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ماركة (مساھمة عامة)

4تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.                          26إلى 7اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھمإیضاحات

معاد بیانھامراَجعة

العملیات الجاریة

1933.25943.247اإلیرادات

)18.703()20.045(20تكلفة المبیعات

13.21424.544إجمالي الربح

)20.367()22.639(21مصاریف عمومیة وإداریة

)14.180()22.952(22مصاریف بیع وتوزیع

241.728690إیرادات أخرى

)9.313()30.649(الخسارة التشغیلیة

25365830إیرادات تمویل
)6.318()8.070(25تكالیف تمویل

)5.488()7.705(بالصافي -تكالیف تمویل 
حصة من (خسارة)/ ربح مشروع مشترك وشركة زمیلة محتسبة باستخدام 

طریقة حقوق الملكیة
7 ،8 ،

13)433(506
-1316.155موجودات ُمحتفظ بھا لغرض البیعربح من بیع 

)14.295()22.632(الخسارة من العملیات الجاریة

)3.555()5.225(27الخسارة من العملیات المتوقفة

)17.850()27.857(خسارة الفترة

العائدة إلى:

)18.138()28.280(مساھمي الشركة

288-الحصص غیر المسیطرة

)28.280()17.850(

الدخل الشامل اآلخر

بنود یُحتمل إعادة تصنیفھا في الربح أو الخسارة

العملیات األجنبیة حصة من الفرق في سعر الصرف الناتج عن تحویل
)77(777لمشروع مشترك

)77(77الدخل الشامل اآلخر للفترة

)17.927()27.780(مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:

)18.215()27.780(مساھمي الشركة

288-الحصص غیر المسیطرة

)17.927()27.780(مجموع الدخل الشامل للفترة

ربحیة السھم لألرباح من العملیات الجاریة العائدة إلى مساھمي الشركة

)0.02859()0.04526(29الخسارة األساسیة والمخفّضة للسھم الواحد

ربحیة السھم العائدة إلى مساھمي الشركة

)0.03643()0.05556(29الخسارة األساسیة والمخفّضة للسھم الواحد



ماركة (مساھمة عامة)

5تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.26إلى 7اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد

مساھمي الشركةالعائد إلى

المجموعخسائر متراكمةاحتیاطي تحویلعالوة إصداررأس المال
الحصة غیر 

المجموعالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

290.240-290.240)207.428()2.475(2017500.000143ینایر 1كما في 
الدخل الشامل
)27.857(-)27.857()27.857(---خسارة الفترة

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

77-77-77--7العملیات األجنبیة لمشروع مشترك

)27.780(-)27.780()27.857(77--مجموع الدخل الشامل

262.460-262.460)235.285()2.398(500.000143(مراَجع)2017مارس 31كما في 

442.74810.256453.004)56.900()495(2016500.000143ینایر 1كما في 
الدخل الشامل
)17.850(288)18.138()18.138(---خسارة الفترة

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

)77(-)77(-)77(--7العملیات األجنبیة لمشروع مشترك

)17.927(288)18.215()18.138()77(--مجموع الدخل الشامل
424.53310.544435.077)75.038()572(500.000143(مراَجع)2016مارس 31كما في 



ماركة (مساھمة عامة)

6تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.                     26إلى 7اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

النقدیة المرحلي الموجز الموحدبیان التدفقات 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعةإیضاحات

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

خسارة الفترة:

)14.295()22.632(العملیات الجاریة

)3.555()5.225(المتوقفةالعملیات 

تعدیالت على: 

5.69.0226.314استھالك وإطفاء
حصة من خسارة/ (ربح) مشروع مشترك وشركة زمیلة محتسبة باستخدام 

)506(13433، 8، 7طریقة حقوق الملكیة

-)16.155(13ربح من بیع موجودات ُمحتفظ بھا لغرض البیع

-)3(ومعداتربح من استبعاد ممتلكات 

258.0706.458تكالیف تمویل

)830()365(25إیرادات تمویل

1649669مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

)6.345()26.359(التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

)240()231(16المدفوعةمكافآت نھایة الخدمة 

التغیرات في رأس المال العامل:

7.42338.453باستثناء الفوائد المدینة-ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

)21.887()2.458(المخزون

-)1.206(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)19.470(21.742باستثناء الفوائد الدائنة-ذمم دائنة تجاریة وأخرى

-)948(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)9.489()2.037(صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

123.01020.000ودائع ألجل مسحوبة

-132.243مقبوضةتوزیعات أرباح 

)55.252()9.290(5شراء ممتلكات ومعدات

-)13.704(27عملیات متوقفة

-4عوائد من استبعاد ممتلكات ومعدات

)434()370(6شراء موجودات غیر ملموسة

19015فوائد مقبوضة

)35.671()17.917(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
13.15128.653متحصالت من القروض

-)14.167(سداد قروض

)5.634()7.361(فوائد مدفوعة

23.019)8.377(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیة

)22.141()28.331(صافي النقص في النقد وما في حكمھ

21.816)27.397(النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

)325()55.728(12النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة



ماركة (مساھمة عامة)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
2017مارس 31لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

7

معلومات عامة1

كشركة مساھمة عامة وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 2014یونیو 23("الشركة") بتاریخ تأّسست شركة ماركة (مساھمة عامة) 
بعد االكتتاب العام األولي ألسھم  2014سبتمبر  25، (وتعدیالتھ). وأدرجت الشركة أسھمھا للتداول في سوق دبي المالي بتاریخ 1984) لسنة 8رقم (

، الطابق الثالث، حي دبي للتصمیم، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.9عام األولي"). والعنوان المسجل للشركة ھو مبنى الشركة ("االكتتاب ال

("قانون الشركات التجاریة") حیز التنفیذ اعتباراً من األول من یولیو لعام  2015) لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
نتقالیة الوتخضع المجموعة ألحكامھ. وقد قامت المجموعة بتقییم ودراسة أحكام قانون الشركات التجاریة، وھي بصدد االمتثال ألحكامھ خالل الفترة ا2015

.2017یونیو 30التي ُمددت لغایة 

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

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

ركةاسم الش

2017201720162016

النشاط الرئیسي
الملكیة 
٪القانونیة 

الملكیة
٪النفعیة 

الملكیة 
٪القانونیة 

الملكیة
٪النفعیة 

الشركات التابعة المسجلة في 
اإلمارات العربیة المتحدة

ماركة سبورتس انفستمنتس 
ش.ذ.م.م

عمل تشركة قابضة وسیطة للشركات التي 
في مجال تجارة التجزئة والترویج 
والتسویق وتجارة السلع والترویج 

100*10099*99للتذكارات الریاضیة الموقعة.

ماركة فاشن انفستمنتس 
ش.ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي تعمل 
100*10099*99في تجارة األزیاء.

ماركة لكجوري انفستمنتس 
ش.ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي 
100*10099*99تعمل في مجال تجارة السلع الفاخرة.

ماركة ھوسبیتالیتي انفستمنتس 
ش.ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي 
تعمل في مجال تشغیل المطاعم وشركات 
األغذیة والمشروبات والمقاصف وألعاب 

لألطفال وخدمات الحفالت فیدیو أركید
100*10099*99والتسلیة الخاصة باألطفال.

ریتیل كورب اإلمارات العربیة 
المتحدة ش.ذ.م.م

تجارة التجزئة والترویج والتسویق 
100100100100وتجارة البضائع

مطعم ومقھى ریم البوادي 
ش.ذ.م.م

نشاط تشغیل المطاعم واألغذیة 
100100100100والمشروبات

بواسطة السید/ خالد المھیري محتفظ بھا لحق انتفاع شركة ماركة ش.م.ع. ٪1* ملكیة بنسبة 



ماركة (مساھمة عامة)

(تابع)2017مارس 31إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة2

اإلعدادأساس 2-1

، "التقاریر 34وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 2017مارس 31أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
ركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر المالیة المرحلیة". كما أدرجت إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في الم

. ال تشمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة جمیع المعلومات المطلوبة 2016دیسمبر 31بیانات مالیة سنویة موحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
یة للسنة ر المالیة، وینبغي أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنوللبیانات المالیة السنویة الكاملة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاری

.2016دیسمبر 31المنتھیة في 

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

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

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة2-2

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة(أ)

 2017ینایر 1، "بیان التدفقات النقدیة" (تعدیل) (یسري اعتباراً من 7المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 2017ینایر 1الدخل" (تعدیل)، (یسري اعتباراً من ، "ضرائب 12المعیار المحاسبي الدولي رقم.(

ھا أي تأثیر ن للیس للتعدیالت المذكورة أي تأثیر جوھري على المعلومات المالیة الموحدة في الفترات الحالیة أو السابقة، ولیس من المرجح كذلك أن یكو
جوھري على أي من الفترات المستقبلیة.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ساریة المفعول ویتوقع أن ال توجد معاییر أخرى من 
یكون لھا تأثیر جوھري على المجموعة.

والتي لم یتم تطبیقھا بشكٍل مبكر2017ینایر 1المعاییر الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة على السنة المالیة التي تبدأ في (ب)

والمجموعة حالیاً .إن المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة بعد حتى تاریخ إصدار المعلومات المالیة الموحدة للمجموعة مبینة في الصفحة التالیة
ندما تصبح ساریة المفعول.بصدد تقییم تأثیر تلك المعاییر والتعدیالت وتعتزم تطبیقھا، حیثما یكون مالئماً، ع

 2018ینایر 1، "األدوات المالیة" (یسري اعتباراً من 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 االستثمارات في الشركات 28، "البیانات المالیة الموحدة" (تعدیل)، والمعیار المحاسبي الدولي رقم 10المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم" ،

ة والمشاریع المشتركة" (تعدیل). الزمیل
 2018ینایر 1، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 2019ینایر 1، "اإلیجارات" (یسري اعتباراً من 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

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

إعادة بیان المعلومات المالیة المقارنة2-3

لكامل رأس المال المصدر لشركة تابعة ("ریتیل ، وقعت المجموعة خطاب عرض ملزم من مشتٍر خارجي فیما یتعلق باالستحواذ المقترح 2017في 
رب وكورب"). وینص خطاب العرض الملزم على األحكام والشروط األساسیة التي یخضع لھا المشتري الذي ینوي شراء كافة األسھم المصدرة لریتیل ك

.من المجموعة وھو أمر خاضع لالتفاق وتوقیع الطرفین التفاقیة استحواذ قانونیة مفصلة ملزمة

5، قررت المجموعة أن ریتیل كورب تستوفي تعریف العملیات المتوقفة كما ینص علیھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2017مارس  31كما في 
ة كعملیة ة الموحد"الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة"، وتبعاً لذلك، عرضت نتائجھا في ھذه المعلومات المرحلیة الموجز

متوقفة. تم تعدیل المعلومات المقارنة لتمییز العملیات المتوقفة من العملیات الجاریة. 
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  (تابع) 2017مارس 31إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة 2

السیاسات المحاسبیة2-4

.2016دیسمبر 31في وللسنة المنتھیة في تتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك السیاسات المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما 

أساس التوحید2-5

ركة التابعة والشتتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة البیانات المالیة للمجموعة وشركاتھا التابعة وشركتھا الزمیلة والترتیب المشترك.
للشركة التابعة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة اعتبارا من تاریخ بدء السیطرة ھي الكیان الذي تسیطر علیھ الشركة. وتدرج البیانات المالیة 

حتى تاریخ انتھاء السیطرة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض2-6

ات الرئیسیة التي تعمل ضمنھا شركتقاس البنود المدرجة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة
ماراتي")، وھو المجموعة ("العملة الوظیفیة"). إن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإل

العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.

تقاریر القطاعات2-7

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

واتخاذ القرارات االستراتیجیة. 

ربحیة السھم2-8

ة لحملة األسھم بتقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة األسھم األساسیة ألسھمھا العادیة. تُحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم األرباح/ (الخسائر) المنسو
األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. أما ربحیة السھم المخفضة فتحتسب بتعدیل المتوسط المرّجح لعدد أسھم العادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد 

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

إدارة المخاطر المالیة3

عوامل المخاطر المالیة3-1

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

ألداء المخاطر على ابرنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویھدف إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة لھذه 
المالي للمجموعة.

افة معلومات وإفصاحات إدارة المخاطر المالیة الالزمة للبیانات المالیة السنویة، وینبغي أن ال تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة على ك
. ولم تطرأ أي تغییرات على قسم إدارة المخاطر أو 2016دیسمبر 31تُقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

مخاطر منذ نھایة السنة.على أي من سیاسات إدارة ال
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(تابع) إدارة المخاطر المالیة3

(تابع)عوامل المخاطر المالیة 3-1

مخاطر السیولة

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

المتبقیة فترةالالتمویل بتوفیر القنوات االئتمانیة الملزمة. یحلل الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس
صومة، بما في ذلك خمن تاریخ بیان المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. وتمثل المبالغ المعروضة في الجدول التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر الم

الفوائد عند االقتضاء.

المجموعسنوات5أكثر من سنوات5إلى 2خالل سنة واحدة2017مارس 31

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

78.565--78.565ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
129.238455.455225.556810.249قروض

207.803455.455225.556888.814

المجموعسنوات5أكثر من سنوات5إلى 2خالل سنة واحدة2016دیسمبر 31

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

69.094--69.094ذمم دائنة تجاریة وأخرى
948--948مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

120.856413.399275.330809.585قروض

190.898413.399275.330879.627

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة4

الغ المدرجة یتطلب إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة من اإلدارة اتخاذ قرارات وتقدیرات وافتراضات یكون لھا تأثیر على المب
خ التقریر. وبخالف ذلك، فإن الشكوك حول ھذه االفتراضات لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن االلتزامات المحتملة بتاری

لیة. بوالتقدیرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستق

نھا وعوامل أخرى، والتي من بینھا توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أتخضع التقدیرات واألحكام للتقییم المتواصل حیث تستند إلى الخبرة السابقة 
معقولة بموجب الظروف المحیطة.

ة سبیة للمجموعوفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحا
.2016دیسمبر 31للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في والمصادر الرئیسیة
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ممتلكات ومعدات5

أثاث وتجھیزات مبانٍ أرض
معدات مكتبیة 

معدات المطبخ مركباتوكھربائیة
أعمال رأسمالیة 

المجموعقید اإلنجاز

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة 

95.86615.4281.2119.2552.940124.700--2016ینایر  1في 
2.26721.75681.59412.2152115.90824.154148.105إضافات

)7.677(--)209()988()6.480(--استبعادات
)23.280()7.588()419()475()2.337()12.461(--تأثیر إلغاء توحید شركة تابعة

2.26721.756158.51924.31873814.74419.506241.848(مدققة) 2016دیسمبر  31في 
9.290-1.547-2.4975.246--إضافات

-)5.333(---5.333--تحویالت
)11(---)11(---استبعادات
مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بھا موجودات 

)39.342()2(--)3.149()36.191(--للبیع وبنود مستبعدة أخرى
2.26721.756130.15826.40473816.29114.171211.785(مراَجع)2017مارس  31في 

االستھالك المتراكم
12.177-10.0021.41430731--2016ینایر 1في 

29.546-1.64520.8234.7162432.119-المحمل للسنة
)3.538(--)125()320()3.093(--استبعادات

)6.492(-)84()143()1.239()5.026(--تأثیر إلغاء توحید شركة تابعة
31.693-1.64522.7064.57152.766-(مدققة) 2016دیسمبر  31في 

8.427-5365.7881.46740596-المحّمل للفترة
)10(---)10(---االستبعاد

موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بھا 
)19.930(---)1.316()18.614(--للبیع وبنود مستبعدة أخرى

20.180-2.1819.8804.712453.362-(مراَجع)2017مارس  31في 

صافي القیمة الدفتریة
2.26719.575120.27821.69269312.92914.171191.605(مراَجع)2017مارس  31في 

2.26720.111135.81319.74773311.97819.506210.155(مدققة) 2016دیسمبر  31في 

تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز تجھیزات المطاعم ومنافذ البیع. 

).15ملیون درھم، ومن المقرر استخدامھما كسكن لموظفي المجموعة. واألرض والمبنى مرھونان مقابل قرض بنكي (إیضاح 24على أرض ومبنى في منطقة الجرف بإمارة عجمان مقابل 2016استحوذت المجموعة في عام 
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موجودات غیر ملموسة6

التجارياالسمالشھرة
اتفاقیات

الموردین
برمجیات 
المجموعحقوق االمتیازالحاسوب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة 
2016427.76262.3783.9151.65616.863512.574ینایر  1في 

1.740-1.740---إضافات
تأثیر إلغاء توحید شركة 

)19.827(-)376(-)4.205()15.246(  تابعة

412.51658.1733.9153.02016.863494.487(مدققة) 2016دیسمبر  31في 
370-370---إضافات

موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة 
كمحتفظ بھا للبیع وبنود مستبعدة أخرى 

)133.600(-)6()3.915(-)129.679()27(إیضاح 

3.38416.863361.257-282.83758.173(مراَجع)2017مارس  31في 

االطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة
1879792072241.597-2016ینایر 1في 

1712.9364491.7795.335-المحمل للسنة
53.812----53.812مخصص االنخفاض في القیمة

تأثیر إلغاء توحید شركة 
)462(-)107(-)355(-  تابعة

53.81233.9155492.00360.282  (مدققة) 2016دیسمبر  31في 
146449595---المحّمل للفترة

موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة 
رى أخكمحتفظ بھا للبیع وبنود مستبعدة 

)3.917(-)2()3.915(--)27(إیضاح 

6932.45256.960-53.8123(مراَجع)2017مارس  31في 

صافي القیمة الدفتریة
2.69114.411304.297-229.02558.170(مراَجع)2017مارس  31في 

2.47114.860434.205-358.70458.170(مدققة) 2016دیسمبر  31في 

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

 درھم). لیس لھذا االسم التجاري عمر إنتاجي 2016:58.170.000درھم (58.170.000االسم التجاري "ریم البوادي" بقیمة دفتریة
في السوق منذ فترة زمنیة طویلة ولیس لدى اإلدارة أي نیة لوقف استخدامھ.محدد حیث كان االسم فاعال 

 درھم).2016:13.334.695درھم (11.667.858اتفاقیة االمتیاز من االستحواذ على موریلیز بقیمة دفتریة

الشھرة

.2015جودات غیر الملموسة المحددة المستحوذ علیھا في عام تمثل الشھرة الزیادة في ثمن الشراء المدفوع على القیمة العادلة لصافي الموجودات والمو

  لنقد:ایتم تخصیص الشھرة لوحدات تولید النقد لدى المجموعة المحددة في كل عملیة استحواذ. وفیما یلي ملخصاً لتخصیص الشھرة على وحدات تولید 

المجموعموریلیز اإلماراتموریلیز البحرینریتیل كوربریم البوادي
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

1.6404.334229.025-2017223.051مارس  31في 

2016223.051129.6791.6404.334358.704دیسمبر  31في 
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استثمار في مشروع مشترك7

ملیون درھم. 15یكونز") مقابل من حصص الملكیة الفعالة في آیكونز شوب لیمتد ("آ ٪65، استحوذت المجموعة على نسبة 2015مایو 31بتاریخ 
ملیون 13.9سھم عادي بقیمة جنیھ استرلیني واحد لكل سھم. وبلغ صافي الموجودات اإلجمالیة المستحوذ علیھا 2.632تشمل الحصة المستحوذ علیھا 

نیو 64وعنوانھا المسجل ھو )، 06791294درھم. وشركة آیكونز شوب لیمتد ھي شركة تأسست بموجب قوانین إنجلترا وویلز (تحت رقم تسجیل 
تي بي، ونشاطھا الرئیسي ھو ترویج التذكارات الریاضیة الموقعة.  8جي  1كافندیش ستریت، لندن دبلیو 

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

ا یلي تفاصیل االستثمار:وفیم

2016دیسمبر 201731مارس 31
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

13.52615.759في بدایة الفترة / السنة
)253()114(حصة في خسارة الفترة / السنة

حصة من الفرق في سعر الصرف الناتج عن تحویل العملیات األجنبیة لمشروع مشترك 
)1.980(77للفترة / السنة

13.48913.526في نھایة الفترة / السنة

استثمار في شركات زمیلة8

2016دیسمبر 201731مارس 31
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

-120في بدایة الفترة / السنة
120-االستثمار خالل السنة

28.060-)13فقدان السیطرة على شركة تابعة مع التأثیر الجوھري المتبقي (إیضاح 
62)285(حصة في (خسارة) / ربح الفترة / السنة

)28.122(-)13إعادة التصنیف إلى الموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع (إیضاح 
120)165(في نھایة الفترة / السنة

120.000من االستثمار في ماركة فت أوت جروب منطقة حرة ذ.م.م ("ماركة فت أوت جروب") بمبلغ  ٪40، استحوذت المجموعة على 2016في 
، وتشمل 2016أكتوبر 17درھم. ماركة فت أوت جروب ھي شركة منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دبي باإلمارات العربیة المتحدة في 

أنشطتھا الرئیسیة التصمیم المعماري، واالستشارات، والتجمیع، واستیراد التجھیزات.

درھم الذي تمت تسویتھ مقابل الدفعات المقدمة إلى الشركة 164.669تجاوزت حصة المجموعة في الخسائر من شركة زمیلة استثمارھا األصلي بقیمة 
العالقة.الزمیلة في أرصدة األطراف ذات
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موجودات مالیة متوفرة للبیع9

2016دیسمبر 201731مارس 31
ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

50.00050.000موجودات مالیة متوفرة للبیع

رأسمالیة ("صكوك") صادرة بالقیمة االسمیة. ملیون درھم في الشریحة األولى من شھادات 50تتعلق الموجودات المالیة المتوفرة للبیع باستثمار بقیمة 
سنویا، وتدفع كل ستة أشھر بقرار من ُمصدر الصكوك. ٪7.5وھذه الصكوك ھي عبارة عن أدوات دائمة غیر مسّعرة، وتحمل فائدة غیر تراكمیة بنسبة 

حاسبي ر التكلفة مستفیدة من اإلعفاء المنصوص علیھ في المعیار المونظرا لعدم وجود تقدیرات موثوقة للقیمة العادلة، فقد احتسبت اإلدارة ھذا االستثمار بسع
عندما یتعذر تقییم احتماالت التقدیرات المختلفة بصورة موثوقة.39الدولي رقم 

).15ح درھم (إیضا50.000.000درھم مودعة في صورة ضمان لتسھیالت تمویلیة محددة األجل بقیمة 50.000.000ھناك استثمارات بقیمة دفتریة 

المخزون10

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

11.26548.670بضائع محتفظ بھا بغرض البیع

720719مواد استھالكیة

)490()490(مخصص االنخفاض في القیمة

11.49548.899

15.484.200مبلغا وقدره 2017مارس 31المخزون المحتسبة كمصروف والمدرجة ضمن بند تكلفة المبیعات لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في بلغت تكلفة 
درھم).2016:24.265.000مارس 31درھم (

ذمم مدینة تجاریة وأخرى 11

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

1.86624.475ذمم مدینة تجاریة

32.24434.652دفعات مقدمة لموردین

22.02828.352تأمینات نقدیة
16.53824.905مبالغ مدفوعة مقدماً 

4.7638.263رسوم امتیاز مدینة

22550فوائد مدینة

6.6803.531ذمم مدینة أخرى

84.344124.228
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(تابع)ذمم مدینة تجاریة وأخرى 11

فیما یلي تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة العاملة:

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

157214حتى شھر واحد

322238أشھر1-3

19423.287أشھر3-6

1.193736أشھر6أكثر من 

1.86624.475

ال تشتمل الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة واألخرى على موجودات تعرضت النخفاٍض في قیمتھا.

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

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

أرصدة نقدیة وبنكیة12

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة

1.0841.567نقد في الصندوق

8.29214.667نقد لدى البنوك

67.36270.372ودائع ألجل

76.73886.606أرصدة نقدیة وبنكیة

مانیة ُمرضیة.تاألرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك محلیة وفروع لبنوك دولیة. وترى اإلدارة أن ھذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاریخیا وبتصنیفات ائ

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

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

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة

76.73886.606أرصدة نقدیة وبنكیة

-13.704)27أرصدة نقدیة وبنكیة منسوبة إلى عملیات متوقفة (إیضاح 

)70.372()67.362(ناقصا: ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر

)43.631()65.104()15ناقصاً: سحوبات بنكیة على المكشوف (إیضاح 

)27.397()42.024(النقد وما في حكمھ
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موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع13

2016دیسمبر 201731مارس 31
ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة
موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (استثمار في شركة زمیلة)

-28.122الرصید في بدایة الفترة / السنة
28.122-إعادة التصنیف إلى الموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع 

-)34(حصة في خسارة الفترة
-)2.243(توزیعات أرباح مقبوضة

-)25.845(استبعاد
28.122-الرصید في نھایة الفترة/ السنة

، وافق أعضاء مجلس إدارة شركة ماركة ش.م.ع على بیع حصة المجموعة في تشیكي مانكیز لخدمات اإلدارة ش.ذ.م.م ("تشیكي 2016في أغسطس 
مانكیز") على مراحل. 

من حصة الملكیة في تشیكي مانكیز إلى شركة إیفولفنس نولدج  ٪15 ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء بغرض بیع نسبة2016سبتمبر  25وبتاریخ 
ملیون درھم. قررت المجموعة أنھا قد فقدت 21إنفستمنتس (وھي منشأة یسیطر علیھا أحد كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة) لقاء مبلغ إجمالي قدره 

ما قد نتج عن فقدان السیطرة إلغاء االعتراف بصافي موجودات تشیكي مانكیز، بسیطرتھا على تشیكي مانكیز ولكنھا ال تزال تحتفظ بنفوذ كبیر علیھا. و
بواسطة خبیر  ةفي ذلك الحصص غیر المسیطرة، واالعتراف بالحصة المتبقیة في تشیكي مانكیز بالقیمة العادلة. وتم احتساب القیمة العادلة للحصة المتبقی

ھا معدل النمو النھائي للشركة التابعة ومعدل الخصم.تقییم خارجي، وتستند على افتراضات مختلفة من بین

أخرى في تشیكي مانكیز إلى شركة إیفولفنس نولدج إنفستمنتس  ٪15، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء أخرى لبیع حصة 2016دیسمبر 29بتاریخ 
ملیون درھم.21بمقابل إجمالي قدره 

في تشیكي مانكیز تحت بند موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع.  ٪30بقیة البالغة ، یتم عرض الحصة المت2016دیسمبر  31كما في 

ملیون درھم.2.2، استلمت المجموعة توزیعات أرباح من استثمارھا في تشیكي مانكیز بقیمة 2017في ینایر 

تشیكي مانكیز إلى شركة إیفولفنس نولدج إنفستمنتس المتبقیة في  ٪30، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء أخرى لبیع حصة 2017مارس 31بتاریخ 
ملیون درھم.42بمقابل إجمالي قدره 

2017مارس 31
ألف درھم

مراَجعة

42.000القیمة العادلة للمقابل المالي 
)25.845(القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع

16.155من بیع موجودات ُمحتفظ بھا للبیعربح

، حصلت المجموعة على موافقة من المساھمین لبیع ملكیة تشیكي مانكیز إلى 2017أبریل 30خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
("قانون  2015) لسنة 2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (إیفولفنس نولدج إنفستمنتس، وھي طرف ذي عالقة، لالمتثال ألحكام 

من رأس مالھا المصدر. ٪5الشركات التجاریة") وھیئة األوراق المالیة والسلع ("الھیئة") فیما یتصل بالمعامالت مع طرف ذي عالقة التي تتجاوز 
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رأس المال14

عدد
مارس 31

2017
دیسمبر 31

2016

ألف درھمألف درھماألسھم العادیة

مدققةمراَجعة

000.000.500500.000500.000رأس المال المصرح بھ والمصدر:

سھم بقیمة درھم واحد لكل سھم. كما دفع كل 225.000.000، كان مؤسسو الشركة قد دفعوا كامل قیمة األسھم البالغ عددھا 2014مارس  30كما في 
، تأسست شركة ماركة 2014یونیو 23درھم. وبتاریخ 231.750.000درھم للسھم تحت بند رسوم االكتتاب. وبذلك بلغ إجمالي العائدات 0.03مساھم 

سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم. 225.000.000(مساھمة عامة) واكتتب مؤسسو الشركة في 

. وبلغ 2014سبتمبر  25، وكانت الشركة مدرجة في سوق دبي المالي بتاریخ 2014أبریل 13طرحت الشركة أسھمھا لالكتتاب العام األولي اعتبارا من 
درھم.283.250.000درھم للسھم. وبلغ إجمالي العائدات 0.03سعر السھم عند الطرح درھم واحد لكل سھم برسم اكتتاب قدره 

قروض15

2016دیسمبر 201731مارس 31
ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة

284.801284.801مرابحة السلع
236.965247.168تمویل ألجل

22.88522.885تمویل وسطي

78.93469.173مضاربة

13.76014.334إجارة تجاریة

65.10443.631سحوبات بنكیة على المكشوف

702.449681.992

استحقاق القروض اإلجمالیة للمجموعة:فیما یلي آجال 

111.38592.284خالل سنة واحدة
376.355328.351أكثر من سنة حتى خمس سنوات

214.709261.357أكثر من خمس سنوات

702.449681.992

سنویا. ٪7.8إلى  ٪4.1الفائدة المستحقة علیھا ما بین جمیع قروض المجموعة مقومة بالدرھم اإلماراتي، وتتراوح معدالت

على التسھیالت التالیة:2016كما حصلت المجموعة في عام 

ملیون درھم من مصرف اإلمارات اإلسالمي لتمویل شراء أرض ومبنى بمنطقة الجرف بإمارة عجمان. تبلغ 16.1تسھیل إجارة تجاریة بقیمة )أ(
سنویا. ویستحق سداد أصل التسھیل على أساس ربع سنوي اعتبارا  ٪3بح على أساس سعر إیبور المطبق + سنوات، ویحمل ر7مدة التسھیل 

. وكضمان للتسھیل أصدرت المجموعة ضمانا تجاریا من شركة ماركة ھوسبیتالیتي انفستمنتس ش.ذ.م.م لصالح 2016مایو 28من تاریخ 
ار إلیھما سلفا.البنك إضافة إلى رھن قانوني على األرض والمبنى المش

6ملیون درھم من بنك دبي اإلسالمي للتوسع في أعمال الشركة وإنشاء فروع جدیدة. تبلغ مدة التسھیل 80تسھیل مضاربة متاح بقیمة إجمالیة )ب(
ملیون 70.1سحوبات بإجمالي 10أجرت المجموعة 2016سنویا. وخالل عام  ٪3.5سنوات ویحمل معدل ربح على أساس سعر إیبور + 

. ویحتسب الربح على أساس ربع سنوي على مدار 2017درھم. ویستحق سداد أصل المبلغ من ھذه السحوبات كل ثالثة أشھر اعتبارا من عام 
ملیون درھم.0.9مسحوب من ھذا التسھیل ، بلغت قیمة المبلغ اإلجمالي ال2016دیسمبر 31مجمل مدة التسھیل. وكما في 
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(تابع)قروض15

على التسھیالت التالیة:2015كما حصلت المجموعة في عام 

سنوات تشمل سنتین فترة 7ملیون درھم من بنك دبي اإلسالمي. تبلغ فترة التسھیالت 265ملیون درھم و22.7تسھیالت مرابحة سلع بقیمة )أ(
سنویا. ویستحق دفع أصل التسھیالت على أساس ربع سنوي ابتداء من السنة الثالثة،  ٪3ربحا على أساس سعر إیبور + سماح، وتحمل التسھیالت 

ض وفي حین یستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي على مدار فترة التسھیالت بما في ذلك فترة السماح. وتسري التعھدات المالیة المتصلة بالقر
ملیون درھم من شركة ماركة سبورتس انفستمنتس 25الثانیة فصاعدا. وأصدرت المجموعة كفاالت مؤسسیة بقیمة البنكیة اعتبارا من السنة

ملیون درھم من شركة ماركة ھوسبیتالتي انفستمنت ش.ذ.م.م كضمانات للتسھیالت.291ش.ذ.م.م وبقیمة 

سنوات فترة سماح، 3سنوات، بما في ذلك 8ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل 160بقیمة تسھیل مرابحة دي إم سي سي)ب(
 ٪50سنویا ( ٪10سنویا على أساس متناقص. ویعتبر أصل التسھیل واجب السداد اعتبارا من السنة الرابعة بنسبة  ٪5ویحمل التسھیل ربحا بنسبة 

على األقل في السنتین السابعة والثامنة فیما تبقى من المبلغ األصلي  ٪1.25سنوات) ویتم تجمیع ما نسبتھ 8-4لسداد الدفعات األصلیة خالل 
المتبقیة في نھایة مدة التسھیل. ویستحق  ٪20لسداد الدفعات األصلیة في السنتین السابعة والثامنة). ویتم سداد نسبة  ٪30القائم بصورة شھریة (

ع سنوي على مدار فترة التسھیل بما في ذلك فترة السماح.دفع الربح على أساس رب

سنوات، بما في ذلك سنة واحدة فترة سماح، 5ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل 50تسھیل مرابحة دي إم سي سي بقیمة )ج(
للسنة الثانیة حتى  ٪15سھیل بعد السنة األولى، ومن أصل الت ٪10سنویا. یستحق سداد  ٪3.25ویحمل التسھیل ربحا على أساس سعر إیبور + 

المتبقیة خالل السنة الخامسة، في حین یستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي خالل فترة السماح وقد یدفع على  ٪45الرابعة، مع دفع نسبة 
ملیون 50باستثمارات في صكوك بقیمة أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي خالل الفترة المتبقیة من التسھیل. وھذا التسھیل مضمون

).7درھم (إیضاح 

سنوات، بما في ذلك سنة واحدة فترة سماح، 7ملیون درھم من بنك عجمان ش.م.ع. تبلغ فترة التسھیل 25تسھیل مرابحة دي إم سي سي بقیمة )د(
التسھیل من السنة الثانیة حتى السادسة، من أصل  ٪15.75سنویا. یستحق سداد  ٪3.25ویحمل التسھیل ربحا على أساس سعر إیبور + 

في تاریخ االستحقاق النھائي للتسھیل. ویستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي خالل فترة السماح وقد یدفع على أساس ربع سنوي  ٪21.25و
أو نصف سنوي أو سنوي خالل الفترة المتبقیة من التسھیل.

سنوات، 3سنوات، بما في ذلك فترة سماح لمدة 8ھم من دار التمویل ش.م.ع. وتبلغ فترة التسھیل ملیون در23تمویل وسطي (دفعة واحدة) بقیمة )ه(
سنویا، أیھما أعلى. ویعتبر أصل التسھیل واجب السداد  ٪7سنویا أو  ٪2ویحمل ھذا التسھیل فائدة على أساس معدل الفائدة لدى دار التمویل + 

سنوات. وتستحق الفائدة بشكل نصف سنوي خالل فترة السماح ثم في شكل متأخرات 3ترة سماح سنوات بأقساط نصف سنویة بعد ف5على مدار 
بعد ذلك.

درھم)، 2016:11.484.000دیسمبر 31درھم (7.400.000، بلغت قیمة التسھیالت غیر المسحوبة بواسطة المجموعة 2017مارس  31كما في 
 .٪2.5لمعدل ربح متغیر على أساس سعر إیبور +وستنقضي ھذه التسھیالت خالل سنة واحدة وتخضع 
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مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین16

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة

3.3602.657الرصید في بدایة الفترة / السنة
4961.622المحّمل للفترة / السنة

)821()231(الفترة / السنةدفعات خالل 
إلغاء تسجیل مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 

)98()1.955()27و13(اإلیضاحان 

1.6703.360الرصید في نھایة الفترة / السنة

، باستخدام طریقة الوحدة 2017مارس 31قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا كما في ، فقد19وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 
جراء تقییم لفترة م إاإلضافیة المقدرة، فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قوانین العمل المعمول بھا. وبموجب ھذه الطریقة، فقد ت

 ٪3ظفین لدى المجموعة وللراتب األساسي المتوقع بتاریخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط تكالیف زیادة / ترقیة بنسبة الخدمة المتوقعة للمو
دیسمبر  31( ٪2.52). وقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاریخ ترك الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة باستخدام معدل خصم یبلغ ٪3: 2016دیسمبر 31(

2016 :2.52٪.(

ذمم دائنة تجاریة وأخرى17

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

مدققةمراَجعة

51.32728.909ذمم دائنة تجاریة
14.17219.508مستحقات

6.0265.317فائدة مستحقة
7.04015.360ذمم دائنة أخرى

78.56569.094

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة18

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

ما یلي تفاصیل المعامالت واألرصدة لدى األطراف ذات العالقة:فی

وصف المعاملة 
نوع العالقةواسم الطرف ذي العالقة

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في 

2017مارس 31

فترة الثالثة أشھر 
31المنتھیة في 

2016مارس 
ألف درھمألف درھم

)13(إیضاح بیع حصة ملكیة في شركة تابعة
منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار إیفولفنس نولدج إنفستمنتس

-42.000موظفي المجموعة

تعویضات كبار موظفي اإلدارة
1.5811.581رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین

486378منافع أخرى

2.0671.959
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20

  (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 18

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

  : ال شيء). 2016لم یتم دفع أي أتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة (

أو أكثر.   ٪20أقاربھم من الدرجة الثانیة أو ألي شركات یملكون فیھا نسبة لم یتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجھم أو أبنائھم أو 

فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة:

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھمنوع العالقةاسم الطرف ذي العالقة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار إنفستمنتسإیفولفنس نولدج 
84.00042.000موظفي المجموعة

منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار جینزا للمطاعم ذ.م.م
2.2042.435موظفي المجموعة

6.6104.468شركة زمیلةماركة فت أوت جروب
870-شركة زمیلةتشیكي مانكیز

92.81449.773

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار إیفولفنس كابیتال ذ.م.م
93-موظفي المجموعة

855-كبار موظفي اإلدارةكبار موظفي اإلدارة

-948

إیرادات19

فيفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

30.71933.263أغذیة ومشروبات
2.5409.984بیع سلع

33.25943.247

تكلفة مبیعات20

تكالیف بیع السلع:
12.4097.458أغذیة ومشروبات

1.7433.889سلع
5.8937.356)23تكالیف موظفین (إیضاح 

20.04518.703
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21

مصاریف عمومیة وإداریة21

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

9.82011.179)23تكالیف موظفین (إیضاح 
2.0761.240تصلیح وصیانة

1.9771.680إیجار

1.4221.520استھالك وإطفاء

1.301571مواصالت 
1.2241.234مصاریف مھنیة وقانونیة 

545541رخص تجاریة ورسوم متعلقة بھا

462357حق االمتیاز

333745مرافق

276335مصاریف بطاقات االئتمان

199153طباعة وقرطاسیة
199139سفر وإقامة

142139تكالیف إدارة المكتب

2.663534أخرى

22.63920.367

  : ال شيء).2016( 2017مارس 31لم یتم دفع أي مساھمات اجتماعیة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مصاریف بیع وتوزیع22

12.5796.572إیجار
6.5233.574استھالك وإطفاء

2.363880مرافق
7731.316)23تكالیف موظفین (إیضاح 
7141.838إعالنات وتطویر أعمال

22.95214.180

تكالیف موظفین23

15.26813.040رواتب وأجور
7226.742منافع أخرى

49669)16مكافآت نھایة الخدمة (إیضاح

16.48619.851

المدرجة ضمن
5.8937.356)20تكلفة المبیعات (إیضاح 

9.82011.179)21مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
7731.316)22مصاریف بیع وتوزیع (إیضاح 

16.48619.851
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22

إیرادات أخرى24

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

معاد بیانھامراَجعة

198250إیرادات حقوق االمتیاز
421-إیرادات رسوم االمتیاز

1.53019أخرى

1.728690

بالصافي -إیرادات / (تكالیف) تمویل 25

365830إیرادات تمویل
)6.318()8.070(تكالیف تمویل

)5.488()7.705(بالصافي -تكالیف تمویل 

األدوات المالیة26

لقد تم تطبیق السیاسات المحاسبیة لألدوات المالیة على البنود المدرجة أدناه:

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

  مدققةمراَجعة

الموجودات المالیة
50.00050.000موجودات مالیة متوفرة للبیع

بالتكلفة المطفأة
76.73886.606)12أرصدة نقدیة وبنكیة (إیضاح 

92.81449.773)18مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
ذمم مدینة تجاریة وأخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة إلى 

35.56264.671)11الموردین) (إیضاح 

255.114251.050

المطلوبات المالیة
بالتكلفة المطفأة

78.56569.094)17ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 
948-)18مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

702.449681.992)15قروض (إیضاح 

781.014752.034
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العملیات المتوقفة27

، وقعت المجموعة خطاب عرض ملزم من مشتٍر خارجي فیما یتعلق باالستحواذ المقترح لكامل رأس المال المصدر لشركة تابعة ("ریتیل 2017في 
رب وكورب"). وینص خطاب العرض الملزم على األحكام والشروط األساسیة التي یخضع لھا المشتري الذي ینوي شراء كافة األسھم المصدرة لریتیل ك

المجموعة وھو أمر خاضع لالتفاق وتوقیع الطرفین التفاقیة استحواذ قانونیة مفصلة ملزمة. من

5، قررت المجموعة أن ریتیل كورب تستوفي تعریف العملیات المتوقفة كما ینص علیھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2017مارس  31كما في 
یع والعملیات المتوقفة"، وتبعاً لذلك، عرضت نتائجھا في ھذه المعلومات المرحلیة الموجزة الموحدة كعملیة "الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للب

متوقفة.

مبینة أدناه:2016مارس 31و2017مارس 31معلومات األداء المالي والتدفقات النقدیة لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 

2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمدرھمألف 

23.83832.483إیرادات
)20.376()13.741(تكلفة المبیعات
10.09712.107إجمالي الربح

)3.297()2.633(مصاریف عمومیة وإداریة
)12.243()12.512(مصاریف بیع وتوزیع

1618بالصافي -(مصاریف) / إیرادات أخرى 
)140()193(بالصافي -تكالیف تمویل 

)3.555()5.225(ربح من العملیات المتوقفة

)12.299(13.219صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
)186()7(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

12.485-النقد الناتج من األنشطة التمویلیةصافي 
-13.212صافي النقد الناتج عن العملیات المتوقفة

:2017مارس 31أعید تصنیف الموجودات والمطلوبات التالیة كمحتفظ بھا للبیع فیما یتعلق بالعملیات المتوقفة كما في 

2017مارس 31

ألف درھم

موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
19.412ممتلكات ومعدات

129.683موجودات غیر ملموسة (شاملة الشھرة)
39.862مخزون

32.636ذمم مدینة تجاریة وأخرى
13.704أرصدة نقدیة وبنكیة

235.297

للبیعمطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بھا 
1.955مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

12.980ذمم دائنة تجاریة وأخرى

14.935
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معلومات قطاعیة 28

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

وألغراض إداریة یتم تنظیم المجموعة في أربعة وحدات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا، وفیما یلي القطاعات التشغیلیة للمجموعة:

الریاضة)1(
األزیاء)2(

الضیافة)3(

أخرى)4(

لم تكن ھناك أي مبیعات بین القطاعات خالل الفترة.

یة التي تقاس بما على األرباح أو الخسائر التشغیلالتشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء القطاعات بناء تراقب اإلدارة النتائج 
یتفق مع األرباح أو الخسائر التشغیلیة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.

المستوي األعلى (أي مزیج من جمیع المنتجات والخدمات) وفقا للتوزیع والمنطقة. ویعمل كما ُیقدم لمجلس اإلدارة مستویات متعددة من المعلومات التي تتضمن اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي الربح، ویتم تجمعیھا وفقا لعناصر 
وي على رادات وصافي الربح والتي تحتة وھذه المعلومات متاحة بسھولة. ومع ذلك، ألغراض اتخاذ القرارات، فإن مجلس اإلدارة یعتمد بشكل رئیسي على المعلومات المتعلقة باإلیالنظام المحاسبي المالي للمجموعة حالیا بھذه الطریق

بح الصافي للمجموعة.عناصر المستوى األدنى. وبالتالي، فإن المعلومات القطاعیة المقدمة تتركز في المقام األول في مستوى الر

أخرى*الضیافةاألزیاءالریاضة
حذوفات بین القطاعات

المجموع
اإلمارات العربیة المتحدةاإلمارات العربیة المتحدةاإلمارات العربیة المتحدةاإلمارات العربیة المتحدة 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مارس 31لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إیرادات القطاع
20176321.48930.715423-33.259

حصة من خسارة مشروع مشترك محتسب باستخدام 
طریقة حقوق الملكیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)433(-)433(---2017مارس 31

المتوقفة لفترة صافي الدخل/ (الخسارة) من العملیات 
)22.632(-)10.123()17.015()3.999(20178.505مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في 

824.115)413.407(180.58937.958542.278476.697**2017مارس 31مجموع الموجودات كما في 

781.733)413.407(477.61263.525587.52766.476***2017مارس 31مجموع المطلوبات كما في 
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(تابع)معلومات القطاعات 28

أخرى*الضیافةاألزیاءالریاضة
حذوفات بین القطاعات

المجموع
اإلمارات العربیة المتحدةالمتحدةاإلمارات العربیة اإلمارات العربیة المتحدةاإلمارات العربیة المتحدة 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مارس 31إیرادات القطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
43.247--8.2491.90833.090  معدلة -2016

حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة 
31الملكیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في حقوق

506-506---2016مارس 

صافي (الخسارة) / الدخل من العملیات الجاریة لفترة 
)14.295(-)8.640(2.924)3.066()5.513(  معدلة -2016مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في 

1.045.634)431.029(2016403.51837.633562.855472.657دیسمبر 31مجموع الموجودات كما في 

755.394)431.029(2016483.53759.200591.08952.597دیسمبر 31مجموع المطلوبات كما في 

* یشمل بند "أخرى" المھام اإلداریة للمجموعة.
ملیون درھم235.3** باستثناء موجودات محتفظ بھا للبیع بقیمة 

ملیون درھم.14.9*** باستثناء مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع بقیمة 

.2016دیسمبر 31المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في بالبیانات لم تكن ھنالك اختالفات في أساس تصنیف القطاعات أو قیاس ربح أو خسارة القطاع في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مقارنة
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خسارة السھم29

رة.ل الفتتُحتسب الخسارة األساسیة للسھم بقسمة الخسائر العائدة إلى حملة أسھم المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خال

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
2016مارس 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم
مراَجعةمراَجعة

مجموع الخسارة الشاملة من العملیات الجاریة العائدة إلى حملة أسھم الشركة (بآالف 
)14.295()22.632(الدراھم)

)18.215()27.780(مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى حملة أسھم الشركة (بآالف الدراھم)

500.000500.000المرجح لعدد األسھم المصدرة (باآلالف)المتوسط 

)0.02859()0.04526(الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم من العملیات الجاریة (بالدرھم لكل سھم)

)0.03643()0.05556(الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم (بالدرھم لكل سھم)

خفیضھا. لم مل تتُحتسب الخسارة المخفّضة للسھم بتعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، وذلك الحتساب تحویل كافة األسھم العادیة المحت
. ولذلك، فإن الربحیة المخفّضة للسھم تساوي ربحیتھ األساسیة.2017مارس 31یكن لدى الشركة أي أسھم عادیة مخفّضة بتاریخ 

مطلوبات محتملة والتزامات 30

التزامات اإلیجار التشغیلي

ي إمارة دبي. فأبرمت المجموعة عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء فیما یتعلق باتفاقیات تأجیر لمركزھا الرئیسي ومواقع متاجر التجزئة والمطاعم 
:2017مارس 31بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء كما في وفیما یلي الحد األدنى لإلیجارات المستقبلیة المستحقة السداد 

2016دیسمبر 201731مارس 31

ألف درھمألف درھم

  مدققة  مراَجعة

47.12952.224سنة واحدة فأقل

51.57060.109أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

98.699112.333

األحداث الالحقة31

بیع شركة تابعة

، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء لكامل رأس مال ریتیل كورب المصدر مع جي إم جي ھولدینغ لیمتد. وبلغ إجمالي 2017أبریل  12في 
ملیون درھم خاضع لإلنجاز وتعدیالت ما بعد اإلنجاز. 200مقابل البیع المتفق علیھ 

.2017مارس 31، تم عرض النتائج التشغیلیة لریتیل كورب كعملیات متوقفة كما في 27كما ھو مبین في اإلیضاح 

الزیادة في رأس المال المصرح بھ

، وافق المساھمون على توصیة مجلس اإلدارة من خالل قرار خاص 2017أبریل 30خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد بتاریخ 
بإنشاء رأس مال مصرح بھ بقیمة ملیار درھم وتعدیل النظام األساسي للشركة بعد الحصول على موافقات السلطات المعنیة.


