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 : في ھذه الالئحة المعاني الموضحة قرین كل منھایقصد باأللفاظ الواردة :  المادة األولى

 
 

 
 الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة.  الھیئة
 ) الصحي التخصص(  لـ السعودیة الجمعیة  الجمعیة
 جمیRRع االعتبRRار فRRي األخRRذ مRRع بRRھ تسRRمي والRRذي للجمعیRRة الRRرئیس الصRRحي التخصRRص  الجمعیة تخصص

 .التأسیس مرحلة في ذلك توضیح ویراعي التخصص بھذا ترتبط التي المجاالت
 الجمعیة إدارة مجلس  اإلدارة مجلس
 الجمعیة في العاملین األعضاء جمیع  العمومیة الجمعیة

الرئاسRRRRRRRRRة التنفیذیRRRRRRRRRة 
 للجمعیات

 الجھة المسؤولة في الھیئة عن الجمعیات 
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 قواعد أساسیةالمادة الثانیة: 

 2یجوز للھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة بموجب المادة الثانیة من نظامھا الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ .1
جمعیات علمیة صحیة یكون أعضاؤھا من المتخصصین في مجاالت تخصص  ترخصھـ) أن 2/1413/ 6وتاریخ 

 كرر الجمعیة ذات التخصص الواحد.عدم تالجمعیة، مع مراعاة 
شخصاً  على األقل من المتخصصین في مجال  خمسة و سبعونعلى طلب یتقدم بھ ناًء الجمعیة  ب ترخیصینظر في  .2

 , ویكونوا مسجلین ومصنفین لدى الھیئة .تخصص الجمعیة
و ذلك حسب دلیل اجراءات عمل  یجوز إنشاء فروع للجمعیات العلمیة الصحیة في المناطق الرئیسیة بالمملكة .3

 الجمعیات .

 یجوز انشاء اقسام تابعة للجمعیة في التخصصات الفرعیة والدقیقة من التخصص االساسي .  .4

، ویتولى اإلشراف على سیر عمل الجمعیات والتنظیم والتنسیق فیما بینھا المجلس التنفیذي للجمعیات الصحیة ینشأ  .5

 ویتولى على وجھ الخصوص ما یلي:

یة العلمیة الصحیة وفقا لإلطار العام المرفق بھذه القواعد وإقرار إقرار اللوائح األساسیة للجمعیات المھن 4/1

 التعدیالت في اللوائح واألنظمة الداخلیة لھذه الجمعیات.

 .النظر في مصادر الدعم المالي للجمعیات ( ھبات , اوقاف , صدقات )  4/2

 النظر في التقاریر السنویة للجمعیات ومناقشتھا مع مجلس االدارة . 4/3

 على ترشیحات وانتخابات مجالس ادارة الجمعیات ووضع الضوابط واأللیات لذلك . االطالع 4/4

 اعتماد قرارات الجمعیات العمومیة بعد رفعھا من مجالس اداراتھا . 4/5

النظر في الشكاوى واالختالف بین اعضاء مجلس إدارات الجمعیة او الجمعیات العمومیة واتخاذ القرار  4/6

 .المناسب 

 اقرار الجزاءات التي ترفع من الرئاسة التنفیذیة 4/7

 مجالس ادارات الجمعیات وكیفیة البت فیھا . بانتخاباتالنظر في الطعون  4/8

 جمیع قرارات المجلس التنفیذي للجمعیات الصحیة ترفع لالعتماد النھائي للرئاسة التنفیذیة .
 من: المجلس التنفیذي للجمعیات الصحیة یتكون  .6

 . (رئیساً) االمین العام  -أ

 الرئیس التنفیذي للجمعیات الصحیة نائباً للرئیس .  -ب

بالتشاور مع  من رؤساء الجمعیات العلمیة الصحیة المختلفة یختارھم األمین العام عدداّ أعضاء المجلس یمثلھم  -ت

 النشاط الصحي بالمملكة اعضاء اخرین ممن لھم في اسھامات الجمعیات و، ویحق لھ اختیار الرئاسة التنفیذیة 
 المجلس التنفیذي للجمعیات الصحیة  عضویة واجتماعات .7

, وال یحق للجمعیة بالعضویة في المجلس الكثر تكون عضویة رؤساء الجمعیات بالمجلس لمدة ثالث سنوات  -أ

 من دورتین .

ً غیر عادي  -ب ً كل ثالثة أشھر على األقل ویعقد اجتماعا ً عادیا كلما طلب ذلك نصف یعقد المجلس اجتماعا

 .أعضائھ أو رئیس المجلس

یرجح  تساوي االصواتتكون قرارات المجلس صحیحة متى صدرت  بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند  -ت

 الرئیس. فیھالجانب الذي 
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ال تصح اجتماعات المجلس إال إذا حضرھا األغلبیة بمن فیھم الرئیس أو من ینوب عنھ وإذا تغیب أحد   -ث

بدون عذر مقبول یعتبر  أو أربع مرات متفرقةمرات متتالیة،  ثالثاألعضاء عن حضور اجتماعات المجلس 

 .ترشیح بدیالً عنھ للرئیس التنفیذي للجمعیات الصحیةمستقیالً من المجلس ویحق 

 
 صالحیات الرئاسة التنفیذیة للجمعیات. .8

رفعھ لمجلس التنفیذي للجمعیات ومن ثم ل والرفعالنظر في طلب إنشاء الجمعیات العلمیة الصحیة وإبداء الرأي  .أ

 إلى مجلس األمناء.

 النظر في التقاریر السنویة المقدمة من الجمعیات ومناقشتھا مع مجلس اإلدارة. .ب

 وانتخابات مجالس إدارة الجمعیات ووضع الضوابط واالّلیات الالزمة لذلك.اإلشراف على ترشیحات  .ت

 اعتماد قرارات الجمعیات العمومیة بعد رفعھا من مجالس إدارتھا. .ث

العمومیة واتخاذ القرار  ةالجمعیة أو الجمعی مجلس ادارةبین أعضاء  اتالنظر في الشكاوي واالختالف .ج

 المناسب.

( إنذار , تجمید نشاط الجمعیة  للمجلس التنفیذي للجمعیاتوالرفع بھا  للجمعیات غیر النشطة جزاءات وضع  .ح

 اشھر الى سنة ثم اإلیقاف )  6من 

 .دراستھا والجمعیات  ةإدار لسالنظر في الطعون بانتخابات مج .خ

او عدم تعاون  یحق للھیئة تجمید او حل مجلس االدارة للجمعیة في حال ثبوت أي مخالفة مالیة او اداریة .د
 المجلس مع الھیئة .

وفي حالة حل للھیئة تكوین مجلس مؤقت لمدة التزید عن سنة لیشرف على اعمال الجمعیة لحین عقد مجلس   .ذ
 إدارة جدید .
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 اسم الجمعیة ومقرھاالمادة الثالثة: 

تنشأ في المملكة العربیة السعودیة جمعیة مھنیة صحیة تسمى الجمعیة السعودیة لـ ( أسم تخصص الجمعیة ) ویكون مقرھا 

 الریاض.الرئیسي 
 

 أھداف الجمعیةالمادة الرابعة: 

  تھدف الجمعیة السعودیة لـ ( اسم تخصص الجمعیة) إلى تحقیق ما یلي :

 تخصص الجمعیة وتطویر االداء العلمي والمھني ألعضاء الجمعیة.تنمیة الفكر العلمي المھني في مجال  .1

الجمعیة لإلسھام في حركة التقدم العلمي والمھني في ھذه  الفرصة للعاملین في مجاالت تخصص واھتمامات إتاحة .2

 المجاالت.

ات والھیئات المعنیة تیسیر تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمیة والمھنیة في مجال اھتمامات الجمعیة بین المؤسس .3

 داخل وخارج المملكة.

تقدیم المشورة والقیام بالدراسات الالزمة لرفع مستوى األداء في مجاالت اھتمام الجمعیة في المؤسسات والھیئات  .4

 المختلفة.

 المھنة في تخصص الجمعیة والمشاركة في مراقبة أدائھا والمحافظة علیھا. المساھمة في وضع معاییر ممارسة .5

 ھمة في رفع الوعي الصحي لدى الجمھور.المسا .6

یجوز للجمعیة تحت التأسیس إضافة ما تراه من فقرات، ویتم الموافقة علیھا أو تعدیلھا أو غیر ذلك عن طریق  .7

ً بعد التأسیس وذلك بعد أخذ الموافقة من  الرئیس الرئیس التنفیذي للجمعیات. ویمكن للجمعیة تعدیل األھداف الحقا

 ت.التنفیذي للجمعیا

 .المساھمة في تطویر مھارات الممارسین الصحیین  .8

 
 نشاط الجمعیةالمادة الخامسة: 

تحقق الجمعیة أھدافھا المذكورة في (المادة الرابعة) بكافة الوسائل المناسبة لھا وعلى وجھ الخصوص ممارسة أوجھ النشاطات 

 -التالیة:
 لبحث القضایا المتصلة بمجاالت اھتمام الجمعیة.عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة وورش العمل  .1
إجراء البحوث العلمیة في مجاالت اھتمامھا وما یتصل بھا من معرفة والتشجیع على إجرائھا ونشر نتائج ھذه  .2

 البحوث وتوزیعھا مع الھیئات المعنیة.

 بمجاالت اھتمام الجمعیة.إصدار مجلة أو نشرة دوریة أو كلیھما تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل  .3

إصدار النشرات والمطبوعات التوعویة وغیرھا من وسائل التوعیة الصحیة لرفع مستوى المعرفي والتوعوي لدى  .4

 الجمھور في مجاالت تخصص الجمعیة.
 القیام بالرحالت العلمیة وتنظیم المسابقات العلمیة الثقافیة في مجال اختصاص الجمعیة. .5

 تدریب والتعلیم الطبي المستمر في مجاالت تخصص الجمعیة.المساھمة في برنامج ال .6

 المشاركة في المعارض والندوات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. .7

 للمشاركة في نشاطات الجمعیة. دعوة العلماء والمفكرین ذوي العالقة على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي .8

 الجمعیة.إصدار القواعد واألدلة السریریة في مجال تخصص  .9

المشاركة في تقویم المؤھالت العلمیة المھنیة واألداء المھني للممارسین في مجال تخصص الجمعیة باالتفاق مع  .10

 الجھات ذات العالقة.

تقدیم المشورة القنیة للجھات الصحیة المختلفة فیما یخص الممارسات واألنشطة واإلجراءات الصحیة وتقویم  .11

 لتقدیم الخدمة.المنشآت الصحیة لغرض اعتمادھا 

 المشاركة الفعالة في دعم ادارات الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة وخدمة الممارسین الصحیین . .12
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 إجراءات إنشاء الجمعیةالمادة السادسة: 

مع مراعاة الصحیة بالھیئة  الرئاسة التنفیذیة للجمعیاتعلى اقتراح  بناءً  تنشأ الجمعیة بقرار من مجلس األمناء بالھیئة .1

 عدم تكرار الجمعیة ذات التخصص الواحد سواء في الھیئة أو في المؤسسات العلمیة و الصحیة األخرى بالمملكة.

من خمسة أعضاء (مؤسسین) یختارون أحدھم  الرئاسة التنفیذیةشكلھا نة تأسیسیة مؤقتة تتقوم بجمیع اإلجراءات لج .2

 ً  .الجمعیة وإلى أن یتم تشكیل مجلس إدارة الجمعیة تتولى كافة االختصاصات ترخیصبعد صدور قرار  وذلك رئیسا

) بعقد أول جمعیة عمومیة یتم فیھا انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعیة وذلك 2ینتھي عمل اللجنة المشار إلیھا في ( .3

اللجنة تقدیم تقریر  أشھر بعد قرار مجلس األمناء بالموافقة على إنشاء الجمعیة وعلى رئیس 9خالل مدة أقصاھا 

 مفصل للجمعیة العمومیة عما قامت بھ اللجنة من أعمال.

 .سنوات 3یتم عقد جمعیة عمومیة ویعاد تشكیل مجلس اإلدارة كل  .4

 
 العضویة وشروطھا وإجراءاتھاالمادة السابعة: 

 ثالثة أنواع: وتكون العضویة على
 عضویة عاملة: ویشترط لھا .أ

الصحیة  على مؤھل علمي لھ عالقة بتخصص الجمعیة األساسي أو التخصصاتأن یكون طالب العضویة حاصالً  .1

 مصنف ومسجل بالھیئة.األخرى ذات العالقة بالتخصص كما یجب أن یكون 

 أن یكون من السعودیین أو المقیمین في المملكة العربیة السعودیة أو إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي. .2
 مشفوعاً بالمستندات االزمة.أن یتقدم بطلب انضمام إلى الجمعیة  .3

 أن یدفع ما تقرره الجمعیة من رسوم تسجیل و اشتراكات سنویة. .4

 أن یصدر بقبولھ قرار من مجلس إدارة الجمعیة ویبلغ بذلك. .5

 یحق للعضو العامل التصویت واالنتخاب بعد دفع رسوم التسجیل واالشتراكات السنویة. .6

 تنفیذیة للھیئة. االلتزام باإلجراءات الصادرة من الرئاسة ال .7

 
 
 عضویة شرفیة: .ب

لمن یختاره مجلس إدارة الجمعیة ممن قدموا لھا خدمات مادیة أو معنویة أو ساھموا في تطویر مجاالت اھتمامھا داخل وتمنح 

المملكة وخارجھا، وتمنح العضویة الشرفیة بقرار من مجلس إدارة الجمعیة ویعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجیل 

واالشتراكات، ولعضو الشرف من غیر المتخصصین بمؤھل علمي في تخصص الجمعیة حضور جلسات الجمعیة العمومیة 

 واالشتراك في المناقشات دون أن یكون لھ حق التصویت.
 
 : ویتمتع بھا عضویة انتساب .ت

 .لجمعیة من غیر المقیمین بالمملكة او دول مجلس التعاون من یحمل مؤھالً صحیاً في تخصص ا .1

 من یحمل مؤھالً في تخصص صحي غیر تخصص الجمعیة من المقیمین داخل المملكة أو خارجھا. .2

 طالب الكلیات الطبیة والطبیة التطبیقیة والكلیات والمعاھد الصحیة والفنیة ذات عالقة بتخصص الجمعیة. .3

 العاملة.العاملون المھتمون في مجاالت تخصص الجمعیة ممن ال تتوفر فیھم شروط العضویة  .4
ویعفى العضو المنتسب من نصف قیمة االشتراك السنوي ویجوز لھ حضور جلسات الجمعیة والعمومیة ولجانھا المختلفة 

 واالشتراك في المناقشات دون أن یكون لھ حق التصویت.
 

 مزایا العضویة العاملةالمادة الثامنة: 

 األولیة في الترشیح للمھام التي تكلف بھا الجمعیة. .1

 رسوم حضور الندوات واللقاءات العلمیة التي تنظمھا الجمعیة.تخفیض  .2

 النشرات والدوریات التي تصدرھا الجمعیة بقیمة مخفضة. االستفادة .3

 یحق لھ التصویت والترشیح لمجلس اإلدارة حسب أنظمة الھیئة. .4
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 انتھاء العضویةالمادة التاسعة: 

 تنتھي العضویة في الجمعیة في الحاالت التالیة:
 انسحاب العضو خطیاً أو وفاتھ. .1

 المحددة في المادة السابعة.اذا فقد العضو شرطاً من شروط العضویة  .2

إذا لم یسدد العضو االشتراك السنوي بعد مضي سنة على استحقاقھ وال تسقط العضویة في ھذه الحالة إال بعد إخطار  .3

اإلخطار خالل األشھر الثالث األخیرة من السنة العضو خطیاً بوجوب سداد االشتراك وإال ستسقط عضویتھ، ویكون 

 المشار إلیھا.

القیام أو التسبب بقصد بأي عمل أو نشاط یترتب علیھ إلحاق الضرر المادي أو األدبي أو المھني بالجمعیة أو مجلس  .4

ت فیھ إدارتھا أو مجال تخصصھا، ویجب أن یسبق إسقاط العضویة في ھذه الحالة تحقیق یقره مجلس اإلدارة وتثب

قرار بذلك من  توجیھمسؤولیة العضو وفي جمیع الحاالت المشار إلیھا أعاله (عدا الوفاة) ال تنتھي العضویة إال ب

 .   والتوصیة بتطبیق القرار من عدمھ  ویتم رفع الحیثیات مع القرار للرئاسة التنفیذیة للنظر فیھا مجلس اإلدارة

ل أسبوعین من صدوره في جمیع الحاالت وال یسترد العضو ما سبق بقرار إنھاء العضویة خالویخطر العضو خطیاً 

 .ات أو تبرعات أو ھبات أو غیر ذلك, والرفع للرئاسة التنفیذیة سداده من رسوم لتسجیل أو اشتراك
 إعادة العضویةالمادة العاشرة: 

) من المادة التاسعة 3الفقرة (یجوز إعادة العضویة الى العضو بناًء على طلبھ النتفاء السبب المنصوص علیھ في  .1

 من مجلس اإلدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثالث سنوات أیھما أقل. بقرار

على طلبھ الذي أسقطت عنھ العضویة للسبب أو األسباب المنصوص علیھا  إعادة العضویة إلى العضو، بناءً یجوز  .2

 الرئاسة التنفیذیة.بقرار من  التاسعة) من المادة  4في الفقرة (

أعاله یجوز إعادة العضویة للمرة الثانیة وتعتبر األخیرة تسقط بعدھا  المادة) من  1مع مراعاة ما جاء في الفقرة ( .3

 عضویتھ نھائیاً إذا أنھیت للسبب ذاتھ .

المنصوص علیھا في ال یجوز إعادة العضویة للعضو الذي أسقطت عنھ العضویة للمرة الثانیة للسبب أو األسباب  .4

 . التاسعة) من المادة  4الفقرة (

 تطبیق اللوائح الخاصة بالمخالفات. .5

  
 الجمعیة العمومیة الحادیة عشر: المادة 

تتكون الجمعیة العمومیة من جمیع األعضاء العاملین الذین سددوا اشتراكاتھم  السنویة وتعقد الجمعیة العمومیة اجتماعا عادیاً في 

كل عام ، ویعد مجلس اإلدارة جدول أعمال  الجمعیة العمومیة ویدعو رئیس الجمعیة إلى اجتماعھا ویجوز أن تعقد  موعد یُحدد في

الجمعیة العمومیة اجتماعا غیر عادي بناء على طلب ُخمس أعضائھا أو رئیس الجمعیة وتسري في شأن االجتماع غیر العادي 

  أحكام االجتماعات غیر العادیة لمجلس اإلدارة .
 

 الجمعیة العمومیةاجتماعات الثانیة عشر: المادة 

عن  ما التكون اجتماعات الجمعیة العمومیة صحیحة بحضور  .1 قل  باالقتراع عضواً    50ی سمح  عن طریق الحضور وی
عاملین  یة ال من أعضاء الجمع عن طریق وسائل االتصال المعتمدة وعن طریق الموقع اإللكتروني اآلمن  على أن یطلب 

ً  30الحضور شخصیاً بدعوة مكتوبة قبلھا بمدة ال تقل عن   . یوما
العادیة تتم العودة والترتیب لعقد االجتماع خالل ستة  في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعیة العمومیة .2

في ھذه الحالة یصح االجتماع بمن حضر ، أخرى أشھر من تاریخ االجتماع األول وفي حالة عدم اكتمال النصاب مرة 

مجلس وفي حالة تزامن اجتماع الجمعیة العمومیة مع انتخاب مجلس إدارة جدید یمدد لمجلس اإلدارة الحالي حتى انتخاب 

 إدارة جدید.

 أشھر كحد أقصى. 6لمدة  في حالة عدم انتخاب مجلس جدید یحق لمجلس اإلدارة القدیم ممارسة صالحیتھ .3

 

 اختصاصات الجمعیة العمومیة  : الثالثة عشرالمادة 

 تسعى الجمعیة العمومیة إلى تحقیق أھداف الجمعیة ولھا على وجھ الخصوص ما یلي: 

 إقرار المیزانیة  السنویة للجمعیة وحساباتھا الختامیة لكل سنة .  .1
 اعتماد التقریر السنوي الذي یعده مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعیة.  .2
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 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  .3
 مناقشة خطة العمل المقدمة من قبل مجلس اإلدارة وإقرارھا.  .4
 بإشراف الرئاسة التنفیذیة للجمعیات الصحیة ., اإلدارة وتنظیم انتخابات جدیدة اقتراح حل مجلس .5
 ومن ثم یرفع للرئاسة التنفیذیة للجمعیات على توصیة من مجلس اإلدارة ناءً الموافقة على إنشاء فروع للجمعیة ب .6
 تعیین مراجع قانوني خارجي لحسابات الجمعیة وتحدید أتعابھ. .7
عام  اقتراح تعدیل أو حذف بعض بنود أو فقرات الالئحة األساسیة .8 مع اإلطار ال عارض  لمواكبة المستجدات وبما ال یت

 والالئحة األساسیة للجمعیات المھنیة العلمیة الصحیة المعتمدة من الھیئة.
 العمومیة إلى الرئاسة التنفیذیة إلقرارھا. محاضر الجمعیةالرفع ب .9

 
 

 رئیس شرف الجمعیة :  الرابعة عشرالمادة 

 .یجوز لمجلس اإلدارة اقتراح رئیس شرف للجمعیة من بین الشخصیات العامة المعروفة 
 
 

 موارد الجمعیة ومیزانیتھا : عشرة  الخامسةالمادة 

 أوالً : تتكون موارد الجمعیة من  

 رسوم االشتراك السنوي لألعضاء.  .1
قدیم  .2 ثل ت ھدافھا م حدود أ في  خدمات  من  مھ  ما تقد شرات و من مطبوعات ون شاراتحصیلة ما تبیعھ الجمعیة   االست

 وإجراء البحوث لصالح الغیر . 
مة  .3 من مؤسسات لخد شئھ  ما تن جال تخصصھا و في م إیرادات ما تعقده الجمعیة من برامج علمیة أو دورات تدریبیة 

 أھدافھا .
شركات والمؤسسات الھبات والتبرعات والمن .4 مة وال ئات العا ح والمعونات التي تقدمھا الدولة للجمعیة أو ما تقدمھ الھی

 الخاصة أو األفراد والتي یقرر مجلس اإلدارة قبولھا. 
 ما تقدمھ الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة من دعم للجمعیة. .5
 إللكتروني.إیرادات المواد اإلعالنیة والدعائیة في مطبوعات الجمعیة وموقعھا ا .6
إیرادات االستثمارات المباشرة وغیر المباشرة من قبل الجمعیة أو أعضائھا في مختلف المجاالت االستثماریة حسبما  .7

 یقرر مجلس اإلدارة
 الوقف.  .8
 , تستوجب اخذ موافقة مسبقة من الرئاسة التنفیذیة .رسوم العضویة السنویة  باستثناءالموارد المالیة اعاله  .9

 
 

 ضوابط تعاون الجمعیات العلمیة الصحیة مع القطاعات األخرى  ثانیا :

یرادات الجمعیة من خالل قبولھا إیجوز للجمعیات العلمیة الصحیة التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع  الخاص وغیرھا  لدعم 
برام اتفاقیات تعاون مع الغیر جھ إلعالن على المنشورات الخاصة بھا والتونشطتھا وقبول اإلللھبات الممنوحة لھا والدعم المقدم أل

 ھداف التي أنشئت من أجلھا الجمعیة ووفقا للضوابط التالیة :بمقابل مادي بحیث ال یتعارض ذلك مع األ

 مع األنظمة والقوانین المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. مع الغیر ةأن ال یتعارض تعاون الجمعی .1
ھا أو ةأن ال تُسخر الجمعی .2 ی لدى قبولھا للدعم المادي أعمال شطتھا العلم عین و الجھة/الجھات  ةأن نتج م عن م ترویج  لل

 الداعمة. 
 أن ال توافق الجمعیة على شرط إضافة التوصیة باستخدام منتج معین.  .3
 خرین.آل ساءة زم بجودة المضمون ولیاقة الطرح أو اإلتلیأن ال یقترن أسم الجمعیة في أي معلن ال  .4
نتج محلي أو  ةال تتعاون الجمعیة تسویقیا مع أي جھة من داخل المملكأن  .5 عن أي م لن  ما أو تع ھا نظا مرخص ل غیر 

 .ةداخل المملك ةعالمي غیر مجاز ومصرح باستخدامھ من الجھات المعنی
 الرسمیة.أن ال یكون تعاون الجمعیة مع أي جھة قد سبق وأن صدر بشأنھا تعمیم بعدم التعامل معھا من قبل الجھات  .6
ضرره على أتسوق لمنتج سابق  ةیجب أن ال تتعاون الجمعیة أو أن تستمر بالتعاون مع أي جھ .7 یة  حوث العلم ثبتت الب

 .ھةي معلن تقوم بھ الجأدراج اسمھا في إنسان في ظھور ذلك المنتج على منشوراتھا أو اإل
 بلوماسیة مع المملكة. أن ال یكون تعاون الجمعیة مع جھات خارجیة ال یوجد لدولھا عالقات د .8
 ھدافھا. أن ال یضر تعاون الجمعیة مع الغیر بمصالحھا وال أن ال یتعارض مع أ .9

یة  .10 قود الجمع في ع عاله  مذكورة أ أن یحظى أي تعاون مع الغیر بموافقة مجلس إدارة الجمعیة وان توضح الضوابط ال
مادیھ وقانونیھ في حال اإلخالل في أي من البنود مع الغیر وأن یحق لھا فسخ العقد دون أن یترتب علیھا أي مطالبات 

 السابقة خالل مدة سریان العقد.
 قبل إقرارھا وتنفیذھا.الرئاسة التنفیذیة للجمعیات  من قبلجمیع اتفاقیاتھا الداخلیة والخارجیة  باعتماد زم الجمعیاتتتل .11

 
 
 اً : میزانیة الجمعیة والحسابات الختامیة  لثثا

 .  الرسمیة للحكومةتبدأ السنة المالیة للجمعیة وتنتھي مع السنة المالیة  .1
 تعد الحسابات الختامیة وفقاً للقواعد واألعراف  المھنیة .  .2
 عمال والتصرفات المالیة للجمعیة.مسئولین أمام المجلس عن األ لمالكون رئیس مجلس اإلدارة  وأمین ای .3
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ومحاسب الجمعیة میزانیتھا السنویة متضمنة اإلیرادات والمصروفات المتوقعة ویقدمھا لمجلس  المالیعد أمین  .4
سالة  ھداف ور مع أ عارض  ما ال یت ھا ب اإلدارة الذي یعرضھا بعد الموافقة علیھا على الجمعیة العمومیة إلقرار

 الجمعیة . 
إلدارة لیعرض مع الحساب الختامي على یقدم مراجع الحسابات القانوني الخارجي تقریره السنوي إلى مجلس ا .5

 الجمعیة العمومیة.
 
 

 تكوین مجلس اإلدارة:  عشر السابعةالمادة 

من أحد عشر عضواً ( ویسمح الى تسعة اعضــاء بعد الموافقة من قبل یتولى إدارة الجمعیة مجلس إدارة مكون  .1
تنتخبھم  الجمعیة العمومیة باالقتراع السري من بین أعضاء الجمعیة العاملین الرئاسة التنفیذیة للجمعیات الصحیة ) 

, كما یحق للھیئة الترشیح بحضور ممثالً عن الھیئة المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة الذین تتوفر  فیھم شروط 
 اضافة عضوین من اھل الخبرة لمجلس إدارة الجمعیة .

و نائب الرئیس وأمین المال وأمین تجدید لمرة واحدة  وال یجوز لرئیس مدة عضویة المجلس ثالث سنوات قابلة لل .2
 االستمرار ألكثر من دورتین متتالیتین  إال بعد مرور دورتین تالیتین اخریین.المجلس 

 دون عذر مقبول فیعتبر العضو مستقیال.  مرات أربعإذا تغیب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن اجتماعات المجلس  .3
عضویة أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب یحق لمجلس اإلدارة اختیار عضو بدیل على أن تعطى عند شغور  .4

األولویة لألعضاء المقترع علیھم سابقاً حسب أعلى األصوات على أن تحاط الجمعیة العمومیة بذلك في أول اجتماع 
 .ة للجمعیات الصحیة الرئاسة التنفیذیبعد اعتماد  لھا بعد انضمام  العضو البدیل لمجلس اإلدارة

 یجب اخطار الھیئة بأي تعدیالت على مجلس اإلدارة . .5
 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة    : عشر الثامنةالمادة 

صحیحاً إال بحضور  ثي األعضاء، یعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً عادیاً كل ثالثة أشھر على األقل وال یكون اجتماعھ  لھ  ثل جوز  وی
یة یة أو رئیس الجمع یة العموم مس أعضاء الجمع كون  .عقد اجتماع غیر عادي إذا طلب ذلك نصف أعضائھ على األقل  أو ُخ وی

في طلب  .االجتماع غیر العادي  لبحث مسألة أو مسائل محدده في طلب عقده یرد  لم  مر  شة أي أ ماع مناق وال یجوز في ھذا االجت
نب عقده وتكون قرارات مجلس اإل یرجح الجا ساوي األصوات  ند ت ضرین  وع صوات الحا یة أ صدرت بأغلب تى  صحیحة م دارة 

وتعتمRRد الوسRRائل اإللكترونیRRة المرئیRRة  .الRRذي منRRھ الRRرئیس ، وال یجRRوز لعضRRو مجلRRس اإلدارة تفRRویض أحRRد األعضRRاء ألي اجتمRRاع 
 الحضور في محاضر االجتماعات .والمسموعة لحضور االجتماعات وتعتبر معادلة للحضور الشخصي ، وتثبت طریقة 

 
 
 

 اختصاصات مجلس اإلدارة عشر : التاسعةالمادة 

 یختص مجلس اإلدارة بما یلي:
 اقتراح میزانیة الجمعیة. .1
 إعداد جدول أعمال الجمعیة العمومیة. .2
 العمومیة إلقرارھا.اقتراح السیاسة العامة للجمعیة في إطار األھداف الواردة في ھذه القواعد، وعرضھا على الجمعیة  .3
 اقتراح اللوائح الداخلیة للجمعیة وتنظیم عملھا. .4
 وتعتمد قراراتھا من مجلس اإلدارة. خصصة ألداء مھام الجمعیة ونشاطھاتكوین اللجان والمجموعات المت .5
 مومیة.بعد اعتماده من الجمعیة العالرئاسة التنفیذیة للجمعیات إعداد التقریر السنوي لنشاط الجمعیة ورفعھ إلى  .6
 تحدید االشتراكات السنویة لألعضاء. .7
 الموافقة على إجراء الدراسات واألبحاث. .8
 الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسیة وفق األنظمة المتعلقة بذلك التي تتبعھا الھیئة. .9

 قبول الھبات والتبرعات والمنح والمعونات. .10
 .الرئاسة التنفیذیة للجمعیات ومجلسمتابعة تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة  .11
 .المال و امین مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة ونائبھ وأمین  انتخاب رئیس .12
 للمجلس الحق في توظیف أفراد أو جھات اعتباریة أو كالھما لمساعدة المجلس لتأدیة مھامھ مقابل أجر یقرره المجلس. .13
 اإلشراف على استثمارات الجمعیة وأوقافھا. .14
 .للجمعیات الصحیةرفع محاضر االجتماعات للرئاسة التنفیذیة  .15
 مجلس اإلدارة قبل الرفع بھ للرئاسة التنفیذیة. اجتماع ضراأعضاء مجلس اإلدارة بالتوقیع على مح جمیع التزام .16

 
 

 مھام رئیس مجلس اإلدارة  : العشرونالمادة 

 یتولى رئیس مجلس إدارة الجمعیة  المھام التالیة: 

 یتولى اإلدارة العامة للجمعیة ویرأس جلساتھا.  .1
 یقرر جدول أعمال مجلس اإلدارة.  .2
 یدعو الجمعیة العمومیة لالجتماع.  .3
 أو مسؤولیات أدبیة. مع امین المال یوقع األوراق التي تتضمن تعھدات مالیة .4
 .او ینیب احد اعضاء مجلس اإلدارة یمثل الجمعیة في المناسبات التي تستدعي ذلك .5
 یمثل الجمعیة أمام الغیر وینوب عنھا في االتصال بالجھات الرسمیة وغیر الرسمیة في المملكة وخارجھا.  .6
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 مھام نائب رئیس مجلس اإلدارة : الحادیة والعشرونالمادة 

 یعاون الرئیس ویقوم بواجباتھ  في حالة غیابھ ویتمتع بجمیع صالحیاتھ . 
 

 مجلس اإلدارة مھام أمین والعشرون : الثانیةالمادة 

 یساعد الرئیس في إدارة الجمعیة ویحضر جدول أعمال الجلسات ویعرضھ على الرئیس للتصدیق علیھ .  .1
 یحرر التقریر السنوي للجمعیة ویعرضھ على الرئیس للتصدیق علیھ .  .2
 یحرر محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة ویسجلھا في السجالت الخاصة بھا .  .3
 على سجل األعضاء وسجل محاضر الجلسات.اإلشراف  .4

 
 مھام أمین المال والعشرون : الثالثة المادة 

 یتولى استالم االشتراكات وجمیع المستحقات المالیة للجمعیة. .1
 یقوم بدفع المبالغ المستحقة على الجمعیة.  .2
 یوقع األوراق الداخلیة ضمن اختصاصھ.  .3
 یودع أموال الجمعیة في أحد البنوك داخل المدینة مقر الجمعیة ویوقع سویاً مع الرئیس على أوراق الصرف المالیة.  .4
قانوني على مجلس اإلدارة إلقراره  .5 سب ال من المحا یعد التقریر السنوي عن میزانیة الجمعیة ویعرضھ بعد مراجعتھ 

 ثم عرضھ على الجمعیة العمومیة. 
 جمعیة ویكون مسؤوالً عنھ. یحفظ سجل مالیة ال .6

 
 

 : لعضویة مجلس اإلدارة شروط الترشح :والعشرون  الرابعةالمادة 

 . مصنف ومسجل عند الھیئة ضمن تخصص الجمعیةأن یكون  .1
 ویستثنى من ذلك الدورة األولى. سنة أن یكون قد مضى على عضویتھ بالجمعیة كعضو عامل مدة ال تقل عن  .2
 نفسھ بشخصھ أو أن یقبل الترشیح من الغیر.أن یتقدم العضو لترشیح  .3

 
 :االنتخاب لعضویة مجلس إدارة الجمعیةشروط  والعشرون الخامسةالمادة 

 
 االلكتروني عن طریق إدارة الجمعیات بالھیئة .یتم االنتخاب باالقتراع  .1
 یتم االعالن عن المرشحین في شتى وسائل التواصل لدى الجمعیة . .2

 أحقیة التصویت لعضویة مجلس إدارة الجمعیة: والعشرون  السادسة المادة 

أن یكRRون الناخRRب عضRRواً عRRامالً فRRي الجمعیRRة أثنRRاء عقRRد الجمعیRRة العمومیRRة الخاصRRة بانتخابRRات أعضRRاء مجلRRس إدارة  .1
 الجمعیة للفترة المقبلة.

 .أن یحضر لالنتخابات بشخصھ  .2
 عند اختیار مجلس اإلدارة في الدورة االولى .عضواً من الناخبین المسجلین في الجمعیة  50یشترط حضور  .3
 . بھا خاصة حدیثة وسیلة تواصل  الجمعیة  توفر .4
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 أحكام عامة :والعشرون سابعةالالمادة 

 تنظم الجمعیة وتحفظ في مقرھا الرئیسي السجالت الالزمة لضمان سیر العمل فیھا.  .1
ضر یرفع م .2 لىجلس اإلدارة محا تھ إ یة ل اجتماعا سة التنفیذ ئةالرئا سبوعین لھی جاوز أ مدة ال تت لم  ، خالل  حال  في  و

لى 15یعترض علیھا خالل ( حتكم إ لك ی عذر ذ یاً وإن ت ) یوماً فتعتبر نافذة وفي حال االختالف علیھا، یسوى األمر ود
 ویعتبر قراره نھائیاً. الرئاسة التنفیذیة للجمعیات

ھذه كل ما لم یصدر فیھ نص صر .3 احة فیما تقدم تطبق علیھ األنظمة السائدة بالمملكة العربیة السعودیة وكل ما یخالف 
 األنظمة یعتبر الغیاً. 

مة  .4 ھي المحك سعودیة  یة ال كة العرب في حالة حدوث خالف بین الجمعیة وأي جھة أخرى فإن األنظمة السائدة في الممل
 . في ذلك ویجري التحكیم في المملكة العربیة السعودیة

 حق تفسیر ھذه الالئحة .  للجمعیات التنفیذیةالرئاسة لمجلس  .5
 جمیع الجمعیات العاملة تحت رئاسة الھیئة.تطبق مواد ھذه الالئحة على  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


