a risk of material misstatement due to fraud. We tailored the scope of our audit in 
order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion on the consolidated financial 
statements as a whole, taking into account the structure of the Group, the accounting processes and 
controls, and the industry in which the Group operates.
Key audit matter
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.

“Overall, 2022 was an exceptional year for Mannai. 

Following the sale of Inetum SA, our French subsidiary, in July, Mannai 
distributed an interim dividend of QR 1.4 Billion to its shareholders, and at 

the same time reduced its Group borrowings by QR 3.2 Billion.”

Key audit matter

The Group’s assets include goodwill and other 
intangible assets with indefinite useful life resulting 
from the previous acquisition of one of the 
Group’s subsidiaries amounting to QR 930 million 
representing 13 % of the Group’s total assets. IAS 
36 “Impairment of assets” requires that Goodwill 
and other intangible assets with indefinite life 
acquired in a business combination to be tested at 
least annually.
In addition, the Group has an investment in 
associate accounted for using the equity method 
with a carrying value of QR 574 million, 
representing 8% of total Group assets (refer to note 
6 and 12). As required by IAS 28 “Investments 
in associates and joint ventures››, the Group 
assesses at each reporting date whether there is any 
objective evidence that an investment accounted 
for using the equity method is impaired. The 
reduced profitability of the investment in associate, 
amongst other factors, are considered to be possible 
indicators that an impairment may exist.
The annual impairment testing for the goodwill, 
intangible assets with an indefinite life and investment 
in associate has been completed based on the 
discounted cash flows models which requires the use 
of significant assumptions and judgements about the 
growth in future sales, long- term growth rates, and 
discount rates to determine the value in use (VIU) of 
the respective cash generating units (CGU).
An impairment on investment in associate 
amounting to QR 200 million was recognised 
during the year ended 31 December 2022.
We considered this area to a key audit matter due 
to the significant judgments and assumptions made 
by management in performing the impairment 
assessment.
Refer to the following disclosures for further details:
l Note 6: Critical judgments and key sources of 

estimation uncertainty;
l Note 12: Investment in associate companies; and
l Note 13: Intangible assets.

The Group consolidated financial statements 
include inventory of gold and jewelry held by 
one of the Group’s subsidiaries of QR 1,528 
million as at 31 December 2022 (2021: QR 
1,413 million). This represents 21% of the 
Group’s total assets.
Gold and jewelry inventories are considered 
high value desirable items which are susceptible 
to misappropriation.
Moreover, during the year management 
reassessed the accounting treatment of 
gold loans arrangements considering the 
requirements of IAS 2 “Inventories”, IFRS 
15 “Revenue from contracts with customers” 
and concluded that the inventory of QR 470 
million should have been recognised and the 
corresponding obligations in the prior year 
consolidated financial statements as a correction 
of error in accordance with IAS 8 “Accounting 
policies, change in accounting estimates and 
errors”. Hence, management has restated prior 
year comparatives.
We focused on this area given the materiality of 
the gold and jewelry inventory, its risk profile 
and the restatement of prior year amounts.
Refer to notes 9 and 36.a to the consolidated 
financial statements for further details.

How our audit addressed the Key audit matter

Our audit procedures included, amongst 
others, the following:
l We obtained an understanding of the business 

process for the impairment assessment, 
identifying the relevant internal controls and 
testing their design, implementation, and 
operating effectiveness; 

l We reviewed the Group’s assessment if any 
impairment indicators existed at the reporting 
date for its assets to confirm whether the 
impairment assessment is carried out when 
required under IFRS; 

l We obtained the Group’s impairment models 
and discussed the critical assumptions 
used with management, those charged with 
governance and management of the underlying 
associate and subsidiary; 

l The discussion focused on the revenue growth 
rate used to estimate future cash flows, the 
discount rates applied and the terminal growth 
rates; 

l Our internal valuation experts reviewed the 
appropriateness of the valuation methodology 
used by management and independently 
recalculated the discount rates applied to the 
future cash flows; 

l We tested the reasonability of the key 
assumptions in the calculation of the value-in-
use and performed sensitivity analysis in order 
to assess the potential impact of a range of 
possible outcomes; and 

l We assessed the adequacy of the related 
disclosures provided in the notes to the 
consolidated financial statements.

Our audit procedures included, amongst others, 
the following:
l We obtained an understanding of the inventory 

business process, identifying the relevant 
internal controls and testing their design, 
implementation, and operating effectiveness; 

l We assessed the appropriateness of the 
accounting policy in relation to the existence of 
inventory and other anti-fraud related polices. 

l We observed the inventory counts performed by 
management for locations selected on sample 
basis; 

l We included an element of unpredictability in 
our testing by performing certain additional 
surprise inventory counts; 

l Verified the specifications of the gold inventory 
items by matching them to authenticity 
certificates provided by a third party on a 
sample basis; and 

l We assessed whether the accounting treatment of 
the restatement and its related disclosures were 
in accordance with the requirement of IAS 8.

Carrying value of goodwill and other intangible assets with indefinite useful life and investment in associate.

Existence of gold and jewelry inventories and accounting of gold loans

On 21 July 2022, the Group disposed of one of 
its major subsidiaries “Inetum” and recorded a 
profit from discontinued operations amounting 
to QR 477 million.
We focused on this area given the materiality 
of the amounts involved and significant impact 
on disclosures arising from the discontinued 
operations classification.
Refer to note 35 for details of the disposal gain.

Our audit procedures included, among others, 
the following:
l We recalculated the gain on disposal arising and 

agreed the transaction terms to the Sale and 
Purchase Agreement and the cash proceeds 
received to bank statement; 

l We obtained reporting from Inetum’s auditors 
to obtain comfort on the profit for the period 
from discontinued operations as well as the net 
assets of the business at the disposal date;

l  We reviewed the predecessor auditor working 
papers to assess the audit work performed over 
the Inetum balance sheet as at 31 December 
2021; 

l We obtained legal confirmations from lawyers 
and tested the reasonableness of the warranty 
provisions resulting from the disposal of 
Inetum; 

l We involved our tax experts to assess the 
appropriateness of the methodology and 
calculation of the French capital gains tax 
incurred on disposal; and 

l We checked the appropriateness of the 
disclosures related to the disposal and the 
classification of the business as a discontinued 
operation.

Disposal of a major subsidiary



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

عـــزيـــــزي امل�ســـاهـــم، 
ي�صر جمل�ش اإدارة جممع �صركات املناعي �ش.م.ع.ق. )»املجمع«( دعوتكم حل�صور اجتماع اجلمعية العامة العادية واملزمع عقده افرتا�صيًا با�صتخدام من�صة تطبيق »زوم« يوم 
االثنني املوافق 20 مار�ش 2023م يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف م�صاًء وذلك للنظر يف ومناق�صة واملوافقة على البنود الواردة يف جدول االجتماع. ويف حالة عدم اكتمال 

الن�صاب، �صيتم تاأجيل االجتماع و �صيعقد اجتماٌع اآخٌر عن طريق نف�ش الو�صائل االلكرتونية يوم االثنني املوافق 27 مار�ش 2023م يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف م�صاًء.

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية 

تنبيـــــــه:

تقرير جمل�س الإدارة
1- �صماع كلمة �صعادة رئي�ش جمل�ش االإدارة.

2- مناق�صة تقرير جمل�ش االإدارة حول االأن�صطة واخلطة امل�صتقبلية للمجمع وو�صعه املايل عن ال�صنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�صمرب 2022م  وامل�صادقة عليه.
3- مناق�صة تقرير مراقب احل�صابات امل�صتقل عن البيانات املالية لل�صنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�صمرب 2022م و تقرير التاأكيد امل�صتقل املحدود، وتقرير الرقابة 

الداخلية على التقارير املالية وامل�صادقة عليهم.
4- مناق�صة امليزانية ال�صنوية وح�صاب االأرباح واخل�صائر للمجمع عن ال�صنة املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�صمرب 2022م وامل�صادقة عليها.

5- النظر يف مقرتحات جمل�ش االإدارة ب�صاأن توزيع اأرباح نقدية مبعدل 0.10 ريال قطري لل�صهم الواحد متثل ن�صبة 10% من القيمة اال�صمية لل�صهم وامل�صادقة عليها.
6- مناق�صة تقرير احلوكمة اخلا�ش باملجمع لعام 2022م واعتماده.

7- النظر يف اإبراء ذمة رئي�ش و اأع�صاء جمل�ش االإدارة من م�صوؤولياتهم عن ال�صنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�صمرب 2022م واملوافقة على مكافاآتهم.
8- تعيني مراقب ح�صابات لل�صنة املالية 2023 وحتديد اأتعابه.

9- تفوي�ش ال�صيد/ خالد اأحمد املناعي بكافة ال�صلطات التخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية لدى كل اجلهات وال�صلطات الر�صمية بالدولة.

»كان عام 2022 اإجمااًل عامًا ا�صتثنائيًا ملجّمع املناعي. 
فعقب بيع انيتم اإ�ش.اإيه، ال�صركة الفرن�صية التابعة لنا، يف �صهر يوليو، وّزع جمّمع املناعي اأرباح مرحلية قدرها 1.4 مليار ريال قطري مل�صاهميه، 

وخّف�ش يف ذات الوقت قرو�ش املجموعة مبقدار 3.2 مليار ريال قطري« 
تقرير جمل�س الإدارة

بداأ تاأثري كوفيد على اأعمالنا يف االنح�صار يف 2022 وزادت اإيرادات املجموعة بن�صبة 10 باملائة لت�صل اإىل 5.34 مليار ريال قطري على اأ�صا�ش 
املثل باملثل مقارنة بالعام املا�صي.

ولكن وخالل 2022 بداأت الزيادة العاملية على اأ�صعار الفائدة يف التمّكن التدريجي موؤثرًة ب�صورة كبرية على تكلفة االإقرا�ش. 
وقد بلغ اإجمايل الربح 867 مليون ريال قطري، بن�صبة زيادة قدرها 8 باملائة، فيما بلغ الربح قبل الفوائد وال�صريبة، با�صتبعاد خم�ص�ش انخفا�ش 
قيمة ملرة واحدة،  675 مليون ريال قطري. وقد كان �صايف الربح الناجت لل�صنة 202 مليون ريال قطري عقب زيادة يف تكلفة االإقرا�ش قدرها 35 

مليون ريال قطري. 
ويف قطاع التجزئة، ظلت مبيعات ال�صيارات يف قطر على اأدائها القوي ومتت ا�صتعادة النمو ال�صحي الأعمال ال�صفريات يف الوقت الذي عاد فيه 
النا�ش اإىل ال�صفر جّوًا اإىل اخلارج مرة اأخرى. كما �صهدت اأعمالنا اخلا�صة باملجوهرات »داما�ش« على م�صتوى دول جمل�ش التعاون اخلليجي منّوًا 

بن�صبة 6 باملائة يف املبيعات.  
ويف قطاع التعامالت فيما بني املوؤ�ص�صات )B2B( التابع لنا فقد منت اإيرادات تكنولوجيا املعلومات يف قطر  بن�صبة 14.5%. لت�صل اإىل 2.8 مليار 

ريال قطري، فيما تعافت مبيعات ق�صم املعدات الثقيلة من البا�صات واملعدات الثقيلة االأخرى وزادت بن�صبة 28 باملائة. 
و منت االإيرادات الكلّية للمجموعة، با�صتثناء اأعمال اإنيتم املتوقفة، بن�صبة 10 باملائة مقارنًة بالعام املا�صي.

الأداء الكلي 
قطري ريال  مليار   5.3 املجموعة:      • اإيرادات 

10 باملائة  االإيرادات:      • منو 
مليون ريال قطري  643 واالإطفاء:    واال�صتهالك  وال�صريبة  الفوائد  قبل  • الربح 

قطري ريال  مليون   475 وال�صريبة:     الفوائد  قبل  • الربح 
قطري ريال  مليون   202 الربح:      • �صايف 

0.44 ريال قطري ال�صهم:      على  • العائد 
بلغ العائد على ال�صهم 0.44 ريال قطري باالإ�صافة اإىل 3.15 ريال قطري لل�صهم الواحد مت توزيعها كاأرباح مرحلية يف �صبتمرب 2022. 

كان عام 2022 اإجمااًل عامًا ا�صتثنائيًا ملجّمع املناعي. فعقب بيع انيتم اإ�ش.اإيه، ال�صركة الفرن�صية التابعة لنا، يف �صهر يوليو، وّزع جمّمع املناعي 
اأرباح مرحلية قدرها 1.4 مليار ريال قطري مل�صاهميه، وخّف�ش يف ذات الوقت قرو�ش املجموعة مبقدار 3.2 مليار ريال قطري.

كما �صهدت اأعمالنا يف قطر منوًا قويًا يف الربع االأخري من 2022 وهو اإجتاه م�صّجع للعام املقبل. 

حمد بن عبد اهلل بن خليفة اآل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

مت ن�صر ن�صخة من البيانات املالية للمجمع عن ال�صنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�صمرب 2022م وتقرير جمل�ش االإدارة وتقارير مراقبي احل�صابات عن 
تلك ال�صنة وتقرير احلوكمة اخلا�ش باملجمع لعام 2022 مع هذه الدعوة وكذلك على موقع املجمع على االنرتنت www.mannai.com  لكرمي اإطالعكم. 

1- طبقًا الأحكام قانون ال�صركات التجارية رقم 11 ل�صنة 2015م وتعديالته، تعترب هذه الدعوة مبثابة اإعالن قانوين لكافة امل�صاهمني دون احلاجة الإر�صال دعوات خا�صة 
بالربيد.

2- ينح�صر احلق يف احل�صور والت�صويت فقط على امل�صاهمني امل�صجلني يف �صجل امل�صاهمني لدى بور�صة قطر/�صركة قطر لالإيداع املركزي لالأوراق املالية ال�صادر 
يف اإغالق التداول يف تاريخ اجلمعية العامة.

3- ال يجوز منح تفوي�ش لغري م�صاهمي املجمع اأو الأع�صاء جمل�ش االإدارة. وال يجوز اأن يزيد عدد االأ�صهم التي يحوزها الوكيل عن 5% من اإجمايل راأ�صمال املجمع. ميثل 
ر واملو�صى عليهم(  النائبون عنهم قانونًا. االأ�صخا�ش فاقدي/ناق�صي االأهلية )مبا يف ذلك الق�صّ

4- يف حالة عدم اكتمال الن�صاب الجتماع اجلمعية العامة تظل التفوي�صات ال�صادرة حل�صور االجتماع االأول �صارية املفعول ونافذة الأي اجتماع الحق ما مل يتم الغاوؤها 
�صراحًة من قبل امل�صاهم املعني عن طريق اإ�صعار �صادر الأمني �صر ال�صركة التابع للمجمع قبل يومني على االأقل من تاريخ االجتماع. 

5- يجوز للم�صاهمني االأفراد تفوي�ش م�صاهم اآخر للم�صاركة يف االجتماع �صريطة اأن يكون التفوي�ش ثابتًا بالكتابة و�صادر خ�صي�صًا لغر�ش امل�صاركة يف االجتماع. 
واليجوز تفوي�ش اأحد اأع�صاء جمل�ش االإدارة لهذا الغر�ش  وال يجوز اأن يزيد عدد االأ�صهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة عن 5% من اإجمايل راأ�صمال املجمع. 

كيث هيجلي
ع�سو جمل�س الإدارة

امل�ستندات والبيانات املطلوبة للت�سجيل: 
بالن�سبة للأ�سخا�س الطبيعيني: 

- �صورة من م�صتند اثبات الهوية �صاري املفعول )بطاقة �صخ�صية اأو جواز �صفر(.
- منوذج تفوي�ش موقع من امل�صاهم يف حالة رغبة امل�صاهم يف تفوي�ش م�صاهم اآخر حل�صور االجتماع )يرجى الرجوع ملوقع املجمع على االنرتنت للح�صول على �صورة من 

منوذج التفوي�ش(.
- رقم الهاتف املحمول.

- رقم امل�صاهم.
- اأية م�صتندات داعمة اأخرى يعتربها امل�صاهم الزمة للتقدمي اإذا كان ذلك منطبقًا )�صهادات املرياث، وكالة وخالفه(.

بالن�سبة للجهات العتبارية: 
- خطاب اأو منوذج تفوي�ش موقع من قبل اأحد املفو�صني بالتوقيع بالنيابة عن ال�صركة/ اجلهة االعتبارية وممهور باخلتم الر�صمي لل�صركة/اجلهة االعتبارية )يرجى 

الرجوع ملوقع املجمع على االنرتنت للح�صول على �صورة من منوذج التفوي�ش(.
- ن�صخة من ال�صجل التجاري وبطاقة قيد املن�صاأة �صاريي املفعول و اخلا�صني بال�صركة/ اجلهة  االعتبارية.

- �صورة من م�صتند اثبات الهوية �صاري املفعول )بطاقة �صخ�صية اأو جواز �صفر( ملمثل ال�صركة/اجلهة االعتبارية.
- رقم الهاتف املحمول ملمثل ال�صركة/اجلهة االعتبارية.

- رقم امل�صاهم.
- اأية م�صتندات داعمة اأخرى يعتربها امل�صاهم الزمة للتقدمي اإذا كان ذلك منطبقًا )�صهادات املرياث، وكالة وخالفه(.

عملية الت�سجيل: 
للم�صاركة يف االجتماع، يتعني على امل�صاهمني ار�صال ر�صالة بالربيد االإلكرتوين لعنوان الربيد االلكرتوين التايل:  alphaqatar2020@gmail.com مع �صور من 

م�صتندات الهوية كما هي مذكورة اآنفًا. 
وعند الت�صجيل، �صيتم ار�صال رابط امل�صاركة افرتا�صيًا يف االجتماع اإىل امل�صاهمني الذين مت ا�صتالم تفا�صيل االت�صال اخلا�صة بهم.

تبداأ عملية الت�صجيل يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء بتوقيت الدوحة يف تاريخ عقد االجتماع.
مت ن�صر هذه الدعوة مع جدول اأعمال االجتماع على موقع املجمع على االنرتنت www.mannai.com  لكرمي اإطالعكم.



تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
اإىل ال�سادة امل�ساهمني يف جممع �سركات املناعي �ش.م.ع.ق.

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
راأينا

)»ال�شركة«(  �ش.م.ع.ق.  املناعي  �شركات  ملجمع  املوحدة  املالية  البيانات  اأن  براأينا، 
النواحي  كافة  وم��ن  عادلة  ب�شورة  ُتظهر  »املجموعة«(  )معًا  التابعة  و�شركاتها 
املايل  واأداءها  للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2022  املوحد  املايل  اجلوهرية املركز 
املوحد وتدفقاتها النقدية املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية 

للتقارير املالية.
قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات املالية املوحدة للمجموعة التي تتكون من:
بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2022؛
بيان الدخل املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛

بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ 
الإي�شاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة، والتي ت�شمل ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة 

امل�شتخدمة والإي�شاحات التف�شريية املتممة الأخرى.
اأ�سا�ش الراأي

مبوجب  م�شوؤولياتنا  اإن  للتدقيق.  الدولية  للمعايري  وفقا  التدقيق  عملية  اأجرينا  لقد 
بالتف�شيل �شمن ق�شم م�شوؤوليات مراقب احل�شابات عن تدقيق  املعايري مبينة  هذه 

البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير.
نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�شا�ش لراأينا.

اال�ستقاللية
نحن م�شتقلون عن املجموعة وفقًا لقواعد ال�شلوك الأخالقي للمحا�شبني املهنيني )مبا 
يف ذلك معايري ال�شتقاللية الدولية( ال�شادرة عن جمل�ش معايري ال�شلوك الأخالقي 
بعملية  واملتعلقة  قطر  دول��ة  يف  الأخ��الق��ي  ال�شلوك  ومتطلبات  للمحا�شبني  ال��دويل 
التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة. وقد ا�شتوفينا م�شوؤولياتنا الأخالقية 
الأخرى وفقا ملجل�ش معايري ال�شلوك الأخالقي الدويل للمحا�شبني ومتطلبات ال�شلوك 

الأخالقي يف دولة قطر. 
منهجنا يف التدقيق

نظرة عامة
اأمور التدقيق الرئي�سية

القيمة الدفرتية لل�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة الأخرى ذات العمر الإنتاجي غري 
املحدد وال�شتثمار يف �شركة زميلة؛

وجود خمزون الذهب واملجوهرات وحما�شبة قرو�ش الذهب؛
بيع �شركة تابعة رئي�شية.

وتقييم  الن�شبية  الأهمية  بتحديد  قمنا  بنا،  اخلا�ش  التدقيق  ت�شميم  من  كجزء 
فقد  اخل�شو�ش،  وجه  وعلى  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  امل��ادي  التحريف  خماطر 
و�شعنا يف احل�شبان الأحكام ال�شخ�شية التي و�شعتها الإدارة، على �شبيل املثال، ما 
يتعلق بالتقديرات املحا�شبية الهامة التي تت�شمن و�شع افرتا�شات ومراعاة الأحداث 
امل�شتقبلية التي تعترب غري موؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع يف جميع عمليات التدقيق 
لدينا، تناولنا اأي�شا خماطر جتاوز الإدارة لل�شوابط الرقابية الداخلية، مبا يف ذلك 
اأحد  ميثل  مبا  التحيز  على  دليل  هناك  كان  اإذا  فيما  النظر  اأخ��رى،  اأم��ور  بني  من 
به  قمنا  الذي  التدقيق  نطاق  �شممنا  الحتيال.وقد  نتيجة  املادي  التحريف  خماطر 
من اأجل اأداء ما يكفي من عمل لنتمكن من اإبداء راأي حول البيانات املالية املوحدة 
ككل، اآخذين يف العتبار هيكل املجموعة والعمليات وال�شوابط املحا�شبية وجمالت 

ال�شناعة التي تعمل فيها املجموعة.
الأمور  اأكرث  كانت  املهني،  تقديرنا  التي، يف  الأمور  تلك  الرئي�شية هي  التدقيق  اأمور 
اأهمية اأثناء تدقيقنا على البيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية. وقد مت تناول هذه 
هذا  يف  راأينا  �شياغة  ويف  ككل،  املوحدة  املالية  للبيانات  تدقيقنا  �شياق  يف  الأم��ور 

ال�شاأن، ونحن ل نعرب عن راأي منف�شل بخ�شو�ش هذه الأمور.

املعلومات االأخرى
اإن جمل�ش الإدارة م�شوؤولني عن املعلومات الأخرى. تتكون املعلومات الأخرى من تقرير 
جمل�ش الإدارة )ولكنها ل تت�شمن البيانات املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا عليها(، والتي 
مت تزويدنا به قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا، والتقرير ال�شنوي الكامل، والذي من املتوقع 

اإتاحته لنا بعد ذلك التاريخ.
اأي  نبدي  ولن  ول  الأخ��رى،  املعلومات  يغطي  ل  املوحدة  املالية  البيانات  عن  راأينا  اإن 
للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما  م�شوؤولياتنا  تنح�شر  عليها.  للتاأكيد  �شكل  باأي  ا�شتنتاج 
نقوم  بذلك،  القيام  وعند  اأع��اله،  ال��واردة  الأخ��رى  املعلومات  قراءة  املوحدة يف  املالية 
بالنظر فيما اإذا كانت املعلومات الأخرى ل تتفق ب�شكل مادي مع البيانات املالية املوحدة 
وجود  اإىل  ي�شري  قد  ما  اأو  التدقيق،  عملية  اأثناء  معلومات  من  عليه  ح�شلنا  ما  مع  اأو 

حتريف بها ب�شكل مادي.
واإذا ا�شتنتجنا وجود حتريف مادي يف املعلومات الأخرى التي ح�شلنا عليها قبل تاريخ 
باإعداد  فاإننا مطالبون  اأعمال،  به من  اإىل ما قمنا  ا�شتنادًا  تقرير مراقب احل�شابات، 

تقرير بذلك. هذا ولي�ش لدينا ما ن�شجله يف هذا اخل�شو�ش.
اإىل وجود خطاأ جوهري فيه، فنحن  تو�شلنا  اإذا  الكامل،  ال�شنوي  التقرير  نقراأ  عندما 

مطالبون باإبالغ الأمر للم�شوؤولني عن احلوكمة.
بالبيانات  يتعلق  فيما  احلوكمة  عن  وامل�سوؤولني  االإدارة  م�سوؤوليات جمل�ش 

املالية املوحدة
اإن جمل�ش الإدارة م�شوؤولني عن الإعداد والعر�ش العادل لهذه البيانات املالية املوحدة 
وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم 
11 ل�شنة 2015 كما مت تعديله مبوجب القانون رقم 8 ل�شنة 2021، وعن اأنظمة الرقابة 
من  خالية  موحدة  مالية  بيانات  اإع��داد  من  تتمكن  لكي  �شرورية  تراها  التي  الداخلية 

التحريف املادي �شواء كان ناجتًا عن احتيال اأو خطاأ.
البيانات املالية املوحدة، م�شوؤولة عن تقييم قدرة املجموعة  اإعداد  تعترب الإدارة، عند 
اأعمالها كمن�شاأة م�شتمرة، والإف�شاح، ح�شب مقت�شى احلال، عن الأمور  على موا�شلة 
اأ�شا�ش ال�شتمرارية املحا�شبي ما مل تكن  املرتبطة با�شتمرارية املن�شاأة وعن ا�شتخدام 
الإدارة تنوي ت�شفية املجموعة اأو اإيقاف اأن�شطتها اأو ل يوجد اأمامها بديل واقعي �شوى 

القيام بذلك.
املالية  التقارير  اإعداد  عملية  على  الإ�شراف  م�شوؤولية  احلوكمة  عن  امل�شوؤولون  ويتوىل 

للمجموعة.
م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

تتمثل اأهدافنا يف احل�شول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل 
خالية من اأي حتريف مادي، �شواء كان نا�شئًا عن احتيال اأو خطاأ، واإ�شدار تقرير مراقب 
احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. ميثل التاأكيد املعقول م�شتوى عاٍل من التاأكيد، ولكنه ل 
يعد �شمانًا باأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �شوف يك�شف دوما عن 
اأي حتريف مادي يف حال وجوده. تن�شاأ حالت التحريف من الحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب 
مادية اإذا كان من املعقول توقع اأن توؤثر، منفردة اأو جمتمعة، على القرارات القت�شادية 

التي يتخذها امل�شتخدمون بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.
املهني  فاإننا منار�ش احلكم  للتدقيق،  الدولية  للمعايري  وفقا  التدقيق  عملية  كجزء من 

ونحافظ على ال�شك املهني خالل عملية التدقيق. كما اأننا نقوم مبا يلي:
�شواء  النا�شئة  املوحدة،  املالية  للبيانات  امل��ادي  التحريف  خماطر  وتقييم  حتديد   •
املخاطر،  لتلك  املنا�شبة  التدقيق  اإج��راءات  وتنفيذ  وت�شميم  اخلطاأ،  اأو  الحتيال  من 
واحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفري اأ�شا�ٍش لراأينا. اإن خطر عدم اكت�شاف 
اأي حتريف مادي نا�شئ عن الحتيال يعترب اأعلى من ذلك الذي ين�شاأ عن اخلطاأ، نظرًا 
اأو جتاوز  اأو حتريف  اأو حذف متعمد  التزوير  اأو  التواطوؤ  ينطوي على  قد  الحتيال  لأن 

للرقابة الداخلية.
العالقة بعملية التدقيق بغر�ش ت�شميم  ذات  الداخلية  للرقابة  فهم  على  • احل�شول 
اإجراءات التدقيق التي تعترب منا�شبة وفقا للظروف، ولي�ش لغر�ش اإبداء الراأي عن مدى 

فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
التقديرات  معقولية  وم��دى  املطبقة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالءمة  م��دى  تقييم   •

املحا�شبية والإف�شاحات ذات العالقة التي قامت بها الإدارة.
ا�شتمرارية  لأ�شا�ش  الإدارة  ا�شتخدام  مالءمة  مدى  حول  ا�شتنتاج  اإىل  التو�شل   •
اأو ظروف قد  باأحداث  تاأكد مادي مرتبط  اإذا كان هناك عدم  املن�شاأة املحا�شبي، وما 

تثري �شكوكًا جوهرية فيما يتعلق بقدرة املجموعة على موا�شلة اأعمالها كمن�شاأة م�شتمرة 
بناء على اأدلة التدقيق التي مت احل�شول عليها. ويف حال ا�شتنتاج وجود �شك مادي، فاإننا 
مطالبون بلفت النتباه يف تقرير مراقب احل�شابات اإىل الإف�شاحات ذات ال�شلة الواردة 
يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا كانت الإف�شاحات غري كافية، نقوم بتعديل راأينا. اإن 
اأدلة التدقيق التي مت احل�شول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب  اإىل  ا�شتنتاجاتنا ت�شتند 
احل�شابات اخلا�ش بنا. ومع ذلك فقد تت�شبب اأحداث اأو ظروف م�شتقبلية يف اأن تتوقف 

املجموعة عن موا�شلة اأعمالها كمن�شاأة م�شتمرة.
ذلك  يف  مبا  وحمتواها،  وهيكلها  املوحدة  املالية  للبيانات  ال�شامل  العر�ش  تقييم   •
بطريقة  والأحداث  املعامالت  املوحدة متثل  املالية  البيانات  كانت  اإذا  وما  الإف�شاحات، 

حتقق عر�شًا عادًل.
للمن�شاآت اأو  املالية  باملعلومات  يتعلق  فيما  ومنا�شبة  كافية  تدقيق  اأدلة  على  • احل�شول 
اأن�شطة الأعمال داخل املجموعة لإبداء راأي حول البيانات املالية املوحدة. ونحن م�شوؤولون 
عن توجيه اأعمال التدقيق اخلا�شة باملجموعة والإ�شراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا 

م�شوؤولني عن راأي التدقيق الذي تو�شلنا اإليه.
نقوم بالتوا�شل مع امل�شوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق، من بني اأمور اأخرى، بنطاق وتوقيت 
ق�شور  اأي  ذلك  يف  مبا  اجلوهرية،  التدقيق  واكت�شافات  له  التخطيط  مت  الذي  التدقيق 

جوهري يف الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل اأعمال التدقيق.
كما اأننا نقدم للم�شوؤولني عن احلوكمة بيانًا باأننا قد التزمنا مبتطلبات املعايري الأخالقية 
املنا�شبة فيما يتعلق بال�شتقاللية، واإبالغهم بجميع العالقات وغريها من الأمور التي من 
املعقول العتقاد باأنها توؤثر على ا�شتقالليتنا، وعند القت�شاء، الإجراءات الوقائية فيما 

يتعلق بهذا اخل�شو�ش.
اأبلغناها للم�شوؤولني عن احلوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور الأكرث  ومن بني الأمور التي 
اأهمية يف اأعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات املالية املوحدة املالية للفرتة احلالية، 
والتي تعد بالتايل اأمور التدقيق الرئي�شية. ونقوم بتو�شيح هذه الأمور يف تقرير التدقيق 
اخلا�ش بنا ما مل يحظر القانون اأو التنظيمات الك�شف العلني عنها، اأو عندما نقرر، يف 
حالت نادرة للغاية، اأنه ل ينبغي الإبالغ عن اأمٍر ما يف تقريرنا لأنه قد يكون من املعقول 

توقع اأن تزيد الآثار العك�شية عن امل�شلحة العامة من جراء الإبالغ عن هذا الأمر.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية االأخرى

تعديله  مت  كما   2015 ل�شنة   11 رقم  القطري  التجارية  ال�شركات  قانون  ملتطلبات  وفقا 
مبوجب القانون رقم 8 ل�شنة 2021، فاإننا نوؤكد على:

التدقيق  عملية  لأغرا�ش  �شرورية  راأيناها  التي  املعلومات  كافة  على  ح�شلنا  قد  • اأننا 
التي قمنا بها؛

لالأ�شول  وفقا  ال�شنة  نهاية  يف  للمخزون  الفعلي  اجلرد  باإجراء  قامت  ال�شركة  اأن   •
املرعية؛

واأن البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛ ال�شركة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية �شليمة  • اأن 
بتقرير جمل�ش الإدارة مع دفاتر و�شجالت ال�شركة؛ و املدرجة  املالية  املعلومات  • تتوافق 

قانون  اأحكام  من  اأي��ا  خالفت  قد  ال�شركة  ب��اأن  نعتقد  يجعلنا  ما  انتباهنا  ي�شرتع  مل   •
ال�شركات التجارية القطري رقم )11( ل�شنة 2015 كما مت تعديله مبوجب القانون رقم 8 
ل�شنة 2021 اأو نظامها الأ�شا�شي ب�شكل قد يوؤثر ماديا على نتائج ت�شغيلها اأو مركزها املايل 

املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2022.

اأمور التدقيق الرئي�سية 

وامل��وج��ودات  ال�شهرة  على  املجموعة  م��وج��ودات  ت�شتمل 
املحدد  غري  الإنتاجي  العمر  ذات  الأخ��رى  امللمو�شة  غري 
ال�شركات  اإح��دى  على  ال�شابق  ال�شتحواذ  من  »الناجتة 
قطري  ري���ال  مليون   930 وال��ب��ال��غ��ة  للمجموعة  التابعة 
معيار  يتطلب  امل��وج��ودات.  جمموع  من   %13 متثل  والتي 
الأ�شول«  قيمة  يف  »الإنخفا�ش   36 رقم  الدويل  املحا�شبة 
ذات  الأخ���رى  امللمو�شة  غ��ري  والأ���ش��ول  ال�شهرة  اختبار 
الأعمال  دمج  من  املكت�شبة  املحدد  غري  الإنتاجي  العمر 

�شنوًيا على الأقل.
�شركة  يف  ا�شتثمار  املجموعة  ل��دى  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
امللكية  با�شتخدام طريقة حقوق  املحا�شبة عنه  يتم  زميلة 
بقيمة دفرتية تبلغ 574 مليون ريال قطري، متثل 8% من 
اإجمايل موجودات املجموعة )راجع اإي�شاح 6 و 12(. وفًقا 
ال�شركات  “ال�شتثمار يف  الدويل رقم 28  ملعيار املحا�شبة 
الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة” تقوم املجموعة يف تاريخ كل 
اأي دليل مو�شوعي  اإذا كان هناك  ما  بتقييم  تقرير مايل 
با�شتخدام  عنه  املحا�شبة  مت  ال��ذي  ال�شتثمار  اأن  على 
الربحية  تعترب  انخف�شت قيمته.  امللكية قد  طريقة حقوق 
اإىل  بال�شافة  الزميلة،  ال�شركة  يف  لال�شتثمار  املنخف�شة 
انخفا�ش  وج��ود  احتمال  على  موؤ�شرات  اأخ���رى،  عوامل 

يف القيمة.
لل�شهرة  ال�شنوي  القيمة  انخفا�ش  النتهاء من اختبار   مت 
وامل����وج����ودات غ��ري امل��ل��م��و���ش��ة ذات ال��ع��م��ر غ��ري امل��ح��دد 
التدفقات  من��اذج  على  بناًء  زميلة  �شركة  يف  وال�شتثمار 
افرتا�شات  ا�شتخدام  تتطلب  التي  املخ�شومة  النقدية 
واأحكام هامة حول النمو يف املبيعات امل�شتقبلية ومعدلت 
القيمة  لتحديد  اخل�شم  ومعدلت  الأج��ل،  طويلة  النمو 
ال�شلة  ذات  النقد  توليد  لوحدات   )VIU( امل�شتخدمة 

 .)CGU(
مت العرتاف بانخفا�ش يف قيمة ال�شتثمار يف �شركة زميلة 
مببلغ 200 مليون ريال قطري خالل ال�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2022. 
لقد اعتربنا هذا املجال من اأمور التدقيق الرئي�شية ب�شبب 
عند  الإدارة  اتخذتها  التي  الهامة  والفرتا�شات  الأحكام 

اإجراء تقييم انخفا�ش القيمة. 
يرجى الرجوع اإىل الإي�شاحات التالية للح�شول على مزيد 

من التفا�شيل:
 • اإي�شاح 6: الأحكام الهامة وامل�شادر الرئي�شية حلالت 

عدم التاأكد من التقدير؛
و زميلة.  �شركات  يف  ا�شتثمار   :12 • اإي�شاح 

موجودات غري امللمو�شة.  :13 •  اإي�شاح 
وجود مخزون الذهب والمجوهرات محاسبة 

قروض الذهب
من  خمزوًنا  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  تت�شمن 
التابعة  ال�شركات  لإح��دى  اململوكة  واملجوهرات  الذهب 
 31 يف  كما  قطري  ري��ال  مليون   1.528 مببلغ  للمجموعة 
دي�شمرب 2022 )2021: 1.413 مليون ريال قطري(. ميثل 

هذا 21% من اإجمايل موجودات املجموعة.
العنا�شر  م��ن  وامل��ج��وه��رات  ال��ذه��ب  خم��زون��ات  تعترب 

املرغوبة ذات القيمة العالية واملعر�شة لالختال�ش. 
عالوة على ذلك ، قامت الإدارة خالل ال�شنة باإعادة تقييم 
املعاجلة املحا�شبية لرتتيبات قرو�ش الذهب مع الأخذ يف 
“املخزون”   2 الدويل  املحا�شبة  معيار  متطلبات  العتبار 
واملعيار الدويل للتقارير املالية 15 “الإيرادات من العقود 
الع��رتاف  ينبغي  ك��ان  اأن��ه  اإىل  وخل�شت  العمالء”  م��ع 
واللتزامات  قطري  ري��ال  مليون   470 البالغ  باملخزون 
ال�شابقة  لل�شنة  امل��وح��دة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  يف  املقابلة 
 8 رق��م  ال��دويل  املحا�شبة  ملعيار  وفًقا  للخطاأ  كت�شحيح 
التقديرات املحا�شبية  والتغيري يف  “ال�شيا�شات املحا�شبية 
اأرقام  بيان  باإعادة  الإدارة  قامت   ، ثم  ومن  والأخطاء”. 

املقارنة لل�شنة ال�شابقة.
 لقد ركزنا على هذا املجال نظًرا لالأهمية الن�شبية ملخزون 
بيان  واإع��ادة  به  اخلا�ش  املخاطر   ، واملجوهرات  الذهب 
حول   36 و   9 الإي�شاحني  راج��ع  ال�شابقة.  ال�شنة  مبالغ 

البيانات املالية املوحدة ملزيد من التفا�شيل.
بيع �سركة تابعة رئي�سية

اإح��دى  با�شتبعاد  املجموعة  قامت   ،  2022 يوليو   21 يف 
من  ربًحا  و�شجلت  “اإنيتم”  الرئي�شية  التابعة  �شركاتها 

العمليات املتوقفة مببلغ 477 مليون ريال قطري.
الن�شبية  لالأهمية  ن��ظ��ًرا  امل��ج��ال  ه��ذا  على  رك��زن��ا  لقد   
النا�شئة  الإف�شاحات  على  الكبري  والتاأثري  املعنية  للمبالغ 
عن ت�شنيف العمليات املتوقفة. مت الإف�شاح عن تفا�شيل 

اأرباح ال�شتبعاد يف الإي�شاح 35.

ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:
وحتديد  القيمة،  انخفا�ش  تقييم  لعملية  فهم  على  ح�شلنا   •
ال�شوابط الداخلية ذات ال�شلة واختبار ت�شميمها وتنفيذها وفعاليتها 

الت�شغيلية؛
• قمنا مبراجعة تقييم املجموعة يف حالة وجود اأي موؤ�شرات انخفا�ش 
يف القيمة بتاريخ التقرير ملوجوداتها لتاأكيد ما اإذا كان تقييم انخفا�ش 
لإع��داد  الدولية  املعايري  مبوجب  احلاجة  عند  تنفيذه  مت  قد  القيمة 

التقارير املالية.
وناق�شنا  للمجموعة  القيمة  انخفا�ش  من��اذج  على  ح�شلنا  لقد   •
الفرتا�شات الهامة امل�شتخدمة مع الإدارة واملكلفني باحلوكمة واإدارة 

ال�شركة الزميلة والتابعة. 
لتقدير  امل�شتخدم  الإي���رادات  منو  معدل  على  املناق�شة  رك��زت   •
ومعدلت  املطبقة  اخل�شم  ومعدلت  امل�شتقبلية،  النقدية  التدفقات 

النمو النهائية.
• راجع خرباء التقييم الداخلي لدينا مدى مالءمة منهجية التقييم 
امل�شتخدمة من قبل الإدارة واأعادوا ح�شاب معدلت اخل�شم املطبقة 

على التدفقات النقدية امل�شتقبلية ب�شكل م�شتقل.
قيد  القيمة  ح�شاب  يف  الرئي�شية  الفرتا�شات  معقولية  اختربنا   •
ال�شتخدام واأجرينا حتليل احل�شا�شية من اأجل تقييم التاأثري املحتمل 

ملجموعة من النتائج املحتملة ؛
يف  ال��واردة  ال�شلة  ذات  الإي�شاحات  معقولية  مدى  بتقييم  قمنا   •

الي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة.
ت�شمنت اإجراءات التدقيق اخلا�شة بنا، من بني اأمور اأخرى، ما يلي: 

ال�شوابط  وحددنا  امل��خ��زون،  اأعمال  لعملية  فهم  على  ح�شلنا   •
وفعاليتها  وتنفيذها  ت�شميمها  واخ��ت��ربن��ا  ال�شلة  ذات  الداخلية 

الت�شغيلية. 
بوجود  يتعلق  فيما  املحا�شبية  ال�شيا�شة  مدى مالءمة  بتقييم  قمنا   •

املخزون وال�شيا�شات الأخرى املتعلقة مبكافحة الحتيال. 
للمواقع  الإدارة  اأجرتها  التي  امل��خ��زون  ج��رد  عمليات  لحظنا   •

املختارة على اأ�شا�ش العينة؛ 
التنبوؤ يف اختباراتنا من  على  القدرة  عدم  عن�شر  بت�شمني  قمنا   •

خالل اإجراء بع�ش عمليات جرد مفاجئة اإ�شافية للمخزون؛ 
خالل  م��ن  ال��ذه��ب  خم���زون  اأ���ش��ن��اف  موا�شفات  م��ن  التحقق   •
اأ�شا�ش  على  ثالث  طرف  من  املقدمة  التاأييد  �شهادات  مع  مطابقتها 

عينة؛ و 
املحا�شبية لإعادة التعديل تتفق  املعاجلة  كانت  اإذا  ما  بتقييم  • قمنا 

مع متطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم 8.
ت�شمنت اإجراءات التدقيق اخلا�شة بنا، من بني اأمور اأخرى، ما يلي: 

ح�شاب الأرباح الناجتة عن ال�شتبعاد وطابقنا على �شروط  • اأعدنا 
املعاملة لتفاقية البيع وال�شراء والعائدات النقدية امل�شتلمة يف ك�شف 

احل�شاب البنكي؛ 
ب�شاأن  تاأكيد  على  للح�شول  اإنيتم  مدققي  من  تقرير  على  •ح�شلنا 
يف  ال�شركة  اأ�شول  �شايف  وكذلك  املتوقفة  العمليات  من  ال�شنة  ربح 

تاريخ ال�شتبعاد؛ 
التدقيق  اأعمال  لتقييم  ال�شابق  املدقق  عمل  اأوراق  مبراجعة  • قمنا 
املنفذة على امليزانية العمومية ل�شركة اإنيتم كما يف 31 دي�شمرب 2021؛ 
مدى  واختربنا  املحامني  م��ن  قانونية  ت��اأك��ي��دات  على  ح�شلنا   •

معقولية اأحكام ال�شمان الناجتة عن ا�شتبعاد �شركة اإنيتم؛ 
مالءمة  م��دى  لتقييم  لدينا  ال�����ش��رائ��ب  خ���رباء  ب��اإ���ش��راك  قمنا   •
عن  الناجتة  الفرن�شية  الراأ�شمالية  الأرب��اح  �شريبة  وح�شاب  منهجية 

ال�شتبعاد؛ و 
ا من معقولية الإي�شاحات املتعلقة بالتخل�ش من  اأي�شً حتققنا  • لقد 

الأعمال وت�شنيفها كعمليات متوقفة.

النقد و�شبه النقد
مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة جتارية واأخرى
خمزون

اإجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

ذمم مدينة جتارية واأخرى
مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة
موجودات مالية - اأدوات حقوق امللكية

ال�شتثمارات يف �شركات م�شروع م�شرتك
ال�شتثمار يف �شركات زميلة

ا�شتثمارات عقارية
موجودات حق النتفاع

موجودات غري ملمو�شة
ممتلكات ومن�شاآت ومعدات
موجودات ال�شريبة املوؤجلة

اإجمايل املوجودات غري املتداولة
اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

املطلوبات املتداولة
�شحوبات بنكية على املك�شوف

ذمم دائنة وم�شتحقات
خم�ش�شات

مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة 
مطلوبات الإيجار

قرو�ش
اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
ذمم دائنة وم�شتحقات

مطلوبات الإيجار
مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

مطلوبات ال�شريبة املوؤجلة
قرو�ش

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة
اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية
راأ�ش املال

احتياطي قانوين
احتياطي ا�شتحواذ
احتياطيات اأخرى

احتياطي حتويل عمالت اأجنبية
احتياطي القيمة العادلة

اأرباح مدورة 
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

ح�ش�ش غري م�شيطرة
اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

اإيرادات 
تكاليف مبا�شرة

اإجمايل الربح 
اإيرادات اأخرى

م�شروفات عمومية واإدارية
م�شروفات بيع وتوزيع                                                

النخفا�ش يف قيمة املوجودات املالية وموجودات العقد - بال�شايف
الربح الت�سغيلي

تكاليف التمويل
ح�شة من نتائج م�شاريع م�شرتكة و�شركات زميلة

خ�شائر النخفا�ش يف القيمة من م�شاريع م�شرتكة و�شركات زميلة
خ�سارة قبل �سريبة الدخل

م�شروف �شريبة الدخل
خ�سارة من العمليات امل�ستمرة

الربح من العمليات املتوقفة )العائد اإىل م�شاهمي ال�شركة(
ربح ال�سنة

العائد اإىل: 
م�شاهمي ال�شركة

ح�ش�ش غري م�شيطرة

ربحية ال�شهم:
ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من العمليات امل�شتمرة العائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة )ريال قطري( 
ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من الأرباح العائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة )ريال قطري( 

ربح ال�سنة
دخل �شامل اآخر

بنود لن يعاد ت�شنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�شارة:
التغيريات يف الفروق الكتوارية - �شافية من ال�شرائب ذات ال�شلة

البنود التي مت اإعادة ت�سنيفها اأو التي ميكن اإعادة ت�سنيفها الحًقا اإىل الربح اأو اخل�سارة:
التغري يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية امل�شتقة

تقييم املدفوعات على اأ�شا�ش الأ�شهم
تعديالت حتويل العمالت الأجنبية يف حتويل العمليات امل�شتمرة
تعديالت حتويل العمالت الأجنبية يف حتويل العمليات املتوقفة

اإعادة تدوير حتويل العمالت الأجنبية نتيجة ا�شتبعاد �شركة تابعة
اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة االأخرى لل�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
العائد اإىل:

م�شاهمي ال�شركة
ح�ش�ش غري م�شيطرة

ين�ساأ اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة مما يلي
عمليات م�شتمرة
العمليات املتوقفة

85.916
6.335

2.397.455
2.196.288
4.685.994

90.708
53.025

8.337
25.874

671.962
38.139

180.941
936.115
678.238

-
2.683.339
7.369.333

298.383
1.877.911

126.819
584

74.356
3.198.668
5.576.721

102.048
112.049
141.038

-
451.552
806.687

6.383.408

456.192
1.083.456
)588.058(

4.630
)47.758(
)32.990(

110.453
985.925

-
985.925

7.369.333

5.343.143
)4.476.323(

866.820
56.266

)478.259(
)198.482(

)44.797(
201.548

)271.054(
)2.716(

)200.000(
)272.222(

)1.997(
)274.219(

476.679
202.460

202.460
-

202.460

0.601-
0.444

202.460

35.683

-
17.929

)7.993(
)136.988(

253.899
162.530
364.990

364.990
-

364.990

)282.212(
647.202
364.990

1.039.061
33.813

4.954.683
1.939.536
7.967.093

374.465
48.602
11.810
27.150

953.035
893

520.812
5.819.319

911.649
56.816

8.724.551
16.691.644

313.096
5.279.462

63.819
4.543

191.515
3.213.385
9.065.820

86.695
352.931
420.028

24.377
4.541.932
5.425.963

14.491.783

456.192
1.083.456
)999.488(

)66.379(
)156.450(

)32.990(
1.911.669
2.196.010

3.851
2.199.861

16.691.644

1.150.315
40.169

4.415.893
2.259.581
7.865.958

304.298
46.534
15.069
19.956

970.506
9.940

623.599
6.032.986

917.885
108.948

9.049.721
16.915.679

280.613
5.148.779

-
2.945

192.929
2.591.132
8.216.398

24.190
445.289
429.552

42.631
5.706.770
6.648.432

14.864.830

456.192
1.083.456
)999.488(

)64.782(
)39.952(
)32.990(

1.647.057
2.049.493

1.356
2.050.849

16.915.679

4.863.123
)4.063.138(

799.985
38.726

)456.332(
)181.188(

)2.084(
199.107

)236.149(
26.546

)3.244(
)13.740(

)3.819(
)17.559(

293.186
275.627

276.076
)449(

275.627

0.038-
0.605

275.627

1.870

6.997
11.715

)13.496(
)103.009(

-
)95.923(

179.704

180.160
)456(

179.704

)31.055(
211.215
180.160

31 دي�سمرب 2022
2022األف ريال قطري

األف ريال قطري

2022
األف ريال قطري

31 دي�سمرب 2021
األف ريال قطري

)معدلة(*

1 يناير 2021
األف ريال قطري

)معدلة(*
2021

األف ريال قطري
 معدلة*

2021
األف ريال قطري

معدلة*

االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية املوحدةبيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2022
 كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022

االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
 كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022 

ال�سيخ �سحيم بن عبد اهلل اآل ثاين 
نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة

كيث هيجلي 
ع�سو جمل�ش االإدارة

املوجودات
املوجودات املتداولة

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ش االإدارة والت�سريح باإ�سدارها 
نيابة عنهم من قبل االآتية اأ�سماوؤهم بتاريخ 26 فرباير 2023م.

الدوحة، دولة قطر
26 فرباير 2023  

نيابة عن براي�ش ووترهاو�ش كوبرز 
- فرع قطر �سجل هيئة قطر لالأ�سواق 

املالية رقم 120155
مارك مينتون

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 364

البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022

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 احل�شابات امل�شتقل مع الن�شخة الكاملة من البيانات املالية املوحدة والتي ميكن االطالع عليها على موقع ال�شركة على االنرتنت
https://mannai.com/investor-relations/english/#financial-reports

القيمة الدفرتية لل�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة الأخرى ذات العمر الإنتاجي غري 
املحدد وال�شتثمار يف �شركة زميلة.

عمليات م�ستمرة
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