
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردوس المابضة والشركات التابعة لها شركة

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 المختصرة الموحدة المرحليةالبيانات المالية 

 2022 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في ستةلل

 المراجعةمع تمرير 

 )غير مدلمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردوس المابضة والشركات التابعة لها ركةش

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةلل

 مع تمرير المراجعة

 )غير مدلمة(

 

 

 

 

 المحتويات
 

  

  المراجعةتمرٌر 

 بٌان 

 أ )ؼٌر مدلك( المختصر الموحد المرحلً المالًبٌان المركز 

 ب )ؼٌر مدلك( المختصر الموحد المرحلً الشامل الدخلالربح والخسارة وبٌان 

 ج )ؼٌر مدلك( المختصر الموحد المساهمٌن المرحلًبٌان التؽٌرات فً حموق 

 د )ؼٌر مدلك( المختصر الموحد المرحلً بٌان التدفمات النمدٌة

  

 صفحة 

 5 -1 (ة)ؼٌر مدلم المختصرة الموحدةالمرحلٌة الموحدة  احات حول البٌانات المالٌةإٌض



 

 
 

 
 
 
 
 

 لمرالب الحسابات المستملالمراجعة  تمرير

 

 

 

 السادة / المساهمين  المحترمين

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها 

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 لمراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تمرير ا

 

 ممدمة
الموحد المرفك لشركة الفردوس المابضة )"الشركة"( والشركات التابعة  المختصر لمد لمنا بمراجعة المركز المالً المرحلً
الربح والخسارة  بٌان نكالً م، 2322 سبتمبر 33شركة مساهمة عامة كما فً  -لها ٌشار لها جمٌعا )ب "المجموعة"( 

بٌان التدفمات  و الموحد المختصر بٌان التؽٌرات فً حموق المساهمٌن المرحلً، الموحد المختصر المرحلً الدخل الشاملو
أشهر المنتهٌة فً ذلن التارٌخ. إن إدارة المجموعة هً المسؤولة عن إعداد  ستةلفترة ال الموحد المختصر النمدٌة المرحلً

ً لمعٌار المحاسبة الدولً رلم )وعرض هذه المع ( "التمارٌر المالٌة 34لومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة وفما
  .المرحلٌة". إن مسؤولٌتنا هً إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة بناءاً على مراجعتنا

 

 نطاق المراجعة 
ً للمعٌا "مراجعة المعلومات المالٌة المرحلٌة من لبل  2413ر الدولً المتعلك بمهام المراجعة رلم لمد تمت مراجعتنا وفما

  .المدلك المستمل للمنشأة"
 

إن أعمال مراجعة المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة تتضمن بصورة أساسٌة إجراء استفسارات من األشخاص 
تطبٌك إجراءات تحلٌلٌة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة ألل إلى المسؤولٌن عن األمور المالٌة والمحاسبٌة و

حد كبٌر عن نطاق التدلٌك الذي ٌتم وفماً للمعاٌٌر الدولٌة للتدلٌك ، وبالتالً فهً ال تمكننا من الحصول على تأكٌد بأننا على 
 .بناءاً علٌه فإننا ال نبدي رأي تدلٌكدراٌة بكافة األمور الهامة التً ٌمكن تحدٌدها من خالل أعمال التدلٌك. و

 

 أساس عدم اعطاء إستنتاج
 

 الذمم المدينة من بيع المحفظة االستثمارية
 

درهم  326,687,631حول البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة، هنان مبلؽاً ولدره  4كما مبٌن فً اإلٌضاح رلم 
الشركة العربٌة اإلسالمٌة للتأمٌن، البون، مالٌزٌا وهو مبلػ درهم( مستحك من  326,687,631 – 2322مارس  31)

مستحك ممابل بٌع الشركة التابعة، شركة مجموعة الفردوس المحدودة للفنادق وموجودات الشركة االستثمارٌة والتموٌلٌة 
، ولكنة 2311مارس  31 اإلسالمٌة، والمشار إلٌها مجتمعة ب "المحفظة االستثمارٌة". كان هذا المبلػ مستحك السداد بحلول

رٌت مع الشركة جال زال لائماً كما بتارٌخ هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة. استناداً إلى المفاوضات التً أ
العربٌة اإلسالمٌة للتأمٌن، البون، لم ٌتم تكوٌن أي مخصص ممابل ذلن المبلػ المدٌن نظراً ألن مجلس اإلدارة ٌعتبر بأنه 

تحصٌل هذا المبلػ بالكامل إذا تم بٌع الموجودات من لبل الشركة العربٌة االسالمٌة للتأمٌن، البون. مع ذلن، لم ٌتم سٌتم 
لم نتمكن من تحدٌد مدى المخصص، إن وجد،  ذلن،تزوٌدنا بدلٌل تدلٌك كاٍؾ ومناسب لدعم استنتاج اإلدارة هذا. وبناء على 

مارس  31تمرٌر حول البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً الػ المدٌن. إن والذي لد ٌكون ضرورٌا ممابل هذا المبل
 لم ٌعط استنتاجاً بخصوص هذا األمر 2322

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
 
 
 
 

 )تتمة(   تمرير المراجعة لمرالب الحسابات المستمل 

 

 

 

 دفعة ممدمة ممابل شراء عمار
 

 287,737,784ت المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة، هنان مبلؽاً ولدرة حول هذه البٌانا 5كما هو مبٌن فً اإلٌضاح رلم 
درهم( تم دفعه من خالل طرؾ ذو عاللة لشراء أرض فً دبً. تعهد الطرؾ  287,737,784 - 2322مارس  31درهم )

ازل عن درهم( عن طرٌك التن 287,737,784 - 2322مارس  31درهم ) 287,737,784ذو العاللة بتأمٌن مبلػ ولدرة 
عمارات للشركة ذات لٌمة لٌست ألل من نفس المبلػ. ومع ذلن، وحتى تارٌخه، لم ٌتم التنازل عن أي عمارات ولم ٌتم 
تزوٌدنا بدلٌل تدلٌك كاؾ ومناسب لدعم امكانٌة استرداد هذا المبلػ. بناًء علٌه، لم نتمكن من تحدٌد ما إذا كان هنان أي 

تمرٌر حول البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المالٌة المنتهٌة الالممدمة لشراء العمار. إن  مخصص ٌتوجب تكوٌنه ممابل الدفعات
 لم ٌعطً استنتاجاً بخصوص هذا األمر. 2322مارس  31فً 

 

 عدم إعطاء استنتاج 
ل البٌانات نظرا ألهمٌة األمور الموضحة فً فمرات أساس عدم إعطاء االستنتاج أعاله، لٌس باستطاعتنا إعطاء استنتاج حو

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة للمجموعة.
 

 التأكيد على امر

 
نلفت االنتباه الى بٌان )ج( حول البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة. وفما لما ذكر فً االٌضاح، تكبدت المجموعة 

( 734,363 – 2321 سبتمبر 33) 2322 سبتمبر 33أشهر المنتهٌة فً  ستةدرهم لفترة ال 488,736خسائر بمبلػ 
درهم(.  42,456,116 – 2322مارس  31) 2322 سبتمبر 33درهم كما فً   (42,746,323)وخسائر متراكمة بمبلػ

وعلى الرؼم من هذه الحمائك، تم اعداد البٌانات المالٌة للمجموعة على أساس مبدأ االستمرارٌة نظرا ألن اإلدارة تعتمد أن 
للمجموعة سوؾ تكون لادرة على دعم أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحمالها. ٌتم تمدٌم الدعم المالً  العملٌات المستمبلٌة

 لدرتها على االستمرار وفما لمبدأ االستمرارٌة. ٌفترضللمجموعة بشكل أساسً من لبل مساهم 
 

 أمور أخرى
 

والبٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة للسنة  2321 سبتمبر 33 البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة للفترة المنتهٌة فً
ً ولم ٌبدي رأٌاً  2322 سمار 31المنتهٌة فً  تم مراجعتها وتدلٌمها من لبل محاسب لانونً آخر والذي لم ٌعطً إستنتاجا

 اردة أعاله. على التوالً بخصوص األمور الو 2322ٌولٌو  15و  2321نوفمبر  11على البٌانات المالٌة الصادرة فً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 بٌان أ

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 سبتمبر 30 كما في المختصر الموحدلمالي المرحلي بيان المركز ا

 )غير مدلك(
 "بالدرهم اإلماراتً"جمٌع المبالػ 

  
 

 إٌضاح

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2322 
 )مدلمة(

      الموجودات

      متداولة موجودات

 326,343  240,202  3 أرصدة مدٌنة اخرى

 326,687,631  326,687,603  4 استثمارٌةذمم مدٌنة من بٌع محفظة 

 275,622,144  275,622,344  أ - 5  ذمم أطراؾ ذات عاللة مدٌنة

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

 622,838,185  622,652,046   مجموع الموجودات المتداولة

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

      موجودات غير متداولة

 436,536  238,233  6 ممتلكات، آالت ومكائن 

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

 436,536  238,233   مجموع الموجودات ؼٌر المتداولة

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

 623,264,672  622,760,280   مجمـــوع الموجودات 

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

      لوبات وحموق المساهمينالمط

      مطلوبات متداولــة

 5,223,443  5,364,363   ذمم دائنة تجارٌة 

 6,663,477  6,372,027  6 أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 

 46,631,545  48,242,663  ب – 5  ذمم اطراؾ ذات عاللة دائنة

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

 63,625,484  60,807,363   المتداولةمجموع المطلوبات 

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

      مطلوبات غير متداولة 

 5,364  5,880   مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة

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

 5,364  5,880   مجموع المطلوبات ؼٌر المتداولة

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

 63,633,548  60,835,043   مجموع المطلوبات

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

      حمــــوق المساهمين

 633,333,333  600,000,000  8 رأس المال المدفوع 

 874,645  874,645   دفعات على زٌادة رأس المال

 4,236,615  4,206,635  7 لانونً  احتٌاطً

 (42,456,116)  (42,746,023)   ةخسائر متراكم

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

 562,644,144  562,355,236   مجموع حمــوق المساهمٌن

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

 623,264,672  622,760,280   مجموع المطلوبات وحموق المساهمين 

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

 
 
 
 
 
 
 

ءاً من هذه البٌانات المالٌة "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جز "المختصرة الموحدةالمرحلٌة 



 

 
 

 
 
 
 بٌان ب

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةلل المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخلالربح والخسارة وبيان 

 ر مدلك()غي
 "جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً"

 

 للثالثة أشهر المنتهية للستة أشهر المنتهية  

   

   

 
 اٌضاح

  سبتمبر 30 

2022  

 )غير مدلمة(

  سبتمبر 33
2321  

 )ؼٌر مدلمة(

  سبتمبر 30

2022  

 )غير مدلمة(

  سبتمبر 33
2321  

 )ؼٌر مدلمة(

        

        المصاريف واألعباء األخرى 
 (463,716) (232,886) (734,363) (503,626)  13  وبٌعٌة عمومٌة، مصارٌؾ إدارٌة

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

 (463,716) (232,886) (734,363) (503,626)    مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

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

 - 34,637 - 34,637    الفترة    )خسارة(صافي 

 ---------------- -------------- ---------------- ----------------    بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

    (488,706) (734,363) (378,366) (463,716) 

 - - - -    ملة للفترةاجمالي )الخسائر( الشا

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

 (463,716) (378,366) (734,363) (488,706)  11  السهم  )خسارة(

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

    (0.00083) (3.3315) (0.0003) (3.3338) 

 
 
 
 
 

 "المختصرة الموحدةالمرحلٌة حات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة "إن اإلٌضا
 
 
 

  
 



 

 
 

 
 
 

 جبٌان 

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 سبتمبر 30 ة فيأشهر المنتهي ستةلل المختصر الموحد المساهمين المرحليبيان التغيرات في حموق 

 )غير مدلك(
 "جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً"

 
رأس المال  

 المدفوع

 رأس المال

 االضافي

 احتياطي

 المجموع مرحلة )خسائر( لانوني
 __________ _________ _________ _________ _________ 

      
 564,166,424 (43,733,836) 4,236,615 874,645 633,333,333 2321 ابرٌل 1 فًالرصٌد 
 (734,363) (734,363) - - - الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 

 ----------------- --------------- --------------- ----------------- ---------------- 
 563,263,361 (41,833,177) 4,236,615 874,645 633,333,333 2321 سبتمبر 33الرصٌد فً 

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

 562,644,144 (42,456,116) 4,236,615 874,645 633,333,333 2322 ابرٌل 1 فًالرصٌد 

 (488,736) (488,736) - - - الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 
 ----------------- --------------- --------------- ----------------- ---------------- 

 562,355,236 (42,746,023) 4,206,635 874,645 600,000,000 2022 سبتمبر 30الرصيد في 
 ========== ======== ========= ========== ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 " المختصرة الموحدةالمرحلٌة  "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 بٌان د

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةلل المختصر الموحد المرحلية بيان التدفمات النمدية

 )غير مدلك(
 "جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً"

 
 
 سبتمبر 30 

 2022  

 ير مدلمة()غ

 سبتمبر 33 
 2321  

 )ؼٌر مدلمة(

    

    التدفمات النمدية من عمليات التشغيل 

 (734,363)  (488,706) الشاملة للفترة (الخسارة)إجمالي 

    تعدٌالت ؼٌر نمدٌة: 

 218,264  238,264 استهالكات

 1,657  836 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة 

 163,536  86,338 أرصدة مدٌنة أخرى

 (136,273)  (47,067) ذمم دائنة تجارٌة 

 237,833  (268,460) أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 

 421,411  533,238 أطراؾ ذات عاللة

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

 -  - عملٌات التشؽٌل )المستخدمة فً( التدفمات النمدٌة

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

 -  - فً النمد والنمد المعادل  لتؽٌرصافً ا

 -  - النمد والنمد المعادل فً بداٌة الفترة 

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

 -  - النمد والنمد المعادل في نهاية الفترة 

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

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 " المختصرة الموحدةالمرحلٌة  "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة
 
 
 
 



 

 
 

(1) 
 

 

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لل

 )غير مدلمة(
 رهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"" جمٌع المبالػ بالد

 
 تأسيس الشركة وغاياتها -3

 
فً دبً، االمارات  1778ٌولٌو  1هً شركة مساهمة عامة مسجلة فً  –ش.م.ع  – الفردوس المابضةشركة 

. ان 1778أكتوبر  22، ولد بدأت عملٌاتها فً 1778( لسنة 136العربٌة المتحدة وفما للمرار الوزاري رلم )
شارع بولٌفارد دمحم بن  1631 مكتب 16الطابك ال  – 2 بالزامبنً بولٌفادر تب الشركة المسجل هو عنوان مك

 ، دبً، االمارات العربٌة المتحدة.ممابل برج خلٌفة –راشد 
 

، كانت الشركة تعمل كمجموعة تتألؾ من الشركة )"الشركة األم"( وشركة مجموعة 2338دٌسمبر  21حتى 
ادق وهً شركة مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة وتعمل فً إدارة وتشؽٌل الفنادق الفردوس المحدودة للفن

 والمطاعم فً المملكة العربٌة السعودٌة وتنظٌم رحالت الحج والعمرة.
 

، لامت الشركة ببٌع شركتها التابعة التً تملكها بالكامل )شركة الفردوس المحدودة للفنادق( 2337ٌناٌر  1بدءا من 
للتنمٌة المدنٌة، جدة، المملكة العربٌة السعودٌة  ىلمسعها التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة لدى شركة اوموجودات

 (.4درهم )إٌضاح  326,687,631)ٌشار الٌها مجتمعة "بالمحفظة االستثمارٌة"( بمبلػ 
 

نشاط الرئٌسً ذ.ذ.م. ان ال تو ٌمً تشٌنهً شركة ، أسست الشركة شركة تابعة لها، 2314دٌسمبر  31فً 
األنشطة التشؽٌلٌة أٌماؾ لررت اإلدارة  2317نوفمبر  6وبتارٌخ   .عمامطوإدارة الللشركة التابعة هو تشؽٌل 

 لمطاعم الشركة إلٌماؾ خسائر العملٌات.
 

 أساس العرض       -2

 
ة وفما لمعٌار المحاسبة لتمثل المعلومات المالٌة المرحلٌ المختصرة الموحدةتم إعداد المعلومات المالٌة المرحلٌة 

ال  المختصرة الموحدة" المتعلك بالمعلومات المالٌة المرحلٌة. إن المعلومات المالٌة المرحلٌة 34الدولً رلم "
مارٌر المالٌة.  تتضمن جمٌع المعلومات واإلٌضاحات المطلوبة للبٌانات المالٌة الكاملة وفما للمعاٌٌر الدولٌة للت

لٌكون العرض  (ة المتكررةاإلستحمالات العادٌ )مثلالضرورٌة  تإدراج جمٌع التعدٌالدارة انه لد تم وترى اإل
ٌمكن  التً ال تعبر بالضرورة عن النتائج 2322 سبتمبر 33بصورة عادلة، إن نتائج األعمال للفترة المنتهٌة فً 

ع إلى البٌانات المالٌة . وللحصول على معلومات إضافٌة، ٌمكن الرجو2323 مارس 31تولعها للسنة المنتهٌة فً 
 .2322 مارس 31واإلٌضاحات المتعلمة بها للسنة المنتهٌة فً 

 

 أرصدة مدينة أخرى       -3

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2322 
 )مدلمة(

    

 114,173  28,053 مصارٌؾ مدفوعة ممدما

 4,336  4,336 دفعات ممدمة للموردٌن 

 34,333  34,000 تأمٌنات مستردة

 163,813  363,832 أخرى 

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

 240,202  326,343 

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

 



 

 
 

(2) 
 

 

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةلل المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلمة(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 من بيع المحفظة االستثماريةذمم مدينة       -4
 

من بٌع شركة مجموعة المبلػ المستحك المبض من الشركة العربٌة اإلسالمٌة للتأمٌن، البوان، مالٌزٌا هذا البند مثل ٌ
ستثمارٌة إسالمٌة لدى شركة الفردوس المحدودة للفنادق، وهً شركة تابعة مملوكة بالكامل، وموجودات تموٌلٌة وا

للتنمٌة المدنٌة )تعرؾ مجتمعة "بالمحفظة االستثمارٌة"(. ان هذا المبلػ مضمون من لبل طرؾ ذي عاللة  المسعى
 (.5)إٌضاح 

 
شركة العربٌة اإلسالمٌة للتأمٌن. البوان، مالٌزٌا حٌث اتفك الت المجموعة اتفالٌة مع ، ولع2337 سبتمبر 27فً 

 6ألساط تستحك كل  علىدرهم لٌتم تسدٌدها  326,687,631األطراؾ على إعادة جدولة الذمم المدٌنة المائمة بمبلػ 
 .2312فبراٌر  28وانتهاء فً  2313أؼسطس  31أشهر ابتداءا من 

 
بسبب إعادة الهٌكلة الممترحة والخطط االستثمارٌة من لبل الشركة، تم الؽاء اتفالٌة إعادة و، 2313 سبتمبر 24فً و

شهرا من  12الجدولة ودخل الطرفان فً اتفالٌة أخرى لتسدٌد المبلػ المستحك من بٌع المحفظة االستثمارٌة خالل مدة 
 .2313 سبتمبر 33
 

المختصرة  المرحلٌةلبٌانات المالٌة ٌة ما زال لائما كما بتارٌخ هذه اان المبلػ المدٌن من بٌع المحفظة االستثمار
. تم عمد مفاوضات مع الشركة العربٌة اإلسالمٌة للتأمٌن، البوان للتواصل الً حل مبكر حول هذا الموضوع. الموحدة

ن، لم تمم المجموعة ٌعتبر مجلس اإلدارة أن المبلػ سٌتم تحصٌله فً حال بٌع المحفظة االستثمارٌة، وبناء على ذل
 المدٌن. المبلػ بتكوٌن أي مخصص ممابل لهذا

 

  عاللةذمم أطراف ذات       -5

 
إن األطراؾ ذات عاللة تتمثل عادة فً المساهمٌن والمدراء التنفٌذٌٌن وأعضاء اإلدارة العلٌا للشركة وعائالتهم 

د شروط المعامالت والخدمات المستلمة أو والشركات التً ٌملكون حصصا رئٌسٌة فٌها. تموم الشركة األم بتحدٌ
الممدمة من/إلى األطراؾ ذات عاللة إلى جانب المصارٌؾ األخرى. ال تستحك فوائد على المبالػ المستحمة من/إلى 

 األطراؾ ذات عاللة ولٌست لها توارٌخ استحماق محددة.

 
هذه التعامالت عملٌات تموٌل بٌن هذه  بتعامالت جوهرٌة مع أطراؾ ذات عاللة، وتمثل الفترةلامت الشركة خالل 

 الشركات.
 
 -ٌلً: كما هً فً نهاٌة الفترة  مدٌنة إن أرصدة أطراؾ ذات عاللة       -أ

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2322 
 )مدلمة(

    

 287,737,784  287,737,784 منشأة تحت السٌطرة المشتركة –دفعات ممدما ممابل شراء عمارات 

 5,682,163  5,682,360 منشأة تحت السٌطرة المشتركة –مستحمات من مجموعة بن زاٌد 

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

 275,622,344  275,622,144 

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

 
 ممدما لشراء عمارات تمثل مدفوعات لشراء أرض فً امارة دبً. الدفعات المدفوعةان 

 

 



 

 
 

(3) 
 

 

 كة الفردوس المابضة والشركات التابعة لهاشر

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لل

 )غير مدلمة(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض فً المبالػ المستحمة من لبل 2322 سبتمبر 33للفترة المنتهٌة فً  بالنسبة

 (.ءال شً – 2322مارس  31األطراؾ ذات عاللة )
 

( تم ضمانه من مجموعة بن زاٌد، طرؾ ذو عاللة. ان 4ان المبلػ المدٌن من بٌع المحفظة االستثمارٌة )إٌضاح 
 امارة بن زاٌد ممابل المبلػ المدٌن من بٌع محفظة استثمارٌة هو لطعة أرض تمع فً الضمان الممدم من مجموعة

درهم كما  643,333,333دبً، االمارات العربٌة المتحدة والتً تم تثمٌنها من لبل مستشار عمارات مستمل بمبلػ 
 .2338أكتوبر  31فً 

 
درهم  275,622,144ػ ذات العاللة والبالتعهدت أٌضا مجموعة بن زاٌد بضمان الرصٌد المستحك من األطراؾ 

درهم( عن طرٌك تخصٌص العمارات الى المجموعة بمٌمة عادلة ال تمل  275,622,144 – 2322مارس  31)
 عن نفس المبلػ.

 
 هً كما ٌلً: ات عاللة الدائنةان األرصدة المستحمة لألطراؾ ذ     -ب

 
 

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2322 

 دلمة()م

    

 46,631,545  48,242,663 أطراؾ أخرى ذات عاللة أخرى 

 =========  ========= 
 
 ، آالت ومكائنممتلكات      -6

  
 

 حسين مأجورت

 أصولآالت و

 اخرى

أجهزة أثاث، 

 المجموع وتركيبات

 _______ _______ ________ ________ 

     التكلفة
 25,464,476 2,666,267 7,867,448 12,828,667 31/33/2322الرصٌد فً 

 (16,812,562) (2,666,267) (6,363,836) (8,665,456) إستبعادات خالل الفترة 
 -------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 6,663,734 - 3,508,633 4,353,323 30/06/2022الرصيد في 
 -------------- ----------------  ---------------- ---------------- 

     االستهالن

 25,336,787 2,666,267 7,442,741 12,828,667 31/33/2322الرصٌد فً 
 218,264 - 218,264 - الفترةإستهالكات 

 (16,812,562) (2,666,267) (6,363,836) (8,665,456) إستبعادات خالل الفترة 
 -------------- --------------  -------------- -------------- 

 6,443,603 - 3,270,368 4,353,323 30/06/2022الرصيد في 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

     صافي الميمة الدفترية

 238,233 - 238,233 - )غير مدلمة( 30/06/2022الرصيد في 

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

 436,536 - 436,536 - )مدلمة( 31/33/2322الرصٌد فً 

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

 12درهم إماراتً بناءاً على لرار مجلس اإلدارة بتارٌخ  16,812,562تم إستبعاد الممتلكات، آالت ومكائن بمٌمة  *
 .2322أؼسطس 



 

 
 

(4) 
 

 

 تابعة لهاشركة الفردوس المابضة والشركات ال

  شركة مساهمة عامة

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لل

 )غير مدلمة(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 أرصدة دائنة أخرى ومخصصات       -6

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2322 
 )مدلمة(

    

 4,164,636  3,736,635  مصارٌؾ مستحمة

 633,333  600,000 عضاء مجلس االدارةأتعاب مستحمة الدفع أل

 2,875,663  2,854,434 أخرى 

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

 6,372,027  6,663,447 

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

 رأس المال المدفوع       -8
 

 درهم. 1لٌمة كل منها  سهم 633,333,333درهم ممسمة الً  633,333,333ٌبلػ رأس مال الشركة 
 

 
 إحتياطي لانوني         -7
 

% من الربح السنوي إلى 13كما هو ممرر فً لانون الشركات فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، ٌحول             
ً المانونً. ٌمكن للمساهمٌن ولؾ التحوٌل السنوي عند بلوغ االحتٌاطً المانونً نصؾ لٌمة رأس المال االحتٌاط

 وهذا االحتٌاطً ؼٌر لابل للتوزٌع. 
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 للثالثة أشهر المنتهية للستة أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 سبتمبر 33 
 2321  

 )ؼٌر مدلمة(

 سبتمبر 30 

 2022  

 )غير مدلمة(

 سبتمبر 33 
 2321  

 )ؼٌر مدلمة(

        

 25,533  6,065  53,753  20,373 رواتب وبدالت أخرى

 246,652  64,762  445,264  327,242 اٌجارات

 137,136  307,336  218,264  238,264 إستهالكات 

 68,646  32,602  137,862  335,637 أخرى 

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

 503,626  734,363  232,886  463,716 

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

 



 

 
 

(5) 
 

 

 شركة الفردوس المابضة والشركات التابعة لها

  شركة مساهمة عامة

 دةاإلمارات العربية المتح -دبي 

 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ستةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لل

 )غير مدلمة(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 السهم )خسارة(      -33

 للثالثة أشهر المنتهية للستة أشهر المنتهية 

  سبتمبر 30 

2022  

 مة()غير مدل

  سبتمبر 33
2321  

 )ؼٌر مدلمة(

  سبتمبر 30

2022  

 )غير مدلمة(

  سبتمبر 33
2321  

 )ؼٌر مدلمة(

     

 (463,716) (378,366) (734,363) (488,706) الفترة  )خسارة(

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة 
 هم لؽاٌات إحتساب ربحٌة األس

600,000,000 633,333,333 600,000,000 633,333,333 

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

 (3.3338) (0.0003) (3.3315) (0.00083) السهم )خسارة(

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

 
 الجمعية العمومية للمساهمين       -32

 
وتددم الموافمددة علددى البٌانددات المالٌددة للسددنة  2322ٌولٌددو  21عمدددت الجمعٌددة العمومٌددة العادٌددة للمسدداهمٌن بتددارٌخ 

 .2322 مارس 31المنتهٌة فً 
 

 األدوات المالية        -33
 

الٌة أما المطلوبات الم ، الذمم واألرصدة المدٌنة األخرىالبنون واألرصدة فًإن األصول المالٌة تتمثل فً النمد 
 الذمم الدائنة والمصارٌؾ المستحمة.فتتمثل فً 

تمٌم األصول المالٌة بالمٌمة االسمٌة المخفضة بالمخصصات الالزمة ألٌة مبالػ متولع أن تكون ؼٌر لابلة 
 للتحصٌل.

 
 تصنؾ المطلوبات المالٌة وفماً لالتفالٌات والعمود التً بنٌت علٌها.

 

  مخاطر االئتمانأ(     
ة المالٌة على الوفاء بالتزاماته فً تارٌخ االستحماق مما ٌسبب داتمال عدم لدرة أحد أطراؾ االاحٌتمثل فً 

 خسائر مالٌة للطرؾ اآلخر.
تعتبر الذمم المدٌنة وبنود النمد والنمد المعادل أكثر الموجودات المعرضة لخطر االئتمان. وتعتبر مخاطر 

ا تركز ائتمانً كما أن النمد مودع لدى بنون ذات تصنٌؾ حٌث ال ٌوجد لدٌه المجموعةاالئتمان منخفضة فً 
 ائتمانً مرتفع.

 

  مخاطر سعر الفائدةب(      
المالٌة  إن أسعار الفائدة الفعلٌة والفترات التً ٌتم خاللها إعادة تسعٌر أو استحماق الموجودات والمطلوبات

 مذكورة فً اإلٌضاحات المتعلمة بها. 

 

 جنبٌةمخاطر العملة األج(      
على إبماء صافً التعرض لمخاطر العملة األجنبٌة فً مستوى معمول، وذلن من خالل  المجموعةرص تح

 التعامل بعمالت أجنبٌة ال تتؽٌر بشكل جوهري ممابل الدرهم اإلماراتً. 
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 . 2322نوفمبر  7 بتارٌخمجلس اإلدارة بل من ل المختصرة الموحدةالمرحلٌة  تم اعتماد البٌانات المالٌة
 


