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 المحترم        حامد أحمد عليالسيد / 

  تنفيذيرئيس ال
 سوق دبي المالي

To:Mr. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer  

Dubai Financial Market 

  
شركة اإلعالن عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة الموضوع : 

 الفردوس )ش.م.ع(

Subject: the Announcement of the result of 

the Board of Directors’ Meetingof Al 

Firdous (P.J.S.C.) 

  

 ,Dear Mr. Alserkal السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بأن مجلس إدارة شركة  باإلشارة إلى املوضوع أعاله يسرنا أن نعلن

 09/11/2022 االربعاءعقد اجتماعه اليوم  قد الفردوس )ش.م.ع(

  2:00الساعة 
 
 تاليا هى نتائج اإلجتماع: و ظهرا

مقر  عنوانبشأن تعديل  بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق .1

 شركة الفردوس الى العنوان الجديد في :

شارع بوليفارد محمد  –مقابل برج خليفة  – 2ميني بوليفارد بالزا 

 1403و  1402مكتب   14الطابق ال  - 14الطابق ال  –بن راشد 

و قد تمت املوافقة على التوصية و يتم اعتماد العنوان الجديد 

 فورا اعتبار من هذا االجتماع.

ناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات بعد م .2

قرر /2022 3009/املنتهي في  الثانياملالية للشركة للربع 

املجلس إعتمادها و فوض الشيخ / خالد بن زايد رئيس 

 املجلس بالتوقيع عليها و االفصاح عنها.

 

With reference to the above subject; we are 

pleased to announce that the Board of 

Directors’Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) 

convened today Wednesday 09/11/2022 at 2:00 

PM and following are the meeting results: 

1. Approved the audit committee 

recommendations regards to Adjustment of Al 

Firdous company main address to the new 

address as follows: Boulevard Plaza 2 – opp to 

Burj Khalifa – Boulevard Shk Mohamed Bin 

Rashid – 14th Floor – office 1402, 1403 and 

the board approved the suggestion to be 

effective from this meeting date. 

2. After discussing the Audit Committee’ 

recommendations and reviewing the financial 

statements the board members decided to adopt 

the preliminary financial statements for the 

second quarter ending on 30/09/2022 and 

authorized the chairman to sign it. 

 ,With kind regards ،،وتقبلوا فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 

 

 الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
 رئيس مجلس اإلدارة

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahayan 

  Chairman of the board 
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