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 4102عن نتائجها للربع األخير من العام  تعلن ةمارك

 – العام األولي االكتتاب لها منذ فصلأول  في كبيرا   تقدما   الشركة تحقق -

ألف قدم مربع  21التجهيز بمساحة محال  تجاريا  تحت  01عالمات تجارية واستئجار  01الحصول على  -
- 

في سوق المدرجة )ش. م. ع.(  ةماركأعلنت شركة  – [4101 فبراير 9 المتحدة، العربية اإلمارات ]دبي،
و  التجزئة سوق علىتركز  اإلمارات في عامة مساهمة شركة أول"، والتي تعد ةدبي المالي تحت اسم "مارك

 ديسمبر 13 في المنتهية الثالثة لألشهر األولية المالية هانتائج عن المنطقة، في النمو يسريع الضيافة
4132. 

 أعمال خطة مع اشيتمبال ًا،درهم 31,284,391بقيمة  تراكمية/ تشغيلية خسارةعن  الفترةهذه  نتائجوتكشف 
 13 في المنتهية الثالثة لألشهرتعزى الخسارة و . ذاتها الفترة خالل هاعمليات تقدم معوبالتوازي  الشركة
  إلى جانب استقطاب ،جديدة شركات نشا إل واحدة لمرةالمدفوعة  لتكاليفل كبير حد لىإ 4132 ديسمبر
 .التي تتبناها الشركة األمد طويلة عملال خطة من كجز  ة،العالمي التجارية من العالمات مجموعة

متجر  أول افتتاححول عزمها  4132 يناير 42 في الشركةصدر عن  إعالن أعقاب في اليوم إعالنويأتي 
والتي  ،العالم في  UEFA Champions League Experience أوروبا أبطال دوري تجربةمتعدد األقسام ل
 مول ياس فيالمأكوالت السريعة، وذلك  تناولوجهة لو ثالثي األبعاد  مفهوميقوم على  متجرعن ستكون عبارة 

 .4132المقبل  مايو شهر في أبوظبيبمدينة 

 ،لتعزيز عملياتها بنشاط" ةتعمل "مارك ،4132 سبتمبر 42بتاريخ  التداولب الشركة أسهم بدأت أن منذ
في ألف قدم مربع. و  22لمحالت تجارية تبلغ مساحتها اإلجمالية أكثر من  إيجار دعق 32وتمكنت من إبرام 

مقابل ممشى " مول بيتشفي "ذا  فردية"، إضافة إلى محالت 4"سيتي ووك  فيمواقع  3دبي، حجزت ماركة 
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وفي أبوظبي، حجزت الشركة موقعين في مارينا مول، . على شارع الوصل "مول جاليريا" فيو  وجي بيه آر، 
 مواقغ في ياس مول على جزيرة ياس. 2و 

 أبطال دوري تجربة :بيع، بما فيهالل اً منفذ 42 من أكثر إلطالق ةمارك تخطط ،4132الجاري  لعاموفي ا
  CR7رونالدو كريستيانو 3 آر سي"  أحذيةو  ،UEFA Champions League Experience أوروبا

Footwear Cristiano Ronaldo"، "بأنتوير  إسنسيل"Essentiel Antwerp "، "ويل"Weill ، "لوريل 
Laurèl"، "ريكيل سونيا باي سونيا" Sonia by Sonia  Rykiel، "برنيسBerenice "، "إيتالي أوف تيست 

.  Harper’s Bazaar Café"كافيه بازار هاربرز"و"  Taste of Italy by Heinz Beckبيك هاينز باي
 "زوباإلضافة إلى ذلك، وصلت الشركة إلى المراحل النهائية لالستحواذ على حق االمتياز لعالمة "موديل

 من "ريتيل كورب" التابعة لشركة استثمار. Modell's Sporting Goods ألدوات الرياضة

 خطة في المحرز التقدمنعرب عن سعادتنا البالغة إزا  : "ةمارك إدارة مجلس رئيس نائب ،المهيري خالد وقال
زا   ،عملنا متالكنا إلونظرًا . األولي العام نااكتتاب في المساهمين أنفسنا على قطعناها التي لتزاماتإلاوا 

 اً فذمن 42فتتاح إلعزمنا و  ،والضيافة واألزيا  في قطاعات الرياضة التجارية العالمات من قوية مجموعة
 شركاتأكثر  من واحدةيساعدنا على إطالق  قوي أساسفإننا نحظى ب اإلمارات، دولة في العام هذاخالل 
 إضافة إلى امتالكها فريق إدارة بمستوى عالمي ،الخليجي التعاون مجلس دول في تفردًا وتنوعاً  التجزئة

  وخبرات عالمية في قطاع التجزئة و الضيافة."

"ريتيل كورب"، فإنني أعرب  علىاستحواذ لإلالنهائية  اللمسات وضعوبعد  لمستقبل،في اوأضاف المهيري: "
المدرج  هدفمن ال اً شهر  38، أي قبل 4132خالل العام الجاري  األرباحلتحقيق  توقعاتناعن ثقتي التامة إزا  

عدد من االستحواذات تتراوح من أربعة إلى ستة   عناإلعالن . إضافة إلى توقعنا ناكتتابإبالخاصة  نشرةفي ال
  "على المدى المتوسط.
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" في "ذا بيتش" قبل الموعد المحدد، بأنتوير  إسنسيلوأكد المهيري أن ماركة نجحت حتى اآلن في افتتاح "
وقت الذي تحرز فيه الشركة تقدمًا في إضافة إلى ثالثة محالت أخرى يجري تجهيزها في ياس مول، في ال

 إنجاز مطعم "تيست أوف إيتالي باي هينز بيك" في "ذا غاليريا".

دارة محالت التجزئة، وتلتزم دبيب مقرها  ةمارك شركةوتجدر اإلشارة إلى أن  ، وتعمل في مجال تشغيل وا 
 في قطاعات الرياضة والمحليةمنها  العالمية رةيالشه تجاريةال عالماتال مع شراكةالدخول في عالقات ب

الذي حقق  ولياأل عاماالكتتاب ال بعد 4132 سبتمبر 42بتاريخ ماركا سهم بأ التداول بدأو . والضيافة واألزيا 
 .المالي دبي سوق في النجاح من عالية درجة

 -انتهى-


