
1 
 

 
 الحواس لألطعمة "سابقاً"  فودكو الوطنیة للمواد الغذائیة (ش.م.خ)

26/04/2021 
 

 ة  ـجمع�ة العمومیالاع ـ ر اجتمـمحـض

 (شر�ة مساهمة خاصة) فود�و الوطن�ة للمواد الغذائ�ة  للمساهمین في شر�ة 
 26/04/2021 الموافق  االثنین  المنعقد یوم

 

الحــواس لألطعمــة (المشــار الیهــا فود�ــو الوطن�ــة للمــواد الغذائ�ــة (ش.م.خ)، والمعروفــة ســا�قًا �شــر�ة الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شــر�ة بناء على  
عــن طر�ــق الرســائل والمرســلة  ،04/04/2021�النشــر فــي �ــل مــن صــح�فتي الــوطن والوحــدة بتــار�خ  ،الحقًا بـ " الشر�ة") الــى المســاهمین فــي الشــر�ة

 ، وسوق أبوظبي لألوراق المال�ة  النص�ة القصیرة والبر�د االلكتروني، و�ذلك اإلعالن على موقع الشر�ة االلكتروني
 

ــاهمین ــاعةفـــي تمـــام  انعقـــدت الجمع�ـــة العموم�ـــة للمسـ الكترون�ـــًا دون الحضـــور  ،26/04/2021الموافـــق  االثنـــین یـــومح الحاد�ـــة عشـــر مـــن صـــ�ا السـ
 لمناقشة جدول االعمال التالي:) Microsoft Teams(عبر تطبیق ، الشخصي للمساهمین �حسب توجیهات وارشادات وزارة االقتصاد

 

 قرارات خاصة:

1. ) المواد  النظام 38/41/42/43/45/47/48/50/51/52/59/64/67/ 1/9/14/15/16/21/23/24/25/31/32/33/35تعدیل  من   (    
 األساسي للشر�ة. 

) من النظام األساسي بز�ادة أعضاء المجلس من ثالثة إلى خمسة أعضاء، فتح �اب الترش�ح لعضو�ة مجلس  21�اإلشارة إلى تعدیل المادة ( .2
 لنحو المرفق مع الدعوة.اإلدارة على ا

 

 

 ت العاد�ة  ا القرار 

ــنة المال�ة المنته�ة فيمر�زها تقر�ر مجلس اإلدارة عن نشـــــاط الشـــــر�ة وعن  ســـــماع  .1 ــا�ات   مراجعتقر�ر  و   31/12/2020 المالي خالل الســـ الحســـ
 .ماوالمصادقة علیه

 ا.موالمصادقة علیه 31/12/2020 المنته�ة فيالمیزان�ة العموم�ة وحساب األر�اح والخسائر للسنة المال�ة مناقشة  .2

 .2020النظر في اقتراح مجلس اإلدارة �عدم توز�ع األر�اح عن العام  .3

 .2020للسادة اعضاء مجلس ادارة الشر�ة عن العام  تمكافئاالنظر في اقتراح مجلس اإلدارة �عدم توز�ع اي   .4

 أتعابهم.وتحدید  2021تعیین مراجعي حسا�ات الشر�ة لعام  .5

  حسا�ات الشر�ة. مراجعو�ذلك إبراء ذمة  2020إبراء ذمة مجلس اإلدارة ف�ما یتعلق �إدارتهم ألعمال الشر�ة خالل سنة  .6

  حضر االجتماع

الجــدول  ، وفقــًا لمــا هــو ثابــت فــي�موجــب و�ــاالت قانون�ــةمســاهمین آخــر�ن �األصــالة و�ــذلك عــدد مــن الــو�الء ن�ا�ــة عــن دد مــن المســاهمین عــ  •
 .كل منهملالمملو�ة أسماء السادة المساهمین الحاضر�ن �األصالة والممثلین �الو�الة وعدد األسهم مع هذا المحضر الذي یبین   المرفق

 

 رئ�س مجلس اإلدارة – السید/ أحمد علي خلفان الظاهري  •
   نائب الرئ�س – خلفان الظاهري  السید / محمد علي •
 عضو مجلس اإلدارة – الد�تور/ محمد علي خم�س الحوسني  •
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 .أحمد الدالي�السید/    ممثلین  أرنست و�ونغ"،"السادة حسا�ات الشر�ة مراجعو  •
  وزارة االقتصاد. ممثًال عن  خبیر قانوني  -�حیى ز�ر�ا  السید/  •

 

 رئ�س مجلس اإلدارة –السید/ أحمد علي خلفان الظاهري  ترأس االجتماع:
 )مقررًة لالجتماع(  السیدة/ ت�سیر مكاشفي - نوقد تم تعیی 

 (جامعًة لألصوات)  ه�ام عبد هللالسیدة/  -

) مــن النظــام األساســي 1-46لمــادة (للشــر�ة مكتمــل وفقــًا للقــانون ولالنعقــاد الجمع�ــة العموم�ــة �عــد تنظــ�م قائمــة الحضــور، تبــین أن النصــاب القــانوني 
) حضــروا �األصــالة، ونســ�ة %96.54، نســ�ة (مــن عــدد أســهم الشــر�ة) %97.45نســ�ة (مجمــوع الحاضــر�ن الممثلــین �االجتمــاع  ، حیــث بلــغللشــر�ة

 %) �الو�الة.0.91(
 ، ) من النظام األساسي1-46لمادة (للشر�ة مكتمل وفقًا للقانون ولالنعقاد الجمع�ة العموم�ة أن النصاب القانوني رئ�س االجتماع،    أعلنوعل�ه 

 
 

ــدأ االجتماع • ومن ثم اتخاذ القرارات  جدول األعمال    بدأ اسـتعراضالجلسـة �الحاضـر�ن، ثم   رئ�سالسـید/ أحمد علي خلفان الظاهري رحب  ، فبــــــــ
 :  كما یلي

 

 

 ة:ــرارات خاصـــقأوًال : 

 القرار األول :

) من النظام     األساسي 1/9/14/15/16/21/23/24/25/31/32/33/35/38/41/42/43/45/47/48/50/51/52/59/64/67تعدیل المواد (

 . النحو المعلن عنه في الموقع االلكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المال�ة وعلى الموقع االلكتروني للشر�ة للشر�ة.

ــاء)، 21المادة ف�ما عدا أنه   حیث ــة أعضـ ــاء مجلس اإلدارة من ثالثة إلى خمسـ ــة بز�ادة أعضـ التعدیالت توافقًا مع قرار رئ�س  هذه جاءت (والخاصـ
وان هذه التعدیالت خاضـــــعة   �شـــــأن دلیل حو�مة الشـــــر�ات المســـــاهمة العامة. 2020/ر.م لســـــنة  3مجلس إدارة هیئة األوراق المال�ة والســـــلع رقم 

 صة.لموافقة الجهات المخت 

 جماع�اإل القرارتم التصو�ت على هذا 
 القرار الثاني:

حسب األصول ) من النظام األساسي بز�ادة أعضاء المجلس من ثالثة إلى خمسة أعضاء، تم فتح �اب الترش�ح  21�اإلشارة إلى تعدیل المادة (
 (العدد المطلوب عضو�ن فقط) لعضو�ة مجلس اإلدارة، وقد اقتصرت قائمة المرشحین على متقدم واحد �ما یلي:

 عضو مستقل  –السید/ سالم صالح عبد هللا الجعیدي 
 

 ل�ص�ح مجلس اإلدارة مكونًا �ما یلي:  مستقُال في مجلس اإلدارةعضوًا تعیین السید سالم الجعیدي  تموعل�ه 
 

 رئ�س المجلس    السید/ احمد علي خلفان المطوع الظاهري 
 الرئ�س نائب    المطوع الظاهري   خلفان السید/ محمد علي

 عضو    د. محمد علي خم�س محمد الحوسني  
 عضو    السید/ سالم صالح عبد هللا الجعیدي 

 

 لالعتماد.  على ان یتم تعیین العضو الخامس خالل شهر من تار�خ هذه الجمع�ة، وعرض تعیینه على الجمع�ة العموم�ة المقبلة
 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
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 ة ـــــت العادیارار ـــــالقثان�ًا : 
 

 القرار األول : .1

تقر�ر مجلس اإلدارة عن أوضاع الشر�ة عامة واألعمال التي قامت بها السید/ محمد محمد حافظ الرئ�س التنفیذي للشئون المال�ة تال �اإلنا�ة، 
 وتمت المصادقة عل�ه.   المنصرمة ومر�زها المالي.، موضحًا حسا�ات الشر�ة للسنة المال�ة 31/12/2020خالل السنة المال�ة المنته�ة في 

 

 وتمت المصادقة عل�ه.  .كما تال مدقق حسا�ات الشر�ة تقر�ره وشرح میزان�ة الشر�ة السنو�ة النهائ�ة المدققة
 

 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
 

 :الثانيالقرار  .2
 

 .31/12/2020 العموم�ة وحساب األر�اح والخسائر للسنة المال�ة المنته�ة في المیزان�ةالمصادقة على تمت 
 علمُا �أنه تم نشرها على موقع سوق أبوظبي لألوراق المال�ة وموقع الشر�ة االلكتروني.

 

 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
 

 :الثالثالقرار  .3

 .2020توز�ع األر�اح عن العام اقتراح مجلس اإلدارة �عدم تمت الموافقة على 
 

 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
 

 :الرا�عالقرار  .4

 .2020للسادة اعضاء مجلس ادارة الشر�ة عن العام  تمكافئااقتراح مجلس اإلدارة �عدم توز�ع  تم الموافقة على
 

 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
 :الخامسالقرار  .5

ــنة المال�ة المنته�ة بتار� وافقت   خ الجمع�ة العموم�ة على ما قام �ه مجلس اإلدارة من أعمال وقررت إبراء ذمته عن فترة إدارته للشــــر�ة خالل الســ
 ، إبراءًا تامًا وشامًال.31/12/2020

 لم �شترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصو�ت على إبراء ذمتهم.
 

 99.99تم التصو�ت على هذا القرار بنس�ة  
 

 :السادسالقرار  .6

  .2020عن أعمالهم خالل سنة  حسا�ات الشر�ة مراجعإبراء ذمة تم 

 تم التصو�ت على هذا القرار �اإلجماع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




