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 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ماركة (مساھمة عامة)
 
 

 تدقیق البیانات المالیة الموحدةالتقریر حول 
 رأینا

 
المركز المالي الموحد لشركة ماركة (مساھمة عامة) ("الشركة")  ،البیانات المالیة الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوھریة رتظھبرأینا، 

ً "المجموعة") كما في  ، أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱والشركات التابعة لھا (معا
 للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

 
 نطاق التدقیق

 البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ما یلي:تشمل 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بیان المركز المالي الموحد كما في  •
 بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. •
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. •
 ذلك التاریخ.بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة ب •
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة وتشمل ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة. •

 
 أساس الرأي

 
"مسؤولیات مدقق الحسابات لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقرة 

 " المدرجة ضمن تقریرنا.البیانات المالیة الموحدةحول تدقیق 
 

ً أساسن تكون التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة أل أدلةنعتقد أن   .إلبداء رأینا ا
 

 االستقاللیة
ً للقواعد األخالقیة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة  للمحاسبین والمتطلبات األخالقیة إننا مستقلون عن المجموعة وفقا

فقاً لھذه المتطلبات التي تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى و
 والقواعد.

 
 عدم الیقین المادي المتعلق باالستمراریة

 
ملیون درھم  ۲۹٦من البیانات المالیة الموحدة الذي یشیر إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافیة بقیمة  ۱-۲ضاح رقم نود أن نلفت االنتباه إلى اإلی

ئر ملیون درھم وبلغت الخسا ۲٥۰، وكما في ذلك التاریخ، بلغ صافي عجز حقوق ملكیة المجموعة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
تخلفت ملیون درھم. باإلضافة إلى ذلك،  ٤۰٥وزت مطلوبات المجموعة المتداولة موجوداتھا المتداولة بقیمة لیون درھم وتجام ۷٤٦المتراكمة 

القروض  فوري لتلك ملیون درھم لبعض القروض البنكیة في تواریخ استحقاقھا، مما أدى إلى استحقاق ۹٫۹المجموعة عن سداد دفعات الفوائد بقیمة 
ً لشروط وأحكام القروض. ونتیجة لذلك، تدفع  ،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم كما في  ۳٤۳قیمة األصلي القائم ب بمجموع مبلغھا عند الطلب وفقا

خطط إعادة ھیكلة رأس المال والدیون التي یتم تنفیذھا، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظیمیة المناسبة، نجاح تنفیذ تعتمد المجموعة على 
فاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا واستمرار األعمال دون تقلیص جوھري. تشیر ھذه األحداث والشروط، إلى جانب األمور األخرى التي یلتمكینھا من اإل

، إلى وجود حالة جوھریة من عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. إن ۱-۲بیانھا في اإلیضاح رقم تم 
ً ا لیس رأین  فیما یتعلق بھذا األمر. متحفظا

 
 



 

 
۳ 

 
 

 (تابع)تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ماركة (مساھمة عامة) 
 

 منھجنا في التدقیق
 

 نظرة عامة
 قیمة الشھرة انخفاض فحص • أمر التدقیق الرئیسي

 
، أخذنا في إطار تصمیم تدقیقنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة. وعلى وجھ الخصوص

ألحداث لاة باالعتبار األحكام الذاتیة التي وضعتھا اإلدارة، ومنھا ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراع
بما في تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلیة، و المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو الحال في كل من عملیات التدقیق لدینا، تطرقنا أیضا إلى مخاطر 

 حتیال.بین أمور أخرى، النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر وجود أخطاء جوھریة بسبب اال من ذلك
 

 یةعتبار ھیكللقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق من أجل تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من تقدیم رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین اال
 المجموعة، والعملیات المحاسبیة والضوابط، والقطاع الذي تعمل فیھ المجموعة.

 
 أمور التدقیق الرئیسیة

 
ة للفترة الحالیة. وقد أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت أكثر األمور أھمیة أثناء تدقیقنا على البیانات المالیة الموحد

یاً منفصالً بشأن ھذه األمور. تم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق تدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأ
أعاله،  قمنا بتحدید األمر المبین أدناه على أنھ من أمور التدقیق  "عدم الیقین المادي المتعلق باالستمراریة"وباإلضافة إلى األمور التي بیناھا في قسم 

 الرئیسیة التي یتعین علینا اإلبالغ عنھا في تقریرنا.
 

 مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي كیفیة تعامل أمر التدقیق الرئیسي
 فحص انخفاض قیمة الشھرة

 
بلغت قیمة الشھرة التي نشأت عن عملیات االستحواذ المختلفة خالل السنوات 

ً وقدره   ۳۱ملیون درھم بالصافي من انخفاض القیمة كما في  ٦۸السابقة مبلغا
 .۲۰۱۸دیسمبر 

 
سنویاً لتحدید مدى تعرضھا النخفاض وفقاً لسیاسة المجموعة، یتم فحص الشھرة 

القیمة أو عندما یكون ھناك مؤشر على حدوث انخفاض القیمة. ویتم تخصیص 
حدات تولید النقد لدى المجموعة. الشھرة لوحدات تولید النقد أو مجموعة من و

حددت اإلدارة أدنى مستوى یمكن من خاللھ تحدید تدفقات نقدیة قابلة للتحدید 
 .٦وحدة تولید النقد، كما ھو مبین في اإلیضاح رقم بشكل منفصل، أي 

 
تحدد المجموعة القیمة القابلة لالسترداد للشھرة على أنھا القیمة العادلة ناقصاً 
تكالیف االستبعاد أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. ویتم تحدید القیمة القابلة 

م نموذج التدفقات النقدیة لالسترداد، التي تمثل القیمة قید االستخدام، باستخدا
 المخصومة.

 
قامت اإلدارة بتقییم الشھرة لریم البوادي وموریلیز اإلمارات وموریلیز البحرین 
وموریلیز السعودیة باستخدام طریقة القیمة قید االستخدام. واستناداً إلى ھذا 

ملیون درھم  ۱٦۳التقییم، سجلت اإلدارة مخصص انخفاض في القیمة بمبلغ 
فیما یتعلق بریم البوادي وموریلیز  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سنة المنتھیة في خالل ال

 اإلمارات وموریلیز البحرین وموریلیز السعودیة.
 
 

 
 

االفتراضات الرئیسیة لنموذج انخفاض القیمة على النحو  فحصنا
 الموضح أدناه:

 
 معدل النمو النھائي وإجمالي ھوامش الربح 

 
فحصنا افتراضات اإلدارة حول التدفقات النقدیة المستقبلیة 
المتوقعة التي اعتمدھا مجلس اإلدارة. تشمل المدخالت األداء 

، ومعدل النمو المستقبلي المتوقع، والتدفقات ۲۰۱۸الفعلي لعام 
النقدیة للمجموعة، وإجمالي ھوامش الربح. وطابقنا البیانات 

المحاسبیة للمجموعة، وقیّمنا  مع السجالت ۲۰۱۸األساسیة لسنة 
مدى معقولیة معدالت النمو على أساس األداء التاریخي 
والتوقعات الخارجیة المنشورة حول قطاع العمل. عالوة على 

مراجعة معدل ل لدینا الداخلیین التقییم ءبخبرا باإلستعانة مناقذلك، 
النمو النھائي المفترض بشكل مستقل. كما تحققنا من النتائج 

مدرجة في الموازنة مقابل األداء الفعلي وفقاً ألحدث النتائج ال
 المتاحة.

 
 
 



 

 
٤ 

 
 

 (تابع)تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ماركة (مساھمة عامة) 
 

 (تابع)منھجنا في التدقیق 
 

 (تابع)أمور التدقیق الرئیسیة 
 

 كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي أمر التدقیق الرئیسي
 انخفاض قیمة الشھرة (تابع) فحص

 
یحتوي تقییم القیمة قید االستخدام على عدد من االفتراضات الھامة، بما في ذلك 

الربح ومعدل النمو النھائي ومعدل الخصم المستخدم في نموذج  إجمالي ھوامش
 التدفقات النقدیة المخصومة.

 
تركیزنا على ھذا المجال إلى أھمیة أحكام اإلدارة حول ھذه یعود سبب 

 االفتراضات ومقدار انخفاض قیمة الشھرة المسجل خالل العام.
 

المحاسبیة الھامة) (التقدیرات واألحكام  ٤یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
(الموجودات غیر الملموسة) من البیانات المالیة الموحدة حیث  ٦واإلیضاح رقم 

 تم اإلفصاح عن انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة.
 

 
 
 معدل الخصم 

 
خبراء التقییم الداخلیین لدینا لمراجعة معدل الخصم بشكل ب استعنا

بعین االعتبار البیانات التي تم الحصول علیھا  آخذینمستقل، 
 بشكل مستقل من األسواق والصناعات المماثلة.

 
باإلضافة إلى ذلك، فحصنا الدقة الحسابیة لنموذج التدفقات 

 النقدیة، وتحققنا من صحة المدخالت في النموذج.
 

 ٦و ٤لقد تأكدنا أیًضا من أن اإلفصاحات الواردة في اإلیضاحین 
موحدة تتوافق مع متطلبات اإلفصاح انات المالیة الحول البی

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بما في ذلك تحلیالت  حسب
الحساسیة وتلك االفتراضات التي لھا التأثیر األكثر أھمیة على 

 تحدید انخفاض القیمة.
 معلومات أخرى

 
ت إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقریر مجلس اإلدارة الذي حصلنا علیھ قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابا

 شأنھا).ات بالماثل والتقریر السنوي الذي من المتوقع إتاحتھ لنا بعد ذلك التاریخ (ولكنھا ال تشمل البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحساب
 

 .حولھا التأكیدات أشكال من أي نبدي ولن وال األخرى، المعلومات شملی ال الموحدة المالیة البیانات حول رأینا إن
ر في ما إذا یتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبیل ذلك فإننا ننظ وفیما

أو ما إذا كانت تبدو  كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوھریة مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إلیھا أثناء التدقیق،
 أنھا تتضمن أخطاء جوھریة بصورة أو بأخرى.

 
إلى وجود أخطاء  -بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا بھ على المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات  -إذا توصلنا 

 ائق في تقریرنا. لیس لدینا شيء لإلبالغ عنھ في ھذا الشأن.جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببیان ھذه الحق
لى القائمین إذا توصلنا، عند قراءة التقریر السنوي للمجموعة، إلى وجود أخطاء جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون بإبالغ ھذا األمر إ

 على الحوكمة.
 

 البیانات المالیة الموحدةمسؤولیات اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول 
 

طبقاً لألحكام  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وكذلك إعدادھا
الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا ضروریة لكي تتمكن  ، وعن تلك الرقابة۲۰۱٥) لسنة ۲الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

 من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.



 

 
٥ 

 
 

 (تابع)تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ماركة (مساھمة عامة) 
 

 (تابع)مسؤولیات اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول البیانات المالیة الموحدة 
 

عند  -ح وعند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقییم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملھا التجاري واإلفصا
واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة المجموعة أو وقف عن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة،  -الضرورة 
 أي بدیل واقعي سوى القیام بذلك.وجود  عدمأنشطتھا أو

 یتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.
 

 البیانات المالیة الموحدةمسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق 
 

ئة عن تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناش
ً من الت ً على أن عملیة احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یشمل رأینا. یعد التأكید المعقول مستوًى عالیا أكید، ولكنھ لیس ضمانا

ً لمعاییر التدقیق الدولیة ستكشف دائماً عن أي خطأ جوھري إن وجد. ویمكن أن تنشأ األخطاء من االحتیال أو الخطأ ، وتعتبر التدقیق المنفذة وفقا
قرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على ، على البمفردھا أو مجموعھاجوھریة إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، 

 أساس ھذه البیانات المالیة الموحدة.
 

تدقیق. كما أننا نلتزم وفي إطار عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس التقدیر المھني ونتبع مبدأ الشك المھني طوال أعمال ال
 بالتالي:

األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق تحدید وتقییم مخاطر  •
 التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر أساساً لرأینا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوھریة ناتجة عن

ر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة االحتیال یعد أكب
 الداخلیة.

 
ل تكوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة بأعمال التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حو •

 فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.
 

 تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفصاحات اإلدارة. •
 

حدید ما إذا كان ھناك عدم معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا ت •
دم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود ع

یة الموحدة، أو تعدیل رأینا إذا یقین مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المال
على أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق  عتمدكانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. إن االستنتاجات التي نتوصل لھا ت

 عاملة. الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة
 

ومحتویاتھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل  ھیكلھاتقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموحدة و •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي یضمن العرض العادل.

 
بالمعلومات المالیة للكیانات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي حول البیانات  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق •

 المالیة الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجیھ أعمال التدقیق على المجموعة واإلشراف علیھا وأدائھا، ونظل مسؤولین دون غیرنا عن رأینا
 حول التدقیق.

 
ة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق المقررین ونتائج التدقیق الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ نتواصل مع القائمین على الحوكم

 قصور مھمة نحددھا في الرقابة الداخلیة أثناء تدقیقنا.
 







 ماركة (مساھمة عامة)
 

   ۸ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٥۳إلى  ۱۱اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان الدخل الشامل الموحد
 

   
السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
    

 ۹۹٬٦۱۰ ۷٦٬۰۲٥ ۱۹ اإلیرادات
 )٦۸٬۲۷۸( )٤۹٬٤٦۰( ۲۰ تكلفة المبیعات
 ۳۱٬۳۳۲ ۲٦٬٥٦٥  إجمالي الربح

 )۸۰٬۲۹۰( )٤٦٬٥٤٥( ۲۱ مصاریف عمومیة وإداریة
 )۷۹٬۳۳۷( )٥۳٬۸۳٥( ۲۲ مصاریف بیع وتوزیع

انخفاض قیمة ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  بخالف الشھرة واالسم 
 )۷۲٬۲۲۱( )۱۷٬۹٦۸( ٥٬٦ بالصافي -التجاري 

 - )۱٦۳٬۱۷۲( ٦ انخفاض قیمة الشھرة
 )۱٥٬٦۹۳( )۱٥٬٥۱٥( ۱۱ صافي خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

 )۱٬٤٦٦( )۱۰٬٦۸۸( ۱۱ مخصص انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
 ٥٬٦٦۳ ۹٬۱۱۸ ۲٤ بالصافي -إیرادات أخرى 

 )۲۱۲٬۰۱۲( )۲۷۲٬۰٤۰(  الخسارة التشغیلیة
    

 ٦٬۲۲۱ ٤٬۱۱٤  إیرادات التمویل
 )۳٥٬٥۷۸( )۲۸٬۱۱۷(  تكالیف التمویل
 )۲۹٬۳٥۷( )۲٤٬۰۰۳(  بالصافي -تكالیف تمویل

حصة من ربح مشروع مشترك وشركة زمیلة محتسبة باستخدام طریقة حقوق 
 ۷۰۸ ۱۹٤ ۸٬۹٬۱۳ الملكیة

 ۱٦٬۱٥٥ - ۱۳ ربح من بیع حصة
 )۲۲٤٬٥۰٦( )۲۹٥٬۸٤۹(  السنة من العملیات الجاریةخسارة 

 )۱۸٬۱۸۷( - ۲۷ الخسارة من العملیات المتوقفة
 )۲٤۲٬٦۹۳( )۲۹٥٬۸٤۹(  خسارة السنة

    
    العائد إلى:

 )۲٤۲٬٦۹۳( )۲۹٥٬۸٤۹(  مساھمي الشركة
  )۲۹٥٬۸٤۹( )۲٤۲٬٦۹۳( 
    

    (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر
    یُحتمل إعادة تصنیفھا في الربح أو الخسارةبنود 

حصة من فروق سعر الصرف الناتجة عن تحویل العملیات األجنبیة لمشروع 
 ٥٤۳ )۲٬۱٥۰( ۸ مشترك

 ٥٤۳ )۲٬۱٥۰(  (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة
    

 )۲٤۲٬۱٥۰( )۲۹۷٬۹۹۹(  مجموع الخسارة الشاملة للسنة
    
    

 )۰٫٤۸٤۳۰۰( )۰٫٥۹٥۹۹۸( ۲۹ األساسیة والمخفّضة للسھم (بالدرھم)الخسارة 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 

 ۹  تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٥۳إلى  ۱۱اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 

 العائد إلى مساھمي الشركة  
 المجموع خسائر متراكمة تحویلاحتیاطي  عالوة إصدار رأس المال  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
       

       المعامالت مع المساھمین
 ۲۹۰٬۲٤۰ )۲۰۷٬٤۲۸( )۲٬٤۷٥( ۱٤۳ ٥۰۰٬۰۰۰  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

       
       الدخل الشامل
 )۲٤۲٬٦۹۳( )۲٤۲٬٦۹۳( - - -  خسارة السنة

       الشامل اآلخرالدخل 
 ٥٤۳ - ٥٤۳ - - ۸ حصة من فروق سعر الصرف الناتجة عن تحویل العملیات األجنبیة لمشروع مشترك

 )۲٤۲٬۱٥۰( )۲٤۲٬٦۹۳( ٥٤۳ - -  مجموع الخسارة الشاملة
 ٤۸٬۰۹۰ )٤٥۰٬۱۲۱( )۱٬۹۳۲( ۱٤۳ ٥۰۰٬۰۰۰  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

       
       الدخل الشامل

 )۲۹٥٬۸٤۹( )۲۹٥٬۸٤۹( - - -  السنةخسارة 
       الدخل الشامل اآلخر

 )۲٬۱٥۰( - )۲٬۱٥۰( - - ۸ حصة من فروق سعر الصرف الناتجة عن تحویل العملیات األجنبیة لمشروع مشترك
 )۲۹۷٬۹۹۹( )۲۹٥٬۸٤۹( )۲٬۱٥۰( - -  مجموع الخسارة الشاملة

 )۲٤۹٬۹۰۹( )۷٤٥٬۹۷۰( )٤٬۰۸۲( ۱٤۳ ٥۰۰٬۰۰۰  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 

  ۱۰ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٥۳إلى  ۱۱اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد
 

  
السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
    

    األنشطة التشغیلیة
    خسارة السنة من
 )۲۲٤٬٥۰٦( )۲۹٥٬۸٤۹(  العملیات الجاریة
 )۱۸٬۱۸۷( -  العملیات المتوقفة

    تعدیالت على:
 ۲۹٬۸۷۰ ۲۲٬۷۸۷ ٦-٥ استھالك وإطفاء

ومعدات وموجودات غیر ملموسة  بخالف الشھرة انخفاض قیمة ممتلكات 
 ۷۲٬۲۲۱ ۱۷٬۹٦۸ ٦-٥ بالصافي -واالسم التجاري 

 - ۱٦۳٬۱۷۲ ٦ انخفاض قیمة الشھرة
 )۱٦٬۱٥٥( - ۱۳ ربح من بیع حصة في شركة تابعة

 )۹٬۷۱۰( - ۲۷ ربح من بیع شركة تابعة
 ۱۰٬۱۰۲ ۲٬٥۹۷ ۱۰ مخصص تقادم المخزون
 ۱٬٤٦٦ ۱۰٬٦۸۸ ۱۱ الموجودات غیر المالیةمخصص انخفاض قیمة 

 ۱٥٬٦۹۳ ۱٥٬٥۱٥ ۱۱ صافي خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 ۸٬۲٥۳ ۱٬۰۱۸ ٥ خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

 - )٦٬۰۱۱( ۲٤ التنازل عن مطلوبات المورد التي انتفى الغرض منھا 
 - )۱٬۸۳٥( ۲٤ عكس أرصدة المورد 

مشروع مشترك وشركة زمیلة محتسبة باستخدام طریقة حقوق حصة من ربح 
 )۷۰۸( )۱۹٤( ۱۳-۹-۸ الملكیة

 ۳٥٬۸۱٦ ۲۸٬۱۱۷  تكالیف التمویل
 )٦٬۲۲۱( )٤٬۱۱٤(  إیرادات التمویل

 ۱٬٦۲۱ ۱٬٥٦۷ ۱٦ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
والتغیرات في التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

 )۱۰۰٬٤٤٥( )٤٤٬٥۷٤(  رأس المال العامل
 )۱٬۳۷٥( )۷۹۱( ۱٦ مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة

    التغیرات في رأس المال العامل:
ذمم مدینة تجاریة وأخرى، بالصافي من الحركة في الفوائد المدینة وحذف 

 ٥٦٬٦٤۱ ۲۷٬۳٦۱  الدفعات المقدمة إلى الموردین
 )٤٬٤٦۸( )۱۱٦(  مخزون

 )۸٬۰۱٦( )۱۰٬۰٦۸(  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬۷۸۹ )٦۲۲(  ذمم دائنة تجاریة وأخرى، بالصافي من عكس أرصدة المورد

 )۹٤۸( -  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 )۱۲٬۸۲۲( )۲۸٬۸۱۰(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

    
    األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 

 )۳۱٬٦۱٤( )۸٬٦۳٥( ٥ شراء ممتلكات ومعدات
    - ٥٬۳٤٤  فوائد مقبوضة

 )۷٬۲٥٦( - ٦ شراء موجودات غیر ملموسة
 ۲٥٬۷۲۰ -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 - ۷٬۳٥۰ ۷ متحصالت من بیع صكوك
 ۱۲۹٬۲٤۳ ۱٤۲٬٦۳٦  متحصالت من بیع شركات تابعة

 ۱۱٦٬۰۹۳ ۱٤٦٬٦۹٥  النقد الناتج من األنشطة االستثماریةصافي 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۲۸٬٥۹۱ - ۱٥ متحصالت من القروض

 )۱۷۲٬۹۸۰( )۹۹٬۳۲٤( ۱٥ سداد قروض
 )۳۰٬٦۲۹( )۳۱٬۹۳۳(  فوائد مدفوعة

 )۱۷٥٬۰۱۸( )۱۳۱٬۲٥۷(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمویلیة
    

 )۷۱٬۷٤۷( )۱۳٬۳۷۲(  صافي النقص في النقد وما في حكمھ
 ۸٦٬٦۰٦ ۱٤٬۸٥۹  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۱٤٬۸٥۹ ۱٬٤۸۷ ۱۲ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
    

 لم تكن ھناك أي موجودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع أو عملیات متوقفة خالل السنة.
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱۱ 

 معلومات عامة ۱
 

كشركة مساھمة عامة وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ۲۰۱٤یونیو  ۲۳تأّسست شركة ماركة (مساھمة عامة) ("الشركة") بتاریخ 
حیز التنفیذ اعتباراً من األول من یولیو  ۲۰۱٥) لسنة ۲، (وتعدیالتھ). دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (۱۹۸٤) لسنة ۸رقم (
. أدرجت الشركة أسھمھا للتداول في سوق دبي ۱۹۸٤) لسنة ۸لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (، لیحل محل القانون االتحادي القائم ۲۰۱٥لعام 

 بعد االكتتاب العام األولي ألسھم الشركة. ۲۰۱٤سبتمبر  ۲٥المالي بتاریخ 
 

 ، الطابق الثالث، حي دبي للتصمیم، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۹إن العنوان المسجل للشركة ھو مبنى 
 

باإلضافة إلى تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تشغیل متاجر التجزئة العاملة في المطاعم والمقاھي التي تقدم خیارات الطعام الفاخرة والمتوسطة 
 المالبس واالكسسوارات الفاخرة.

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

 

 
 اسم الشركة

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۷ 

 النشاط الرئیسي
الملكیة 
 ٪القانونیة 

 الملكیة 
 ٪الملكیة القانونیة  ٪النفعیة 

الملكیة النفعیة 
٪ 

      
     الشركات التابعة المسجلة في

      اإلمارات العربیة المتحدة
      

ھوسبیتالیتي انفستمنتس ماركة 
 ش.ذ.م.م

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

فیدیو أركید لألطفال وخدمات الحفالت 
 ۱۰۰ *۹۹ ۱۰۰ *۹۹ والتسلیة الخاصة باألطفال

      
مطعم ومقھى ریم البوادي 

 ش.ذ.م.م
المطاعم واألغذیة نشاط تشغیل 
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ والمشروبات

      

ماركة سبورتس انفستمنتس 
 ش.ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي 
تعمل في مجال تجارة التجزئة والترویج 

والتسویق وتجارة السلع والترویج 
 ۱۰۰ *۹۹ ۱۰۰ *۹۹ للتذكارات الریاضیة الموقعة

      
ماركة فاشن انفستمنتس 

 ش.ذ.م.م
شركة قابضة وسیطة للشركات التي 

 ۱۰۰ *۹۹ ۱۰۰ *۹۹ تعمل في تجارة األزیاء
      

ماركة لكجوري انفستمنتس 
 ش.ذ.م.م

شركة قابضة وسیطة للشركات التي 
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محتفظ بھا على سبیل األمانة من قبل السید/ خالد المھیري، عضو مجلس اإلدارة في المجموعة، الذي تنازل عن حق ملكیة أي أرباح  %۱* ملكیة بنسبة 

  أو توزیعات أرباح أو متحصالت إلى شركة ماركة (مساھمة عامة) بناًء على إعالن الثقة الموقع بینھ وبین شركة ماركة (مساھمة عامة). 
 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لم تقم المجموعة بشراء أي أسھم أو االستثمار فیھا خالل السنة المنتھیة في 
 

مایو  ۱۲بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
۲۰۱۹. 



 عامة)ماركة (مساھمة 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱۲ 

 الھامةملخص السیاسات المحاسبیة  ۲
 

ت خالل السنوات إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل ثاب
 المعروضة، ما لم یُذكر خالفاً لذلك.

 
 أساس اإلعداد ۲-۱
 

ً للمعاییر  الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أعدت البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقا
لمعاییر الدولیة للتقاریر المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاریرھا المالیة وفق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تمتثل البیانات المالیة الموحدة ل

یة المدرجة درة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. وقد أعدت البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء األدوات المالالمالیة الصا
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (سابقاً الموجودات المالیة المتاحة للبیع).

 
بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي استخدام تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة، كما یقتضي من اإلدارة إن إعداد البیانات المالیة الموحدة 

أو التعقید أو  األحكام ممارسةإبداء رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالیة من 
 .٤المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات مھمة للبیانات المالیة الموحدة في اإلیضاح رقم 

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

 
 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة (أ)

 
 :۲۰۱۸ینایر  ۱ییر والتعدیالت الجدیدة التي قد تم إصدارھا وتعتبر ساریة المفعول على الفترة التي تبدأ في ھناك بعض المعا

 
 )۲۰۱۸ینایر  ۱"اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
شامالً لتحدید مبلغ وموعد االعتراف باإلیرادات. كما یحل ھذا المعیار محل المعیار المحاسبي الدولي إطارا  ۱٥یضع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 "عقود اإلنشاءات" والتفسیرات ذات الصلة. ۱۱"اإلیرادات" والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱۸رقم 
 

ل المعدل بأثر رجعي، مما یعني أنھ سیتم االعتراف باألثر المتراكم للتبني في باستخدام نھج التحو ۱٥تبنت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .۲۰۱۷ولن یتم إعادة بیان األرقام المقارنة لعام  ۲۰۱۸ینایر  ۱األرباح المحتجزة كما في 

 
أي تأثیر مادي على الرصید االفتتاحي لألرباح  ۱٥لم ینتج عن التغیرات على السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 .۲۰۱۸ینایر  ۱المحتجزة/ حقوق الملكیة كما في 
 

 ).۲۰۱۸ینایر  ۱، "األدوات المالیة" (یسري اعتباراً من ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

"األدوات المالیة". یسري المعیار  ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النھائیة من المعیار ۲۰۱٤في یولیو 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 .٥-۲إن تأثیر تطبیق ھذا المعیار والسیاسات المحاسبیة الجدیدة مبین في اإلیضاح رقم 

 
. لم ینتج عن التغیرات ۹األساسیة على السیاسات المحاسبیة للمجموعة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم فیما یلي ملخص التغییرات 

أي تأثیر جوھري على الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو حقوق  ۹في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 لملكیة.ا
 
 تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة )۱(

 
ثالث فئات تصنیف رئیسیة للموجودات المالیة: مقاسة بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل  ۹یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

على نموذج  ۹جودات، یعتمد تصنیف المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الشامل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالنسبة للمو
 ۹تقاریر المالیة رقم األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة األصل المالي وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة، یتطلب المعیار الدولي لل

یاراً نھائیاً لقیاس بعض األسھم بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدال من الربح أو الخسارة. قیاس جمیع الموجودات بالقیمة العادلة ویقدم خ
دولي للحصول على توضیح حول كیفیة قیام المجموعة بتصنیف وقیاس الموجودات المالیة وحسابات األرباح أو الخسائر ذات الصلة بموجب المعیار ال

 جع التفاصیل في اإلیضاح أدناه.، را۹للتقاریر المالیة رقم 
 

 أي تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة فیما یتعلق بالمطلوبات المالیة. ۹لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱۳ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ۲-۱
 

 (تابع)المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة  (أ)
 
 (تابع)تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة  )۱(
 

وفئات القیاس الجدیدة  ۳۹تسویة لفئات القیاس األصلیة والقیمة الدفتریة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٥-۲یبین الجدول المعروض في اإلیضاح رقم 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱للمجموعة كما في  للموجودات والمطلوبات المالیة ۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة )۲(
 

نموذج "الخسارة االئتمانیة المتوقعة". ب ۳۹نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعیار المحاسبي الدولي رقم  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ینطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات

 
"عرض البیانات المالیة"  ۱، اعتمدت المجموعة التعدیالت الالحقة للمعیار المحاسبي الدولي رقم ۹نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 /عكس انخفاض قیمة الموجودات المالیة في بند منفصل في بیان الدخل الشامل الموحد. والذي یتطلب عرض انخفاض قیمة
 مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة:

 
المبسط النھج قامت المجموعة بإعادة تقییم خسارة انخفاض القیمة على محفظة الذمم المدینة التجاریة باستخدام أساس قیاس الخسارة المتوقعة باستخدام 

 ولم تالحظ أي تغیر جوھري في المستویات الحالیة لمخصصات انخفاض القیمة المسجلة على ھذه الموجودات.
 

 والتي لم یتم تطبیقھا بشكٍل مبكر ۲۰۱۸ینایر  ۱المعاییر الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة على السنة المالیة التي تبدأ في  (ب)
 

ولم تطبقھا المجموعة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة، وھي لیست إلزامیة لفترات التقریر المنتھیة في  لقد تم نشر بعض المعاییر
 مبكراً.

 
 ).۲۰۱۹ینایر  ۱، "اإلیجارات" (یسري اعتباراً من ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 
ویلزم تطبیقھ على الفترات المرحلیة األولى ضمن فترات التقریر السنویة. یتطلب  ۲۰۱٦ في ینایر ۱٦صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ً في بیان المركز المالي الموحد، بعد أن تم وقف العمل بالتمییز بین عقود اإلیجار التشغیلیة وال تمویلیة. وبموجب االعتراف بجمیع عقود اإلیجار تقریبا
المالي (حق استخدام البند المستأجر) وااللتزام المالي بدفع اإلیجارات، ویستثني فقط من ذلك عقود اإلیجار  المعیار الجدید، یتم االعتراف باألصل

 منخفضة القیمة وقصیرة األجل.
 

 لن تطرأ تغیرات ھامة على المعالجة المحاسبیة للمؤجرین.
 

. وتنوي المجموعة تطبیق نھج تحول مبسط ولن تعید بیان ۲۰۱۹ینایر  ۱ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار ابتداًء من تاریخ التطبیق اإلجباري وھو 
أي مصاریف إیجار المبالغ المقارنة للسنة السابقة للتطبیق األولي. تقاس موجودات حق االستخدام عند التحول بقیمة التزام اإلیجار عند التطبیق (معدلة ب

 مدفوعة مسبقاً أو مستحقة).
 

ُ بإجراء  تقییم لترتیبات اإلیجار الخاصة بالمجموعة على ضوء القواعد المحاسبیة الجدیدة لعقود اإلیجار في المعیار الدولي للتقاریر تقوم اإلدارة حالیا
 . وسیؤثر ھذا المعیار بشكل أساسي على محاسبة عقود اإلیجار التشغیلیة للمجموعة.۱٦المالیة رقم 

 
 ).۳۰یجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء (إیضاح كما في تاریخ التقریر، لدى المجموعة التزامات عقود إ

 
لھا تأثیر  ال توجد أي معاییر أخرى أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة غیر ساریة حتى تاریخھ ویتوقع أن یكون

 جوھري على المجموعة.
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱٤ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ۲-۱
 

 مبدأ االستمراریة
 

وبلغ صافي عجز المجموعة في حقوق الملكیة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم خالل السنة المنتھیة في  ۲۹٦تكبدت المجموعة صافي خسارة بقیمة 
ملیون درھم  ٤۰٥ملیون درھم وتجاوزت مطلوبات المجموعة المتداولة موجوداتھا المتداولة بقیمة  ۷٤٦ملیون درھم وبلغت الخسائر المتراكمة  ۲٥۰

ملیون درھم لبعض القروض البنكیة بقیمة أصلیة قائمة تبلغ  ۹٫۹المجموعة أیضا عن سداد دفعات الفوائد بقیمة  تخلفتو. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ا في كم
 عند الطلب وبالتاليتدفع  ، ، وھو ما یعتبر حدث عجز عن السداد وأدى إلى استحقاق القروض على الفور۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم كما في  ۳٤۳

 ).۱٥تم إعادة تصنیف ھذه القروض إلى المطلوبات المتداولة (إیضاح 
 

ن أجل تشیر ھذه األحداث والظروف إلى وجود حالة جوھریة من عدم الیقین قد تلقي بشك كبیر حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وم
فقات نقدیة كافیة من أجل خدمة التزامات الدین والقیام بعملیاتھا دون تقلیص معالجة مبدأ االستمراریة، سوف تحتاج المجموعة إلى ضمان تحقیق تد

 جوھري.
 

، وافق المساھمون على توصیة مجلس اإلدارة من خالل قرار خاص بزیادة ۲۰۱۷أبریل  ۳۰خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد بتاریخ 
النظام األساسي للشركة بعد الحصول على الموافقات. بلغت أسھم الشركة المتداولة والمصدرة ملیار درھم وتعدیل  ۱رأس المال المصرح بھ إلى 

 ملیون سھم بقیمة اسمیة تبلغ درھم واحد لكل سھم. ٥۰۰والمدفوعة 
 

 ، وافق المساھمون على ما یلي:۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في 
 
بخصوص الشركات  ۲۰۱٥) لسنة ۲من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( ۳۰۲وفقًا لمتطلبات المادة  .   استمرار األعمال۱

 التجاریة.
 
درھم من خالل إلغاء عدد من األسھم  ٤۹٬۸۷۹٬۰۰۰درھم إلى  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰.   مع مراعاة القرار الوارد أدناه، تخفیض رأس مال الشركة من ۲

 ۳۱درھم ("تخفیض رأس المال") كما في  ٤٥۰٬۱۲۱٬۰۰۰سھم على أساس تناسبي إلطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  ٤٥۰٬۱۲۱٬۰۰۰یعادل 
. وبالتالي، منح مجلس إدارة الشركة السلطة الكاملة لتنفیذ إجراء تخفیض رأس المال وفقًا ألحكام قانون الشركات التجاریة واللوائح ۲۰۱۷دیسمبر 

 ة األوراق المالیة والسلع؛ والتنفیذیة لھیئ
 
درھم ("زیادة رأس المال") من خالل إصدار أسھم  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰.    مع مراعاة القرار أعاله، زیادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ یصل إلى ۳

ى منح مجلس إدارة الشركة السلطة بحد أقصى بقیمة درھم واحد للسھم لیتم اكتتابھا للمساھمین القائمین والموافقة عل ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰جدیدة تبلغ 
ة رأس المال الكاملة لتنفیذ إجراءات زیادة رأس المال، وكذلك منح مجلس اإلدارة السلطة الكاملة وتفویضھ لقبول المبلغ النھائي المكتتب بھ في زیاد

 من قبل أصحاب الحقوق دون تقدیم الرصید القائم لالكتتاب العام.
 

ً بموافقة الجھات التنظیمیة، والتي ستمكنھا من إن المجموعة بصدد تخفیض وزیا بالتزاماتھا عند فاء یاإلدة رأس المال ("إعادة ھیكلة رأس المال")، رھنا
ملیون درھم عن طریق االكتتاب  ۲٥۰استحقاقھا. تلقت المجموعة عددًا من االلتزامات المبدئیة كتابیًا من المستثمرین للمشاركة في إصدار حقوق بقیمة 

 ملیون درھم. تخضع ھذه االلتزامات لموافقة الجھات التنظیمیة. ٦٤٫٥م الشركة بمبلغ إجمالي قدره في أسھ
 

القانون االتحادي  ۳۰۲ مالمادة رق و وفقاً معبالتالي فمن رأس المال المصدر  %٥۰تجاوزت  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وبما أن الخسائر المتراكمة كما في 
 ، یعتزم مجلس اإلدارة عقد جمعیة عمومیة للتصویت على قرار استمرار الشركة.۲۰۱٥) لسنة ۲لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

 
بلغ أصلي قائم یبلغ عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإعادة ھیكلة بعض قروضھا وتقوم اآلن بإعادة التفاوض على شروط التسھیالت مع أحد البنوك بم

، ۲۰۱۹سنة. ومن المتوقع أن تكون نتیجة إعادة التفاوض ھذه معروفة خالل عام  ۱۲ملیون درھم لتمدید شروط الدفع على مدى فترة ال تقل عن  ۳٤۳
 وإذا نجحت، فسوف تنعكس بشكل إیجابي على النسبة الحالیة للمجموعة.

 
ت مفصلة للتدفقات النقدیة تغطي فترة عامین والتي تظھر أن التدفقات النقدیة من إعادة ھیكلة رأس المال باإلضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة بإعداد توقعا

 القروض والمتطلبات التشغیلیة. علىضروریة للمجموعة لتلبیة التدفقات النقدیة الخارجة 
 

إعادة ھیكلة رأس المال والدین التي یجري تنفیذھا حالیاً خالل وبعد السنة تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ االستمراریة في ضوء مبادرات 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 



 ماركة (مساھمة عامة)
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۱٥ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 
 أساس التوحید ۲-۲
 

 الشركات التابعة (أ)
 

المنشآت ذات األغراض الخاصة) الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما الشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك 
المنشأة. یتم  یكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على

من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم إیقاف التوحید اعتباراً من تاریخ انتھاء السیطرة. تستخدم المجموعة طریقة توحید الشركات التابعة بالكامل 
ودات المحولة االستحواذ المحاسبیة الحتساب اندماجات األعمال. إن المقابل المالي المحول نظیر االستحواذ على شركة تابعة یمثل القیم العادلة للموج

 بات المتكبدة وحصص حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة.والمطلو
 

ذ ضمن المصاریف عند یشمل المقابل المالي القیمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتیب لمبالغ مالیة محتملة. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحوا
یھا وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقیمھا العادلة بتاریخ تكبدھا. ویتم مبدئیاً قیاس الموجودات المحددة المستحوذ عل

أو  االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملیة استحواذ على حدة، بأي حصة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة
ن صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ علیھا. یصنف أي مقابل محتمل ضمن حقوق الملكیة أو بالحصة المتناسبة للحصة غیر المسیطرة م

لعادلة في حساب الربح المطلوبات المالیة. ویُعاد قیاس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة ا
 أو الخسارة. 

 
مستحوذ ل تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القیمة الدفتریة بتاریخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة الفي حا

ساب الربح أو علیھا تتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملیة إعادة القیاس في ح
تأثیر الخسارة. عندما تتوقف المجموعة عن توحید أو احتساب االستثمار بطریقة حقوق الملكیة نتیجة لفقدان السیطرة أو السیطرة المشتركة أو ال

لة بتاریخ االستحواذ ألي الجوھري. إن الزیادة في المقابل المالي المُحّول عن قیمة الحصة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا والقیمة العاد
ا تحت حصص ملكیة سابقة في الشركة المستحوذ علیھا، عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا یتم إدراجھ

لوكة سابقاً أقل من القیمة العادلة لصافي بند الشھرة. وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة غیر المسیطرة المحتسبة والحصة المقاسة المم
لدخل الشامل موجودات الشركة التابعة المستحوذ علیھا من خالل اتفاقیة شراء بالمقایضة، یتم احتساب الفرق مباشرةً ضمن األرباح والخسائر في بیان ا

 الموحد.
 

فقدان السیطرة أو السیطرة المشتركة أو التأثیر الجوھري، فإن أي حقوق عندما تتوقف المجموعة عن توحید أو حساب حقوق الملكیة لالستثمار بسبب 
مة العادلة ھي القیمة محتفظ بھا في المنشأة یُعاد قیاسھا بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیر في القیمة الدفتریة ضمن الربح أو الخسارة. وتصبح ھذه القی

قوق المحتفظ بھا إما كشركة زمیلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. وباإلضافة إلى ذلك، یتم احتساب الدفتریة المبدئیة ألغراض االحتساب الالحق للح
ت أو المطلوبات أي مبالغ سبق االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودا

 یُعاد تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. ذات الصلة. وقد یعني ھذا أن
 

لحصة إذا تم تخفیض حصة الملكیة في مشروع مشترك أو شركة زمیلة مع االحتفاظ بالسیطرة المشتركة أو التأثیر الجوھري، فال یُعاد تصنیف إال ا
 بھا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.المتناسبة من المبالغ التي سبق االعتراف 

 
 المعامالت المستبعدة عند التوحید (ب)

 
المحققة. لقد  تُحذف كافة المعامالت الداخلیة واألرصدة واألرباح غیر المحققة عن المعامالت التي تتم بین شركات المجموعة. كما یتم حذف الخسائر غیر

 لمدرجة من قبل الشركات التابعة، عند االقتضاء، حتى تتوافق مع السیاسات المحاسبیة لدى المجموعة.تم تعدیل المبالغ ا
 

 التغیرات في حصص الملكیة في الشركات التابعة دون حدوث تغییر في السیطرة (ج)
 

وھي كالمعامالت التي تتم مع  -احتسابھا كمعامالت أسھم إن المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غیر المسیطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة یتم 
لموجودات الصافیة الُمـالَّك بوصفھم مالكاً. إن الفروقات بین القیمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذ علیھا من القیمة الدفتریة ل

 ألرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة.للشركة التابعة یتم إدراجھا في حقوق الملكیة. ویتم أیضاً إدراج ا
 

 استثمار في ترتیب مشترك (د)
 

ر بغض یصنّف االستثمار في الترتیب المشترك على أنھ عملیة مشتركة أو مشروع مشترك، ویتوقف ذلك على الحقوق وااللتزامات التعاقدیة لكل مستثم
للترتیب المشترك. قامت المجموعة بتقییم طبیعة الترتیب المشترك وقررت أن آیكونز شوب لیمتد ("آیكونز") ھو مشروع النظر عن الشكل القانوني 

 مشترك تحصل بموجبھ المجموعة على حقوق في صافي موجودات الترتیب المشترك.
 

 دئیا بالتكلفة في بیان المركز المالي الموحد.تُحتسب االستثمارات في المشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة بعد تسجیلھا مب
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۱٦ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 
 (تابع)أساس التوحید  ۲-۲
 

 شركات زمیلة (ھـ)
 

ً حینما تمتلك الشركات الزمیلة ھي جمیع المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة تأثیرا جوھریا دون السیطرة الكاملة أو  المشتركة. ویتمثل ذلك عموما
٪ من حقوق التصویت. یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة (انظر (و) ٥۰٪ و۲۰المجموعة ما بین 

 أدناه)، بعد تسجیلھا مبدئیا بالتكلفة.
 

 طریقة حقوق الملكیة (و)
 

یة، تحتسب االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة ثم یتم تعدیلھا بعد ذلك الحتساب حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الجھة المستثمر بموجب طریقة حقوق الملك
تثمر بھا بھا الناتجة بعد االستحواذ في األرباح أو الخسائر، وكذلك احتساب حصة المجموعة في الحركات في الدخل الشامل اآلخر الخاص بالجھة المس

خل الشامل اآلخر. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المقبوضة أو المدینة من شركات زمیلة أو مشاریع مشتركة كتخفیض في القیمة الدفتریة في الد
 لالستثمار.

 
ذلك أي ذمم  عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطریقة حقوق الملكیة مساویة لحصتھا في االستثمار أو زائدة عنھا، بما في

 .مدینة أخرى غیر مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنیابة عن االستثمار
 

لشركات الزمیلة. كما یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة ومشاریعھا المشتركة بقدر حصة المجموعة في ا
للشركات  یتم حذف الخسائر غیر المحققة ما لم توفر المعاملة دلیالً على وجود انخفاض في قیمة األصل المحّول. لقد تم تعدیل السیاسات المحاسبیة

 المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة عند الضرورة بما یضمن اتساقھا مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة.
 

 ص القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة لتحري االنخفاض في القیمة وفقا للسیاسة المحاسبیة.یتم فح
 
 تحویل العمالت األجنبیة ۲-۳
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض (أ)
 

یة الرئیسیة التي تعمل ضمنھا شركات المجموعة ("العملة تقاس البنود المدرجة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصاد
 العرض للشركة. الوظیفیة"). إن البیانات المالیة الموحدة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة الوظیفیة وعملة

 
 المعامالت واألرصدة (ب)

 
األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت أو التقییم عند إعادة قیاس البنود. یتم تحویل المعامالت الناشئة بالعمالت 

مة بالعمالت كما یتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت وعن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقوّ 
 بأسعار الصرف السائدة في نھایة السنة، في بیان الدخل الشامل الموحد.األجنبیة 

 
 بالصافي". -تُعرض أرباح وخسائر الصرف األجنبي في بیان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "إیرادات أخرى 

 
 شركات المجموعة (ج)

 
قتصاد متضخم) والتي لھا عملة وظیفیة تختلف عن عملة العرض یتم إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة (التي ال تعاني عملتھا من ا

 تحویل كل منھما إلى عملة العرض على النحو التالي:
 

 یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي بسعر الصرف عند اإلغالق بتاریخ بیان المركز المالي؛ )۱(
ن بیانات الدخل الشامل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال یمثل تقریباً معقوالً یتم تحویل اإلیرادات والمصاریف لكل بیان م )۲(

خ للتأثیر المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت، وفي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات والمصاریف بأسعار الصرف في تواری
 المعامالت)؛ و
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 (تابع)تحویل العمالت األجنبیة  ۲-۳
 

 (تابع)شركات المجموعة  (ج)
 
 یتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر في بیان الدخل الشامل الموحد. )۳(
 

خارجیة أو جزء منھا، تقید فروق أسعار الصرف التي سُجلت ضمن حقوق الملكیة في بیان الدخل الشامل الموحد كجزء من عند استبعاد أو بیع العملیة 
ودات ومطلوبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن البیع. وتعامل الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة الناتجة عن شراء أي منشأة خارجیة كما لو كانت من موج

ل بسعر اإلقفال بتاریخ بیان المركز المالي الموحد. ویتم تسجیل فروق الصرف الناشئة ضمن الدخل الشامل اآلخر في بیان االمنشأة الخ لدخل ارجیة ثم تحوَّ
 الشامل الموحد.

 
 تقاریر القطاعات ٤-۲
 

المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة الذي یقع یتم إعداد التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتفق مع طریقة رفع التقاریر الداخلیة إلى 
 االستراتیجیة. على عاتقھ تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة، وتم تحدید ھذا المسؤول باعتباره الرئیس التنفیذي المكلف باتخاذ القرارات

 
 األدوات المالیة ٥-۲
 

 الموجودات المالیة
 
 التصنیف )۱(
 

یف على النموذج التجاري للمجموعة في إدارة الموجودات ن، تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة بالتكلفة المطفأة. یعتمد التص۲۰۱۸ینایر  ۱اعتبارا من 
 المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة، باستثناء الموجودات المالیة التي تعتبر من أدوات حقوق الملكیة.

 
األعمال كیفیة إدارة المجموعة للموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة، أي ما إذا كان ھدف المجموعة ھو فقط تحصیل یعكس نموذج  نموذج األعمال:

ا إذا لم ینطبق أي منھم التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات.
القیمة العادلة (أي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا ب

ودات، الخبرة السابقة من خالل الربح أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذھا المجموعة بعین االعتبار في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من الموج
خاطر وإدارتھا حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیفیة تقییم أداء الموجودات وإبالغھ إلى كبار موظفي اإلدارة، وكیفیة تقییم الم

 وكیفیة تعویض المدیرین.
 

ظ بموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لجمع التدفقات النقدیة إذا كان نموذج األعمال ھو االحتفا الدفعات الحصریة للمبالغ األصلیة والربح:
 التعاقدیة والبیع، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والربح. 

 
التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل طبیعة تتفق مع ترتیب اإلقراض األساسي، أي أن الربح ال عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت 

 األساسي.یشمل سوى مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتوافق مع ترتیب اإلقراض 
 

الدین عندما، وفقط عندما، یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك التغیرات في الموجودات. تتم إعادة التصنیف من تقوم المجموعة بإعادة تصنیف استثمارات 
رات نادرة الحدوث ولم یحدث أي منھا خالل السنة.  بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر. ویتوقع أن تكون ھذه التغـی

 
 تصنیف الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 
 تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم استیفاء المعیارین التالیین:

 
 أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة. •
 للمبالغ األصلیة والفوائد.عندما تؤدي األحكام التعاقدیة إلى وجود تدفقات نقدیة بحیث تمثل دفعات حصریة  •
 

ق التي تؤدي تحدد المجموعة مقدار التغیرات في القیمة العادلة التي یمكن عزوھا إلى مخاطر االئتمان، وذلك أوالً بتحدید التغییرات بسبب ظروف السو
ویل. تتضمن ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر إلى مخاطر السوق، ثم خصم تلك التغییرات من مجموع التغیر في القیمة العادلة للسندات القابلة للتح

 السوق تغییرات في معدل الفائدة المعیاري.
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 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتصنیف الموجودات المالیة 
 

ً عند تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على سندات ملكیة غیر محتفظ بھا للمتاجرة، واختارت المجموعة ن ھائیا
 راتیجیة وترى المجموعة أن ھذا التصنیف ھو األنسب.االعتراف المبدئي أن تسجلھا في ھذه الفئة. وھذه االستثمارات تمثل استثمارات است

 
 ، كانت الموجودات المالیة للمجموعة كما یلي مع مراعاة عملیات إعادة التصنیف:۲۰۱۸ینایر  ۱في تاریخ التطبیق األولي 

 
 القیمة الدفتریة فئة القیاس  

  

 األصلي
(معیار المحاسبة الدولي رقم 

۳۹( 

 الجدید
للتقاریر (المعیار الدولي 
 )۹المالیة رقم 

 األصلي
 ألف درھم

 الجدید
 ألف درھم

 الفرق
 ألف درھم

 - ۱۳٥٬۲۸۳ ۱۳٥٬۲۸۳ التكلفة المطفأة القروض والذمم المدینة ذمم مدینة تجاریة وأخرى
 - ۱٤٬۸٥۹ ۱٤٬۸٥۹ التكلفة المطفأة القروض والذمم المدینة أرصدة نقدیة وبنكیة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات 
 - ٥۷٬۷۸۹ ٥۷٬۷۸۹ التكلفة المطفأة القروض والذمم المدینة عالقة

 متاحة للبیع سندات ملكیة
بالقیمة العادلة من خالل 

 - ٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر
  

بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة تحتفظ المجموعة بالموجودات المالیة التالیة بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبالتالي تقوم بقیاسھا الحقاً 
 الفعلیة، ناقًصا مخصص الخسارة.

 
 األرصدة النقدیة والبنكیة: تتكون األرصدة النقدیة والبنكیة من النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الجاریة. •

 
حقة من الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من األطرف ذات العالقة: الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المست •

(أو  العمالء نظیر البضائع والخدمات المقدمة في سیاق العمل االعتیادي. فإذا كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في غضون عاٍم واحٍد أو أقل
خالل دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة أیھما أطول)، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة. وإن لم یكن كذلك، یتم عرضھا كموجودات غیر 

م دھا یتمتداولة. یتم االعتراف بالذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بقیمة المقابل غیر المشروط ما لم تحتوي الذمم على عناصر تمویل جوھریة، وعن
 یتم إثباتھا بالقیمة العادلة. تنشأ الذمم المدینة األخرى من المعامالت التي تجري خارج نطاق األنشطة التشغیلیة االعتیادیة للمجموعة. وال

قة الحصول عادةً على ضمانات للذمم المدینة األخرى. یتم اإلفصاح عن المزید من المعلومات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عال
 . ۱۸في اإلیضاح 

 
للتقاریر سوف یتم اآلن تصنیف جمیع الموجودات األخرى المصنفة سابقا كقروض وذمم مدینة كموجودات مقاسة بالتكلفة المطفأة بموجب المعیار الدولي 

  . ۹المالیة رقم 
 

 االعتراف والقیاس المبدئي  )۲(
 

ً في األحكام التعاقدیة لألداة. ویتم االعتراف بمشتریات ومبیعات لمجموعة ایتم االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تصبح  طرفا
 الموجودات المالیة االعتیادیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع الموجودات.

 
لمالیة غیر وعة عند االعتراف المبدئي بقیاس الموجودات المالیة بما في ذلك الذمم المدینة التجاریة بالقیمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات اتقوم المجم

یتم تسجیل تكالیف  المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالیة.
عتراف المبدئي، المعاملة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاریف في الربح أو الخسارة.  وفوراً بعد اال

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذي  یتم االعتراف بمخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة
مطلوبات المالیة ینتج عنھ تكبد خسارة حسابیة یتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة عندما ینشأ أصل جدید. عندما تختلف القیمة العادلة للموجودات وال

 النحو التالي: عن سعر المعاملة عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باالعتراف بالفرق على
 

داً إلى أي أ)   عندما یتوفر دلیل على القیمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل (أي معطیات المستوى األول) أو استنا
 بالفرق كربح أو خسارة.أسلوب من أسالیب التقییم التي ال تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم االعتراف 

 
طفاءھا على ب)   في جمیع الحاالت األخرى، یتم تأجیل الفرق ویتم تحدید وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة لیوم واحد بشكل فردي، حیث یتم إ

 بالمالحظة أو یتم تحقیقھا من خالل التسویة.مدى عمر األداة، أو یتم تأجیلھا حتى یتم تحدید القیمة العادلة لألداة باستخدام معطیات السوق الجدیرة 
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 القیاس الالحق )۳(
 

 أدوات الدین
 

المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتھا النقدیة. وھناك ثالث فئات یعتمد القیاس الالحق ألدوات الدین على النموذج التجاري 
 قیاس تصنف فیھا المجموعة أدوات الدین وھي:

 
الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة عندما تمثل تلك التدفقات النقدیة دفعات حصریة للمبالغ  التكلفة المطفأة: •

ة، وال تعد األصلیة والربح التي تقاس بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الدیون التي تقاس بالتكلفة المطفأ
زءا من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة، ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما یتم استبعاد األصل أو تنخفض قیمتھ. تدرج إیرادات ج

 األرباح من ھذه الموجودات المالیة، إن وجدت، ضمن إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي.
 

یقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المحتفظ بھا لجمع التدفقات النقدیة  خر:القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل •
یمة التعاقدیة ولبیع الموجودات المالیة عندما تمثل التدفقات النقدیة للموجودات فقط الدفعات األصلیة والربح. ویتم تحویل الحركات في الق

اآلخر، باستثناء عند تسجیل أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة وإیرادات األرباح، إن وجدت، وأرباح الدفتریة من خالل الدخل الشامل 
 وخسائر الصرف األجنبي التي یتم تسجیلھا في الربح والخسارة. 

 
خر یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة عندما یتم استبعاد الموجودات المالیة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآل

إلى الربح أو الخسارة ویتم تسجیلھا في "أرباح/ (خسائر) أخرى. وتدرج إیرادات األرباح، إن وجدت، من ھذه الموجودات المالیة ضمن 
 إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي.

 
ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معاییر تسجیلھا بالتكلفة یقاس بالقیمالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  •

ادلة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الدیون التي تقاس بالقیمة الع المطفأة
تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض بالصافي في بیان الربح أو الخسارة ضمن من خالل الربح أو الخسارة والتي ال 

 یل. األرباح/ (الخسائر) األخرى في السنة التي تنشأ فیھا. وتدرج إیرادات األرباح، إن وجدت، من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمو
 

 أدوات حقوق الملكیة
 

وقت الحق جمیع استثمارات األسھم بالقیمة العادلة. إذا ما قررت إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر القیمة العادلة في استثمارات  تقیس المجموعة في
العتراف ر. یستمر ااألسھم ضمن الدخل الشامل اآلخر، ال یعاد تصنیف أرباح وخسائر القیمة العادلة الحقاً للربح أو الخسارة بعد إلغاء االعتراف باالستثما

 بتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإیرادات أخرى عندما یتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.
 

ي بیان األخرى ف یتم االعتراف بالتغییرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن بند الدخل/ (الخسائر)
ت في الدخل الشامل الموحد عند الضرورة. وال یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض القیمة) بشكل منفصل عن غیرھا من التغییرا

 القیمة العادلة.
 

 انخفاض القیمة )٤(
 

المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة.  ، تقوم المجموعة بالتقییم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانیة۲۰۱۸ینایر  ۱اعتبارا من 
یة في خسارة تعتمد منھجیة انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان ویتم احتسابھا بناًء على الخبرة التاریخ

دینین والظروف االقتصادیة العامة وتقییم االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في االئتمانیة للمجموعة، المعدلة لتناسب العوامل الخاصة بالم
 تاریخ التقریر، بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود عند االقتضاء.

 
ا وال تشتمل على عنصر تمویل كبیر، شھرً  ۱۲نظًرا ألن الذمم المدینة التجاریة المحتفظ بھا لدى المجموعة لھا فترة ائتمان قصیرة، أي أقل من  أو تساوي 

 للذمم المدینة.لعمر ى المتوقعة على مدالخسائر االعتراف بایتطلب ي لذ، وا۹قم رلي ولدر المعیاایسمح بھ ي لذالمبسط النھج المجموعة بتطبیق م اتقو
 

القیمة المكون من ثالت مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة  بالنسبة لجمیع الذمم المدینة األخرى، تقوم  المجموعة في نھایة كل سنة بتطبیق نھج انخفاض
 المتوقعة على جمیع أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة. 
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ذ االعتراف المبدئي. یعتمد نھج انخقاض القیمة المكون من ثالث مراحل للخسائر االئتمانیة المتوقعة على التغیر في الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة من

ري منذ االعتراف المبدئي، یتم في حالة عدم زیادة مخاطر االئتمان الخاصة باألدوات المالیة التي لم تتعرض النخفاض القیمة في تاریخ التقریر بشكل جوھ
الخسائر تصنیف ھذه األدوات المالیة في المرحلة األولى، ویتم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة الذي یتم قیاسھ في تاریخ كل تقریر بمبلغ یساوي 

ف المبدئي، یتم ترحیل ھذه األدوات المالیة التي لم شھًرا. عندما تكون ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعترا ۱۲االئتمانیة المتوقعة لمدة  
سائر االئتمانیة تتعرض النخفاض القیمة إلى المرحلة الثانیة، ویتم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة الذي یتم قیاسھ في تاریخ كل تقریر بمبلغ یساوي الخ

االئتمان لألداة المالیة بحیث لم تعد ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ المتوقعة على مدى العمر. في فترات التقریر الالحقة، إذا تحسنت مخاطر 
 شھراً.  ۱۲توقعة لمدة االعتراف  المبدئي، فإن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة یقتضي العودة إلى المرحلة األولى، أي االعتراف بالخسائر االئتمانیة الم

 
ر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي، یعتبر األصل المالي أنھ تعرض النخفاض في قیمتھ عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضا

األصل  االئتمانیة ویتم ترحیلھ إلى المستوى الثالث، ویستمر تسجیل مخصص خسائر االئتمان التي تساوي الخسائر المتوقعة مدى الحیاة أو یتم حذف
ت األرباح، إن وجدت، على أساس إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في المرحلة األولى والثانیة وعلى أساس صافي المالي. یتم حساب إیرادا

 القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في المرحلة الثالثة. 
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان
 

المالیة قد زادت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي، فإن المجموعة تقارن احتمالیة حدوث العجز عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات 
ذا التقییم، تأخذ على األداة المالیة كما في تاریخ التقریر مع احتمالیة حدوث العجز على األداة المالیة كما في تاریخ االعتراف المبدئي. وعند إجراء ھ

علومات الكمیة والنوعیة المعقولة والمثبتة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات المستقبلیة المتوفرة بدون تكبد تكلفة أو المجموعة بعین االعتبار الم
 جھد غیر مبرر. تشمل المعلومات المستقبلیة التي تؤخذ بعین االعتبار التوقعات المستقبلیة للقطاعات التي یعمل فیھا مدینو المجموعة.

 
 عن السداد تعریف العجز

 
تعریف العجز  یتوافق تعریف العجز عن السداد المستخدم من قبل المجموعة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتحویل األدوات المالیة بین المراحل مع

یمتھا االئتمانیة إذا كان ھناك دلیل عن السداد المستخدم في أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة. تعتبر المجموعة أن الموجودات المالیة قد انخفضت ق
اث) موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة لحدث واحد أو أكثر حصل بعد االعتراف المبدئي باألصل ("حدث خسارة") ویكون لذلك الحدث (أو تلك األحد

یمكن تقدیره بشكل موثوق بھ. تعتبر المجموعة العمیل  أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة على نحو
 یوًما . ۹۰في حالة عجز عن السداد إذا كان الرصید القائم متأخر السداد لمدة 

 
 سیاسة الحذف

 
واقعي للتعافي، تقوم المجموعة بحذف أصل مالي عندما تتوفر معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یعاني من صعوبات مالیة شدیدة ولیس ھناك احتمال 

لدى وتم استنفاد جمیع الجھود لتحصیل الذمم المدینة. قد تظل الموجودات المالیة المحذوفة خاضعة ألنشطة التقاضي بموجب إجراءات االسترداد 
 المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونیة عند االقتضاء. ویتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.

 
 خسائر االئتمانیة المتوقعة واالعتراف بھاقیاس ال

 
إذا حدث العجز یعد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة أحد عوامل احتمالیة العجز عند السداد والخسارة الناتجة عن العجز عن السداد (أي حجم الخسارة 

تجة عن العجز على بیانات تاریخیة معدلة بواسطة معلومات تنبؤیة كما عن السداد) والتعرض الناتج عن العجز. یستند تقییم احتمالیة العجز والخسارة النا
جودات في تاریخ ھو موضح أعاله. أما فیما یتعلق بالتعرض الناتج عن العجز، فبالنسبة للموجودات المالیة یتمثل ذلك في القیمة الدفتریة اإلجمالیة للمو

 التقریر. 
 

لجمیع األدوات المالیة ضمن المصاریف األخرى في بیان الدخل الشامل الموحد. في حالة أدوات الدین المقاسة  یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة
 بالتكلفة المطفأة، یتم عرضھا بالصافي من المخصص المتعلق بخسارة االئتمان المتوقعة في بیان المركز المالي الموحد.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۱ 

 (تابع)اسات المحاسبیة الھامة ملخص السی ۲
 

 (تابع)األدوات المالیة  ٥-۲
 

 (تابع)الموجودات المالیة 
 
 إلغاء االعتراف )٥(
 

 یُلغى االعتراف بالموجودات المالیة (أو إن أمكن جزء من األصل المالي) في أي من الحاالت التالیة:
 عندما تنقضي الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل. •
تكون المجموعة قد قامت بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدیة المستلمة أن  •

 بالكامل إلى أي طرف آخر دون أي تأخیر ملموس بناًء على ترتیبات "تمریر المدفوعات"، وإما
 لمزایا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل; أوأن تكون المجموعة قد قامت بتحویل كافة المخاطر وا •
 لم تقم المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمزایا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل، ولكنھا قامت بتحویل حق السیطرة على األصل. •

 
مدفوعات، ولم تكن قد قامت بتحویل عندما تكون المجموعة قد قامت بتحویل حقوقھا في قبض التدفقات النقدیة من الموجودات أو أبرم ترتیبات تمریر ال

تمرة في جمیع مخاطر ومزایا الموجودات أو احتفظت بھا بشكٍل كامل أو نقل السیطرة علیھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات بقدر مشاركة المجموعة المس
ً بتسجیل المطلوبات المرتبطة بذلك. ویتم قیا س الموجودات المنقولة والمطلوبات المرتبطة بھا تلك الموجودات. وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضا

 على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة.
 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السیاسات المحاسبیة المطبقة حتى  )٦(
 

 التصنیف
 

راء الموجودات المالیة. وتقوم اإلدارة بتحدید تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة كقروض وذمم مدینة. یعتمد التصنیف على الغرض الذي تم من أجلھ ش
 تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي.

 
 القروض والذمم المدینة

 
الذمم القروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوٍق نشطة. یتم إدراج القروض و

شھراً بعد نھایة الفترة المشمولة بالتقریر حیث یتم تصنیفھا  ۱۲الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن المدینة في 
 والدفعات مقدماً  كموجودات غیر متداولة. تتألف القروض والذمم المدینة لدى المجموعة من "الذمم المدینة التجاریة واألخرى" (باستثناء المبالغ المدفوعة

 ۱۸و ۱۱حات المقدمة إلى الموردین) و"األرصدة البنكیة والنقدیة" و"المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة" في بیان المركز المالي الموحد (اإلیضا
 ).۱۲و
 

 موجودات مالیة متاحة للبیع
 

غیر مصنفة في أي من الفئات األخرى ویتم إدراجھا ضمن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات غیر مشتقة مصنفة في ھذه الفئة أو 
 شھراً من تاریخ بیان المركز المالي الموحد. ۱۲الموجودات غیر المتداولة ما لم یستحق االستثمار أو تعتزم اإلدارة بیع االستثمار في غضون 

 
 االعتراف والقیاس

 
 لة زائداً تكالیف المعاملة، وتُدَرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.یتم االعتراف بالقروض والذمم المدینة مبدئیاً بالقیمة العاد

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

 
 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 
أو مجموعة من الموجودات المالیة لالنخفاض تقوم المجموعة في نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي 

ض في القیمة في القیمة. ال یُعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد تعّرض أو تعّرضت لالنخفاض في القیمة وتم تكبد خسائر االنخفا
حصل بعد االعتراف المبدئي باألصل ("حدث خسارة") ویكون إال إذا توفر دلیل موضوعي على وقوع االنخفاض في القیمة نتیجة لحدٍث واحد أو أكثر ی

تقدیره على نحٍو لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثٌر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة بشكٍل یمكن 
 موثوق بھ.
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 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۲ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)األدوات المالیة  ٥-۲
 

 (تابع) الموجودات المالیة
 

 (تابع) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 

 (تابع)موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

المدینین لصعوبات مالیة كبیرة، أو التخلف أو العجز عن قد یشمل الدلیل على االنخفاض في القیمة مؤشرات تدل على مواجھة المدین أو مجموعة من 
البیانات الجدیرة  سداد الفوائد أو الدفعات األصلیة، أو احتمالیة دخول المدین في إجراءات إشھار إفالس، أو إعادة ھیكلة مالیة من أي نوع أو عندما تشیر

ستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة المقترنة بحاالت بالمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة الم
 التخلف عن السداد.

 
فتریة تقوم المجموعة أوالً بتقییم مدى وجود دلیل موضوعي على حدوث االنخفاض في القیمة. یقاس مقدار الخسارة على أساس الفرق بین القیمة الد

ً لمعدل الفائدة األصليلألصل والقیمة الحالیة   للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة وفقا
 الفعلي لألصل المالي. یتم خفض القیمة الدفتریة لألصل واالعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل الشامل الموحد.

 
اض في القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث یحصل بعد أن یتم احتساب خسارة إذا نقص مبلغ خسارة االنخف

ً یتم إدراجھ في بیان  الدخل الشامل االنخفاض في القیمة (مثل تحّسن التقییم االئتماني للمدین)، فإن عكس خسارة االنخفاض في القیمة المحتسبة سابقا
 الموحد.

 
 ت مصنفة كمتاحة للبیعموجودا

 
القیمة.  تقوم المجموعة بنھایة كل فترة تقریر بتقییم مدى توفر دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة لالنخفاض في

لورقة المالیة لما دون تكلفتھا یعتبر أیضاً دلیالً بالنسبة الستثمارات األسھم المصنفة كمتاحة للبیع، فإن التراجع الكبیر أو طویل األجل في القیمة العادلة ل
التي یتم قیاسھا  –ة على تعّرض الموجودات لالنخفاض في القیمة. فإذا وجد مثل ھذا الدلیل بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، فإن الخسارة المتراكم

ً أي خسارة عن االنخفاض في قیمة ذلك األصل المالي التي سبق احتسابھا في بیان بوصفھا الفرق بین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة، ناقص ا
 یتم حذفھا من حقوق الملكیة الموحد وتسجیلھا بشكل مفصل ضمن بیان الدخل الشامل الموحد. –الدخل الشامل الموحد 

 
 حقوق الملكیة ال یتم عكسھا من خالل بیان الدخل الشامل الموحد.إن خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في بیان الدخل الشامل الموحد على أدوات 

 
 المطلوبات المالیة

 
 یتم االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة.

 
من خالل الربح أو الخسارة، بقیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس المطلوبات المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة 

جة بالقیمة العادلة العامالت اإلضافیة المنسوبة بشكل مباشر إلى حیازة أو إصدار المطلوبات المالیة. یتم إدراج تكالیف المعاملة للمطلوبات المالیة المدر
 ة. من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاریف في الربح أو الخسار

 
األدوات التي یتم  تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة، باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي، باستثناء

 إدراجھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

م الوفاء بالتزاماتھا أو إلغاؤھا أو انتھاؤھا. ویتم االعتراف بأي فرق بین القیمة الدفتریة تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یت
 لاللتزام المالي الذي تم إطفاؤه والمقابل المدفوع في بیان الدخل الشامل الموحد. 

 
ما عدا  ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم إلى  ۳۹لم تكن ھناك تغیرات في تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة من المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 الخسارة.االعتراف بالتغیرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 

 مقاصة األدوات المالیة
 

یمة في بیان المركز المالي الموحد عندما وجد حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ تمت مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي الق
 المحتسبة وكانت ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.
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۲۳ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)األدوات المالیة  ٥-۲
 

 موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 

الستثمارات في أدوات بالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، تدرج األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة ل
باالستثمار من خاللھ. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، الدین، فسوف یعتمد ھذا على النموذج التجاري المحتفظ 

العادلة من فإن ذلك سیتوقف على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت نھائیاً في وقت االعتراف المبدئي أن تحتسب االستثمار في حقوق الملكیة بالقیمة 
 خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 ممتلكات ومعدات ٦-۲
 

ً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاریخیة ع لى النفقات تدَرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصا
منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون المنسوبة مباشرة إلى اقتناء البنود. ال تدرج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصل 

االعتراف بالقیمة من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى 
ألخرى على بیان الدخل الشامل الموحد خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا الدفتریة للجزء المستبدل. ویتم تحمیل كافة تكالیف أعمال التصلیح والصیانة ا

 فیھا.
 

أعمارھا  یُحتسب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت بمعدالت تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قیمتھا التقدیریة المتبقیة على مدى
 اإلنتاجیة المتوقعة على النحو التالي:

 
 السنواتعدد  
  

 ۱۰ مبانٍ 
 ۸ – ٥ أثاث وتجھیزات

 ۱۰ – ۳ معدات مكتبیة وكھربائیة
 ٥ مركبات

 ۸ – ۳ معدات المطبخ
 

ة لألصل أكبر من تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة، بنھایة فترة كل تقریر. عندما تكون القیمة الدفتری
 التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم خفضھا مباشرةً إلى القیمة القابلة لالسترداد.قیمتھ 

 
بالصافي" في  -ى یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القیمة الدفتریة، ویتم احتسابھا ضمن بند "إیرادات أخر

 بیان الدخل الشامل الموحد.
 

، یتم ال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة وتشمل الممتلكات والمعدات التي یجري تطویرھا الستخدامھا مستقبال. وعندما تكون جاھزة لالستخدامتظھر األعم
 تحویلھا إلى الفئة المالئمة ویُحتسب االستھالك علیھا وفقاً لسیاسة المجموعة.

 
 موجودات غیر ملموسة ۲-۷
 
 الشھرة )أ(

 
 الزیادة في تكلفة االستحواذ على القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة في الشركة التابعة المستحوذ علیھا بتاریختمثل الشھرة 

فحص االستحواذ. تدرج الشھرة الناتجة عن عملیات االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غیر الملموسة. ال تطفأ الشھرة، ولكن تخضع ل
الشھرة  النخفاض في القیمة سنویا، أو على فترات أقصر إذا كانت األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى وجود انخفاض محتمل في القیمة، وتدرجا

للشھرة المتعلقة بالمنشأة بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة عن االنخفاض في القیمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القیمة الدفتریة 
 المبیعة.

 
د تخصَّص الشھرة إلى وحدات تولید النقد لغرض فحص االنخفاض في القیمة. ویجري التخصیص لوحدات تولید النقد أو مجموعات وحدات تولید النق

الوحدات على أقل مستوى تتم من خاللھ مراقبة الشھرة المتوقع أن تستفید من اندماج األعمال الذي ینشأ عنھ الشھرة. ویتم تحدید الوحدات أو مجموعات 
 من أجل إعداد التقاریر اإلداریة الداخلیة.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٤ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)موجودات غیر ملموسة  ۲-۷
 
 االسم التجاري )ب(
 

المكتسبة من خالل عملیات اندماج األعمال. وتحدد ھذه القیمة بحساب القیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة یتألف االسم التجاري من قیمة العالمات التجاریة 
ا أجل محدد بسبب المستقبلیة المتوقع أن تنشأ عن استخدام ھذه العالمات التجاریة في السوق. یوجد لالسم التجاري للشركة التابعة التي تم االسحواذ علیھ

عاما وال تعتزم اإلدارة وقف أعمالھا في المستقبل المنظور. یقاس االسم التجاري الحقا بالتكلفة ناقصا  ۱٥بعة لعملھا منذ ما یقرب من مزاولة الشركة التا
 خسائر انخفاض القیمة المتراكمة.

 
 اتفاقات الموردین )ج(
 

عن اندماج األعمال، وتحدَّد قیمتھا بحساب القیمة الحالیة تشمل ھذه االتفاقات حقوق توزیع المالبس واألجھزة الریاضیة لبعض الموردین والتي نتجت 
تكالیف على مدى للمنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتوقع أن تنشأ من ھذه العقود والعالقات. یحتسب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع ال

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة بفترة سنتین.
 
 برمجیات الحاسوب )د(
 

ه رسملة رخص برمجیات الحاسوب المكتسبة على أساس التكالیف التي یتم تكبدھا في شراء برنامج معین وتجھیزه لالستخدام المخصص لھ. تطفأ ھذتتم 
یات سنوات. وتُحتسب التكالیف المرتبطة بتطویر أو صیانة برمج ٥إلى  ۲التكالیف على مدى األعمار اإلنتاجیة لھذه البرمجیات والمقدرة بفترة من 

 الحاسوب ضمن المصاریف في بیان الدخل الشامل الموحد عند تكبدھا.
 
 اتفاقیات االمتیاز )ه(
 

قیمة الحالیة تشمل اتفاقیات االمتیاز االتفاقیات المبرمة مع األطراف األخرى للحصول على حق تشغیل وإدارة سالسل المطاعم، وتحدَّد قیمتھا بحساب ال
التي یتوقع أن تنشأ من ھذه االتفاقیات على مدار أعمارھا اإلنتاجیة. یحتسب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع للمنافع االقتصادیة المستقبلیة 

 سنوات. ۱۰إلى  ٥التكالیف على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة بفترة من 
 

 الموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة ۲-۸
 

معاملة بیع بدال تصنف الموجودات غیر المتداولة (أو مجموعات االستبعاد) كمحتفظ بھا للبیع إذا كان سیتم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل رئیسي من خالل 
تكالیف البیع، باستثناء من االستخدام المستمر لھا، وعندما ترتفع احتماالت بیعھا. تقاس ھذه الموجودات بقیمتھا الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصا 

درج بالقیمة الموجودات مثل الموجودات الضریبیة المؤجلة والموجودات الناشئة من منافع الموظفین والموجودات المالیة واالستثمارات العقاریة التي ت
 العادلة والحقوق التعاقدیة بموجب عقود التأمین، التي تستثنى تحدیدا من ھذا الشرط.

 
االنخفاض في القیمة عن أي انخفاض مبدئي أو الحق في قیمة األصل (أو مجموعة االستبعاد) لما دون قیمتھ العادلة ناقصا تكالیف  یتم احتساب خسارة

ى أي یث ال تزید علالبیع. ویتم االعتراف باألرباح الناجمة عن أي زیادات الحقة في القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع لألصل (أو مجموعة االستبعاد)، بح
المتداولة (أو  خسارة متراكمة عن انخفاض القیمة المعترف بھا سابقا. یتم إثبات األرباح أو الخسائر التي سبق االعتراف بھا بتاریخ بیع الموجودات غیر

 مجموعة االستبعاد) في تاریخ إلغاء التسجیل.
 

تلك التي تعد جزءاً من مجموعة استبعاد) إذا صنفت على أنھا محتفظ بھا  ال یتم حساب استھالك أو إطفاء على الموجودات غیر المتداولة (بما في ذلك
. تصنف للبیع. ویستمر تسجیل الفائدة وغیرھا من المصاریف المتعلقة بمجموعة المطلوبات المخصصة لالستبعاد والمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبیع

موعة الموجودات المخصصة لالستبعاد والمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبیع بشكل منفصل الموجودات غیر المتداولة على أنھا محتفظ بھا للبیع وتدرج مج
ل عن عن غیرھا من الموجودات في بیان المركز المالي الموحد. ویتم عرض مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع بشكل منفص

 المطلوبات األخرى في بیان المركز المالي الموحد.
 

و منطقة جغرافیة العملیة المتوقفة ھي أحد مكونات المنشأة التي تم استبعادھا أو التي تم تصنیفھا کمحتفظ بھا للبیع والتي تمثل نشاطا رئیسیا مستقال أ
رض إعادة البیع. یتم للعملیات، أو ھي جزء من خطة واحدة مقررة الستبعاد ھذا النشاط أو منطقة العملیات، أو ھي شركة تابعة یتم اقتناؤھا حصرا بغ

 عرض نتائج العملیات المتوقفة بشكل منفصل في بیان الدخل الشامل الموحد.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٥ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ۲-۹
 

ً لتحري االنخفاض في قیمتھا. تتم مراجعة الموجودات ال تخضع الموجودات التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد مثل  الشھرة لإلطفاء، بل یتم فحصھا سنویا
السترداد. یتم التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة ل

ً للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة احتساب خسارة االنخفاض في القیمة وف قا
لدى أدنى المستویات العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. وألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات 

في قیمتھا لتي تتوفر لھا تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكٍل منفصل (وحدات تولید النقد). تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض ا
 لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر.

 
على الشھرة حتى تنخفض قیمتھا بالكامل، وسیتم تحمیل انخفاض القیمة اإلضافي لغرض تقییم االنخفاض في القیمة، سیتم تحمیل االنخفاض في القیمة أوالً 

 على االسم التجاري.
 

 مخزون ۲-۱۰
 

فقات المتكبدة في یدرج المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القیمة البیعیة، أیّھما أقل. تحدَّد تكلفة المخزون باستخدام طریقة المتوسط المرّجح، وتشمل الن
قصاً لى المخزون وإحضاره إلى موقعھ الحالي وحالتھ الراھنة. إن صافي القیمة البیعیة تمثل سعر البیع التقدیري في سیاق العمل االعتیادي نااالستحواذ ع

 مصاریف البیع المتغیرة المعمول بھا.
 

 ذمم مدینة تجاریة ۲-۱۱
 

المبیعة أو الخدمات المقدمة في سیاق العمل االعتیادي. فإذا كان من المتوقع تحصیل الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء نظیر البضائع 
ا لم یكن كذلك، ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة إذا كانت أطول)، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة. وإذ

ً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. تحتسب  الذمم المدینة التجاریة مبدئیا
 ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة.

 
مخصصاً للخسارة المتوقعة على لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي یستخدم  ۹تطبق المجموعة النھج المبسط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

مان المشتركة مدى العمر لجمیع الذمم التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة على أساس خصائص مخاطر االئت
وعة التاریخیة في خسارة االئتمان، والتي یتم وعدد أیام التأخر عن السداد. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة لرصد المخصصات تستند إلى خبرة المجم

 تعدیلھا لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي المؤثرة على قدرة العمالء على تسویة الذمم المدینة.
 

إلى عدم وجود توقعات معقولة للتحصیل، من  یتم حذف الذمم المدینة التجاریة عندما ال یوجد توقعات معقولة للتحصیل. وتتضمن المؤشرات التي تشیر
 بین أمور أخرى، فشل المدین في االتفاق على خطة سداد مع المجموعة.

 
 نقد وما في حكمھ ۲-۱۲
 

تحقاق أصلیة ات اسفي بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الحالیة والودائع ألجل بفتر
 تبلغ ثالثة أشھر أو أقل.

 
 رأس المال ۲-۱۳
 

 تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة.
 

 قروض ۲-۱٤
 

طفأة، كمــا یتم االعتراف بأي یتم االعتراف بالقروض مبدئیاً بالقیمة العادلة بالصافي من تكالیف المعاملة التي تم تكبدھـــا. ویتم الحقـــاً بیانھا بالتكلفة الم
طریقة  بین المبالغ المحصلة (بالصافي من تكالیف المعاملة) والقیمة االستردادیة في بیان الدخل الشامل الموحد على مدى فترة القروض باستخدامفرق 

أن یتم سحب الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف باألتعاب المدفوعة على تسھیالت القروض كتكالیف معامالت القروض إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل 
، تتم بعض أو كامل التسھیل. وفي ھذه الحالة، یتم تأجیل األتعاب حتى حدوث السحب. وإذا كان من غیر المحتمل أن یتم سحب بعض أو كامل التسھیل

 رسملة األتعاب كدفعات مقدمة لخدمات السیولة ویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیالت المتعلقة بھا.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٦ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)قروض  ۲-۱٤
 

صل لالستخدام تتم رسملة تكالیف القروض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أي أصل مؤھل خالل الفترة الزمنیة المطلوبة الستكمال وتجھیز األ
تكالیف القروض ضمن المصاریف على أساس نسبة الفترة الزمنیة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. تصنَّف القروض المقصود منھ. وتدرج جمیع 

بیان المركز ضمن المطلوبات المتداولة ما لم یتوفر لدى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ 
 .المالي الموحد

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۲-۱٥
 

یمة الحالیة اللتزام یتم االعتراف بالتزام مكافآت نھایة الخدمة للموظفین في بیان المركز المالي الموحد فیما یتعلق بخطط منافع التقاعد المحددة  وھو الق
 مقدرة. المنافع المحددة في نھایة فترة التقریر. ویتم حساب التزام المنافع المحددة سنویا باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة ال

 
فائدة على سندات ویتم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة عن طریق خصم التدفقات النقدیة الخارجة المستقبلیة المقدرة وباستخدام معدل ال

ة. في الدول التي ال یوجد فیھا سوق الشركات عالیة الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بھا المنافع والتي لھا آجال تقارب آجال االلتزامات ذات الصل
 نشطة لھذه السندات، یتم استخدام أسعار السوق على السندات الحكومیة.

 
ھذه  یتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طریق تطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزامات المنافع المحددة وقیمة موجودات الخطة. ویتم إدراج

 لموظفین في بیان الدخل الشامل الموحد. التكلفة ضمن مصاریف منافع ا
 

ھا، مباشرة في یتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن تعدیالت التجربة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة، في الفترة التي تنشأ فی
 ق الملكیة الموحد وبیان المركز المالي الموحد. الدخل الشامل اآلخر. ویتم إدراجھا ضمن النتائج المتراكمة في بیان التغیرات في حقو

 
ح أو الخسارة یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن التعدیالت أو حاالت التخفیض مباشرة للخطة في الرب

 باعتبارھا تكالیف خدمة سابقة.
 

 ذمم دائنة تجاریة وأخرى ۲-۱٦
 

ة الدائنة التجاریة واألخرى ھي عبارة عن التزامات بسداد مستحقات الموردین ومنافع الموظفین وغیرھا من المستحقات. تصنَّف الذمم الدائنالذمم 
االعتراف یتم األخرى كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وخالفاً لذلك یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة. 

 بالمطلوبات المالیة المدرجة في المطلوبات التجاریة واألخرى مبدئیا بالقیمة العادلة والحقا بالتكلفة المطفأة.
 

 إیرادات ۲-۱۷
 

 :۱٥رقم ة تعترف المجموعة بإیرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات، كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقاریر المالی
 

 : تحدید العقد (العقود) مع العمیل۱الخطوة 
 

 یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المعاییر لكل من تلك الحقوق وااللتزامات.
 

 : تحدید التزامات األداء في العقد۲الخطوة 
 

 عد بتسلیم بضاعة أو تقدیم خدمة إلى العمیل.یعّرف التزام األداء في العقد على أنھ و
 

 : تحدید سعر المعاملة۳الخطوة 
 

لى العمیل، تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن یكون مستحقاً لھا مقابل تحویل السلع أو الخدمات المتفق علیھا إ
 باستثناء المبالغ المحّصلة نیابة عن الغیر.

 
 : تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد٤الخطوة 

 
لذي تتوقع بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یمثل مقدار الثمن ا

 المجموعة أن یكون مستحقاً لھا مقابل الوفاء بكل التزام أداء.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۷ 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)إیرادات  ۲-۱۷
 

 : االعتراف باإلیرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء٥الخطوة 
 

 المعاییر التالیة:تفي المجموعة بالتزام األداء وتسجل اإلیرادات على مدى فترة من الزمن إذا تم استیفاء أحد 
 
 یتلقى العمیل ویستفید في نفس الوقت من المزایا التي یوفرھا أداء المجموعة أثناء وفاء المجموعة باألداء. •
 ینشئ أداء المجموعة أصالً یقع تحت سیطرة العمیل أو یحّسنھ عند إنشاء ھذا األصل أو تحسینھ. •
وعة ویكون للمجموعة حق مُلزم بقبض دفعات عن التزامات األداء المكتملة حتى أن ال ینشئ أداء المجموعة أصالً باستخدام بدیل للمجم •

 تاریخھ.
 

 .بالنسبة اللتزامات األداء التي لم یتم استیفاء أحد شروطھا المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات عندما یتم تلبیة التزام األداء
 

سلع أو الخدمات المتفق علیھا، فإن ذلك ینشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي یحققھ األداء أو عندما تلبي المجموعة التزام أداء من خالل تسلیم ال
دفعات مقدمة  -العقد الذمم المدینة غیر المفوترة. عندما یتجاوز مبلغ الثمن المستلم من العمیل مبلغ اإلیراد المعترف بھ، فإن ذلك یؤدي إلى التزام بموجب 

 من العمالء.
 

 والرسوم. إلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المالي المقبوض أو مستحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المتفق علیھا تعاقدیاً وباستثناء الضرائب تقاس ا
 
 أغذیة ومشروبات )أ(

 
لصافي من یتم االعتراف باإلیرادات من مبیعات األغذیة والمشروبات في نقطة زمنیة معینة، أي عند تحویل السیطرة إلى العمیل. وتظھر اإلیرادات با

 الخصومات. 
 
 بیع السلع )ب(
 

المستحق، بعد خصم المرتجعات والخصومات التجاریة تقاس اإلیرادات الناتجة من بیع السلع في سیاق العمل االعتیادي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو 
 وحسومات الجملة، ویتم االعتراف باإلیرادات في نقطة زمنیة معینة، أي عند نقل ملكیة السلع.

 
 إیرادات وتكالیف تمویل ۲-۱۸
 

یتم تسجیل إیرادات الفائدة عند استحقاقھا في بیان تتألف إیرادات التمویل من إیرادات الفائدة على االستثمارات طویلة األجل والودائع البنكیة األخرى. 
 الدخل الشامل الموحد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 
عتادة، ویتم تمثل تكالیف التمویل في األساس المصاریف مستحقة الدفع عن القروض التي یتم الحصول علیھا من المؤسسات المالیة باألسعار التجاریة الم

 یف في بیان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.تسجیلھا ضمن المصار
 

 إیجارات ۲-۱۹
 

أنھا عقود إیجار إن عقود اإلیجار التي ال یتم تحویل جزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة المتعلقة بھا إلى المجموعة بصفتھا المستأجر یتم تصنیفھا على 
بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة (صافیة من أي حوافز مستلمة من المؤّجر) على بیان الدخل الشامل الموحد بطریقة تشغیلیة. ویتم تحمیل الدفعات التي تتم 
 القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 
 ربحیة السھم ۲-۲۰
 

األرباح/ (الخسائر) المنسوبة لحملة األسھم  تقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة األسھم األساسیة ألسھمھا العادیة. تُحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم
رّجح لعدد أسھم العادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. أما ربحیة السھم المخفضة فتحتسب بتعدیل المتوسط الم

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



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۸ 

 إدارة المخاطر المالیة ۳
 

 عوامل المخاطر المالیة ۳-۱
 

العادلة) ومخاطر تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة 
عدم  االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة بتقییم المخاطر لمواجھة كل خطر من ھذه المخاطر. ویركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على

 للمجموعة. إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویھدف إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالي
 

 مخاطر السوق (أ)
 

ن لھا تأثیر مخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بالتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم التي یكو
وق ھو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتھا مستقبلي على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر الس

 من خالل مقاییس مقبولة مع تعظیم العائد على المخاطر. ینشأ تعرض المجموعة لمخاطر السوق مما یلي:
 
 مخاطر صرف العملة األجنبیة )۱(
 

لدى المجموعة استثمار في مشروع مشترك یعمل في المملكة المتحدة، ولذلك فھي معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبیة الناشئة عن التعرضات 
 للعمالت فیما یتعلق بالجنیھ االسترلیني. یتم مراقیة ھذه المخاطر والحد منھا من خالل تحلیل وضع العملة األجنبیة. 

  
) مقابل الدرھم اإلماراتي مع بقاء %۱۰: ۲۰۱۷( %۱۰یما لو كان سعر صرف الجنیھ االسترلیني قد انخفض / ارتفع بواقع ، ف۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 درھم).  ٦٦٬۲٦٦: ۲۰۱۷درھم ( ٦٤٬۸۸۳كافة المتغیرات األخرى ثابتة، لكان الدخل الشامل السنة قد ارتفع / انخفض بواقع 
 
 مخاطر األسعار )۲(
 

رض ھام لمخاطر األسعار ألنھا ال تملك أي أوراق مالیة أو سلع مدرجة. تتعرض المجموعة ببعض المخاطر فیما یتعلق باستثمار ال یوجد للمجموعة تع
 الصكوك غیر المدرجة ولكن ال یعتبر التعرض جوھریاً. 

 
 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة )۳(
 

الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا المحملة بالفائدة (القروض بسعر متغیر). تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 
في السوق على  على التدفقات النقدیة بسبب القروض المحملة بأسعار فائدة متغیرة. تتعرض المجموعة لتأثیر التغیرات في مستویات أسعار الفائدة السائدة

في حال ز المالي الموحد والتدفقات النقدیة. یمكن أن تزداد فروق الفائدة نتیجة لھذه التغیرات ولكنھا قد تعمل على تقلیل الخسائر أو ظھورھا بیان المرك
 تتحوط المجموعة نشوء حركات غیر متوقعة. تراقب اإلدارة یومیًا وتضع حدوًدا لمستوى عدم مطابقة إعادة تسعیر أسعار الفائدة التي یمكن القیام بھا. وال

 ضد تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة.
 

 مع بقاء جمیع %۱،  فیما لو كانت أسعار الربح والفائدة على القروض ذات المعدل المتغیر قد ارتفعت / انخفضت بنسبة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
ألف درھم)،  ۳۰۰: ۲۰۱۷ألف درھم ( ۲۰٥انخفضت بواقع قد ارتفعت /  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المتغیرات األخرى ثابتة، لكانت خسارة السنة المنتھیة في 

 وذلك كنتیجة رئیسیة الرتفاع / انخفاض تكلفة التمویل على القروض ذات السعر المتغیر.
 

ھایة فترة بنفیما یلي مدى تعّرض قروض المجموعة للتغیرات في أسعار الفائدة وتواریخ إعادة التسعیر التعاقدیة للقروض المحملة بأسعار فائدة ثابتة 
 التقریر:

 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

 
  

 ۱۳۸٬۰۰۰ ٦٦٬٤۸٦ غیر خاضعة إلعادة التسعیر
   

   تواریخ إعادة التسعیر: -سعر الفائدة 
 ٤۰۳٬٦٤۰ ۳۷٥٬۸۳۰ أشھر أو أقل ۳
 ٤٤۲٬۳۱٥٤ ٦۱٬٦٤۰ 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۹ 

 (تتمة)إدارة المخاطر المالیة  ۳
 

 (تابع)عوامل المخاطر المالیة  ۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (ب)
 

) و"أرصدة نقدیة وبنكیة" (باستثناء النقد ۱۱تنشأ مخاطر االئتمان باألساس من "ذمم مدینة تجاریة وأخرى"  (باستثناء الموجودات غیر المالیة) (إیضاح 
). لدى المجموعة سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. ویجب ۱۸ )، و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" (إیضاح۱۲في الصندوق) (إیضاح 

ئتمان، سواء من تسویة المبیعات إلى العمالء نقداً أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئیسیة، مما یخفف مخاطر االئتمان. ال یوجد تركیز جوھري لمخاطر اال
ددة و/ أو المناطق. ویتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في القیمة الدفتریة خالل التعرض للعمالء األفراد و/أو قطاعات الصناعة المح

 للموجودات المالیة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 

االئتمانیة المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على لقیاس الخسائر  ۹تطبق المجموعة المنھج المبسط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة.

 
 السداد. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أیام التأخر عن

 
خسائر واللي التواعلى  ۲۰۱۸ینایر  ۱أو  ۲۰۱۸یسمبر د ۳۱قبل ا شھرً ۳٦ة فترل خالجداول سداد المبیعات لمتوقعة على ارة لخسات اتعتمد معدال

ة. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة على عوامل االقتصاد الكلي التي لفتره اذل ھلمقابلة  خالایخیة رلتانیة االئتماا
ائعھا على أنھما ثر على قدرة العمالء على تسویة الذمم المدینة. حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة في الدول التي تقوم فیھا ببیع بضتؤ

 أكثر العوامل أھمیة، وبالتالي تقوم بتعدیل معدالت الخسارة التاریخیة بناًء على التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل.
 

) للذمم ۹(عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۱۸ینایر  ۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ھذا األساس، تم تحدید مخصص الخسارة كما في على 
 المینة التجاریة على النحو التالي:

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

  
 المجموع

 ألف درھم

غیر متأخرة 
 السداد  

 ألف درھم
أشھر    ۳حتى 

 ألف درھم
 أشھر ٦إلى  ۳بین 

 ألف درھم
 أشھر ٦أكثر من 
 ألف درھم

      
 %٤٦ %٥۰ %۲۷ %۱۱ %۳۹ معدل الخسارة المتوقعة
 ۱٬۳٥۷ ۱٤ ۱٦۸ ۲٤۳ ۱٬۷۸۲ إجمالي القیمة الدفتریة

 ٦۲۰ ۷ ٤٥ ۲۷ ٦۹۹ مخصص الخسارة
            

 ۲۰۱۸ینایر  ۱

  
 المجموع

 ألف درھم

غیر متأخرة 
 السداد

 ألف درھم
أشھر    ۳حتى 
 درھم ألف

 أشھر ٦إلى  ۳بین 
 ألف درھم

 أشھر ٦أكثر من 
 ألف درھم

      
 %۳۳ %٤۱ %۲٥ %۷ %۲٤ معدل الخسارة المتوقعة
 ۷۸٤ ٤٤٥ ۳٦۹ ۹۱۳ ۲٬٥۱۱ إجمالي القیمة الدفتریة

 ۲٥۷ ۱۸۱ ۹۳ ٦۲ ٥۹۳ مخصص الخسارة
 

 مع مخصص الخسارة االفتتاحي: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي تسویة بین مخصص الخسارة الختامي للذمم المدینة التجاریة كما في 
 

 

۲۰۱۸ 
 ألف درھم

۲۰۱۷ 
 ألف درھم

   
    - ٥۹۳ ۳۹محتسب وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  - ۲۰۱۸ینایر  ۱مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

    -    - مبالغ معاد بیانھا من خالل األرباح المحتجزة االفتتاحیة
محسوب بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  - ۲۰۱۸ینایر  ۱االفتتاحیة كما في مخصص الخسارة 

    - ٥۹۳ ۹رقم 
 ٥۹۳ ۱۰٦ زیادة مخصص الخسارة المدرج في الربح أو الخسارة خالل السنة

 ٥۹۳ ٦۹۹ دیسمبر ۳۱في 
 

أحد كبار موظفي اإلدارة في المجموعة. بناًء على تقییم اإلدارة، ال تتعلق أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بالشركات التي یسیطر علیھا 
 یوجد أي قلق بشأن قابلیة استرداد تلك األرصدة.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۰ 

 (تتمة)إدارة المخاطر المالیة  ۳
 

 (تابع)عوامل المخاطر المالیة  ۳-۱
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  (ب)
 
 العمالء والذمم المدینة األخرىالذمم المدینة من  )۱(
 

ً لمعاییر تضعھا المجموعة قبل إبرام العقود وغیرھا من التر تیبات. كما تخضع الذمم یتم تقییم الجدارة االئتمانیة للعمالء والمدینین التجاریین اآلخرین وفقا
اریخ التقریر یمثل القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المدینة غیر المستحقة لرقابة منتظمة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في ت

 المالیة.
 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

   
 ۱۳٥٬۲۸۳ ۱۳٬٥٦۳ ذمم مدینة تجاریة وأخرى*

 ٥۷٬۷۸۹ ۲۱٬٦٥۷ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۳٥٬۲۲۰ ۱۹۳٬۰۷۲ 
 

 ).۱۱أعاله ال تشمل الدفعات المقدمة للموردین والمبالغ المدفوعة مقدماً (إیضاح * الذمم المدینة التجاریة واألخرى المبینة 
 

مدینة مع شركات تتكون الذمم المدینة األخرى من الودائع المتعلقة في الغالب بعقود اإلیجار وھي غیر متأخرة وغیر منخفضة القیمة. وتكون معظم الذمم ال
تحدة وتم رصد مخصصات كافیة لھا. إن الرصید المتبقي لدى أطراف مقابلة ذات سمعة جیدة وتصنیفات ائتمانیة التأجیر الكبیرة في اإلمارات العربیة الم

 منخفضة إلى مقبولة. 
 

 ز عن السداد.لم یتم اعتبار األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة متأخرة السداد أو تعرضت لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة ولیس لھا تاریخ في العج
ت تعتبر مخاطر االئتمان فیما یتعلق بأرصدة األطراف ذات العالقة ضئیلة ویكون مخصص انخفاض القیمة مقابل ھذه األرصدة غیر جوھري للبیانا

 المالیة الموحدة بالمجموعة. 
 

 ال توجد ضمانات لألرصدة المدینة للتأكد من تحصیلھا.
 
 مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكیة )۲(
 

المعتمدین المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى باستثمار األموال الفائضة لدى األطراف المقابلة تقوم 
بجدارة ائتمانیة  والموثوقین فقط وتحدید سقوف ائتمانیة لكل طرف مقابل. تقتصر الودائع البنكیة والودائع ألجل على الودائع لدى مؤسسات مالیة تتمتع

وكالة مودیز أو ما  مرتفعة. یعرض الجدول التالي تحلیالً لألرصدة النقدیة والبنكیة وفقاً لدرجة التصنیف االئتماني بنھایة فترة التقریر بناًء على تصنیف
 یعادلھ للعالقات البنكیة الرئیسیة:

 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 ألف درھم ألف درھم  التصنیف
    

A3  ٥٤٥ ۱۲٬۹۱۹ 
Baa1  - ۲۱٤ 

 ۱٬۰۸۰ ٥۲٤  غیر مصنّف
  ۱٬۰٦۹ ۱٤٬۲۱۳ 

 
ألف درھم). ال یوجد حاجة لمخصص انخفاض  ٦٤٦: ۲۰۱۷ألف درھم ( ٤۱۸النقد وما في حكمھ المبین في الجدول ال یشمل النقد في الصندوق بقیمة 

 القیمة حیث أن مخاطر االئتمان تعتبر ضئیلة. 
 

بدون تصنیف ائتماني معتمد، ومع ذلك ترى اإلدارة أن ھذه البنوك تعد من المؤسسات المالیة ذات الجودة االئتمانیة * الرصید المحتفظ بھ لدى البنوك 
 العالیة.

 
 مخاطر السیولة (ج)

 
كاف من التسھیالت  تنطوي اإلدارة الحكیمة لمخاطر السیولة على االحتفاظ بما یكفي من النقد واألوراق المالیة المتداولة، وتوفر التمویل من خالل قدر

ونة عملیة االئتمانیة الملزمة، والقدرة على تصفیة مراكز السوق. ونظرا للطبیعة الحیویة ألعمال المجموعة، فإن المجموعة تھدف إلى الحفاظ على مر
لنقدیة الفعلیة والمتوقعة والحفاظ على التمویل بتوفیر القنوات االئتمانیة الملزمة. وتدیر المجموعة على نحو فاعل مخاطر السیولة بمراقبة التدفقات ا

تاریخ بیان احتیاطیات نقدیة كافیة. یحلل الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقیة من 
التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة، بما في ذلك الفوائد  المركز المالي الموحد حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. وتمثل المبالغ المعروضة في الجدول

 عند االقتضاء.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۱ 

 (تتمة)إدارة المخاطر المالیة  ۳
 

 (تابع)عوامل المخاطر المالیة  ۳-۱
 

 (تابع)مخاطر السیولة  (ج)
 

 
 خالل 

 سنة واحدة
 ٥إلى  ۲

 سنوات
 ٥أكثر من 

 المجموع سنوات
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

      
      ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 ۹۳٬۹۳۷ - - ۹۳٬۹۳۷  )۱۷ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 
 ٤۹٤٬۱۳٥ ٤۲٬٦۰۹ ۸۸٬٤۲۳ ۳٦۳٬۱۰۳  )۱٥قروض (إیضاح 

  ٤٥۷٬۰٤۰ ۸۸٬٤۲۳ ٤۲٬٦۰۹ ٥۸۸٬۰۷۲ 
      

      ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ۱۰۲٬٤۰٥    - - ۱۰۲٬٤۰٥  )۱۷(إیضاح ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ٦۷٥٬٥۹۷ ۲۷۳٬٥۳٦ ۱۷۳٬۲۳۳ ۲۲۸٬۸۲۸  )۱٥قروض (إیضاح 
  ۳۳۱٬۲۳۳ ۱۷۳٬۲۳۳ ۲۷۳٬٥۳٦ ۷۷۸٬۰۰۲ 

 
) ونتیجة لذلك، ھناك مخاطر سیولة في أن توقیت إعادة ھیكلة رأس المال ۱-۲عانت المجموعة من نقص في الموارد النقدیة خالل السنة (إیضاح رقم 

الیًا مع مؤكد وأن المجموعة تحتاج إلى تمویل حتى ذلك التاریخ. من أجل أن تكون قادرة على االستجابة لمتطلبات السیولة، فإن المجموعة تتفاوض ح غیر
) ۱-۲اح رقم أحد المقرضین من أجل تمدید شروط الدفع ألحد قروضھا الرئیسیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة بصدد إعادة ھیكلة رأس المال (إیض

 الذي من المتوقع أن یولد تدفقات نقدیة إلدارة مخاطر السیولة.
 

 إدارة مخاطر رأس المال ۳-۲
 

حاب المصلحة تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حمایة قدرتھا على االستمرار كمنشأة عاملة بھدف توفیر العوائد للمساھمین والمنافع ألص
 على ھیكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.اآلخرین والمحافظة 

 
للمساھمین  وبھدف المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یمكن أن تعدل المجموعة مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إعادة رأس المال

لدى الشركات العاملة في نفس المجال، تراقب المجموعة رأس  أو إصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لخفض الدین. وتمشیا مع الممارسات المتبعة
القروض المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بوصفھا صافي الدین مقسوماً على مجموع رأس المال. یتم حساب صافي الدین كمجموع 

ً النقد وما في حكمھ. یتم حساب مجموع رأس المال (بما فیھا "القروض المتداولة وغیر المتداولة" حسبما ھو وارد في بیان الم ركز المالي الموحد) ناقصا
 بوصفھ "حقوق الملكیة" كما ھو وارد في بیان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدین.

 
 :۲۰۱۷و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي نسبة المدیونیة في 

 

 
 .۱-۲رأس المال والدیون التجاریة. راجع اإلیضاح رقم كما ھو موضح أعاله، فإن نسبة الدین لدى المجموعة مرتفعة وھي بصدد إعادة ھیكلة 

 
 تقدیر القیمة العادلة ۳-۳
 

 حو التالي:تحلل القائمة التالیة األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم. لقد تم تحدید مستویات التقییم المختلفة على الن
 
 ).۱النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة (المستوى  األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق •
المعطیات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجدیرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء كانت  •

 مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من األسعار) (المستوى الثاني).
 ).المعطیات الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بیانات سوق جدیرة بالمالحظة (وھي المدخالت غیر الجدیرة بالمالحظة) (المستوى •
 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

 
  

 ٥٥٦٬۹۳٤ ٤٥۳٬۷۹٤ مجموع القروض
 )۱٤٬۸٥۹( )۱٬٤۸۷( ناقصاً: أرصدة نقدیة وبنكیة

 ٥٤۲٬۰۷٥ ٤٥۲٬۳۰۷ صافي الدین
 ٤۸٬۰۹۰ )۲٤۹٬۹۰۹( حقوق الملكیة

 ٥۹۰٬۱٦٥ ۲۰۲٬۳۹۸ مجموع رأس المال
 %۹۲ %۲۲۳ نسبة المدیونیة



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۲ 

 (تتمة)إدارة المخاطر المالیة  ۳
 

 (تابع)تقدیر القیمة العادلة  ۳-۳
 

المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد. تعتبر السوق سوقاً نشطة تستند القیمة العادلة لألدوات 
لتسعیر أو في حال كانت األسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال أو الوكالء أو الوسطاء أو االتحادات الصناعیة أو شركات خدمات ا

معلنة ئات الرقابیة حیث تمثل تلك األسعار المعامالت الفعلیة والمتكررة بانتظام في السوق والمبرمة على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق الالھی
 المستخدمة للموجودات المالیة المملوكة للمجموعة ھي أسعار الطلب الحالیة. یتم إدراج ھذه األدوات ضمن المستوى األول.

 
عطیات العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في األسواق النشطة على أسالیب التقییم. تعمل ھذه األسالیب على تحقیق االستفادة القصوى من متستند القیمة 

المطلوبة السوق المتاحة الجدیرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقدیرات الموضوعة من قبل المنشأة. وإذا كانت جمیع المعطیات الھامة 
 لقیاس القیمة العادلة لألدوات معطیات جدیرة بالمالحظة، فإنھ یتم إدراج ھذه األدوات ضمن المستوى الثاني.

 
ھناك أي وفي حال لم تستند واحدة أو أكثر من المعطیات الھامة على بیانات سوقیة جدیرة بالمالحظة، تُدرج األدوات ضمن المستوى الثالث. لم تكن 

 لمستویات.تحویالت بین ا
 

لتالي موجودات یتم استخدام األسعار المعلنة لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یعرض الجدول ا
 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المجموعة المقاسة بالقیمة العادلة بتاریخ 

 
 المستوى الثاني 

 ألف درھم 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

  الموجودات
  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٤۲٬٦٥۰ )۷استثمار في سندات األسھم (إیضاح  -
  

  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
  الموجودات

  موجودات مالیة متاحة للبیع
 ٥۰٬۰۰۰ )۷استثمار في سندات األسھم (إیضاح  -
 

درھم خالل السنة ألطراف ثالثة متعددة غیر  ۷٬۳٥۰٬۰۰۰من المستوى الثاني حیث باعت المجموعة صكوكاً بقیمة تم اعتبار القیمة العادلة للصكوك 
 أنھا مناسبة. ۲۰۱۸مرتبطة والتي كانت مثل القیمة الدفتریة الحالیة. وعلى ھذا األساس، تم اعتبار القیمة العادلة في نھایة عام 

 
االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة من المفترض أن تقارب قیمھا العادلة نظراً لطبیعة الذمم المدینة التجاریة إن القیمة الدفتریة ناقصاً مخصص 

دل الفائدة السوقي قصیرة األجل. یتم تقدیر القیمة العادلة للمطلوبات المالیة ألغراض اإلفصاح بخصم التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة باستخدام مع
 الي المتوفر لدى المجموعة ألدوات مالیة مشابھة. تقارب القیم الدفتریة للذمم المدینة والدائنة األخرى قیمھا العادلة.الح

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤
 

لمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصاریف یتطلب إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة من اإلدارة اتخاذ قرارات وتقدیرات وافتراضات یكون لھا تأثیر على ا
من  والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن االلتزامات المحتملة بتاریخ التقریر. وبخالف ذلك، فإن الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات

 ر في الفترات المستقبلیة.الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأث
 

تي یعتقد أنھا یتم تقییم التقدیرات واآلراء بشكل متواصل حیث تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، والتي من بینھا توقعات األحداث المستقبلیة ال
 معقولة بموجب الظروف المحیطة.

 
 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة

 
تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة، بطبیعة الحال، مع النتائج الفعلیة ذات تقوم المجموعة بوضع 

 الصلة.
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۳ 

 (تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٤
 

التسبب بإحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في غضون السنة إن التقدیرات واالفتراضات التي لھا مخاطر كبیرة في 
 المالیة القادمة مبینة أدناه.

 
 انخفاض قیمة الشھرة واالسم التجاري

 
سنوي لتحدید ما إذا كان كل من الشھرة واالسم التجاري قد تعرضا النخفاٍض في قیمتھما أو عندما یكون ھناك  فحصتتمثل سیاسة المجموعة في إجراء 

التي تتطلب استخدام قید اإلستخدام وحدات تولید النقد على أساس حسابات القیمة لمؤشر على احتمال انخفاض قیمتھما. حُددت المبالغ القابلة لالسترداد 
ستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي قد یكون لھا أثر مالي على المنشأة والتي یعتقد االفتراضات والتي ت

 أنھا معقولة في ظل الظروف المحیطة.
 

اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. یتم  تستخدم ھذه الحسابات توقعات التدفقات النقدیة بناء على الموازنات المالیة المعتمدة من قبل أعضاء مجلس
المتوافقة مع التوقعات الواردة في التقاریر القطاعیة الخاصة بالقطاع الذي  المقدرة استقراء التدفقات النقدیة بعد فترة خمس سنوات باستخدام معدالت النمو

 تعمل فیھ وحدات تولید النقد.
 

 ) في العام الحالي.٦ألف درھم مقابل الشھرة (إیضاح  ۱٦۳٬۱۷۲تم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بمبلغ 
 

 .٦ نتائج تحلیل الحساسیة الذي أجرتھ اإلدارة حول االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات القیمة قید االستخدام مبینة في اإلیضاح رقم
 

بإجراء  قررت المجموعة أن أصغر وحدات تولید النقد ھي مستوى مطاعمھا. وقد قامت بتطویر مؤشرات األداء المالي والتشغیلي لكل من متاجرھا وتقوم
قیمة ض نخفا"ا ۳٦قم رلي ولدالمحاسبي ر افقاً للمعیاولقیمة ض انخفاایضاً بتحلیل ، ستقوم أألمرم الزدراسة سنویة لتحدید مؤشرات انخفاض القیمة. وإذا 

ومع ذلك، یوجد خطر حیث أن نخفضت. اقد الموجودات قیمة أن لمخصومة للتأكد من المستقبلیة النقدیة ت التدفقاایحتسب فیھ ي لذالموجودات"، وا
والظروف السائدة في المستقبل  االفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة لحساب التدفقات النقدیة المستقبلیة قد ال تكون عادلة بناًء على الظروف الحالیة

ھرة واالسم المنظور. إن الموجودات غیر المالیة التي تم تقییمھا لتحري انخفاض القیمة ھي الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة بخالف الش
 -ر الملموسة بخالف الشھرة واالسم التجاري التجاري. تم إدراج مخصصات انخفاض القیمة في بند "انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات والموجودات غی

) ٥ألف درھم مقابل الممتلكات والمعدات (إیضاح  ٤٬۳۱٦بالصافي" في بیان الدخل الشامل الموحد. وتم تسجیل صافي مخصصات انخفاض القیمة بمبلغ 
 ) في العام الحالي. ٦ألف درھم مقابل الموجودات غیر الملموسة (إیضاح  ۱۳٬٦٥۲وبمبلغ 

 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳٤ 

 

 ممتلكات ومعدات ٥
 

  
 

 أرض

 
 

 أثاث وتجھیزات مبانٍ 
معدات مكتبیة 

 معدات المطبخ مركبات وكھربائیة
أعمال رأسمالیة 

 قید اإلنجاز

 
 

 المجموع
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
         

         التكلفة
 ۲٤۱٬۸٤۸ ۱۹٬٥۰٦ ۱٤٬۷٤٤ ۷۳۸ ۲٤٬۳۱۸ ۱٥۸٬٥۱۹ ۲۱٬۷٥٦ ۲٬۲٦۷ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۳۱٬٦۱٤ ۱۸٬٦۱٤ ۱٬٦۸۷ ۱۱۸ ٥٬۸۲۸ ٥٬۳٦۷    -    - إضافات
 )۳۷٬٤۸۲( )۱۱٬۲٥۱( )۱٦۷( )۲٤٥( )۳٤۸( )۱٬٤٤۸( )۲۱٬۷٥٦( )۲٬۲٦۷( استبعادات
    - )۹۰۱(    -    - ٦۹۹ ۲۰۲    -    - تحویالت

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

 
-    

 
-    

 
)۳٦٬۱۸٦( 

 
)۳٬۱٥۷( 

 
-    

 
-    

 
)٦۷٥( 

 
)٤۰٬۰۱۸( 

 ۱۹٥٬۹٦۲ ۲٥٬۲۹۳ ۱٦٬۲٦٤ ٦۱۱ ۲۷٬۳٤۰ ۱۲٦٬٤٥٤    -    - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۸٬٦۳٥ ٤٬٦۸۳ ۱٬۲٥۱ - ۱٬۰۳۳ ۱٬٦٦۸    -    - إضافات

 )۱٬٦۰۷( - )٦۷۸( )۱٦۲( )۳۰۰( )٤٦۷(    -    - استبعادات
 - )۱٦٬۱۸۱( ٤۹۹ - ۹٦۰ ۱٤٬۷۲۲    -    - تحویالت

 ۲۰۲٬۹۹۰ ۱۳٬۷۹٥ ۱۷٬۳۳٦ ٤٤۹ ۲۹٬۰۳۳ ۱٤۲٬۳۷۷    -    - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
         

         االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة
 ۳۱٬٦۹۳ - ۲٬۷٦٦ ٥ ٤٬٥۷۱ ۲۲٬۷۰٦ ۱٬٦٤٥ - ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۲۷٬٦۷۹    - ۲٬۱۰٤ ۱۲٤ ٥٬۱۲۸ ۱۸٬۱۷٥ ۲٬۱٤۸    - المحمل للسنة
 )٤٬۱٦۰(    - )۲۸( )۷٦( )۸۳( )۱۸۰( )۳٬۷۹۳(    - استبعادات

 ٦۹٬۹۱۰ ۲۲٬٤۲۸ ٤٬۹۷۳ ۸۱ ٥٬٦۰۲ ۳٦٬۸۲٦    -    - مخصص انخفاض القیمة
موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بھا 

 )۲۰٬۳۲۰(    -    -    - )۱٬۳۸۰( )۱۸٬۹٤۰(    -    - وبنود مستبعدة أخرىللبیع 
 ۱۰٤٬۸۰۲ ۲۲٬٤۲۸ ۹٬۸۱٥ ۱۳٤ ۱۳٬۸۳۸ ٥۸٬٥۸۷    -    - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ۲۰٬۲۰۲ - ۱٬۸٦۲ ۹۲ ٤٬۱۸٥ ۱٤٬۰٦۳ - - المحّمل للسنة
 )٥۸۹( - )۱٥۳( )۱۰٤( )۱٥۰( )۱۸۲( - - استبعادات

 ٤٬۳۱٦ )۹٬۸٦۲( )۳٬٦٦۸( - ۲٬۲٦۹ ۱٥٬٥۷۷ - - االنخفاض في القیمةمخصص / (عكس) 
 ۱۲۸٬۷۳۱ ۱۲٬٥٦٦ ۷٬۸٥٦ ۱۲۲ ۲۰٬۱٤۲ ۸۸٬۰٤٥ - - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

         
         صافي القیمة الدفتریة

 ۷٤٬۲٥۹ ۱٬۲۲۹ ۹٬٤۸۰ ۳۲۷ ۸٬۸۹۱ ٥٤٬۳۳۲    -    - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 ۹۱٬۱٦۰ ۲٬۸٦٥ ٦٬٤٤۹ ٤۷۷ ۱۳٬٥۰۲ ٦۷٬۸٦۷    -    - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
 تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز أعمال تجھیزات المطاعم ومنافذ البیع.

 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳٥ 

 (تابع)ممتلكات ومعدات  ٥
 

 مخصص وعكس االنخفاض في القیمة
 

درھم مقابل الممتلكات والمعدات. وتم تسجیل ھذا االنخفاض في القیمة بعد مراجعة انخفاض  ۱۷٬۸٤٦في القیمة بمبلغ نخفاض امخصص  تكوینتم 
المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد للموجودات الناشئة من التحسن العام القیمة التي قامت بھا اإلدارة على ھذه األرصدة بسبب التغیر في التقدیرات 

لمعدات والقیمة في البیئة التنافسیة التي تعمل فیھا المجموعة. تم تحدید مخصص االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة  للممتلكات وا
 القابلة لالسترداد ذات الصلة.

 
 ۲۰۱۷درھم بشكل رئیسي بأثاث وتجھیزات أحد متاجر المجموعة والذي تم تجھیزه خالل  ۱۳٬٥۳۰االنخفاض في القیمة خالل السنة بمیلغ یتعلق عكس 

، بدأت المجموعة تشغیل المتجر، ۲۰۱۸وبالتالي تم تكوین مخصص كامل لھ. الحقاً في عام  ۲۰۱۷وقد اتخذت المجموعة قراًرا بعدم العمل خالل عام 
 لي تم عكس المبلغ.وبالتا

 
 ألف درھم.  ٤٬۳۱٦في القیمة بمبلغ  صاف  ونتج عما ورد أعاله مخصص انخفاض

 
 موجودات غیر ملموسة ٦
 
  

 الشھرة
االسم 

 التجاري
اتفاقیات 
 الموردین

برمجیات 
 الحاسوب

 
 المجموع حقوق االمتیاز

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       التكلفة

 ٤۹٤٬٤۸٤ ۱٦٬۸٦۳ ۳٬۰۲۰ ۳٬۹۱٥ ٥۸٬۱۷۰ ٤۱۲٬٥۱٦ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۷٬۲٥٦ ٥٬۰۷۹    -    -    - ۲٬۱۷۷ إضافات

 )٦٥۱(    - )٦٥۱(    -    -    - استبعادات
موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة 

 )۱۸۲٬۱۰٦(    - )۷(    -    - )۱۸۲٬۰۹۹( كمحتفظ بھا للبیع وبنود مستبعدة أخرى
دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

۲۰۱۸ ۲۳۲٬٥۹٥ ٤۸٬۱۷۰ ۳٬۹۱٥ ۲٬۳٦۲ ۲۱٬۹٤۲ ۳۱۸٬۹۸۳ 
       

     اإلطفاء المتراكم وانخفاض القیمة
 ٦۰٬۲۷۹ ۲٬۰۰۳ ٥٤۹ ۳٬۹۱٥ - ٥۳٬۸۱۲ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۲٬۱۹۱ ۱٬۸٥۱ ۳٤۰ - - - المحمل للسنة
 ۲٬۳۱۱ ۲٬۱۷۸ ۱۳۳ - - - مخصص انخفاض القیمة

موجودات مدرجة في بنود مستبعدة مصنفة 
 )٥۲٬٤۲٤( - )٤( - - )٥۲٬٤۲۰( كمحتفظ بھا للبیع وبنود مستبعدة أخرى

 ۱۲٬۳٥۷ ٦٬۰۳۲ ۱٬۰۱۸ ۳٬۹۱٥ - ۱٬۳۹۲ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٬٥۸٥ ۲٬۲٥۸ ۳۲۷ - - - المحّمل للسنة

 ۱۷٦٬۸۲٤ ۱۳٬٦٥۲ - - - ۱٦۳٬۱۷۲ مخصص انخفاض القیمة
 ۱۹۱٬۷٦٦ ۲۱٬۹٤۲ ۱٬۳٤٥ ۳٬۹۱٥ - ۱٦٤٬٥٦٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

       
       صافي القیمة الدفتریة

 ۱۲۷٬۲۱۷ - ۱٬۰۱۷ - ٥۸٬۱۷۰ ٦۸٬۰۳۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 ۳۰٦٬٦۲٦ ۱٥٬۹۱۰ ۱٬۳٤٤ - ٥۸٬۱۷۰ ۲۳۱٬۲۰۲ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
درھم  ٥۸٬۱۷۰٬۰۰۰رئیسي من االسم التجاري "ریم البوادي" بقیمة دفتریة تتكون الموجودات غیر الملموسة (بخالف الشھرة) بالمجموعة بشكل 

درھم). لیس لھذا االسم التجاري عمر إنتاجي محدد حیث كان فاعال في السوق منذ فترة زمنیة طویلة ولیس لدى اإلدارة أي  ٥۸٬۱۷۰٬۰۰۰: ۲۰۱۷(
 نیة لوقف استخدامھ.

 
تو لتشغیل وبیع جیالتو تحت االسم التجاري موریلیز حصریاً في اإلمارات والسعودیة والبحرین والكویت لدى المجموعة اتفاقیة امتیاز مع موریلیز جیال

 ملیون درھم خالل السنة الحالیة. ۱۳٫۷ بمبلغاتفاقیة االمتیاز من االستحواذ على موریلیز  القیمة الدفتریة الناتجة عن وقطر. وتم حذف
 

 الشھرة
 

 .۲۰۱٥الشراء المدفوع على القیمة العادلة لصافي الموجودات والموجودات غیر الملموسة المحددة المستحوذ علیھا في عام تمثل الشھرة الزیادة في ثمن 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳٦ 

 (تابع)موجودات غیر ملموسة  ٦
 

 الشھرة (تابع)
 

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

 المجموع موریلیز السعودیة موریلیز اإلمارات موریلیز البحرین ریم البوادي 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
      

 ٦۸٬۰۳۰ - - - ٦۸٬۰۳۰ الشھرة
 ٥۸٬۱۷۰ - - - ٥۸٬۱۷۰ االسم التجاري

 ۱۲٦٬۲۰۰ - - - ۱۲٦٬۲۰۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
      

 ۲۳۱٬۲۰۲ ۲٬۱۷۷ ٤٬۳۳٤ ۱٬٦٤۰ ۲۲۳٬۰٥۱ الشھرة
 ٥۸٬۱۷۰ - - - ٥۸٬۱۷۰ االسم التجاري

 ۲۸۹٬۳۷۲ ۲٬۱۷۷ ٤٬۳۳٤ ۱٬٦٤۰ ۲۸۱٬۲۲۱ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 

 طریقة القیمة قید االستخدام
 

(انخفاض قیمة الموجودات)، یتعین على المجموعة إجراء تقییم النخفاض القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على أن  ۳٦وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
اك أي مؤشر األصل قد انخفضت قیمتھ. باإلضافة لذلك، یتطلب المعیار أیضاً فحص الشھرة لتحدید انخفاض القیمة سنویاً بغض النظر عما إذا كان ھن

 خمس سنوات.  على انخفاض القیمة. تستخدم الحسابات توقعات التدفقات النقدیة على أساس الموازنات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة
 
المعدالت مع التوقعات الواردة في تقاریر  یتم استقراء التدفقات النقدیة بعد فترة خمس سنوات باستخدام معدالت النمو النھائیة المبینة أدناه. وتتوافق ھذه 

 العمل الخاصة بالقطاع التي تعمل فیھ كل وحدة من وحدات تولید النقد.  
 

ارات والسعودیة لغرض تقییم انخفاض قیمة الشھرة واالسم التجاري، حددت اإلدارة القیمة القابلة لالسترداد لكل من ریم البوادي وموریلیز البحرین واإلم
وحدات ى حساب القیمة قید االستخدام التي تطلبت استخدام تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا من تلك البناًء عل

خلصت اإلدارة إلى أنھ المولدة للنقد باإلضافة إلى تقدیرات أخرى مثل معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم للقیمة الزمنیة للمال. واستناداً إلى التقییم، 
ملیون درھم وانخفاض في قیمة الشھرة للوحدات المولدة للنقد لموریلیز  ۱٥٥یوجد انخفاض في قیمة الشھرة للوحدات المولدة للنقد لریم البوادي بقیمة 

ملیون درھم وانخفاض في قیمة الشھرة  ۲٫۲ ملیون درھم وانخفاض في قیمة الشھرة للوحدات المولدة للنقد لموریلیز السعودیة بقیمة ٤٫۳اإلمارات بقیمة 
 ).۱۱و ۱۰و ٥ملیون درھم باإلضافة إلى موجوداتھا (اإلیضاحات  ۱٫٦للوحدات المولدة للنقد لموریلیز البحرین بقیمة 

 
 إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات قیمة االستخدام ھي كالتالي:

 
 معدالت النمو النھائیة في المبیعات

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
   

 غیر منطبق* %۳ ریم البوادي
 غیر منطبق* %۳ موریلیز البحرین

 غیر منطبق* %۳ موریلیز اإلمارات
 

 معدل الخصم
 

 یمثل معدل الخصم معیار اإلدارة لتقییم العروض االستثماریة.
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
   

 غیر منطبق* %۱۱٫۸۰ ریم البوادي
 غیر منطبق* %۱۱٫۲۰ موریلیز البحرین

 غیر منطبق* %۱۱٫۲۰ موریلیز اإلمارات



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۷ 

 (تابع)موجودات غیر ملموسة  ٦
 

 إجمالي ھامش الربح
 

 یستند إجمالي ھامش الربح إلى األداء السابق والمستوى الحالي للنشاط واألسعار المستقبلیة المقدرة للتأجیر.
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
   

 منطبق*غیر  %۸۰ ریم البوادي
 غیر منطبق* %۸۳ موریلیز اإلمارات
 غیر منطبق* %۸۳ موریلیز البحرین

 
"انخفاض قیمة الموجودات" لتقییم إذا ما  ۳٦، لم تقم اإلدارة بتقییم االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱* كما في 

دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في القیمة. الحقاً، قامت اإلدارة بتقییم االنخفاض في القیمة كما في كانت الشھرة واالسم التجاري عرضة لالنخفاض 
سلبًا على عملیات المجموعة مما أدى إلى انخفاض كبیر في قیمة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱. أثر المركز المالي الحالي والعجز النقدي للمجموعة في ۲۰۱۸

 ) ما قلص من أداء العملیات.۱-۲ب عوامل أخرى، مثل التأخیرات الجوھریة في إعادة ھیكلة رأس المال (إیضاح التدفقات النقدیة من العملیات إلى جان
 

 تحلیالت الحساسیة
 

 : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مبین أدناه تحلیل الحساسیة كما في 
 المقدار/ (انخفاض قیمة الشھرة)   
 االفتراضالنقص في  الزیادة في االفتراض التغیر في االفتراض    
    ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم     

       ریم البوادي
 )۹٬۹٤۲( ۱۳٬۰٥۳ %۱-+/    معدل النمو النھائي

 ۱۷٬۸٤۹ )۱۳٬۷۲۸( %۱-+/    معدل الخصم
 )۹٬۳٤۸( ۹٬۸۳۳ %۱-+/    إجمالي ھامش الربح

 
، ولم ینتج عن تحلیل الحساسیة أي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱انخفضت قیمة شھرة موریلیز اإلمارات والسعودیة والبحرین بالكامل خالل السنة المنتھیة في 

 أو انخفاض إضافي في القیمة. ارتفاع
 

المرجح أن ال یحدث ذلك على أرض الواقع حیث  تستند تحلیالت الحساسیة أعاله على تغیر في االفتراض مع ثبات جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. ومن
 قد ترتبط التغیرات في بعض االفتراضات ببعضھا.

 
 حددت اإلدارة القیم المخصصة لكل من االفتراضات الرئیسیة أعاله على النحو التالي:

  
 المنھج المستخدم في تحدید القیم االفتراضات

  
 وتوقعات اإلدارة لتطور السوق.بناء على األداء السابق  معدل النمو النھائي

 بناء على األداء السابق وتوقعات اإلدارة للمستقبل. إجمالي ھامش الربح
 بنا على نموذج تسعیر موجودات رأس المال وتعكس مخاطر معینة تتعلق بدول ممارسة النشاط.  معدل الخصم

 
 (سابقاً الموجودات المالیة المتاحة للبیع) الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ۷
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ٥۰٬۰۰۰ ٤۲٬٦٥۰ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
رة بالقیمة تتعلق الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثمار في الشریحة األولى من شھادات رأسمالیة ("صكوك") صاد

ار من مُصدر سنویا، وتدفع كل ستة أشھر بقر %۷٫٥االسمیة. وھذه الصكوك ھي عبارة عن أدوات دائمة غیر مسعّرة، وتحمل فائدة غیر تراكمیة بنسبة 
 درھم إلى أطراف أخرى وتم استخدام المتحصالت لتسویة القرض من دار التمویل.  ۷٬۳٥۰٬۰۰۰، باعت المجموعة صكوك بقیمة ۲۰۱۸الصكوك. في 

 
 ۹یر المالیة رقم كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعیار الدولي للتقاركانت المجموعة قد صنفت تلك الصكوك و

 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف درھم خالل السنة المنتھیة في  ٥٬۳٤٤حیث أن الصكوك غیر محتفظ بھا للمتاجرة. واستلمت المجموعة فائدة بقیمة 
 

 كضمان مقابل تسھیالت التمویل ألجل التي تم الحصول علیھا من دار التمویل. مودوعة  شھادات الصكوك



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۸ 

 استثمار في مشروع مشترك ۸
 

ملیون درھم.  ۱٥من حصص الملكیة الفعالة في آیكونز شوب لیمتد ("آیكونز") مقابل  %٦٥، استحوذت المجموعة على نسبة ۲۰۱٥مایو  ۳۱بتاریخ 
ملیون  ۱۳٫۹سھم. وبلغ صافي الموجودات اإلجمالیة المستحوذ علیھا سھماً عادیاً بقیمة جنیھ استرلیني واحد لكل  ۲٬٦۳۲تشمل الحصة المستحوذ علیھا 

نیو  ٦٤)، وعنوانھا المسجل ھو ۰٦۷۹۱۲۹٤درھم. وشركة آیكونز شوب لیمتد ھي شركة تأسست بموجب قوانین إنجلترا وویلز (تحت رقم تسجیل 
ت الریاضیة الموقعة. تنص اتفاقیة المساھمین على موافقة طرفي تي بي، ونشاطھا الرئیسي ھو ترویج التذكارا ۸جي  ۱كافندیش ستریت، لندن دبلیو 

 ھذا الترتیب على جزء كبیر من أنشطة ھذه الشركة، وبالتالي اعتُبر ھذا االستثمار مشروعا مشتركا.
 

 وفیما یلي تفاصیل االستثمار:
 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

 
  

 ۱۳٬٥۲٦ ۱٤٬۷۳۱ في بدایة السنة
 ٦٦۲ ۱۹٤ السنةحصة من ربح 

 ٥٤۳ )۲٬۱٥۰( حصة من (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر للسنة
 ۱٤٬۷۳۱ ۱۲٬۷۷٥ في نھایة السنة

 
المالیة  یبین الجدول التالي المعلومات المالیة الموجزة لشركة آیكونز (المشروع المشترك). وتوضح ھذه المعلومات المبالغ المعروضة في البیانات

 للمشروع المشترك.
 

 بیان المركز المالي الموجز
 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

   
 موجودات متداولة

 ۲٦٤ ۱٦۸ نقد وما في حكمھ  
 ۱٥٬۱٦۳ ۱۰٬۸۲۱ موجودات متداولة أخرى

 ۱٥٬٤۲۷ ۱۰٬۹۸۹ مجموع الموجودات المتداولة
   

 ۳۰٤ ۲٬۰۰٤ موجودات غیر متداولة
   

 ۲٬۲۱۲ ۲٬٤۸٤ مطلوبات متداولة
 ۱۳٬٥۱۹ ۱۰٬٥۰۹ الموجودات صافي

   
 %٦٥ %٦٥ حصة المجموعة (%)

 ۸٬۷۸۷ ٦٬۸۳۱ حصة المجموعة بالدرھم
 ٥٬۹٤٤ ٥٬۹٤٤ الشھرة

 ۱٤٬۷۳۱ ۱۲٬۷۷٥ القیمة الدفتریة
 

 بیان الدخل الموجز

  
السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 ألف درھم ألف درھم  
    

 ۱۷٬۸۰۱ ۱۹٬۲٦٦  اإلیرادات
 )۹٬۱۸۲( )۱۰٬۹۸٤(  تكلفة المبیعات
 ۸٬٦۱۹ ۸٬۲۸۲  إجمالي الربح

 )٥٬۹۰۰( )٦٬۸٦۱(  مصاریف عمومیة وإداریة
 )۱٬٥٤٦( )۱٬۰۰۰(  مصاریف بیع وتوزیع

 )۱۱٤( )٦۹(  مصاریف أخرى
 )٤۱( )٥٤(  بالصافي -تكالیف تمویل

 ۱٬۰۱۸ ۲۹۸  ربح السنة
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۹ 

 استثمار في شركة شقیقة ۹
 

 
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 
 ألف درھم ألف درھم

   
 ۱۲۰ ۲۰۰ في بدایة السنة

 ۸۰ - حصة من ربح السنة
 ۲۰۰ ۲۰۰ في نھایة السنة

 
أوت جروب") بمبلغ  من االستثمار في ماركة فت أوت جروب منطقة حرة ذ.م.م ("ماركة فت %٤۰، استحوذت المجموعة على ۲۰۱٦في 

أكتوبر  ۱۷درھم. ماركة فت أوت جروب ھي شركة منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دبي باإلمارات العربیة المتحدة في  ۱۲۰٬۰۰۰
 ، وتشمل أنشطتھا الرئیسیة التصمیم المعماري، واالستشارات، والتجمیع، واستیراد التجھیزات.۲۰۱٦

 
 المخزون ۱۰

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۷٬۰۰۱ ۱۱٬۹٦۱ بضائع محتفظ بھا بغرض البیع
 )۱۰٬٥۹۲( )۸٬۰۳۳( مخصص مخزون متقادم

 ۳٬۹۲۸ ٦٬٤۰۹ 
 

ألف درھم  ۲۱٬٦۷٥مبلغا وقدره  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بلغت تكلفة المخزون المحتسبة كمصروف والمدرجة ضمن بند تكلفة المبیعات للسنة المنتھیة في 
 ألف درھم). ۳۷٬۳۸٦: ۲۰۱۷(
 

 فیما یلي الحركة في مخصص المجموعة عن االنخفاض في قیمة المخزون:
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۹۰ ۱۰٬٥۹۲ في بدایة السنة
 ۱۰٬۱۰۲ ۲٬٥۹۷ )۲۰المحّمل للسنة (إیضاح 
    - )٥٬۱٥٦( المحذوف خالل السنة

 ۱۰٬٥۹۲ ۸٬۰۳۳ في نھایة السنة
 

 مدینة تجاریة وأخرىذمم  ۱۱
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ۲٬٥۱۱ ۱٬۷۸۲ ذمم مدینة تجاریة

 )٥۹۳( )٦۹۹( ناقضاً: مخصص الخسارة من الذمم المدینة التجاریة
 ۱٬۰۸۳ ۱٬۹۱۸ 

 ۱۱٥٬۰۰۰ - ذمم مدینة من بیع شركة تابعة
   ۲۸٬٦٤۳ ۲۲٬۳۸۲ ذمم مدینة مالیة أخرى

 )۱۰٬۲۷۸( )۹٬۹۰۲( الخسارة من الموجودات المالیة غیر التجاریةناقصاً: مخصص 
 ۱۳٥٬۲۸۳ ۱۳٬٥٦۳ مجموع الموجودات المالیة ضمن الذمم المدینة التجاریة واألخرى

   
 ۲۳٬٤۷۳ ۱۲٬٤۳۰ دفعات مقدمة لموردین

 ً  ۱۱٬۹۷۱ ۲٬٦۹٥ مبالغ مدفوعة مقدما
 )۱٬٤٦٦( )۱۰٬۱٥٥( ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة

 ۱۸٬٥۳۳ ۱٦۹٬۲٦۱ 
 

ة ومقاھیھا تتعلق الذمم المدینة األخرى في الغالب بالتأمینات النقدیة التي یحتفظ بھا المؤجرون فیما یتعلق بالمساحات المستأجرة لمطاعم المجموع
 ومحالت البیع بالتجزئة.

 
 ذمم مدینة من بیع شركة تابعة

 
ملیون درھم. وفي أكتوبر  ۲۰۰("ریتیل كورب") إلى جي إم جي ھولدینغ لیمتد مقابل ما مجموعھ ، باعت المجموعة شركتھا التابعة ۲۰۱۷مایو  ۲في 

 ۱۳ملیون درھم. وعلیھ، تم تسجیل انخفاض في القیمة بمبلغ  ۱۰۲ملیون درھم مقابل مبلغ  ۱۱٥، تمت تسویة الرصید القائم للذمم المدینة بمبلغ ۲۰۱۸
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم خالل السنة المنتھیة في 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۰ 

 (تابع)ذمم مدینة تجاریة وأخرى  ۱۱
 

 ۸۳٤ألف درھم) عاملة بالكامل. وتم اعتبار المبلغ اإلجمالي البالغ  ۸٥۱: ۲۰۱۷ألف درھم ( ۲۱٦، كانت الذمم المدینة بقیمة ۲۰۱۸دیسمبر  ۱كما في 
 درھم مقابل المبلغ اإلجمالي.  ٦۷٤ألف درھم أنھ تعرض لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة وتم تكوین مخصص بقیمة 

 
ملیون درھم) قد تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض  ۱٫۱: ۲۰۱۷ألف درھم ( ۸٦۷، كانت ھناك ذمم مدینة تجاریة بقیمة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

م المدینة لالنخفاض في القیمة. تتعلق ھذه الذمم بالعمالء المستقلین الذین لیس لدیھم تاریخ حدیث في العجز عن السداد. إن تحلیل أعمار ھذه الذم
 حو التالي:التجاریة ھو على الن

 

 ۲۰۱۸ 
 ألف درھم

۲۰۱۷ 
 ألف درھم

   
 ۲۷٦ ۱۲۳ أشھر ۳حتى 

 ۲٦٤ ۷ أشھر ٦إلى  ۳
 ٥۲۷ ۷۳۷ أشھر ٦أكثر من 

 ۸٦۷ ۱٬۰٦۷ 
 

ألف درھم) قد تعرضت النخفاض في القیمة وتم تكوین  ٥۹۳: ۲۰۱۷ألف درھم ( ٦۹۹، كانت ذمم مدینة تجاریة بقیمة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
بالكامل. تتعلق الذمم المدینة التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة بشكل رئیسي باألرصدة القائمة متأخرة السداد لوقت طویل  مع مخصص لھا 

 األخذ في االعتبار تاریخ العجز عن السداد والنزاعات الحالیة أو المتوقعة مع العمالء.
 

 التجاریة ومخصص الخسارة المقابل على النحو التالي: ، كان تحلیل عمر ھذه الذمم المدینة۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
  

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

  
 المجموع

 ألف درھم
غیر متأخرة 

 السداد ألف درھم
أشھر    ۳حتى 

 ألف درھم
 أشھر ٦إلى  ۳بین 

 ألف درھم
 أشھر ٦أكثر من 
 ألف درھم

ذمم مدینة  -إجمالي القیمة الدفتریة 
 ۱٬۳٥۷ ۱٤ ۱٦۸ ۲٤۳ ۱٬۷۸۲ تجاریة
 ٦۲۰ ۷ ٤٥ ۲۷ ٦۹۹ الخسارة مخصص

            

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

  
 المجموع

 ألف درھم

غیر متأخرة 
 السداد

 ألف درھم
أشھر    ۳حتى 

 ألف درھم
 أشھر ٦إلى  ۳بین 

 ألف درھم
 أشھر ٦أكثر من 
 ألف درھم

ذمم مدینة  -إجمالي القیمة الدفتریة 
 ۷۸٤ ٤٤٥ ۳٦۹ ۹۱۳ ۲٬٥۱۱ تجاریة

 ۲٥۷ ۱۸۱ ۹۳ ٦۲ ٥۹۳ مخصص الخسارة
 

 فیما یلي الحركة في مخصص خسارة المجموعة: 
 
  مخصص الخسارة 

 
 

 ذمم مدینة تجاریة
ذمم مدینة مالیة 

 المجموع أخرى
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

(محسوب بموجب  ۲۰۱۷ینایر  ۱مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 
 )۳۹المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
- 

 
- 

 
-    

 ۱٥٬٦۹۳ ۱٥٬۱۰۰ ٥۹۳ المحّمل للسنة
 )٤٬۸۲۲( )٤٬۸۲۲( - حذف خالل السنة

(محسوب  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 
 )۳۹بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
٥۹۳ 

 
۱۰٬۲۷۸ 

 
۱۰٬۸۷۱ 

    -    -    - مبالغ معاد بیانھا من خالل األرباح المحتجزة االفتتاحیة
(محسوب بموجب  ۲۰۱۸ینایر  ۱الخسارة االفتتاحي كما في مخصص 

 ۱۰٬۸۷۱ ۱۰٬۲۷۸ ٥۹۳ )۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۱٥٬٥۱٥ ۱٥٬٤۰۹ ۱۰٦ المحّمل للسنة

 )۱٥٬۷۸٥( )۱٥٬۷۸٥( - حذف خالل السنة
 ۱۰٬٦۰۱ ۹٬۹۰۲ ٦۹۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 
درھم أنھ تعرض لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة وتم تكوین مخصص لھا  ۱٥٬٤۰۹تم اعتبار مجموع المبلغ اإلجمالي للذمم المدینة األخرى بقیمة 

 بالكامل. 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۱ 

 (تابع)ذمم مدینة تجاریة وأخرى  ۱۱
 

 غیر المالیة كالتالي:الحركة في مخصص المجموعة لالنخفاض في قیمة الموجودات 
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 - ۱٬٤٦٦ ینایر ۱في 
 ۱٬٤٦٦ ۱۰٬٦۸۸ المحّمل للسنة

 - )۱٬۹۹۹( حذوفات
 ۱٬٤٦٦ ۱۰٬۱٥٥ دیسمبر ۳۱في 

 
 تتألف الموجودات غیر المالیة من الدفعات المقدمة للموردین والمبالغ المدفوعة مقدماً. 

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

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

 
 أرصدة نقدیة وبنكیة ۱۲

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٤٦ ٤۱۸ نقد في الصندوق
 ۱٤٬۰۱۳ ۱٬۰٦۹ نقد لدى البنك
 ۲۰۰ - ودائع ألجل

 ۱٤٬۸٥۹ ۱٬٤۸۷ أرصدة نقدیة وبنكیة
 

 ة ُمرضیة.األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى فروع محلیة لبنوك دولیة. وترى اإلدارة أن ھذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاریخیاً وبتصنیفات ائتمانی
 

 متداولة مصنفة كمحتفظ بھ للبیعموجودات غیر  ۱۳
   
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  
 ألف درھم  
   

   موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (استثمار في شركة زمیلة)
 ۲۸٬۱۲۲  الرصید في بدایة السنة
 )۳٤(  حصة في خسارة السنة

 )۲٬۲٤۳(  توزیعات أرباح مقبوضة
 )۲٥٬۸٤٥(  استبعاد

 -  الرصید في نھایة السنة
 

، وافق أعضاء مجلس إدارة شركة ماركة ش.م.ع على بیع حصة المجموعة في تشیكي مانكیز لخدمات اإلدارة ش.ذ.م.م ("تشیكي ۲۰۱٦في أغسطس 
 مانكیز") على مراحل.

 
شركة إیفولفنس  من حصة الملكیة في تشیكي مانكیز إلى %۱٥، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء بغرض بیع نسبة ۲۰۱٦سبتمبر  ۲٥وبتاریخ 

ملیون درھم. قررت المجموعة أنھا قد  ۲۱نولدج إنفستمنتس (وھي منشأة یسیطر علیھا أحد كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة) لقاء مبلغ إجمالي قدره 
بصافي موجودات تشیكي فقدت سیطرتھا على تشیكي مانكیز ولكنھا ال تزال تحتفظ بنفوذ كبیر علیھا. وقد نتج عن فقدان السیطرة إلغاء االعتراف 

لحصة المتبقیة مانكیز، بما في ذلك الحصص غیر المسیطرة، واالعتراف بالحصة المتبقیة في تشیكي مانكیز بالقیمة العادلة. وتم احتساب القیمة العادلة ل
 عدل الخصم.بواسطة خبیر تقییم خارجي، وتستند على افتراضات مختلفة من بینھا معدل النمو النھائي للشركة التابعة وم

 
أخرى في تشیكي مانكیز إلى شركة إیفولفنس نولدج  %۱٥، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء أخرى لبیع حصة ۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹بتاریخ 

 ملیون درھم. ۲۱إنفستمنتس بمقابل إجمالي قدره 
 

 د موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع.في تشیكي مانكیز تحت بن %۳۰، یتم عرض الحصة المتبقیة البالغة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 ملیون درھم. ۲٫۲، استلمت المجموعة توزیعات أرباح من استثمارھا في تشیكي مانكیز بقیمة ۲۰۱۷في ینایر 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۲ 

 (تابع)موجودات غیر متداولة مصنفة كمحتفظ بھ للبیع  ۱۳
 

المتبقیة في تشیكي مانكیز إلى شركة إیفولفنس نولدج  %۳۰اتفاقیة بیع وشراء أخرى لبیع حصة ، أبرمت المجموعة ۲۰۱۷مارس  ۳۱بتاریخ 
 ملیون درھم. ٤۲إنفستمنتس بمقابل إجمالي قدره 

 
 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ألف درھم 
  

 ٤۲٬۰۰۰ القیمة العادلة للمقابل المالي
 )۲٥٬۸٤٥( للبیع القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا

 ۱٦٬۱٥٥ ربح من بیع موجودات ُمحتفظ بھا للبیع
 

، حصلت المجموعة على موافقة من المساھمین لبیع ملكیة تشیكي مانكیز إلى ۲۰۱۷أبریل  ۳۰خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
("قانون  ۲۰۱٥) لسنة ۲القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (إیفولفنس نولدج إنفستمنتس، وھي طرف ذي عالقة، لالمتثال ألحكام 

 من رأس مالھا المصدر. %٥الشركات التجاریة") وھیئة األوراق المالیة والسلع ("الھیئة") فیما یتصل بالمعامالت مع طرف ذي عالقة التي تتجاوز 
 

 .۲۰۱۸ملیون درھم وتم تحصیلھا في یولیو  ۱٦٫٤نولدج إنفستمنتس المتعلقة ببیع تشیكي مانكیز بلغ مجموع الذمم المدینة للمجموعة من إیفولفنس 
 

 رأس المال ۱٤
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ عدد 
 ألف درھم ألف درھم األسھم العادیة 
    

 ٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رأس المال المصدر والمدفوع:
 

سھم بقیمة درھم واحد لكل سھم. كما دفع  ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰، كان مؤسسو الشركة قد دفعوا كامل قیمة األسھم البالغ عددھا ۲۰۱٤مارس  ۳۰كما في 
، تأسست شركة ۲۰۱٤یونیو  ۲۳درھم. وبتاریخ  ۲۳۱٬۷٥۰٬۰۰۰درھم للسھم تحت بند رسوم االكتتاب. وبذلك بلغ إجمالي العائدات  ۰٫۰۳كل مساھم 

 سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم.   ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ة (مساھمة عامة) واكتتب مؤسسو الشركة في مارك
 

. ۲۰۱٤سبتمبر  ۲٥، وكانت الشركة مدرجة في سوق دبي المالي بتاریخ ۲۰۱٤أبریل  ۱۳طرحت الشركة أسھمھا لالكتتاب العام األولي اعتبارا من 
 درھم. ۲۸۳٬۲٥۰٬۰۰۰درھم للسھم. وبلغ إجمالي العائدات  ۰٫۰۳برسم اكتتاب قدره وبلغ سعر السھم عند الطرح درھم واحد لكل سھم 

 
، وافق المساھمون على توصیة مجلس اإلدارة من خالل قرار خاص بزیادة رأس ۲۰۱۷أبریل  ۳۰خالل الجمعیة العمومیة السنویة المنعقدة بتاریخ 

 ۳۱یل النظام األساسي للشركة وإصدار األسھم اإلضافیة خالل السنة. وكما في ملیار درھم وتعد ۱ملیون درھم إلى  ٥۰۰المال المصرح بھ من 
 درھم لكل منھا. ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة تبلغ  ٥۰۰ملیون درھم مقسم على  ٥۰۰، كان رأس المال المصدر للشركة ۲۰۱۷دیسمبر 

 
 قروض ۱٥

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۸۳٬٤۰۸ ۲۸٤٬۳۱۹ مرابحة السلع
 ۷۸٬۹۸۲ ۷۸٬۹۸۲ المضاربة

 ۲۳٬۰۰۰ ٥٤٬۸۰۸ تمویل وسطي*
    ۱٥٦٬۲٥۰ ۲٤٬۲۰۷ تمویل ألجل

 ٤٤۲٬۳۱٥٤ ٦۱٬٦٤۰ 
 ۱٥٬۲۹٤ ۱۱٬٤۷۸ فوائد مستحقة

 ٤٥۳٬۷۹٥٥٦٬ ٤۹۳٤ 
 

 .ا لتسھیل المالي المشار الیھكضمان مقابل  مودعة )۷* شھادات الصكوك (إیضاح 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۳ 

 (تابع)قروض  ۱٥
 

 فیما یلي آجال استحقاق القروض اإلجمالیة للمجموعة:
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۹۸٬۱٤۸ ۳٥٦٬۲۹٤ خالل سنة واحدة
 ۱۰۸٬۲٦۳ ۱۹٬۰۱٤ أكثر من سنة حتى خمس سنوات

 ۲٥۰٬٥۲۳ ۷۸٬٤۸٦ أكثر من خمس سنوات
 ٤٥۳٬۷۹٥٥٦٬ ٤۹۳٤ 
 

 ۲۰۱۸سنویاً في  %۱۲٫۰۰إلى  %٥٫۰۰جمیع قروض المجموعة مقومة بالدرھم اإلماراتي، وتتراوح معدالت الفائدة المستحقة علیھا ما بین 
 ).۷٫۸۲٪إلى  ٤٫٦۰%: ۲۰۱۷(
 

ملیون درھم. نتیجة لذلك، تم تصنیف القروض  ۹٫۹سداد الفائدة على القروض البنكیة بقیمة  خلفة عن، كانت المجموعة مت۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
.. تعمل اإلدارة حالیًا على إعادة التفاوض بشأن شروط ھذه القروض مع ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم بالكامل كقروض متداولة كما في  ۳٤۳بقیمة 

 .۲۰۱۹سنة بسعر فائدة مخفض. من المتوقع أن تتحقق نتیجة إعادة التفاوض ھذه خالل  ۱۲تقل عن  أحد البنوك لتمدید شروط الدفع على مدى فترة ال
 

 على أقساطتھ د ھیكلایتم سداد القرض المع، دخلت المجموعة في خطة إلعادة ھیكلة جمیع قروضھا المستحقة لدى مصرف عجمان. ۲۰۱۸في سبتمبر 
ملیون درھم إلى مصرف  ۹٦البالغة قیمتھ لقرض ل جزئي ، قامت المجموعة جزئیا بسداد۲۰۱۸أكتوبر  . والحقاً في۲۰۱۹سنوات ابتداءً من  ۱۰ لمدة 

 ).۲۷عجمان. من متحصالت بیع شركة تابعة (إیضاح 
 

لجھة ملیون درھم  ٤۱٫۸ملیون درھم بھدف التسویة الكاملة للقرض البالغ  ٦٤، أبرمت المجموعة خطاب تسھیل مع دار التمویل بمبلغ ۲۰۱۸في ینایر 
ملیون درھم. تمت الموافقة على القرض من قبل مجلس اإلدارة في ینایر  ۲۲٫۲بنك عجمان وتسویة جزء من القرض السابق من دار التمویل حتى 

 . ۲۰۱۸وتم استالم المتحصالت من القرض في أبریل  ۲۰۱۸
 

 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لم یكن ھناك أي أرباح أو خسائر جوھریة من إعادة ھیكلة القروض خالل السنة المنتھیة في 
 
الجدیدة التفاقیة التسھیل، سیتم دفع ، قامت المجموعة بإعادة ھیكلة اثنین من تسھیالتھا مع أحد البنوك. واعتماداً على الشروط ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٦ي ف

. وبما أن إعادة الھیكلة أدت إلى تغیر جوھري في برنامج سداد التسھیل، قیمت المجموعة ۲۰۲۰المبلغ األصلي على أساس ربع سنوي ابتداًء من 
لمسجلة بموجب الشروط السابقة لالتفاقیة درھم. إن رسوم التسھیل ا ۱٬۲۲٥٬۰٦۱التأثیر واعترفت بخصم ضمن إیرادات التمویل للعام الحالي بمبلغ 

 .۲۰۱۷درھم وتم إطفاؤھا بالكامل في عام  ۳٬٦٥۰٬۰۰۰بلغت 
 

 وألن المجموعة أعادت ھیكلة خطة السداد لقروضھا، فقد تم عرض تواریخ االستحقاق المعنیة بما یتوافق مع جداول السداد الجدیدة.
 

 ملیون درھم من مصرف عجمان ومصرف اإلمارات اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي. ٥٦٫۷ تھاقیم قروض تبلغ ۳، قامت المجموعة بتسویة ۲۰۱۷في 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٤ 

 (تابع)قروض  ۱٥
 

 :۲۰۱۷و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي تفاصیل القروض في 
 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في     
 الفائدة المستحقة المبلغ األساسي المستحقةالفائدة  المبلغ األساسي    

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم الضمان نوع الطرف المقابل نوع التسھیل
        

 ۸٬٤۲٤ ۷٬۱۹۳ ۲٦۳٬۷۷٥ N-1 ۲٦۳٬۷۷٥ معاد ھیكلتھ A مرابحة السلع
 ۷۸٬۹۸۲ ۱٬۱۳۱ N-1 ۷۸٬۹۸۲ ۲٬۳۳٥ معاد ھیكلتھ A المضاربة

 ٥٤٬۸۰۸ ۸٥۷ ۲۳٬۰۰۰ ۹۳۲ N-2 ھیكلتھ معاد B تمویل وسطي
 ٤٬٥۱٦ N-3 ۲٤٬۲۰۷ ۸۷۹ ۱٥٦٬۲٥۰ معاد ھیكلتھ C تمویل ألجل

 ۱۹٬٦۳۳ ۲۹۱ ۲۱٤ N-4 ۲۰٬٥٤٤ معاد ھیكلتھ C مرابحة السلع
    ٤٤۲٬۳۱٦ ۱۱٬٤۷۸ ٥٤۱٬٦٤۰ ۱٥٬۲۹٤ 
 

 : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي األوراق المالیة والضمانات المتعلقة بقروض المجموعة كما في 
 

N-1 درھم لصالح البنك. ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰درھم من ماركة (مساھمة عامة) وتبعیة رصید قرض ماركة (مساھمة عامة)/ المستحق من أطراف ذات عالقة بقیمة  ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰: ضمان مؤسسي بقیمة 
 

N- 2۷إیداع شھادات الصكوك كضمان (إیضاح  : یتم.( 
 

N-3تمنتس ش.ذ.م.م.: خطاب راحة من ماركة (مساھمة عامة) لصالح البنك بالنیابة عن ماركة سبورتس إل إل سي وضمان مؤسسي لصالح البنك من ماركة سبورتس انفس 
 

N-4 إل إل سي لدى البنك. ۱البیع من متاجر موریلیز جیالتو لصالح البنك لیتم توجیھھا من خالل حساب ماركة ھوسبیتالیتي : ضمان مؤسسي من ماركة ھوسبیتالیتي إل إل سي والتنازل عن النقد ونقطة 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٥ 

 نھایة الخدمة للموظفینمخصص مكافآت  ۱٦
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳٬۳٦۰ ۳٬٦۰٦ الرصید في بدایة السنة
 ۱٬٦۲۱ ۱٬٥٦۷ )۲۳المحّمل للسنة (إیضاح 
 )۱٬۳۷٥( )۷۹۱( المدفوعات خالل السنة
 ۳٬٦۰٦ ٤٬۳۸۲ الرصید في نھایة السنة

 
، باستخدام طریقة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا كما في ، فقد ۱۹وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

، فقد تم إجراء الوحدة اإلضافیة المقدرة، فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قوانین العمل المعمول بھا. وبموجب ھذه الطریقة
وظفین لدى المجموعة وللراتب األساسي المتوقع بتاریخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط تكالیف زیادة / ترقیة تقییم لفترة الخدمة المتوقعة للم

: ۲۰۱۷( %۳٫٤٥). وقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاریخ ترك الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة باستخدام معدل خصم یبلغ %۳: ۲۰۱۷( %۳بنسبة 
۳٫۰۸%.( 

 
 تجاریة وأخرىذمم دائنة  ۱۷

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٤٬٦۸۳ ۸۲٬۰۲۹ ذمم دائنة تجاریة
 ۲۹٬٤٤٥ ۹٬۳٦٥ مستحقات

 ۸٬۲۷۷ ۲٬٥٤۳ ذمم دائنة أخرى
 ۹۳٬۹۳۷ ۱۰۲٬٤۰٥ 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ۱۸
 

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

 
 فیما یلي تفاصیل المعامالت واألرصدة لدى األطراف ذات العالقة:

 
 وصف المعاملة

 نوع العالقة واسم الطرف ذي العالقة
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸دیسمبر 
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 ألف درھم ألف درھم  
    

    )۱۳بیع حصة ملكیة في شركة تابعة (إیضاح 

 إیفولفنس نولدج إنفستمنتس*
منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد 

 ٤۲٬۰۰۰ - كبار موظفي المجموعة
   

   تعویضات كبار موظفي اإلدارة
 ۳٬۷٤۲ ۱٬۸۳٦ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین

 ۹٬٦٥۲ - عالوات ومكافآت نھایة الخدمة
 ۱٬۳٤۷ ۱٬٦۸۲ منافع أخرى

 ۳٬٥۱۸ ۱٤٬۷٤۱ 
 
 

متاحة ألطراف أخرى وتستحق السداد في غضون تتعلق األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بعدة معامالت بما في ذلك بیع البضائع بأسعار قد تكون 
 شھًرا من تاریخ البیع. إن ھذه الذمم المدینة غیر مضمونة وال تحمل فوائد وقابلة للتحصیل نقداً بصافي المبلغ. ۱۲

 
 .۲۰۱۷و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لم یتم دفع أي أتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنتین المنتھیتین في 

 
 أو أكثر.   %۲۰لم یتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجھم أو أبنائھم أو أقاربھم من الدرجة الثانیة أو ألي شركات یملكون فیھا نسبة 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٦ 

 (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ۱۸
 

 فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة:
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

 ألف درھم ألف درھم نوع العالقة اسم الطرف ذي العالقة
    

    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۸٬۷٦٥ ۸٬۷٦٥ شركة زمیلة ماركة فت أوت جروب

 یونیفرسال بیوتي برودكتس ش.م.ح
منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار موظفي 

 - ۸٬۷٥۳ المجموعة

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

 ۲٬۲۸۳ ۲٬۹۳۰ المجموعة

 ریبتون سكول منطقة حرة ذ.م.م
منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار موظفي 

 ٥٤۱ ۷۰۷ المجموعة

 إیفولفنس نولدج إنفستمنتس
منشأة مسیطر علیھا بواسطة أحد كبار موظفي 

 ٤٦٬۲۰۰ - المجموعة
  ۲۱٬۱٥ ٥٥۷٬۷۸۹ 
 

 إن جمیع األرصدة أعاله مستحقة من الشركات التي یسیطر علیھا أحد كبار موظفي اإلدارة.
 

(ب)، لم یعتبر  ۱-۳لم تعتبر األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة أنھا متأخرة السداد أو تعرضت لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة. وفقا لإلیضاح 
 مخصص االنخفاض في القیمة مقابل ھذه الذمم المدینة جوھریاً للبیانات المالیة الموحدة. 

 
 اإلیرادات ۱۹

 

 
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸بر دیسم
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۹۳٬۲٥۳ ۷٤٬۲۰۲ أغذیة ومشروبات
 ٦٬۳٥۷ ۱٬۸۲۳ بیع سلع

 ۷٦٬۰۲٥ ۹۹٬٦۱۰ 
 

 تكلفة المبیعات ۲۰
 

 ۳۰٬۸۹۲ ۲۷٬۷۸٥ )۲۳تكالیف موظفین (إیضاح 
   تكالیف مبیعات بضائع:

 ۲۳٬٥۲۳ ۱۸٬٥۹۰ أغذیة ومشروبات
 ۱۰٬۱۰۲ ۲٬٥۹۷ )۱۰المتقادم (إیضاح  مخصص المخزون

 ۳٬۷٦۱ ٤۸۸ سلع
 ٤۹٬٤٦۰ ٦۸٬۲۷۸ 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۷ 

 مصاریف عمومیة وإداریة ۲۱
   

 
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۸دیسمبر 
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳٦٬۹٦۷ ۱۲٬۸۸۸ )۲۳تكالیف الموظفین (إیضاح 
 ۷٬۱٤٥ ۹٬۲۰۹ مخصص غرامات اإلیجار

 ٤٬۰۳۷ ٥٬٦٥۳ مصاریف مھنیة وقانونیة
 ٥٬۹۲۸ ٤٬۷۸۷ استھالك وإطفاء

 ۲٬۲۲۷ ۳٬۲٦۲ إیجار
 ٤٬٤۸۰ ۲٬۰۱۱ تصلیح وصیانة

 ۲٬۱۳٦ ۱٬۷۷۹ رخص تجاریة ورسوم متعلقة بھا
 ٤٬٥۱۰ ۱٬۰۹۹ مواصالت

 ۲٬۰٥٤ ۷۰٥ حق االمتیاز
 ۹۱۸ ٦۳۷ مصاریف بطاقات االئتمان

 ٤۲۰ ٤٤۰ سفر وإقامة
 ٦۷۱ ٤۰۷ تكالیف إدارة المكتب

 ٤۸۲ ۲۷٦ طباعة وقرطاسیة
 ۸٬۳۱٥ ۳٬۳۹۲ أخرى

 ٤٦٬٥٤٥ ۸۰٬۲۹۰ 
 

 : ال شيء).۲۰۱۷( ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لم یتم دفع أي مساھمات اجتماعیة خالل السنة المنتھیة في 
 

 مصاریف بیع وتوزیع ۲۲
 

 ٤۳٬۱۰٦ ۲۷٬۹۲۰ إیجار
 ۲۲٬۸٥۹ ۱۷٬۹۹۹ استھالك وإطفاء

 ۸٬۰۷۷ ٥٬۲۹٤ مرافق
 ۳٬۰۹۸ ۱٬۷۷۷ )۲۳تكالیف الموظفین (إیضاح 

 ۲٬۱۹۷ ۸٤٥ إعالنات وتطویر أعمال
 ٥۳٬۸۳٥ ۷۹٬۳۳۷ 
 

 تكالیف موظفین ۲۳
 

 ٥٤٬٥۲۰ ۳٦٬۰۲۰ رواتب وأجور
 ۱٤٬۸۱٦ ٤٬۸٦۳ منافع أخرى

 ۱٬٦۲۱ ۱٬٥٦۷ )۱٦مكافآت نھایة الخدمة (إیضاح 
 ٤۲٬٤٥۰ ۷۰٬۹٥۷ 
 

 المدرجة ضمن
 ۳۰٬۸۹۲ ۲۷٬۷۸٥ )۲۰تكلفة المبیعات (إیضاح 

 ۳٦٬۹٦۷ ۱۲٬۸۸۸ )۲۱مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
 ۳٬۰۹۸ ۱٬۷۷۷ )۲۲مصاریف بیع وتوزیع (إیضاح 

 ٤۲٬٤٥۰ ۷۰٬۹٥۷ 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۸ 

 بالصافي -إیرادات أخرى  ۲٤
 ۳۱السنة المنتھیة في  

 ۲۰۱۸دیسمبر 
 درھمألف 

 ۳۱السنة المنتھیة في 
 ۲۰۱۷دیسمبر 

 ألف درھم
   

 - ٦٬۰۱۱ التنازل عن مطلوبات المورد التي انتفى الغرض منھا*
 - ۱٬۸۳٥ عكس رصید المورد

 ۲٬۰۷۲ ۱٬۷۳۳ إیرادات االمتیاز
 )۷٬٦۰۲( )۱٬۰۱۸( خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

 )٦٥۱( - خسارة من استبعاد موجودات غیر ملموسة
 ۹٬۷۱۰ - )۲۷ربح من بیع شركة تابعة (إیضاح 

 ۲٬۱۳٤ ٥٥۷ أخرى
 ۹٬۱۱۸ ٥٬٦٦۳ 
 

ملیون درھم والتي تم تحریرھا للربح  ٦* بناًء على اتفاقیات التسویة مع مختلف الموردین، تم منح المجموعة خصومات على أرصدتھا القائمة البالغة 
 أو الخسارة في العام الحالي. تم اعتبار المطلوبات مطفأة وال یوجد أي التزام آخر على المجموعة. 

 
 األدوات المالیة ۲٥

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

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   الموجودات المالیة
 ٥۰٬۰۰۰ ٤۲٬٦٥۰ )۷موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

   
   قروض وذمم مدینة بالتكلفة المطفأة

 ۱٤٬۸٥۹ ۱٬٤۸۷ )۱۲نقدیة وبنكیة (إیضاح أرصدة 
 ٥۷٬۷۸۹ ۲۱٬٦٥۷ )۱۸مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (باستثناء الدفعات المقدمة للموردین والمبالغ المدفوعة مقدماً) (إیضاح 
۱۱( ۱۳٬٥٦۳ ۱۳٥٬۲۸۳ 

 ۳٦٬۷۰۷ ۲۰۷٬۹۳۱ 
   

   المطلوبات المالیة
   مالیة أخرى بالتكلفة المطفأة مطلوبات

 ۱۰۲٬٤۰٥ ۹۳٬۹۳۷ )۱۷ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 
 ٥٥٦٬۹۳٤ ٤٥۳٬۷۹٤ )۱٥قروض (إیضاح 

 ٥٤۷٬۷۳۱ ٦٥۹٬۳۳۹ 
 

 اندماج األعمال ۲٦
 

السعودیة، وذلك من خالل اتفاق ، استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات امتیاز موریلیز جیالتو ("موریلیز") في المملكة العربیة ۲۰۱۷في 
 ملیون درھم. ٥٫٤ملیون درھم. وبلغ مجموع صافي الموجودات المستحوذ علیھا من ھذه الصفقة  ۷٫٦تحویل األعمال والموجودات بمبلغ إجمالي 

 

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

      
 ۷٬٦۰۰     المقابل النقدي

 ۷٬٦۰۰     إجمالي مقابل البیع
      

 ناقصا: حصة الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات المحّملة
 ٥۸۲     ذمم مدینة تجاریة وأخرى

 ۱۳     مخزون
 ٥٬۰۷۹     اتفاقیة االمتیاز

 )۲٥۱(     ذمم دائنة تجاریة وأخرى
 ٥٬٤۲۳     المستحوذ علیھا -إجمالي صافي الموجودات المحددة

 ۲٬۱۷۷     الشھرة
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۹ 

 العملیات المتوقفة ۲۷
 

 البیان
 

ھولدینغ لیمتد ("جي إم جي") لبیع كامل رأس المال المصدر لشركة ریتیل  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع جي إم جي۲۰۱۷أبریل  ۱۲في 
ملیون  ٤۰ملیون درھم تم االحتفاظ بھ في حساب ضمان. قامت شركة جي إم جي بدفع مبلغ  ۲۰۰كورب اإلمارات ذ.م.م ("ریتیل كورب") مقابل مبلغ 

ول على موافقة مكتوبة من المؤجرین فیما یتعلق بالتغیر في السیطرة على درھم كدفعة أولى في حین ظل الرصید المتبقي مستحق الدفع حتى الحص
تم تحویل حصص ریتیل كورب إلى جي إم جي بناًء على اتفاقیة نقل  ۲۰۱۷مایو  ۲مواقع اإلیجار الرئیسیة كما ھو منصوص علیھ في االتفاقیة. وفي 

 ملكیة مصدقة من كاتب العدل.
 

ملیون درھم من حساب الضمان.  ٤٥لحصول على خطابات عدم ممانعة من ثالثة من المؤجرین وجمعت مبلغ ، نجحت المجموعة في ا۲۰۱۷في عام 
 ملیون درھم محتجزاً في حساب الضمان.  ۱۱٥ومع ذلك، لم یتم الحصول على موافقة من مؤجر واحد وبالتالي بقي الرصید البالغ 

 
ملیون درھم. وعلیھ، تم تسجیل انخفاض في القیمة  ۱۰۲ملیون درھم مقابل  ۱۱٥نة بمبلغ ، تمت تسویة الرصید القائم للذمم المدی۲۰۱۸في أكتوبر 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم خالل السنة المنتھیة في  ۱۳بمبلغ 
 

 معلومات األداء المالي والتدفقات النقدیة
 

 :۲۰۱۷مایو  ۲إلى  ۲۰۱۷ینایر  ۱فیما یلي معلومات األداء المالي والتدفقات النقدیة للفترة من 
 

 ۲۰۱۷مایو  ۲ 
 ألف درھم 
  

 ۱۳٬٤٤٦ اإلیرادات
 )۱۲٬٦۸٤( تكلفة المبیعات
 ۷٦۲ إجمالي الربح

 )۱٬۸۳۳( مصاریف عمومیة وإداریة
 )۱٦٬۸۹۷( مصاریف بیع وتوزیع

 ۱۹ بالصافي -إیرادات أخرى 
 )۲۳۸( بالصافي -تكالیف تمویل

 )۱۸٬۱۸۷( الخسارة من العملیات المتوقفة
  

 ٤۳۰ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
 )٦۹۳( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

 )۲٦۳( صافي النقد المستخدم في العملیات المتوقفة
 

 تفاصیل بیع شركة تابعة
 

 
 ۲۰۱۷مایو  ۲

 
 ألف درھم

  
 المقابل المقبوض أو المدین:

 ۸٥٬۰۰۰ النقد 
 ۱۱٥٬۰۰۰ القیمة العادلة للمقابل
 ۲۰۰٬۰۰۰ مجموع مقابل االستبعاد

 )۱۹۰٬۲۹۰( القیمة الدفتریة لصافي الموجودات المبیعة ناقصاً:
 ۹٬۷۱۰ من البیع ربح

 
 
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۰ 

 (تابع)العملیات المتوقفة  ۲۷
 

 :۲۰۱۷مایو  ۲القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات كما في 
 

 ۲۰۱۷مایو  ۲  
 ألف درھم  
   

   الموجودات
 ۱۹٬۷۰۲  ممتلكات ومعدات

 ٥  موجودات غیر ملموسة
 ۳٦٬۸٥٦  مخزون

 ۱۱٬٦۸۳  ذمم مدینة تجاریة وأخرى
 ۱٦۹  أرصدة نقدیة وبنكیة

  ٦۸٬٤۱٥ 
   

   المطلوبات
 ۷٬۸۰٤  ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 ٦۰٬٦۱۱  لصافي الموجودات القیمة الدفتریة المعدلة
 ۱۲۹٬٦۷۹  الشھرة

 ۱۹۰٬۲۹۰  القیمة الدفتریة لصافي الموجودات، بما في ذلك الشھرة
 

 معلومات قطاعیة  ۲۸
 

 االستراتیجیة.رات حددت اإلدارة القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر التي تتم مراجعتھا من قبل الرئیس التنفیذي الذي یعتبر المسؤول عن اتخاذ القرا
 

ن تتم مراجعة المبیعات حسب االسم التجاري الذي یتضمن ریم البوادي وموریلیز وغیرھا. تتم مراقبة المبیعات أیًضا حسب القطاع والذي یتضم
 الضیافة واألزیاء والریاضة إلى جانب معلومات االسم التجاري.

 
صل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء تراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منف

 القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من العملیات وتقاس بشكل متسق مع أرباح أو خسائر العملیات في البیانات المالیة الموحدة.
 

تتضمن اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي الربح، ویتم تجمعیھا وفقا لعناصر المستوي  كما یُقدم للمدیر التنفیذي مستویات متعددة من المعلومات التي
اتخاذ األعلى وفقا للقطاع. ویتم وضع النظام المحاسبي المالي للمجموعة حالیا بھذه الطریقة وھذه المعلومات متاحة بسھولة. ومع ذلك، ألغراض 

لى المعلومات المتعلقة باإلیرادات وصافي الربح والتي تحتوي على عناصر المستوى األدنى. القرارات، فإن المدیر التنفیذي یعتمد بشكل رئیسي ع
 وبالتالي، فإن المعلومات القطاعیة المقدمة تتركز في المقام األول على مستوى صافي الربح  للمجموعة.

 
 لم تكن ھناك أي مبیعات بین القطاعات الداخلیة خالل السنة.



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۱ 

 (تابع)معلومات قطاعیة  ۲۸
 

 
 أخرى* الریاضة األزیاء الضیافة 

حذوفات بین 
 القطاعات

 

 اإلمارات العربیة المتحدة 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة

اإلمارات العربیة 
المتحدة والمملكة 

 المتحدة
اإلمارات العربیة 

 المجموع المتحدة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 
       

 ۷٦٬۰۲٥ - ٦۱۹ ۳ ۹۰٥ ۷٤٬٤۹۸ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إیرادات القطاع للسنة المنتھیة في 
حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة للسنة 

 ۱۹٤ - - ۱۹٤ - - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 ۲۹٥٬۸٤۹ - ۳۰٬۷۷۰ ۱۹٬۹۹۲ ۷٬۳٤۸ ۲۳۷٬۷۳۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  صافي الخسارة من العملیات الجاریة

 ۳۰۲٬۲۰٤ )۳٦٥٬٤۹۷( ۳۹۸٬۱۱۱ ٥۹٬٤۸٦ ۲٬٤۲٤ ۲۰۷٬٦۸۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مجموع الموجودات كما في 
 ٥٥۲٬۱۱۳ )۳٦٥٬٤۹۷( ٥۷٬٥۲٥ ۱۹٦٬۲۹۳ ٦٦٬۲۹۸ ٥۹۷٬٤۹٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مجموع المطلوبات كما في 

       
 ۹۹٬٦۱۰    - ۱٬۲۰۲ ۱٬٤٥٦ ۳٬۷۰٤  ۹۳٬۲٤۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إیرادات القطاع للسنة المنتھیة في 

حصة من ربح مشروع مشترك محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة للسنة 
 ۷۰۸    - ۸۰ ٦۲۸    -    - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 ۲۲٤٬٥۰٦    - ٤۸٬۰۲۹ ۱۷٬٤۳۲ ۳٤٬۹۳۲ ۱۲٤٬۱۱۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱صافي الخسارة من العملیات الجاریة للسنة المنتھیة في 
 ۷۱۱٬۰۳٥ )٥٦۰٬۰۲۹( ٤۳٥٬٤٦٤ ۳۱۸٬۷۳۳ ۱۸٬۱۳۳ ٤۹۸٬۷۳٤ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مجموع الموجودات كما في 
 ٦٦۲٬۹٤٥ )٥٦۰٬۰۲۹( ٦۳٬۳۹۳ ٤۳۳٬۸٥٥ ۷٤٬٦٤۸ ٦٥۱٬۰۷۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مجموع المطلوبات كما في 

 
 یشمل بند "أخرى" المھام اإلداریة للمجموعة.  
 
 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۲ 

 خسارة السھم ۲۹
 

 ل السنة.تُحتسب الخسارة األساسیة للسھم بقسمة الخسارة العائدة إلى حملة أسھم المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خال
 
 ۳۱السنة المنتھیة في  

 ۲۰۱۸دیسمبر 
 ۳۱السنة المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲٤۲٬۱٥۰ ۲۹۷٬۹۹۹ مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى حملة أسھم الشركة (بآالف الدراھم)
   

 ٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة (باآلالف)
   

 ۰٫٤۸٤۳۰۰ ۰٫٥۹٥۹۹۸ (بالدرھم لكل سھم) الخسارة األساسیة والمخفّضة للسھم
 

مل تخفیضھا. لم تُحتسب الخسارة المخفّضة للسھم بتعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، وذلك الحتساب تحویل كافة األسھم العادیة المحت
 الربحیة المخفّضة للسھم تساوي ربحیتھ األساسیة.. ولذلك، فإن ۲۰۱۷و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یكن لدى الشركة أي أسھم عادیة مخفّضة في 

 
 مطلوبات محتملة والتزامات ۳۰

 
في إمارة دبي. أبرمت المجموعة عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء فیما یتعلق باتفاقیات تأجیر لمركزھا الرئیسي ومواقع متاجر التجزئة والمطاعم 

 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المستحقة السداد بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء كما في وفیما یلي الحد األدنى لإلیجارات المستقبلیة 
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۸٬۷۷٥ ۱۹٬۸۲۸ سنة واحدة فأقل
 ٤۸٬٥٦۰ ۲۸٬۸۲٤ أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 ٤۸۲ - أكثر من خمس سنوات
 ٤۸٬٦٥۲ ۷۷٬۸۱۷ 
 

 الدینتسویة صافي  ۳۱
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٤٬۸٥۹ ۱٬٤۸۷ أرصدة نقدیة وبنكیة
 )۱۹۸٬۱٤۸( )۳٥٦٬۲۹٤( مستحقة خالل سنة واحدة -قروض  

 )۳٥۸٬۷۸٦( )۹۷٬٥۰۰( مستحقة بعد سنة واحدة -قروض 
 )٥٤۲٬۰۷٥( )٤٥۲٬۳۰۷( صافي الدین

 
   

 ۱٤٬۸٥۹ ۱٬٤۸۷ أرصدة نقدیة وبنكیة
 )۱٤۲٬۱٥۸( )٦۷٬۸۰۱( معدالت فائدة ثابتة -الدین إجمالي 

 )٤۱٤٬۷۷٦( )۳۸٥٬۹۹۳( معدالت فائدة متغیرة -إجمالي الدین 
 )٥٤۲٬۰۷٥( )٤٥۲٬۳۰۷( صافي الدین

 
  مطلوبات من األنشطة التمویلیة موجودات أخرى 

  
 

 نقد

قروض وتسھیالت 
بنكیة مستحقة خالل سنة 

 واحدة

قروض وتسھیالت 
بعد سنة  بنكیة مستحقة

 واحدة

 
 

 المجموع
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

     
 )٥٤۲٬۰۷٥( )۳٥۸٬۷۸٦( )۱۹۸٬۱٤۸( ۱٤٬۸٥۹ ۲۰۱۸ینایر  ۱صافي الدین كما في 

 ۸۹٬۷٦۸ ۲٦۱٬۲۸٦ )۱٥۸٬۱٤٦( )۱۳٬۳۷۲( التدفقات النقدیة، بالصافي
 )٤٥۲٬۳۰۷( )۹۷٬٥۰۰( )۳٥٦٬۲۹٤( ۱٬٤۸۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱صافي الدین كما في 



 ماركة (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۳ 

 (تابع)تسویة صافي الدین  ۳۱
 
  مطلوبات من األنشطة التمویلیة موجودات أخرى 

 

 
 

 نقد
قروض وتسھیالت بنكیة 
 مستحقة خالل سنة واحدة

قروض وتسھیالت بنكیة 
 مستحقة بعد سنة واحدة

 
 

 المجموع
 درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

     
 )٦٦۸٬٤٦٦( )٥۸۹٬۷۰۸( )۹۲٬۲۸٤( ۱۳٬٥۲٦ ۲۰۱۷ینایر  ۱صافي الدین كما في 

 ۱۲٦٬۳۹۱ ۲۳۰٬۹۲۲ )۱۰٥٬۸٦٤( ۱٬۳۳۳ التدفقات النقدیة، بالصافي
 )٥٤۲٬۰۷٥( )۳٥۸٬۷۸٦( )۱۹۸٬۱٤۸( ۱٤٬۸٥۹ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱صافي الدین كما في 
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