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  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
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 اإلمارات العربية املتحدة
 

 مقدمـة

 اتبيانل من وك 2020 يونيو  30 كما في)"الشركة"(  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(ل املرفق املوجز  بيان املركز املاليقمنا بمراجعة 

املنتهية بذلك  ستة أشهر ال ةتـر لف املوجز لتدفقات النقدية وا املوجز  حقوق امللكيةالتغيرات في و ، املوجزالدخل الشامل و ، املوجزالربح أو الخسارة 

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم  املرحلية ملاليةا املعلوماتهذه وعرض عن إعداد  مسؤولة اإلدارةإن . التاريخ
ً
 إن. "التقارير املالية املرحلية " :34وفقا

 .إلى مراجعتنا استنادا علومات املالية املرحليةاملحول هذه  استنتاجمسؤوليتنا هي إبداء 
 

 نطاق املراجعـة

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

ين عن األمور املسؤول األشخاص، بشكل رئيس ي من االستفسارات بإجراءالقيام  ضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية. تت" منشأةاملستقل لل

 خرى مراجعة أ وإجراءاتتحليلية  إجراءات، وإتباع املالية واملحاسبية
ً
 للمعايير من نطاق القيام بالتدقيق  . إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا

ً
وفقا

فإننا ال نبدي رأي  ،لذا .ن يبينها التدقيق، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن ألتالي، وباقالدوليـة للتدقي

 .تدقيق بشأنها
 

 االستنتاج

 الجوهرية من جميع النواحي دادهاإعلم يتم  املرفقة علومات املالية املرحليةاملبأن  االعتقاد، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى مراجعتناعلى  استنادا

 لل
ً
 .34معيار املحاسبي الدولي رقم وفقا
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 3  شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  )غير مدقق( املوجز الربح أو الخسارة بيان 

 2020 يونيو  30 املنتهية في ستة أشهر ة التـر لف
 

 يونيو 30ثة أشهر املنتهية في فتـرة الثال يونيو 30فتـرة الستة أشهر املنتهية في  إيضاحات 

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

      

 162,671 119,885 302,167 261,940 11 اإليرادات 

 (101,544) (81,138) (196,621) (176,043)  تكاليف املبيعات

 61,127 38,747 105,546 85,897  إجمالي الربح

      

 2,174 2,219 4,292 4,406  إيرادات تشغيلية أخرى 

 (28,913) (22,759) (53,206) (46,225)  بيع وتوزيعمصاريف 

 (13,293) (13,018) (26,010) (25,078)  مصاريف عمومية وإدارية

 (1,057) (1,050) (2,112) (2,108)  إطفاء موجودات غير ملموسة

 20,038 4,139 28,510 16,892  الربح التشغيلي

      

 (1,491) (1,153) (2,859) (2,015)  التمويل مصاريف

 - - 5,073 3,389  توزيعات األرباحإيرادات 

 141 148 161 388  إيرادات أخرى، بالصافي

  18,688 3,134 30,885 18,654  الربح للفتـرة

      

  0.21 0.03 0.34 0.21 8 رباح للسهم بالدرهماأل 

      

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .علومات املالية املرحليةاملتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



 

 4 شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة( 
 

  )غير مدقق( املوجز الدخل الشامل بيان 

 2020 يونيو  30ي املنتهية ف ستة أشهر ة التـر لف
 

 يونيو 30فتـرة الثالثة أشهر املنتهية في  يونيو 30فتـرة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

      

 18,688 3,134 30,885 18,654  الربح للفتـرة

      

      الخسارة الشاملة األخرى 

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

التغيرات في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية 

املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 (15,544) (6,753) (15,555) (13,561)  (5ضاح )إي أدوات ملكية

 (319) 1,743 487 (134)  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (15,863) (5,010) (15,068) (13,695)  مجموع الخسارة الشاملة األخرى 

      

 2,825 (1,876) 15,817 4,959  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفتـرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال يتجزأ من هذه 

ً
 .علومات املالية املرحليةاملتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 



 5                شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 املوجز امللكيةبيان التغيرات في حقوق 

           2020 يونيو  30 املنتهية في ستة أشهر ة التـر لف
 

 

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس املال

احتياطي القيمة 

 العادلة

احتياطي تحوطات 

 املجموع األرباح املحتجزة التدفقات النقدية

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

        

 897,628 61,590 (1,281) 83,918 618,401 45,000 90,000 )مدقق( 2019يناير  1في 

 30,885 30,885 - - - - - ةتـر الربح للف

 (15,068) - 487 (15,555) - - -  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر 

        

 15,817 30,885 487 (15,555) - - - ةتـر الشامل للف الدخلمجموع )الخسارة( / 

 (41,940) (41,940) - - - - - (7توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 871,505 50,535 (794) 68,363 618,401 45,000 90,000 )غير مدقق( 2019 يونيو  30ي ف

        

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

 18,654 18,654 - - - - - ةتـر الربح للف

 (13,695) - (134) (13,561) - - - (5)إيضاح  الخسارة الشاملة األخرى 

        

 4,959 18,654 (134) (13,561) - - - ةتـر الشامل للف )الخسارة( / الدخلمجموع 

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

 828,062 38,462 (548) 36,747 618,401 45,000 90,000 )غير مدقق( 2020 يونيو  30في 

        
 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه تشكل 
ً
. علومات املالية املرحليةاملاإليضاحات املرفقة جزءا



 

 6           شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 )غير مدقق( املوجز  بيان التدفقات النقدية
  2020 يونيو  30 املنتهية في ستة أشهر ة التـر لف

 

 يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر ف  

  2020 2019 

 ألف درهــم ألف درهــم  

    التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 30,885 18,654  ةتـر الربح للف

    : تعديالت لـ

 2,112 2,108  موجودات غير ملموسةإطفاء    

 23,109 22,646  استهالك ممتلكات، آالت ومعدات   

 6,435 6,310  استهالك موجودات حق االستخدام   

 780 (158)  تكاليف التمويل، بالصافي   

 (28) (42)  موجوداتمن بيع الربح    

 2,079 2,149  جاريةتكاليف فوائد إي   

 (5,073) (3,389)  توزيعات أرباح  

 1,037 1,549  موظفينللنهاية خدمة  مكافأتمخصص   
    

 61,336 49,827  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
    

 (2,446) (31,431)  الزيادة في املخزون

 (3,587) 10,153  ( في الذمم التجارية املدينة واألخرى النقص / )الزيادة

 77 1,347  النقص في موجودات العقد

 2,699 (10,519)  )النقص( / الزيادة في الذمم التجارية الدائنة واألخرى 

 1,346 428  الزيادة في مطلوبات العقد
    

 59,425 19,805  العمليات النقد الناتج من

 (722) (581)  خدمة للموظفين املدفوعةمكافأت نهاية ال

 58,703 19,224  األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من

  
  

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (46) -  شراء موجودات غير ملموسة

 (10,601) (7,248)  شراء ممتلكات، آالت ومعدات

 48 245  عداتاملتحصالت من استبعاد ممتلكات، آالت وم

 5,073 3,389  إيرادات توزيعات األرباح، بالصافي

 265 405  إيرادات التمويل، بالصافي

 (5,261) (3,209)  األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج من 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (22,073) (5,126)  سداد قروض ألجل

 (3,780) (4,200)  رة املدفوعةأتعاب عضو مجلس اإلدا

 (41,940) (63,000)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (1,044) (247)  مصاريف التمويل، مدفوعة

 (7,086) (6,995)  مدفوعات إيجارية

 (75,923) (79,568)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (22,481) (63,553)  صافي النقص في النقد وما يعادله

 94,810 120,299  النقد وما يعادله في بداية الفتـرة

 72,329 56,746  يونيو 30النقد وما يعادله في 
 

 

 

 اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 . علومات املالية املرحليةاملمن هذه ال يتجزأ جزءا

 



 

 7                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

 

  لومات املالية املرحليةعإيضاحات حول امل

  2020 يونيو  30 املنتهية في ستة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 

 

 األنشطة .1

بموجــم مرســوم صــادر عــن صــاحم الســمو،  1959تأسســت شــركة دبــي للمرطبــات )شــركة مســاهمة عامــة( )"الشــركة"( فــي دبــي ســنة 

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

تقوم الشركة بتعبئة وبيع منتجات بيبس ي كـوال العامليـة فـي دبـي والشـارقة واإلمـارات الشـمالية األخـرى بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

علـى علـى تفـوين مـن بيبسـ ي  وكذلك تقـوم الشـركة بتصـدير منتجـات بيبسـ ي كـوال العامليـة مـن وقـت ألخـر إلـى دول أخـرى بعـد الحصـول 

 كوال العاملية. تحتفظ الشركة بحقوق تعبئة وبيع سفن آب وأكوافينا في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد .2

 أساس اإلعداد   2-1

"التقارير  34ملعيار املحاسبي الدولي رقم وفق ا 2020 يونيو  30ة في املنتهي ستة أشهر ة التـر لف علومات املالية املرحليةتم إعداد امل

 املالية املرحلية".
 

ان تـر يجم قراءتها باالق ، كمابة في البيانات املالية السنويةجميع املعلومات واإلفصاحات املطلو  املرحليةعلومات املالية ال تتضمن امل

 .2019ديسمبر  31مع البيانات املالية السنوية للشركة كما في 
 

بالضرورة إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املنتهية في  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر ، ال تشير نتائج فباإلضافة إلى ذلك

 .2020ديسمبر  31
 

من خالل الدخل الشامل اآلخر عادلة بالقيمة ال املوجودات املاليةتم إعداد املعلومات املالية وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

 بالقيمة العادلة.حيث تم قياسها 

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-2

اضات التي تؤثر على تطبيق تـر من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفاملوجزة  علومات املالية املرحليةإعداد امل يقتض ي

واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن  واملطلوبات وجوداتامل بشأن املدرجةالسياسات املحاسبية للشركة واملبالغ 

 هذه التقديرات.
 

 .2019ديسمبر  31في البيانات املالية السنوية للسنة املنتهية في التي اعتمدتها التقديرات واألحكام نفس الشركة باستمرار  اعتمدت
 

فيروس كورونا ساللة جديدة من ظهور عن حالة طوارئ صحية عاملية بسبم  2020منظمة الصحة العاملية في يناير  أعلنت

نظًرا للوتيرة املتسارعة  جائحةك بعد ذلكمنظمة الصحة العاملية والذي صنفته  "(19فيروس كوفيد الصين )" ،في ووهان املستجد

على قيود  الوباء فرضالوبائية لهذا  جميع أنحاء العالم. وقد استدعت الطبيعةلنسم التعرض للفيروس والعدوى التي أصابت 

مع ما لذلك من آثار سلبية على االقتصاد العاملي والحياة  ،وإغالق كلي في معظم دول العالمالسفر في جميع أرجاء العالم 

 االجتماعية.
 

فيروس كوفيد تأثير تواصل الشركة تقييم  ،ألنشطة االجتماعية واالقتصاديةعلى اسبق وما نتج عن ذلك من اضطرابات نتيجة ملا 

تطور . ويشهد لبعن خطوط اإليرادات الخاصة بها واالنهيار الواضحوال سيما انخفاض املبيعات  ،منتظم على أعمالها بشكل 19

 ،واالفتقار إلى البيانات التاريخية الكافية ،إن الطبيعة غير املسبوقة لألزمةيومًيا، حيث  تغييرات متسارعة 19فيروس كوفيد تأثير 

 ،واألعمال التجارية بشكل خاص ،ومدتها وتأثيرها على االقتصاد بشكل عام ،املرتبط بتطورها البارز والغموض  الضبابيةوالرؤية 

االت اإلدارة العديد من املج ولقد استعرضتعلى األعمال في هذه املرحلة. لتلك األزمة السلبي من التحديد الدقيق للتأثير  ُيّعقد

وقدرة املنظمة على التعامل مع  األعمالوتوافر  ،تدابير مختلفة لضمان استمرارية العمليات ة واتخذتتشغيلياملتوقعة للمخاطر ال

 حالة اإلغالق.
 

كما أفضل.  باتخاذ تقديرات على نحو يسمح  بماوفًقا لتطور الوضع وتوافر البيانات  تقديراتها وافتراضتهافي وستعيد الشركة النظر 

 حسم مقتض ى الحال.بلوضع وإصدار األحكام والتقديرات الالزمة ستواصل الشركة مراقبة ا

 
 



 

 8                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 القطاعات التشغيليةمعلومات  .3

ي قطاع إعداد التقارير واحد من تعليم وتعبئة وتوزيع وتجارة املشروبات الغازية ومنتجات املشروبات ذات الصلة. تعمل الشركة ف

 واإليضاحات املوجز وبيان الدخل  املوجز في بيان املركز املالي  بالقطاعات التشغيليةعن جميع املعلومات ذات الصلة  اإلفصاحيتم 

 .علومات املالية املرحليةامل حول 
 

 :8رقم  املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةاملعلومات اإلضافية املطلوبة بموجم فيما يلي 
 

 أ( معلومات حول القطاعات الجغرافية
 216,891( العربية املتحدة اإلماراتدولة بلغت إيرادات العمالء املقيمين في مقر الشركة ) ،2020 يونيو  30خالل الربع املنتهي في 

ألف درهم( واإليرادات من العمالء خارج اإلمارات )العمالء األجانم(  249,796: 2019 يونيو  30في  ة املنتهيةتـر الف)ألف درهم 

 ألف درهم(. 52,371: 2019 يونيو  30في  ة املنتهيةتـر الفألف درهم ) 45,049

 
 ب( العمالء الرئيسيين

٪ من 10إيراداتهم أكثر من  ممن بلغتلم يكن هناك عمالء للشركة  ،2019 يونيو  30و  2020 يونيو  30ة املنتهية في تـر خالل الف

 إجمالي إيرادات الشركة.

 

 واملعدات ، آالالتاملمتلكات .4

 اإلضافات والتحويالت
 30فــي  ة املنتهيــةتـــر ألــف درهــم )الف 7,248 واملعــدات، اآلالت اإلضــافات إلــى املمتلكــاتبلغــت  ،2020 يونيــو  30ة املنتهيــة فــي تـــر خــالل الف

 ألف درهم(. 10,601: 2019 يونيو 
 

 (.ألف درهم 23,109: 2019 يونيو  30 ة املنتهية فيتـر ألف درهم )الف 22,646 قيمة 2020 يونيو  30ة املنتهية في تـر االستهالك للفبلغ 
 

ألــف درهـــم(،  8,114: 2019ألــف درهــم ) 3,838بقيمــة موجــودات  قامــت الشـــركة بتحويــل، 2020 يونيــو  30ة املنتهيــة فــي تـــر خــالل الف

 واملعدات. املجمدات في املمتلكاتو واآلالت وأجهزة التبريد وآالت البيع  واملعداتاملباني فئة من األعمال الرأسمالية الجارية إلى 
 

املنتهيـة  ةتــر درهـم )الف ألـف 203 بقيمة دفتـرية صافية قـدرها موجودات استبعدت الشركة،  2020 يونيو  30ة املنتهية في تـر خالل الف

 (. ألف درهم 28: 2019 يونيو  30ة املنتهية في تـر ألف درهم )الف 42 ربًحا صافًيا بقيمة حققما ( ألف درهم 20: 2019 يونيو  30في 

 

 األوراق املالية االستثمارية .5
 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 115,001 81,391 / السنة ةتـر الرصيد في بداية الف

 (33,610) (13,561) التغير في القيمة العادلة السوقية للفتـرة / للسنة

 81,391 67,830 الرصيد في نهاية الفتـرة / السنة

   
 

 النقد وما يعادله .6

 ما يلي:يشتمل النقد وما يعادله على 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 70,084 56,674 النقد بالبنك وفي الصندوق 

 50,215 72 ستة أشهرودائع قصيرة األجل باستحقاق أصلي أقل من 

 56,746 120,299 



 

 9                    اهمة عامة(شركة دبي للمرطبات )شركة مس
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر لف
 

 

 

 توزيعات األرباح .7

بقيمــة  خــالل الفتــرةأربــاح نقديــة  اتتوزيعــاملســاهمون  وافــق وســدد، 2020 مـــارس 23فــي  ةاملنعقــد ةالجمعيــة العموميــة الســنويخـالل 

مليـون  42درهـم للسـهم بإجمـالي  0.467: 2019 يونيـو  30)الفتـرة املنتهيـة فـي  2019 لسـنةمليون درهم  63هم للسهم بإجمالي در  0.70

 ( .2018 لسنةدرهم 

 

 ربحية السهم األساسية .8

ة املصدرة ة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العاديتـر يتم احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة عن طريق قسمة ربح الف

 تأثيًرا مخفًفا على حساب ربحية السهم. يتـرتم عليهاة. ال توجد أدوات أو أي عناصر أخرى يمكن أن تـر خالل الف

 
 فتـرة الستة أشهر املنتهية  

 يونيو 30في 

 فتـرة الثالثة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     

 18,688 3,134 30,885 18,654 الربح للفتـرة )باأللف درهم(

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

 0.21  0.03 0.34  0.21 األساس ي واملخفف )بالدرهم( –الربح للسهم العادي 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .9

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

ذه املعامالت وشروط ه تحديد األسعار بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات  جوهري أو تتأثر بشكل  الكاملة أو املشتـركة من الشركة

أطراف ليست ذات ت للمعامالت املماثلة مع إلى حد كبير نفس الشروط السائدة في نفس الوق تعدوالتي  ،من قبل إدارة الشركة

 .عالقة
 

الطرف ذي الصلة على النحو الوارد في املعيار املحاسبي الدولي  واملنشآت التي تستوفي تعريفالشركة معامالت مع الشركات  تبرم

كة تـر املشو/أو اإلدارة الخاضعة للملكية واملنشآت . تشمل األطراف ذات العالقة الشركات إفصاحات األطراف ذات الصلة 24رقم 

 .باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارة
 

 ،رى وكذلك على أي رسوم أخ ،تقرر اإلدارة أحكام وشروط املعامالت والخدمات املستلمة / املقدمة من / إلى األطراف ذات العالقة

 ذات صلة.ليست اطراف -نفس الوقت للمعامالت املماثلة معوالتي هي إلى حد كبير نفس الشروط السائدة في 
 

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

 
 فتـرة الستة أشهر املنتهية  

 يونيو 30في 

 فتـرة الثالثة أشهر املنتهية 

 ونيوي 30في 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     

 703 506 1,312 907 مبيعات إلى طرف ذو عالقة

 109 205 295 389 مشتـريات من طرف ذو عالقة

 



 

 10                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة 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  بلغت

 
 فتـرة الستة أشهر املنتهية  

 يونيو 30في 

 فتـرة الثالثة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

 2,607 2,797 5,394 5,572 منافع قصيرة األجل

 114 121 227 507 ينمكافأت نهاية الخدمة للموظف

 6,079 5,621 2,918 2,721 

 

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

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   مطلوب من طرف ذو عالقة

   واألخرى(املدينة تضمن في الذمم التجارية طرف ذو عالقة أخر )م

 709 1.116 شركة عمان للمرطبات املحدودة
 

   مطلوب إلى طرف ذو عالقة

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

 472 514 املحدودةشركة عمان للمرطبات 

 

ة إلــى طــرف ذو عالقــة حيــث قــدرت اإلدارة أن هــذه املوجــودات املاليــة واملطلوبــات لــم يــتم إجــراء مقاصــة للمبــالع املطلوبــة مــن واملطلوبــ

. إن املبــالغ املطلوبــة العــرض –األدوات املاليـة  – 32املعيـار املحاســبي الــدولي رقــم املاليـة ال تســتوفي معيــار املقاصـة املنصــوص عليــه فــي 

 د عند الطلم.من أطراف ذات عالقة هي مبالغ غير محملة بفوائد ومستحقة السدا

 

 قروض ألجل .10

 املجموع الجزء غير املتداول  الجزء املتداول  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    

 10,651 3,498 7,153 )أ( 1قرض 

 4,622 1,518 3,104 (أ) 2قرض 
 

   

 15,273 5,016 10,257 2020 يونيو  30الرصيد في 

 20,399 10,032 10,367 2019ديسمبر  31الرصيد في 
 

 14حصلت الشركة على قرضين ألجل محددين بالدوالر األمريكي لتمويل شراء مصنع وآالت جديدة. يتم سداد القروض على  (أ)

يبلغ املبلغ أشهر ليبور زائد الهامش حسم السوق.  6وتحمل فوائد بمعدل  2015يناير  15قسط نصف سنوي تبدأ من 

 درهم(. مليون  20.4: 2019ديسمبر  31درهم ) مليون  15.3 بحسم قيمة الدرهم 2020 يونيو  30في املستحق 

 



 

 11                    شركة دبي للمرطبات )شركة مساهمة عامة(
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر لف

 

 اإليرادات .11
 

 فتـرة الستة أشهر املنتهية  

 يويون 30في 

 فتـرة الثالثة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     مبيعات محلية

 90,904 72,693 164,209 150,999 عقود طويلة األجل

 45,733 25,671 85,587 65,892 عقود قائمة على معامالت 

 216,891 249,796 98,364 136,637 

 
     مبيعات خارجية

 8,351 10,074 15,925 17,887 عقود طويلة األجل

 17,683 11,447 36,446 27,162 عقود قائمة على معامالت 

 45,049 52,371 21,521 26,034 

 162,671 119,885 302,167 261,940 إجمالي اإليرادات

 

 للفتـرةالربح  .12

 :تحميليتم إدراج الربح للفتـرة بعد 
 

 فتـرة الستة أشهر املنتهية  

 يونيو 30في 

 فتـرة الثالثة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 21,295 21,207 43,601 43,411 تكاليف العمال

 18,002 14,456 29,544 28,956 مصاريف االستهالك

 

 االلتزامات الطارئة والتعهدات الرأسمالية .13
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 12,285 8,978 كفاالت بنكية

 
الهيئة دمت الشركة اعتراضات بشأن رسوم االستهالك املفروضة من قبل هيئة ، ق2018ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 

 .، وهو التاريخ الفعلي لرسوم االستهالك2017أكتوبر  1املشروبات الغازية اعتباًرا من  مخزوات"( على الهيئة)"االتحادية للضرائم 

مليون  20.8رسوم الضرائم غير املباشرة البالغة حوالي  أنبشتم تقديم االعتراضات إلى لجنة تسوية املنازعات الضريبية )"اللجنة"( 

قيمة  أصدرت اللجنة قراًرا يقض ي بتخفين، 2019"ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى". في أبريل بند  املقيدة ضمندرهم 

ادية في اإلمارات العربية القرار أمام املحاكم االتح ولجنة تسوية املنازعاتالشركة  ، ثم استأنفتمليون درهم 8.8إلى الغرامة 

تم تأجيل اإلجراءات حتى الجلسة التالية ولم ، وقد تزال اإلجراءات القانونية مستمرةاملتحدة وفًقا للقوانين واللوائح املعمول بها. ال 

 املوجزة. املرحلية يتم اتخاذ أي قرار حتى تاريخ توقيع هذه البيانات املالية

 



 

 12                    ة عامة(شركة دبي للمرطبات )شركة مساهم
 

  علومات املالية املرحليةإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر لف

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية .14

 املالية. طلوباتاملالية وامل وجوداتتشتمل األدوات املالية على امل
 

د واملشتقات واألوراق املالية موجودات العقفي الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم املدينة و املالية من النقد  وجوداتتتكون امل

 د واملشتقات.مطلوبات العقو  والذمم الدائنةاالستثمارية. تتكون املطلوبات املالية من القروض املصرفية 
 

 ية.تـر ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية عن قيمتها الدف
 

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

 

 املماثلة. املطلوباتأو  موجودات)غير املعدلة( في األسواق النشطة لل املدرجة: األسعار 1املستوى 

على القيمة العادلة  ذات التأثير الجوهري اشر أو غير مباشر مالحظة كل املدخالت : التقنيات األخرى التي يمكن بشكل مب2املستوى 

 املقيدة.

 امللحوظة.التي ال تستند إلى بيانات السوق  املقيدة: التقنيات التي تستخدم املدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة 3املستوى 
 

 ت املالية التالية املقاسة بالقيمة العادلة:احتفظت الشركة كما في تاريخ التقرير باألدوا

 
 املوجودات املقاسة بالقيمة العادلة

 3املستوى  2املستوى  1املستوى  املجموع 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     )غير مدقق( 2020 يونيو  30

     األوراق املالية االستثمارية

     أسهم ملكية مدرجة

 - - 67,830 67,830 (5ستهلكين )إيضاح قطاع منتجات امل

محتفظ بها كتحوطات  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 - 548 - 548 للتدفقات النقدية
 

     )مدقق( 2019ديسمبر  31

     األوراق املالية االستثمارية

     أسهم ملكية مدرجة

 - - 81,391 81,391 (5قطاع منتجات املستهلكين )إيضاح 

محتفظ بها كتحوطات  –قيمة العادلة السالبة للمشتقات ال

 - 414 - 414 للتدفقات النقدية

 

 موسميـة النتائج .15

 .2019و  2020 يونيو  30في  تيناملنتهي ستة أشهر ال تيتـر لفلم يتم تسجيل أي دخل ذي طبيعة موسمية في البيانات املالية املوجزة 

 

 املرحلية املعلومات املاليةاملوافقة على   .16

 .2020 يوليو  23وصرح بإصدارها في ، 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ة التـر لفاملرحلية املالية ا املعلوماتوافق مجلس اإلدارة على 
 


