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 أعضاء مجلس اإلدارة  السادة

   شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 
 

 مقدمـة

بيان الربح أو  ل من ك و  2021مارس  31  كما في)"الشركة"(   شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة( ل املرفق املوجز بيان املركز املاليقمنا بمراجعة 

بذلك   املنتهية 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 عداد عن إ مسؤولة اإلدارةإن . إيضاحات تفسيرية، باإلضافة إلى التاريخ
ً
  "  :34وفقا

 .جعتناإلى مرا استنادا علومات املالية املرحليةاملحول هذه  استنتاجإن مسؤوليتنا هي إبداء . "التقارير املالية املرحلية
 

 نطاق املراجعـة 

 للمعيار الدولي
ً
ملعلومات املالية املرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات  عة امراج، " 2410ت املراجعة رقم عملياحول  لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

ين عن األمور املالية  املسؤول  األشخاص ، بشكل رئيس ي مناالستفسارات بإجراءالقيام  . تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية" منشأةاملستقل لل

 اق املر . إن نط خرى مراجعة أ وإجراءات يلية تحل تإجراءا، وإتباع واملحاسبية
ً
 للمعايير الدوليـة  من نطاق القيام بالتدقيق  اجعة أقـل جوهريا

ً
وفقا

 . فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها ، لذا  .ن يبينها التدقيقيمكن أ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي  لتالي، وبا للتدقيق
 

 نتاجاالست

   الجوهرية من جميع النواحي إعدادهالم يتم  املرفقة علومات املالية املرحليةاملبأن  االعتقاد ما يدعونا إلى  بين لنا، لم يتمراجعتناعلى  استنادا
ً
وفقا

 . 34معيار املحاسبي الدولي رقم لل
 

 )الشرق األوسط(   ند توشديلويت آ
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 2  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 
 

 

  املوجز بيان املركز املالي

 2021مارس  31كما في 
 
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31  إيضاحات   

 ـمهـدر  ألف  ألف درهــم     

 )مدقق(  )غير مدقق(    

      وداتاملوج

      غير املتداولة املوجودات

 618,910 609,109  4  ومعدات، آالت ممتلكات

 107,511 104,269    موجودات ذات حق االستخدام

 11,779 10,864    املوجودات غير امللموسة

 71,897 89,867  5  األوراق املالية االستثمارية

 810,097 814,109    غير املتداولة  جوداتاملو موع جم
      

      املوجودات املتداولة

 50,859 48,972    املخـزون

 167,485 184,721    الذمم التجارية املدينة واألخرى 

 8,011 8,390    موجودات العقد

 132,646 146,844  6  النقد وما يعادله 

 359,001 388,927    دات املتداولة و املوجمجموع 

 1,169,098 1,203,036    مجموع املوجودات
      

      حقوق امللكية واملطلوبات 

      حقوق امللكية 

 90,000 90,000    رأس املال

 45,000 45,000    احتياطي قانوني 

 618,401 618,401    احتياطي عام 

 40,814 58,784    ة لعادليمة ااحتياطي الق

 1,377 621    التدفقات النقدية تحوطات احتياطي 

 72,477 27,753    األرباح املحتجزة

 868,069 840,559    مجموع حقوق امللكية
      

      غير املتداولة  املطلوبات

 26,141 26,771    اية الخدمة للموظفين مكافأة نه

 100,391 96,769    املتداول  غيرزء لجا –التزامات إيجارية 

 126,532 123,540    غير املتداولة  املطلوباتموع جم
      

      املتداولة  املطلوبات

 126,803 194,975    ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 13,443 14,335    الجزء املتداول  –التزامات إيجارية 

 24,135 24,587    مطلوبات العقد

 10,116 5,040  10  قروض ألجل  

 174,497 238,937    املتداولة  مجموع املطلوبات

 301,029 362,477    مجموع املطلوبات

 1,169,098 1,203,036    لكية واملطلوبات مجموع حقوق امل
 

 

املركز ،جميع النواحي الجوهريةمن  صورة عادلةب تظهرفإن البيانات املالية املرحلية املوجزة   ،ووفًقا ملبادئ إعداد التقارير املعمول بها إلعداد التقارير املالية املرحلية ،على حد علمنا

 . اتها النقديةي وتدفقها املالة وأدائ

 

 
 

 السركالبن عيس ى أحمد  السيد/

 مجلس اإلدارة رئيس

 ريـزد الحعبد هللا محمد راشالسيد/  

 مجلس اإلدارة عضو
 

 

 ال يتجزأ من هذه ياإل شكل ت
ً
 .علومات املالية املرحليةاملضاحات املرفقة جزءا



 3  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  )غير مدقق( املوجز الربح أو الخسارة بيان 

 2021مارس  31 املنتهية في ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 مارس  31املنتهية في   أشهر ثالثة ة التـر ف إيضاحات 

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

    

 142,055 133,570 11 اإليرادات  

 ( 94,905) ( 82,993)  تكاليف املبيعات 

 47,150 50,577  إجمالي الربح 

    

 2,187 1,927  إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 23,466) ( 22,847)  بيع وتوزيع مصاريف 

 ( 12,060) ( 12,585)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 1,058) ( 915)  سة ات غير ملمو إطفاء موجود

 12,753 16,157  الربح التشغيلي

    

 358 238  ت التمويل يراداإ

 ( 135) ( 28)  التمويل  مصاريف

 ( 1,085) ( 1,034)  ليف فوائد اإليجار تكا

 3,389 3,372  إيرادات توزيعات األرباح 

 240 ( 429)  إيرادات أخرى، بالصافي 

 15,520 18,276  ة تـر الربح للف

    

 0.17 0.20 8 بالدرهم  ربحية السهم 

    

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .علومات املالية املرحليةاملتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



 

 4 شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة( 
 

  )غير مدقق( املوجز مل شاالدخل لابيان 

 2021ارس م 31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف

 

 مارس  31املنتهية في   ثالثة أشهر ة التـر ف  

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

    

    15,520 18,276  ة تـر الربح للف

    

    اآلخر( / الدخل الشامل الخسارة)

    ات الحقة:تـر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في ف ةار الخس

في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   يرات تغال

 ( 6,808) 17,970  الشامل اآلخر، أدوات ملكية 

 ( 1,877) ( 756)  تدفقات النقدية لا اتلتحوطالتغيرات في القيمة العادلة  

 ( 8,685) 17,214  الشاملة األخرى ( الخسارة)الدخل / مجموع 

    

 6,835 35,490  ةتـر للفالشامل مجموع الدخل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .علومات املالية املرحليةاملتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 



 5                امة(اهمة عسم كةت )شر شركة دبي للمرطبا
 

 املوجز امللكيةيرات في حقوق بيان التغ

           2021مارس  31 املنتهية في شهر ثالثة أ ة التـر لف
 

 احتياطي القيمة العادلة  احتياطي عام احتياطي قانوني  رأس املال  

احتياطي تحوطات  

 املجموع األرباح املحتجزة التدفقات النقدية

 ألف درهم همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمف أل درهمألف  

        

 886,103 82,808 ( 414) 50,308 618,401 45,000 90,000 )مدقق(  2020يناير  1في 

 15,520 15,520 - - - - - ة تـر الربح للف

 ( 8,685) - ( 1,877) ( 6,808) - - -  رخاآل شامل )الخسارة( / الدخل ال

        

 6,835 15,520 ( 1,877) ( 6,808) - - - ةتـر الشامل للف الدخلمجموع )الخسارة( / 

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

 829,938 35,328 ( 2,291) 43,500 618,401 45,000 90,000 )غير مدقق(  2020مارس  31في 

        

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

 18,276 18,276 - - - - - ة تـر الربح للف

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

        

 35,490 18,276 ( 756) 17,970 - - - ة تـر فللالشاملة  )الخسارة( الدخل / مجموع 

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

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

        

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه اإليضاحات املرفقتشكل 
ً
. علومات املالية املرحليةاملة جزءا



 

 6           لمرطبات )شركة مساهمة عامة(ل بيكة در ش
 

 مدقق( ير )غ املوجز  نقديةبيان التدفقات ال

  2021مارس  31 املنتهية في ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر ف  

  2021 2020 

 ألف درهــم درهــم ألف  

    التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية  

 15,520 18,276  ة تـر ح للفربال

    :  تعديالت لـ

 11,345 11,098  ات ومعدلكات، آالت استهالك ممت   

 3,155 3,376  استهالك موجودات حق االستخدام    

 1,058 915  موجودات غير ملموسة إطفاء     

 ( 223) 266  ف التمويل، بالصافي تكالي   

 ( 33) 480  معدات و ت ال ات، آ )الخسارة( / الربح من بيع ممتلك   

 1,085 1,047  عقود اإليجار فوائد  مصاريف   

 ( 3,389) ( 3,372)  األرباح   توزيعات إيراد  

 840 727  موظفين للنهاية خدمة  مكافأتمخصص   

    

 29,358 32,813  املطلوبات التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات و 

    

 ( 9,308) 1,887  في املخزون  )الزيادة(ص / ق نلا

 ( 10,241) ( 17,236)  ينة واألخرى جارية املدم التالذم  الزيادة في

 280 ( 379)  النقص في موجودات العقد )الزيادة( / 

 ( 1,183) 8,616  في الذمم التجارية الدائنة واألخرى )النقص( الزيادة / 

 310 452  لزيادة في مطلوبات العقد ا

 9,216 26,153  د الناتج من العمليات نقال

 ( 301) ( 97)  وعة للموظفين املدف مكافأت نهاية الخدمة

 8,915 26,056  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 1,593) ( 3,236)  شراء ممتلكات، آالت ومعدات 

 38 1,459  ات، آالت ومعدات تلكمم اداستبعاملتحصالت من 

 3,389 3,372  بالصافي  إيرادات توزيعات األرباح،

 358 ( 238)  إيرادات التمويل، بالصافي 

 2,192 1,357  األنشطة االستثمارية  املتسخدم فيصافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 5,245) ( 5,076)  سداد قروض ألجل 

 ( 4,200) ( 4,200)  ب عضو مجلس اإلدارة املدفوعة عاأت

 ( 135) ( 28)  ، مدفوعة التمويل مصاريف 

 ( 3,453) ( 3,911)  مدفوعات إيجارية 

 ( 13,033) ( 13,215)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 

    

 ( 1,926) 14,198  في النقد وما يعادله  (النقصالزيادة / ) صافي

 120,299 132,646  ة تـر يعادله في بداية الفا ومقد الن

 118,373 146,844  مارس  31ه في النقد وما يعادل

 

 

 اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 . علومات املالية املرحليةاملمن هذه  ال يتجزأجزءا

 



 

 7          شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 

  حلية ر ملا  اليةعلومات املإيضاحات حول امل 

  2021مارس  31 املنتهية في ثالثة أشهر ة التـر لف
 
 

 
 

 

 نشطةانوني واألالقضع الو  .1

بموجب مرسوم صادر عن صاحب السـمو، حـاكم دبـي، كمـا  1959مة( )"الشركة"( في دبي سنة تأسست شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عا

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

مالية األخرى بدولة اإلمارات العربية املتحـدة. وكـذلك تقـوم ي دبي والشارقة واإلمارات الشتجات بيبس ي كوال العاملية فبيع منتقوم الشركة بتعبئة و 

على على تفويض من بيبس ي كوال العاملية. تحتفظ الشركة  ول حصعد الالشركة بتصدير منتجات بيبس ي كوال العاملية من وقت ألخر إلى دول أخرى ب

 تحدة.العربية املفن آب وأكوافينا في جميع أنحاء دولة اإلمارات وبيع سبحقوق تعبئة 
 
 

 
 

 
 

 
 

 والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد .2

 أساس اإلعداد     2-1

 ية املرحلية". املال "التقارير  34ملعيار املحاسبي الدولي رقم وفق ا 2021مارس   31نتهية في ملا شهرثالثة أة التـر لف  علومات املالية املرحليةتم إعداد امل
 

ان مع البيانات  تـر يجب قراءتها باالق ، كمابة في البيانات املالية السنويةيع املعلومات واإلفصاحات املطلو جم املرحليةعلومات املالية ال تتضمن امل

 . 2020ديسمبر   31ي كما فاملالية السنوية للشركة 
 

ديسمبر   31لسنة املالية املنتهية في بالضرورة إلى النتائج املتوقعة ل 2021مارس  31في تهية املن رثالثة أشهة ال تـر ، ال تشير نتائج فباإلضافة إلى ذلك

2021 . 
 

حيث تم قياسها  من خالل الدخل الشامل اآلخر لعادلة اة يمبالق  املوجودات املاليةتم إعداد املعلومات املالية وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

 . بالقيمة العادلة
 

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2-2

 . 2021يناير  1املعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة املالية التي تبدأ في  على ت تعديال  )أ(

 املرحلة الثانية  -الفائدة  صالحات املعيارية على أسعاراإل  •

واملعيار املحاسبي   ، 9رقم إلعداد التقارير املالية  املعيار الدولي )تعديالت على  2لة ملرحا - املعيارية على أسعار الفائدة اإلصالحات  علىالتعديالت 

إلعداد التقارير املالية   الدولي واملعيار ، 4رقم إلعداد التقارير املالية  الدولي واملعيار ، 7رقم إلعداد التقارير املالية  الدولي واملعيار ، 39 الدولي رقم 

سعر  توضيح أن محاسبة التحوط لم يتم إيقافها فقط بسبب إصالح صالحات، كما تقضتيها اإل ية للتعديالت التي ة عمل وسيل  تقدمحيث ( 16رقم 

  يبورسعر اإل إصالح بسبب  له املنشأة تتعرض التيوإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى املخاطر الناشئة  ، اإليبور

  إدارة املنشأةطريقة إضافة إلى   ، إلى معدالت مرجعية بديلةأسعار اإليبور في التحول من  بدء املنشأةى ضافة إلخاطر باإل لتلك امل املنشأةوكيفية إدارة 

 .التحول هذا 
 

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

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

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

( في بيان املركز املالي أو سنة واحدةالل أن تكون مستحقة السداد خمتداولة )مستحقة أو يحتمل كاألخرى التي لها تاريخ تسوية غير مؤكد 

 . كغير متداولة
 

 .  (2022يناير   1)ساري املفعول اعتباًرا من  3التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  -إلى اإلطار املفاهيمي  ة املرجعيةشار اإل  •

غيرات  بدون إحداث ت 3د التقارير املالية لإلطار املفاهيمي في املعيار الدولي إلعدا ةة السابقاملرجعي ارات اإلشتعمل التعديالت على تحديث 

 تطلبات في املعيار ؛ على امل  جوهرية
 

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

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

 من ذلك بما يجعلهذلك األصل إلى املوقع والحالة الالزمة  
ً
ع  تعترف املنشأة بعائدات بي ، قادًرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال

 في الربح أو الخسارة ؛  ها وتكلفة إنتاج  هذه البنود 

 



 

 8          شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  حلية ر ملا  اليةعلومات املإيضاحات حول امل 

 )تتمة( 2021مارس  31 املنتهية في ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 )تتمة( والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد .2

 )تتمة(  ات الجديدةديالت والتفسير املعايير والتع 2-2

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

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

  نقلاألصناف املنتجة أثناء متحصالت بيع واآلالت واملعدات أي من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات  ُتخصم أن تعديالت . تحظر ال(2022

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

 في الربح أو الخسارة ؛  ها وتكلفة إنتاج  هذه البنود 
 

. تحدد التعديالت أن "تكلفة  (2022يناير  1)ساري املفعول من  37تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  -تكلفة إتمام العقد  -لعقود املرهقة ا •

فاء بهذا  مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للو  تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف املتعلقة مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق

 ،العمالة املباشرة واملواد( أو تخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )على سبيل املثال ، على سبيل املثالالعقد )

 تخصيص رسوم االستهالك بند املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة في تنفيذ العقد( ؛
 

الدولي إلعداد التقارير  . يتطلب املعيار (2023يناير  1عقود التأمين )ساري املفعول اعتباًرا من : 17 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ار املعي •

ويوفر نهج قياس وعرض موحد لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه  بقيمة االستيفاء الحالية، قياس مطلوبات التأمين  17 املالية رقم 

محل   17 رقم الدولي إلعداد التقارير املالية يحل املعيار و بادئ لعقود التأمين. طلبات لتحقيق هدف املحاسبة املتسقة القائمة على املاملت

 ؛  2023يناير  1عقود التأمين كما في  4 رقم الدولي إلعداد التقارير املالية املعيار 
 

في الشركات  ستثمارات اال  28البيانات املالية املوحدة ومعيار املحاسبة الدولي رقم  10 رقم الدولي إلعداد التقارير املالية على املعيار  تعديالت •

بيع أو املساهمة في املوجودات من املستثمر إلى شركته الزميلة   االعتبارات املتعلقة بمعامالت وذلك بشأن ( 2011) الزميلة واملشاريع املشتركة 

 مسموًحا به(. ال يزال التطبيق  ، إال أنيان إلى أجل غير مسمىاملشترك. )تم تأجيل تاريخ السر  مشروعهأو 
 

. تشمل التحسينات  (2022يناير  1)سارية اعتباًرا من  2020-2018املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رة دو سنوية على  تحسينات •

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

الدولي إلعداد  واملعيار   ، (2022يناير   1ا من ية )ساري املفعول اعتبارً األدوات املال 9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم واملعيار  ، (2022يناير   1

يناير   1اعتباًرا من  الزراعة )ساري  41 ولي رقم واملعيار املحاسبي الدبعد( تاريخ السريان لم يتقرر عقود اإليجار ) 16 رقم املالية  التقارير 

2022 .) 
 

. تتطلب  (2023يناير  1)يسري اعتباًرا من  2ان املمارسة وبي 1اسبة الدولي التعديالت على معيار املح -عن السياسات املحاسبية  احفصاإل  •

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

ومن يحتمل أن تكون السياسة املحاسبية جوهرية. ى إضافة أمثلة على مت، كما يتم السياسة املحاسبية الجوهريةتحديد   أةللمنشكيف يمكن 

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

 الخاص باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.  2بيان املمارسة رقم 
 

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

فإن التقديرات املحاسبية هي "املبالغ   ، تعريف التغيير في التقديرات املحاسبية بتعريف التقديرات املحاسبية. بموجب التعريف الجديد

بتطوير تقديرات محاسبية إذا كانت السياسات املحاسبية   املنشآت من القياس". تقوم  اليقين املالية التي تخضع لعدم النقدية في البيانات 

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

 ورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ. ط عن معلومات جديدة أو ت
 

 للشركة.  املوجزةوالتعديالت الجديدة املذكورة أعاله أي تأثير جوهري على املعلومات املالية  ايير أن يترتب على املعال يتوقع 

 

ايير الدولية والتي من املتوقع  عال توجد معايير وتعديالت جديدة مطبقة أخرى على املعايير املنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات لجنة تفسيرات امل

 أن يكون لها تأثير مادي على املعلومات املالية املكثفة للشركة. 



 

 9               بي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(ركة دش
 

  ات حول املعلومات املالية املرحلية إيضاح

 )تتمة( 2021مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ة التـر لف
 
 

 

 ام والتقديرات استخدام األحك  2-2

اضات التي تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية  تـر من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفاملوجزة  الية املرحليةعلومات املإعداد امل يقتض ي

 لتقديرات. فعلية عن هذه اواإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج ال واملطلوبات   وجوداتامل بشأن رجةدامللغ للشركة واملبا
 

 . 2020ديسمبر  31في البيانات املالية السنوية للسنة املنتهية في  التي اعتمدتها التقديرات واألحكام نفس الشركة باستمرار  اعتمدت
 

في  ا عدم استقرارثم تفش ى في جميع أرجاء العالم مسببً  2020( في أوائل عام 19-ستجد )كوفيداملا ونرس كو لقد تم اإلعالن عن اكتشاف فيرو 

والغموض   الضبابيةوالرؤية  ، واالفتقار إلى البيانات التاريخية الكافية ، الطبيعة غير املسبوقة لألزمةة واألنشطة التجارية. وتمثل األعمال التجاري

لتلك  السلبي ق للتأثير لتحديد الدقيا من ُيّعقد  ، واألعمال التجارية بشكل خاص ، ا وتأثيرها على االقتصاد بشكل عامه دتوم ، ااملرتبط بتطوره البارز 

تدابير مختلفة لضمان   ة واتخذتاالت املتوقعة للمخاطر التشغيلياإلدارة العديد من املج ولقد استعرضت على األعمال في هذه املرحلة. األزمة 

 ا اإلنتاجية خالل فترة اإلغالق. هة أي من مصانعلم تغلق الشرك  وقدرة املنظمة على التعامل مع حالة اإلغالق.  األعمالوتوافر  ، تعمليا استمرارية ال

 

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

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

 

 التشغيلية القطاعاتمعلومات  .3

عن   اإلفصاحشروبات الغازية ومنتجات املشروبات ذات الصلة. يتم تعمل الشركة في قطاع إعداد التقارير واحد من تعليب وتعبئة وتوزيع وتجارة امل

 . ة املرحليةومات املالي علامل حول  واإليضاحات املوجزوبيان الدخل  املوجزفي بيان املركز املالي  بالقطاعات التشغيلية ع املعلومات ذات الصلة جمي
 

 : 8رقم  عداد التقارير املاليةاملعيار الدولي إل املعلومات اإلضافية املطلوبة بموجب فيما يلي 
 

 ة أ( معلومات حول القطاعات الجغرافي

ألف   112.798( بية املتحدةلشركة )اإلمارات العر ل  البلد املقربلغت اإليرادات من العمالء املوجودين في  ، 2021مارس  31خالل الربع املنتهي في 

  20.772العمالء خارج اإلمارات العربية املتحدة )العمالء األجانب(  اإليرادات منألف درهم( و  118.527: 2020مارس  31درهم )الفترة املنتهية في 

 ألف درهم(. 23.528:  2020مارس   31ألف درهم )الفترة املنتهية في 

 

 ب( العمالء الرئيسيين 

 من إجمالي إيرادات الشركة.  ٪ 10تزيد عائداتهم عن   2020مارس  31و   2021مارس  31خالل الفترة املنتهية في  الء للشركة لم يكن هناك عم

 

 واملعدات ، آالالت املمتلكات .4

 اإلضافات والتحويالت

:  2020مارس  31املنتهية في هم )الفترة ألف در  3.236بلغت اإلضافات على املمتلكات واآلالت واملعدات  ، 2021مارس  31املنتهية في خالل الفترة 

 ألف درهم(. 1.593
 

 ألف درهم(. 11,345:  2020مارس   31ألف درهم )الفترة املنتهية في  11,098قيمة قدرها   2021مارس  31ة في للفترة املنتهياالستهالك  بلغ 
 

ألف درهم( من األعمال  3.838: 2020ألف درهم ) 189بقيمة  موجودات قامت الشركة بتحويل  ، 2021مارس  31ل الفترة املنتهية في خال

 البيع واملجمدات في املمتلكات واآلالت واملعدات .  ومعدات واملبردات  نعواملصالرأسمالية قيد التنفيذ إلى املباني 
 

مارس   31تهية في الفترة املندرهم ) 1.939بقيمة دفترية صافية قدرها  موجوداتقامت الشركة باستبعاد  ، 2021مارس  31خالل الفترة املنتهية في 

 ألف درهم(. 33: 2020 مارس 31الفترة املنتهية في  -ألف درهم )ربح  480صافي خسارة قدرها  تكبد آالف درهم( مما أدى إلى   5: 2020



 

 10          شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  حلية ر ملا  اليةعلومات املإيضاحات حول امل 

 )تتمة( 2021مارس  31 املنتهية في ر ثالثة أشهة التـر لف

 

 األوراق املالية االستثمارية .5

 2020ديسمبر   31 2021مارس  31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق(  

 81,391 71,897 ة / السنة تـر فالرصيد في بداية ال

 ( 9,494) 17,970 للسنة ة /  تـر يمة العادلة السوقية للفالتغير في الق

 71,897 89,867 ة / السنة تـر ي نهاية الفالرصيد ف

   
 

 النقد وما يعادله .6

 على ما يلي:  يعادله ، يشتمل النقد وما جزاملو لغرض بيان التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر   31 2021مارس  31 

 ألف درهم  درهمألف  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 72,514 76,518 بالبنك وفي الصندوق النقد 

 60,132 70,326 أشهر ثالثـة ودائع قصيرة األجل باستحقاق أصلي أقل من 

 146,844 132,646 

 

 توزيعات األرباح .7

سهم بإجمالي  للدرهم   0.70توزيع أرباح نقدية بقيمة  املساهمون  اعتمد، 2021مارس   24 عقدة بتارخالسنوية املنخالل اجتماع الجمعية العمومية 

فيما يتعلق  ك وذلدرهم مليون  63للسهم بإجمالي درهم  0.70: 2020مارس  31)الفترة املنتهية في  2020فيما يتعلق بعام لك وذمليون درهم  63

 . 2021مارس  31بعد الفترة املنتهية في  سيتم سدادها ( و 2019بعام 

 

 ربحية السهم األساسية .8

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

 ربحية السهم.يًرا مخفًفا على حساب تأث  تب عليهاتـر يأي عناصر أخرى يمكن أن وجد أدوات أو ت
 

 املنتهية   ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31في 

 2021 2020 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   

 15,520 18,276 باأللف درهم(ة )تـر الربح للف

 90,000 90,000 سط املرجح لعدد األسهم العادية )باألالف(املتو 

 0.17   0.20 األساس ي واملخفف )بالدرهم( –الربح للسهم العادي 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .9

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

شروط هذه املعامالت من قبل إدارة الشركة،  و  تحديد األسعار بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات  جوهري أو تتأثر بشكل  شركة كة من ال تـر املش

 . اف ليست ذات عالقةأطر ة مع نفس الوقت للمعامالت املماثل إلى حد كبير نفس الشروط السائدة في   تعدوالتي 
 

إفصاحات   24م على النحو الوارد في املعيار املحاسبي الدولي رق ذي عالقة طرف  تستوفي تعريف واملنشآت التي الشركة معامالت مع الشركات  تبرم 

 .ضافة إلى كبار موظفي اإلدارةباإل كة  ر تـاملشو/أو اإلدارة للملكية الخاضعة  واملنشآت . تشمل األطراف ذات العالقة الشركات العالقةاألطراف ذات 



 

 11                    ة(شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عام
 

  املالية املرحلية علومات  حات حول امل إيضا

 )تتمة( 2021ارس م 31تهية في املن ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 )تتمة(  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .9

سوم أخرى، والتي هي إلى حد  ة، وكذلك على أي ر والخدمات املستلمة / املقدمة من / إلى األطراف ذات العالقم وشروط املعامالت تقرر اإلدارة أحكا

 . قةعالذات ليست اطراف -كبير نفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت املماثلة مع
 

 ز:ي بيان الدخل املوجامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة املدرجة فاملعفيما يلي 
 

 املنتهية   ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31في 

 2021 2020 

 درهم ألف  ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   

 401 309 مبيعات إلى طرف ذو عالقة 

 184 244 يات من طرف ذو عالقة تـر مش

 

 اإلدارة تعويضات كبار موظفي 

 : ما يلية تـر اآلخرين خالل الف موظفين اإلدارةوكبار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  بلغت 
 

  املنتهية  ثالثة أشهر ة التـر ف 

 مارس 31ي ف

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 2,775 2,868 قصيرة األجل منافع

 386 125 مكافأت نهاية الخدمة للموظفين 

 80 60 جلس اإلدارةعضو مرسوم جلسات 

 3,053 3,241 

 

 :وجزامللي ان املركز املافي بياملدرجة عالقة اف ذات الاألرصدة الجوهرية مع األطر 

 2020ديسمبر   31 2021مارس  31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 دقق()م )غير مدقق(  

   مطلوب من طرف ذو عالقة 

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

 190 309 بات املحدودةشركة عمان للمرط
 

   ى طرف ذو عالقة مطلوب إل

   واألخرى( ذمم التجارية الدائنة الفي القة أخر )متضمن طرف ذو ع

 1.094 276 املحدودةشركة عمان للمرطبات 

 

ية واملطلوبات املالية ال تستوفي املطلوبة من واملطلوبة إلى طرف ذو عالقة حيث قدرت اإلدارة أن هذه املوجودات املال  غلم يتم إجراء مقاصة للمبال

ذات عالقة هي مبالغ  . إن املبالغ املطلوبة من أطرافالعرض –األدوات املالية  – 32الدولي رقم  بيحاساملعيار املفي عيار املقاصة املنصوص عليه م

 غير محملة بفوائد ومستحقة السداد عند الطلب.



 

 12                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  الية املرحلية املعلومات  إيضاحات حول امل 

 )تتمة( 2021مارس  31تهية في املن هر ثالثة أشة التـر لف
 

 قروض ألجل  . 10

 املجموع الجزء غير املتداول  الجزء املتداول  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    

 3,516 - 3,516 )أ( 1قرض 

 1,524 - 1,524 )أ( 2 قرض
    

 5,040 - 5,040 2021مارس  31الرصيد في 

 10,116 - 10,116 2020ديسمبر  31في  الرصيد 
 

ف قسط نص 14داد القروض على حصلت الشركة على قرضين ألجل محددين بالدوالر األمريكي لتمويل شراء مصنع وآالت جديدة. يتم س (أ)

  2021مارس  31في يبلغ املبلغ املستحق الهامش حسب السوق.  أشهر ليبور زائد 6د بمعدل ائوتحمل فو  2015يناير  15سنوي تبدأ من 

 درهم(. مليون  10.1: 2020ديسمبر   31درهم ) مليون  5.04 بحسب قيمة الدرهم 

 

 اإليرادات  . 11
 

 مارس  31في املنتهية   ثالثة أشهر لة اتـر ف 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )غير مدقق( دقق( )غير م 

   مبيعات محلية

 78,306 77,870 طويلة األجل عقود

 40,221 34,928 عقود قائمة على معامالت  

 112,798 118,527 

 

   مبيعات خارجية

 7,813 11,245 عقود طويلة األجل

 15,715 9,527 ى معامالت  عقود قائمة عل

 20,772 23,528 

 142,055 133,570 إجمالي اإليرادات 

 

 ة تـر الربح للف . 12

 : تحميلة بعد  تـر للف  يتم إدراج الربح
 

 مارس  31في املنتهية   ثالثة أشهر ة التـر ف 

 2021 2020 

 ألف درهم  ف درهمأل 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 22,204 22,155 تكاليف العمال

 14,500 14,474 مصاريف االستهالك

 



 

 13                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحلية ات حول امل إيضاح

 مة()تت 2021مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ال ةر تـلف

 

 دات الرأسماليةالطارئة والتعه االلتزامات .13
 

 2020ديسمبر   31 2021مارس  31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق(  

 8,978 8,978 كفاالت بنكية 
 

للضـرائب )"الهيئـة"(  التـي تفرضـها الهيئـة االتحاديـةضـريبة االسـتهالك  بشأن، قدمت الشركة اعتراضات 2018ديسمبر  31املنتهية في ة خالل السن

ــة اعتبــاًرا مـــن  ــاريخ نفــاذ ضـــريبة اإلنتـــاج 2017أكتـــوبر  1علــى مخـــزون املشـــروبات الغازيـ ــو تـ ــة تســـوية املنازعـــات . وهـ ــى لجنـ تـــم تقـــديم االعتراضــات إلـ

فـي أبريــل واريـة وأخـرى". بنـد "ذمـم مدينــة تجمقيــدة ضـمن  مليـون درهـم  20.8ي يبة اإلنتـاج لغرامـة تبلــغ حـوال)"اللجنـة"( فيمـا يتعلــق بضـر ة الضـريبي

مليون درهم. قامت كل من الشركة والهيئة االتحادية للضرائب باالستئناف ضد القرار أمام  8.8، أصدرت اللجنة قراًرا بتخفيض الغرامة إلى  2019

، قضت املحكمـة االبتدائيـة بإلغـاء جميـع 2020يوليو  26ملعمول بها. في قوانين واللوائح ارات العربية املتحدة وفًقا لللدولة اإلما االتحاديةاكم حامل

في  لالستئناف بيإلى الشركة. استأنفت الهيئة قرار املحكمة االبتدائية ورفضته محكمة أبوظ الغراماتالعقوبات اإلدارية وأمرت الهيئة بإعادة هذه 

 .االبتدائيةحكم املحكمة  وأيدت 2020نوفمبر 
 

ــة تقـــدمت ال ـــى الحكـــم لـــدى هيئـ ــتئناف علـ ــة املتحـــدةاملحكباسـ ـــارات العربيـ ــي اإلمـ ــا فـ ـــة العليـ ـــد رفضـــت مـــة االتحاديـ ــة قـ ــتئناف ، إال أن املحكمـ ـــد االسـ ضـ

ًرا هذا القرار قراويعد . 2021مارس  3في رائب االنتقائية لضفيما يتعلق با  ، ضد الشركةالهئية  الضرائب والغرامات اإلدارية والعقوبات التي فرضتها 

 ولة اإلمارات العربية املتحدة. بد ملحكمة االتحادية العليااحكم ن على الطعال يمكن و نفيذ وقابل للتباًتا 

 

 لة لألدوات املالية القيمة العاد . 14

 تشتمل األدوات املالية على املوجودات املالية واملطلوبات املالية. 
 

ستثمارية.  املالية اال  قات واألوراقشتاملالية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم املدينة وموجودات العقد وامل تتكون املوجودات

 ومطلوبات العقد واملشتقات.  والذمم الدائنةرفية تتكون املطلوبات املالية من القروض املص
 

 ية. تـر فال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية عن قيمتها الد
 

 تسلسل القيمة العادلة 

 الية عن طريق تقنية التقييم: لألدوات امل قيمة العادلةالتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد والكشف عن 
 

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

 يدة.املقالعادلة ة على القيم ذات التأثير الجوهري التي يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة كل املدخالت   : التقنيات األخرى 2املستوى 

 امللحوظة. التي ال تستند إلى بيانات السوق  املقيدةكبير على القيمة العادلة   : التقنيات التي تستخدم املدخالت التي لها تأثير3 املستوى 
 

 يخ التقرير باألدوات املالية التالية املقاسة بالقيمة العادلة: احتفظت الشركة كما في تار 
 



 

 14                    ركة مساهمة عامة(شركة دبي للمرطبات )ش
 

  ة ليعلومات املالية املرحإيضاحات حول امل 

 )تتمة( 2021مارس  31نتهية في امل ثالثة أشهر ة التـر لف
 

 ( )تتمة لة لألدوات املاليةالقيمة العاد . 14

 مة العادلة قياملوجودات املقاسة بال

 3املستوى  2املستوى  1توى املس املجموع 

 ألف درهم ف درهمأل ألف درهم همألف در  

     )غير مدقق(  2021مارس  31

     األوراق املالية االستثمارية

     أسهم ملكية مدرجة

 - - 89,867 89,867 ( 5قطاع منتجات املستهلكين )إيضاح  

 ات للمشتق املوجبةالعادلة  القيمة

 - 621 - 621 لتدفقات النقدية كتحوطات ل  محتفظ بها – 
 

     ق( )مدق 2020سمبر دي 31

     األوراق املالية االستثمارية 

     أسهم ملكية مدرجة

 - - 71,897 71,897 ( 5قطاع منتجات املستهلكين )إيضاح  

 للمشتقات  وجبةاملالقيمة العادلة 

 - 1,377 - 1,377 كتحوطات للتدفقات النقدية محتفظ بها  –

 

 ـة النتائجموسمي . 15

 .2020و  2021مارس   31في  تيناملنتهي ثالثة أشهرال تي تـر لفة في البيانات املالية املوجزة ذي طبيعة موسميلم يتم تسجيل أي دخل  

 

 معاملة غير نقدية  . 16

 ات النقدية: لية والتي لم تنعكس في بيان التدفقاملعامالت غير النقدية التاخالل الفترة أبرمت الشركة 
 

 رس ما 31في املنتهية   ثالثة أشهر ة التـر ف 

 2021 2020 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهم  ف درهمأل 

 63,000 63,000 تكاليف العمال

 

وافقة على   .17  املعلومات املالية املرحليةامل

 . 2021 يــــوما  6ح بإصدارها في  صر مرحلية و اال ة املالي املعلومات وافق مجلس اإلدارة على 
 


