
 
 

 

 

 

 

 2015األولية للربع األول من العام  المالية عن النتائج ماركة تعلن

   الكبرى في  عمليات االستحواذ تتضمن ال المالية عملها، والنتائج خطة في كبيرا   الشركة تحرز تقدما
 قطاع التجزئة

  كورب اإلمارات" "ريتيل: كبيرتين، وهما استحواذ عمليتيماركة تكمل Retailcorp نكيز و"شيكي ما
 Cheeky Monkeys Playland & Sweet Surprises LLC "ربرايسسسويت سو  أرض األلعاب

 
شركة  أولش. م. ع" اليوم، وهي  أعلنت "ماركة – [2015 مايو 5 المتحدة، العربية اإلمارات -]دبي 

 األولية المالية نتائجها عن ،تركز على قطاع التجزئة اإلمارات دولةالسوق المالي ب فيمساهمة مدرجة 
 أو االستحواذعمليات ال تتضمن  التي توضح هذه النتائجو . 2015 مارس 31 في المنتهية الثالثةلألشهر 
الجاري  عامال من األول الربع خالل درهم8,379,000  قدرها صافية خسارة وجود األخيرة، التشغيلية األنشطة
2015. 

 

 :للربع المشار إليه ما يلي التشغيليةالحقائق  برزوكان من أ

 شهر أبريل في إدارتها تولت مسؤولية) كورب اإلمارات" اكتمال عملية االستحواذ على شركة "ريتيل 
2015)  

 العربية اإلمارات دولة أنحاء جميع في التجزئة مساحات من مربعا   قدما   155,985 إضافة تم 
 Retailcorp" اإلمارات كورب ريتيلمع استحواذها على " محفظتها إلى المتحدة

  سويت " و "أرض األلعاب"شيكي مانكيز  بالمئة من شركتي 60 قدرها حصة على االستحواذاكتمال
 في مرافق أربعة ذلك في بما، Cheeky Monkeys Playland & Sweet Surprises LLC" ربرايسسس

 .دبي في "مول 3"جي  و ريزيدنس بيتش وجميرا ومردف البرشاء

 



 
 

 

تم اإلعالن  التي النتائج إن: "شركة ماركةل المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب ،المهيري خالد وقال
 مستثمريناعلى أنفسنا تجاه  قطعناها التي االلتزامات معأتي متناغمة ت ،2015 عامال من األول للربععنها 
 من االنتهاء ذلك في بماماركة خطوات مهمة،  تحقق ،السنة هذه من األول الربع وفي. العام نااكتتاب خالل

الربع الثالث من العام  قبلإكمالها  نتوقع إضافية صفقاتفي  ملموس تقدمإحراز  مع استحواذ، عمليتي
2015." 

 

إلى حيز  تدخلأن  لشركةل نتوقع الفترة، هذه خالل االستحواذ عملياتاالنتهاء من  عند"المهيري:  ضافوأ
 المدرجة في االكتتاب العام األولي". توقعاتلتحرز تقدما  واقعيا  على ال ،2016المقبل  عامال خالل الربحية

 فيمهمة  إنجازات تحقيقفضال  عن  ،عملنا خطة في ا  ملحوظا  تقدم هاإحراز  ماركة تواصل"وأضاف المهيري:
ونقوم في الوقت . "هوسبيتاليتي و"ماركة "سبورتس" و "ماركة فاشن "ماركةوهي  ،الثالثةعملنا  قطاعات جميع

كما نعمل على إطالق متاجر تحمل  ،الرياضية محال  للمنتجات 15و ألزياءمحالت ل أربعةبتشغيل  الحالي
 Taste of Italy by Heinz Beck" بيك هاينزباي  تيست أوف إيتالي"بما في ذلك مطعم  ،ةرئيسيمفاهيمنا ال

الذي يعد  ،UEFA Champions League Experienceومتجر يويفا تشامبيونز ليغ إكسبيرينس  ،دبي في
 ".2015الجاري  عامال من الثاني الربع خالل أبوظبي فيوسيتم افتتاحه  ،العالم فياألول من نوعه 

 

عاليا   اما  لتز وتبدي ا ،دبي مقرهايوجد و  ،التجزئةمتاجر  تشغيلرائدة في قطاع  شركةتعد  يشار إلى أن ماركة
 والمحلي كبرى تتمتع بالشهرة الواسعة على المستويين العالمي تجارية عالمات مع شراكةإزاء إبرام عالقات 

 سبتمبر 25 في المالي دبي سوق في التداولأسهم ماركة ب بدأتو . والضيافة واألزياء في مجاالت الرياضة
 .النجاح من عالية درجةعام أولي حققت فيه  اكتتاب بعد 2014

 
# # # 

 
 :ماركة شركة عن نبذة

 دولة في النمو سريع التجزئة قطاع ضمن تنشط عامة مساهمة شركة أول هي ،"(ماركة)" ع.م.ش ماركة
 مليون 500 قدره برأسمال لها رئيسيا مقرا   دبي من تتخذ التي الشركة تأسست وقد. المتحدة العربية اإلمارات

 التجزئة قطاعات في والفاخرة المتوسطة الشرائح يستهدف للتجزئة رائدا   مشغال   ماركة وتعد. إماراتي درهم
 مع شراكة اتفاقيات إبرام على 2014 عام في تأسيسها منذ الشركة عملت وقد. والضيافة األزياء الرياضية،



 
 

 

 طموحة نمو يةاستراتيج تنفيذ على تعمل وهي والضيافة، التجزئة مجاالت في رائدة دولية تجارية عالمات
 .الفريدة التجزئة ومفاهيم االمتيازات واتفاقيات التملك عمليات من مزيج إلى تستند

 
 يساهم بما مناسبة، بكلفة الجودة عالية وخدمات منتجات خالل من لعمالئها متميزة قيمة بتوفير ماركة وتلتزم

 .فيها تنشط التي المجتمعات وخدمة لمساهميها قيمة خلق في بالتالي

 
: الشبكي موقعنا زيارة يرجى التجارية، عالماتنا عن المزيد ولمعرفة ماركة عن المعلومات من لمزيد

www.markaholding.com 
 
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع:
 

 رهام مصلح
 مدير أول عالقات عامة

 العامةسيسيرو وبيرناي للعالقات 
 9284398 50 971+هاتف: 

 riham@cbpr.meالبريد اإللكتروني: 
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