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إجط وي.ةةً ت.ظة     لم عةعهةعقدت  لجمعيةدا لجيعيعةدا جعمدددددة عل ثدددددوطا لجيلتدا لجيش.ةا ج   عة           

مدة   ، ي وأس لالم عة  لجثدةخ /25/04/2021ظهولً ت ةوةخ    لجيلحتةلجحضديو ع  تيت يل  عة  لجمدةعا  
 ت  عحعت ت  تشل آل حةعت، يحضو ة ع  عم س لإلتلوة طل ع  لجمةتة:

 

  حمةتة  لجثوطا عتققتل إ  مل  طةهعط ب  ععلل           عابدعادل   /  لجمةت يقت حضو لالم عة  

 يلجم ع ععلل  ةئا لأليولق لجعةجةا     احمد النقبي         طعة حضو لالم عة  لجمةت /

  لجعصو  لجعوطزيع   اععل            احمد  ارند    طعة حضو لالم عة  لجمةت /

 

يت غ عة   جهم عة لج.صددةب لجقة.ي.ل    لط عةلع  مدديق أتي ظتل جريولق لجعةجةا  تة     لمدد هعهييقةً جعة     

 %   86.85يطةجا % 0  أصةجا  %86.85 .مت ه

 

ً لجعةجةا    جريولقمديق لتيظتل    /ةتة جهم عة  يلجمد  عقوولً   بساا  ادب  لممبرا /يقت     يةة  لجمدةت    مةعية

  .جرصيل  

 

يع   ي  ةح لجم مدا  ليقة  وئةس لالم عة  لجثدةخ / مدة  ت  عحعت ت  تشل آل حةعت تةج وحةب تةجحةضدوة   

 متيل لألععةل ييقة جعة ة ل: تةم يولض عقوول جهم عة  تصف ه تمة  م عةول  ةت / ددددددددقة  لجمل  

 تفوبض رئبس التماع اللمعبة العمومبة بتعبب  مقرر االلتماع ولامع األصوات. .1

ع ى  فيةض وئةس     %100   تةج.مدددتات معة  لجمدددة عة  لجعثدددةوطة     لجمعيةا لجيعيعةا صدددةتق  

لجمعيةا لجيعيعةا ت يةة  عقوو لالم عة  / لجمدةت تمدة  لتةب م عةول  يلجمدةتة مديق لتيظتل جريولق 

   جرصيل  لجعةجةا طمةعية  
 

  /31ساانة المالبة المنتةبة  ي سااماع تقربر ملمس اادارع ع  نطاااش الطااركة ومركماا المالي ع  ال .2

12 /2020. 

 

  ع ى  قوةو عم س لإلتلوة %100   ت.مدتا  لجعثدةوطة   لجعمدة عة معة   ت صدةتق  لجمعيةا لجيعيعةا  

  31/12/2020ع  عوطز ة لجعةجل ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل ي ع  .ثةش لجثوطا

 لجثةخ/ مة  ت  عحعت ت  تشل لل حةعت 

 ميةتة/ ولثت توية  أحعت لجط تل 

 عصتح لجعهةوي لجمةت/ ثطوي مةج  

 لجمةت/ خ ةفا مة  توية  لجط تل 

 لجمةت/ خةجت خ ةفا عحعت لجعهةوي 

 لألم ةذة / ص.يى ولثت توية  لجط تل 

 عامة(مساامة  )طركاااة مب ألمت الوشنبة الوثبة طاااركاااااة
 محضر التماع اللمعبة العمومبة لمطركة
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 .31/12/2020المالبة المنتةبة  ي مدققي الحسابات الخارلبب  ع  السنة سماع تقربر  .3
 

   قوةو عتققل لجحمدةتة  لجخةومةة  ع  لجمد.ا  طةه تل إ  مل ه ععلل عتققل لجحمدةتة  لجخةومةة   

  31/12/2020لجعةجةا لجع. هةا يل 

  ع ى  قوةو عتققل %100 ت.مددددتا  لجعمددددة عة  لجعثددددةوطة   معة   صددددةتق  لجمعيةا لجيعيعةا ت 

  31/12/2020لجخةومةة  ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل لجحمةتة  

 

األرباح والخسائر   وحساا   2020  /  12/    31 ي  مناقطاة مبمانبة الطاركة ع  السانة المالبة المنتةبة   .4

  والتصدبق عمبةما.

 

عةزل.ةا لجثددوطا   ىع   % 100ت.مددتا  لجعمددة عة  لجعثددةوطة   إمعة   تصددةتق  لجمعيةا لجيعيعةا  

  31/12/2020يحمةب لألوتةح يلجخمةئو ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل 

 

  10,350,000  النظر  ي مقترحات ملمس اادارع بطأ  تومبع األرباح النقدبة بمبمغ إلمالي وقدره .5

بعادل نسبة   ما  إماراتي،  المنتةبة  ي  5درا   المالبة  السنة  الطركة وذلك ع   مال  % م  رأس 

31 /12/2020 . 

 

عق وح عم س لإلتلوة   ى%  ع 100  ت.مدتا  لجعثدةوطة     لجعمدة عة تإمعة     لجيعيعةا  لجمعيةا  يليق  

ي س ع      5تيلقع  إعدةول لتو     10,350,000  يقدتو   لجع ي ق ت يزةع أوتدةح .قدتةدا تعت غ إمعدةجل  

 . 2020 /31/12% ع  وأس لجعةل، يذجك ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل 5عة .مت ه  ،طل مه  

والتوصييييإيمالي   ي ل االنظر  ي مقترحاات ملمس اادارع بطاااااأ  مكاا اأع أعضاااااا  ملمس اادارع   .6

 درهماإم رات .ا 1,575,000هقدر
 

، ع ى صدو  عطةي ة %  93.95   ت.مدتاصدةتق  لجمعيةا لجيعيعةا ت ل تةا لجعمدة عة  لجعثدةوطة   

  اا 1,575,000يقتو   تعت غ    2020/ 31/12لجع. هةا يل  ألعضدددةج عم س لإلتلوة ع  لجمددد.ا لجعةجةا  

  إعةول ل  تو  

 

أو عملة  ور ع    2020/ 31/12إبرا  ذمة أعضااااا  ملمس اادارع ع  الساااانة المالبة المنتةبة  ي   .7

 دعوى المسؤولبة عمبة  حس  األحوال.
 

إتولج ذعا أعضدةج    %  ع ى100   ت.مدتالجعمدة عة  لجعثدةوطة     إمعة تصدةتق  لجمعيةا لجيعيعةا  

  31/12/2020عم س لإلتلوة ع  أةا عمؤيجةا ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل 

 

 

عملة    أو  31/12/2020ع  الساااانة المالبة المنتةبة  ي  الخارلبب  مدققي الحسااااابات إبرا  ذمة   .8

 ور ع دعوى المسؤولبة عمبة  حس  األحوال.
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  ع ى إتولج ذعا عتققل %100   ت.مددتالجعمددة عة  لجعثددةوطة     إمعة تصددةتق  لجمعيةا لجيعيعةا  

  31/12/2020لجحمةتة  لجخةومةة  ع  أةا عمؤيجةا ع  لجم.ا لجعةجةا لجع. هةا يل 

 

وتحدبد   2020لعا  ي الحسااااابات الخارلبب  لمطااااركة دققكم  لي كبه بي إ تعبب  السااااادع  إعادع     .9

 أتعابة .
 

  ع ى إعةتة  يةة  لجمددةتة %100   ت.مددتالجعمددة عة  لجعثددةوطة      معة تلجيعيعةا  يليق  لجمعيةا  

  عت غي    حتةت أ يةته  تدددددد  2021طعتققل لجحمدةتة  لجخةومة  ج ثدوطا ج مد.ا لجعةجةا    مل  إتل  طةه  

 لجعضةيا % ضوةتا لجقةعا 5عةعتل  تو   إعةول ل 320,000

 

الكتبي بدبالً ع  عضاو ملمس اادارع المساتقبل    دروبش  راطاد  صانعى /الموا قة عمى تعبب  السابدع .10

 السبد/سعبد عمبر بوسف المةبري لتكمل مده عضوبته.

%  ع ى  يةة   93.95صدددددةتقد  لجمعيةدا لجيعيعةدا تد ل تةدا لجعمدددددة عة  لجعثدددددةوطة  ت.مدددددتدا  

مدديةت ععةو    لجط تل تتةهً ع  عضددي عم س لإلتلوة لجعمدد قةل لجمددةت/  توية   ولثددت   صدد.يى/لجمددةتة

 ةيم  لجعهةوي ج طعل عت  عضية ه 

 

 سباسة مكا أع ملمس اادارع والملا  المنبثقة منه. عمىالموا قة  .11

%  ع ل مددةةمددا عطةي ة 93.95صددةتق  لجمعيةا لجيعيعةا ت ل تةا لجعمددة عة  لجعثددةوطة  ت.مددتا  

 لإلتلوة يلج مة  لجع.تلقا ع.هعم س 

 

 .2024-2021لدورع  اادارعأعضا  ملمس  انتخا  .12

    لج صية  ع ى ل. خةب أعضةج عم س لإلتلوة ي   ل. خةب لألعضةج لج ةجةا أمعةئه  :

 الشيخ / سيف بن حممد بن بطي آل حـامد -

   راشد درويش أمحد سيف الكتيب  / سعادة -

 السيد / شـكري سـامل مصبح محيد املهريي  -

 السيد / حممد سعيد عبد هللا مسلم القبيسي   -

  أمحد علي خلفــان املطــوع الظــاهري السيد /  -

  رشيـد عـلي رشــيـد نـاصـر العـمــريه السيد /  -

 السيد / خـليـفة ســـيف درويش أمحد الكتيب  -

  املهــريي خــالد خـليفـة حمـمد عبيد  السيد /  -

  صنعى راشد درويش امحد الكتيب/    االستاذة -
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( عمى األقل لبنوبا ع  المساااااامب  ابر القادرب  2تفوبض ملمس اادارع بطااااأ  تعبب  ممثمب  ) .13

 عمى المطاركة  ي اللمعبات العمومبة القادمة لمطركة وتحدبد أتعابة 

%   فيةض عم س لإلتلوة 100لجعثدددةوطة  ت.مدددتا  يليق  لجمعيةا لجيعيعةا ت معة  لجعمدددة عة   

  ع ى لألقل جة.يتة ع  لجعمدة عة  لةو لجقةتوة  ع ى لجعثدةوطا يل لجمعيةة  2تثد    يةة  ععل ة   

 لجيعيعةا لجقةتعا ج ثوطا ي حتةت أ يةته  

 

وبعد االنتةا  م  البنود الساابق ذكراا  انتقمت اللمعبة لمناقطاة البنود التي تتشم  نسابة التصاوبت  -

 :  و ق اآلتي% م  المساامب  الحاضرب   75تعادل 

 

,  53, 51,  50,  48,  47,  39, 36,  35,  34,  27,  24,  17, 1المواد أرقاا   عمى تعادبال الموا قاة  -1

  رق   االتحاديعمى القانو    لمتعدبالتلمطاااركة و قا    اساااياألسااام  النظا    66,  58,  57,  56,  54

 لساانة    (26)رق    االتحاديبالقانو     المرسااو بطااأ  الطااركات التلاربة بمول     2015  ( لساانة2)

 . المختصةالحصول عمى موا قة اللةات  وكذا دلبل حوكمة الطركات بطرش   2020

,  1لجعيلت أوقة    يتةل    ىع   % 100   ت.مدتالجعمدة عة  لجعثدةوطة      معة يليق  لجمعيةا لجيعيعةا ت

ع  لج.ظددة    66,  58,  57,  56,  54,  53,  51,  50,  48,  47,  39,  36,  35,  34,  27,  24,  17

تثددد   لجثدددوطة    2015   جمددد.ا2   وق   لال حةتيع ى لجقة.ي     ج  يتةه  ج ثدددوطا ييقة    لألمدددةمدددل

يطذل تجةل حيطعا لجثدددوطة    2020جمددد.ا     26 وق     لال حةتيتةجقة.ي     لجعومدددي لج مةوةا تعيمب  

 لجعخ صالجحصيل ع ى عيليقا لجمهة   تثوش

 

% م   10الموا قة عمى توصاابة ملمس االدارع بطاارا  الطااركة لعدد م  اسااةمةا بما ال بتلاوم   -2

 إدارعملمس    وبضالطاأ  وتفعدد االساة  بقصاد التصارف بةا و قاً لمقرار الصاادر م  الةبئة  ي اذا  

 الطركة با: 

 تنفبذ قرار اللمعبة العمومبة خالل المدع التي توا ق عمبةا الةبئة. -

تخفبض رأس ماال الطاااااركاة  ي حاال انتةاا  المةماة المحاددع م  الةبئاة لمتصااااارف  ي األساااااة    -

 المطتراع م  خالل إلغا  تمك األسة  مع تعدبل رأسمال الطركة بالنظا  األساسي.

ع ى  يصدةا عم س لالتلوة   % 100   ت.مدتالجعمدة عة  لجعثدةوطة      معة لجمعيةا لجيعيعةا تيليق   

% ع  عتت لالمده  تقصدت لج صدو  تهة ييقةً ج قولو 10تثدولج لجثدوطا جيتت ع  لمدهعهة تعة ال ة مةيز  

ل  .فةذ قولو لجمعيةا لجيعيعةا خهلجصةتو ع  لجهةئا يل  ذل لجث   ي فيةض عم س إتلوة لجثوطا تدددد

 خفةض وأس عدةل لجثدددددوطدا يل حدةل ل. هدةج لجعه دا لجعحدتتة ع  لجهةئدا  ي  لجعدتة لج ل  يليق ع ةهدة لجهةئدا

ج  صدددو  يل لألمددده  لجعثددد ولة ع  خهل إجألةج   ك لألمددده  عع  يتةل وأمدددعةل لجثدددوطا تةج.ظة   

 لألمةمل 

 

 ملمس  ، وتفوبض2021العا     خالللموا قة عمى قبا  الطاركة بتقدب  مسااامات ملتمعبة شوعبة  ا-3

تتلااوم ااذه   الص ااذه المباالغ لةاا، عمى أ   تخصاااااب سااااابت  التي اللةاات تحادباد  صاااااالحباة اادارع

السااانتب     خاللم  متوساااش صاااا ي أرباح الطاااركة المحققة    2المسااااامات الشوعبة ما نسااابته %

وبطاارش أ  تصاا  اذه المساااامات الشوعبة  ي أاراض (    2020و    2019المالبتب  الماضاابتب  )
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بطاأ  الطاركات التلاربة    2015لسانة  (  2)رق    االتحادي خدمة الملتمع، ومع مراعاع أحكا  القانو 

 . ي اذا الطأ 

ع ى قةة  لجثدددوطا ت قتة     % 100   ت.مدددتالجعمدددة عة  لجعثدددةوطة      معة يليق  لجمعيةا لجيعيعةا ت

  لج ل  لجمهة     حتةت   صددهحةا لإلتلوة  عم س  ، ي فيةض 2021لجية     خهلعمددة عة  عم عيةا شيعةا  

ع  ع يمش    2  مةيز  ذ  لجعمة عة  لجشيعةا عة .مت ه %  الص  ذ  لجعتةجغ جهة، ع ى أ    خصة  مة  

يتثوش أ   صب       2020ي    2019لجم. ة  لجعةجة ة  لجعةضة ة    خهلصةيل أوتةح لجثوطا لجعحققا  

   2 وق     لال حةتي  ةا يل ألولض ختعا لجعم عع، يعع عولعةة أحطة  لجقة.ي  ذ  لجعمددددة عة  لجشيع

 .تث   لجثوطة  لج مةوةا يل  ذل لجث   2015جم.ا 

 

 

 ظةراً.  النصف و الواحدكر الرئبس السادع المطاركب   ي االلتماع واختت  االلتماع  ي تما  الساعة ط  

 

 

 الرئبس 

 لجثةخ / مة  ت  عحعت ت  تشل آل حةعت 

 المدقق الخارلي 

 عةتت عةتل  

 لامع األصوات المسلل و 

 ميق لتيظتل جريولق لجعةجةا

 مقرر االلتماع 

 تمة  م عةول  
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