محضر االجتماع ( الرابع ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
األحد 3311/2/7هـ  ،الموافق 2132/3/3م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( الرابع ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في يوم
( األحد ) 3311/2/7هـ  ،الموافق 2132/3/3م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )2في تمام الساعة
مساء بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء
مساء وأقفل المحضر في تمام الساعة 10:11
10:11
ً
ً

مجلس اإلدارة وهم :

سعادة  /د.فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيساً

سعادة  /د.سعد بن عبداهلل خليل

عضواً

سعادة  /م.عبدالعزيز بن محمد الطالس

عضواً

سعادة  /أ.عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس

عضواً

سعادة  /م .سعد بن محمد الرشيد

عضواً

سعادة  /م.أيمن بن سعد الغامدي

عضواً

سعادة  /أ .ناصر بن سعد السديري

عضواً

سعادة  /م .محمد بن سعيد البياهي

عضواً

سعادة  /أ.مسعود بالعيد آل حيدر

عضواً

سعادة /د .صالح بن محمد الراجحي

عضواً

سعادة  /م.فيصل بن عبدالعزيز المرشد

عضواً

سعادة  /أ .إبراهيم بن علي الفوزان

عضواً

سعادة  /أ .سهل بن منصور السحيمي

عضواً

سعادة  /م.وائل زيدان -ممثل مزارع أليان

عضواً

سعادة  /أ.إياد الشاعر – ممثل الوطنية الزراعية

عضواً

سعادة  /أ .زياد العبيكان – ممثل ألبان الصافي
سعادة  /أ .سراج الدين -ممثل مزارع الراشد

عضواً
عضواً

وفي بداية االجتماع رحب سعادة رئيس مجلس اإلدارة باألعضاء الحاضرين ،كما أحاط رئيس مجلس اإلدارة األعضاء

بالتبرع السخي للجمعية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز والمتمثل بدعم الجمعية بمبلغ  01ماليين

لاير ،مشيداً بالدور الذي قامت به و ازرة المالية ممثلة بمعالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بسرعة تحويل هذا التبرع
لحساب الجمعية ،كما تم مناقشة المواضيع المطروحة في جدول األعمال بناء على التالي:

أوالً  :إقرار جدول األعمال
تم عرض جدول األعمال والموافقة عليه حسب اآلتي :
 - 0إقرار جدول األعمال.
 - 2االطالع على تقرير األمانة عن أنشطة الجمعية خالل عام 2100م.
 -3اإلطالع على مذكرة الخدمات التي تقدمها الجمعية ألعضائها والمعدة من قبل أمانة الجمعية والمقرة من قبل مجلس
اإلدارة ومناقشتها واعتمادها.
 – 4مناقشة وضع رسوم على الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية للعام 2102م من عدمه على ضوء المذكرة
المقدمة من أمانة الجمعية.
 - 5االطالع على ميزانية الجمعية للعام المالي 2102م المعدة من قبل أمانة الجمعية والمقرة من مجلس اإلدارة
واعتمادها.
 -6ما يستجد من أعمال.
ثانياً  :االطالع على تقرير األمانة عن أنشطة الجمعية خالل عام 2133م.
تم اطالع األعضاء على تقرير األمانة عن أنشطة الجمعية للعام 2100م .
ثالثاً :اإلطالع على مذكرة الخدمات التي تقدمها الجمعية ألعضائها والمعدة من قبل أمانة الجمعية والمقرة من قبل
مجلس اإلدارة ومناقشتها واعتمادها.
تم اطالع األعضاء على مذكرة الخدمات التي تقدمها الجمعية ألعضائها وتم إقرار مذكرة الرسوم للعضوية دون تغيير
عن القيمة المعتمدة في محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث ،بحيث تكون رسوم العضوية (أساسي) ( )0111لاير
و (منتسب) ( )511لاير.

رابعاً :مناقشة وضع رسوم على الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية للعام 2132م من عدمه على ضوء
المذكرة المقدمة من أمانة الجمعية.

إقرار استم اررية الجمعية بمنح (الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية) نيابة عن و ازرة الزراعة لألعضاء مجاناً في

العام 2102م  ،وفرض رسم مالي يبلغ ( )0111لاير لمن يرغب في وضع الشعار من غير أعضاء الجمعية.

كما تم تكليف مجلس اإلدارة بدراسة مقترح (وضع شعار الجمعية) على منتجات أعضاءها مقابل رسوم مالية ويتم بلورة
مذكرة لهذا المقترح ويقدم للجمعية العمومية
خامساً :االطالع على ميزانية الجمعية للعام المالي 2132م المعدة من قبل أمانة الجمعية والمقرة من مجلس اإلدارة
واعتمادها.

تمت الموافقة باإلجماع على ميزانية المصروفات لعام 2102م بمبلغ إجمالي  2949301لاير (مليونين وتسعمائة وتسعة
واربعون وثالثمائة وعشرة رياالت.
سادساً :ما يستجد من أعمال.
 )0تمت المصادقة على توقيع ممثل الو ازرة على محاضر االجتماعات كون و ازرة الزراعة هي الجهة المشرفة على
الجمعية.

 )2التعاون مع و ازرة التربية والتعليم لنشر التوعية والثقافة بالزراعة العضوية على طالب المدارس.

مساء عشر وباهلل التوفيق.
وبهذا انتهى االجتماع في تمام الثامنة
ً

