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 النظام   مسمى األولى:   المادة * 

 الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك   ةجمعيال لفروع ةالتنظيمي الالئحة"  النظام هذا يسمى

 التعريفات:  الثانية: المادة * 

 على   منها واحد كل أمام ةالمبين الدالالت التنظيم هذا في  وردت التي  ةالتالي اتحبالمصطل يقصد

 التالي: وحالن

 . تبوك بمنطقة  الصحية للرعاية الخيرية الجمعية  الجمعية: -

 تبوك. منطقة  المنطقة: -

 الصالحية. بصاحب ضاأي هإلي ويشار  تبوك،  بمنطقة الصحية للرعاية الخيرية الجمعيةمدير عام  المدير العام: -

 ادارة الفرع    مجلس  المجلس: -

 بالمحافظة.  الفرع مجلس   رئيس الرئيس: -

 بالمحافظة.  الفرع مجلس وض ع العضو: -

 بالمحافظة.  الجمعي  لفرع التنفيذي المدير التنفيذي: المدير -

   تبوك بمنطقة الصحية للرعاية الخيرية الجمعية فروع  الجمعية: فروع  -

 اإلداري  واالرتباط  النوع : الثالثة  المادة

 إدارة مجلس  من تشكيله بقرار للتجديد ويعادسنه قابلة   الفرع مجلس مدة  الزمنية: المدة حسب  المجلس نوع -1
 الجمعية.

   للفروع العامة باإلدارةمحافظات ال في  الفروع ترتبط مجالس -2

 الهدف : الرابعة المادة * 

 التوصيات ورفعتها وأولويا وخططها أهداف الجمعية يوافق امالمقدمة واقرار  المحافظة والطلبات دراسة احتياجات
 . حيالها لجهة االختصاصسبة المنا
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 :الفرع   مجلس تكوين إجراءات : الخامسة  المادة * 

  المجلس والصحية لتشكيل الخيرية واالجتماعية المحافظة ورموزها اوجه بل ق من  (1رقم ) تعبئة النموذج  -1
 الجديد

 إدارة مجلس  من  هداالعتم اتبالمتطل عيجم مستوفيا العام األمين النموذج  ةبالجمعي الفروع إدارة رفعت -2
 الجمعية.

 المجلس.  رئيس أسماء األعضاء واسم  على  االعتماد في  ينص -3
  صدوره يبلغ بعدثم  والتجديد التكوين قرار إلصدار  ةالصالحي صاحب ةبمتابع ةبالجمعي روعالف تقوم إدارة -4

 الفرع.
 االجتماع.  لعقد والدعوة يتولى الفرع تبليغ االعضاء  -5
  وتحدد التكوين،  رارق في  هل المقرر االعتماد اريخت من اعتبارا أشهر  ثالث خالل أعماله الفرع  مجلس يباشر -6

 ( 3 مقر نموذج وفقوأعضائه )  أداء المجلس قويمت بعدها عمله يتم ةبداي تجريبيه من  فترةسنة  مدة

 

 الفروع:  مجالس تشكيل : السادسة  المادة * 

بقرار من مجلس ادارة الجمعية ويتكون مجلس الفرع   اقصىاعضاء كحد  7-5يتم اعادة تشكيل المجالس من -1
   من رئيس ونائب للرئيس وامين صندوق واربعة اعضاء 

الخيرية   والخبرات واألنشطة االهتمامات حيث من  التنوع المرشحين لعضوية المجلس اختيار عند يراعى -2
 واالنشطة التي تدعمها  الصحية  تواالختصاصاواالجتماعية  

  حساب للفرع والتوقيعتح بفويضهم فت ويتم الصندوق،  ونائبه وأمين  المجلس رئيس  تشكيلال رارق يسمي  -3
 الفرع.  لتسيير أعمال ةالجمعي شيكات على

  أحد المجلس فيكلف للفرع مدير  فيها دال يوج محافظة في  للمجلس وإن كان المجلس أمينا الفرع يعين مدير -4
  ضائه أع

 بالالئحة.  ق( الملح2حسب النموذج رقم ) مجالهسيرة ذاتية عن خبراته العلمية والعملية في  ضوالع يقدم -5
  كما  ية تعين المجلس او بعض أعضائه بالتزكية الجمع إدارة لمجلس يحق خاصه، روف  ولظ ةمعين حاالت في  -6

 المحافظة   فرع مجلسلى إ لمحافظة ا في  ة بالجمعي اإلدارة مجلس ضاءأع ضم ه  ل ز يجو

 المجلس   لعضو المطلوبة  والخبرات  والمؤهالت  الصفات   السابعة:  المادة * 

 .  أكثر أو نتوصيتي خالل  من ة العالي ةءالكفا ي  ذو ء واألمنا من   أن يكون -1
ومحل ثقة لدى رموز المجتمع والمؤسسات الخيرية   وحكوميا اياجتماع ومقوال ة ثق محل   أن يكون -2

 واالجتماعية  
الخبرات   و  المؤهالت ةولدي  ، حافظة بالم واالجتماعي الخيري الصحي  بالعمل ين المهتم من  ن يكون  أ -3

 الالزمة في ذلك  
 .  ن قاتبإ أعمال  من ه ب يكلف بما القيام على ارادن قيكو ن أ -4
 . المجلس  اجتماعات ورضلح الكافي  تقالو ةلدي نيكو نأ -5
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 .  الجامعي  عن  العلمي  المؤهل يقل أال لضيف:  -6
 .العام الصالح يخدم فيما وظيفهاتو المحلي  والمجتمع  ةواألنظم عقالوا ب تيعاسا على القدرة  -7
 .بأحوالها طالعإو  ةدراي وعلى لمحافظة ا في  ين المقيم من ن  يكون أ -8

 :العضوية انتهاء:  الثامنة  المادة * 

 . ةمعيجلل ةالمالي ةالسن ءبانتها ويضالع مدة ء انتها -1
 .  ةطلب على بنا -2
 . ةمن ةالمطلوب بالمهام القيام عدم -3
 .  ةالجمعي بنظام االلتزام عدم -4
 . مقبول  عذر ن بدو  ةقمتفر خمس   أو  ةمتتالي اجتماعات ثالث من أكثر ب الغيا  -5
 ب  باس األ  ء إبدا ن دو ة العام ة حللمصل المجلس وض ع ةويض عء إنها ة معيجلل يحق -6

 : المجلس  حل:  التاسعة  المادة * 

 .  ةحالمصل ماتقتضية   حسب  المجلس حل في  الحق جمعية لل -1
 . ةبالجمعي ةالمالي السن انتهت إذا المجلس يحل -2
 .  ءاضاألع ثلثي  منصب خال إذا المجلس يحل -3
 .   ةالجمعي رئيس من  المجلس  بحل رارق يصدر -4
 . المجلس بحلة ائضوأع المجلس سةرئا إشعار يتم -5
 .  وجدت ن إ ةالمالي المجلس ء  اضأع قاتحمست تيفاسا يراعى -6

   المجلس أعضاء  أحد مكان  خلو : العاشرة المادة * 

  إدارة مع بالتنسيق  ةمكان خال الذي وضالع أحدهما  ليخلف يقترحهما ين شخص  الفرع مجلس رئيس  يسمي  -1
 .  الالئحة هذ في  عليها  المنصوص اتءإلجرال وَوْفق الفروع، 

 .  وضالع ن مكا خلو     ب باسأ فيه حيوض  قريرات المجلس رئيس يرفع -2

 :  بالمنطقة اإلدارة مجلس عضو  اختصاصات :  عشرة الحادية المادة *

 .  دوريا وتقويمه  لسجللم العام ء األدا على  ف اراإلش -1
 .  الدعم أولويات تحديد ووالبرامج    المشاريع من  لمحافظة ا احتياجات ديدحلت يلزم بما ةالمشارك -2
   لمحافظة ا فرع في  العمل ومجاالت مناشط لعموم ة السنوي الخطة  إعداد في  ةالمشارك -3
المساهمة في اعداد البحوث والدراسات التي تخدم المناشط والمشاريع والبرامج الصحية والخيرية   -4

 بالمحافظة 
 .هاتطلعات و هاتطموحا ويلبي  ة الجمعي ف أهدا يحقق ما كل في  ةالفعال ةالمشارك  -5
   لذلكسبة  المنا امجبرال تراح قوالخيرية ا الجهات دريبتو طوير ت في  المساهمة  -6
 .  حافظة بالم  ة االجتماعيو  ةالنوعية الصحي المشروعات أحد قويمت -7

   المجلس  أمين مهام : عشرة الثانية   المادة * 
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 .  ء اضاألع ورض ح  وضبط المجلس  اجتماعات جميع ورضبح االلتزام  -1
 .   األعمال جدول ضير وتح المجلس الجتماعات المسبق اإلعداد  -2
 . الرئيس على  وعرضها صنيفهات و وتسجيلها  فرع لل ردت التي  التسالمرا ةكاف تالمسا -3
 .  المجلس على ة المعروض الموضوعات أوراق تكمالسا:  -4
 . يعهاقوت بعد للرئيس المحاضر ورفع  شات، قمنا  من فيها دار وما االجتماعات اضرمح تحرير -5
 .منها  بصورة ء اضاألع زويدتو المجلس راراتق صياغة -6
   زمة الال التقارير وإعداد الرئيس نائب مع بالتنسيق المجلس راراتق نفيذت ةمتابع -7
 .المجلس اختصاصات ضمن دخلت المجلس صتخ أعمال من  المجلس سيرئ ةيطلب ما -8
 . للتنفيذ ةالزمني الجداول وتحديد ء اضلألع ةالموكل المهام ةمتابع -9

  ين أم ولى يت.االختصاص لجهات وإحالتها تالمهاسبا والقيامللفرع  الواردة  باتتالمكا تقبالسا  -10
 .   ة الحاج عند  لها للرجوع بهالخاصة ا باتتوالمكا عنه الصادرة والقرارات االجتماعاتظ ماضر حف المجلس

 .  ه ل ه يررقاتو ه اضرمح ويرفع  المجلس برئيس المجلس  ين أم بطتير  -11
 .  للجنة  أمينا بالفرع الخيري   العمل سم ق رئيس ين يع -12

 المجلس   أعضاء  مهام:  عشرة الثالثة  المادة * 

 . مواعيدها  في  االجتماعات ورضبح التقيد -1
 . المجلس بلق من ةإلي ةالموكل المهام أدا -2
 .حيالها الرأي وإبدا موضوعات من ةإلي يحال ما جميع سة درا -3
 المجلس من والصادرة بها المكلف القرارات نفيذت  -4
 .  الالئحةه هذ من عشر ةالحادي والمادة ةالرابع المادة في  ورد  ما قيقحلت يلزم ما زإنجا في  ةالمشارك -5

   المجلس  عمل آلية : عشرة الرابعة  المادة * 

 : ةاالعتيادي االجتماعات -1

 فيها ين  يب ه يس ئرن م ية تثنائسا  دعوة أو مسبقا االجتماعات ةجدول  على  ء بنا االعتيادية  ته اجتماعا المجلس يعقد
 .العمل أوراق بها ويرفق أعماله وجدول ةومكان  االجتماع اريخت

 :  ةالطارئ االجتماعات -3

 .  ة الطارئ الحاالت في  اجتماع  عقد طلب  ء اضاألع نصف أو المجلس سلرئي

 :المجلس انعقاد مكا -3

  علية دفع مستحقات مالية  بال يترترئيس المجلس  يراهان مناسب مك أي أو المجلس فرع بمقر االجتماعات قد عت

 :  وعددها المجلس اجتماعات فترة -4

 زيدت وال  ، الشهر في  ين  اجتماع عن  المجلس اجتماعات قلت أال على  ،   ةومجدول ةدوري ةبصف المجلس يجتمع )ا( 
 .  ه السن في  اجتماعا ين وأربع ة ثماني صىقأ وبحد  الشهر  في  ةأربع عن
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 ساعتين الى ثالث ساعات   من تمتد االجتماع فترة)ب( 

 وفق االتي   والتصويت االجتماعات انعقاد  -5

 . المجلس وأمين الرئيس فيهم بمن  لقاأل على  ءاضاألع ثلثي  ورضبح نظامياالفرع  اجتماع ن يكو  -1
ند اختالف الراي بموافقة اغلبية  عيتم اصدار القرارات والتوصيات بالتوافق او التحول الى للتصويت  -2

 الحضور  
 مرجحا.  الرئيس صوت بريعت األصوات ساويت  حال في  -3
 :  االجتماعات ورضح -6

 . االجتماعات ورضبح المجلس وضع يلتزم -1
 .المجلس اجتماعات في  غيرة للمشاركة ةإناب وضللع يحق ال -2
 االستعانة بغير أعضاء المجلس:   -3
    أعضائه يرغ المختصين من  من له ةالحاج ى ري من دعوة ةصالحي  لسجللم -4
 .بدون التصويت فقط وإبداء الرأي النقاش للمدعو يحق -5
 . اجتماع من أكثر المدعو الشخص ورحضل االحتياج  ةحال  في  ةالصالحي صاحب ةموافق أخذ يلزم -6
 . المجلس يقدرها مكافأة ور ضالح كرارت حال  في  المدعو  يصرف للشخص -7
 : عمل فرق كوينت -8
 الحاجة   عند ةلجن  او نفيذيت عمل فريق كوينت ةصالحي لسجللم يحق -1
 .   الالئحة  هذه  من الخامسة  المادة في  ورد  ما  وأعضائه  تكوينه على ينطبق -2

 : االجتماعات تحرير -9
يدون فيه مكان االجتماع وتاريخه وساعته ورئيسة وعدد الحاضرين واسماء   رمحض اجتماع كل في  يحرر  -1

 الغائبين  
  سيرئ وما يري رارات، الق وصونص ويت، التصجة ونتي شات، قمنا من  دار لما ملخص رضالمح في يحرر -2

 .   ةفي تدوينه  ة بسمنا المجلس
 .  الفروع  إلدارة ويرفع  ء اضواألع المجلس ين وأم الرئيس من رضالمح عقيو -3

 :المجلس راراتق نفيذت  -10
 يعد المجلس جهة اشرافية يبدي توصياته وقراراته حيال ما يعرض علية من موضوعات  -1
   ة  الصالحي صاحب من اعتمادها بعد المجلس راراتق نفيذت في  ةالمختص الجهات باشرت -2

 : عامة أحكام:  عشرة الخامسة   المادة * 

تحقق اهداف   التي من اصحاب الخبرة اومن مقدمي المشروعات  يراهللمجلس عند الحاجة استدعاء من   -1
حول طلبة مع مالحظة عدم اطالعه على قرار المجلس حفاظا على   ومناقشتهالجمعية لحضور االجتماع  

 سرية المعلومات 
  ن يكو ن  أ نويمك  سالمجل في  اوضع  ديع ةالمنطق في  ( االدارة  سمجل  وضعة) الجمعي ممثل  أو الفرع مدير -2

 .  ةل يسارئ
 .  اتحالترشي على  االطالع  بعد وذلك  ةالجمعي يسرئ  من المجلس اضأع اعتماد يتم -3
تتولى ادارة الفروع بالجمعية متابعة توصيات المجلس الواردة في المحاضر المعتمدة وتلخيص تقاريرها    -4

 وتقييم اعضائها 
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 . ة الحاج  ندع الدي المي اريخالت ماستخدا ا نويمك  الهجري  التاريخ ؛  والتقارير باتتالمكا في  المجلس يعتمد -5
يتولى الفرع تزويد المجلس بالسياسات واالجراءات والنماذج المستخدمة في جمع وعرض مشروعات  -6

 وبرامج الجمعية على المجلس للتقيد بها  
  قحق المل يمالتقي وذجنم قوفجمعية لل ةالمالي ةالسن  ةنهاي بلق المجلس  وضع قييمت المجلس  يسرئ لىيتو.  -7

 .  ةبالجمعي الفروع  إلدارة ل سوير  ( 3)3مقر قحمل (  بالالئحة
 .  لس جللم حالترش بولق عند  عليها يعقوالتو  الالئحة  هذه  على  وضالع إطالع يتم -8
 .  ة المعني الجهات مع بالتنسيق الفروع،  مجالس انتخابات على لمجلس با للفروع  ة العام اإلدارة ف شرت -9

 

 

 هـ  1442 /3 /1( المنعقد بتاريخ 1تم اعتماد هذه الالئحة من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعة رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النماذج ملحق

 حافظة بالم فرع  مجلس ءإنشا طلب( 1 )  مقر نموذج 

 ..........  الفرع:سم  ا -

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك                                                                  المكرم
 للا  هوفق

 وبركاته وبعد  للا  ورحم عليكم السالم

 بمحافظة   بالفرع المجلس ءاضأع نقترح  نأ بالمحافظات يسرنا الفروع نظيمت الئحة لىإ إشارة
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 : التالي  وحالن على  وهمة   تبوك بمنطق

 تية الذا همسير  رفقت )  ء اضاألع ن بيا

 جهة عمله   صفته بالمجلس  االسم   م

  الرئيس  1

  نائب الرئيس    2

  امين الصندوق     3

  مين عام ا   4

  العضو    5

  العضو    6

  العضو    7

 الفرع  مدير                                                                  التاريخ

 :  ةبالجمعي الفروع إدارة مرئيات

 العام ين  لألم الطلب ةوإحال  المقترح  الفرع مجلس باعتماد نوصي )(

 المحافظة (  لى إ الطلب ويعاد  ) الفرع  مجلس  كوينت إعادة نقترح)(

 الفروع  إدارة ريمد                                                               التاريخ

  العام ين األم اعتماد

 يعتمد )(

 يعتمد  ال)(

 العام ين  األم                                                    

 

 

 

 

 

 الفرع  مجلس وضلعتية الذا ةيرالس (  2 )  مقر نموذج 

 .........................................................................   : مساال

 : ..............................   الميالد نمكا: ..................الميالد اريخت
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 : ......................................................................  ة الجنسي

 ........................................................... : . ه الحالي ةالوظيف

 مية العل المؤهالت

 مكانها الجهة التعلمية  المؤهل   السنة م

     

     

     

 الخبرات العملية  

 نوع الخبرة  السنه )المده(   حهة العمل   م

    

    

    

 

 ........................................ ..................................... :  ناجالل ةويضع

 ........................................ .....................................  : والقدرات المهارات

  :  المنشورة ير وغ المنشورة اتساروالد األبحاث
.................................................... ............................... 

 .............................. ...........................................  : فيها المشارك تمت التي  والمؤتمرات الملتقيات

 :  صالتواال  ةلس المران  عنوا

 :  ب . ص

 :  يديبرال الرمز

 :   هويلحالت                                                            :العمل فتها

 :  العمل فاكس

 :  المنزل فاكس                                                      :  المنزل فتها

 :  الجوال

 :  اإللكتروني  يدبرال

 :  المجلس وضع يعقوت
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 المجلس  وض ع قويمت (  3 )  مقر نموذج 

 :  ة يساس األ البيانات:  أوال

 : ..............  مساال

 : ..............  المجلس

 ـه       14 /  /     بتاريخ )           (      :   المجلس نقرار تكوي  اريختو مقر

 . هـ   14   /     /     :  بالمجلس اجتماع أول انعقاد اريخت

 :  ةالشخصي الصفات:  ثانيا

 الخيرية   ةواالجتماعي ةالرسمي  الجهات لدى )  المحافظة  في وضالع بولق مدى  ما - 1

  جدا  مقبول()  

  الغالب لدى مقبول)( 

 .  مقبول  يرغ)(  

 :   االجتماعات ور ضح  في  باطضاالن - 2

  االجتماعات جميع رض ح)(

   االجتماعات أغلب رضح)(  

 االجتماعات   ورض ح عن يعتذر عادة)(  

 :  الدعم أولويات تحديد و المشاريع من محافظة ال احتياجات ديدحلت بالزيارات مشاركته  مدى  ما - 3

   هب كلف ما بكل  شارك)(  

 لقأ ة بنسب شارك)(  

 الزيارات أو ح بالمس يشارك لم)( 

 في اعي واالجتم  الخيري لالعم االتومج  طمناش  لعموم ة يونالس ةطالخ إعداد في ةالمشارك - 4

 :  حافظة الم

 ع  فرالة خط  بإعداد شارك)(  
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   لقأ بنسب شارك)(  

 الخطة   بإعداد يشارك لم)( 

 بالمحافظة  ة والصحية االجتماعي االتوالمج اريعالمش تخدم  التي  اتسوالدرا وثحالب إعداد في  ة هماالمس – 5

   الفرع دمتخ التي  العمل وأوراق  وثحالب من عددا دم)(ق

   وثحالب ض بع في وشارك اهم )(س

   بحث أي يقدم أو يشارك لم)( 

 :  هاتطلعاتو هاتطموحا ويلبي  ةالجمعي فأهدا يحقق ما  كل في  ةالفعال المشارك - 6

 ه  ب كلف ما بكل  شارك)(  

   لقأ بنسب شارك)(  

   يشارك لم)( 

 :  لذلك ةبس المنا امجبرال تراح قوا ةواالجتماعيالخيرية  الجهات دريبتو  طويرت  في  المساهم - 7

 الخيرية   الجهات بتدريب شارك)(  

   لقأ بنسب شارك)(  

  بالتدريب يشارك لم)( 

 :   حافظةبالم ةاالجتماعي المشروعات أحد قويمت - 8

   حافظة بالم ة النوعي المشاريع من مجموع دم)( ق

   المشاريع أحد بتقديم شارك)(  

 مشروع   أي يقدم أو يشارك لم)( 

 : ة عام إحصائيات:  ثالثا

 .  مشروعا  ( )  :  تهااسدر تم التي  المشاريع  عدد - 1

 . خطابا(  )  عليها الرد يتم ولم له لتس أر التي  المعامالت أو طاباتلخ ا عدد - 2

 .  اجتماعا (  )     التقييم فترة خالل  عقدت التي  االجتماعات عدد - 3

 .  اجتماعا(       )     :   رهاض ح التي  االجتماعات عدد - 4

   %       :  ورضالح مجموع  لى إ ور ضالح نسب - 5
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                                                                                 :التقييم معد  مس ا                                               

 التاريخ     

 

 

 .  الفروع إدارة مدير  لى إ مباشرة ترسل )   ه ريس  ةخاص معلومات التقييم بر يعت:   وظحمل

 


