
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(

 

  واملعلومات املالية املرحليةتقرير املراجعة 

 2022مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ال ةتـر فل

 

 

 

 



 

 

  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة( 

 

 

 

 

 صفحــات   املحتويات

   

 1  علومات املالية املرحليةاملمراجعة حول  تقرير 

   

 2  املوجزبيان املركز املالي 

   

 3  املوجزالربح أو الخسارة بيان 

   

 4  املوجزبيان الدخل الشامل 

   

 5  املوجز حقوق امللكيةبيان التغيرات في 

   

 6  املوجزبيان التدفقات النقدية 

   

 13 - 7  املرحليةعلومات املالية املإيضاحات حول 



 

 

 

 علومات املالية املرحلية حول مراجعة املتقرير 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة السادة

   شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 
 

 مقدمـة 

بيان الربح أو  ل من وك 2022مارس  31 كما في)"الشركة"(  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(ل املرفق املوجز بيان املركز املاليقمنا بمراجعة 

املنتهية بذلك  ثالثة أشهرال ةتـر لفاملوجز لتدفقات النقدية ابيان و املوجز  حقوق امللكيةالتغيرات في بيان و املوجز الدخل الشامل بيان و املوجز  الخسارة

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم    املرحلية  ملاليةا  املعلوماتهذه  وعرض  عن إعداد    مسؤولة  اإلدارةإن  .  إيضاحات تفسيرية، باإلضافة إلى  التاريخ
ً
 "  :34وفقا

 . إلى مراجعتنا استنادا املالية املرحليةعلومات املحول هذه  استنتاجإن مسؤوليتنا هي إبداء . "التقارير املالية املرحلية
 

 نطاق املراجعـة 

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم  
ً
مراجعة املعلومات املالية املرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات املستقل  ، "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

، ين عن األمور املالية واملحاسبيةاملسؤول  األشخاص، بشكل رئيس ي من  االستفسارات  بإجراءالقيام    . تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية"  منشأةلل

 خرى مراجعة أ  وإجراءاتتحليلية    إجراءاتوإتباع  
ً
 للمعايير الدوليـة للتدقيقمن نطاق القيام بالتدقيق    . إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا

ً
، لتالي ، وباوفقا

 .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها ،لذا .ن يبينها التدقيقالحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أفإنها ال تمكننا من 
 

 االستنتاج 

 لل  الجوهرية  من جميع النواحي  إعدادهالم يتم    املرفقة  علومات املالية املرحليةاملبأن    االعتقاد، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى  مراجعتناعلى    استنادا
ً
معيار وفقا

 .34املحاسبي الدولي رقم 
 

 )الشرق األوسط(  ديلويت آند توش
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 3   شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  )غير مدقق( املوجز الربح أو الخسارة بيان  

 2022مارس  31 املنتهية في أشهر ثالثة ة التـر لف

 

 مارس 31فتـرة الثالثة أشهر املنتهية في  إيضاحات  

  2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم   

    

 133,570 178,321 10 اإليرادات  

 ( 82,993) (111,954)  تكاليف املبيعات

 50,577 66,367  إجمالي الربح 

    

 1,927 1,821  إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 22,847) (24,392)  بيع وتوزيع مصاريف 

 ( 12,585) (12,972)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 915) ( 930)  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 16,157 29,894  الربح التشغيلي 

    

 238 265  إيرادات التمويل

 ( 28) ( 9)  مصاريف التمويل

 ( 1,034) ( 923)  تكاليف فوائد اإليجار 

 3,372 4,069  إيرادات توزيعات األرباح

 ( 429) 553  )مصاريف( أخرى  /إيرادات 

 18,276 33,849  الربح للفتـرة

    

 0.20  0.38 8 بالدرهم  ربحية السهم

    

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 

 ال يتجزأ من هذه  
ً
 .علومات املالية املرحليةامل تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

  



 

 

 4 شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(  
 

  )غير مدقق( املوجز الدخل الشامل بيان  

 2022مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 مارس 31فتـرة الثالثة أشهر املنتهية في   

  2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم   

    

 18,276 33,849  الربح للفتـرة

    

    الدخل الشامل اآلخر

    الخسارة الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فتـرات الحقة: 

العادلة من خالل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية املقاسة بالقيمة 

  الدخل الشامل اآلخر، أدوات ملكية 

(12) 17,970 

 ( 756) 2,940  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

 17,214 2,928  الشامل األخرالدخل مجموع 

    

 35,490 36,777  مجموع الدخل الشامل للفتـرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .علومات املالية املرحليةاملتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 



 

 

 5                شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 املوجز  امللكيةبيان التغيرات في حقوق  

           2022مارس   31  املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 احتياطي القيمة العادلة احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس املال 

احتياطي تحوطات  

 املجموع األرباح املحتجزة التدفقات النقدية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        

 868,069 72,477 1,377 40,814 618,401 45,000 90,000 )مدقق( 2021يناير  1في 

 18,276 18,276 - - - - - الربح للفتـرة 

 17,214 - ( 756) 17,970 - - - خرى األ الشاملة )الخسارة( الدخل / 

        

 35,490 18,276 ( 756) 17,970 - - - للفتـرة الشاملة )الخسارة( الدخل / مجموع 

 ( 63,000) ( 63,000) - - - - - ( 7توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 840,559 27,753 621 58,784 618,401 45,000 90,000 )غير مدقق( 2021مارس  31في 

        

 942,908 102,073 (179) 87,613 618,401 45,000 90,000 )مدقق( 2022يناير  1في 

 33,849 33,849 - - - - - الربح للفتـرة 

 2,928 - 2,940 ( 12) - - - الشاملة األخرى  )الخسارة(الدخل / 

        

 36,777 33,849 2,940 ( 12) - - - للفتـرة الشاملة  )الخسارة(الدخل / مجموع 

 ( 63,000) ( 63,000) - - - - - ( 7توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 916,685 72,922 2,761 87,601 618,401 45,000 90,000 )غير مدقق( 2022مارس  31في 

        

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه تشكل 
ً
.  علومات املالية املرحليةامل اإليضاحات املرفقة جزءا



 

 

 6           شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 )غير مدقق( املوجز  بيان التدفقات النقدية

  2022مارس  31 املنتهية في ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر ف  

  2022 2021 

 ألف درهــم  ألف درهــم   

    التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 18,276 33,849  ة تـر الربح للف

    :  تعديالت لـ

 11,098 9,649  استهالك ممتلكات، آالت ومعدات    

 3,376 3,349  استهالك موجودات حق االستخدام    

 915 930  موجودات غير ملموسة إطفاء    

 ( 210) ( 256)  تكاليف التمويل، بالصافي   

 480 (31)  من بيع ممتلكات، آالت ومعدات  الخسارة( / الربح)   

 1,047 923  عقود اإليجارفوائد  مصاريف   

 ( 3,372) ( 4,069)  األرباح  توزيعإيرادات   

 727 807  موظفين للنهاية خدمة  مكافأتمخصص   

    

 32,337 45,151  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

    

 1,887 10,243  في املخزونالنقص 

 ( 17,615) (20,539)  الذمم التجارية املدينة واألخرى  الزيادة في

 9,068 36,217  التجارية الدائنة واألخرى في الذمم الزيادة 

 25,677 71,072  النقد الناتج من العمليات 

 (97) (91)  مكافأت نهاية الخدمة للموظفين املدفوعة

 25,580 70,981  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 3,236) ( 27,424)  ممتلكات، آالت ومعدات شراء 

 1,459 31  املتحصالت من استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات

 3,372 -  إيرادات توزيعات األرباح، بالصافي 

 238 265  إيرادات التمويل، بالصافي 

 1,833 ( 27,128)  األنشطة االستثمارية   )املستخدم في( / الناتج من صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 5,076) -  سداد قروض ألجل 

 ( 4,200) (3,600)  أتعاب عضو مجلس اإلدارة املدفوعة

 (28) (9)  مصاريف التمويل، مدفوعة

 ( 3,911) (3,940)  مدفوعات إيجارية

 ( 13,215) ( 7,549)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 

    

 14,198 36,304  في النقد وما يعادله الزيادة  صافي

 132,646 155,816  ة تـر النقد وما يعادله في بداية الف

 146,844 192,120  مارس  31النقد وما يعادله في 

 

 

 اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 .علومات املالية املرحليةاملمن هذه ال يتجزأ جزءا

 



 

 

 7          شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

  2022مارس   31  املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 

 

 الوضع القانوني واألنشطة .1

بموجب مرســوم دــادر عن دــاحب الســمو، حاكم دبي، كما    1959مســاهمة عامة( )"الشــركة"( في دبي ســنة  تأســســك شــركة دبي للمرطبات )شــركة  

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.420أنها مدرجة في سوق دبي املالي. يقع عنوان الشركة املسجل في ص.ب: 
 

ـــــ ي كوال العاملية في دبي  ـــــركة بتعب ة وبيع منتجات بيبســ ـــــمالية األخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة. وكذلك تقوم تقوم الشــ ـــــارقة واإلمارات الشــ والشــ

كة  الشـركة بتصـدير منتجات بيبسـ ي كوال العاملية من وقك ألخر إلى دول أخرى بعد الحصـول على على تفوي  من بيبسـ ي كوال العاملية. تحتفر الشـر 

 لة اإلمارات العربية املتحدة.بحقوق تعب ة وبيع سفن آب وأكوافينا في جميع أنحاء دو 
 

بشــأن الشــركات التجارية )"قانون الشــركات الجديد"( ودخل حيز التنفيذ في   2021لســنة   32القانون االتحادي رقم    2021ســبتمبر   20في لقد دــدر 

الشـــــركة  وإن "(.  2015ســـــنة  انون )"ق، وتعديالته  بشـــــأن الشـــــركات التجارية  2015لســـــنة  2محل القانون االتحادي رقم بالكامل  ليحل  2022يناير   2

 متطلباتها في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.والعمل وفق بصدد مراجعة األحكام الجديدة 
 

 

 

 

 

 

 والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد .2

 أساس اإلعداد   2-1

 "التقارير املالية املرحلية".  34ملعيار املحاسبي الدولي رقم وفق ا 2022مارس   31املنتهية في  أشهرثالثة ة التـر لف علومات املالية املرحليةتم إعداد امل
 

ان مع البيانات تـر يجب قراءتها باالق  ، كماجميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في البيانات املالية السنوية  املرحليةعلومات املالية  ال تتضمن امل

 . 2021ديسمبر  31املالية السنوية للشركة كما في 
 

 . 2022ديسمبر  31بالضرورة إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املنتهية في  2022مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر إضافة إلى ذلك، ال تشير نتائج ف
 

حيث تم قياسها  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   املوجودات املاليةتم إعداد املعلومات املالية وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

 بالقيمة العادلة. 
 

 والتعديالت والتفسيرات الجديدة املعايير  2-2

 . 2022يناير  1املعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة املالية التي تبدأ في  علىت تعديال  )أ(

ير  ينا  1)يسري اعتباًرا من    16تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم    -املتحصالت قبل االستخدام املقصود    -املمتلكات واآلالت واملعدات   •

ذلك   نقلاألدناف املنتجة أثناء متحصالت بيع من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات أي  أن ُتخصم(. تحظر التعديالت 2022

 من ذلك، تعترف املنشأة بعائدات بيع هذه    بما يجعلهاألدل إلى املوقع والحالة الالزمة  
ً
قادًرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال

 في الربح أو الخسارة؛ ها وتكلفة إنتاج  البنود

 

سينات السنوية . تشمل التح(2022يناير    1)سارية اعتباًرا من    2020-2018دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  سنوية على    تحسينات •

يناير    1: تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية ألول مرة )ساري املفعول اعتباًرا من  1تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

الدولي إلعداد التقارير  واملعيار  ،(2022يناير  1األدوات املالية )ساري املفعول اعتباًرا من  9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمواملعيار  ،(2022

 (. 2022يناير  1الزراعة )ساري اعتباًرا من  41 واملعيار املحاسبي الدولي رقمعقود اإليجار )لم يتقرر تاريخ السريان بعد(  16 املالية رقم

 
  



 

 

 8          مساهمة عامة(شركة دبي للمرطبات )شركة  
 

 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2022مارس   31املنتهية في    ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات املحاسبية .2

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-2

 ولكنها لم تصبح سارية املفعول بعد املعايير والتعديالت الجديدة الصادرة  )ب(

تهدف    (.2023يناير    1)ساري املفعول اعتباًرا من    1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي    -تصنيف املطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة   •

يجب تصنيف الديون واملطلوبات األخرى التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق املتطلبات من خالل مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كان  

 . كغير متداولة( في بيان املركز املالي أو  سنة واحدةمتداولة )مستحقة أو يحتمل أن تكون مستحقة السداد خالل  كالتي لها تاريخ تسوية غير مؤكد  
 

. تتطلب  (2023يناير    1)يسري اعتباًرا من    2وبيان املمارسة    1التعديالت على معيار املحاسبة الدولي    - عن السياسات املحاسبية    اإلفصاح •

 من سياساتها املحاسبية الهامة.    ،املنشأة عن سياساتها املحاسبية الجوهرية  إفصاحالتعديالت  
ً
  التي توضح مزيد من التعديالت  وهناك  بدال

ومن  إضافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السياسة املحاسبية جوهرية.  السياسة املحاسبية الجوهرية، كما يتم تحديد  للمنشأةكيف يمكن 

املكونة من أربع خطوات" املوضحة في    الجوهريةأيًضا إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األهمية    املجلسوضع    ، التعديلأجل دعم  

 الخاص باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 2مارسة رقم بيان امل
 

. تستبدل التعديالت  (2023يناير    1)ساري املفعول اعتباًرا من    8التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم    -التقديرات املحاسبية    تعريف •

فإن التقديرات املحاسبية هي "املبالغ النقدية    ،بموجب التعريف الجديدتعريف التغيير في التقديرات املحاسبية بتعريف التقديرات املحاسبية.  

التي تخضع لعدم   املالية  البيانات  القياس". تقوم    اليقين في  بتطوير تقديرات محاسبية إذا كانك السياسات املحاسبية تتطلب    املنشآتمن 

عدم   على  تنطوي  بطريقة  املالية  البيانات  في  بنود  عن    اليقين قياس  الناتج  املحاسبي  التقدير  في  التغيير  أن  التعديالت  توضح  القياس.  من 

 معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ. 
 

التعديالت  املعايير الجدال تزال   تأثير  ، ال يتوقع  من قبل الشركة. ومع ذلكلمراجعة  ل  تخضعيدة املذكورة أعاله وتقييم  لها أي  على جوهري  يكون 

 للشركة.  املوجزةاملعلومات املالية 

 

على املعايير املنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات لجنة تفسيرات املعايير الدولية والتي من املتوقع معمول بها  ال توجد معايير وتعديالت جديدة أخرى  

 على املعلومات املالية املكثفة للشركة.  جوهري أن يكون لها تأثير 

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-2

من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفتـراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية  املوجزة  إعداد املعلومات املالية املرحلية    يقتض ي 

 واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واملطلوباتاملوجودات  بشأن  املدرجةللشركة واملبالغ 
 

 . 2021ديسمبر   31في البيانات املالية السنوية للسنة املنتهية في التي اعتمدتها التقديرات واألحكام نفس لشركة باستمرار ا اعتمدت
 

ثم تفش ى في جميع أرجاء العالم مسبًبا عدم استقرار في األعمال    2020( في أوائل عام  19-لقد تم اإلعالن عن اكتشاف فيروس كورونا املستجد )كوفيد

وتمثل  التجاري التجارية.  واألنشطة  والرؤية  ة  الكافية،  التاريخية  البيانات  إلى  واالفتقار  لألزمة،  املسبوقة  غير   البارز والغموض    الضبابيةالطبيعة 

لتلك األزمة  السلبي  من التحديد الدقيق للتأثير    ُيّعقداملرتبط بتطورها، ومدتها وتأثيرها على االقتصاد بشكل عام، واألعمال التجارية بشكل خاص،  

تدابير مختلفة لضمان استمرارية    ة واتخذتاإلدارة العديد من املجاالت املتوقعة للمخاطر التشغيلي  ولقد استعرضكعلى األعمال في هذه املرحلة.  

 ركة أي من مصانعها اإلنتاجية خالل فترة اإلغالق. لم تغلق الش وقدرة املنظمة على التعامل مع حالة اإلغالق. األعمالالعمليات، وتوافر 

 

ستتم مراجعة االفتراضات والتقديرات املستخدمة من  ، كما  ستوادل الشركة مراقبة الوضع واتخاذ األحكام والتقديرات الالزمة حسب االقتضاء

 .باتخاذ أفضل التقديراتقبل الشركة وفًقا لتطور الوضع وتوافر البيانات التي تسمح 

 



 

 

 9              كة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(شر 
 

  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2022مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 القطاعات التشغيلية معلومات  . 3

عن  اإلفصاحتعمل الشركة في قطاع إعداد التقارير واحد من تعليب وتعب ة وتوزيع وتجارة املشروبات الغازية ومنتجات املشروبات ذات الصلة. يتم 

 .ة املرحليةعلومات املاليامل حول  واإليضاحات  املوجزوبيان الدخل  املوجزفي بيان املركز املالي  بالقطاعات التشغيليةجميع املعلومات ذات الصلة 
 

 : معلومات القطاعات التشغيلية :8رقم  املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةاملعلومات اإلضافية املطلوبة بموجب فيما يلي 
 

 أ( معلومات حول القطاعات الجغرافية

ألف درهم )الفترة    158.819)اإلمارات العربية املتحدة(    بلد املقر للشركة بلغك اإليرادات من العمالء في  ،  2022مارس    31خالل الفترة املنتهية في  

ألف درهم   19.502اإلمارات العربية املتحدة )العمالء األجانب(  دولة  ألف درهم( واإليرادات من العمالء خارج   112.798:  2021مارس    31املنتهية في  

 ألف درهم(.  20.772: 2021مارس  31)الفترة املنتهية في 

 

 ب( العمالء الرئيسيين

 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة. 10تزيد عائداتهم عن  2021مارس   31و  2022مارس  31لم يكن هناك عمالء للشركة خالل الفترة املنتهية في 

 

 واملعدات   ، آالالتاملمتلكات .4

 اإلضافات والتحويالت

ـــافــات على املمتلكــات واآلالت واملعــدات    ،2022مــارس    31خالل الفترة املنتهيــة في   ـــ ـــ ـــ :  2021مــارس    31ألف درهم )الفترة املنتهيــة في    27.424بلغــك اإلضــ

 ألف درهم(.  3.236
 

 ألف درهم(.  11،098:  2021مارس  31ألف درهم )الفترة املنتهية في  9،649 مبلغ قدره  2022مارس  31للفترة املنتهية في  بلغك قيمة االستهالك
 

ـــــركـة بتحويـل أي  ،2022مـارس   31خالل الفترة املنتهيـة في  ـــ ـــ ـــــمـاليـة قيـد التنفيـذ إلى   ،ألف درهم(  189:  2021)  موجودات  لم تقم الشــ ـــ ـــ من األعمـال الرأســ

 املباني واآلالت واآلالت واملبردات وآالت البيع واملجمدات في املمتلكات واآلالت واملعدات.
 

ـــــ يء )الفترة املنتهيـة في  موجوداتتم بيع    ،2022مـارس    31خالل الفترة املنتهيـة في  ـــ ـــ ــافي قيمتهـا الـدفتريـة ال تــ ـــ ـــ ـــ ألف درهم( من   1.939:  2021مـارس    31دــ

 ألف درهم(.  480:  2021مارس  31الفترة املنتهية في  -ألف درهم )خسارة  31قبل الشركة مما أدى إلى دافي ربح قدره 

 

 األوراق املالية االستثمارية  .5

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  االستثمار في أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 71,897 118,696 ة / السنةتـر الرديد في بداية الف

 46,799 (12) التغير في القيمة العادلة السوقية للفتـرة / للسنة

 118,696 118,684 الرديد في نهاية الفتـرة / السنة

   

 

 النقد وما يعادله  .6

 على ما يلي: يعادلهيشتمل النقد وما 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 50,363 162,008 النقد بالبنك وفي الصندوق 

 105,453 30,112 أشهر  ثالثـةودائع قصيرة األجل باستحقاق أدلي أقل من 

 192,120 155,816 



 

 

 10          شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2022مارس   31املنتهية في    ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 توزيعات األرباح  .7

سهم بإجمالي للدرهم   0.70املساهمون توزيع أرباح نقدية بقيمة  ، اعتمد2022مارس  24 السنوية املنعقدة بتارخ خالل اجتماع الجمعية العمومية 

  بسنة ق  فيما يتعلوذلك  مليون درهم    63درهم للسهم بإجمالي    0.70:  2021مارس    31)الفترة املنتهية في    2021فيما يتعلق بعام  وذلك  مليون درهم    63

 . 2022مارس  31بعد الفترة املنتهية في سيتم سدادها ( و 2020

 

 ربحية السهم األساسية  .8

ة. ال توجد  تـر ة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة خالل الفتـر يتم احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة عن طريق قسمة ربح الف

 تأثيًرا مخفًفا على حساب ربحية السهم.  تب عليهاتـر يأدوات أو أي عنادر أخرى يمكن أن 
 

 املنتهية  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31في 

 2022 2021 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   

 18,276 33,849 ة )باأللف درهم( تـر الربح للف

 90,000 90,000 العادية )باألالف( املتوسط املرجح لعدد األسهم 

   0.20 0.38 األساس ي واملخفف )بالدرهم(  –الربح للسهم العادي 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .9

العالقة    تتمثل ذات  اإلدارةاملساهمين  في  األطراف  مجلس  اإلدارة  وأعضاء  موظفي  الشركة،    وكبار  للسيطرة  في  تخضع  التي  أو واملنشآت  الكاملة 

وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة الشركة،    تحديد األسعاربهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات    جوهري أو تتأثر بشكل    كة من الشركةتـر املش

 .أطراف ليسك ذات عالقةإلى حد كبير نفس الشروط السائدة في نفس الوقك للمعامالت املماثلة مع  تعدوالتي 
 

إفصاحات    24على النحو الوارد في املعيار املحاسبي الدولي رقم    طرف ذي عالقة  واملنشآت التي تستوفي تعريفالشركة معامالت مع الشركات    تبرم

 . باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارةكة تـر املشو/أو اإلدارة الخاضعة للملكية واملنشآت ت العالقة الشركات . تشمل األطراف ذاالعالقةاألطراف ذات 

 

إلى حد    تقرر اإلدارة أحكام وشروط املعامالت والخدمات املستلمة / املقدمة من / إلى األطراف ذات العالقة، وكذلك على أي رسوم أخرى، والتي هي

 .عالقةذات ليسك اطراف -كبير نفس الشروط السائدة في نفس الوقك للمعامالت املماثلة مع
 

 العالقة املدرجة في بيان الدخل املوجز:املعامالت الهامة مع األطراف ذات فيما يلي 
 

 املنتهية  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31في 

 2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   

 309 397 مبيعات إلى طرف ذو عالقة 

 244 896 يات من طرف ذو عالقةتـر مش

 

 

  



 

 

 11                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2022مارس   31املنتهية في    ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 )تتمة(  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .9

 اإلدارة تعويضات كبار موظفي

 :ما يلية تـر اآلخرين خالل الف وكبار موظفين اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  بلغك
 

 املنتهية  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31في 

 2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 2,868 2,920 منافع قصيرة األجل

 125 126 مكافأت نهاية الخدمة للموظفين

 60 50 رسوم جلسات عضو مجلس اإلدارة

 3,096 3,053 

 

 :املوجزفي بيان املركز املالي املدرجة عالقة األرددة الجوهرية مع األطراف ذات ال

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

   مطلوب من طرف ذو عالقة

   واألخرى( املدينة طرف ذو عالقة أخر )متضمن في الذمم التجارية 

 297 397 شركة عمان للمرطبات املحدودة
 

   مطلوب إلى طرف ذو عالقة

   واألخرى( طرف ذو عالقة أخر )متضمن في الذمم التجارية الدائنة

 528 496 املحدودةشركة عمان للمرطبات 

 

ـــــة   ـــــتوفي   غللمباللم يتم إجراء مقادــ املطلوبة من واملطلوبة إلى طرف ذو عالقة حيث قدرت اإلدارة أن هذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية ال تســ

مبالغ . إن املبالغ املطلوبة من أطراف ذات عالقة هي العرض –األدوات املالية    –  32املعيار املحاســـــبي الدولي رقم  معيار املقادـــــة املنصـــــوص عليه في  

 غير محملة بفوائد ومستحقة السداد عند الطلب.



 

 

 12                   شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة( 
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2022مارس   31املنتهية في    ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 اإليرادات .10
 

 مارس 31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   مبيعات محلية 

 77,870 107,548 عقود طويلة األجل

 34,928 51,271 عقود قائمة على معامالت 

 158,819 112,798 
 

   مبيعات خارجية

 11,245 13,416 عقود طويلة األجل

 9,527 6,086 عقود قائمة على معامالت 

 19,502 20,772 

 133,570 178,321 إجمالي اإليرادات 
 

 ةتـر الربح للف .11

 ة بعد تحميل: تـر يتم إدراج الربح للف
 

 مارس 31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 2022 2021 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 22,155 23,054 العمال تكاليف 

 14,474 12,998 مصاريف االستهالك

 

 االلتزامات الطارئة والتعهدات الرأسمالية .12
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 11,359      10,431 كفاالت بنكية 
 

ضـــريبة االســـتهالك التي تفرضـــها الهي ة االتحادية للضـــرائب )"الهي ة"(    بشـــأن ، قدمك الشـــركة اعتراضـــات  2018ديســـمبر   31خالل الســـنة املنتهية في 

ـــــروبـات الغـازيـة اعتبـاًرا من   ـــ ـــ ـــــريبـة اإلنتـاج  2017أكتوبر    1على مخزون املشــ ـــ ـــ ـــــويـة املنـازعـات  .  وهو تـاريخ نفـاذ ضــ ـــ ـــ ــــــات إلى لجنـة تســ ـــ ـــ تم تقـديم االعتراضــ

ـــــريبـة اإلنتـاج لغرامة تبلغ حوال ـــ ـــ ـــــريبيـة )"العجنـة"( فيمـا يتعلق بضــ ـــ ـــ ـــــمن  مليون درهم   20.8ي  الضــ ـــ ـــ في أبريل وبنـد "ذمم مدينـة تجـارية وأخرى". مقيـدة ضــ

مليون درهم. قامك كل من الشـركة والهي ة االتحادية للضـرائب باالسـتفناف ضـد القرار أمام    8.8، أدـدرت العجنة قراًرا بتخفي  الغرامة إلى  2019

ا لل  االتحـاديـةاملحـاكم  ـــــك املحكمـة االبتـدائيـة بـإلغـاء جميع 2021يوليو    26قوانين واللوائح املعمول بهـا. في لـدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وفقـً ـــ ـــ ، قضــ

في   لالســتفناف إلى الشــركة. اســتأنفك الهي ة قرار املحكمة االبتدائية ورفضــته محكمة أبوظبي  الغراماتالعقوبات اإلدارية وأمرت الهي ة بإعادة هذه 

 .االبتدائيةمة املحك الحكم الصادر عن وأيدت  2021نوفمبر  
 

ـــــتفنـاف على الحكم لـدى  ـــ ـــ ـــــتفنـاف  املحكمـة االتحـاديـة العليـا في اإلمـارات العربيـة املتحـدةتقـدمـك الهي ـة بـاســ ـــ ـــ ــــــك االســ ـــ ـــ ــــــد ، إال أن املحكمـة قـد رفضــ ـــ ـــ ضــ

ويعد هذا القرار قراًرا  .  2021مارس  3فيما يتعلق بالضــرائب االنتقائية في  ،ضــد الشــركةاله ية  الضــرائب والغرامات اإلدارية والعقوبات التي فرضــتها 

ا   ـــــركــة   قـدمـك  2022مـايو    20بتـاريخ  و   ولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.  بـد  املحكمـة االتحـاديـة العليـاالطعن على حكم  ال يمكن  و وقـابـل للتنفيـذ  بـاتـً ـــ ـــ الشــ

 .التقرير إعداد وقد تم تحصيل املبلغ بعد تاريخ، اكم أبوظبي ملحملف تنفيذ 



 

 

 13                    ركة مساهمة عامة(شركة دبي للمرطبات )ش
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2022مارس   31املنتهية في    ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية . 13

 تشتمل األدوات املالية على املوجودات املالية واملطلوبات املالية. 
 

تثمارية.  تتكون املوجودات املالية من النقد في الصندوق واألرددة لدى البنوك والذمم املدينة وموجودات العقد واملشتقات واألوراق املالية االس

 ومطلوبات العقد واملشتقات.  والذمم الدائنةتتكون املطلوبات املالية من القروض املصرفية 
 

 ية.تـر ة عن قيمتها الدفال تختلف القيم العادلة لألدوات املالي
 

 تسلسل القيمة العادلة

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات املالية عن طريق تقنية التقييم: 
 

 املماثلة.  املطلوبات)غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو  املدرجة: األسعار 1املستوى 

 املقيدة.على القيمة العادلة   ذات التأثير الجوهري : التقنيات األخرى التي يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة كل املدخالت 2املستوى 

 املعحوظة.التي ال تستند إلى بيانات السوق  املقيدةلى القيمة العادلة : التقنيات التي تستخدم املدخالت التي لها تأثير كبير ع3املستوى 
 

 احتفظك الشركة كما في تاريخ التقرير باألدوات املالية التالية املقاسة بالقيمة العادلة: 
 

 املوجودات املقاسة بالقيمة العادلة 

 3املستوى  2املستوى  1املستوى  املجموع 

 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  

     )غير مدقق( 2022مارس  31

     استثمار في موجودات مالية

 - - 118,684 118,684 ( 5بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )إيضاح  – أسهم ملكية مدرجة
 

 للمشتقات  املوجبةالقيمة العادلة 

 - 2,761 - 2,761 محتفر بها كتحوطات للتدفقات النقدية  – 
 

 املوجودات املقاسة بالقيمة العادلة 

 3املستوى  2املستوى  1املستوى  املجموع 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     )غير مدقق(2021مارس  31

     استثمار في موجودات مالية 

 - - 118,696 118,696 ( 5بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )إيضاح  – أسهم ملكية مدرجة
 

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

 - 179 - 179 محتفر بها كتحوطات للتدفقات النقدية  – 

 

 موسميـة النتائج  .14

 . 2021و  2022مارس   31في  تين املنتهي ثالثة أشهرال تيتـر لفلم يتم تسجيل أي دخل ذي طبيعة موسمية في البيانات املالية املوجزة 

 

افقة على   .15  املعلومات املالية املرحليةاملو

 . 2022 مايــــو 11ودرح بإددارها في   املرحليةاملالية  املعلوماتوافق مجلس اإلدارة على 
 


