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  -المادة األولى :

 م . 2010نشأت الجمعية السعودية لطب نقل الدم تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مقرها الرئيس جدة عام 

  -المادة الثانية :

 أهداف الجمعية : 

 الدم تحقيق األهداف التالية  تهدف الجمعية السعودية لطب نقل

 التطوير العلمي للمتخصصين في طب نقل الدم. (1

 تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية في طب نقل الدم. (2

 تشجيع األنشطة البحثية والتعليم المستمر في مجال طب نقل الدم. (3

 تشجيع وتسهيل التواصل المهني بين مراكز وبنوك الدم. (4

 بدون مقابل. تشجيع التبرع الطوعي بالدم (5

 عمل وإدارة جودة موحدة. تتحفيز تطبيق معايير وسياسات إجراءا (6

 التواصل مع الهيئات والمنظمات العالمية العاملة في مجال طب نقل الدم. (7

 -المادة الثالثة :

 نشاطات الجمعية :

  ه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التاليةتحقق الجمعية أهدافها المذكورة في المادة الرابعة بكافة الوسائل المناسبة  لها وعلى وج

 عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بطب نقل الدم وخدمات نقل الدم  (1

توزيعها جرائها ونشر نتائج هذه البحوث وإإجراء البحوث العلمية في مجاالت طب نقل الدم وخدمات نقل الدم وما يتصل بها من معرفه والتشجيع على  (2

 وتبادلها مع الهيئات المعنية.

 إصدار مجله أو نشره دورية أوكالهما تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجاالت طب نقل الدم وخدمات نقل الدم . (3

الت طب نقل الدم إصدار النشرات ومطبوعات التوعية وغيرها من وسائل التوعية الصحية لرفع المستوى المعرفي والتوعوي لدى الجمهور في مجا (4

 وخدمات نقل الدم.

 المساهمة في برنامج التدريب والتعليم المستمر في مجاالت الطب وطب نقل الدم وخدمات نقل الدم  (5

 .ةالمشاركة في المعارض والندوات المحلية والدولي (6

 دعوة العلماء والمفكرين ذوي العالقات للمشاركة في رفع مستوى طب نقل الدم وخدمات نقل الدم  (7

 إصدار القواعد واألدلة السريرية في طب وخدمات نقل الدم . (8
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هات ذات المشاركة في تقويم المؤهالت العلمية المهنية واألداء المهني للممارسين في مجال الطب وطب نقل الدم وخدمات نقل الدم باالتفاق مع الج (9

 العالقة,

ممارسات واألنشطة واإلجراءات الصحية وتقويم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص ال (10

 الخدمة .

 عقد الشراكات مع الجهات في القطاعين العام والخاص للتشجيع على التبرع الطوعي  بالدم . (11

 -المادة الرابعة :

 العضوية وشروطها وإجراءاتها :

 فئات العضوية :

 : العضوية العاملة 

ن طالب العضوية حاصال على مؤهل علمي له عالقة بتخصص الجمعية األساسي أو التخصصات الصحية  ذات أن يكو (1

كما يجب أن يكون مختبرات طبية وبنوك الدم (  –تمريض  –أطباء لجميع التخصصات الطبية  ( صصالعالقة  بالتخ

 مصنف ومسجل بالهيئة .

 عربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .أن يكون من السعوديين أو المقيمين في المملكة ال (2

 أن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية مشفوعا بالمستندات الالزمة . (3

 لاير . 300دفع رسوم اإلشتراك والتسجيل في عضوية الجمعية بقيمة  (4

 يحق للعضو العامل التصويت واإلنتخاب بعد دفع رسوم اإلشتراك السنوي . (5

 ات الصادرة من الرئاسة التنفيذية للهيئة .اإللتزام باإلجراء  (6

 

 : العضوية الشرفية 

ارجها وتمنح تمنح  لمن يختاره مجلس إدارة الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير في مجاالت اهتمامها داخل المملكة وخ  

من شرط سداد رسوم التسجيل واإلشتراكات ولعضو الشرف من غير المتخصصين بمؤهل  العضوية  الشرفية بقرار من مجلس اإلدارة ويعفى العضو الشرفي

 علمي في تخصص الجمعية حضور جلسات الجمعية العمومية واإلشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت . 

  بها:عضوية انتساب ويتمتع 

 التعاون.كة أو دول مجلس من يحمل مؤهال صحيا في تخصص الجمعية من غير المقيمين بالممل (1

 خارجها.من يحمل مؤهال في تخصص صحي غير تخصص الجمعية من المقيمين داخل المملكة أو  (2

 الجمعية.طالب الكليات الطبية والطبية التطبيقية والكليات والمعاهد الصحية والفنية ذات العالقة بتخصص  (3

 .العاملةيهم شروط العضوية العاملون المهتمون في مجاالت تخصص الجمعية ممن ال تتوفر ف (4

 لاير  300دفع رسوم االشتراك والتسجيل في عضوية الجمعية بقيمة  (5
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 -لمادة الخامسة :

 -مزايا العضوية :

 األولية في الترشيح للمهام التي تكلف بها الجمعية . (1

 تخفيض رسوم حضور الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية . (2

 والدوريات و المجله العلمية التي تصدرها الجمعية بقيمة مخفضة . االستفادة من  النشرات (3

 تمنحه الحق بالتصويت والترشيح لمجلس اإلدارة حسب أنظمة الهيئة . (4

 -المادة السادسة :

 -انتهاء العضوية :

 انسحاب العضو خطيا أو  وفاته  . (1

 اذا فقد العضو شرطا من شروط المادة الرابعة . (2

تراك السنوي بعد مضي سنة على استحقاقه وال تسققط العضقوية فقي هقذه الحالقة إال بعقد إخطقار العضقو خطيقا بوجقوب إذا لم يسدد العضواإلش (3

 سداد االشتراك ويكون اإلخطار خالل األشهر الثالث األخيرة من السنة المشار أليها .

مهنقي للجمعيقة أو مجلقس إدارتهقا أو مجقال تخصصقها , القيام أو التسبب بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المقادي أو األدبقي أو ال (4

اة ( وسيتم إسقاط العضوية في هذه الحالة بعد تحقيق يقره مجلس اإلدارة وتثبت في مسئولية العضو وفي جميع الحاالت المشار إليها ) عدا الوف

ر ويخطقر العضقو خطيقا بققرار انهقاء العضقوية خقالل ال تنتهي العضوية إال بتوجية قرار بذلك من مجلس اإلدارة ويتم رفع الحيثيات مقع الققرا

إسبوعين من صدور القرار في جميع الحاالت وال يستر العضو ما سقبق سقداده مقن رسقوم لتسقجيل اإلشقتراكات أو تبرعقات أو هبقات أو غيقر 

 ذلك والرفع للرئاسة التنفيذية .

 موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على إعادة عضويته . يحق للعضو المنسحب الرجوع للعضوية في حال زالت أسباب االنسحاب بعد (5

 المادة السابعة :

 الجمعية العمومية :

عاديا في موعد يعقد في كل عام ويعد  اتتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء العاملين الذين سددو اشتراكاتهم السنوية وتعقد الجمعية العمومية إجتماع

غير عادي بناء على طلب خمس  اجتماعالعمومية ويدعو رئيس الجمعية إلى إجتماعها ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية

 اإلدارة . لمجلس العادية الغير  االجتماعات حكمالغير عادي  االجتماعأعضائها أو رئيس الجمعية وتسري في شأن 
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 المادة الثامنة :

 العمومية : الجمعية اجتماعات

عضو ويتم اإلعالن عن عقد الجمعية العمومية بموقعها  50تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور ما ال يقل عن  (1

 يوما . 30اإللكتروني قبل عقدها بمدة 

 يسمح باالقتراع عن طريق وسائل االتصال المعتمدة وعن طريق الموقع اإللكتروني اآلمن بوافقة الهيئة . (2

ال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية تتم العودة والترتيب لعقد االجتماع خالل ثالثة أشهر من في حالة عدم اكتم (3

تاريخ االجتماع األول وفي حالة عدم اكتمال النصاب مرة أخرى في هذه الحالة يصح االجتماع بمن حضر , وفي حالة تزامن اجتماع 

 إدارة جديد يمدد لمجلس اإلدارة الحالي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد  الجمعية العمومية مع انتخاب مجلس

أشهر كحد أقصى ثم تقوم الرئاسة التنفيذية بتشكيل  6في حالة عدم انتخاب مجلس جديد يحق لمجلس اإلدارة القديم ممارسة صالحيته لمدة  (4

 مجلس مؤقت حسب الالئحة .

 المادة التاسعة :

 :اختصاصات الجمعية العمومية 

 تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يلي :

 إقرار الميزانية السنوية للجمعية وحساباتها لكل سنة  . (1

 اعتماد التقرير السنوي الذي يعده مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعية . (2

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة . (3

 س اإلدارة وإقرارها .مناقشة خطة العمل المقدمة من قبل مجل (4

 اقتراح حل مجلس اإلدارة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية . (5

 الموافقة على إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية من مجلس اإلدارة ومن ثم يرفع للرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية . (6

 معية وتحديد أتعابه.تعيين مراجع قانوني خارجي لحسابات الج (7

اقتراح تعديل أو حذف بعض بنود أو فقرات االئحة األساسية لمواكبةة المسةتجدات وبمةا ال يتعةار  مةع اإلطةار العةام والالئحةة التنظيميةة  (8

 للجمعيات المهنية الصحية المعتمدة من الهيئة .
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 المادة العاشرة :

 موارد الجمعية وميزانيتها :

 من : تتكون موارد الجمعية

 السنوي لألعضاء . االشتراكرسوم  (1

وإجقراء البحقوث  االستشقاراتحصيلة ما تبيعة الجمعية من مطبوعات ومنشورات وما تقدمه الجمعية من خدمات في حدود أهقدافها مثقل تققديم  (2

 لصالح الغير .

 إيرادات ما تعقده الجمعية من برامج علمية أو دورات تدريبية في مجال تخصصها . (3

 والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها الدولة للجمعية أو ما تقدمه الهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة . قفالو الهبات (4

 
 : الثانية عشر المادة 

 ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:

 تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية الرسمية للحكومة  . (1

 تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد واألعراف المهنية . (2

 يكون رئيس مجلس اإلدارة وأمين المال مسئولين أمام المجلس عن األعمال والتصرفات المالية للجمعية . (3

لذي يعرضها بعد يعد أمين المال ومحاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة اإليرادات والمصروفات المتوقعة ويقدمها لمجلس اإلدارة ا (4

 الموافقة عليها على الجمعية العمومية إلقرارها بما ال يتعار  مع أهداف ورسالة الجمعية .

 . السنوي إلى مجلس اإلدارة ليعر  مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية هيقدم مراجع الحسابات القانوني الخارجي تقرير (5

 :  الثانية عشر المادة 

 -رئيس شرف الجمعية :

 . العتمادهومن ثم الرفع للرئاسة التنفيذية  المعروفةيحق العضاء مجلس إدارة الجمعية اختيار رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات العامة 
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 المادة الثالثة عشر :

ذية للجمعيات الصحية ( مكون من أحد عشر عضوا )ويسمح إلى تسعة أعضاء بعد موافقة الرئاسة التنفي إدارةيتولى إدارة الجمعية مجلس  (1

تنتخبهم الجمعية العمومية باالقتراع السري من بين األعضاء العاملين في الجمعية المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين تتوفر فيهم 

 للهيئة إضافة عضوين من أهل الخبرة لمجلس إدارة الجمعية . يحقشروط الترشيح بحضور ممثل عن الهيئة كما 

س ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وال وال يجوز للرئيس ونائب الرئيس وأمين المال وأمين المجلس االستمرار مدة تشكيل المجل (2

 ألكثر من دورتين متتاليتين إال بعد مرور دورتين تاليتين أخريين .

 و مستقيال .إذا تغيب أحد أعضاء  مجلس اإلدارة عن اجتماعات المجلس أربع مرات دون عذر مقبول فيعتبر العض (3

عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب يحق لمجلس اإلدارة اختيار عضو بديل على أن تعطي األولوية لألعضاء  (4

المقترع عليهم سابقا حسب أعلى األصوات على أن تحاط الجمعية العمومية بذلك في أول اجتماع  لها  بعد انضام العضو البديل لمجلس 

 ماد الرئاسة  التنفيذية للجمعيات الصحية .اإلدارة بعد اعت

 يجب إخطار الهيئة بأي تعديل على مجلس اإلدارة . (5

 المادة الرابعة عشر:

 إجتماعات مجلس اإلدارة 

ادي إذا عيعقد مجلس اإلدارة اجتماعا عاديا كل ثالث أشهر على األقل وال يكون اجتماعه صحيحا إال بحضور ثلثي األعضاء ويجوز له عقد اجتماع غير 

ز في طلب ذلك نصف اعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون اإلجتماع الغير العادي لبحث مسأله  أو مسائل محدده في طلب عقده وال يجو

اوي هذا اإلجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده وتكون قرارات مجلس اإلدارة صحيحىة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تس

نية  األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة تفويض  أحد األعضاء لتمثيله في االجتماع وتعتمد الوسائل اإللكترو

 المرئية والمسموعة لحضور اإلجتماعات وتعتبر معادلة للحضور الشخصي وتثبت طريقة في محاضرة االجتماعات .

 المادة الخامسة عشر : 

 -تص مجلس اإلدارة بما يلي :يخ

 اقتراح ميزانية الجمعية . (1

 إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية . (2

 إقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار األهداف الواردة في هذه القواعد وعرضها على الجمعية العمومية إلقرارها . (3

 اقتراح  اللوائح الداخلية للجمعية وتنظيم عملها . (4

 والمجموعات المتخصصة الداء مهام الجممعية ونشاطها وتعتمد قراراتها من مجلس اإلدارة . تكوين اللجان (5

 إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات بعد اعتماده من الجمعية العمومية . (6
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 تحديد االشتراكات السنوية لألعضاء . (7

 ألبحاث .الموافقة على إجراء الدراسات وا (8

 الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق األنظمة المتعلقة بذلك التي تتبعها الهيئة . (9

 قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات . (10

 متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الرئاسة التنفيذية للجمعيات . (11

 ين المال وأمين مجلس اإلدارة .انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأم (12

 للمجلس الحق في توظيف أفراد أو جهات اعتبارية أو كالهما لمساعدة المجلس لتأدية مهامه مقابل أجر يقرره المجلس . (13

 اإلشراف على استثمارات الجمعية وأوقافها و الرفع بمحاضر الجمعية العمومية إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات لالطالع عليها  (14

 ع محاضر االجتماعات للرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية .رف (15

 التزام جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالتوقيع على محاضر اجتماع مجلس اإلدارة قبل الرفع للرئاسة التنفيذية . (16

 المادة السادسة عشر :

 يتولى رئيس  مجلس إدارة الجمعية المهام التالية :

 أس جلساتها .يتولى اإلدارة العامة للجمعية وير (1

 يقرر جدول أعمال مجلس اإلدارة . (2

 يدعو الجمعية العمومية لالجتماع . (3

 يقوم بتوقيع األوراق التي تتضمن تعهدات مالية مع أمين المال أو مسؤوليات أدبية . (4

 يمثل الجمعية في المناسبات التي تستدعي ذلك أو ينيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة . (5

 نوب عنها في االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها .يمثل الجمعية أمام الغير وي (6

 يتولى اصدار التعاميم والقرارات التي تنتج عن اجتماعات مجلس اإلدارة . (7

 عشر : المادة السابعة 

 مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة :

 يعاون الرئيس ويقوم بواجباته في حالة غيابه ويتمتع بجميع صالحياته .
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 المادة الثامنة عشر :

 مهام أمين مجلس اإلدارة :

 يساعد الرئيس في إدارة الجمعية ويحضر جدول أعمال الجلسات ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه . (1

 يحرر التقرير السنوي للجمعية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه . (2

 لها في السجالت الخاصة بها .يحرر محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ويسج (3

 اإلشراف على سجل األعضاء وسجل محاضر الجلسات . (4

 المادة التاسعة عشر :

 مهام أمين المال :

 يتولى استالم االشتراكات وجميع المستحقات المالية للجمعية . (1

 يقوم بدفع المبالغ المستحقة على الجمعية . (2

 يوقع األوراق الداخلية ضمن اختصاصه . (3

 ل الجمعية في أحد البنوك داخل المدينة مقر الجمعية ويوقع سويا مع الرئيس على أوراق الصرف المالية .يودع أموا (4

يعد التقرير السةنوي عةن ميزانيةة الجمعيةة ويعرضةه بعةد مراجعتةه مةن المحاسةب القةانوني علةى مجلةس االدارة إلقةراره ثةم عرضةه علةى  (5

 الجمعية العمومية .

 ن مسؤول عنه.يحفظ سجل مالية الجمعية ويكو (6

 المادة العشرون : 

 شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة :

 أن يكون مصنف ومسجل عند الهيئة ضمن تخصص الجمعية . (1

 أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية كعضو عامل مدة ال تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الدورة األولى . (2

 ترشيح من الغير .أن يتقدم العضو بترشيح نفسه بشخصه او أن يقبل ال (3

 المادة الواحد والعشرون :

 شروط اإلنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة :

 يتم االنتخاب باالقتراع االلكتروني عن طريق إدارة الجمعيات بالهيئة . (1

 يتم االعالن عن المرشحين في شتى وسائل التواصل لدى الجمعية . (2
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 المادة الثانية والعشرون :

 ة مجلس إدارة الجمعية :أحقية التصويت لعضوي

 أن يكون الناخب عضو عامال في الجمعية أثناء عثقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات أعضاء  مجلس إدارة الجمعية للفترة المقبلة . (1

 عضو من الناخبين المسجلين في الجمعية عند اختيار مجلس االدارة في الدورة األولى . 50يشترط تصويت  (2

 يلة تواصل حديثة خاصة بها .توفر الجمعية وس (3

 المادة الثالثة والعشرون :

 مالحظات عامة :

 تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجالت االزمة لضمان سير العمل فيها . (1

 15الل وفي حةال لةم يعتةر  عليهةا خة أسبوعينيرفع مجلس االدارة محاضر إجتماعاته إلى الرئاسة التنفيذية للهيئة خالل مدة ال تتجاوز  (2

 نهائيا . قراره يوم فتعتبر نافذه وفي حال االختالف عليها يسوى األمر وديا وإن تعذر ذلك يحتكم إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات ويعتبر 

ال  يعتبةر األنظمةةكل ما لم يصدر فيه نص صريح فيما تقدم تطبق عليه األنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية وكل مةا يخةالف هةذه  (3

 غيا .

السةائدة فةي المملكةة العربيةة السةعودية هةي المحكمةة فةي ذلةك ويجةري  االنظمةةفي حال حدوث خالف بين الجمعية وأي جهه أخةرى فةان  (4

 في المملكة العربية السعودية . التحكيم 

 لمجلس الرئاسة التنفيذية للجمعيات حق تفسير هذه الالئحة . (5
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