محضر االجتماع ( الثامن ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الخميس 0405/10/10هـ  ،الموافق 0104/10/10م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( الثامن ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في
يوم ( الخميس ) 0405/10/10هـ  ،الموافق 0104/10/10م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )0في تمام
الساعة  01:11صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة  00.01صباحاً 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 /م .فيصل بن عبدالعزيز المرشد

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 /د .فهد بن عبداهلل البسام ممثالً لشركة بروتينا

عضواً

سعادة/أ .سعد بالعيد آل حيدر

عضواً
عضواً

سعادة/أ.أيمن البديري ممثالً لشركة الخالدية الزراعية

عضواً

سعادة/أ .عبداهلل بن محمد المبارك

عضواً

سعادة/أ .ابراهيم بن عبدالرحمن السالمة
سعادة/أ .محمد بن صالح الصقير

عضواً

سعادة/أ .خالد بن عبداهلل الحنطي

عضواً
عضواً

سعادة/د .إبراهيم التركي
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سعادة/أ.عزيز خان ممثالً لمؤسسة الحياة العضوية

عضواً

سعادة/أسليمان بن صالح الصعب

عضواً

سعادة/د .محمد صالح عبداهلل ،ممثالً لـ GIZ

عضواً

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

عضواً

سعادة/م .حمدان حماد ،ممثالً لشركة تنمية المدخالت الزراعية

عضواً
عضواً

سعادة/م .محمد عبداهلل الشيحة
سعادة/د.سراج الدين محمد ،ممثالً لمشروع ربوع السهباء العضوي
سعادة/أ .سامي أحمد حمدان ،ممثالً لمتاجر الحنطة

عضواً
عضواً

سعادة/م .وائل زيدان ،ممثالً لمزرعة إليان

عضواً

سعادة/أ محمد بن سليمان المزروع

عضواً

سعادة/أ .محمد بن علي

عضواً

سعادة/أ .عبدالهادي حسين وفهد السليم  ،ممثلين أللبان الصافي

عضواً

سعادة/أ .إبراهيم عبدالرحمن الجاسر



عضواً

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 :
 - 0إقرار جدول األعمال.
 – 0إقرار محضر االجتماع السابع.
 – 0اإلطالع على الالئحة التنفيذية الخاصة بالجمعية والتي تم إعدادها بالتعاون مع اإلدارة القانونية في وزارة الزراعة.
 – 4عرض أنشطة الجمعية خالل العام 0100م.
 – 5اإلطالع على اإليرادات والمصروفات خالل السنة المالية 0100م.
 – 6اإلطالع على موازنة الجمعية للعام المالي 0104م ،والمعدة من قبل أمانة الجمعية.
 – 7ما يستجد من أعمال.

ثانياً  :إقرار محضر االجتماع السابع
تم إطالع أعضاء الجمعية على محضر االجتماع السابع واقراره كما هو.
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ثالثاً :اإلطالع على الالئحة التنفيذية الخاصة بالجمعية والتي تم إعدادها بالتعاون مع اإلدارة القانونية في وزارة
الزراعة.
تم اإلطالع على الالئحة التنفيذية المرسلة في البريد اإللكتروني لألعضاء في السابق ،ونتيجة لعدم وصول الالئحة عبر البريد
اإللكتروني لعدد من األعضاء فقد قررت الجمعية العمومية التالي:


إعادة إرسال الالئحة لألعضاء الذين لم تصلهم الالئحة في السابق عبر البريد اإللكتروني.



منح األعضاء الذين لم تصلهم الالئحة في السابق مدة أسبوع من تاريخ اإلرسال إلبداء وجهة نظرهم ،وان لم يبدوا
أي مالحظة فتعتمد الالئحة كما هي نظ ارً لعدم وجود أي مالحظة من األعضاء الذين اطلعوا على الالئحة.



يوضع جدول أعمال االجتماعات المستقبلية في موقع الجمعية اإللكتروني قبل موعد أي اجتماع بفترة كافية،
باإلضافة إلى وضع الالئحة التنفيذية.

رابعاً  :عرض أنشطة الجمعية خالل العام 0100م.
تم عرض أنشطة الجمعية أمام الجمعية العمومية الذين أثنوا على ما تقوم به الجمعية من جهود ،كما تساءلت الجمعية العمومية
عن األسباب التي أدت إلى انخفاض عدد المنتسبين خالل العام 0100م مقارنة بالعام 0100م ،وعلى اثر ذلك وجهت الجمعية
العمومية مجلس اإلدارة بحث األسباب ،كما دعت الجمعية العمومية أمانة الجمعية بتنويع مصادر توعية أفراد المجتمع من خالل
زيادة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

خامساً  :اإلطالع على اإليرادات والمصروفات خالل السنة المالية 0100م.
تم إطالع الجمعية العمومية على تقرير اإليرادات والمصروفات الخاصة بالجمعية خالل السنة المالية 0100م

سادساً :اإلطالع على موازنة الجمعية للعام المالي 0104م ،والمعدة من قبل أمانة الجمعية.
تم إطالع الجمعية العمومية على موازنة الجمعية للعام المالي 0104م واقرارها.

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