محضر االجتماع ( الثاني عشر ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الخميس 7301/20/02هـ  ،الموافق 0272/70/07م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( الثاني عشر ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية
للزراعة العضوية في يوم ( الخميس ) 7301/20/02هـ  ،الموافق 0272/70/07م بمقر وزارة
الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )0في تمام الساعة  72صباحاً 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

سعادة /أ .وليد بن حسين العفالق ممثلً لشركة الكفاا القابضة

عضواً

سعادة /أ .نافع بن عبدالحميد تمبكتي

عضواً

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

عضواً

سعادة/أ .مسعود بالعيد آل حيدر

عضواً

سعادة/د .إبراهيم التركي
سعادة/أ .محمد بن عبداهلل الشيحه
سعادة/د .إبراهيم التركي

عضواً
عضواً
عضواً

سعادة /أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس

عضواً

سعادة/أ .محمد بن صالح الصقير

عضواً

سعادة/د .محمد صالح آدم

عضواً

سعادة/أ .فهد عبدالعزيز ،ممثل شركة ألبان الصافي

عضواً

سعادة/أ .وائل زيدان ،ممثل مزرعة اليان

عضواً

سعادة/أ .فيصل سليمان ،ممثل شركة األسمدة المتحدة

عضواً

سعادة/أ.سلطان القثامي ،ممثل مؤسسة المعايير العضوية

عضواً

سعادة/أ .فايز القثامي

عضواً

عضواً

سعادة/أ .سعود بن حجرف السعدي
سعادة/أ .جهز المطيري ،ممثل لشركة الوطنية الزراعية

عضواً

سعادة/أ.أيمن البديري ممثلً لشركة الخالدية الزراعية

عضواً
عضواً

سعادة/م .نبيل الوصيبعي
سعادة/أ.محمد بن سليمان المزروع

عضواً

سعادة/إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر

عضواً

سعادة/أ .هاشم ماجد العلوي ،ممثل شركة الميزان الطبيعي

عضواً

سعادة /م .أيمن بن سعد الغامدي
سعادة /أ.عبداهلل بن عبدالعزيز الحصان

ممثل وزارة الزراعة
أمين عام مكلف

 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 :
 .7إقرار جدول األعمال.
 .0إقرار محضر االجتماع الحادي عشر.
 .0اإلطلع على عرض تقرير منجزات الجمعية للعام 0272م.
 .3اعتماد موازنة الجمعية للعام 0272م.
 .2ما يستجد من أعمال.

ثانياً  :إقرار محضر االجتماع الحادي عشر.
تم إطلع أعضاء الجمعية على محضر االجتماع الحادي عشر ،واقراره.

ثالثاً :اإلطلع على عرض تقرير منجزات الجمعية للعام 0272م.
تم اإلطلع على التقرير وجرت اإلحاطة

رابعاً :اعتماد موازنة الجمعية للعام 0272م.
تم عرض واعتماد موازنة الجمعية للعام 0272م ،والبالغة مليونين وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة
وسبعون رياالً ( )0،227،712لاير.

خامساً :ما يستجد من أعمال.
وفي هذا البند تم عرض التالي:
 )7شركة المراجعة القانونية إلصدار قوائم الجمعية المالية:
قدم معالي رئيس المجلس الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ،أمام أعضاء الجمعية العمومية توصية

المجلس بتغيير شركة المراجعة الخارجية الحالية  KPMGالفوزان والسدحان ،واستبدالها بمكتب مسعود
الرفيدي للمحاسبة والمراجعة القانونية ،وذلك بسبب الفرق بالتكلفة المالية ،حيث تبلغ التكلفة السنوية لمكتب

 02 KPMGألف لاير ،في حين تبلغ تكلفة مكتب مسعود الرفيدي  72ألف لاير فقط ،وتم اعتماد التوصية.
 )0موعد اجتماع الجمعية العمومية:

وفي هذا الموضوع قدم سعادة عضو مجلس اإلدارة المهندس خالد آل منيف ،وسعادة عضو مجلس اإلدارة

المهندس وليد العفالق توضيحاً نظامياً يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية ،وأنه ال توجد ضرورة لعقد

اجتماعين للجمعية العمومية سنوياً كما هو معمول به حالياً ،إنما االكتفاء باجتماع سنوي واحد يأتي بعد

صدور قوائم الجمعية المالية ،مسترشدين بتنظيم الجمعية الذي يوضح في البند الخامس من المادة الخامسة

أن اختصاص الجمعية العمومية يرتبط بإقرار الميزانية السنوية للجمعية ،وليس الموزانه.

وعطفاً على هذا اإليضاا ،تؤكد الجمعية العمومية أن مجلس اإلدارة من صلحياته إعداد واعتماد الموازنة
السنوية للجمعية ،ويكون للجمعية العمومية اجتماع واحد فقط بعد صدور القوائم المالية للجمعية.

 )0ورشة عمل (أهمية الزراعة العضوية في حياتنا)

وفي هذا الموضوع أجرى عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس وليد العفالق مداخلة تحدث فيها عن ورشة

العمل التي أقيمت في محافظة اإلحساء يوم الثلثاء 0272/70/02م تحت عنوان (أهمية الزراعة العضوية

في حياتنا)  ،وتطرق المهندس العفالق عن إيجابية هذه الورشة التي شاركت فيها الجمعية ،ومدى الحماس
الذي صاحب الحضور واهتمامهم بالزراعة العضوية ،وفي هذا اإلطار نوه أعضاء الجمعية العمومية بأهمية

عقد الملتقيات التوعويه التي ستنعكس إيجابياً بزيادة عدد المهتمين بالزراعة العضوية ،كما قدموا شكرهم
للمهندس العفالق الذي قام باستضافة هذه الفعالية.

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

