الالئحة األساسية للجمعية السعىدية لألشعة التذاخلية
اسم الجمعية ومقرها
تنشؤ فً المملكة العربٌة السعودٌة جمعٌة علمٌة صحٌة تسمى الجمعٌة السعودٌة لألشعة التداخلٌة وٌكون ممرها الرئٌسً مدٌنة الدمام.
أهذاف الجمعية
تهدف الجمعٌة السعودٌة لألشعة التداخلٌة إلى تحمٌك ماٌلً:
.1تنمٌة الفكر العلمً المهنً فً مجال تخصص األشعة التداخلٌة وتطوٌراألداء العلمً والمهنً ألعضاء الجمعٌة.
.2إتاحة الفرصة للعاملٌن فً مجاالت تخصص واهتمامات الجمعٌة لإلسهامفً حركة التمدم العلمً والمهنً فً هذه المجاالت.
.3تٌسٌر تبادل اإلنتاج العلمً واألفكار العلمٌة والمهنٌة فً مجال اهتماماتالجمعٌة لألشعة التداخلٌة بٌن المإسسات والهٌئات المعنٌة داخل وخارج
المملكة.
.4تمدٌم المشورة والمٌام بالدراسات الالزمة لرفع مستوى األداء فً مجاالت اهتمام الجمعٌة فً المإسسات والهٌئات المختلفة.
.5المساهمة فً وضع معاٌٌر ممارسة المهنة فً األشعة التداخلٌة والمشاركة فً مرالبة أدائها والمحافظة علٌها.
.6المساهمة فً رفع مستوى الوعً الصحً لدى الجمهور.
وشاط الجمعية
تحمك الجمعٌة أهدافها المذكورة فً) المادة الثانٌة (بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالٌة:
.1عمد المإتمرات والندوات والحلمات الدراسٌة لبحث المضاٌا المتصلة بمجاالت األشعة التداخلٌة.
.2إجراء البحوث العلمٌة فً مجاالت األشعة التداخلٌة وما ٌتصل بها من معرفة والتشجٌع على إجرائها ونشر نتائج هذه البحوث وتوزٌعها وتبادلها
مع الهٌئات المعنٌة.
.3إصدار مجلة أو نشرة دورٌة أو كالهما تعنى بنشر البحوث والدراسات التً تتصل بمجاالت اهتماما األشعة التداخلٌة.
.4إصدار النشرات والمطبوعات التوعوٌة وغٌرها من وسائل التوعٌة الصحٌة لرفع المستوى المعرفً والتوعوي لدى الجمهور فً مجاالت األشعة
التداخلٌة.
.5المٌام بالرحالت العلمٌة وتنظٌم المسابمات العلمٌة الثمافٌة فً مجال األشعة التداخلٌة.
.6المساهمة فً برنامج التدرٌب والتعلٌم المستمر فً مجاالت األشعة التداخلٌة.
.7المشاركة فً المعارض والندوات المحلٌة والدولٌة.
.8دعوة العلماء والمفكرٌن ذوي العاللة للمشاركة فً نشاطات الجمعٌة.
.9إصدار المواعد واألدلة السرٌرٌة فً مجال األشعة التداخلٌة.
.10المشاركة فً تموٌم المإهالت العلمٌة المهنٌة واألداء المهنً للممارسٌن فً مجال األشعة التداخلٌة باالتفاق مع الجهات ذات العاللة.
. 11تمدٌم المشورة الفنٌة للجهات الصحٌة المختلفة فٌما ٌخص الممارسات واألنشطة واإلجراءات الصحٌة وتموٌم المنشآت الصحٌة لغرض
اعتمادها لتمدٌم الخدمة.
إجراءات إوشاء الجمعية السعىدية لألشعة التذاخلية
.1مع مراعاة عدم تكرار الجمعٌة ذات التخصص الواحد سواء فً الهٌئة أو فً المإسسات العلمٌة والصحٌة األخرى بالمملكة تنشؤ الجمعٌة بمرار
من مجلس األمناء بالهٌئة بناء على التراح مجلس الجمعٌات العلمٌة الصحٌة بالهٌئة.
.2بعد صدور لرار إنشاء الجمعٌة وإلى أن ٌتم تشكٌل مجلس إدارة الجمعٌة تتولى كافة االختصاصات وتموم بجمٌع اإلجراءات لجنة تؤسٌسٌة مإلتة
ٌشكلها مجلس الجمعٌات العلمٌة الصحٌة من خمسة أعضاء) مإسسٌن (ختارون أحدهم رئٌسا.
ٌ.3نتهً عمل اللجنة المشار إلٌها فً ( ) 2بعمد أول جمعٌة عمومٌة ٌتم فٌها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة وذلن خالل مدة ألصاها سنة بعد
لرار مجلس األمناء بالموافمة على إنشاء الجمعٌة وعلى رئٌس اللجنة تمدٌم تمرٌر مفصل للجمعٌة العمومٌة عما لامت به اللجنة من أعمال.

العضىية وشروطها وإجراءاتها
تكىن العضىية على ثالثة أوىاع:
عضىية عاملة :ويتشرط لها
.1أن ٌكون طالب العضوٌة حاصال على مإهل علمً فً تخصص األشعة التداخلٌة ومسجال لدى الهٌئة.
.2أن ٌكون من الممٌمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة أو إحدى دول مجلس التعاون الخلٌجً.
.3أن ٌتمدم بطلب انضمام إلى الجمعٌة.
.4أن ٌدفع ماتمرره الجمعٌة من رسوم تسجٌل واشتراكات سنوٌة.
.5أن ٌصدر بمبوله لرار من مجلس إدارة الجمعٌة وٌبلغ بذلن.
عضىية شرفية:
وتمنح لمن ٌختاره مجلس إدارة الجمعٌة ممن لدموا لها خدمات مادٌة أو معنوٌة أوساهموا فً تطوٌر مجاالت اهتمامها داخل المملكة وخارجها وتمنح
العضوٌةالشرفٌة بمرار من مجلس إدارة الجمعٌة بعد موافمة الجمعٌة العمومٌة وٌعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجٌل واالشتراكات
ولعضو الشرف نم غٌر
المتخصصٌن بمإهل علمً فً تخصص الجمعٌة حضور جلسات الجمعٌة العمومٌة واالشتران فً المنالشات دون أن ٌكون له حك التصوٌت.
عضىية اوتساب :ويتمتع بها
.1من ٌحمل مإهال صحٌا فً تخصص األشعة التداخلٌة من غٌر الممٌمٌن بالمملكة.
.2من ٌحمل مإهال فً تخصص صحً غٌر تخصص األشعة التداخلٌة من الممٌمٌن داخل المملكة أو خارجها.
.3طالب الكلٌات الطبٌة والطبٌة التطبٌمٌة والكلٌات والمعاهد الصحٌة والفنٌة ذات العاللة بتخصص األشعة التداخلٌة.
.4العاملون المهتمون فً مجاالت األشعة التداخلٌة ممن التتوفر فٌهم شروط المإهل العلمً المحدد للعضوٌة العاملة .وٌعفى العضو المنتسب من
نصف لٌمة االشتران السنوي وٌجوز له حضور جلسات الجمعٌة العمومٌة ولجانها المختلفة واالشتران فً المنالشات دون أن ٌكون له حك
التصوٌت.
مزايا العضىية:
.1األولوٌة فً الترشٌح للمهام التً تكلف بها الجمعٌة.
.2تخفٌض رسوم حضور الندوات واللماءات العلمٌة التً تنظمها الجمعٌة.
.3تلمً النشرات والدورٌات التً تصدرها الجمعٌة بمٌمة مخفضة.
اوتهاء العضىية
تنتهً العضوٌة فً الجمعٌة فً الحاالت التالٌة:
.1انسحاب العضو خطٌا أو وفاته.
.2إذا فمد العضو شرطا من شروط العضوٌة.
.3إذا لم ٌسدد العضو االشتران السنوي بعد مضً سنة على استحماله وال تسمط العضوٌة فً هذه الحالة إال بعد إخطار العضو خطٌا بوجوب سداد
االشتران وإال ستسمط عضوٌته وٌكون اإلخطار خالل األشهر الثالثة
األخٌرة من السنة المشار إلٌها.
.4المٌام أو التسبب بؤي عمل أو نشاط ٌترتب علٌه إلحاق الضرر المادي أو األدبً أو المهنً بالجمعٌة أو مجلس إدارتها أو مجال األشعة التداخلٌة
وٌجب أن ٌسبك إسماط العضوٌة فً هذه الحالة تحمٌك ٌمره مجلس اإلدارة وتثبت فٌه مسإولٌة العضو وفً جمٌع الحاالت المشار إلٌها أعاله) عدا
الوفاة (ال تنتهً العضوٌة إال بصدور لرار بذلن من مجلس اإلدارة وٌخطر العضو خطٌا بمرار إنهاء العضوٌة خالل أسبوعٌن من صدوره فً جمٌع
الحاالت وال ٌسترد العضو ما سبك سداده من رسوم لتسجٌل أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غٌر ذلن.

إعادة العضىية
ٌ.1جوز إعادة العضوٌة إلى العضو ,بناءا على طلبه النتفاء السبب المنصوص علٌه فً الفمرة ( ) 3من المادة السادسة بمرار من مجلس اإلدارة بعد
سداد الرسوم المتؤخرة أو رسوم اشتران لمدة ثالث سنوات
أٌهما ألل.
ٌ.2جوز إعادة العضوٌة إلى العضو ,بناءا على طلبه الذي أسمطت عنه العضوٌة للسبب أو األسباب المنصوص علٌها فً الفمرة  4من المادة
السادسة بمرار من مجلس اإلدارة.
.3مع مراعاة ماجاء فً الفمرة  1أعاله ٌجوز إعادة العضوٌة للمرة الثانٌة وتعتبر األخٌرة تسمط بعدها عضوٌته نهائٌا إذا أنهٌت للسبب ذاته.
.4الٌجوز إعادة العضوٌة للعضو الذي أسمطت عنه العضوٌة للمرة الثانٌة للسبب أو األسباب المنصوص علٌها فً الفمرة  4من المادة السادسة.
الجمعية العمىمية
تتكون الجمعٌة العمومٌة من جمٌع األعضاء العاملٌن الذٌن سددوا اشتراكاتهم السنوٌة وتعمد الجمعٌة العمومٌة اجتماعا عادٌا فً موعد ٌ ُحدد فً كل
عام ,وٌعد مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة وٌدعو رئٌس الجمعٌة إلى اجتماعاها وٌجوز أن تعمد الجمعٌة العمومٌة اجتماعا غٌر عادي
بناء على طلب ُخمس أعضائها أو رئٌس الجمعٌة وتسري فً شؤن االجتماع غٌر العادي أحكام االجتماعات غٌر العادٌة لمجلس اإلدارة .تكون
اجتماعات الجمعٌة العمومٌة صحٌحة بمن حضر على أن ٌطلب من أعضاء الجمعٌة العاملٌن الحضور شخصٌا بدعوة مكتوبة لبلها بمدة التمل عن
ستٌن ٌوما وان لم ٌتمكن العضو من الحضور فٌجوز إنابة عضو عامل آخر بخطاب مولع من العضو ومصدق علٌه من الجمعٌة وٌكون للموكل الحك
فً التصوٌت باسم من وكله إال أن ٌنص على غٌر ذلن.
اختصاصات الجمعية العمىمية
تسعى الجمعٌة العمومٌة إلى تحمٌك أهداف الجمعٌة ولها على وجه الخصوص ماٌلً:
.1إلرار المٌزانٌة السنوٌة للجمعٌة وحساباتها الختامٌة لكل سنة.
.2اعتماد التمرٌر السنوي الذي ٌعده مجلس اإلدارة عن نشاط الجمعٌة.
.3انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
.4منالشة خطة العمل الممدمة من لبل مجلس اإلدارة وإلرارها.
.5التراح حل مجلس اإلدارة وتنظٌم انتخابات جدٌدة.
.6الموافمة على إنشاء فروع للجمعٌة بناءا على توصٌة من مجلس اإلدارة.
.7تعٌٌن مراجع لانونً خارجً لحسابات الجمعٌة وتحدٌد أتعابه.
رئيس شرف الجمعية
ٌجوز لمجلس اإلدارة التراح رئٌس شرف للجمعٌة من بٌن الشخصٌات العامة المعروفة باهتمامها بمجاالت عمل الجمعٌة ومن لهم مساهمات مادٌة
ومعنوٌة للجمعٌة والرفع بذلن لمجلس الجمعٌات العلمٌة الصحٌة.
مىارد الجمعية وميزاوياتها
أولا :تتكىن مىارد الجمعية مه
.1رسوم االشتران السنوي لألعضاء.
.2حصٌلة ماتبٌعه الجمعٌة من مطبوعات ونشرات وماتمدمه من خدمات فً حدود أهدافها مثل تمدٌم المشورة وإجراء البحوث لصالح الغٌر.
.3إٌرادات ماتعمده الجمعٌة من برامج علمٌة أو دورات تدرٌبٌة فً مجال تخصصها وما تنشئه من مإسسات لخدمة أهدافها.
.4الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التً تمدمها الدولة للجمعٌة أو ماتمدمه الهٌئات العامة والشركات والمإسسات الخاصة أو األفراد والتً ٌمرر
مجلس اإلدارة لبولها.
.5ماتمدمه الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة من دعم للجمعٌة.

ثاويا ا :ميزاوية الجمعية والحسابات الختامية
 .1تبدء السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للمملكة.
.2تعد الحسابات الختامٌة وفما للمواعد واألعراف المهنٌة.
ٌ.3كون رئٌس الجمعٌة وأمٌن المال مسإلٌن أمام المجلس عن األعمال والتصرفات المالٌة للجمعٌة.
ٌ.4عد أمٌن المال ومحاسب الجمعٌة مٌزانٌتها السنوٌة متضمنة اإلٌرادات والمصروفات المتولعة وٌمدمها لمجلس اإلدارة الذي ٌعرضها بعد الموافمة
علٌها على الجمعٌة العمومٌة إللرارها.
ٌ.5مدم مراجع الحسابات المانونً الخارجً تمرٌره السنوي إلى مجلس اإلدارة لٌعرض مع الحساب الختامً على الجمعٌة العمومٌة.
تكىيه مجلس اإلدارة
ٌ.1تولى إدارة الجمعٌة مجلس إدارة مكون من عدد من األعضاء ٌتراوح عددهم بٌن سبعة وأحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعٌة العمومٌة بااللتراع
السري من بٌن أعضاء الجمعٌة العاملٌن المرشحٌن لعضوٌة مجلس اإلدارة الذٌن تتوفر فٌهم شروط الترشٌح.
.2مدة عضوٌة المجلس ثالث سنوات لابلة للتجدٌد.
.3إذا تغٌب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن اجتماعات المجلس ثالث مرات متتالٌة دون عذر ممبول فٌعتبر العضو مستمٌال.
.4عند شعور أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب ٌحك لمجلس اإلدارة اختٌار عضو بدٌل أن ٌعطى األولوٌة لألعضاء الممترع علٌهم سابما حسب
أعلى األصوات على أن تحاط الجمعٌة العمومٌة بذلن فً أول اجتماع لها بعد إنضمام العضو البدٌل لمجلس اإلدارة.
اجتماعات مجلس اإلدارة
ٌعمد مجلس اإلدارة اجتماعا عادٌا كل ثالثة أشهر على األلل وال ٌكون اجتماعه صحٌحا إال بحضور أغلبٌة أعضائه وٌجوز له عمد اجتماع غٌر
عادي إذا طلب ذلن نصف أعضائه على األلل أو ُخمس أعضاء الجمعٌة العمومٌة أو رئٌس الجمعٌة وٌكون االجتماع غٌر العادي لبحث مسؤلة أو
مسائل محدده فً طلب عمده والٌجوز فً هذا االجتماع منالشة أي أمر لم ٌرد فً طلب عمده وتكونة لرارات مجلس اإلدارة صحٌحة متى صدرت
بؤغلبٌة أصوات الحاضرٌن وعند تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس.
اختصاصات مجلس اإلدارة
ٌختص مجلس اإلدارة بما ٌلً:
.1التراح مٌزانٌة الجمعٌة.
.2إعداد جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة.
.3التراح السٌاسة العامة للجمعٌة فً إطار األهداف الواردة فً هذه المواعد ,وعرضها على الجمعٌة العمومٌة إللرارها.
.4التراح اللوائح الداخلٌة للجمعٌة وتنظٌم عملها.
.5تكوٌن اللجان والمجموعات المتخصصة ألداء مهام الجمعٌة ونشاطها.
.6إعداد التمرٌر السنوي لنشاط الجمعٌة ورفعه إلى مجلس الجمعٌات بعد اعتماده من الجمعٌة العمومٌة.
.7تحدٌد االشتراكات السنوٌة لألعضاء.
.8الموافمة على إجراء الدراسات واألبحاث.
.9الموافمة على عمد الندوات والدورات والحلمات الدراسٌة وفك األنظمة المتعلمة بذلن التً تتبعها الهٌئة.
11لبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
11متابعة تنفٌذ لرارات مجلس الجمعٌات العلمٌة الصحٌة.
12انتخاب رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه وأمٌن المال.

مهام رئيس مجلس اإلدارة:
رئٌس الجمعٌة المنتخب هو رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة وٌتولى المهام التالٌة:
ٌ.1تولى اإلدارة العامة للجمعٌة وٌرأس جلساتها.
ٌ.2مرر جدول أعمال مجلس اإلدارة.
ٌ.3دعو الجمعٌة العمومٌة لالجتماع.
ٌ.4ولع األوراق التً تتضمن تعهدات مالٌة أو مسإولٌات أدبٌة.
ٌ.5مثل الجمعٌة فً المناسبات التً تستدعً ذلن.
ٌ.6مثل الجمعٌة أمام الغٌر وٌنوب عنها فً االتصال بالجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة فً المملكة وخارجها.
مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة:
ٌعاون الرئٌس وٌموم بواجباته فً حالة غٌابه وٌتمتع بجمٌع صالحٌاته.
مهام أمين مجلس اإلدارة:
ٌ.1ساعد الرئٌس فً إدارة الجمعٌة وٌحضر جدول أعمال الجلسات وٌعرضه على الرئٌس للتصدٌك علٌه.
ٌ.2حرر التمرٌر السنوي للجمعٌة وٌعرضه على الرئٌس للتصدٌك علٌه.
ٌ.3حرر محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة وٌسجلها فً السجالت الخاصة بها.
.4اإلشراف على سجل األعضاء وسجل محاضر الجلسات.
مهام أمين المال:
ٌ.1تولى استالم االشتراكات وجمٌع المستحمات المالٌة للجمعٌة.
ٌ.2موم بدفع المبالغ المستحمة على الجمعٌة.
ٌ.3ولع األوراق الداخلٌه ضمن اختصاصه.
ٌ.4ودع أموال الجمعٌة فً أحد البنون داخل المدٌنة ممر الجمعٌة وٌولع سوٌا مع الرئٌس على أوراق الصرف المالٌة.
ٌ.5عد التمرٌر السنوي عن مٌزانٌة الجمعٌة وٌعرضه بعد مراجعته من المحاسب المانونً على مجلس اإلدارة إللراره ثم عرضه على الجمعٌة
العمومٌة.
ٌ.6حفظ سجل مالٌة الجمعٌة وٌكون مسإوال عنه.
شروط الترشيح واالنتخاب لعضوية مجلس إدارة الجمعية
.1أن ٌكون من البارزٌن فً مجال األنشطة التً تهتم بها الجمعٌة.
.2أن ٌكون لد مضى على حصوله على المإهل العلمً فً أحد تخصصات الجمعٌة مدة التمل عن خمس سنوات.
.3أن ٌكون لد مضى على عضوٌته الجمعٌة كعضو عامل مدة التمل عن ثالث سنوات وٌستثنى من ذلن الدورة األولى.
.4أن ٌتمدم العضو لترشٌح نفسه بشخصه أو أن ٌمبل الترشٌح من الغٌر.
ٌ.5تم االنتخاب بااللتراع السري وبحضور ممثل لمجلس الجمعٌات وتعتمد الجمعٌة العمومٌة آلٌة الترشٌح واالنتخاب بناءا على التراح من مجلس
اإلدارة وإذا تعذر حضور النصاب النظامً للجمعٌة العمومٌة جاز
لمجلس الجمعٌات أن ٌمرر االلتراع بالبرٌد.
أحقية التصويت لعضوية مجلس إدارة الجمعية:
.1أن ٌكون الناخب عضوا عامال فً الجمعٌة أثناء عمد الجمعٌة العمومٌة الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة للفترة الممبلة.
.2أن ٌحضر لالنتخابات بشخصه وٌجوز توكٌل عضو عامل آخر خطٌا مذٌال بتولٌعه ومصدق علٌه من رئٌس الجمعٌة.

أحكام عامة
.1تنظم الجمعٌة وتحفظ فً ممرها الرئٌسً السجالت الالزمة لضمان سٌر العمل فٌها.
ٌ.2رفع مجلس اإلدارة محاضر اجتماعاته إلى أمٌن عام الهٌئة وفً حال لم ٌعترض علٌها خالل ٌ 15وما فتعتبر نافذة وفً حال االختالف علٌها،
ٌسوى األمر ودٌا وإن تعذر ذلن ٌحتكم إلى مجلس الجمعٌات وٌعتبر لراره نهائٌا.
.3كل ما لم ٌصدر فٌه نص صراحة فٌما تمدم تطبك علٌه األنظمة السائدة بالمملكة العربٌة السعودٌة وكل ما ٌخالف هذه األنظمة ٌعتبر الغٌا.
.4فً حالة حدوث خالف بٌن الجمعٌة وأي جهة أخرى فإن األنظمة السائدة فً المملكة العربٌة السعودٌة هً المحكمة فً ذلن وٌجري التحكٌم فً
المملكة العربٌة السعودٌة.
.5لمجلس الجمعٌات العلمٌة الصحٌة حك تفسٌر هذه الالئحة.
.6تطبك مواد هذه الالئحة على الجمعٌات الجدٌدة التً تنشآ بعد إلرارها أما الجمعٌات المائمة ولت صدور الالئحة فإن تطبٌك هذه الالئحة علٌها ٌبدأ
فور موافمة الجمعٌة العمومٌة ألي منها على انتمالها إلى إشراف الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة.

