محضر االجتماع (الرابع عشر) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الخميس 7302/30/03م
بعون هللا وتوفيقه تم عقـد االجتماع (الرابع عشر) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية
للزراعة العضوية في يوم (الخميس) 7302/30/03م ،بمقر وزارة البيئة واملياه والزراعة (املبنى الشمالي
رقم  )7في تمام الساعة  0ظهرا بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة وهم:
معالي /د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيسا

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

عضوا

سعادة /أ .نافع بن عبدالحميد تمبكتي

عضوا

سعادة/م .خالد بن ناصر آل منيف ،ممثل شركة آل منيف

عضوا

سعادة/أ .ابراهيم بن علي الفوزان ،ممثال لشركة نجوم الهفوف

عضوا

سعادة/أ .سعود بن حجرف السعدي

عضوا

سعادة/أ .ناصر الشايع  ،ممثل لشركة الوطنية الزراعية

عضوا

سعادة/أ .محمد بن سليمان املزروع

عضوا

سعادة/أ .إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر

عضوا

سعادة/د .حامد بن محمد العمران

عضوا

سعادة/أ .عبدهللا بن عبدالعزيز الردادي

عضوا

سعادة/م محمد بن عبدهللا الشيحة

عضوا

سعادة/م .فيصل سلمان ممثال لشركة األسمدة املتحدة

عضوا

سعادة/أ .هاشم بن ماجد العلوي ممثال لشركة امليزان الطبيعي

عضوا

سعادة/أ .عبدهللا بن محمد الصقير

عضوا

سعادة/أ .فايز بن سليمان زيادي

عضوا

سعادة /م .خالد بن حسن العطافي
سعادة /أ .عبدهللا بن عبدالعزيز الحصان

ممثل وزارة البيئة واملياه والزراعة
أمين عام مكلف

 وفي بداية االجتماع رحب معالي رئيس مجلس اإلدارة باألعضاء الحاضرين ،وبعد ذلك تم عرض
جدول األعمال وفقا لآلتي:
أوال :إقرار جدول األعمال
تم عرض جدول األعمال واملوافقة عليه حسب اآلتي:
 .0إقرار جدول األعمال.
 .7إقرار محضر االجتماع الثالث عشر.
 .0االطالع على القوائم املالية للجمعية واملعدة من قبل املراجع القانوني واملقرة من مجلس اإلدارة،
للعام املالي 7302م ،واعتمادها.
 .4االطالع على ملف (األهداف واملبادرات االستراتيجية) واعتمادها.
 .5االطالع على موازنة الجمعية للعام 7302م.
 .2االطالع على تقرير أبرز منجزات وأعمال الجمعية للعام 7302م ،واالحاطة.
 .2ما يستجد من أعمال.
ثانيا :إقرار محضر االجتماع الثالث عشر.
تم قراءة املحضر على أعضاء الجمعية العمومية ،وتم إقراره.
ثالثا :االطالع على القوائم املالية للجمعية واملعدة من قبل املراجع القانوني واملقرة من مجلس اإلدارة،
للعام املالي 7302م ،واعتمادها.
تم إطالع األعضاء على القوائم املالية للجمعية ،واملعدة من قبل املراجع القانوني ،واملقرة من مجلس
اإلدارة للعام املالي 7302م ،وتم اعتمادها.

رابعا :االطالع على ملف (األهداف واملبادرات االستراتيجية) واعتمادها.
تم اطالع األعضاء على ملف (األهداف واملبادرات االستراتيجية) وتم اعتمادها.

خامسا :االطالع على موازنة الجمعية للعام 7302م.
تم اطالع األعضاء على موازنة الجمعية للعام 7302م ،واملعتمدة من مجلس اإلدارة ،بواقع ()742484722
ريال ،وال توجد لديهم أي مالحظات.

سادسا :االطالع على تقرير أبرز منجزات وأعمال الجمعية للعام 7302م ،واالحاطة.
تم اطالع األعضاء على تقرير أبرز منجزات وأعمال الجمعية للعام 7302م ،وقدم أعضاء الجمعية
العمومية شكرهم ملجلس اإلدارة ،وأمانة الجمعية على األعمال التي قاموا بها خالل العام 7302م.
وبهذا انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا ،وهللا ولي التوفيق،،

