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  2020/  2019المالیة  لألعوام لجمعیة ابوظبي المجتمعیةالعادیة  مومیةالعالجمعیة  اجتماع

- 2019 المالیة لألعوام الجمعیة العمومیة العادیة اجتماعمحضر  2020  
ابوظبي المجتمعیة التعاونیةلجمعیة   

ووفقا لنص الدعوة المعلن عنھا من مجلس اإلدارة بتاریخ  2021/5/10 الموافق:إنھ في یوم االثنین 
وذلك في تمام  التعاونیة،تم عقد إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة لجمعیة ابوظبي المجتمعیة  2021/4/10

مایكروسوفت (عن بعد) بعد ان  Teams الســـــاعة الخامسة مساء عن طریق الوسائل االلكترونیة برنامج
 الحضور كالً  ، تضمنــعضو بأنفسھم  12ــــــــــور الحضـــــــاكتمال النصاب القانوني حیث وصل عدد تم 

-أسماؤھم: من السادة أعضاء مجلس اإلدارة التالي    
 

 المنصب في مجلس االدارة االسم م
 نائب رئیس مجلس االدارة فیصل محمد الجابري 1
 امین السر مبارك علي محمد الھاللي 2
  عضو مجلس االدارة   إیمان عبدهللا المرزوقي 3
  عضو مجلس االدارة  أحمد محمد  الحمادي 4

 

-كما حضر االجتماع من خارج الجمعیة العمومیة  السادة التالي أسماؤھم :   
 

 الجھة االسم م
 مراقب مالي وزارة االقتصاد السید/محمد یسري حماد 1
 وزارة االقتصاد دالرحمن عبید بن نمرودعبالسید/ 2
 لتدقیق الحساباتأحمد الحوسني  السید/عادل ال على 3

 

-یلي: جدول األعمال المعلن في الدعوة كما بنود وقد تم اإلطالع على   
 

التصدیق علیھ.و 2019محضر اجتماع الجمعیة العمومیة السابق عن العام المالي  االطالع على )1  
، 31/12/2019المالیة المنتھیة في  واتتقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعیة عن السن االطالع على )2

والتصدیق علیھ. 31/12/2020  
و  31/12/2020، 31/12/2019االطالع على تقریر مدقق الحسابات عن السنوات المالیة المنتھیة في  )3

.التصدیق علیھ  
، 2019 /31/12المالیة المنتھیة في  واتمناقشة میزانیة الجمعیة وحساب األرباح والخسائر عن السن )4

علیھا.والتصدیق  31/12/2020  
  31/12/2020, 2019/ 31/12المالیة المنتھیة في واتذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السن إبراء )5
  31/12/2020، 31/12/2019إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في  )6
وتحدید أتعابھم. 2021تعیین مدققي الحسابات لعام  )7  
.دة ومدتھا ثالث سنوات مالیةانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة للدورة الجدی )8  

 
السید / مبارك علي محمد الھاللي من إكتمال النصاب القانوني للجمعیة السر في بدایة االجتماع تأكد أمین 

علي محمد الھاللي بالترحیب بالسادة األعضاء المساھمین  / مباركوبعد التأكد من ذلك تقدم السید  العمومیة،
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وتم  الحسابات،والسادة مندوبي وزارة االقتصاد والسادة مدققي الحسابات من مكتب أحمد الحوسني لتدقیق 
البدء في االطالع والمصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة على النحو 

:التالي  
 

:د األولالبن  
قام السید/ مبارك علي  ،2019االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العمومیة السابق عن العام المالي بعد 

محمد الھاللي بتوجیھ سؤال للسادة األعضاء المساھمین إذا كان ھناك أي استفسار أو اعتراض على المحضر 
ولم یكن ھناك أي اعتراض من السادة المساھمین  

)12/ 11بنسبة تصویت ( 2019تم التصدیق على محضر اجتماع الجمعیة العمومیة للعام  القرار:   
 

  :البند الثاني 
، 31/12/2019االطالع على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعیة عن السنوات المالیة المنتھیة في بعد 
اء المساھمین إذا كان ھناك أي وقام السید/ فیصل محمد الجابري  بتوجیھ سؤال للسادة األعض ،31/12/2020

استفسار أو اعتراض على التقریر ولم یكن ھناك أي اعتراض من السادة المساھمین  
)12/12بنسبة تصویت ( تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعیةالقرار : تم التصدیق على   

 
: البند الثالث  

 31/12/2020، 31/12/2019االطالع على تقریر مدقق الحسابات عن السنوات المالیة المنتھیة في تم 
وقام السید/عادل ال على  بتوجیھ سؤال للسادة األعضاء المساھمین إذا كان ھناك أي استفسار أو اعتراض 

على التقریر ولم یكن ھناك أي اعتراض من السادة المساھمین  
، 31/12/2019مدقق الحسابات عن السنوات المالیة المنتھیة في تم التصدیق على تقریر  القرار: 
)12/11بنسبة تصویت ( 31/12/2020  

 
  : البند الرابع

، 2019/ 31/12مناقشة میزانیة الجمعیة وحساب األرباح والخسائر عن السنوات المالیة المنتھیة في تم 
سؤال للسادة األعضاء المساھمین إذا كان ھناك  الھاللي بتوجیھ وقام السید/مبارك علي محمد 31/12/2020

.أي استفسار أو اعتراض على التقاریر المالیة ولم یكن ھناك أي اعتراض من السادة المساھمین  
 31/12/2020، 31/12/2019میزانیة الجمعیة عن السنوات المالیة المنتھیة في تم التصدیق على  القرار: 

)12/12(بنسبة تصویت   
 

  الخامس:البند 
وقام  31/12/2020, 2019/ 31/12تم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنوات المالیة المنتھیة في

السید/مبارك علي محمد الھاللي بتوجیھ سؤال للسادة األعضاء المساھمین إذا كان ھناك أي استفسار أو 
من السادة المساھمین اعتراض على ابراء الذمة  ولم یكن ھناك أي اعتراض  

، 31/12/2019ابراء ذمة السادة مجلس اإلدارة عن السنوات المنتھیة في تم التصدیق على  القرار: 
)12/12بنسبة تصویت ( 31/12/2020  
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   السادس:البند 

وقام  31/12/2020, 2019/ 31/12تم إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات عن السنوات المالیة المنتھیة في
السید/مبارك علي محمد الھاللي بتوجیھ سؤال للسادة األعضاء المساھمین إذا كان ھناك أي استفسار أو 

اعتراض على ابراء الذمة  ولم یكن ھناك أي اعتراض من السادة المساھمین  
، 31/12/2019ابراء ذمة السادة مدققي الحسابات عن السنوات المنتھیة في تم التصدیق على  القرار: 
)12/12بنسبة تصویت ( 31/12/2020  

 
 

  :السابعالبند 
وطلب السید/مبارك علي محمد الھاللي من وتحدید اتعابھم  2021تم مناقشة تعیین مدقق حسابات لعام 

خالل شھر من  2021حسابات للسنة المالیة الجدیدة الجمعیة العمومیة  تفویض مجلس الرقابة في تعیین مدقق 
  . تاریخ اجتماع الجمعیة العمومیة

خالل  2021تم التصویت على تفویض مجلس الرقابة في تعیین مدقق حسابات للسنة المالیة الجدیدة  القرار:
)12/12تصویت ( العمومیة بنسبةشھر من تاریخ اجتماع الجمعیة   

 
 

:البند الثامن  
على أسماء المترشحین لعضویة مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة للدورة الجدیدة ومدتھا ثالث  تم االطالع

:سنوات مالیة على النحو التالي  
 

1-   المترشحین لعضویة مجلس اإلدارة 
 

 االسم م
 علي عبدالكریم ال سلوم 1
 منى عبید خمیس الظاھري 2
 عیسى خالد محمد ال علي 3
 ایمان عبد( المرزوقي 4
 بدالرحمن جاسم العمران الحماديد.  ع   5
 الجابري حسین  فیصل محمد 6
 مبارك علي محمد الھاللي 7
2-   المترشحین لعضویة مجلس الرقابة 

 

 االسم م
 الشیبانيخنفور مسلم زاید یحیى  1
 المحیربيخمیس ابراھیم صباح محمد  2
 احمد محمد احمد الحمادي 3
 عبدالعزیز علي المنصوري 4
 الكثیريخمیس یاسر یسلم عبد!  5
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وحیث أنھ لم یكن ھناك ایھ اعتراضات او استفسارات خاصة بالبند الثامن بخصوص المترشحین من 

الجمعیة العمومیة  
المترشحین لعضویة كال من مجلس  فوز السادةقد أعلن السید/ محمد یسري حماد ممثل وزارة االقتصاد ف

وحتى نھایة العام  2021لمدة ثالث سنوات تبدأ من بدایة العام المالي اإلدارة ومجلس الرقابة بالتزكیة 
وذلك نظرا الن عدد المترشحین مطابق للعدد المحدد وفقا للنظام الداخلي المعدل للجمعیة وھو  2023المالي 

. سبع أعضاء لمجلس اإلدارة وخمسة أعضاء لمجلس الرقابة  
الھاللي مساءاً وتقدم السید /مبارك على  5:45في تمام الساعة  وقد انتھى اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة

.الحضوروالتقدیر لجمـــــــیع السادة  بالشكر  
 

التوقیعات  
نائب رئیس مجلس اإلدارة                                                                               أمین السر  

       مبارك علي محمد الھاللي                                                            فیصل محمد الجابري              
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2020/  2019العادي  الجتماع العمومیةمن الجمعیة العمومیة ملحق كشف بأسماء الحضور   
 
 

 االسم م
 علي عبدالكریم ال سلوم 1
 منى عبید خمیس الظاھري 2
 خالد محمد ال عليعیسى  3
 ایمان عبد( المرزوقي 4
 د.عبدالرحمن جاسم العمران الحمادي  5
 فیصل محمد الجابري 6
 مبارك علي محمد الھاللي 7
 زاید یحیى الشیباني 8
 ابراھیم صباح محمد المحیربي 9

 احمد محمد احمد الحمادي 10
 عبدالعزیز علي المنصوري 11
 الكثیريیاسر یسلم عبد!  12

 
 
 

التوقیعات  
                                                  أمین السر                                                             ارة        نائب رئیس مجلس اإلد

محمد الھالليمبارك علي                                                   فیصل محمد الجابري         
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