
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردوس القابضة والشركات التابعة لها شركة

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 المختصرة الموحدة المرحليةالبيانات المالية 

 2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في للثالثة

 المراجعةمع تقرير 

 )غير مدققة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردوس القابضة والشركات التابعة لها شركة

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للثالثة

 مع تقرير المراجعة

 )غير مدققة(

 

 

 

 

 المحتويات
 

  

  المراجعةتقرير 

 بيان 

 أ )غير مدقق( المختصر الموحد المرحلي ز الماليبيان المرك

 ب )غير مدقق( المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخلالربح والخسارة وبيان 

 ج )غير مدقق( المختصر الموحد المساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 

 د )غير مدقق( المختصر الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية

  

 صفحة 

 5 -1 (ة)غير مدقق المختصرة الموحدةالمرحلية الموحدة  يضاحات حول البيانات الماليةإ



 

 
 

 
 
 
 
 

 لمراقب الحسابات المستقلالمراجعة  تقرير

 

 

 

 السادة / المساهمين  المحترمين

 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها 

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  تقرير

 

 مقدمة
الموحد المرفق لشركة الفردوس القابضة )"الشركة"( والشركات التابعة  المختصر لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي
الربح والخسارة  بيان منكالً ، 2022يونيو  30شركة مساهمة عامة كما في  -لها يشار لها جميعا )ب "المجموعة"( 

بيان التدفقات  و الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي، الموحد المختصر المرحلي الدخل الشاملو
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة المجموعة هي المسؤولة عن إعداد  الموحد المختصر النقدية المرحلي
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )وعرض هذه ا ( "التقارير المالية 34لمعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا

  .المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بناءاً على مراجعتنا
 

 نطاق المراجعة 
ً للم "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل  2410عيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقا

  .المدقق المستقل للمنشأة"
 

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من األشخاص 
ة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبي

حد كبير عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على 
 .. وبناءاً عليه فإننا ال نبدي رأي تدقيقدراية بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق

 

 أساس عدم اعطاء إستنتاج
 

 الذمم المدينة من بيع المحفظة االستثمارية
 

درهم  326,789,701حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة، هناك مبلغاً وقدره  4كما مبين في اإليضاح رقم 
من الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البون، ماليزيا وهو مبلغ درهم( مستحق  326,789,701 – 2022مارس  31)

مستحق مقابل بيع الشركة التابعة، شركة مجموعة الفردوس المحدودة للفنادق وموجودات الشركة االستثمارية والتمويلية 
، ولكنة 2011مارس  31لول اإلسالمية، والمشار إليها مجتمعة ب "المحفظة االستثمارية". كان هذا المبلغ مستحق السداد بح

ريت مع الشركة جال زال قائماً كما بتاريخ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. استناداً إلى المفاوضات التي أ
العربية اإلسالمية للتأمين، البون، لم يتم تكوين أي مخصص مقابل ذلك المبلغ المدين نظراً ألن مجلس اإلدارة يعتبر بأنه 

تم تحصيل هذا المبلغ بالكامل إذا تم بيع الموجودات من قبل الشركة العربية االسالمية للتأمين، البون. مع ذلك، لم يتم سي
لم نتمكن من تحديد مدى المخصص، إن وجد،  ذلك،تزويدنا بدليل تدقيق كاٍف ومناسب لدعم استنتاج اإلدارة هذا. وبناء على 

مارس  31تقرير حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في المبلغ المدين. إن والذي قد يكون ضروريا مقابل هذا ال
 لم يعط استنتاجاً بخصوص هذا األمر 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 )تتمة(   تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل 

 

 

 

 دفعة مقدمة مقابل شراء عقار
 

ً وقدرة حول هذه ال 5كما هو مبين في اإليضاح رقم  بيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة، هناك مبلغا
درهم( تم دفعه من خالل طرف ذو عالقة لشراء أرض في  289,939,984 - 2022مارس  31درهم ) 289,939,984

درهم( عن  289,939,984 - 2022مارس  31درهم ) 289,939,984دبي. تعهد الطرف ذو العالقة بتأمين مبلغ وقدرة 
التنازل عن عقارات للشركة ذات قيمة ليست أقل من نفس المبلغ. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم يتم التنازل عن أي  طريق

عقارات ولم يتم تزويدنا بدليل تدقيق كاف ومناسب لدعم امكانية استرداد هذا المبلغ. بناًء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا 
تقرير حول البيانات المالية الموحدة للسنة الدفعات المقدمة لشراء العقار. إن كان هناك أي مخصص يتوجب تكوينه مقابل ال

 لم يعطي استنتاجاً بخصوص هذا األمر. 2022مارس  31المالية المنتهية في 
 

 عدم إعطاء استنتاج 
اج حول البيانات نظرا ألهمية األمور الموضحة في فقرات أساس عدم إعطاء االستنتاج أعاله، ليس باستطاعتنا إعطاء استنت

 المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.
 

 التأكيد على امر

 
نلفت االنتباه الى بيان )ج( حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. وفقا لما ذكر في االيضاح، تكبدت المجموعة 

( وخسائر 443,450 – 2021يونيو  30) 2022و يوني 30درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  290,740خسائر بمبلغ 
درهم(. وعلى  42,457,116 – 2022مارس  31) 2022يونيو  30درهم كما في   (42,747,856)متراكمة بمبلغ

الرغم من هذه الحقائق، تم اعداد البيانات المالية للمجموعة على أساس مبدأ االستمرارية نظرا ألن اإلدارة تعتقد أن العمليات 
بلية للمجموعة سوف تكون قادرة على دعم أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. يتم تقديم الدعم المالي للمجموعة المستق

 قدرتها على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. يفترضبشكل أساسي من قبل مساهم 
 

 أمور أخرى
 

والبيانات المالية السنوية الموحدة للسنة  2021يونيو  30ة في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهي
ً ولم يبدي رأياً  2022 سمار 31المنتهية في  تم مراجعتها وتدقيقها من قبل محاسب قانوني آخر والذي لم يعطي إستنتاجا

 لواردة أعاله. على التوالي بخصوص األمور ا 2022يوليو  15و  2021أغسطس  12على البيانات المالية الصادرة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022أغسطس  12
 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 بيان أ

 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022يونيو  30كما في المختصر الموحدالمالي المرحلي بيان المركز 

 )غير مدقق(
 "بالدرهم اإلماراتي"جميع المبالغ 

  
 

 إيضاح

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2022 
 )مدققة(

      الموجودات

      متداولة موجودات

 326,340  255,076  3 أرصدة مدينة اخرى

 326,789,701  326,789,701  4 تثماريةذمم مدينة من بيع محفظة اس

 295,722,144  295,722,144  أ - 5  ذمم أطراف ذات عالقة مدينة

   -----------------  ----------------- 

 622,838,185  622,766,921   مجموع الموجودات المتداولة

   -----------------  ----------------- 

      موجودات غير متداولة

 436,507  327,370  6 ممتلكات، آالت ومكائن 

   ----------------  ---------------- 

 436,507  327,370   مجموع الموجودات غير المتداولة

   -----------------  ----------------- 

 623,274,692  623,094,291   مجمـــوع الموجودات 

   =========   ========== 

      بات وحقوق المساهمينالمطلو

      مطلوبات متداولــة

 5,223,440  5,214,853   ذمم دائنة تجارية 

 7,670,499  7,337,557  7 أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 

 47,731,545  48,182,598  ب – 5  ذمم اطراف ذات عالقة دائنة

   ---------------  --------------- 

 60,625,484  60,735,008   متداولةمجموع المطلوبات ال

   ---------------  --------------- 

      مطلوبات غير متداولة 

 5,064  5,879   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

   ---------------  --------------- 

 5,064  5,879   مجموع المطلوبات غير المتداولة

   ---------------  --------------- 

      حقــــوق المساهمين

 600,000,000  600,000,000  8 رأس المال المدفوع 

 894,645  894,645   دفعات على زيادة رأس المال

 4,206,615  4,206,615  9 قانوني  احتياطي

 (42,457,116)  (42,747,856)   خسائر متراكمة

   -----------------  ----------------- 

 562,644,144  562,353,404   ــوق المساهمينمجموع حق

   -----------------  ----------------- 

 623,274,692  623,094,291   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

   =========  ========== 

 عنهم من قبل: بالنيابة توقعو 2022أغسطس  12نات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ القد تمت الموافقة على البي
 
 
 
 
 
 شيخ خالد بن زايد ال نهيانال

        رئيس مجلس اإلدارة
       

 "المختصرة الموحدة"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية 



 

 
 

 
 
 
 بيان ب

 قابضة والشركات التابعة لهاشركة الفردوس ال

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للثالثة المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخلالربح والخسارة وبيان 

 )غير مدقق(
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 

   

   

 
 ايضاح

 يونيو  30 

2022  

 ققة()غير مد

 يونيو  30 
2021  

 )غير مدققة(

       

       االيرادات

 -  -    المبيعات
 -  -    تكلفة المبيعات

    ------------------  ------------------ 

 -  -     مجمل الربح
    ------------------  ------------------ 

       المصاريف واألعباء األخرى 
 (443,450)  (290,740)  10  وبيعية عمومية، ةمصاريف إداري

    ------------------  ------------------ 

 (443,450)  (290,740)    مجموع المصاريف واألعباء األخرى 
    -----------------  ----------------- 

 (443,450)  (290,740)    الفترة    )خسارة(صافي 
 -  -    خرى للفترةبنود الدخل الشامل األ

    ------------------  ------------------ 

 (443,450)  (290,740)    اجمالي )الخسائر( الشاملة للفترة

    ==========  ========== 
 (0.0007)  (0.0005)  11  السهم  )خسارة(

    ==========  ========== 

       

 
 
 
 
 

 "المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل
 
 
 

  
 



 

 
 

 
 
 

 جبيان 

 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في للثالثة المختصر الموحد المساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 

 )غير مدقق(
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 
رأس المال  

 المدفوع

 رأس المال

 االضافي

 احتياطي

 المجموع مرحلة )خسائر( قانوني
 __________ _________ _________ _________ _________ 

      
 564,167,424 (40,933,836) 4,206,615 894,645 600,000,000 2021 ابريل 1 فيالرصيد 
 (443,450) (443,450) - - - الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 

 ----------------- --------------- --------------- ----------------- ---------------- 
 563,723,974 (41,377,286) 4,206,615 894,645 600,000,000 2021يونيو  30الرصيد في 

 ========== ======== ========= ========= ========= 

 562,644,144 (42,457,116) 4,206,615 894,645 600,000,000 2022 ابريل 1 فيالرصيد 

 (290,740) (290,740) - - - الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 
 ----------------- --------------- --------------- ----------------- ---------------- 

 562,353,404 (42,747,856) 4,206,615 894,645 600,000,000 2022يونيو  30لرصيد في ا
 ========== ======== ========= ========== ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 " المختصرة الموحدةالمرحلية  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 بيان د

 ة الفردوس القابضة والشركات التابعة لهاشرك

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للثالثة المختصر الموحد المرحلية بيان التدفقات النقدية

 )غير مدقق(
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 
 
 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يويون 30 
 2021  

 )غير مدققة(

    

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

 (443,450)  (290,740) الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 

    تعديالت غير نقدية: 

 109,137  109,137 استهالكات

 815  815 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 64,624  71,264 أرصدة مدينة أخرى

 (52,330)  (8,587) رية ذمم دائنة تجا

 90,996  (332,942) أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 

 230,208  451,053 أطراف ذات عالقة

 ---------------  --------------- 

 -  - عمليات التشغيل )المستخدمة في( التدفقات النقدية

 ---------------  --------------- 

 -  - في النقد والنقد المعادل صافي )النقص( 

 -  - النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 ---------------  --------------- 

 -  - النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 =========  ========= 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 " ختصرة الموحدةالمالمرحلية  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 
 
 
 



 

 
 

(1) 
 

 

 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022يونيو  30إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(
 ي ما لم يذكر غير ذلك"" جميع المبالغ بالدرهم اإلمارات

 
 تأسيس الشركة وغاياتها -1

 
في دبي، االمارات  1998يوليو  1هي شركة مساهمة عامة مسجلة في  –ش.م.ع  – الفردوس القابضةشركة 

. ان 1998أكتوبر  22، وقد بدأت عملياتها في 1998( لسنة 106العربية المتحدة وفقا للقرار الوزاري رقم )
شارع بوليفارد محمد بن  1701 مكتب 17الطابق ال  – 2 بالزامبني بوليفادر مسجل هو عنوان مكتب الشركة ال

 ، دبي، االمارات العربية المتحدة.مقابل برج خليفة –راشد 
 

، كانت الشركة تعمل كمجموعة تتألف من الشركة )"الشركة األم"( وشركة مجموعة 2008ديسمبر  21حتى 
مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في إدارة وتشغيل الفنادق  الفردوس المحدودة للفنادق وهي شركة

 والمطاعم في المملكة العربية السعودية وتنظيم رحالت الحج والعمرة.
 

، قامت الشركة ببيع شركتها التابعة التي تملكها بالكامل )شركة الفردوس المحدودة للفنادق( 2009يناير  1بدءا من 
للتنمية المدنية، جدة، المملكة العربية السعودية  ىلمسعواالستثمارية اإلسالمية لدى شركة ا وموجوداتها التمويلية

 (.4درهم )إيضاح  326,789,701)يشار اليها مجتمعة "بالمحفظة االستثمارية"( بمبلغ 
 

 ذ.ذ.م. ان النشاط الرئيسي تو يمي تشينهي شركة ، أسست الشركة شركة تابعة لها، 2014ديسمبر  31في 
األنشطة التشغيلية أيقاف قررت اإلدارة  2019نوفمبر  6وبتاريخ   .عمامطوإدارة الللشركة التابعة هو تشغيل 

 لمطاعم الشركة إليقاف خسائر العمليات.
 

 أساس العرض       -2

 
ر المحاسبة لتمثل المعلومات المالية المرحلية وفقا لمعيا المختصرة الموحدةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

ال  المختصرة الموحدة" المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن المعلومات المالية المرحلية 34الدولي رقم "
قارير المالية.  تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقا للمعايير الدولية للت

ليكون العرض  (ة المتكررةاإلستحقاقات العادي )مثلالضرورية  تلتعديالدارة انه قد تم إدراج جميع اوترى اإل
يمكن  التي ال تعبر بالضرورة عن النتائج 2022يونيو  30بصورة عادلة، إن نتائج األعمال للفترة المنتهية في 

ت المالية . وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانا2023 مارس 31توقعها للسنة المنتهية في 
 .2022 مارس 31واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 

 

 أرصدة مدينة أخرى       -3

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2022 
 )مدققة(

    

 114,190  42,926 مصاريف مدفوعة مقدما

 4,337  4,337 دفعات مقدمة للموردين 

 34,000  34,000 تأمينات مستردة

 173,813  173,813 رى أخ

 ---------------  --------------- 

 255,076  326,340 

 =========  ========= 
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 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للثالثة دةالمختصرة الموحإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدققة(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 من بيع المحفظة االستثماريةذمم مدينة       -4
 

جموعة المبلغ المستحق القبض من الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان، ماليزيا من بيع شركة مهذا البند مثل ي
ستثمارية إسالمية لدى شركة الفردوس المحدودة للفنادق، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، وموجودات تمويلية وا

للتنمية المدنية )تعرف مجتمعة "بالمحفظة االستثمارية"(. ان هذا المبلغ مضمون من قبل طرف ذي عالقة  المسعى
 (.5)إيضاح 

 
شركة العربية اإلسالمية للتأمين. البوان، ماليزيا حيث اتفق الاقية مع ، وقعت المجموعة اتف2009يونيو  29في 

 6أقساط تستحق كل  علىدرهم ليتم تسديدها  326,789,701األطراف على إعادة جدولة الذمم المدينة القائمة بمبلغ 
 .2012فبراير  28وانتهاء في  2010أغسطس  31أشهر ابتداءا من 

 
دة الهيكلة المقترحة والخطط االستثمارية من قبل الشركة، تم الغاء اتفاقية إعادة بسبب إعاو، 2010يونيو  24في و

شهرا من  12الجدولة ودخل الطرفان في اتفاقية أخرى لتسديد المبلغ المستحق من بيع المحفظة االستثمارية خالل مدة 
 .2010يونيو  30
 

المختصرة  المرحليةلبيانات المالية كما بتاريخ هذه اان المبلغ المدين من بيع المحفظة االستثمارية ما زال قائما 
. تم عقد مفاوضات مع الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان للتواصل الي حل مبكر حول هذا الموضوع. الموحدة

عة يعتبر مجلس اإلدارة أن المبلغ سيتم تحصيله في حال بيع المحفظة االستثمارية، وبناء على ذلك، لم تقم المجمو
 المدين. المبلغ بتكوين أي مخصص مقابل لهذا
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إن األطراف ذات عالقة تتمثل عادة في المساهمين والمدراء التنفيذيين وأعضاء اإلدارة العليا للشركة وعائالتهم 

والخدمات المستلمة أو  والشركات التي يملكون حصصا رئيسية فيها. تقوم الشركة األم بتحديد شروط المعامالت
المقدمة من/إلى األطراف ذات عالقة إلى جانب المصاريف األخرى. ال تستحق فوائد على المبالغ المستحقة من/إلى 

 األطراف ذات عالقة وليست لها تواريخ استحقاق محددة.

 
مليات تمويل بين هذه بتعامالت جوهرية مع أطراف ذات عالقة، وتمثل هذه التعامالت ع الفترةقامت الشركة خالل 

 الشركات.
 
 -يلي: كما هي في نهاية الفترة  مدينة إن أرصدة أطراف ذات عالقة       -أ

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2022 
 )مدققة(

    

 289,939,984  289,939,984 منشأة تحت السيطرة المشتركة –دفعات مقدما مقابل شراء عقارات 

 5,782,160  5,782,160 منشأة تحت السيطرة المشتركة –موعة بن زايد مستحقات من مج

 ----------------  ---------------- 

 295,722,144  295,722,144 

 =========  ========= 

 
 مقدما لشراء عقارات تمثل مدفوعات لشراء أرض في امارة دبي. الدفعات المدفوعةان 
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 ة والشركات التابعة لهاشركة الفردوس القابض

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022يونيو  30إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في المبالغ المستحقة من قبل األطراف 2022يونيو  30في  بالنسبة للفترة المنتهية

 (.ءال شي – 2022مارس  31ذات عالقة )
 

( تم ضمانه من مجموعة بن زايد، طرف ذو عالقة. ان 4ان المبلغ المدين من بيع المحفظة االستثمارية )إيضاح 
 امارة مبلغ المدين من بيع محفظة استثمارية هو قطعة أرض تقع فيالضمان المقدم من مجموعة بن زايد مقابل ال

درهم كما  640,000,000دبي، االمارات العربية المتحدة والتي تم تثمينها من قبل مستشار عقارات مستقل بمبلغ 
 .2008أكتوبر  31في 

 
درهم  295,722,144غ لتعهدت أيضا مجموعة بن زايد بضمان الرصيد المستحق من األطراف ذات العالقة والبا

درهم( عن طريق تخصيص العقارات الى المجموعة بقيمة عادلة ال تقل  295,722,144 – 2022مارس  31)
 عن نفس المبلغ.

 
 هي كما يلي: ات عالقة الدائنةان األرصدة المستحقة لألطراف ذ     -ب

 
 

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2022 
 )مدققة(

    

 47,731,545  48,182,598 أخرى ذات عالقة أخرى أطراف 

 =========  ========= 
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حسين ت 

 مأجور

 أصولآالت و

 اخرى

أجهزة أثاث، 

 المجموع وتركيبات

 _______ _______ ________ ________ 

     التكلفة
 25,474,496 2,766,269 9,879,448 12,828,779 31/03/2022الرصيد في 

 -------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 25,474,496 2,766,269 9,879,448 12,828,779 30/06/2022الرصيد في 
 -------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

     االستهالك

 25,037,989 2,766,269 9,442,941 12,828,779 31/03/2022الرصيد في 
 109,137 - 109,137 - الفترةإستهالكات 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 25,147,126 2,766,269 9,552,078 12,828,779 30/06/2022الرصيد في 
 -------------- -------------- -------------- --------------  

     صافي القيمة الدفترية

 327,370 - 327,370 - )غير مدققة( 30/06/2022الرصيد في 

 =======  ======== ======= ======== 

 436,507 - 436,507 - )مدققة( 31/03/2022الرصيد في 

 ======= ======== ======= ======== 
 



 

 
 

(4) 
 

 

 لها شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022يونيو  30إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 أرصدة دائنة أخرى ومخصصات       -7

 يويون 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2022 
 )مدققة(

    

 4,174,736  3,883,143  مصاريف مستحقة

 600,000  600,000 عضاء مجلس االدارةأتعاب مستحقة الدفع أل

 2,895,763  2,854,414 أخرى 

 ---------------  --------------- 

 7,337,557  7,670,449 

 =========  ========= 

 
 

 
 رأس المال المدفوع       -8
 

 درهم. 1قيمة كل منها  سهم 600,000,000درهم مقسمة الي  600,000,000يبلغ رأس مال الشركة 
 

 
 إحتياطي قانوني         -9
 

من الربح السنوي إلى  %10كما هو مقرر في قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحول             
لقانوني. يمكن للمساهمين وقف التحويل السنوي عند بلوغ االحتياطي القانوني نصف قيمة رأس المال االحتياطي ا

 وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 
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 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

    

 25,453  14,316 رواتب وبدالت أخرى

 247,634  64,270 ايجارات

 109,137  109,137 إستهالكات 

 61,226  103,017 أخرى 

 ---------------  --------------- 

 290,740  443,450 

 =========  ========= 
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 شركة الفردوس القابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 حدةاإلمارات العربية المت -دبي 

 

 2022يونيو  30إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 السهم )خسارة(      -11

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

    

 (443,450)  (290,739) الفترة  رة()خسا

 =========  ========= 

 600,000,000  600,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغايات إحتساب ربحية األسهم 

 ----------------  ---------------- 

 (0.0007)  (0.0005) السهم )خسارة(

 =========  ========= 

 

 
 ية العمومية للمساهمين الجمع      -12

 
وتددم الموافقددة علددى البيانددات الماليددة للسددنة  2022يوليددو  21عقدددت الجمعيددة العموميددة العاديددة للمسدداهمين بتدداريخ 

 .2022 مارس 31المنتهية في 
 

 األدوات المالية        -13
 

أما المطلوبات المالية  األخرى، الذمم واألرصدة المدينة البنوك واألرصدة فيإن األصول المالية تتمثل في النقد 
 الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة.فتتمثل في 

تقيم األصول المالية بالقيمة االسمية المخفضة بالمخصصات الالزمة ألية مبالغ متوقع أن تكون غير قابلة 
 للتحصيل.

 
 تصنف المطلوبات المالية وفقاً لالتفاقيات والعقود التي بنيت عليها.

 

  طر االئتمانمخاأ(     
ة المالية على الوفاء بالتزاماته في تاريخ االستحقاق مما يسبب دااحتمال عدم قدرة أحد أطراف االيتمثل في 

 خسائر مالية للطرف اآلخر.
تعتبر الذمم المدينة وبنود النقد والنقد المعادل أكثر الموجودات المعرضة لخطر االئتمان. وتعتبر مخاطر 

حيث ال يوجد لديها تركز ائتماني كما أن النقد مودع لدى بنوك ذات تصنيف  لمجموعةااالئتمان منخفضة في 
 ائتماني مرتفع.

 

  مخاطر سعر الفائدةب(      
المالية  إن أسعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق الموجودات والمطلوبات

 مذكورة في اإليضاحات المتعلقة بها. 

 

 مخاطر العملة األجنبيةج(      
على إبقاء صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مستوى معقول، وذلك من خالل  المجموعةرص تح

 التعامل بعمالت أجنبية ال تتغير بشكل جوهري مقابل الدرهم اإلماراتي. 
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 . 2022أغسطس  12 بتاريخمجلس اإلدارة من قبل  المختصرة الموحدةية المرحل تم اعتماد البيانات المالية
 


