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:2المادة 

منطقة عملها

منطقةالجمعيةعملمنطقةتشمل

يالرئيسمركزهايكونكماالقصيم

منراربقنقلهويمكنبريدةمدينةفي

آخرمكانإلىالعموميةالجمعية

يكونأالبشرطعملهامنطقةضمن

.أخرىلجمعيةضررالنقلهذافي

جميعالجمعيةوأنشطةأعمالُتغطي

مركزهاويكونالمملكةمناطق

نقلهنويمك،الرياضمدينةفيالرئيسي

مكانإلىالعموميةالجمعيةمنبقرار

نيكوأالبشرطعملهامنطقةضمنآخر

.أخرىلجمعيةضررالنقلهذافي

المحدثة السابقة



:3المادة 

أغراض الجمعية

حالةتحسينإلىالجمعيةتهدف

وذلكواالجتماعيةاالقتصاديةأعضائها

يةاإلنتاجالمشاريعتنفيذطريقعن

منضتدخلالتيوالفنيةوالحرفية

.الحرفنطاق

يةوالحرفاالنتاجيةالمشاريعتنفيذ

الأعمنطاقضمنتدخلالتيوالفنية

منتجةأسرمنالجمعيةوأنشطة

وسفومطرزاتشعبيةومأكوالت

ملبوساتومنيدويوصابونوسدو

.وتوثيقهاوأثاثتراثية

المحدثة السابقة



:7المادة 

مساهمة الجمعية بالمؤسسات

ةالجمعيموافقةبعدللجمعيةيجوز

تساهمأنوالوزارةالعمومية

بالمؤسساتاعتباريةكشخصية

منطقةفيتنشأالتيوالشركات

نمالمساهمةتكونأنبشرطخدماتها

وعلىالجمعيةأهدافتحقيقشأنها

الجمعيةرأسمالنصفعنتزيدالأن

.المساهمةوقت

ةالجمعيموافقةبعدللجمعيةيجوز

يةكشخصتساهمأنوالوزارةالعمومية

تيالوالشركاتبالمؤسساتاعتبارية

لوتتبادخدماتهامنطقةفيتنشأ

تكونأنبشرطالمنافعمعها

أهدافتحقيقشأنهامنالمساهمة

نصفعنتزيدالأنوعلىالجمعية

.المساهمةوقتالجمعيةرأسمال

المحدثة السابقة



:46المادة 

مجلس اإلدارة

إدارةمجلسقبلمنالجمعيةتدار

تنتخبهمأعضاءسبعةمنيتكون

أعضاءوعلىالعموميةالجمعية

يعقدواأنالمنتخباإلدارةمجلس

ةجلسانتهاءبعدلهماجتماعاسنويا

أجلمنمباشرةالعموميةالجمعية

ذلكوكللصندوقوأمينرئيسانتخاب

.يةالسكرتاربأعماليقومللسرأمين

إدارةمجلسقبلمنالجمعيةتدار

يةالجمعتنتخبهمعضواً 13منيتكون

اإلدارةمجلسأعضاءوعلىالعمومية

لهماجتماعاسنويايعقدواأنالمنتخب

ةالعموميالجمعيةجلسةانتهاءبعد

نوأميرئيسانتخابأجلمنمباشرة

يقومللسرأمينوكذلكللصندوق

.السكرتاريةبأعمال

المحدثة السابقة



:53المادة 

صالحيات مجلس اإلدارة

الجهاتأمامالجمعيةيمثل:1فقرة

ميعبجويقومنوعهاكانأياً المختصة

.يلالتمثهذايستلزمهاالتياألعمال

:1رقمالفقرةعلىالتعديلتم

الجهاتجميعأمامالجمعيةتمثيل
ميعبجويقومنوعهاكانأياً المختصة
يل،التمثهذايستلزمهاالتياألعمال

ضبعأوكلفيالغيرتوكيلحقوله
.الصالحياتهذه

الفقرةوهيجديدةفقرةإضافةتم
أمامالجمعيةتمثيل:كالتالي2رقم

بهشواللجانالقضائيةالجهاتجميع
توكيلالمجلسلرئيسويجوزالقضائية،

.ذلكفيغيره

المحدثة السابقة



:65المادة 

تفويض الصالحيات

أعضائهأحديفوضأناإلدارةلمجلس

عضبيعطيأنلهكماصالحياتهبعض

ءأعضاغيرمنبالجمعيةالمساهمين

غيرمناألشخاصبعضأوالمجلس

ألغراضخاصاً تفويضاالمساهمين

ناءباستثمحدودةولمدةمعينةوأعمال

داتوالمستنالشيكاتعلىالتوقيع

.والميزانياتوالصفقاتوالعقود

ضبعأعضائهأحديفوضأناإلدارةلمجلس

بعضيعطيأنلهكماصالحياته

أعضاءغيرمنبالجمعيةالمساهمين

غيرمناألشخاصبعضأوالمجلس

ألغراضاً خاصتوكيالً أوتفويضاً المساهمين

باستثناءمحدودةولمدةمعينةوأعمال

،والمستنداتالشيكاتعلىالتوقيع

.والميزانياتوالصفقاتوالعقود

المحدثة السابقة



:66المادة 

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة

الجهاتأمامالجمعيةيمثل:2فقرة

كانتسواءنوعهاكانأياً المختصة

أوعليهامدعىأومدعيةالجمعية

منقضيةمنقضيةفيمتدخلة

.القضايا

عنيصدرماكافةعلىيوقع:3فقرة

أوقراراتأومراسالتسواءالجمعية

.ذلكغيرأوعقود

:2الفقرةتعديل

يةالقضائالجهاتأمامالجمعيةيمثل
كانتسواءنوعهاكانأياالمختصة
أوعليهامدعىأومدعيةالجمعية
حقهولالقضايا،منقضيةفيمتدخلة
.ذلكفيالغيرتوكيل

:3الفقرةوتعديل

الجمعيةعنيصدرماكافةعلىيوقع
غيراوعقودأوقراراتأومراسالتسواء
.ذلكفيالغيرتفويضحقولهذلك،

المحدثة السابقة



:67المادة 

صالحيات نائب الرئيس

فياإلدارةمجلسرئيسعنينوب

تعويتمالرئيس،نائبغيابهحالة

ئيسالريكنمالمالرئيسبصالحيات

أواإلدارةمجلسأعضاءأحدفوضقد

.صالحياتهكلأوببعضالغير

فياإلدارةمجلسرئيسعنينوب
عويتمتالرئيس،نائبغيابهحالة

قديسالرئيكنمالمالرئيسبصالحيات
أواإلدارةمجلسأعضاءأحدفوض
.صالحياتهكلأوببعضالغير

:إضافة

ينوبمنلالرئيسنائبتفويضإمكانية
وضالمفويتمتعغيابه،حالةفيعنه
حياتصالكلاوببعضالرئيسنائبعن

.الرئيسنائب

المحدثة السابقة



:70المادة 

صالحيات مدير الجمعية 

رمدييكونأنالالئحةإلىإضافةتم.مسبقاً موجودةليست
كامألحوفقاشخصيامسئوالالجمعية

اإلدارةمجلسأمامالالئحةهذه
سمجلرئيسمنتعليماتهويتلقى
عنهالتوقيعحقيملكمنأواإلدارة
يفومسئولياتهصالحياتهوتحدد
:التاليةاألمور

الجهاتأمامالجمعيةتمثيل-1
حاليفالغيرتوكيلحقولهالقضائية
ُيمنحأنعلىذلك،األمرتتطلب

.سالمجلرئيسمنذلكفيالصالحية

المحدثة السابقة



(75)والمادة ( 74)دمج المادة 

 :لجنة المراجعة( 74)المادة 

الجمعية اجتماعيجوز للجمعية العمومية أن تنتخب لجنة مراجعة تكون مدة العضوية فيها اعتبارًا من اجتماع الجمعية العمومية الذي ينتخبون فيه حتى
 .العمومية الذي يليه، ويجوز إعادة انتخابهم وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدانها الشروط التي تطبق على أعضاء مجلس اإلدارة

للجنة سجل خاص ه اوعلى أعضاء لجنة المراجعة ان ينتخبوا أحدهم رئيسا للجنة، وتتخذ قراراتهم بموافقة اثنين منهم حتى لو كان المعارض الرئيس، ويكون لهذ
 :يسجلون فيه قراراتهم ومالحظاتهم، وتحدد صالحيات ومسئوليات لجنة المراجعة في األمور التالية

.تجتمع مرة كل ثالثة أشهر.1

خذ بها وإنما يلزم األتتولى اإلشراف على أعمال الجمعية بالتعاون مع مجلس اإلدارة وتقدم اقتراحاتها ومرئياتها مكتوبة لمجلس إدارة الجمعية الذي ال يلزم ب.2
 .بإبداء مرئياته عليها إذا لم يأخذ بها

يتعلق بالجمعية ا يحق لها مجتمعه االطالع على كافة السجالت والدفاتر والمستندات والمحاضر والتقارير والقرارات والميزانيات والعقود والتعليمات وكل م.3
 .شريطة أال يعرقل ذلك أعمال الجمعية أو يشلها وأن تكون هناك فائدة مرجوة من هذا اإلطالع

جمعية العلى لجنة المراجعة أن تضع تقريرًا سنويًا عن أعمالها لعرضه على الجمعية العمومية، ويجب ن ترسل نسخة منه لمجلس اإلدارة قبل اجتماع.4
 .العمومية بثالثة أيام على األقل

81بداًل من 80ليصبح مجموع بنود الالئحة (74)في نقطة واحدة لتصبح مادة رقم 

السابقة



 :اللجان الفرعية( 75)المادة 

 :يجوز أن يتفرع من مجلس اإلدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية وعلى سبيل المثال

سعار التي وضع األلجنة المشتريات والمبيعات وتتولى اإلشراف المباشر على ما ترغب الجمعية شراؤه وتحديد أجود األصناف واختيار أفضل األسعار ومن ثم❑

.تباع بها لدى الجمعية مع مالحظة أن تكون نسبة الربح زهيدة وكافية لتغطية النفقات

 .لجنة الجرد تتولى اإلشراف المباشر على جرد مستودعات الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك❑

أال شاطات، ويجباللجنة الثقافية التي تشرف على فصول المتابعة وفصول مكافحة األمية ورياض األطفال ونحو ذلك إن وجدت في الجمعية مثل هذه الن❑

ًا بمجلس يكن عضويقل أعضاء كل لجنة عن عضوين، ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة كما يجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم

.اإلدارة أو مساهمًا بالجمعية

(75)والمادة ( 74)دمج المادة 

81بداًل من 80ليصبح مجموع بنود الالئحة (74)في نقطة واحدة لتصبح مادة رقم 

السابقة



 :اللجان الفرعية( 74)المادة 

لمثال ال الحصر ل ايجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان فرعية تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية، وللمجلس إلغاء مهام بعضها وإنشاء أخرى، ومنها على سبي
 :اللجان التالية

(75)والمادة ( 74)دمج المادة 

لجنة متابعة هوية حرفة والتسويق والعالقات العامة والتطوع

لجنة التخطيط ومتابعة األهداف

لجنة االستثمار ومتابعة األمور المالي

تلجنة التوثيق وتحديث المعلوما

لجنة الشراكات

لجنة الحوكمة وتطبيق النظام

اللجنة القانونية

لجنة التصميم وخطوط اإلنتاج

لجنة المشاريع الفنية

المحدثة 
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