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١٠٢٤٥١برایس ووترھاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة١١٩٨٧، الطابق الثامن، ص.ب. ٤إعمار سكویر، مبنى رقم 

www.pwc.com/me+، ٩٧١) ٠(٤ ٣٤٦ ٩١٥٠+، فاكس: ٩٧١) ٠(٤ ٣٠٤ ٣١٠٠ھاتف: 

٢ون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلیندوجالس أومھوني وباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجل

تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
إلى السادة المساھمین في شركة ماركة (مساھمة عامة) 

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق لشركة ماركة (مساھمة عامة) ("الشركة") وشركاتھا التابعة (معا 

والبیانات المرحلیة الموجزة الموحدة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة  ٢٠١٦یونیو  ٣٠"المجموعة") كما في 

واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة  لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ،

، "التقاریر المالیة المرحلیة" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. ٣٤الموجزة الموحدة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  المرحلیة

إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا.

راجعة نطاق الم

، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق الحسابات ٢٤١٠لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم 

ولین ؤالمستقل للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من الموظفین المس

عن األمور المالیة والمحاسبیة وكذلك تطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقاً 

ل على ومحدوداً مقارنة بنطاق عملیة التدقیق المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي فإن نطاق عملیة المراجعة ال یمّكننا من الحص

اً تدقیقیاً.یتأكیٍد بأننا سوف نكون على درایٍة بكافة األمور الھامة التي قد یتم تحدیدھا خالل عملیة التدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأ

االستنتاج

افة وحدة المرفقة لم یتم إعدادھا، من كاستناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الم

، "التقاریر المالیة المرحلیة".٣٤النواحي الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

برایس ووترھاوس كوبرز

٢٠١٦أغسطس  ٩

باول سودابي

٣٠٩سجل مدققي الحسابات المشتغلین رقم 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة





ماركة (مساھمة عامة)

٤.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة٢٦إلى ٧المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
یونیو ٣٠

٢٠١٦
یونیو ٣٠

٢٠١٥
یونیو ٣٠

٢٠١٦
یونیو ٣٠

٢٠١٥
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

مراَجعةمراَجعةمراَجعة
غیر مراَجعة 
وغیر مدققة

٥٦٫٧٨٨  ٥٦٫٣٩٦١٦٥٫٢٢٦  ١٨٨٩٫٤٩٦اإلیرادات
)٢٨٫٧٧٨()٨٧٫٧٨٢(  )٢٨٫٤٥٦()٤٨٫٧٠٣(١٩تكلفة المبیعات

٤٠٫٧٩٣٢٧٫٩٤٠٧٧٫٤٤٤٢٨٫٠١٠إجمالي الربح

)٢٤٫٥١٣()٤٩٫٣٩٤()١٦٫٩٩٨()٢٥٫٧٣٠(٢٠مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٤٫٨١٣()٥٧٫٢٣٣()٢٢٫٠١٢()٣٠٫٨١٠(٢١مصاریف بیع وتوزیع

٢٣١٫٨٤٤١٢٫٤٠٣٢٫٥٥٢١٢٫٤٠٣  بالصافي -إیرادات أخرى 

)٨٫٩١٣()٢٦٫٦٣١(١٫٣٣٣)١٣٫٩٠٣((الخسائر) / األرباح التشغیلیة

٢٤٢٫٣٦٦١٫٣٧٨٣٫١٩٦٣٫٢٤٥إیرادات تمویل
)٤٫٢٧٦()١٣٫٣٧٩()٤٫٢٧٦(  )٦٫٩٢١(٢٤تكالیف تمویل

)١٫٠٣١()١٠٫١٨٣()٢٫٨٩٨()٤٫٥٥٥(  بالصافي -تكالیف تمویل 
ربح مشروع مشترك محتسب حصة من 

٥٢٦١١٢١٫٠٣٢١١٢باستخدام طریقة حقوق الملكیة

)٩٫٨٣٢()٣٥٫٧٨٢()١٫٤٥٣()١٧٫٩٣٢(خسارة الفترة

العائدة إلى:

)١٠٫٥٢٥()٣٦٫٨٥٨()٢٫١٤٦()١٨٫٧٢٠(مساھمي الشركة

٧٨٨٦٩٣١٫٠٧٦٦٩٣الحصة غیر المسیطرة
)٩٫٨٣٢()٣٥٫٧٨٢()١٫٤٥٣()١٧٫٩٣٢(خسارة الفترة

خسارة السھم (مبینة بالدرھم لكل سھم)
٠٫٠٣٧٤٤٠٫٠٠٤٢٩٠٫٠٧٣٧٢٠٫٠٢١٠٥والمخفّضة للسھم الواحدالخسارة األساسیة 

الدخل الشامل اآلخر
بنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا في الربح أو 

الخسارة
حصة من الفرق في سعر الصرف الناتج عن 

-)٨٢٥(-)٧٤٨(تحویل العملیات األجنبیة لمشروع مشترك

-)٨٢٥(-)٧٤٨(للفترةالدخل الشامل اآلخر 

)٩٫٨٣٢()٣٦٫٦٠٧()١٫٤٥٣()١٨٫٦٨٠(مجموع الدخل الشامل للفترة

العائدة إلى:

)١٠٫٥٢٥()٣٧٫٦٨٣()٢٫١٤٦()١٩٫٤٦٨(مساھمي الشركة

٧٨٨٦٩٣١٫٠٧٦٦٩٣الحصة غیر المسیطرة

)٩٫٨٣٢()٣٦٫٦٠٧()١٫٤٥٣()١٨٫٦٨٠(الشامل للفترةمجموع الدخل 

خسارة السھم (مبینة بالدرھم لكل سھم)
٠٫٠٣٨٩٤٠٫٠٠٤٢٩٠٫٠٧٥٣٧٠٫٠٢١٠٥الخسارة األساسیة والمخفّضة للسھم الواحد



ماركة (مساھمة عامة)

  ٥    تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد

العائد إلى مساھمي الشركة

المجموعاحتیاطي تحویلخسائر متراكمة عالوة إصداررأس المال
الحصة غیر 

المجموعالمسیطرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

٤٤٢٫٧٤٨١٠٫٢٥٦٤٥٣٫٠٠٤)٤٩٥()٥٦٫٩٠٠(  ٢٠١٦٥٠٠٫٠٠٠١٤٣ینایر ١كما في 

الدخل الشامل
)٣٥٫٧٨٢(١٫٠٧٦)٣٦٫٨٥٨(-)٣٦٫٨٥٨(--خسارة الفترة

الدخل الشامل اآلخر
حصة من الفرق في سعر الصرف الناتج عن 

)٨٢٥(-)٨٢٥()٨٢٥(---٨تحویل العملیات األجنبیة لمشروع مشترك
)٣٦٫٦٠٧(١٫٠٧٦)٣٧٫٦٨٣()٨٢٥()٣٦٫٨٥٨(--مجموع الدخل الشامل

٤٠٥٫٠٦٥١١٫٣٣٢٤١٦٫٣٩٧)١٫٣٢٠()٩٣٫٧٥٨(٢٠١٦٥٠٠٫٠٠٠١٤٣یونیو ٣٠كما في 

٤٨٤٫٤٥٨-٤٨٤٫٤٥٨-)١٥٫٦٨٥(٢٠١٥٥٠٠٫٠٠٠١٤٣ینایر ١كما في 
٨٫٨٣٦٨٫٨٣٦-----استحواذ على شركات تابعة

الدخل الشامل
)٩٫٨٣٢(٦٩٣)١٠٫٥٢٥(-)١٠٫٥٢٥(--خسارة الفترة

الدخل الشامل اآلخر
حصة من الفرق في سعر الصرف الناتج عن تحویل 

١٥٧-١٥٧١٥٧---٨العملیات األجنبیة لمشروع مشترك
)٩٫٦٧٥(٦٩٣)١٠٫٣٦٨(١٥٧)١٠٫٥٢٥(--مجموع الدخل الشامل

١٥٧٤٧٤٫٠٩٠٩٫٥٢٩٤٨٣٫٦١٩)٢٦٫٢١٠(٢٠١٥٥٠٠٫٠٠٠١٤٣یونیو ٣٠كما في 



ماركة (مساھمة عامة)

٦.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٥یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم

مراَجعةإیضاحات
غیر مراَجعة 
وغیر مدققة

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
)٩٫٨٣٢()٣٥٫٧٨٢(خسارة الفترة

تعدیالت على: 

٤٫٠٨٦  ٦١٤٫١٥٧، ٥استھالك وإطفاء
)١١٢()١٫٠٣٢(٨حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة

-١٫٠٠٠مخصص رسوم االمتیاز المدینة المشكوك في تحصیلھا
-١٫٠٣١خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

٤٫٢٧٦  ٢٤١٣٫٣٧٩تكالیف تمویل
)٣٫٢٤٥()٣٫١٩٦(٢٤إیرادات تمویل

١٥١٫٠٠٦٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

)٤٫٨١٨(  )٩٫٤٣٧(ومكافآت نھایة الخدمة المدفوعة
المال العامل:التغیرات في رأس 

)١٧٫٩٤٥()١٠٫٠٤٨(باستثناء الفوائد المدینة-ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

-)٥٫٢٥٣(مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
)٥٫٠٠٢(  )٤٫٦٣٤(مخزون

)٤٤١()٢٤٫٣٢٢(ذمم دائنة تجاریة وأخرى
)٢٨٫٢٠٦()٥٣٫٦٩٤(

-)٥٢٨(١٥نھایة الخدمة المدفوعةمكافآت
)٢٨٫٢٠٦()٥٤٫٢٢٢(في األنشطة التشغیلیةالمستخدمصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
١١٧٣٫١٠٢١٨٤٫٦٧٤متحصالت من سحب ودائع ألجل

)٣٥٫٢٨١()٧٣٫٥٨٠(شراء ممتلكات ومعدات

)٦٥٣()٤٦٧(٦شراء موجودات غیر ملموسة

-٢٦٢متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
٦٥٧  ٢٫٤٦٦فوائد مقبوضة

)٥٢١٫١٦٥(-استحواذ على شركات تابعة، صاٍف من النقد المستحوذ علیھ
)١٥٫٠١٣(-شراء استثمار في مشروع مشترك

)٣٨٦٫٧٨١(١٫٧٨٣في) األنشطة االستثماریةصافي النقد الناتج من / (المستخدم

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٥٥٫٦٨٤٤٦٩٫٨١٠متحصالت من القروض

  -  )١٫٥٥٥(سداد قروض
-)١٣٫٤١٨(فوائد مدفوعة

٤٠٫٧١١٤٦٩٫٨١٠صافي النقد الناتج عن األنشطة التمویلیة

٥٤٫٨٢٣  )١١٫٧٢٨(صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما في حكمھ

٢١٫٨١٦١٠٫٤١٥النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

٦٥٫٢٣٨  ١١١٠٫٠٨٨النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٧

معلومات عامة١

كشركة مساھمة عامة وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة ٢٠١٤یونیو ٢٣("الشركة") بتاریخ تأّسست شركة ماركة (مساھمة عامة) 
بعد االكتتاب العام ٢٠١٤سبتمبر ٢٥، (وتعدیالتھ). وأدرجت الشركة أسھمھا للتداول في سوق دبي المالي بتاریخ ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (

، الطابق الثالث، حي دبي للتصمیم، دبي، اإلمارات العربیة ٩عام األولي"). والعنوان المسجل للشركة ھو مبنى األولي ألسھم الشركة ("االكتتاب ال
المتحدة.

("قانون الشركات التجاریة") حیز التنفیذ اعتباراً من األول من یولیو ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
وتخضع المجموعة ألحكامھ. وقد قامت المجموعة بتقییم ودراسة أحكام قانون الشركات التجاریة، وھي بصدد االمتثال ألحكامھ ٢٠١٥لعام 

.٢٠١٧یونیو ٣٠خالل الفترة االنتقالیة التي ُمددت لغایة 

افة إلى ات والبضائع الریاضیة الفاخرة، إضتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تشغیل متاجر التجزئة العاملة في تجارة المالبس والمستلزم
المطاعم والمقاھي التي تقدم خیارات الطعام الفاخرة والمتوسطة من مختلف المطابخ العالمیة.

شركة لدیسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالیة األولى التي بدأت وفقا للنظام األساسي ل٣١ینایر وتنتھي في ١تبدأ السنة المالیة للشركة في 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١وھو تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري وانتھت في ٢٠١٤یونیو ٢٣في 

تمتلك الشركة استثمارات في شركات تابعة (یشار إلیھا مع الشركة باسم "المجموعة"). وفیما یلي أنشطة الشركات التابعة الرئیسیة:

اسم الشركة

٢٠١٦یونیو ٣٠
٢٠١٥دیسمبر ٣١و

النشاط الرئیسي
الملكیة 
٪القانونیة 

الملكیة 
٪النفعیة 

الشركات التابعة المسجلة في 
اإلمارات العربیة المتحدة

شركة قابضة وسیطة للشركات التي تعمل في مجال تجارة ماركة لالستثمارات الریاضیة ذ.م.م
التجزئة والترویج والتسویق وتجارة السلع والترویج 

للتذكارات الریاضیة الموقعة.

١٠٠*٩٩

١٠٠*٩٩شركة قابضة وسیطة للشركات التي تعمل في تجارة األزیاء.ماركة الستثمارات األزیاء ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي تعمل في مجال تجارة ماركة الستثمارات السلع الفاخرة ذ.م.م
السلع الفاخرة.

١٠٠*٩٩

شركة قابضة وسیطة للشركات التي تعمل في مجال تشغیل ماركة الستثمارات الضیافة ذ.م.م
المطاعم وشركات األغذیة والمشروبات والمقاصف 
وألعاب فیدیو أركید لألطفال وخدمات الحفالت والتسلیة 

الخاصة باألطفال.

١٠٠*٩٩

من ھذه الشركات وتنازل عن كافة المنافع االقتصادیة المترتبة على حصتھ في ھذه  ٪١* یملك السید/ خالد المھیري، مواطن إماراتي، نسبة 
الشركات منذ إنشائھا إلى شركة ماركة (مساھمة عامة).



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٨

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

اإلعدادأساس ١-٢

، ٣٤وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١٦یونیو ٣٠أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
لمالي كز واألداء ا"التقاریر المالیة المرحلیة". كما أدرجت إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المر

. ال تشمل المعلومات المالیة المرحلیة ٢٠١٥دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٤یونیو ٢٣للمجموعة منذ آخر بیانات مالیة سنویة موحدة كما في وللفترة من 
غي أن تقرأ ة للتقاریر المالیة، وینبالموجزة الموحدة جمیع المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر الدولی

.٢٠١٥دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٤یونیو ٢٣جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة للفترة من 

كما تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة.

إذا ذكر غیر ذلك.تم تقریب األرقام إلى أقرب عدد صحیح باآلالف إال 

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة٢-٢

٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في (أ)

 ٢٠١٦ینایر ١من (تعدیل)، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" (ساري المفعول اعتباراً ١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٦ینایر ١(تعدیل)، "الموجودات غیر الملموسة" (ساري المفعول اعتباراً من ٣٨المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٦ینایر ١(تعدیل) "عرض البیانات المالیة" بشأن مبادرة اإلفصاح (ساري المفعول اعتباراً من ١المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
(تعدیل) "األدوات المالیة: اإلفصاحات" (مع التعدیالت الالحقة على المعیار الدولي للتقاریر ٧لدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار ا

).٢٠١٦ینایر ١) بخصوص عقود الخدمات (ساري المفعول اعتباراً من ١المالیة رقم 
 ٢٠١٦ینایر ١الت الخصم (ساري المفعول اعتباراً من (تعدیل) "منافع الموظفین" بخصوص معد١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٦ینایر ١، "البیانات المالیة الموحدة" (ساري المفعول اعتباراً من ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ینایر ١المفعول اعتباراً من ، "االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة" (ساري ٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقم

٢٠١٦.(
 ینایر ١(تعدیل) "التقاریر المالیة المرحلیة" بخصوص اإلفصاح (ساري المفعول اعتباراً من ٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم

٢٠١٦.(

لیس ھناك أي تأثیر جوھري لھذه التعدیالت على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة.

٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في ب)(
ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر

، ولم تطبقھا ٢٠١٦یونیو ٣٠في  لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة على فترات إعداد التقاریر المنتھیة
وحدة.مالمجموعة مبكراً. وتضطلع المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة على معلوماتھا المالیة المرحلیة الموجزة ال

 ٢٠١٨ینایر ١، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٨ینایر ١، "األدوات المالیة: التصنیف والقیاس" (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٧ینایر ١، "بیان التدفقات النقدیة بشأن مبادرة اإلفصاح" (یسري اعتباراً من ٧المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٩ینایر ١، "اإلیجارات" (یسري اعتباراً من ١٦المالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر.(

لى ع ال توجد معاییر أخرى لیست ساریة حتى تاریخھ ویتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على فترات التقاریر الحالیة أو المستقبلیة للمجموعة أو
معامالتھا المستقبلیة المتوقعة.



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٩

  (تابع)ةملخص السیاسات المحاسبیة الھام٢

إعادة بیان المعلومات المالیة المقارنة٣-٢

، "اندماجات األعمال"، احتسبت المجموعة شراء الموجودات الصافیة في الكیانات المستحوذ ٣بموجب أحكام المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١على أساس مؤقت نظرا لعدم اكتمال إجراءات تخصیص سعر الشراء حتى تاریخ ٢٠١٥علیھا خالل عام 

وتم تعدیل ٢٠١٥، تم االنتھاء من إجراءات تخصیص سعر الشراء لھذه الكیانات المستحوذ علیھا خالل عام ٢٠١٦في الربع األول من عام
.٢٦تأثیرھا على أساس رجعي، وتفاصیل ھذه التعدیالت مبینة في اإلیضاح رقم 

السیاسات المحاسبیة٤-٢

دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٤یونیو ٢٣لبیانات المالیة الموحدة كما في وللفترة من تتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك السیاسات المطبقة على ا
٢٠١٥.

أساس التوحید٥-٢

ي الكیان ھتتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة البیانات المالیة للمجموعة وشركاتھا التابعة والترتیب المشترك. والشركة التابعة
وتدرج البیانات المالیة للشركة التابعة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة اعتبارا من تاریخ بدء السیطرة الذي تسیطر علیھ الشركة. 
حتى تاریخ انتھاء السیطرة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض٦-٢

عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل ضمنھا تقاس البنود المدرجة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة باستخدام
رھم شركات المجموعة ("العملة الوظیفیة"). إن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الد

اإلماراتي")، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.

تقاریر القطاعات٧-٢

غیلیة. شیتم إعداد التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتفق مع طریقة رفع التقاریر الداخلیة إلى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات الت
أداء موقد تم تحدید المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة على أنھ مجلس إدارة المجموعة الذي یقع على عاتقھ تخصیص الموارد وتقیی

القطاعات التشغیلیة واتخاذ القرارات االستراتیجیة.

ربحیة السھم٨-٢

سھم تقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة األسھم األساسیة ألسھمھا العادیة. ُتحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم األرباح المنسوبة لحملة األ
العادیة القائمة خالل الفترة. أما ربحیة السھم المخفضة فتحتسب بتعدیل المتوسط المرّجح لعدد العادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  ملة.تأسھم حقوق الملكیة القائمة لبیان آثار تحویل كافة األسھم العادیة المخفضة المحتملة. ال یتوفر لدى المجموعة أي أسھم عادیة مخفضة مح



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٠

إدارة المخاطر المالیة٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار 
ن المخاطر لمواجھة كل خطر مومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة بتقییم 

یة لبھذه المخاطر. ویركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویھدف إلى الحد من اآلثار الس
المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

دة على جمیع معلومات وإفصاحات إدارة المخاطر المالیة الالزمة للبیانات المالیة السنویة، ال تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموح
. ولم ٢٠١٥دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٤یونیو ٢٣ولذا فإنھا ینبغي أن ُتقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للفترة من 

أو على أي من سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة السنة.تطرأ أي تغییرات على قسم إدارة المخاطر 

مخاطر السیولة

ن م تنطوي اإلدارة الحكیمة لمخاطر السیولة على االحتفاظ بما یكفي من النقد واألوراق المالیة المتداولة، وتوفر التمویل من خالل قدر كاف
ونظرا للطبیعة الحیویة ألعمال المجموعة، فإن المجموعة تھدف إلى الحفاظ التسھیالت االئتمانیة الملزمة، والقدرة على تصفیة مراكز السوق.

ات صلة ذعلى مرونة عملیة التمویل بتوفیر القنوات االئتمانیة الملزمة. یحلل الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة إلى مجموعات استحقاق 
تى تاریخ االستحقاق التعاقدي. وتمثل المبالغ المعروضة في الجدول التدفقات النقدیة على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ بیان المركز المالي ح

التعاقدیة غیر المخصومة، بما في ذلك الفوائد عند االقتضاء.

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ٢خالل سنة واحدة(مراَجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٨٫١١٣--٧٨٫١١٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
٧٨٫٨٥٨٣٦٢٫٠٦٧٣٠٨٫٦٥٣٧٤٩٫٥٧٨قروض

١٥٦٫٩٧١٣٦٢٫٠٦٧٣٠٨٫٦٥٣٨٢٧٫٦٩١

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ٢خالل سنة واحدة(معاد بیانھا)٢٠١٥دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

١٠٢٫٤٧٤--١٠٢٫٤٧٤ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
٥١٫١٩٦٢٨١٫٢٢٨٣٧١٫٦٨٢٧٠٤٫١٠٦قروض

١٥٣٫٦٧٠٢٨١٫٢٢٨٣٧١٫٦٨٢٨٠٦٫٥٨٠

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة٤

لغ ایتطلب إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة من اإلدارة اتخاذ قرارات وتقدیرات وافتراضات یكون لھا تأثیر على المب
المدرجة لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن االلتزامات المحتملة بتاریخ التقریر. وبخالف ذلك، فإن الشكوك 

ھذه االفتراضات والتقدیرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر فيحول
الفترات المستقبلیة. 

تقبلیة التي حداث المستخضع التقدیرات واألحكام للتقییم المتواصل حیث تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، والتي من بینھا توقعات األ
یعتقد أنھا معقولة بموجب الظروف المحیطة.

یة للمجموعة سبوفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحا
٢٠١٤یونیو ٢٣حكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للفترة من والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األ

.٢٠١٥دیسمبر ٣١إلى 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١١

ممتلكات ومعدات٥

مبانٍ أرض 
أثاث 

وتجھیزات
معدات مكتبیة 

مركباتوكھربائیة
معدات 
المطبخ

أعمال 
رأسمالیة قید 

المجموعاإلنجاز
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة 
  ٥٫١٧٩٢٫١٠٢٦٩٫٦٤٥  ٤٨٫٨٥٣١٣٫٢٩٠٢٢١--إضافات

٥٥٫٢٤٣  ٤٫٢٦٤٨٣٨  ٤٧٫٠١٣٢٫١٣٨٩٩٠--استحواذ على شركات تابعة
)١٨٨(-)١٨٨(-----حذف
٩٥٫٨٦٦١٥٫٤٢٨١٫٢١١٩٫٢٥٥٢٫٩٤٠١٢٤٫٧٠٠--معاد بیانھا-٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

٥٫٣٠٧٧٣٫٥٨٠  ٢٫٢٦٧٢١٫٢٩٦٣٢٫٨٧٣٨٫٥٤٣١٩٠٣٫١٠٤إضافات
)١٫٦٠٨(--)١٣٤()٩٢()١٫٣٨٢(--استبعادات

٢٠١٦٢٫٢٦٧٢١٫٢٩٦١٢٧٫٣٥٧٢٣٫٨٧٩١٫٢٦٧١٢٫٣٥٩٨٫٢٤٧١٩٦٫٦٧٢یونیو ٣٠في 

االستھالك المتراكم
١٢٫١٨٣-١٠٫٠٠٢١٫٤١٤٣٠٧٣٧--المحّمل للفترة

  )٦(  -  )٦(  -   -   -  -  -  حذف
١٢٫١٧٧-١٠٫٠٠٢١٫٤١٤٣٠٧٣١--معاد بیانھا-٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

١٢٫٩٣٨-٤٧٨٩٫١٠٦٢٫١٧٦١٥٤١٫٠٢٤-المحّمل للفترة
)٣١٥(  -  -  )٦٤(  )٢()٢٤٩(--استبعادات

٢٤٫٨٠٠-٤٧٨١٨٫٨٥٩٣٫٥٨٨١٢٠١٫٧٥٥-٢٠١٦یونیو ٣٠في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٫٢٦٧٢٠٫٨١٨١٠٨٫٤٩٨٢٠٫٢٩١١٫١٤٧١٠٫٦٠٤٨٫٢٤٧١٧١٫٨٧٢(مراَجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠في 

٨٥٫٨٦٤١٤٫٠١٤١٫١٨١٨٫٥٢٤٢٫٩٤٠١١٢٫٥٢٣-(معاد بیانھا)٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز تجھیزات المطاعم ومنافذ البیع.

ملیون درھم، ومن المقرر استخدامھ كسكن لموظفي المجموعة. واألرض والمبنى مرھونان مقابل ٢٣٫٦على أرض ومبنى في منطقة الجرف بإمارة عجمان مقابل ٢٠١٦استحوذت المجموعة في عام 
).١٤قرض بنكي (إیضاح 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٢

موجودات غیر ملموسة٦

الشھرة
االسم 

التجاري
اتفاقیات

الموردین
برمجیات 
الحاسوب

حقوق 
المجموعاالمتیاز

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة 
٤٫٩١٢   ١٫٣٨٤٣٫٥٢٨---إضافات

٥٠٨٫٣٣٠-٤٤١٫٧٦٥٦٢٫٣٧٨٣٫٩١٥٢٧٢استحواذ على شركات تابعة
٣٫٥٢٨٥١٣٫٢٤٢   ٤٤١٫٧٦٥٦٢٫٣٧٨٣٫٩١٥١٫٦٥٦معاد بیانھا-٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

٤٦٧-٤٦٧---إضافات
٢٠١٦٤٤١٫٧٦٥٦٢٫٣٧٨٣٫٩١٥٢٫١٢٣٣٫٥٢٨٥١٣٫٧٠٩یونیو ٣٠في 

اإلطفاء المتراكم
١٨٧٩٧٩٢٠٧٢٢٤١٫٥٩٧-المحّمل للفترة

١٨٧٩٧٩٢٠٧٢٢٤١٫٥٩٧-معاد بیانھا-٢٠١٥دیسمبر ٣١في 
١٤٠٦٥٣٢١٤٢١٢١٫٢١٩-المحّمل للفترة

٣٢٧١٫٦٣٢٤٢١٤٣٦٢٫٨١٦-٢٠١٦یونیو ٣٠في 

صافي القیمة الدفتریة
٤٤١٫٧٦٥٦٢٫٠٥١٢٫٢٨٣١٫٧٠٢٣٫٠٩٢٥١٠٫٨٩٣(مراَجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠في 

  ٤٤١٫٧٦٥٦٢٫١٩١٢٫٩٣٦١٫٤٤٩٣٫٣٠٤٥١١٫٦٤٥(معاد بیانھا)٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

الشھرة

، استحوذت المجموعة على حصص ملكیة في ریتیل كورب اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م، ومطعم ومقھى ریم البوادي، ٢٠١٥خالل عام 
جیالتو. تمثل الشھرة الزیادة في مقابل الشراء المدفوع على القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا وتشیكي مانكیز ذ.م.م، وموریلز

والموجودات غیر الملموسة المحددة.

تخصَّص الشھرة لوحدات تولید النقد المحددة على أساس قطاعات العمل. 

مبین أدناه بإیجاز الشھرة المخصصة على مستوى القطاع:

المجموعالضیافةالریاضة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھم

١٩٧٫٣٤٥٢٤٤٫٤٢٠٤٤١٫٧٦٥تخصیص الشھرة

تتألف معظم الموجودات غیر الملموسة لدى المجموعة (فیما عدا الشھرة) من الموجودات الرئیسیة التالیة:  

 ملیون درھم). لیس لھذا االسم التجاري عمر إنتاجي ٢٠١٦:٥٨٫٢یونیو ٣٠االسم التجاري "ریم البوادي" (بقیمة دفتریة كما في
ة زمنیة طویلة ولیس لدى اإلدارة أي نیة لوقف استخدامھ.محدد حیث كان االسم فاعال في السوق منذ فتر

 ملیون درھم)، وتبلغ الفترة المتبقیة من ٢٠١٦:٣٫٩یونیو ٣٠اتفاقیات الموردین لقطاع األدوات الریاضیة (بقیمة دفتریة كما في
عمرھا اإلنتاجي سنتین.

 ملیون درھم)، وتبلغ الفترة المتبقیة من عمره اإلنتاجي ٣٫٩: ٢٠١٦یونیو ٣٠االسم التجاري "تشیكي مانكیز" (بقیمة دفتریة كما في
  عاما. ١٤



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٣

موجودات مالیة متاحة للبیع٧

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

-٥٠٫٠٠٠الرصید في بدایة الفترة
٥٠٫٠٠٠-إضافات 

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠نھایة الفترةالرصید في 

ملیون درھم في الشریحة األولى من شھادات رأسمالیة ("صكوك") صادرة بالقیمة ٥٠مبلغا وقدره ٢٠١٥نوفمبر ٣استثمرت المجموعة بتاریخ 
سنویا، وتدفع كل ستة أشھر بقرار من  ٪٧٫٥االسمیة. وھذه الصكوك ھي عبارة عن أدوات دائمة غیر مسّعرة، وتحمل فائدة غیر تراكمیة بنسبة 

ُمصدر الصكوك.

ي المعیار فونظرا لعدم وجود تقدیرات موثوقة للقیمة العادلة، فقد احتسبت اإلدارة ھذا االستثمار بسعر التكلفة مستفیدة من اإلعفاء المنصوص علیھ 
صورة موثوقة.عندما یتعذر تقییم احتماالت التقدیرات المختلفة ب٣٩المحاسبي الدولي رقم 

درھم ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠درھم مودعة في صورة ضمان لتسھیالت تمویلیة محددة األجل بقیمة ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ھناك استثمارات بقیمة دفتریة 
).١٤(إیضاح 

استثمار في مشروع مشترك٨

ملیون ١٥من حصص الملكیة الفعالة في آیكونز شوب لیمتد ("آیكونز") مقابل  ٪٦٥، استحوذت المجموعة على نسبة ٢٠١٥مایو ٣١بتاریخ 
سھم عادي بقیمة جنیھ استرلیني واحد لكل سھم. وبلغ صافي الموجودات اإلجمالیة المستحوذ علیھا ٢٫٦٣٢درھم. تشمل الحصة المستحوذ علیھا 

)، وعنوانھا ٠٦٧٩١٢٩٤قوانین إنجلترا وویلز (تحت رقم تسجیل ملیون درھم. وشركة آیكونز شوب لیمتد ھي شركة تأسست بموجب ١٣٫٩
تي بي، ونشاطھا الرئیسي ھو ترویج التذكارات الریاضیة الموقعة. ٨جي  ١نیو كافندیش ستریت، لندن دبلیو  ٦٤المسجل ھو 

  ا. كتنص اتفاقیة المساھمین على موافقة طرفي ھذا الترتیب على جزء كبیر من أنشطة ھذه الشركة، وبالتالي اعُتبر ھذا االستثمار مشروعا مشتر

ن موفي إطار اتفاقیة البیع والشراء المبرمة بین المجموعة والمساھمین السابقین في شركة آیكونز، یحق لھؤالء المساھمین الحصول على نسبة 
من رأس المال المصدر لشركة آیكونز بدون مقابل في حال أن تحقق آیكونز المبیعات المستھدفة  ٪٨األسھم المعاد االستحواذ علیھا وذلك بما یمثل 

واألرباح التشغیلیة المحددة من الطرفین. 

وفیما یلي تفاصیل االستثمار:

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

غیر مراَجعة 
مدققةوغیر مدققة

-١٥٫٧٥٩في بدایة الفترة 
١٥٫٠١٣-االستثمار خالل الفترة

١٫٠٣٢١٫٢٤١الحصة من أرباح الفترة
)٤٩٥()٨٢٥(الحصة من الدخل الشامل اآلخر للفترة

١٥٫٩٦٦١٥٫٧٥٩في نھایة الفترة

التالیة المعلومات المالیة الموجزة لشركة آیكونز. وتبین ھذه المعلومات المبالغ المعروضة في البیانات المالیة یبین الجدول الموضح في الصفحة
للمشروع المشترك:



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٤

(تابع)استثمار في مشروع مشترك ٨

بیان المركز المالي الموجز
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

درھمألف ألف درھم
غیر مراَجعة 

مدققةوغیر مدققة

موجودات متداولة
١٥٦٩٩نقد وما في حكمھ

١٤٫٢٩٢١٤٫٥٤٩موجودات متداولة أخرى
١٤٫٤٤٨١٤٫٦٤٨مجموع الموجودات المتداولة

٢٫٥٦١١٫٧٦٧موجودات غیر متداولة

مطلوبات متداولة
١٫٥٩١١٫٣١٥أخرىمطلوبات متداولة 

١٫٥٩١١٫٣١٥مجموع المطلوبات المتداولة

١٥٫٤١٨١٥٫١٠٠صافي الموجودات

٪٦٥  ٪٦٥)٪حصة المجموعة (
١٠٫٠٢٢٩٫٨١٥حصة المجموعة بآالف الدراھم

٥٫٩٤٤ ٥٫٩٤٤الشھرة
١٥٫٩٦٦١٥٫٧٥٩القیمة الدفتریة

مخزون٩
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو٣٠

ألف درھمألف درھم
معاد بیانھامراَجعة

٥١٫٥٨٩٤٦٫٩٥٦بضائع محتفظ بھا بغرض البیع
٧١٨٧١٧مواد استھالكیة

٥٢٫٣٠٧٤٧٫٦٧٣

٢٠١٦یونیو ٣٠الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في بلغت تكلفة المخزون المسجلة ضمن المصاریف والمدرجة في تكلفة المبیعات لفترتي
ملیون درھم على التوالي).١٤ملیون درھم و٢٠١٥:١٣٫٨یونیو ٣٠ملیون درھم، على التوالي (٧٢٫٦ملیون درھم و٤٠٫٩ما قیمتھ 

ذمم مدینة تجاریة وأخرى ١٠
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم
معاد بیانھامراَجعة

٢٤٫٤٧٩١٫٢٢٦ذمم مدینة تجاریة
٧٨٫٩٩٤١١٠٫٧٥٠دفعات مقدمة لموردین

٣٣٫٩٩٢١٦٫٢٧٨مبالغ مدفوعة مقدماً 
٢٥٫٠٢٤٢٣٫٨٧٥تأمینات نقدیة

١٠٫٨٨٣١١٫٧٦٣رسوم امتیاز مدینة
٢٫٠٧٨١٫٣٤٨فوائد مدینة

٥٫٠٧١  ٥٫٦٣٩  ذمم مدینة أخرى
١٨١٫٠٨٩١٧٠٫٣١١

-)١٫٠٠٠(مخصص رسوم االمتیاز المدینة المشكوك في تحصیلھا
١٨٠٫٠٨٩١٧٠٫٣١١



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٥

(تابع)ذمم مدینة تجاریة وأخرى ١٠

فیما یلي تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة العاملة:

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

٢٣٫٢٤٠٣٧٥حتى شھر واحد
٦٠٦٣٧٦أشھر٣-١
٥٣٧٤٧٥أشھر ٦ - ٣

-٩٦أشھر ٦أكثر من 

٢٤٫٤٧٩١٫٢٢٦

وتم رصد مخصص جزئي لھا بقیمة ملیون تشمل الفئات األخرى من الذمم المدینة التجاریة واألخرى موجودات تعرضت النخفاض في قیمتھا 
  : ال شيء).٢٠١٥درھم (

جمیع الذمم المدینة التجاریة مقومة بالدرھم اإلماراتي أو بعمالت مربوطة بالدرھم. 

لمجموعة بأي رھن ایتمثل حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة. وال تحتفظ 
كضمان.

أرصدة نقدیة وبنكیة١١

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

  ١٠٢٫٣٥٤١٧٥٫٤٥٦ودائع ألجل
٢٩٫١٠٦٢٨٫٧٠٠نقد لدى البنك

٩٩١٦٥٧نقد في الصندوق

١٣٢٫٤٥١٢٠٤٫٨١٣أرصدة نقدیة وبنكیة

 ةاألرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى فروع محلیة لبنوك مرموقة. وترى اإلدارة أن ھذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاریخیا وبتصنیفات ائتمانی
ُمرضیة.

لى إال ُتعرض الودائع ألجل ضمن النقد وما في حكمھ إال إذا كانت مستحقة خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع أو كانت جاھزة للتحویل
مبالغ نقدیة معلومة ال تنطوي على مخاطر ھامة من التغیرات في قیمتھا. 

الموجز الموحد مما یلي:یتألف النقد وما في حكمھ لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

١٣٢٫٤٥١٢٠٤٫٨١٣أرصدة نقدیة وبنكیة
  )١٧٥٫٤٥٦()١٠٢٫٣٥٤(ناقصا: ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر

)٧٫٥٤١()٢٠٫٠٠٩()١٤على المكشوف (إیضاح ناقصاً: سحوبات بنكیة 

١٠٫٠٨٨٢١٫٨١٦النقد وما في حكمھ



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٦

رأس المال١٢

عدد
یونیو٣٠

٢٠١٦
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
ألف درھمألف درھماألسھم العادیة

مدققةمراَجعة

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠رأس المال المصرح بھ والمصدر:

سھم بقیمة درھم واحد لكل سھم. كما ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠، كان مؤسسو الشركة قد دفعوا كامل قیمة األسھم البالغ عددھا ٢٠١٤مارس ٣٠كما في 
یونیو ٢٣وبتاریخ درھم. ٢٣١٫٧٥٠٫٠٠٠). وبذلك بلغ إجمالي العائدات ١٣درھم للسھم تحت بند رسوم االكتتاب (إیضاح ٠٫٠٣دفع كل مساھم 

سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم. ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠، تأسست شركة ماركة (مساھمة عامة) واكتتب مؤسسو الشركة في ٢٠١٤

سبتمبر ٢٥، وكانت الشركة مدرجة في سوق دبي المالي بتاریخ ٢٠١٤أبریل ١٣طرحت الشركة أسھمھا لالكتتاب العام األولي اعتبارا من 
درھم.٢٨٣٫٢٥٠٫٠٠٠درھم للسھم. وبلغ إجمالي العائدات ٠٫٠٣عر السھم عند الطرح درھم واحد لكل سھم برسم اكتتاب قدره . وبلغ س٢٠١٤

عالوة إصدار١٣

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

-١٤٣الرصید في بدایة الفترة

١٥٫٠٠٠-)١٢درھم لكل سھم (إیضاح ٠٫٠٣االكتتاب العام األولى المحّصلة بواقع إیرادات 
)١٤٫٨٥٧(-ناقصاً: مصاریف تأسیس متكبدة

١٤٣١٤٣الرصید في نھایة الفترة

قروض١٤

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

٢٨٤٫٩٥٧٢٨٤٫٨٢٣مرابحة السلع
٢٥١٫٠٢٩٢٣٩٫٢٢٥مرابحة دي إم سي سي

-٢٦٫٨٢١المضاربة
٢٢٫٨٨٥٢٣٫٠٠٠تمویل وسطي
-١٥٫٤٨٥إجارة تجاریة

٢٠٫٠٠٩٧٫٥٤١سحوبات بنكیة على المكشوف
٥٥٤٫٥٨٩  ٦٢١٫١٨٦

للمجموعة:فیما یلي آجال استحقاق القروض اإلجمالیة 

٤٢٫٩٨٨١٩٫٥٣٣خالل سنة واحدة
٢٤٨٫١١٩٢٢٧٫٠٠٤أكثر من سنة حتى خمس سنوات

٣٣٠٫٠٧٩٣٠٨٫٠٥٢أكثر من خمس سنوات
٥٥٤٫٥٨٩  ٦٢١٫١٨٦

سنویا. ٪٧٫٨إلى  ٪٣٫٨جمیع قروض المجموعة مقومة بالدرھم اإلماراتي، وتتراوح معدالت الربح / الفائدة المستحقة علیھا ما بین 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٧

(تابع)قروض١٤

على التسھیالت التالیة:٢٠١٦كما حصلت المجموعة في عام 

ملیون درھم من مصرف اإلمارات اإلسالمي لتمویل شراء أرض ومبنى بمنطقة الجرف ١٦٫١تسھیل إجارة تجاریة منفصل بقیمة )أ(
سنویا. ویستحق سداد أصل التسھیل  ٪٣سعر إیبور المطبق + سنوات، ویحمل ربح على أساس ٧بإمارة عجمان. تبلغ مدة التسھیل 

. وكضمان للتسھیل أصدرت المجموعة ضمانا تجاریا من شركة ماركة ٢٠١٦مایو ٢٨على أساس ربع سنوي اعتبارا من تاریخ 
الستثمارات الضیافة ذ.م.م لصالح البنك إضافة إلى رھن قانوني على األرض والمبنى المشار إلیھما سلفا.

ملیون درھم من بنك دبي اإلسالمي للتوسع في أعمال الشركة وإنشاء فروع جدیدة. تبلغ مدة ٨٠تسھیل مضاربة متاح بقیمة إجمالیة )ب(
أجرت المجموعة أربعة سحوبات ٢٠١٦سنویا. وخالل عام  ٪٣٫٥سنوات ویحمل معدل ربح على أساس سعر إیبور +  ٦التسھیل 
. ویحتسب الربح ٢٠١٧داد أصل المبلغ من ھذه السحوبات كل ثالثة أشھر اعتبارا من عام ملیون درھم. ویستحق س٢٧٫٨بإجمالي 

، بلغت قیمة المبلغ اإلجمالي المسحوب من ھذا ٢٠١٦یونیو ٣٠على أساس ربع سنوي على مدار مجمل مدة التسھیل. وكما في 
ملیون درھم.٥٢٫٢التسھیل 

التسھیالت التالیة:على  ٢٠١٥كما حصلت المجموعة في عام 

سنوات تشمل ٧ملیون درھم من بنك دبي اإلسالمي. تبلغ فترة التسھیالت ٢٦٥ملیون درھم و٢٢٫٧تسھیالت مرابحة سلع بقیمة )أ(
سنویا. ویستحق دفع أصل التسھیالت على أساس ربع سنوي  ٪٣سنتین فترة سماح، وتحمل التسھیالت ربحا على أساس سعر إیبور + 

نة الثالثة، في حین یستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي على مدار فترة التسھیالت بما في ذلك فترة السماح. وتسري ابتداء من الس
ملیون ٢٥التعھدات المالیة المتصلة بالقروض البنكیة اعتبارا من السنة الثانیة فصاعدا. وأصدرت المجموعة كفاالت مؤسسیة بقیمة 

ملیون درھم من شركة ماركة الستثمارات الضیافة كضمانات ٢٩١الریاضیة ذ.م.م وبقیمة درھم من شركة ماركة لالستثمارات
للتسھیالت.

سنوات ٣سنوات، بما في ذلك ٨ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل ١٦٠تسھیل مرابحة دي إم سي سي بقیمة )ب(
س متناقص. ویعتبر أصل التسھیل واجب السداد اعتبارا من السنة الرابعة سنویا على أسا ٪٥فترة سماح، ویحمل التسھیل ربحا بنسبة 

على األقل في السنتین السابعة  ٪١٫٢٥سنوات) ویتم تجمیع ما نسبتھ ٨ - ٤لسداد الدفعات األصلیة خالل  ٪٥٠سنویا ( ٪١٠بنسبة 
األصلیة في السنتین السابعة والثامنة). ویتم سداد نسبة لسداد الدفعات  ٪٣٠والثامنة فیما تبقى من المبلغ األصلي القائم بصورة شھریة (

المتبقیة في نھایة مدة التسھیل. ویستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي على مدار فترة التسھیل بما في ذلك فترة السماح. ٪٢٠

نوات، بما في ذلك سنة واحدة س ٥ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل ٥٠تسھیل مرابحة دي إم سي سي بقیمة )ج(
من أصل التسھیل بعد السنة األولى،  ٪١٠سنویا. یستحق سداد  ٪٣٫٢٥فترة سماح، ویحمل التسھیل ربحا على أساس سعر إیبور + 

المتبقیة خالل السنة الخامسة، في حین یستحق دفع الربح على أساس ربع  ٪٤٥من السنة الثانیة حتى الرابعة، مع دفع نسبة  ٪١٥و
نوي خالل فترة السماح وقد یدفع على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي خالل الفترة المتبقیة من التسھیل. وھذا التسھیل س

).٧ملیون درھم (إیضاح ٥٠مضمون باستثمارات في صكوك بقیمة 

سنوات، بما في ذلك سنة واحدة ٧ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل ٢٥تسھیل مرابحة دي إم سي سي بقیمة )د(
من أصل التسھیل من السنة الثانیة  ٪١٥٫٧٥سنویا. یستحق سداد  ٪٣٫٢٥فترة سماح، ویحمل التسھیل ربحا على أساس سعر إیبور + 

في تاریخ االستحقاق النھائي للتسھیل. ویستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي خالل فترة السماح وقد ٪٢١٫٢٥حتى السادسة، و
یدفع على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي خالل الفترة المتبقیة من التسھیل.

سنوات، بما في ذلك فترة سماح ٨ملیون درھم من دار التمویل ش.م.ع. وتبلغ فترة التسھیل ٢٣تمویل وسطي (دفعة واحدة) بقیمة )ه(
سنویا، أیھما أعلى. ویعتبر  ٪٧سنویا أو  ٪٢دار التمویل + سنوات، ویحمل ھذا التسھیل فائدة على أساس معدل الفائدة لدى٣لمدة 

سنوات. وتستحق الفائدة بشكل نصف سنوي ٣سنوات بأقساط نصف سنویة بعد فترة سماح  ٥أصل التسھیل واجب السداد على مدار 
خالل فترة السماح ثم في شكل متأخرات بعد ذلك.

٢٠١٥:١٣٫٠٠٧٫٧٣١دیسمبر ٣١درھم (١٫١٩٦٫٣٠١المسحوبة بواسطة المجموعة ، بلغت قیمة التسھیالت غیر٢٠١٦یونیو ٣٠كما في 
   .٪٢٫٥+ل ربح متغیر على أساس سعر إیبوردرھم)، وستنقضي ھذه التسھیالت خالل سنة واحدة وتخضع لمعد



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٨

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین١٥
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم
معاد بیانھامراَجعة

-٢٫٦٥٧الرصید في بدایة الفترة
٣٫٤٢٨-استحواذ على شركات تابعة

)١٨٢(١٫٠٠٦)٢٢المحّمل للفترة (إیضاح 
)٥٨٩()٥٢٨(دفعات خالل الفترة

٣٫١٣٥٢٫٦٥٧الرصید في نھایة الفترة

، باستخدام طریقة ٢٠١٦یونیو ٣٠، فقد قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا كما في ١٩لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم وفقاً 
فقد تم ،الوحدة اإلضافیة المقدرة، فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قوانین العمل المعمول بھا. وبموجب ھذه الطریقة

الیف كإجراء تقییم لفترة الخدمة المتوقعة للموظفین لدى المجموعة وللراتب األساسي المتوقع بتاریخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط ت
عدل خدام م). وقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاریخ ترك الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة باست٪٢٠١٥:٣دیسمبر ٣١( ٪٣زیادة / ترقیة بنسبة 

).٪ ٢٠١٥:٣٫١٨دیسمبر ٣١( ٪٣٫١٨خصم یبلغ 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى١٦
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم
معاد بیانھامراَجعة

٤٥٫٠٧١٥٧٫٩٣٣  ذمم دائنة تجاریة
٢٣٫٥٣٨٣٧٫٨٧٠مستحقات

٤٫٢٥٠   ٤٫٢١١  فائدة مستحقة
١٫٧٢٧-)١٧أطراف ذات عالقة (إیضاح مبالغ مستحقة إلى 

٥٫٢٩٣٦٩٤  ذمم دائنة أخرى
٧٨٫١١٣١٠٢٫٤٧٤

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة١٧

تشمل األطراف ذات العالقة المساھمین وكبار موظفي اإلدارة والشركات الزمیلة والمشروع المشترك وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات بما 
.الً ذلك الشركات التي یسیطر علیھا المساھمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غیر مباشر أو التي یمارسون علیھا نفوذاً إداریاً فعا

ما یلي تفاصیل المعامالت واألرصدة لدى األطراف ذات العالقة:فی
٢٠١٥یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم

مراَجعة
غیر مراَجعة 

وغیر مدققة

تعویضات كبار موظفي اإلدارة
٣٫١٦٢٣٫١٦٢رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین

٨٣٨٧٨٩منافع أخرى
  ٤٫٠٠٠٣٫٩٥١

یتم تنفیذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق علیھا بین األطراف.

لم یتم دفع أي أتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة.  

أو  ٪٢٠الدرجة الثانیة أو ألي شركات یملكون فیھا نسبة لم یتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجھم أو أبنائھم أو أقاربھم من 
أكثر.  



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٩

(تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة١٧

فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة:
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم
مدققةمراَجعة

-٥٫٢٥٣  كبار موظفي اإلدارةمبالغ مستحقة من منشآت خاضعة لسیطرة 
١٫٧٢٧-)١٦مبالغ مستحقة إلى منشآت خاضعة لسیطرة كبار موظفي اإلدارة (إیضاح 

إیرادات١٨

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٥یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٣٠

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

مراَجعةمراَجعةمراَجعة
غیر مراَجعة 
وغیر مدققة 

١٠٥٫٦٤٧٣٦٫٩٥٨  ٦٣٫١٨٠٣٦٫٥٦٦بیع سلع
٢٦٫٣١٦١٨٫٧٠٣٥٩٫٥٧٩١٨٫٧٠٣أغذیة ومشروبات

١٫١٢٧-١٫١٢٧-أخرى
٥٦٫٣٩٦١٦٥٫٢٢٦٥٦٫٧٨٨  ٨٩٫٤٩٦

تكلفة مبیعات١٩

تكالیف بیع السلع:
٣٤٫٤٨٢١٣٫٨٣٦٥٨٫٧٤٧١٤٫٠١١سلع

٦٫٣٩٣٩٫٢٨٩١٣٫٨٥١٩٫٢٨٩  أغذیة ومشروبات
٥٫٤٧٨  ٥٫٣٣١١٥٫١٨٤  ٧٫٨٢٨)٢٢تكالیف موظفین (إیضاح 

٨٧٫٧٨٢٢٨٫٧٧٨  ٤٨٫٧٠٣٢٨٫٤٥٦

مصاریف عمومیة وإداریة٢٠

١٠٫٣٤٢٨٫٢٥٠٢١٫٦٥٨١٥٫٠٥٤)٢٢تكالیف موظفین (إیضاح 
٢٫٢٥٠٦٢٤٣٫٨١٣٦٢٤تصلیح وصیانة
١٫٧٥٠٧٥٦٣٫٥٩٧٨٨٨استھالك وإطفاء

١٫٥٦٣١٫٣٤٣٣٫٢٧١١٫٩٦٨إیجار
١٫٥١٧٩٩٠٣٫٠٦٨٢٤٣حق االمتیاز

١٫٤٠٢٦٤٨٢٫٨٤٠١٫١١٩مصاریف مھنیة وقانونیة 
-١٫٨٥٥-١٫٠٢٣رخص تجاریة ورسوم متعلقة بھا

-١٫٠٠٠-١٫٠٠٠مخصص رسوم االمتیاز المدینة المشكوك في تحصیلھا
٩٢٨١٨١١٫٥١٨١٨١مواصالت 

٨٥٢٣٥٦١٫٨٨٨٥٤١مرافق
-١٫٣٦٨-٦٤٩مصاریف بطاقات االئتمان

-٤٧٩-٣٣١إدارة المكتبتكالیف 
٤١٥٨٤٥  ٦٤٥  ٢٦٩سفر وإقامة

٢٥٢٨٨٤١٩٨٨طباعة وقرطاسیة
١٫٦٠٢٣٫١١٧٢٫٢٠٥٢٫٩٦٢أخرى

٢٥٫٧٣٠١٦٫٩٩٨٤٩٫٣٩٤٢٤٫٥١٣

  : ال شيء).٢٠١٥(٢٠١٦یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في لم یتم دفع أي مساھمات اجتماعیة خالل فترة 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠

مصاریف بیع وتوزیع٢١

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٥یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مراَجعةمراَجعةمراَجعة
غیر مراَجعة 
وغیر مدققة 

١٦٫٨٥٠١٠٫١١١٣١٫٢٥١١١٫٢٣٣إیجار
٥٫٩٩٤٣٫١٤٨١٠٫٥٦٠٣٫١٩١  استھالك وإطفاء

٤٫٧٨٣  ٤٫٢٥٥٧٫٩٠٨  ٣٫٩٣٢)٢٢تكالیف موظفین (إیضاح 
٤٫٧٢٧  ٤٫٦٥٥  ٢٫٤٧١٣٫٦٢٤إعالنات وتطویر أعمال

١٫٥٦٣٨٧٤٢٫٨٥٩٨٧٩مرافق
٣٠٫٨١٠٢٢٫٠١٢٥٧٫٢٣٣٢٤٫٨١٣

تكالیف موظفین٢٢

١٠٫٤٥٣٨٫٨٠٤٢٥٫٠٣٦١٤٫٤٨٣رواتب وأجور
١٠٫٧١٢٩٫٠٢٣١٨٫٧٠٨١٠٫٨٢٣منافع أخرى

٩٣٧٩١٫٠٠٦٩)١٥مكافآت نھایة الخدمة (إیضاح 
٤٤٫٧٥٠٢٥٫٣١٥  ٢٢٫١٠٢١٧٫٨٣٦

المدرجة ضمن
٥٫٤٧٨  ٥٫٣٣١١٥٫١٨٤  ٧٫٨٢٨)١٩تكلفة المبیعات (إیضاح 

١٠٫٣٤٢٨٫٢٥٠٢١٫٦٥٨١٥٫٠٥٤)٢٠مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
٤٫٧٨٣  ٤٫٢٥٥٧٫٩٠٨  ٣٫٩٣٢)٢١مصاریف بیع وتوزیع (إیضاح 

٤٤٫٧٥٠٢٥٫٣١٥  ٢٢٫١٠٢١٧٫٨٣٦

بالصافي -إیرادات أخرى ٢٣

٢٫١٣٠١٢٫٠٠٠٢٫٣٨٠١٢٫٠٠٠إیرادات حقوق االمتیاز
-١٫٠٣٠-٦٠٩إیرادات رسوم االمتیاز

-)١٫٠٣١(-)١٫٠٣١(خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٣٦٤٠٣١٧٣٤٠٣أخرى

١٫٨٤٤١٢٫٤٠٣٢٫٥٥٢١٢٫٤٠٣

، أبرمت المجموعة اتفاقیة خدمات مع ترانس جلوبال لالستشارات ش.م.ح تحصل بموجبھا ترانس جلوبال على حق ٢٠١٥یونیو ١٠بتاریخ 
ھذه الجھات مناسبة ومقبولة للمجموعة. ووفقا لالتفاقیة، یجب على ترانس جلوبال دفع تحدید الجھات التي ُیمنح لھا حقوق االمتیاز بحیث تكون 

از یأتعاب ثابتة للمجموعة، في مقابل أن تحصل ترانس جلوبال على حق تحمیل الجھات الممنوح لھا حق االمتیاز الذین تم اختیارھم أتعاب االمت
ارة الممنوح لھا حق االمتیاز مناسبة ومقبولة. تسري ھذه االتفاقیة لمدة عام واحد اعتبارا دفعة واحدة والتي تراھا ترانس جلوبال والجھات المخت

.٢٠١٥یونیو ١٠من 

فیما یلي العالمات التجاریة المشمولة باالتفاقیة:
مطعم ریم البوادي-
Championsكافیھ دوري األبطال (- League café(



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢١

بالصافي -إیرادات / (تكالیف) تمویل ٢٤

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
یونیو ٣٠

٢٠١٦
یونیو ٣٠

٢٠١٥
یونیو ٣٠

٢٠١٦
یونیو ٣٠

٢٠١٥
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مراَجعةمراَجعةمراَجعة
غیر مراَجعة 
وغیر مدققة 

٢٫٣٦٦١٫٣٧٨٣٫١٩٦٣٫٢٤٥إیرادات تمویل
)٤٫٢٧٦()١٣٫٣٧٩()٤٫٢٧٦()٦٫٩٢١(تكالیف تمویل

)١٫٠٣١()١٠٫١٨٣()٢٫٨٩٨()٤٫٥٥٥(بالصافي-تكالیف تمویل 

األدوات المالیة٢٥

أدناه:لقد تم تطبیق السیاسات المحاسبیة لألدوات المالیة على البنود المدرجة
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھم
معاد بیانھامراَجعة

الموجودات المالیة
٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠موجودات مالیة متاحة للبیع

قروض وذمم مدینة بالتكلفة المطفأة
١٣٢٫٤٥١٢٠٤٫٨١٣)١١أرصدة نقدیة ومصرفیة (إیضاح 

وأخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة إلى ذمم مدینة تجاریة 
٦٧،١٠٣٤٣٫٢٨٣)١٠الموردین) (إیضاح 

٢٤٩،٥٥٤٢٩٨٫٠٩٦

المطلوبات المالیة
مطلوبات مالیة أخرى بالتكلفة المطفأة

٧٨٫١١٣١٠٢٫٤٧٤)١٦ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 
٦٢١٫١٨٦٥٥٤٫٥٨٩)١٤قروض (إیضاح

٦٩٩٫٢٩٩٦٥٧٫٠٦٣

اندماج األعمال٢٦

من الملكیة الفعلیة في ریتیل كورب اإلمارات العربیة المتحدة  ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على ما نسبتھ ٢٠١٥أبریل ٩بتاریخ )أ(
ملیون درھم (یخضع للتعدیل ٢١٧ملیون درھم بمقابل مالي یبلغ ٣٥٫٦ذ.م.م ("ریتیل كورب")، والتي بلغ صافي موجوداتھا ما قیمتھ 

دودة لیة). وریتیل كورب ھي شركة ذات مسؤولیة محبعد االنتھاء من االستحواذ على أساس القیمة الفعلیة للبنود الرئیسیة للبیانات الما
وتعدیالتھ. وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة في ١٩٨٤) لسنة ٨مسجلة في دبي، باإلمارات العربیة المتحدة بموجب القانون االتحادي رقم (

علیھا وتألفت الحصة المستحوذتجارة التجزئة والترویج والتسویق وتداول السلع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومنطقة الخلیج.
سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم.٣٠٠٫٠٠٠من 

من الملكیة الفعلیة في مطاعم ومقاھي ریم البوادي ذ.م.م ("ریم  ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على ما نسبتھ ٢٠١٥مایو  ٤بتاریخ )ب(
ملیون درھم. وتألفت الحصة المستحوذ ٣١٠٫٤الي یبلغ ملیون درھم بمقابل م٨٧٫٤البوادي")، والتي بلغ صافي موجوداتھا ما قیمتھ 

سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم.٣٠٠٫٠٠٠علیھا من 

من الملكیة الفعلیة في تشیكي مانكیز ذ.م.م ("تشیكي مانكیز") بمقابل  ٪٦٠، استحوذت المجموعة على ما نسبتھ ٢٠١٥مایو ٧بتاریخ )ج(
ملیون درھم. ٢٢٫٠٩ملیون درھم. وبلغ إجمالي صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا من ھذه الصفقة ما قیمتھ ٢٨٫٥مالي یبلغ 

عر د لألطفال، وخدمات الحفالت والتسلیة، وقص الشوتتمثل األنشطة الرئیسیة لتشیكي مانكیز في خدمات المقاھي وألعاب فیدیو أركی
سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم.٣٠٠٫٠٠٠لألطفال. وتألفت الحصة المستحوذ علیھا من 

، استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات امتیاز موریلیز جیالتو ("موریلیز") في اإلمارات العربیة ٢٠١٥سبتمبر ٧بتاریخ )د(
ملیون درھم. وبلغ ٢٣٫٤خالل اتفاق تحویل األعمال والموجودات مع شركة جورمیھ جلف ذ.م.م بمبلغ إجمالي المتحدة، وذلك من 

ملیون درھم. ٢٫٨٧مجموع صافي الموجودات المستحوذ علیھا من ھذه الصفقة 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٢

(تابع)اندماج األعمال٢٦

الحصة غیر المسیطرة

 يتعترف المجموعة بالحصص غیر المسیطرة في المنشأة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بالحقوق النسبیة للحصة غیر المسیطرة في صاف
الموجودات المحددة في المنشأة المستحوذ علیھا. وُیتخذ ھذا القرار على أساس كل عملیة استحواذ على حدة. وبالنسبة للحصص غیر المسیطرة

تشیكي مانكیز، فقد اختارت المجموعة تسجیل الحصص غیر المسیطرة بحقوقھا النسبیة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا. في 

إعادة بیان المعلومات المالیة للسنة السابقة

وجودات الصافیة في الشركات المستحوذ ، "اندماج األعمال"، احتسبت المجموعة شراء الم٣وفقا ألحكام المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
. وقد احتسبت ٢٠١٥دیسمبر ٣١على أساس مؤقت حیث لم یتم االنتھاء من إجراءات تخصیص سعر الشراء كما في ٢٠١٥علیھا خالل عام 

ملیات االستحواذ المجموعة القیم العادلة بأثر رجعي لھذه االستحواذات بعد االنتھاء من إجراءات تخصیص سعر الشراء لكل عملیة من ع
المذكورة.  

تعدیالت تخصیص سعر الشراء

االنتھاء من إجراءات تخصیص سعر الشراء للكیانات المستحوذ علیھا، ویتضمن الجدول التالي أثر ھذا التخصیص: ٢٠١٦تم في عام 

المجموعموریلیزریتیل كورب
ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٫١٢٣-٢٫١٢٣إجمالي السعرتعدیل النقص في 
)٣٫٦٢٧()٨٣٦()٢٫٧٩١(صافي التأثیر على صافي الموجودات المستحوذ علیھا

)١٫٥٠٤()٨٣٦()٦٦٨(التأثیر على الشھرة

النحو التالي:أجریت تعدیالت القیمة العادلة الناتجة عن تخصیص سعر الشراء بأثر رجعي على

٢٠١٥دیسمبر ٣١
تعدیالت(قبل التعدیل)

٢٠١٥دیسمبر ٣١
بعد التعدیل

ألف درھمألف درھمألف درھم

بیان المركز المالي
الموجودات

١١٢٫٥٢٣)٨٠(١١٢٫٦٠٣ممتلكات ومعدات
  ٥١٠٫١٤١١٫٥٠٤٥١١٫٦٤٥موجودات غیر ملموسة

١٧٠٫٣١١)٢٫٥٥٠(١٧٢٫٨٦١وأخرىذمم مدینة تجاریة 
٢٠٤٫٨١٣)٣٢(٢٠٤٫٨٤٥نقد وما في حكمھ

٤٧٫٦٧٣)٨٤(٤٧٫٧٥٧مخزون  
)١٫٢٤٢(صافي التأثیر على الموجودات

المطلوبات
٨٩٠١٫٧٦٧٢٫٦٥٧مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

١٠٢٫٤٧٤)٣٫٠٠٩(١٠٥٫٤٨٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى
)١٫٢٤٢(صافي التأثیر على المطلوبات



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٣

(تابع)اندماج األعمال ٢٦

یلخص الجدول التالي المقابل المالي للشراء والقیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المحّملة بتاریخ االستحواذ:

المجموعموریلیزتشیكي مانكیزریم البواديریتیل كورب
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٨٫٥٠٠٢٣٫٤٠٠٥٧٦٫٠٩٣  ٢١٣٫٧٤٧٣١٠٫٤٤٦المقابل النقدي
٢٨٫٥٠٠٢٣٫٤٠٠٥٧٦٫٠٩٣  ٢١٣٫٧٤٧٣١٠٫٤٤٦إجمالي مقابل البیع

المستحوذ علیھا والمطلوبات المحّملةناقصا: حصة الموجودات المحددة 

٢٤٫٥٨٧-١٠٫٧٨٧١٣٫٧٥٠٥٠نقد وما في حكمھ
٥٥٫٢٤٢  ١٫٨١٤  ٢٠٫٩٨٧٢٣٫٩٨٥٨٫٤٥٦ممتلكات ومعدات
٢٧٢-٢٧٢--برمجیات حاسوب

٦٢٫٣٧٨-٤٫٢٠٥  ٥٨٫١٧٣-االسم التجاري
٣٫٩١٥---٣٫٩١٥اتفاقات الموردین

١٦٫٨٠٩٧٨١٧١١٢٥١٨٫٣٢٦مخزون
٨٫١٣٠١١٫٢٠١١٢٫٠٥٧١٩٢٣١٫٥٨٠ذمم مدینة تجاریة وأخرى

)٣٫٤٢٨(-)٤٩()١٫٦١٢()١٫٧٦٧(مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٩٧٢(--)٩٧٢(-قروض

)٤٨٫٧٣٦(-)٣٫٦١٢()١٧٫٩١١()٢٧٫٢١٣(وأخرىذمم دائنة تجاریة 
٣١٫٦٤٨٨٧٫٣٩٥٢٢٫٠٩٠٢٫٠٣١١٤٣٫١٦٤إجمالي صافي الموجودات المحددة

)٨٫٨٣٦(-)٨٫٨٣٦(--الحصص غیر المسیطرة
-إجمالي صافي الموجودات المحددة

٣١٫٦٤٨٨٧٫٣٩٥١٣٫٢٥٤٢٫٠٣١١٣٤٫٣٢٨المستحوذ علیھا
١٨٢٫٠٩٩٢٢٣٫٠٥١١٥٫٢٤٦٢١٫٣٦٩٤٤٠٫٢٦١الشھرة



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٤

معلومات القطاعات٢٧

یتم على أساسھا اتخاذ القرارات االستراتیجیة.حددت اإلدارة القطاعات التشغیلیة بناء على التقاریر التي یراجعھا مجلس اإلدارة والتي

وألغراض إداریة یتم تنظیم المجموعة في أربعة وحدات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا، وفیما یلي القطاعات التشغیلیة للمجموعة:
الریاضة)١(
األزیاء)٢(
الضیافة)٣(
أخرى )٤(

لم تكن ھناك أي مبیعات بین القطاعات خالل الفترة.

لتي تقاس بما القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التشغیلیة ادارة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء تراقب اإل
وجزة الموحدة. یتفق مع األرباح أو الخسائر التشغیلیة في المعلومات المالیة المرحلیة الم

ع المستوي األعلى (أي مزیج من جمیع المنتجات والخدمات) وفقا للتوزیكما ُیقدم لمجلس اإلدارة مستویات متعددة من المعلومات التي تتضمن اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي الربح، ویتم تجمعیھا وفقا لعناصر 
لقة المتعیا بھذه الطریقة وھذه المعلومات متاحة بسھولة. ومع ذلك، ألغراض اتخاذ القرارات، فإن مجلس اإلدارة یعتمد بشكل رئیسي على المعلومات والمنطقة. ویعمل النظام المحاسبي المالي للمجموعة حال

ل في مستوى الربح الصافي للمجموعة.باإلیرادات وصافي الربح والتي تحتوي على عناصر المستوى األدنى. وبالتالي، فإن المعلومات القطاعیة المقدمة تتركز في المقام األو

المجموعأخرى*الضیافةاألزیاءالریاضة
اإلمارات العربیة 

المتحدة 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٩٫٤٩٦-٢٠١٦٦١٫٥٤٠١٫٧٤٣٢٦٫٢١٣یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في إیرادات القطاع لفترة الثالثة 
١٦٥٫٢٢٦-٢٠١٦١٠٢٫٢٧٢٣٫٦٥١٥٩٫٣٠٣یونیو ٣٠إیرادات القطاع لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
٥٢٦---٢٠١٦٥٢٦یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
١٫٠٣٢---٢٠١٦١٫٠٣٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٧٫٩٣٢()٩٫١٣٦()٨٫٢٥٤()٣٫٥٣١(٢٠١٦٢٫٩٨٩یونیو ٣٠صافي (الخسارة) / الدخل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
)٣٥٫٧٨٢()١٧٫٧٧٦()٥٫٣٣٠(  )٦٫٥٩٧(  )٦٫٠٧٩(٢٠١٦یونیو ٣٠صافي (الخسارة) / الدخل لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٤٤٥٫٥٩٣١٨٩٫١٩٤١٫١١٨٫٨٣١  ٢٠١٦٤٥٤٫٩٢٧٢٩٫١١٧یونیو ٣٠مجموع الموجودات كما في 
٢٠١٦٣١٣٫٠٤٦٣٫١٦٥٣٦٦٫٤٣٠١٩٫٧٩٣٧٠٢٫٤٣٤یونیو ٣٠مجموع المطلوبات كما في 



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٥

(تابع)معلومات القطاعات ٢٧

المجموعأخرى*الضیافةاألزیاءالریاضة
اإلمارات العربیة 

المتحدة 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٥٦٫٣٩٦  -  ٢٠١٥٣٥٫٩٧٣٥٩٣١٩٫٨٣٠یونیو ٣٠إیرادات القطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٥٦٫٧٨٨    ٢٠١٥٣٥٫٩٧٣٩٨٥١٩٫٨٣٠یونیو ٣٠إیرادات القطاع لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

طریقة حقوق الملكیة حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام 
١١٢---٢٠١٥١١٢یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
١١٢---٢٠١٥١١٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٫٤٥٣()٥٫٩٣٩(  ٩٫٧٥٣)١٫٦٣٩()٣٫٦٢٨(٢٠١٥یونیو٣٠صافي (الخسارة) / الدخل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
)٩٫٨٣٢()٧٫٠١٣(  ٥٫٦٥٤  )٢٫٨٦١()٥٫٦١٢(٢٠١٥یونیو ٣٠صافي (الخسارة) / الدخل لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٥٤٣١٫٣٨١٢٢٫٢٠٩٤١٥٫٧٧٣٢٤٣٫٣٦١١٫١١٢٫٧٢٤دیسمبر ٣١مجموع الموجودات كما في 
٢٠١٥٣٠٧٫٧٣٩٨٤٦٣٣٨٫٣٧٧١٢٫٧٥٨٦٥٩٫٧٢٠دیسمبر ٣١مجموع المطلوبات كما في 

* یشمل بند "أخرى" المھام اإلداریة للمجموعة.



ماركة (مساھمة عامة)
إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  (تابع)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٦

خسارة السھم٢٨

األسھم العادیة المصدرة خالل ُتحتسب الخسارة األساسیة للسھم بقسمة الخسائر العائدة إلى حملة أسھم المجموعة على المتوسط المرجح لعدد 
الفترة.

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٥یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٣٠

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
مراَجعةمراَجعةمراَجعةمراَجعة

مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى حملة أسھم الشركة 
)١٠٫٥٢٥()٣٧٫٦٨٣()٢٫١٤٦()١٩٫٤٦٨((بآالف الدراھم)

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة (باآلالف)
٠٫٠٣٨٩٤٠٫٠٠٤٢٩٠٫٠٧٥٣٧٠٫٠٢١٠٥الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم (بالدرھم لكل سھم)

ل مُتحتسب الخسارة المخفّضة للسھم بتعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، وذلك الحتساب تحویل كافة األسھم العادیة المحت
األساسیة.. ولذلك، فإن الربحیة المخفّضة للسھم تساوي ربحیتھ ٢٠١٦یونیو ٣٠تخفیضھا. لم یكن لدى الشركة أي أسھم عادیة مخفّضة بتاریخ 

مطلوبات طارئة والتزامات ٢٩

التزامات اإلیجار التشغیلي

ي إمارة فأبرمت المجموعة عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء فیما یتعلق باتفاقیات تأجیر لمركزھا الرئیسي ومواقع متاجر التجزئة والمطاعم 
:٢٠١٦یونیو ٣٠المستحقة السداد بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء كما في دبي. وفیما یلي الحد األدنى لإلیجارات المستقبلیة 

یونیو٣٠
٢٠١٦

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

ألف درھمألف درھم
مدققةمراَجعة

٥٠٫٥٣١٥٩٫١٠٨سنة واحدة فأقل
٥٨٫١٤٦٧٨٫٣٠٩أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

٥٫٠٤٥  ٤١٢أكثر من خمس سنوات
١٠٩٫٠٨٩١٤٢٫٤٦٢

التزامات الشراء

، أبرمت المجموعة اتفاقیة توزیع رئیسیة ("اتفاقیة التوزیع") مع شركة یونیفرسال بیوتي برودكتس م.م.ح. وبموجب ٢٠١٦مارس ١بتاریخ 
ساتفاقیة التوزیع، تم تعیین شركة ماركة الستثمارات األزیاء ذ.م.م موزعا حصریا وبالجملة لشركة بات ماكغراث بیوتي برودكتس في دول مجل

وزیع بشراء تالخلیجي لفترة أولیة مدتھا سنتین قابلة للتجدید لمدد متعاقبة ما لم یتم إنھاء االتفاقیة. كما أن المجموعة ملتزمة وفقا التفاقیة الالتعاون
ملیون درھم) سنویا. ٣٦٫٧ملیون دوالر أمریكي (بما یعادل ١٠وتوزیع منتجات بقیمة 

:٢٠١٦یونیو ٣٠لمجموعة كما في فیما یلي التزامات الشراء المستحقة على ا
یونیو٣٠

٢٠١٦
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

-٣٦٫٧٢٥سنة واحدة فأقل 
-٣٦٫٧٢٥أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

٧٣٫٤٥٠-


