محضر االجتماع ( الثالث) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الثالثاء 3214/2/42هـ  ،الموافق 4033/1/42م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( الثالث ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية
في يوم ( الثالثاء ) 3214/2/42هـ الموافق 4033/1/42م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )4في
تمام الساعة  30000صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة  33000صباحاً بحضور كل من أعضاء الجمعية
العمومية و أعضاء مجلس اإلدارة وهم 0
سعادة  /د.فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيساً

سعادة  /د.سعد بن عبداهلل خليل

عضواً

سعادة  /م .محمد بن عبداهلل الشيحة

عضواً

سعادة  /د.محمد عزيز مصطفى عزيز

عضواً

سعادة  /م .ابراهيم بن محمد أبو عباة

عضواً

سعادة  /د .ماركو هارتمان

عضواً

سعادة  /د .محمد صالح آدم

عضواً

سعادة  /م.أيمن بن سعد الغامدي

عضواً

سعادة  /م .محمد بن سعيد البياهي

عضواً

سعادة  /أ.مسعود بالعيد آل حيدر

عضواً
عضواً

سعادة  /م.وائل زيدان-ممثل الراجحي
سعادة  /أ.عبداهلل بن محمد المبارك

عضواً

سعادة  /م.فيصل بن عبدالعزيز المرشد

عضواً

سعادة  /م.سراج الدين طاهر

عضواً

سعادة  /ممثل مصنع بروتينا لألسمدة العضوية

عضواً

1

وفي بداية االجتماع رحب سعادة رئيس مجلس اإلدارة باألعضاء الحاضرين كما أعرب عن استيائه لقلة عدد
الحضور حيث أن تزامن اجتماع الجمعية العمومية مع موعد مهرجان عنيزة للمنتجات العضوية أدى العتذار
األغلبية من األعضاء عن الحضور  ،وكون تنظيم الجمعية ينص على أن يتم عقد االجتماع بمن حضر ،جرى
استعراض جدول األعمال ومناقشة بنوده وتم اتخاذ الق اررات الالزمة كما يلي0
أوالً  0إقرار جدول األعمال
تم عرض جدول األعمال والموافقة عليه حسب اآلتي 0
 -1اعتماد القوائم المالية للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة 7002 /9/ 4م – 7030/37/ 13م
والمقدمة من مراجعي الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان.
 -2مناقشة المذكرة التي اقرها مجلس إدارة الجمعية بخصوص رسوم منح الشعار الوطني السعودي للمنتجات
العضوية واعتمادها.
 -3مناقشة المذكرة التي أقرها مجلس اإلدارة بخصوص رسوم عضوية الجمعية السعودية للزراعة العضوية
واعتمادها.
 -4ما يستجد من أعمال.
ثانياً  0اعتماد القوائم المالية للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة 4002/9/2م– 4030/34/ 13م
والمقدمة من مراجعي الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان 0
اعتمدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للزراعة العضوية القوائم المالية لعام 2212م كما وردت من
المراجع الخارجي كي بي إم جي.
ثالثاً 0مناقشة المذكرة التي اقرها مجلس إدارة الجمعية بخصوص رسوم منح الشعار الوطني السعودي
للمنتجات العضوية واعتمادها 0
وبناء عليه تم
بناء على ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية والمنبثقة من مجلس إدارة الجمعية ،
ً
تمت مناقشة المذكرة ً
االتفاق على أن تبدأ و ازرة الزراعة بتفويض الجمعية السعودية للزراعة العضوية لمنح الشعار الوطني للمنتجات
العضوية مجاناً لعام 2211م لمن يثبت تطبيقه لألنظمة والمعايير السعودية للزراعة العضوية بالتنسيق بين و ازرة
الزراعة ممثلة في ادارة الزراعة العضوية وأمانة الجمعية .وتتم مواصلة عمل دراسة آلليات منح الشعار للسنوات

القادمة من قبل أمانة الجمعية.
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رابعاً  0مناقشة المذكرة التي أقرها مجلس اإلدارة بخصوص رسوم عضوية الجمعية السعودية للزراعة العضوية
واعتمادها0

بناء على ما قامت به اللجنة اللتنفيذية من دراسة لرسوم العضوية رفع ما توصلت اليه لمجلس إدارة الجمعية وتمت
ً
مناقشتها في االجتماع الثامن للمجلس بشكل مستفيض وتم التوصل باقتراح أن تكون رسوم العضوية لجميع الفئات
( )1222ألف لاير سعودي لعام  2212م وتم عرض ذلك على الجمعية العمومية.
وعليه قامت الجمعية العمومية بمناقشة الموضوع والتصويت على ما يلي :
تم التصويت على أن تكون رسوم العضوية لعام  2212م كما يلي :
 -1عضوية أساسية  :مبلغ وقدره ( ) 1222ألف لاير سعودي .وباالجماع تمت الموافقة على ذلك.
 -2عضوية إنتساب  :مبلغ وقدره () 022خمسمائة لاير سعودي .وباألغلبية تمت الموافقة على ذلك.
بناء على فئة العضوية.
مع مالحظة االستمرار في دراسة الخدمات التي تقدمها الجمعية لجميع األعضاء ً
ثامناً 0ما يستجد من أعمال 0
أحاط رئيس الجلسة أعضاء الجمعية العمومية بخصوص األعضاء الذين طلبوا إعفاؤهم من عضوية مجلس
االدارة وهم- :
 -1د .خالد المالحي نائب الرئيس ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية.
 -2م .عبدالعزيز الصقير رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة تنمية الموارد المالية.
وأشاد رئيس الجلسة بجهودهم وقبول عذرهم على أمل أن يتواصلوا مع الجمعية إذا سمحت ظروفهم بذلك.
وأوضح رئيس الجلسة أن مجلس االدارة وحسب الصالحيات المخولة له وفي االجتماع الثامن للمجلس قام
باستدعاء األعضاء االحتياط وفق إنتخابات الجمعية العمومية وهم-:
 -1م .إبراهيم أبو عباة.
 -2م .سعد بن محمد الرشيد.
وتم إنضمامهم للمجلس.
وبهذا انتهى االجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وباهلل التوفيق.
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