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 شركة الفردوس )ش.م.ع(

 
 

 2222مارس  13المالية المنتهية فى حوكمــة عن السنة التقريــر 
 

 

 ،،، السادة المساهمين الكرام
 

ً من مجلس إدارة شركة الفردوس )ش.م.ع(  بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة  0232/ر.م( لسنة 7رقم ) هيئة األوراق المالية و السلعقرار رئيس مجلس إدارة  و استناداً إلىالتزاما

داء الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها بشكل خاص، ومساهمة الشركة المطبقة هذا القرار ألثره الفعّال في تطوير أتطبيق وإيماناً منا بأهمية الشركات المساهمة العامة"، 

 له مع الشركات األخرى والجهات الرسمية الرقابية في توفير بيئة أعمال شفافة ونزيهة في السوق والدولة بشكل عام.

 .0200مارس  13ية المنتهية في نا نقدم لكم تقريرنا عن حوكمة شركة الفردوس )ش.م.ع( للسنة المالفإن

وعليه،، تلتهزم /ا.ب والاذ  اااء فياه ماا يلاي: " 0222/0222رقام إإ/// 13/30/0222كتااب هيئاة األوراق المالياة والسالع بتااري  أن توقيت إصدار هذا التقرير تم بناء على وتجدر اإلشارة إلى 

 ".وفقاً للمواعيد القانونية لتقديم التقرير السنويشركة الفردوس بتقديم تقرير الحوكمة مع تقريرها السنوي وذلك 

بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات  0232/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية و السلع رقم )أن هذا التقرير تمت كتابته وفق الضوابط المذكورة في كما 

 .ى الهيئةالمعتمد لد 0232مة عن السنة ووفق نموذج تقرير حوك المساهمة العامة"

( من خالل موقع هيئة األوراق المالية والسلع وسوق إن هذا التقرير سيكون متاحاً ومنشوراً لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كاف، عبر شبكة المعلومات )اإلنترنت

( مما يجعل المعلومات والبيانات التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في متناول الجميع بما يعزز lfirdouspjsc.comwww.aدبي لألوراق المالية وموقع الشركة الرسمي )

 متطلبات الحوكمة.
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 :2223/2222خال  عام  تستكما  ناام ووكمة الرركاتاتخاذها الالتي تم  بيان باإلجراءات -1

 
 إعداد األدلة والقواعد اإلجرائية: .أ

 :بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" 0232/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية و السلع رقم )بإنجاز التالي وفق  قامت الشركة

االنضباط المؤسسي في إدارة  القواعد اإلارائية لحوكمة شركة الفردوس ، والذ  تضمن كافة الضوابط والمعايير واإلاراءات التي يجب على الشركات االلتزام بها لتحقيقعداد دليل إ .3

 .التنفيذية للشركة وتأخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالحالشركة وفقاً للمعايير واألساليب العالمية، وتحديد مسؤوليات وواابات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس. إتباع نموذج .2

 

 قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بالحوكمة: .ب

المتعلقة بالحوكمة في ااتماعاته المنعقدة القرارات باتخاذ اإلاراءات و 01/07/0202قام مجلس اإلدارة )المنتخب في الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الفردوس التي انعقدت بتاري  

 حسب التالي: ذلك 32.22.0200 و 10.02.2022 و11.11.2021 .و  82.21..128 بتواري :

 .اختصاص وصالحيات كل لجنةتحديد شكيل لجنة التدقيق ولجنة المتابعة والمكافآت وت -

 .وتعيين رئيس لهذه اإلدارة، وتحديد صالحياتها، ووضعها في الهيكل التنظيمي للشركةتأسيس إدارة الرقابة الداخلية  -

الــيــة المصـدرة من قــبـل الـــشـــــركة أو اعتماد وإصدار بيان القواعد واإلاراءات التي تحكم تعامالت أعضاء مجلس إدارة شركة اـلفـردوس )ش.م.ع( ومـوظــفـيــها في األوراق الم -

 األم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها.الشركة 

 اعتماد قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس. -

 القواعد اإلارائية لحوكمة شركة الفردوس.دليل عتماد إ -

 .اختصاص وصالحيات كل لجنةتحديد والمكافآت والترشيحات تشكيل لجنة اعتماد  -

 إنتخاب رئيس المجلس و نائبه بطريقة التصويت السرى. -

 .0232/ر.م( لسنة 7( بقرار مجلس إدارة هيئة االوراق المالية و السلع رقم )33االعضاء على إلتزامات عضو مجلس اإلدارة التنفيذى و غير التنفيذى الواردة بالمادة ) إطالع -

 .0232/ر.م( لسنة 7االوراق المالية و السلع رقم )( بقرار مجلس إدارة هيئة 20مرااعة دورية لمسئوليات رئيس مجلس اإلدارة و المهام المنصوص عليها بالمادة رقم ) -

 متابعة عمل إدارة الرقابة الداخلية و الإلطالع على تقاريرها. -

 :وفقاً للجدو  التالي 3222/2222وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للرركة خال  العام  بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة -2
 
 .بالتعامل باألوراق المالية 13/21/0200خالل السنة المالية المنتهية في وموظفيها وأقاربهم من الدراة األولى )الزواة واألوالد( لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة  .أ

 

بإستثناء السادة االعضاء  0200-0203عام خالل ال ال يمتلك اى من اعضاء مجلس االدارة و ال ازوااهم و ال ابنائهم اى اسهم فى الشركة و ليس لهم اية تعامالت فى االوراق المالية للشركة .ب

 المذكور بيانهم فى الجدول التالى.
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 وفقاً للجدول التالي: 0203/0200ام ركة خالل العوراق المالية للشوأزوااهم وأبناؤهم في األ تعامالت أعضاء مجلس اإلدارةبملكية و بيان .ج
 

األسهم المملوكة كما في  المنصب/ صلة القرابة اإلسم م

13/3/0020 

إامالي عملية 

 البيع

 ءإامالي عملية الشرا

الريخ/ خالد بن زايد  3

 بن صقر ا  نهيان

"الشيخة فاطمة و الشيخة سمية خالد ال يمتلك مع بناته  –رئيس مجلس االدارة 

نهيان" يمتلكون مناصفة شركة واحة الهير للتجارة العامة التى تمتلك اسهم فى 

 شركة الفردوس

 الهيراامالى اسهم واحة 

12.23% 

 ال يواد ال يواد

الريخ/ خالد بن زايد  0

 بن صقر ا  نهيان

يمتلكون  يمتلك مع ابنه "الشي  أحمد بن خالد ال نهيان" –رئيس مجلس االدارة 

شركة العين القابضة التى تمتلك اسهم فى شركة  %22الى  %22مناصفة بنسبة 

 الفردوس

اامالى اسهم العين القابضة  

32.10%  

 ال يواد يوادال 

الريخ/ خالد بن زايد  1

 بن صقر ا  نهيان

يمتلكون  يمتلك مع ابنته "الشيخة حمدة خالد ال نهيان" –رئيس مجلس االدارة 

شركة الواناء القابضة التى تمتلك اسهم فى  %22الى  %22مناصفة بنسبة 

 شركة الفردوس

 اامالى اسهم الواناء القابضة

6.22% 

 ال يواد ال يواد

الريخ/ خالد بن زايد  2

 بن صقر ا  نهيان

يمتلكون  يمتلك مع ابنته "الشيخة سمية خالد ال نهيان" –رئيس مجلس االدارة 

شركة دبا القابضة التى تمتلك اسهم فى شركة  %22الى  %22مناصفة بنسبة 

 الفردوس

اامالى اسهم دبا القابضة 

6.22%  

 ال يواد ال يواد

الريخ/ خالد بن زايد  2

 صقر ا  نهيانبن 

 ال يواد ال يواد %2.22 يمتلك بصفة شخصية مباشرة اسهم بشركة الفردوس –رئيس مجلس االدارة 

 

 

 تركيل مجلس اإلدارة: -1

 
 .سنوات 1التراكمي كل  ، يتم انتخابهم في الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويتأعضاء ســـــــــبعةمن  يتكوندارة اإلس ـمجلحسب النظام األســاسي للشركة فإن 

 
 سنوات. 1لمدة  01.27.0202انعقدت بتاري  وقد تم انتخاب المجلس الحالي في ااتماع الجمعية العمومية العادية التي 
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   وفقا للجدو  التالي :بيان تركيل مجلس اإلدارة الحالي أ. 

المناصب فى أية 
مواقع رقابية أو 

حكومية أو تجارية 
 هامة

 العضوية فى
شركات 
مساهمة 
اخرى فى 

 الدولة

مدة العضوية من 
 تاريخ أول انتخاب

 م األسم فئة العضوية الخبرات المؤهالت

رئيس و مؤسس 
  مجموعة بن زايد

2..2.81.82منذ  ال يوجد بكالوريوس فى إدارة االعمال من  
 جامعة بوسطن

ة فى درس للدكتوراة فى الشئون المالي
 جاعة والية ميتشجن

عدة شركاتيدير و يرأس  تقلغير تنفيذي غير مس  يانالشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نه   3 

و منذ التأسيس يوني ال يوجد ال يوجد

199. 
نفس بكالوريوس فى التربية و علم ال

 جامعة االمارات
تقلمسغير غير تنفيذى  يدير و يرأس عدة شركات  2 السيد/ سعيد خليفة الرميثي 

228282.11منذ  ال يوجد ال يوجد  1 الشيخ/ ذياب سلطان ال نهيان غير تنفيذى مستقل أعمال حرة مؤهل جامعى 

228282.11منذ  ال يوجد  دبلوم عالى فى االلكترونيات  
يا و الصناعية من كليات التقنية العل
إدارة  يتابع حاليا الدراسات العليا فى

 االعمال فى اسكتلندا

مستشار فى مكتب رئيس 
 الوزراء

تنفيذى مستقلغير  يالسيد/ عادل أحمد خليفة محمد الفالس   4 

82.19..228منذ  ال يوجد ال يوجد حاصل على ماجيستير فى إدارة  
 االعمال

مدير عام مجموعة بن زايد و له 
ة خبرات متعددة فى مجاالت إدار
ار االعمال و العقارات و االستثم  

 5 السيد/ شيخ مدحت كاميل كيدواى غير تنفيذى مستقل

128282.19منذ  ال يوجد ال يوجد حاصل على بكالوريوس فى إدارة  
 االعمال

مل مدير شركة بن زايد للطاقة ع
كة سابقا فى ادارة المخاطر بشر

 االمارات لاللومنيوم

انال نهي الشيخ/ خليفة خالد بن زايد غير تنفيذى مستقل  6 

.228.282.2منذ  ال يوجد ال يوجد ات القالعحاصل على بكالوريوس فى  
ارقةالدولية من الجامعة االمريكية بالش  

ال نهيان خالد بن زايد أحمدالشيخ/  غير تنفيذى مستقل محلل فى شركة استشارات  7 

 

  : 2223/2222لنسائي فى مجلس االدارة للعام بيان بنسبة تمثيل العنصر ا .ب

لم تعد هناك اية نسبة من التمثيل للعنصر النسائي فى مجلس االدارة و لكن المجلس سوف يناقش امر ادخال احد العناصر النسائية  0232خالل العام  من عضوية المجلس قاسمعد استقالة السيدة/ لبني ب

 كبديل فى اقرب وقت.

 .لم يتقدم للترشح اى عنصر نسائي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة: بيان بأتسباب عدم ترشح أي .ت
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 : 2223/2222المدفوعة عن العام  اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس جموع م بيان .ث

 

 العام الماضى المنتهى فىو لم يتم صرف اية مكافأت كذلك عن   31/03/2202مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاري   ال تواد -3

 وفق النظم والقوانين المعمول بها.ولم يقدم مجلس اإلدارة أ  مقترح بهذا الخصوص للجمعية العمومية،  31.03.2021         

 :2320/2222مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقتروة عن العام  -2

 لن يقدم مجلس اإلدارة أى مقترح للجمعية العمومية بخصوص صرف مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة. -

 المجلس و ال ااتماعات صرف أ  بدالت حضور عن ااتماعاتعدم مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت  و بعد 32/22/0200  قرر مجلس اإلدارة بتاري -

 اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد ااتماعاتها قبل توقيت ااتماعات مجلس اإلدارة في نفس األيام.

 :2223/2222لمجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام بيان بتفاصيل بدالت وضور جلسات اللجان المنبثقة عن ا -1

 اإلدارة في نفس األيام. لم يتم صرف أ  بدالت حضور عن ااتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد ااتماعاتها قبل توقيت ااتماعات مجلس

 :األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت وضور اللجان وأتسبابهاتفاصيل البدالت أو الرواتب أو  -2

 .اتب أو أتعاب إضافية ألاعضاء المجلسلم يتم صرف أية بدالت أو رو 
 

مع بيان األعضاء  مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الرخصي لجميع األعضاء 2223/2222عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خال  السنة الماليةج. 

  بالوكالةالحاضرين 

 ، وذلك حسب التالي: 0200مارس  13المالية المنتهية في  ااتماعات خالل السنة أربع( 2)مجلس اإلدارة  عقد
 12.08.2021بتاري   (3

 11.11.2021بتاري   (0

 10.02.2022بتاري   (1

 32.22.0200بتاري   (2

 كان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء حسب التالي: و

 

 عدد مرات وضور االجتماعات اتسم العضو والمنصب م

 2 رئيس مجلس اإلدارة–الشي  / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان 3

 2 خالد بن زايد أحمدالشي  /  2

 2 سعيد خليفة الرميثيالسيد /  1

 2 ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيانالشي  /  2

 2 السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفالسي 2

 2 الشي  / خليفة خالد بن زايد 2

 2 السيد/ مدحت كيدواى 7
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 :مع بيان تواريخ انعقادها 2223/2222 خال  السنة المالية صدرت بالتمريرمجلس اإلدارة التي  قراراتعدد . ح

 بالتمريرلم تكن هناك أية ااتماعات 
 

 :بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويض من المجلس إلى اإلدارةخ. 
 

بممارسة كافة المهام واالختصاصات بالنيابة عن الشركة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات الشركة وأعماال  0200مارس  13المالية المنتهية في  مجلس اإلدارة من خالل القرارات التي اتخذها في ااتماعاته خالل السنة قام -3

القتصااد وهيئاة األوراق المالياة والسالع وتوقياع دية وغرفة تجارة وصاناعة دباي ووزارة ااإلدارة العليا للشركة وتمثيل الشركة في التوقيع على المستندات والعقود لدى وزارة العمل وإدارة الجنسية واإلقامة والدائرة االقتصا

 عقود اإليجار وتجديدها واميع المستندات ذات الصلة.
 

 بالتفويض حسب الجدول التالى: قام المجلس -0

 

 مدة التفويض صالحية التفويض إسم الشخص المفوض م

بتفويض الشي  خالد بن زايد بن صقر آل نهيان  

 رئيس مجلس اإلدارة -
ة المالية بالنيابة عن الشركة على البيانات المالية للشركة الفصلية والسنوية للسنبالتوقيع 

 واإلفصاح عنها حسب األصول و الدعوة للجمعية العمومية 0200مارس  13المنتهية في 
و تمتد صالحية هذا التفويض إلاى نهاياة السانة المالياة  

 0200مارس  13فى 

 

 على أن يتضمن ما يلي: 2223/2222العالقة )أصحاب المصالح( خال  تفاصيل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات ببيان  د.

على الكيانات في  جوهري، تعتبر الكيانات مرتبطة بالشركة أو المجموعة إذا كان لدى الشركة أو المجموعة القدرة بشكل مباشر أو غير مباشر على ممارسة تأثير المجّمعةالمالية  القوائملغرض هذه 

 جوهري.اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو بالعكس، أو حيث تخضع الشركة أو المجموعة لسيطرة مشتركة أو تأثير 

من  جوهرييطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والشركات الخاضعة للسيطرة أو الس تمثل

 قبل هذه األطراف. تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

 قةغ مستحق من طرف ذو عاللمب -3

 2223مارس  13 2222مارس  13  التفاصيل

 295,722,144 295,722,144 عالقة ذو طرف من مستحقة مبالغ

 درهم 062.212.262( دفعة مقدمة لشراء عقار بقيمة إماراتي درهم 022.700.322: 0203مارس  13)إماراتي درهم  022.700.322 ما قيمتهيتضمن مبلغ مستحق من مجموعة بن زايد 

 ( والتي تمثل دفعة لشراء أرض في إمارة دبي .إماراتي درهم 062.212.262: 0203مارس  13) إماراتي

درهم إماراتي( عن طريق التنازل  022,700,322: 0203مارس  13درهم إماراتي ) 022,700,322تأمين إجمالي الرصيد المستحق عليها والبالغ ل بالتعّهد مجموعة بن زايدقامت لإلدارة،  وفقا  

 بقيمة عادلة ال تقل عن المبلغ المستحق للشركة. عقاراتهاعن 
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 طرف ذو عالقةلغ مستحق لمب -2

 2223مارس  13 2222مارس  13 التفاصيل

 600,000 600,000 الدائنة أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 
 46,862,565 47,731,545 المبالغ المستحقة للمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة

 47,462,565 48,331,545 اإلامالي

 أم ال. عالقةأو أكثر من رأس مال الشركة بغض النظر عما إذا كانت هذه المعامالت قد تمت مع أطراف ذات  ٪2، ما يعادل 0203/0200 عامي معامالت جديدة خالل ةأيبالشركة  تقممالحظة: لم 

 

 

 :ذ. الهيكل التنايمي الخاص بالرركة 

 

:مدير الحسابات/ المدير العام 

كاراباكوال سوريندرا نايدو/ السيد 

:دارة الرقابة الداخليةمدير إ

معين أختر/ السيد

:مسئول عالقات المستثمرين/ ضابط اإلمتثال 

أمل يوسف / السيدة 
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 كبار الموظفين التنفيذيين في الرركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:. ر

 

 / درهم تسنة الرواتب مع قيمة السكن تاريخ التعيين الوظيفة االتسم م
المدفوعة  مجموع المكافآت

 ( Bonuses) 0320لعام 

أ  مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 

 أو تستحق مستقبالً  0200

3 
 كاراباكوال سوريندراالسيد / 

 نايدو
 - 162,000 0202.22.32 لحسابات/ مدير ا المدير العام

- 

 السيدة / أمل يوسف 0
/ مسئول عالقات  ضابط االمتثال

 المساهمين
31/26/0232 100,000 - 

- 

 - - 156,000 00/33/0232 التدقيق و الحساباتمدير  السيد / معين أختر 1
 

 

 

 مدقق الحسابات الخارجي: -4
 

 موجز من مدقق حسابات الشركة للمساهمين: أ.

، وتقدم خدمات في المراجعة والخدمات الضريبية والمعامالت واالستشارات بجميع أنواعها. افتتحت مكاتبها في 3222تأسست شركة جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة )فرع دبي( في عام 

 ذوي الخبرة والمؤهالت العالية.من  ، وعززت مكانتها بشكل كبير من خالل موظفيها المتخصصين3222دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

 

 الحسابات الخارجي: مدققأتعاب  ب.

 فاروق محمد – جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة )فرع دبي( اتسم المدقق الرريك -اتسم مكتب التدقيق 

 سنتان عدد السنوات التي قضاها كمدقق وسابات خارجي للرركة

 2222مارس  13المنتهية في إجمالي أتعاب التدقيق للسنة المالية 

 )درهم إماراتي(
220222 

 القوائمأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف تدقيق 

 )درهم إماراتي( 2222مارس  13المالية للسنة المالية المنتهية في 
 ال شيء

 ال شيء تفاصيل وطبيعة الخدمات األخرى المقدمة

خارجي آخر غير مدقق  بيان بالخدمات األخرى التي يؤديها مدقق

 2223/2222وسابات الرركة خال  
 لم يتم إبرام أي اتفاق مع أي مدقق خارجي آخر بخالف مدقق حسابات الشركة
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 :2223/2222المالية التصاعدية والسنوية لعام  القوائمالمالحظات التي تضمنها مدققو حسابات الشركة في  -ج

 ة للمجموعة.جّمعالمالية الم القوائمحول  تدقيق، وبناء  عليه، فإننا ال نبدي رأيا  اللم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي 

 وقائمة 0200مارس  13كما في  جّمعالمركز المالي الم قائمةتشمل ة لشركة الفردوس )ش.م.ع( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، والتي جّمعالمالية الم القوائملقد تم تعييننا لتدقيق 
التاريخ، باإلضافة إلى  ذاتللسنة المنتهية في المجّمعة التدفقات النقدية  المجّمعة وقائمةالتغيرات في حقوق الملكية  المجّمعة وقائمةاإليرادات الشاملة األخرى  وقائمة األرباح والخسائر

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. اإليضاحات بما في ذلك

ة. جّمعالمالية الم القوائمأساس لرأينا حول تدقيق ألهمية األمور المنصوص عليها في الفقرات المتعلقة بعدم إبداء الرأي أدناه، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية لتكون بمثابة  نظرا  
 ة للمجموعة.جّمعالمالية الم القوائم حولوبناء  عليه، فإننا ال نبدي رأينا 

 أساس اإلمتناع عن إبداء الرأي

 األرصدة المدينة من بيع المحفاة اإلتستثمارية أ(

درهم إماراتي  ١٠٧,٦٨٧,٦٢٣( حول القوائم المالية المجّمعة، يعتبر المبلغ المستحق من الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان، ماليزيا والذ  بلغت قيمته 7كما هو مبين في اإليضاح رقم )

مية، والمشار درهم إماراتي( ناتج عن بيع الشركة التابعة للمجموعة، شركة مجموعة الفردوس المحدودة للفنادق وأصولها اإلستثمارية والتمويلية اإلسال ١٠٧,٦٨٧,٦٢٣: 0203مارس  13)

ً لإلدارة، كان يجب تسوي ولكنه ال يزال مستحق السداد كما في تاري  هذه القوائم المالية المجّمعة. يرى  0233مارس  13ة هذا المبلغ بتاري  إليهم مجتمعين ب "المحفظة اإلستثمارية". وفقا

صص مقابل المبلغ المدين كما في بالتالي، لم يتم تكوين مخمجلس اإلدارة بأنه سيتم تحصيل هذا المبلغ بالكامل إذا تم بيع األصول من قبل الشركة العربية اإلسالمية للتأمين، البوان، ماليزيا. و

أو تحديد حجم المخصص المطلوب لتلك . بالرغم من ذلك، لم يتم تزويدنا بدليل تدقيق كاف ومناسب لدعم هذا اإلستنتاج. وبناءاً على ذلك، لم نتمكن من تحقيق واود المديونية 0200مارس  13

تحقق من واود هذا المبلغ المستحق أو تحديد مدى المخصص المطلوب، مقابل هذا الرصيد، إن واد. تم اإلمتناع عن إبداء رأ  تدقيق المديونية لدعم هذا اإلستنتاج. وفقاً لذلك، لم نتمكن من ال

 فيما يتعلق بهذا األمر. 0203مارس  13حول القوائم المالية المجّمعة للسنة المنتهية في 

 دفعات مقدمة مقابل شراء عقار ب(
درهم إماراتي( تم دفعه  592,255,411: ٠٢52مارس  14درهم إماراتي ) 592,255,411حول هذه القوائم المالية المجّمعة، هناك مبلغا  وقدره  8ضاح رقم كما تم اإلفصاح عنه في إي

عقارات للمجموعة ذات قيمة عادلة ليست أقل من  . وفقا  لإلدارة، كان قد تعهد الطرف ذو العالقة بتأمين المبلغ عن طريق تخصيصفي الغالب مقدما  لطرف ذو عالقة لشراء أرض في دبي
رات باسم المجموعة والقيمة العادلة للعقارات المخصصة. نفس قيمة المبلغ المدفوع. بالرغم من ذلك، لم يتم تزويدنا بأدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم إمكانية استرداد هذا المبلغ وتخصيص العقا

 .5254مارس  14المخصص المطلوب مقابل هذه الدفعة المقدمة. تم اإلمتناع عن إبداء رأي تدقيق حول القوائم المالية المجّمعة للسنة المنتهية في وبناء  عليه، لم نتمكن من تحديد مدى 

 عدم تأّكد جوهري متعلق باإلستمرارية ج(

 14درهم إماراتي للسنة المنتهية في  4,251,582حول هذه القوائم المالية المجّمعة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة صافية قدرها  5نوّد لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 
: 5254مارس  14) 5255مارس  14رهم إماراتي كما في د 15.122.441ولديها خسائر متراكمة قدرها ( درهم إماراتي 5,259,294: 5254مارس  14) 5255مارس 

، فإن هذه األحداث أو الظروف تشير إلى وجود حالة من عدم التأّكد الجوهري، والتي قد تلقي بظالل من الشك الجوهري 5كما هو موضح في إيضاح رقم . درهم إماراتي( 12.911.811
. إضافة إلى ذلك، انتهت صالحية تراخيص الشركة ، حيث استنتجت المجموعة أنها لن تتمكن من التنبؤ بالعواقب المحتملةتمراريةعلى قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االس

على أساس مبدأ االستمرارية، حيث قرر  لمجّمعة للمجموعةوالشركات التابعة لها ولم يتم تجديدها اعتبارا  من تاريخ هذه القوائم المالية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم إعداد القوائم المالية ا
 .أعمالها والوفاء بإلتزاماتها رئيس مجلس اإلدارة، وهو أيضا  مساهم في المجموعة، بتقديم الدعم المالي الالزم للمجموعة لتمكينها من مواصلة
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 لجنة التدقيق: -5

 بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مرااعته آللية عملها والتأكد من فعاليته التدقيقرئيس لجنة  السيد / عادل أحمد خليفة الفالسييقر  .أ

 

 أتسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها: .ب

 السادة التالية أسماؤهم:تشكل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة غير التنفيذيين فقط، وغالبيتهم من األعضاء المستقلين، وهم ت

  رئيساً   غير تنفيذ ، مستقل السيد / عادل أحمد خليفة الفالسي. 3

 عضواً   غير تنفيذ ، مستقل شي  مدحت كيدوا السيد / . 0

 واً عض غير تنفيذ ، مستقل         لشي  / خليفة خالد بن زايدا. 1

 
 

 اجتماعات لجنة التدقيق: .ج

 

 ااتماعاات خاالل السانة 2قاد عقادت لجناة التادقيق ف بشأن معاايير اإلنضاباط المؤسساي وحوكماة الشاركات المسااهمة العاماة 0232/ر.م( لسنة 7األوراق المالية و السلع رقم )قرار رئيس مجلس إدارة هيئة حسب  -3

 32.22.0200 ,10.02.2022 ,11.11.2021, . 30.26.0203 بتواري :  0200مارس  13المالية المنتهية في 

 

 الحضور الشخصي لجميع األعضاء حسب التالي: وكان عدد مرات -0

 عدد مرات وضور االجتماعات المنصب في اللجنة اتسم العضو  م

 مرات  2 رئيس اللجنة الفالسيالسيد / عادل أحمد خليفة  3

 مرات 2 اللجنةعضو   السيد / شي  مدحت كيدوا  0

 مرات 2 اللجنة عضو  الشي  / خليفة خالد بن زايد 1

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: - 6
 

 .بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مرااعته آللية عملها والتأكد من فعاليته الترشيحات و المكافأترئيس لجنة  السيد / سعيد خليفة الرميثييقر  .أ

 

 أتسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها: .ب

  رئيساً  مستقلغير غير تنفيذ ،  / سعيد خليفة الرميثيالسيد . 3

 عضواً   غير تنفيذ ، مستقل السيد/ شي  مدحت كيدوا          . 0

 عضواً             غير تنفيذ ، مستقل عادل أحمد خليفة الفالسيالسيد / . 1

 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: .ج

فقاد عقادت لجناة الترشايحات بشاأن معاايير اإلنضاباط المؤسساي وحوكماة الشاركات المسااهمة العامة 0232/ر.م( لسانة 7المالية و السالع رقام )رار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق حسب ق .3

 .32.22.0200بتاري  وذلك  0200مارس  13المالية المنتهية في  والمكافآت ااتماعاً واحداً خالل السنة
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 الي:وكان الحضور الشخصي لجميع األعضاء حسب الت .0
 

 عدد مرات وضور االجتماعات المنصب  اتسم العضو  م

 مرة واحدة  رئيس اللجنة السيد / سعيد خليفة الرميثي 3

 مرة واحدة  عضو السيد/ شي  مدحت كيدوا           0

 مرة واحدة  عضو السيد / عادل أحمد الفالسي 1

 

 :طلعيناإلشراف على تعامالت األشخاص الممتابعة واللجنة  -7
 

بتعلياق إدراج أساهم شاركة الفاردوس  31/22/0233تطبيقا لقرار هيئاة األوراق المالياة والسالع بتااري  قرارا بشأن تشكيل هذه اللجنة حيث ال يواد تداوالت على اسهم الشركة لم يتخد مجلس االدارة 

 على ان يقوم مجلس االدارة بالنظرفى شأن تشكيلها خالل السنة المالية المقبلة. –لدى سوق دبي المالي 

 

 :أخرى يقرها مجلس اإلدارة لجنة أو لجانأي   - 8
 لم يقرر المجلس تشكيل اية لجان اخرى 
 

 اام الرقابة الداخلية:ن - 9
، أنشــــأ المجلس إدارة الرقابة بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" 0232/ر.م( لسنة 7)قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية و السلع رقم بنص عمالً  .3

 في تأدية مهامهم ووااباتهم.دارة ولجنة التدقيق الداخلية بهدف تقديم المشـــــورة المســــــــــــتقلة الموضوعية والموثوقة، وضمان إعداد وإدارة بيئة رقابة داخلية تساعد مجلس اإل

 .خاطر وحماية حقوق المساهمينء الميقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن عمل إدارة الرقابة الداخلية وتطبيقها لنظام الرقابة الداخلية ومرااعاتها الدورية ومدى فعاليتها لدر .0
 

 اتسم مدير اإلدارة و مؤهالت،: .أ

 و هو يتمتعبالمؤهالت التالية: 00/33/0232السيد / معين الدين أختر، وقد تم تعيينه بالمنصب بتاري   يترأس هذه اإلدارة

 .0230( سنة CAحاصل على االعتماد كمحاسب قانوني )و  0230مدقق داخلي منذ  .3

 حاصل على االعتماد في المصرفية اإلسالمية. .0

 اإلدارة المالية وغيرها الكثير.حضر عدة برامج تدريبية في التدقيق و إدارة المخاطر و  .1

 .3267الهند سنة  –حاصل على دراة البكالوريوس في التجارة من اامعة ميروت  .2
 

 اتسم ضابط االمتثا  و مؤهالت،: .ب

 و هى تتمتعبالمؤهالت التالية: 31/26/0232مهمة ضابط االمتثال، و قد تم تعيينها بالمنصب بتاري   أمل يوسفتتولى السيدة / 

 .0232تطبيق الحوكمة لدى الشركة منذ مسؤولة  .3

 تقوم بإعداد تقارير الحوكمة للشركة. .0

 حضرت اميع البرامج التدريبية المتعلقة بحوكمة الشركات التي عقدتها هيئة األوراق المالية والسلع او سوق دبي المالى. .1
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و حصلت على شهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من المعهد التاابع إلدارة  0236يناير  1-0وكمة بتاري  ااتازت بنجاح إختبار "سكرتير مجلس االدارة" بعد حضور الدورة التى عقدها معهد ح .2

 سوق دبي المالى.

 وتحضر المااستير في إدارة األعمال.مصر  –فى االعالم حاصلة على دراة البكالوريوس  .2

 .عالقات المستثمرينو هى نفس بيانات و مؤهالت مقرر ااتماعات مجلس االدارة و ظابط التواصل مع  .2

 

 كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مراكل كبيرة بالرركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية: .ج

بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات  0232لسنة  /ر.م(7قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية و السلع رقم )تقوم إدارة الرقابة الداخلية بأداء عملها وفق ما ورد في 

 المشكالت. ، وفي حال واود أية مشاكل كبيرة بالشركة فإنها تقوم برفع تقريرها إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة مع وضع التوصيات الالزمة لحل هذهالمساهمة العامة
 

 تقارير 2الداخلية لمجلس إدارة الرركة: بة اعدد التقارير الصادرة من إدارة الرق   ه.      

 

 :تفاصيل المخالفات المرتكبة خال  السنة المالية وبيان أتسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً  - 32
 13.1.0200نتهى فى العام الماضى الملم يتم تسجيل أية مخالفات على أداء الشركة خالل 

 

 :في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة 2322/2222الرركة خال  العام النقدية والعينية التي قامت بها  اتمساهمبيان بال - 33
 

 تضع الشركة السياسات واإلاراءات الخاصة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.أ. 

البيئة وتجنب مصادر تلويثها بأ  شكل من األشكال من خالل حث الموظفين على االستخدام األمثل لألاهزة واألدوات واألوراق، للحدّ  تلتزم الشركة بكافة النظم والقواعد المتصلة بالمحافظة علىب. 

 من ظاهرة الهدر والقضاء عليها، وتشجيع الموظفين على استخدام األساليب الحديثة في تخزين المعلومات.

ات اثناء كعقيم المختلفة و السماح للموظفين بالعمل من المنزل خالل فترة االغالق الكلى للشرتاالاراءات االحترازية من تباعد ااتماعى و نشر اساليب ال كما ألتزمت الشركة بإتباع و تطبيق كافةج. 

 ."32ا "كوفيد برنامج التعقيم الوطني طبقا لتعليمات الصادرة من الدولة بخصوص االاراءات المتبعة لمحاربة و الحد من انتشار فيروس كورون
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 معلومات عامة: - 32
 

 :2222مارس  13المالية المنتهية في  بيان بسعر تسهم الرركة في السوق )أعلى وأدنى تسعر( في نهاية كل شهر خال  السنة .أ

 

ي نهاية كل شهر 
ى

ي السوق )أعىل وأدنى سعر( ف
ى

كة ف بيان بسعر سهم الشر
ي 

ى
 2223مارس  13خالل السنة المالية المنتهية ف

ي سعر أعىلي سعر
 م الشهر أدنى

         0.63           0.63  Apr-21 1 

         0.63           0.57  May-21 2 

         0.57           0.57  Jun-21 3 

         0.57           0.57  Jul-21 4 

         0.57           0.31  Aug-21 5 

         0.38           0.19  Sep-21 6 

         0.38           0.20  Oct-21 7 

         0.20           0.19  Nov-21 8 

         0.20           0.16  Dec-21 9 

         0.19           0.15  Jan-22 10 

         0.16           0.16  Feb-22 11 

         0.18           0.16  Mar-22 12 

 

 

 بيان باألداء المقارن لسهم الرركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إلي، الرركة: ب.

 0233يونيو  32وذلك قبل السة تداول يوم الثالثاء  0233( لسنة 02هذا البيان غير متاح نظًرا الستمرار تعليق إدراج أسهم شركة الفردوس لدى سوق دبي المالي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

 وحتى اآلن.
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  )أفراد ، شركات ، وكومات(: 13/21/2222وزيع ملكية المساهمين كما في ن بتياب .ج

 

 البيان أفراد شركات وكومات اإلجمالي
 مساهم تسهم % مساهم تسهم % مساهم تسهم %

 محلي 220721 2206700022 %2.26 02 27207200772 %72.12  220772 21002220232 %66.76

 خليجي 36 2200020226 %7.17 2 130222 %2.23  00 2200260226 %7.16

 عربي 11 0007120220 %1.72 2 2 2  11 0007120220 %1.72

 أجنبي 01 1220262 %2.22 3 120222 %2.23  02 1220262 2.22.%

 اإلجمالي 65,827 324,342,712 %22.69 13 475,859,272 %79.13  65,858 622,222,222 %322

 

 وسب الجدو  التالي: 13/21/2222كما في  أو أكثر من رأس ما  الرركة %5بيان بالمساهمين الذين يملكون د. 

 
 النسبة المئوية المساهم م

 %30.61 )واحه الهير للتجاره العامه )ش ذ م م 3

 %14.32 عين القابضه ش .ذ.م.م 0

 %8.46 .ذ.م.مدبا القابضه ش  1

 %8.46 الواناء القابضه ش .ذ.م.م 2

 %5.78 الفردوس لخدمات اداره المنشات ش ذ م م 2

 %5.70 ااياد لخدمات اداره المنشآت ش .ذ.م.م 2

 %5.70 ابل القلعه لخدمات ادارةالمنشآت ش .ذ.م.م 7

 %5.59 الشي  خالد بن زايد بن صقر ال نهيان 8
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 وسب الجدو  التالي: 13/21/2222كما في  المساهمين وفقاً لحجم الملكيةيان بكيفية توزيع ب .ه

 

 نسبة األتسهم المملوكة من رأس الما  عدد األتسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األتسهم )تسهم( م

 3.20% 3302220722 220766 22.222أقل من  3

 3.12% 602660273 27 222.222إلى أقل من  22.222من  0

 2.32% 6020222 3 2.222.222إلى أقل من  222.222من  1

 22.22% 27202220322 30  5.000.000 أكثر من 2

 

 :عالقات المستثمرين بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها برأن ضوابط  -و

 

 الموقع اإللكتروني الخاص بها بحيث يتم تحديثه وصيانتهبشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل:-إنشاء صفحة خاصة لعالقات المستثمرين على  تم

ئج المالية سواء المسجلة باألرشيف أوالمنشورة، بيانات السنة المالية بيانات ووسائل االتصال بقسم عالقات المستثمرين مثلرقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقاريرالمتعلقة بالنتا

 .على أن تشمل تواري  نشربيانات النتائج المالية، ومحاضر ااتماعات الجمعياتالعمومية، وأ  أحداث أخرى هامة

و و هى نفس بيانات و مؤهالت مقرر ااتماعات مجلس االدارة  222او  221712622هاتف  - amal@binzayed.aeااليميل:  –أمل يوسف و بينات مسئول عالقات المستثمرين هى كالتالى: 

 http://www.alfirdouspjsc.com/Investor.htmlفيما يلي الرابط االلكترونى لصفحة عالقات المستثمرين على موقع الشركة:

 

 برأنها:  واإلجراءات المتخذة ةن بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدبيا -ز 

 

 .لم يكن هناك اية قرارات خاصة خالل الجمعية العمومية
 

 :مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة  –ح 

 اإلدارة : أمل يوسفإسم مقرر إاتماعات مجلس 

 0232-6-31تاري  تعينه : 

 نقطة فرعية رقم ج 2يراي االطالع على التفاصيل بند رقم  –مؤهالته وخبراته 

 

 :2223/2222بيان األوداث الجوهرية التي صادفت الرركة خال  العام  -ط 
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