محضراجتماع مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة املدينة املنورة
رقم الجلسة 1443/2هـ 2021 -م بتاريخ1443 /05 /01 :هـ املو افق 2021 /12 /05م
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وبعد:
ً
فاستنادا على املادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار من مجلس الوزراء
بالرقم ( )61وتاريخ 1437/ 2/ 18هـ والتي حددت اختصاصات الجمعية العمومية ومنها :فقرة (( :)4إقرار خطة استثمار
أموال الجمعية واقتراح مجاالتها) ،وما تنص عليه الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادرة بقرار
وزير الشؤون االجتماعية رقم )73739( :بتاريخ 1436 /6 /11هـ  :في املادة الثانية والثالثين وفيها :تحدد الالئحة األساسية
للجمعية اختصاصات مجلس اإلدارة ،ومنها في الفقرة رقم ( :)7تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا واألوقاف
والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها ،وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ،وتحويل األراض ي
الزراعية إلى سكنية ،وإجراء أي تصرف خالف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية
العمومية ،وما ّ
نصت عليه الفقرة ( )9من نفس املادة من اختصاصات مجلس اإلدارة :إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
ً
واعتمادا على املادة (الثامنة والخمسين) من النظام األساس لجمعية تكافل الخيرية لرعاية االيتام بمنطقة املدينة
املنورة ،والتي تنص على أنه يحق للجمعية تملك العقارات واألراض ي وشراؤها واستئجارها واستثمارها ولها حق ملكية
األصول الثابتة واملنقولة وحق إقامة األوقاف والتصرف فيها بكافة أوجه التصرف الشرعية والنظامية ،والفقرة رقم ()8
من املادة السادسة واألربعين والتي تنص على أن من صالحيات األمين العام  :تمثيل الجمعية أمام الجهات اإلدارية
والقضائية.
وإشارة إلى محضر الجمعية العمومية للجمعية بتاريخ 1435 /7 /29هـ واملنصوص فيه على موافقة الجمعية
العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة املشروعات االستثمارية حسب
ً
ما يراه مناسبا.
وإشارة إلى محضر اجتماع لجنة تنمية املوارد واالستثمار برئاسة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن
عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية في 1442/12/4هـ  ،والذي كان من توصياته  :املوافقة
على تنفيذ مشروع وقف النخيل على أراض ي زراعية مملوكة بصك شرعي الكتروني موثق في منطقة القصيم أو منطقة حائل
تكون مناسبة لزارعة النخيل ووفرة املياه ،وتقوم أمانة الجمعية بجمع العروض املناسبة وعرضها على اللجنة العتماد
العرض املناسب من سمو رئيس الجمعية واملجلس لشرائها.
ً
وحيث قامت األمانة العامة للجمعية بزيارات متعددة ومتكررة ألكثر من اثنى عشر موقعا من األراض ي الزراعية في
منطقة القصيم وحائل واملعروضة للبيع واالستعانة بلجنة متخصصة في الزراعة ،وحيث أوصت اللجنة بعد عدة

