
 

 

 
 
  
  

  أولية وغير مدققة

 
  

  الفردوس القابضة والشركة التابعة لها شركة
   شركة مساهمة عامة

   اإلمارات العربية المتحدة- دبي 
 

 البيانات المالية الموحدة
  ٢٠٢٠ مارس ٣١

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 
  

  
  الفردوس القابضة والشركة التابعة لها شركة

   شركة مساهمة عامة
  رات العربية المتحدة اإلما- دبي 

 
 البيانات المالية الموحدة

  ٢٠٢٠ مارس ٣١
  
  

  
  

  المحتويات
  

    

    

  بيان  

  أ  بيان المركز المالي الموحد

  ب  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد 

  ج  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 

  د  بيان التدفقات النقدية الموحد 

    

  صفحة  

  ٥ - ١   حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات



 

 

 بيان أ
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

 
   ٢٠٢٠ مارس ٣١ بيان المركز المالي الموحد كما في

  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

   
  إيضاح

   مارس٣١  
٢٠٢٠    

   مارس٣١
٢٠١٩  

            موجوداتال
          متداولة موجودات

 ٤١,٦٢٤    -      بضاعة
 ٩,٢٣٨    ١٠٠      ذمم مدينة تجارية 

 ٦٩٩,٢٤٩   ٣٨٣,٣٦٦    ٢  أرصدة مدينة اخرى
 ٣٢٦,٧٨٩,٧٠١  ٣٢٦,٧٨٩,٧٠١    ٣  ذمم مدينة من بيع محفظة استثمارية

 ٢٩٥,٨٧٩,٥٠٨   ٢٩٥,٧٢٢,١٤٤    ٤  ذمم أطراف ذات عالقة مدينة
 ٢٨,٥٠٤  ٤,٧٩٥    ٥  عادلنقد والنقد الم

      -----------------  ----------------- 
 ٦٢٣,٤٤٧,٨٢٤  ٦٢٢,٩٠٠,١٠٦      مجموع الموجودات المتداولة

      -----------------    ----------------- 
           موجودات غير متداولة
 ٨,٥٨٦,٧١٥    ٤,٢٢٤,٥٣٢    ٦  ممتلكات، آالت ومكائن 

      ----------------    ---------------- 
 ٨,٥٨٦,٧١٥    ٤,٢٢٤,٥٣٢      مجموع الموجودات غير المتداولة

      -----------------    ----------------- 
 ٦٣٢,٠٣٤,٥٣٩    ٦٢٧,١٢٤,٦٣٨      مجمـــوع الموجودات 

      ==========    ========== 
           المطلوبات وحقوق المساهمين

           مطلوبات متداولــة
 ٧,٥٨١,٥٧٤    ٧,٩٤٨,٨١٧      ة ذمم دائنة تجاري

 ٣,٨٨٩,١٥٨    ٤,٥٤٥,٤٥١    ٧  أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 
 ٤٣,٦١٦,٩٧٦    ٤٥,٥١٦,٥٢٣    ٤  ذمم اطراف ذات عالقة دائنة

      ---------------    --------------- 
 ٥٥,٠٨٧,٧٠٨    ٥٨,٠١٠,٧٩١      مجموع المطلوبات المتداولة

      ---------------    --------------- 
           مطلوبات غير متداولة 

 ٢٩٩,٦٣٦    ١٢٥,٤٠١      مخصص مكافأة نهاية الخدمة
      ---------------    --------------- 

 ٢٩٩,٦٣٦    ١٢٥,٤٠١      مجموع المطلوبات غير المتداولة
      ---------------    --------------- 

           حقــــوق المساهمين
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨  رأس المال المدفوع 

 ٨٩٤,٦٤٥    ٨٩٤,٦٤٥     دفعات على زيادة رأس المال
 ٤,٢٠٦,٦١٥    ٤,٢٠٦,٦١٥    ٩  احتياطي قانوني 
 (٢٨,٤٥٤,٠٦٥)    (٣٦,١١٢,٨١٤)      خسائر متراكمة

      -----------------    ----------------- 
 ٥٧٦,٦٤٧,١٩٥    ٥٦٨,٩٨٨,٤٤٦      مجموع حقــوق المساهمين

      -----------------    ----------------- 
 ٦٣٢,٠٣٤,٥٣٩    ٦٢٧,١٢٤,٦٣٨      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الشيخ خالد بن زايد ال نهيان

                رئيس مجلس اإلدارة
              

  "ًزءا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل ج"



 

 

  
  بيان ب

  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها
  شركة مساهمة عامة 

  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 
  

   ٢٠٢٠ مارس ٣١بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 
  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"
  

    
  

  ايضاح
   مارس٣١

٢٠٢٠    
   مارس٣١

٢٠١٩  
          االيرادات
 ٢,٤١٩,٣٨١  ٨٢٤,٣٠٨    المبيعات

 (٤٧٧,٦٨٧)  (٢٥٢,٥٩٦)    تكلفة المبيعات
    ---------------  --------------- 

 ١,٩٤١,٦٩٤  ٥٧١,٧١٢    مجمل الربح 
       

 (٦,٤٩٠,٣٩٧)  (٦,٣١٨,٧١٤)     تشغيلية اخرى مصروفات
 -  ٨٦,٠٠٠    إيرادات أخرى

    ---------------  --------------- 
 (٤,٥٤٨,٧٠٣)  (٥,٦٦١,٠٠٢)    التشغيل) خسارة(صافى 

    ---------------  --------------- 
       المصاريف واألعباء األخرى 

 (٢,٣٨٦,٦١٢)  (١,٩٩٧,٧٤٧)  ١٠  مصاريف إدارية، عمومية وبيعية
    ---------------  --------------- 

 (٢,٣٨٦,٦١٢)  (١,٩٩٧,٧٤٧)    لمصاريف واألعباء األخرى مجموع ا
    ---------------  --------------- 

 (٦,٩٣٥,٣١٥)  (٧,٦٥٨,٧٤٩)    السنة    ) خسارة(صافي 
       

 -  -    بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
    ---------------  --------------- 

 (٦,٩٣٥,٣١٥)  (٧,٦٥٨,٧٤٩)    الشاملة للسنة ) الخسائر(اجمالي 
    =========  ========= 
 (٠.٠١١٥)  (٠١٢٧.)  ١١  السهم ) خسارة(
    ========   =========  
  

  
  

  
  

  
  "ًإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة"

  
    



 

 

  
  بيان ج

  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها
  شركة مساهمة عامة 

 إلمارات العربية المتحدة ا- دبي 
  

  ٢٠٢٠ مارس ٣١بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في 
  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"
  

رأس المال   
  المدفوع 

دفعات على زيادة 
  رأس المال

  احتياطي
   قانوني 

  المجموع  أرباح مرحلة 

  _________  ________  _________  _________  _________  
            

 ٥٨٣,٥٨٢,٥١٠ (٢١,٥١٨,٧٥٠) ٤,٢٠٦,٦١٥ ٨٩٤,٦٤٥ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨ مارس ٣١الرصيد في 
       

 (٦,٩٣٥,٣١٥) (٦,٩٣٥,٣١٥)  - - -  الشاملة للسنة  ) الخسائر(إجمالي 
   ----------------   --------------   ---------------   -----------------   ----------------- 

 ٥٧٦,٦٤٧,١٩٥ (٢٨,٤٥٤,٠٦٥) ٤,٢٠٦,٦١٥ ٨٩٤,٦٤٥ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩ مارس ٣١يد في الرص
       

 (٧,٦٥٨,٧٤٩) (٧,٦٥٨,٧٤٩)  - - -  الشاملة للسنة  ) الخسائر(إجمالي 
   ----------------   ---------------   ---------------   -----------------   ----------------- 

 ٥٦٨,٩٨٨,٤٤٦ (٣٦,١١٢,٨١٤) ٤,٢٠٦,٦١٥ ٨٩٤,٦٤٥ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠ مارس ٣١الرصيد في 
  =========  =======  ========  =========  ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  "ًإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة "

  
  



 

 

  
  بيان د

  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها
  ة عامة شركة مساهم

  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 
  

  ٢٠٢٠ مارس ٣١بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 
  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"
  
  
   مارس٣١  

٢٠٢٠    
   مارس٣١

٢٠١٩  
        

       التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
 (٦,٩٣٥,٣١٥)  (٧,٦٥٨,٧٤٩)   السنة  )رةخسا(صافى 

     : تعديالت غير نقدية
 ٣,٦٦٧,٨٢٨  ٤,٣٦٢,١٨٣  استهالكات

 (٦٨,٩٥١)  (١٧٤,٢٣٥)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 ٦٨٤,٧٣٥  ١,٣٩٠,١٨١  صافي التغير في بنود رأس المال العامل 

   ------------ ---   ------------ --- 
 (٢,٦٥١,٧٠٣)  (٢,٠٨٠,٦٢٠)  عمليات التشغيل) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

   ------------ ---   ------------ --- 
     التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 ٢,٦١٥,٦٨٠  ٢,٠٥٦,٩١١  أطراف ذات عالقة 
   ------------ ---   ------------ --- 

 ٢,٦١٥,٦٨٠  ٢,٠٥٦,٩١١  صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
   ------------ ---   ------------ --- 

 (٣٦,٠٢٣)  (٢٣,٧٠٩)  في النقد والنقد المعادل ) النقص(صافي 
 ٦٤,٥٢٧  ٢٨,٥٠٤  النقد والنقد المعادل في بداية السنة  

   ------------ ---   ------------ --- 
 ٢٨,٥٠٤  ٤,٧٩٥  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة  

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

  
  
 

  
  
  "ًقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة إن اإليضاحات المرف"

  
  
  
 
 



 

 

)١(  
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

  
  ٢٠٢٠ مارس ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  "يذكر غير ذلكجميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم " 
  
  تأسيس الشركة وغاياتها  -١
  

 في دبي، االمارات ١٩٩٨ يوليو ١ هي شركة مساهمة عامة مسجلة في –ع .م. ش–شركة الفردوس القابضة 
ان . ١٩٩٨ أكتوبر ٢٢، وقد بدأت عملياتها في ١٩٩٨لسنة ) ١٠٦(العربية المتحدة وفقا للقرار الوزاري رقم 

  .، دبي، االمارات العربية المتحدة٢٥٢٣٣ب . صعنوان مكتب الشركة المسجل هو
  

وشركة مجموعة ") الشركة األم("، كانت الشركة تعمل كمجموعة تتألف من الشركة ٢٠٠٨ ديسمبر ٢١حتى 
الفردوس المحدودة للفنادق وهي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في إدارة وتشغيل الفنادق 

  .بية السعودية وتنظيم رحالت الحج والعمرةوالمطاعم في المملكة العر
  

ان النشاط الرئيسي . م.م.، أسست الشركة شركة تابعة لها، هي شركة يمي تشين تو ذ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في 
 .للشركة التابعة هو تشغيل وإدارة مطاعم في إمارة دبي

 
         أرصدة مدينة أخرى - ٢

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

        
  ٥٣٠,٠٤٧    ٤٨,٨٣٢  وعة مقدمامصاريف مدف

  ٤,٣٣٧    ٤,٣٣٧  دفعات مقدمة للموردين 
  ١٦٠,٠١٥    ١٦٠,٠١٥  تأمينات مستردة

  ٤,٨٥٠    ١٧٠,١٨٢  أخرى 
   ---------------     ---------------  
  ٦٩٩,٢٤٩    ٣٨٣,٣٦٦  
  =========    ========  

 
        ذمم مدينة من بيع المحفظة االستثمارية- ٣
  

المبلغ المستحق القبض من الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان، ماليزيا من بيع شركة مجموعة يمثل هذا البند 
الفردوس المحدودة للفنادق، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، وموجودات تمويلية واستثمارية إسالمية لدى شركة 

ان هذا المبلغ مضمون من قبل طرف ذي عالقة "). بالمحفظة االستثمارية"تعرف مجتمعة (المسعى للتنمية المدنية 
  ).٤إيضاح (

  
) شركة الفردوس المحدودة للفنادق(، قامت الشركة ببيع شركتها التابعة التي تملكها بالكامل ٢٠٠٩ يناير ١بدءا من 

  . السعوديةوموجوداتها التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لدى شركة المسعى للتنمية المدنية، جدة، المملكة العربية 



 

 

)٢(  
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

  
  ٢٠٢٠ مارس ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 
  

البوان، ماليزيا حيث اتفق . موعة اتفاقية مع الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، وقعت المج٢٠٠٩ يونيو ٢٩في 
 درهم ليتم تسديدها على أقساط تستحق كل ٣٢٦,٧٨٩,٧٠١األطراف على إعادة جدولة الذمم المدينة القائمة بمبلغ 

  .٢٠١٢ فبراير ٢٨ وانتهاء في ٢٠١٠ أغسطس ٣١ أشهر ابتداءا من ٦
  

بسبب إعادة الهيكلة المقترحة والخطط االستثمارية من قبل الشركة، تم الغاء اتفاقية إعادة ، و٢٠١٠ يونيو ٢٤وفي 
 شهرا ١٢الجدولة ودخل الطرفان في اتفاقية أخرى لتسديد المبلغ المستحق من بيع المحفظة االستثمارية خالل مدة 

  .٢٠١٠ يونيو ٣٠من 
  

 المختصرة ل قائما كما بتاريخ هذه البيانات المالية المرحليةان المبلغ المدين من بيع المحفظة االستثمارية ما زا
تم عقد مفاوضات مع الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان للتواصل الي حل مبكر حول هذا . الموحدة

م يعتبر مجلس اإلدارة أن المبلغ سيتم تحصيله في حال بيع المحفظة االستثمارية، وبناء على ذلك، لم تق. الموضوع
  .المجموعة بتكوين أي مخصص مقابل لهذا المبلغ المدين

  
   عالقة      ذمم أطراف ذات - ٤
  

إن األطراف ذات عالقة تتمثل عادة في المساهمين والمدراء التنفيذيين وأعضاء اإلدارة العليا للشركة وعائالتهم 
لمعامالت والخدمات المستلمة أو تقوم الشركة األم بتحديد شروط ا. والشركات التي يملكون حصصا رئيسية فيها

ال تستحق فوائد على المبالغ المستحقة . إلى األطراف ذات عالقة إلى جانب المصاريف األخرى/المقدمة من
  .إلى األطراف ذات عالقة وليست لها تواريخ استحقاق محددة/من

  
عامالت عمليات تمويل بين قامت الشركة خالل الفترة بتعامالت جوهرية مع أطراف ذات عالقة، وتمثل هذه الت

 .هذه الشركات
 
  - : إن أرصدة أطراف ذات عالقة مدينة هي كما يلي  ) أ

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

      

   منشأة تحت–دفعات مقدما مقابل شراء عقارات 
   السيطرة المشتركة

٢٨٩,٩٣٩,٩٨٤    ٢٨٩,٩٣٩,٩٨٤  

   منشأة تحت–مستحقات من مجموعة بن زايد 
  كة السيطرة المشتر

٥,٧٨٢,١٦٠    ٥,٧٨٢,١٦٠  

  ١٥٧,٣٦٤    -  أخرى
   ---------- ------     ---------- ------  
  ٢٩٥,٨٧٩,٥٠٨    ٢٩٥,٧٢٢,١٤٤  
  =========    =========  

 
  .ان الدفعات المدفوعة مقدما لشراء عقارات تمثل مدفوعات لشراء أرض في امارة دبي

  
لمجموعddة أي انخفddاض فddي المبddالغ المddستحقة مddن قبddل ، لddم تddسجل ا٢٠٢٠ مddارس ٣١بالنddسبة للddسنة المنتهيddة فddي 

  ). ال شيء– ٢٠١٩ مارس ٣١(األطراف ذات عالقة 



 

 

)٣(  
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

  
  ٢٠٢٠ مارس ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  "يع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلكجم" 
  

ان . تم ضمانه من مجموعة بdن زايdد، طdرف ذو عالقdة) ٣إيضاح (ان المبلغ المدين من بيع المحفظة االستثمارية 
الضمان المقدم من مجموعة بن زايد مقابل المبلغ المدين من بيع محفظة استثمارية هو قطعة أرض تقdع فdي امdارة 

 درهdم ٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠مارات العربية المتحدة والتي تdم تثمينهdا مdن قبdل مستdشار عقdارات مdستقل بمبلdغ دبي، اال
  .٢٠٠٨ أكتوبر ٣١كما في 

  
 ٢٩٥,٨٧٩,٥٠٨تعهddدت أيddضا مجموعddة بddن زايddد بddضمان الرصddيد المddستحق مddن األطddراف ذات العالقddة والبddالغ 

 العقارات الdى المجموعdة بقيمdة عادلdة عن طريق تخصيص)  درهم٢٩٥,٨٧٩,٥٠٨ – ٢٠١٩ مارس ٣١(درهم 
  .ال تقل عن نفس المبلغ

  
 :ان األرصدة المستحقة لألطراف ذات عالقة الدائنة هي كما يلي  ) ب
  

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

      

  ٤٣,٦١٦,٩٧٦    ٤٥,٥١٦,٥٢٣  أطراف أخرى ذات عالقة
  ========    =========  

  ٦٠٠,٠٠٠    ٦٠٠,٠٠٠  أتعاب مستحقة الدفع ألعضاء مجلس االدارة
  ========    =========  

 
        نقد والنقد المعادل - ٥

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

        
  ٩,٣١٢    ١,٠٤٣  نقد في الصندوق 

  ١٩,١٩٢    ٣,٧٥٢   حسابات جارية–نقد لدى البنوك 
   ---------------     ---------------  

٢٨,٥٠٤    ٤,٧٩٥  
  =========    =========  

  



 

 

)٤(  
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

  
  ٢٠٢٠ مارس ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 
  
  ممتلكات، آالت ومكائن      - ٦

أصول آالت و  رتحسين مأجو  
  اخرى

  المجموع  وتركيبات أثاث

  _______  _______  ________  ________  
          التكلفة

 ٢٥,٦٩٢,٥٤٤ ٢,٧٦٦,٢٦٩ ١٠,٠٩٧,٤٩٦ ١٢,٨٢٨,٧٧٩  ٣١/٠٣/٢٠١٩الرصيد في 
 (٨٦,٠٠٠) - (٨٦,٠٠٠) -  إستبعادات خالل السنة 

   --------------   ----------------   ----------------   ------ --------- 
 ٢٥,٦٠٦,٥٤٤ ٢,٧٦٦,٢٦٩ ١٠,٠١١,٤٩٦ ١٢,٨٢٨,٧٧٩  ٣١/٠٣/٢٠٢٠الرصيد في 

   --------------   ----------------   ----------------   --------------- 
          االستهالك

  ١٧,١٠٥,٨٢٩  ٢,٤١٥,٢١٤  ٥,٣٧٦,٥٧٦  ٩,٣١٤,٠٣٩  ٣١/٠٣/٢٠١٩الرصيد في 
  ٤,٣٦٢,١٨٣  ٣٥١,٠٥٥  ١,٥٦٥,٤٥٣  ٢,٤٤٥,٦٧٥  السنة إستهالكات 

 (٨٦,٠٠٠)  -  (٨٦,٠٠٠)  -  إستبعادات خالل السنة 
   --------------   --------------   --------------   -------------- 

  ٢١,٣٨٢,٠١٢  ٢,٧٦٦,٢٦٩  ٦,٨٥٦,٠٢٩  ١١,٧٥٩,٧١٤  ٣١/٠٣/٢٠٢٠الرصيد في 
   --------------   --------------   --------------   -------------- 

          في القيمة الدفتريةصا
  ٤,٢٢٤,٥٣٢  -  ٣,١٥٥,٤٦٧  ١,٠٦٩,٠٦٥   ٣١/٠٣/٢٠٢٠الرصيد في 

  ========  ========  ========  ======== 
  ٨,٥٨٦,٧١٥  ٣٥١,٠٥٥  ٤,٧٢٠,٩٢٠  ٣,٥١٤,٧٤٠   ٣١/٠٣/٢٠١٩الرصيد في 

  ========  ========  ========  ========  
  
        أرصدة دائنة أخرى ومخصصات - ٧

  ارسم ٣١  
٢٠٢٠  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

        
  ١,٠٨٣,٠٥٠    ١,٧٣٠,٨٥٩  مصاريف مستحقة 

  ٦٠٠,٠٠٠    ٦٠٠,٠٠٠  عضاء مجلس االدارةأتعاب مستحقة الدفع أل
  ٢,٢٠٦,١٠٨    ٢,٢١٤,٥٩٢  أخرى 

   ---------------     ---------------  
  ٣,٨٨٩,١٥٨    ٤,٥٤٥,٤٥١  
  =========    =========  

  
  وع       رأس المال المدف- ٨
  

  . درهم١ سهم قيمة كل منها ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم مقسمة الي ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة 
  
        إحتياطي قانوني   - ٩
  

من الربح السنوي إلى االحتياطي % ١٠كما هو مقرر في قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحول 
السنوي عند بلوغ االحتياطي القانوني نصف قيمة رأس المال وهذا االحتياطي غير يمكن للمساهمين وقف التحويل . القانوني

  . قابل للتوزيع



 

 

)٥(  
  شركة الفردوس القابضة والشركة التابعة لها

  شركة مساهمة عامة 
  اإلمارات العربية المتحدة- دبي 

  
  ٢٠٢٠ مارس ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  "يع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلكجم" 
  

       مصاريف إدارية، عمومية وبيعية - ١٠
  مارس ٣١  

٢٠٢٠  
  مارس ٣١  

٢٠١٩  
        

 ٩٨٤,٠٦٠  ٨٠٣,٩٢٦  رواتب وبدالت أخرى
 ٧٣٢,٠٣٥  ٧٣٢,٠٣٥  ايجارات
 ٦٧٠,٥١٧  ٤٦١,٧٨٦  أخرى 

   ---------------   --------------- 
  ٢,٣٨٦,٦١٢  ١,٩٩٧,٧٤٧ 
  ========   =========  
  

 السهم) خسارة(      - ١١
  مارس ٣١  

٢٠٢٠  
  مارس ٣١  

٢٠١٩  
        

 (٦,٩٣٥,٣١٥)  (٧,٦٥٨,٧٤٩)  السنة  ) خسائر(
  =========  ========= 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغايات إحتساب 
  ربحية األسهم 

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

   ---------- -----    --------------- 
 (٠.٠١١٥)  (٠.٠١٢٧)  السهم) خسارة(

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

 تكاليف الموظفين  - ١٢
  مارس ٣١  

٢٠٢٠  
  مارس ٣١  

٢٠١٩  
        

 ٥٥  ١  عدد الموظفين في نهاية السنة
  ---------------  --------------- 

 ٥٥٧,٥٦٩  ٤٠٩,٠٣٥  )إدارية( رواتب وأجور 
 ٥٩,٨٣٠  ٤٢,٦٧٢  ية خدمة إجازات ونها

 ٣٦٦,٦٦١  ٣٥٢,٢١٩  أخرى 
  ---------------  --------------- 
  ٩٨٤,٠٦٠   ٨٠٣,٩٢٦ 

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

        الجمعية العمومية للمساهمين - ١٣
  

ة الموحدة  وتم الموافقة على البيانات المالي٢٠١٩ يوليو ١٨عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ 
  .٢٠١٩ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 


