جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية تعقد جلسة لهيئتها العامة وتختار
مجلس إدارة جديد

بحضور ما يزيد عن  180مدقق حسابات ،عقدت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية يوم أمس السبت الموافق
 2022/5/21اجتماعا ً لهيئتها العامة ،حيث بلغ عدد األعضاء المسددين إلشتراكاتهم  252عضو ،بدأت الجلسة بعد قيام
مستشار الجمعية القانوني األستاذ محمد الربعي إعالن اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
افتتح الجلسة السيد جمال ملحم رئيس مجلس اإلدارة ُمرحِ ب ا ً بالزمالء أعضاء الهيئة العامة من جميع محافظات الوطن
وشاكراً لهم حضورهم المميز إذ اثرى الجمي ع حضور أعزاء من قطاع غزة الحبيب على غير عادة وفي سابقة
الجتماعات الهيئة العامة للجمعية الزمالء( /عبد الحكيم أبو ادغيم ونهاد حمادة) ،إضافة إلى أعضاء جدد انضموا
لعضوية الجمعية خالل العام المنصرم والذي بلغ عددهم  27عضواً ،حيث أوجز بكلمته نشاطات وانجازات الجمعية
خالل الدورة المنصرمة رغم الكثير من التحديات ورغم التغيرات التي طرأت على المجلس والتي تمثلت بفقدان اثنين
يكرم انجالهم وفاءاً
من أعضاء مجلس اإلدارة وهم السادة( /خليل رزق و "محمد رجائي" القيسي) إذ ابى المجلس إال ان ّ
ألرواحهم الطاهرة وتقديراً لعطائهم الغير محدود متمنين من هللا ّ
عز وجل ان يرحمهم برحمته.
استكما ً
ال لجدول األعمال المعلن عنه تفضلت امانة السر ممثلة بالزميل مهند حج علي بتالوة التقرير اإلداري وتقرير
النشاطات واإلنجازات وتسليط الضوء على منهجية عمل مجلس اإلدارة وخططه المستقبلية إذ تم فتح باب النقاش امام
الحضور ومن خالل التصويت العلني المتمثل برفع االيدي نال التقرير اإلداري على مصادقة أغلبية أعضاء الهيئة
العامة.
تم االنتقال لمدقق حسابات الجمعية السيد محمد خالد عرفات لتالوة التقرير المالي المرفق بالبيانات المالية المدققة للعام
المنتهي بـ  2021/12/31وتم فتح باب النقاش ونال التقرير المالي على مصادقة الحضور باألغلبية العظمى ،ومما
تجدر اإلشارة له قيام مجلس اإلدارة بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة على تعيين السيد محمد خالد عرفات مدققا ً
لحسابات الجمعية للعام  2022وحظيت تلك التوصية على موافقة الحضور.
بهذا ابرأ ت الهيئة العامة ذمة مجلس اإلدارة وأعلن السيد رئيس المجلس استقالة مجلس اإلدارة من مهامه وبحسب النظام
الداخلي للجمعية انتقلت رئاسة الجمعية المؤقتة إلدارة الجلسة لألخ حمدي النابلسي حيث قام بدوره دعوة لجنة االنتخابات
للبدء بالعملية االنتخابية وتم دعوة أعضاء اللجنة السادة( /جمال الطريفي ،مروان العبد حسين ،ميرابو ش ّماس ،صابر
عالمة ،أحمد الحوامدة) الّذين أداروا العملية االنتخابية لهم كل الشكر والعرفان على جهدهم الجبار.

بلغ عدد المرشحين ثمانية عشر مرشحا ً تقدموا بطلبات ترشح بحسب ضوابط وتعليمات لجنة االنتخابات ومن خالل التصويت
السري عبر صناديق االقتراع كانت النتائج كالتالي مرتبة حسب نسبة األصوات األعلى:
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سامي محمد دحبور
"محمد أكرم" حسونة
زياد اسحق بالي
حسام جليل وهاب
جمال جميل ملحم
سمير باسيل سحار
غسان محمد صوفان
سعد جالل التميمي
منذر ماجد الجعبري
رامي أسعد عيساوي
بشار حمدي فتوح

وبهذا وبحسب النظام الداخلي يعتبر أول إحدى عشر مرشحا ً فائزين بعضوية مجلس اإلدارة لدورتها عن األعوام (– 2022
.)2025
ومما تجدر اإلشارة له قيام الهيئة العامة بالعملية االنتخابية مرة واحدة كل ثالث سنوات بحسب النظام الداخلي.

