محضر االجتماع ( السابع ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الثالثاء 4141/50/82هـ  ،الموافق 8548/51/50م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( السابع ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في
يوم ( الثالثاء ) 4141/50/82هـ  ،الموافق 8548/51/50م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )8في تمام
مساء بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية و
الساعة  45:55صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة 4055
ً
أعضاء مجلس اإلدارة وهم :

معالي /د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيساً

سعادة /د .إبراهيم بن محمد الشهوان

نائب الرئيس
ممثل وزارة الزراعة

سعادة /أ .سليمان بن عبدالكريم المحيميد
سعادة /د .سعد بن عبداهلل خليل

عضواً

سعادة /د .خالد بن ناصر الرضيمان

عضواً

سعادة /أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس

عضواً

سعادة/م .إبراهيم بن محمد أبو عباة

عضواً

سعادة /م .خالد بن ناصر آل منيف ممثالً لشركة آل منيف

عضواً

سعادة /م .سعد بن محمد الرشيد

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/أ .زياد العبيكان ممثالً لشركة الصافي الزراعية

عضواً

سعادة /أ .إبراهيم بن عبداهلل العقيل

عضواً

سعادة /د .فهد بن عبداهلل البسام ممثالً لشركة بروتينا

عضواً

سعادة /أ .جهز بن جزاء المطيري ممثالً لمؤسسة الوطنية الزراعية
سعادة/أ .سعد بالعيد آل حيدر

عضواً
عضواً
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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 .وليد بن ابراهيم البسام ممثالً لمركز أبحاث الزراعة العضوية

عضواً

سعادة/أ .ابراهيم بن عبدالرحمن الجاسر

عضواً

سعادة/أ .ماهر بن سليمان البطي

عضواً

سعادة/أ .محمد بن صالح الصقير

عضواً

سعادة/أ .خالد بن عبداهلل الحنطي

عضواً

سعادة/د .إبراهيم التركي

عضواً

سعادة/أ.عزيز خان ممثالً لمؤسسة الحياة العضوية

عضواً

سعادة/أسليمان بن صالح الصعب

عضواً

سعادة/أ .جاسم المغربي ممثالً لمؤسسة مناحل المغربي

عضواً

سعادة/د .ابراهيم الطويل

عضواً

سعادة/أ .عويض بن سعود العيباني

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 :
 - 4إقرار جدول األعمال.
 – 8إقرار محضر االجتماع السادس.
 - 4االطالع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل مجلس اإلدارة للعام المالي 4144هـ/
8548م واعتمادها.
 – 1إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 – 0انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة  4يناير  44 – 8544ديسمبر 8540م.
 – 6ما يستجد من أعمال.

ثانياً  :إقرار محضر االجتماع السادس
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تم إطالع أعضاء الجمعية على محضر االجتماع السادس واقراره كما هو.
ثالثاً :االطالع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل مجلس اإلدارة للعام المالي
4144هـ8548 /م واعتمادها.

تم اإلطالع على القوائم المالية للجمعية والمعدة من قبل المراجع القانوني للعام 4144هـ8548/م واعتمادها
رابعاً  :إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

الجمعية العمومية أبرأت ذمة مجلس اإلدارة السابق (8548-8545م).
خامساً  :انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة  4يناير  44 – 8544ديسمبر 8540م.

بعد هذا البند انتهت الدورة األولى لمجلس اإلدارة الحالي ومدتها ثالث سنوات (8548-8545م) ،وتم تشكيل مجلس
إدارة جديد (كما يتضح من محضر لجنة االنتخابات  -التي وافقت عليها الجمعية العمومية  -المرفق) وتحت إشراف
وزارة الزراعة وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب األساسيين واالحتياط للجمعية في الدورة الثانية
(8540-8544م) لمجلس اإلدارة:
فئة المزارعين العضويين األساسيين
 )4معالي د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
 )8سعادة د .إبراهيم بن محمد الشهوان
 )4سعادة أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس
 )1سعادة أ .محمد بن صالح الصقير
 )0سعادة أ .جهز بن جزاء المطيري ممثالً للمؤسسة الوطنية الزراعية
 )6سعادة أ .وليد بن حسين العفالق ،ممثالً لشركة الكفاح القابضة
احتياط المزارعين :
 )4سعادة أ .إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر
 )8سعادة أ .ماهر بن سليمان البطي
فئة الغير مزارعين األساسيين:
 )4سعادة د .سعد بن عبداهلل خليل
 )8سعادة د .خالد بن ناصر الرضيمان
 )4سعادة أ .نافع بن عبدالحميد تبمكتي
 )1سعادة م .خالد بن ناصر آل منيف ممثالً لشركة آل منيف
احتياط الغير مزارعين:
 )4سعادة أ .إبراهيم بن عبداهلل العقيل
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 )8سعادة أ .فيصل بن عبدالعزيز المرشد

وفور االنتهاء من تشكيل مجلس اإلدارة الجديد للجمعية ،عقد المجلس اجتماعاً لتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس
وبحضور ممثل وزارة الزراعة ،وجرى التصويت باالقتراع السري ،وبناء على نتائج التصويت فقد قرر المجلس باألغلبية
تعيين المزارع العضوي معالي د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم رئيساً لمجلس اإلدارة ،وسعادة د .إبراهيم بن محمد الشهوان
نائباً للرئيس.

سادساً :ما يستجد من أعمال:


تم طرح موضوع المدة الالزمة للعضو في الجمعية ليكون له الحق في الترشح لمجلس اإلدارة وقررت الجمعية
العمومية باألغلبية أن يكون العضو منتسباً في الجمعية بفترة زمنية ال تقل عن سنة.



تم طرح موضوع العضوية األساسية وتفسير كلمة العاملين في مجال الزراعة العضوية وقررت الجمعية أن
ذلك يشمل األفراد والمؤسسات والشركات والسعوديين العاملين في اإلنتاج والتسويق والتصنيع ومدخالت
اإلنتاج.

مساء واهلل ولي التوفيق،،
وبهذا انتهى االجتماع في تمام الواحدة
ً
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