محضر االجتماع ( التاسع ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
األحد 3415/20/02هـ  ،الموافق 0234/24/02م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( التاسع ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في
يوم ( األحد ) 3415/20/02هـ  ،الموافق 0234/24/02م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )0في تمام
الساعة  32:22صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة  33.12صباحاً بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية و
أعضاء مجلس اإلدارة وهم :
معالي /د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيساً

سعادة /د .إبراهيم بن محمد الشهوان

نائب الرئيس
ممثل وزارة الزراعة

سعادة /م .أيمن بن سعد الغامدي

أمين عام مكلف

سعادة /د .سعد بن عبداهلل خليل
سعادة /د .خالد بن ناصر الرضيمان

عضواً

سعادة /أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس

عضواً

سعادة /أ .وليد بن حسين العفالق ممثالً لشركة الكفاح القابضة

عضواً

سعادة /أ .نافع بن عبدالحميد تمبكتي

عضواً

سعادة /أ .إبراهيم بن علي الفوزان

عضواً

سعادة/أ .سعد بالعيد آل حيدر

عضواً
عضواً

سعادة/أ.أيمن البديري ممثالً لشركة الخالدية الزراعية
سعادة/أ .عبداهلل بن محمد المبارك

عضواً

سعادة/أ .محمد بن صالح الصقير

عضواً

سعادة/د .إبراهيم التركي

عضواً

سعادة/م .طه حسين ممثال لمعمل الريف األخضر للسماد العضوي

عضواً

سعادة/د.سراج الدين محمد ،ممثالً لمشروع ربوع السهباء العضوي
سعادة/أ .وفهد السليم  ،ممثل أللبان الصافي

عضواً
عضواً
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وفي بداية االجتماع رحب معالي رئيس مجلس اإلدارة باألعضاء الحاضرين ،وبعد ذلك تم عرض جدول
األعمال وفقاً لآلتي:

أوالً  :إقرار جدول األعمال
تم عرض جدول األعمال والموافقة عليه حسب اآلتي :
 - 3إقرار جدول األعمال.
 – 0إقرار محضر االجتماع الثامن.
 – 1اإلطالع على أنشطة عمل الجمعية للعام 0234م.
 – 4االطالع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل مجلس اإلدارة للعام المالي
3414هـ 0231 /م ،واعتمادها.
 – 5إبراء ذمة مجلس اإلدارة الحالي.
 – 0ما يستجد من أعمال.

ثانياً  :إقرار محضر االجتماع الثامن
تم إطالع أعضاء الجمعية على محضر االجتماع الثامن واقراره كما هو.

ثالثاً :اإلطالع على أنشطة عمل الجمعية للعام 0234م.
تم اإلطالع على أنشطة الجمعية ،وبعد اإلطالع أوضح معالي رئيس مجلس اإلدارة أن الجمعية تسعى لعمل خطة
خمسية  ،تتم بلورتها من خالل عقد ورشة عمل ،كما نوه على رغبة لجنة التسويق عقد ورشة عمل تعنى ببحث
أبرز مشاكل التسويق في الزراعة العضوية ،معرباً عن أمله في تبني مشروع تطوير الزراعة العضوية تكاليف
هاتين الورشتين.
رابعاً  :االطالع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل مجلس اإلدارة للعام المالي
3414هـ 0231 /م ،واعتمادها.
تم اإلطالع على القوائم المالية للعام 0231م وتم اعتمادها.

خامساً  :إبراء ذمة مجلس اإلدارة الحالي.
تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة الحالي.
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سادساً :ما يستجد من أعمال:
من باب تفعيل موقع الجمعية اإللكتروني ومساهمته في تحقيق إيرادات مادية للجمعية فقد وجهت الجمعية العمومية
أمانة الجمعية بدراسة هذا الموضوع ،والخروج بتوصيات في هذا اإلطار ،وان لزم األمر التعاون مع شركات دعاية
واعالن لبحث سبل تحقيق إيرادات للموقع وتغطى تكاليف التعاون من ميزانية الجمعية

كما طلبت الجمعية العمومية من أمانة الجمعية توفير حساب بريد إلكتروني لكل عضو في الجمعية ليستلم من خالله

ملفات ومرفقات االجتماعات المستقبلية.

وبهذا انتهى االجتماع في تمام الحادية عشرة والنصف صباحاً واهلل ولي التوفيق،،
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