سياسة إنشاء الفروع
لجمعية فيض النسائية
استنادا إلى المادة الثالثة من نظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة الصادر بالمرسوم الملكً رلم (م )8/تارٌخ 9347/20/99هـ
التً تنص على ٌ" :جوز للجمعٌة أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافمة الوزارة على ذلن ،وتحدد الالئحة األساسٌة
طرٌمة تكوٌن هذه الفروع واختصاصاتها ،وغٌر ذلن من األحكام المتعلمة بها".
وبناء على ذلنٌ ،مكن لجمعٌة طهور أن تبادر بفتح فروع لها ،شرٌطة أن تنص الالئحة األساسٌة للجمعٌة على إمكانٌة ذلن،
على أن ٌباشر الفرع عمله بموجب التالً:
9ـ للجمعٌة الحك فً إنشاء فروع لها فً كافة أنحاء المملكة وفما للشروط التالٌة:
* تمدٌم دراسة جدوى اجتماعٌة لتأسٌس فرع للجمعٌة ،وبما ال ٌتعارض مع الئحة االساسٌة للجمعٌة.
*موافمة الجمعٌة العمومٌة للجمعٌة على فتح الفرع.
*موافمة وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة على فتح الفرع.
 0ـ الغاٌة من فتح الفرعٌ :عمل الفرع على تحمٌك أهداف أو بعض أهداف جمعٌة فٌض المنصوص علٌها فً الالئحة األساسٌة
للجمعٌة وضمن رؤٌة ورسالة الجمعٌة.
4ـ ٌتم تزوٌد وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بعنوان ممر الفرع ووسائل التواصل معه.
مجلس إدارة الفرع:
 9ـ ٌتكون مجلس إدارة الفرع من رئٌس ونائب رئٌس وأعضاء ال ٌمل عددهم عن أثنٌن وال ٌزٌد عن خمسة من العاملٌن
السعودٌٌن بالجمعٌة ٌتم اختٌارهم من لبل مجلس ادارة الجمعٌة ،وٌستبدل العضو فً حال استماله من الجمعٌة بعضو آخر.
 0ـ مدة مجلس إدارة الفرع (سنتان) لابلة للتجدٌد مرة واحدة لكل عضو .ال ٌجوز ألي من أعضاء مجلس إدارة الفرع أن ٌكون
عضو فً مجلس إدارة الجمعٌة أو أي مجلس من مجالس إدارة الفروع األخرى.
4ـ ٌرتبط رئٌس الفرع مع المدٌر التنفٌذي للجمعٌة إدارٌاً ،وٌرتبط مع كل من مساعدي المدٌر التنفٌذي والمدٌر الفنً من ناحٌة
التنسٌك.
3ـ ٌعمد اجتماع مجلس إدارة الفرع بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس ،كما تصدر لرارات مجلس الفرع بأغلبٌة
األصوات الحاضرٌن ،وعند تساوي األصوات ٌكون صوت الرئٌس مرجحاً .وال تعتبر لرارات مجلس الفرع نافذة إال بعد
اعتمادها من اإلدارة التنفٌذٌة للجمعٌة وإشعار الفرع بذلن.
5ـ ٌجوز للمدٌر التنفٌذي للجمعٌة دعوة رئٌس الفرع لحضور اجتماعات إدارة الجمعٌة.
6ـ ٌمدم رئٌس الفرع إلدارة الجمعٌة تمرٌرا ً عن نشاطات الفرع كما ٌمدم خطة الفرع ومٌزانٌته المستمبلٌة.
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7ـ ٌعمد مجلس إدارة الفرع اجتماعا ً واحدًا شهرٌا على االلل وتعد محاضر لالجتماعات وترسل نسخة منها لمجلس إدارة
الجمعٌة العتمادها.
إيرادات ومصروفات الفرع:
جمٌع إٌرادات الفرع بمختلف أنواعها وأشكالها تصب فً حسابات الجمعٌة الرئٌسة لبل نهاٌة كل ٌوم عمل وفما للمعطٌات
التالٌة:
* ٌتم إٌداع المبالغ المالٌة فً حساب الجمعٌة الرئٌسٌة وٌتم إرسال تمرٌر مالً عن اإلٌداعات لإلدارة المالٌة الرئٌسٌة بالجمعٌة.
*ال ٌجوز لمجلس إدارة الفرع التصرف فً أموال الفرع لغٌر أهداف الجمعٌة.
*ال ٌجوز االلتراض واإللراض باسم الفرع.
تمرٌرا مالًٌا ربع سنوٌة للجمعٌة.
*ٌمدم الفرع
ً
*تتم المصروفات بسندات وأوراق أصلٌة مصحوبة بأمر صرف معتمد من إدارة الجمعٌة.
تمرٌرا مالٌا بذلن إلى مجلس إدارة
*ٌراجع حسابات الفرع مراجع حسابات لانونً معتمد من مجلس إدارة الجمعٌة وٌرفع
ً
الجمعٌة وإدارتها التنفٌذٌة.
أنشطة الفرع:
ٌعمل الفرع على ممارسة كافة األنشطة الواردة فً اللوائح المنظمة للجمعٌة وبما ال ٌتعارض معها وٌتناسب مع ظروف الفرع
وتشمل األنشطة التالٌة:
*تمدٌم االستشارات الفنٌة والمهنٌة لإلدارة التنفٌذٌة للجمعٌة وفروعها.
*التنظٌم واالشتران فً إلامة المعارض فً مجال نشاطات الجمعٌة بالتنسٌك مع مجلس إدارة الجمعٌة أو من ٌنوب عنها.
*المشاركة فً بناء لاعدة معلومات ودراسات إحصائٌة ومٌدانٌة عن عمالء الجمعٌة.
*التنسٌك مع اإلعالم فٌما ٌخص نشاطات الفرع.
*إعالم أعضاء الفرع عن نشاطات ولرارات الجمعٌة والفروع األخرى وحثهم على المشاركة فٌها.
*تزوٌد األعضاء بما ٌستجد من بحوث ومماالت متخصصة عند توفرها.
*تنظٌم الرحالت والبرامج الترفٌهٌة وإلامة المسابمات.
تمرٌرا شهرًٌا عن جمٌع نشاطاته لإلدارة التنفٌذٌة بالجمعٌة.
*ٌمدم الفرع
ً
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*أي أنشطة أخرى فً مجال التوعٌة والتثمٌف وخدمات مرضى السرطان التً ٌمترحها الفرع وتوافك علٌها اإلدارة التنفٌذٌة
حسب األنظمة.
أحكام عامة:
 9ـ ٌتم تخصٌص نطاق مولع إلكترونً لكل فرع من فروع الجمعٌة ،ولكل فرع الحك فً فتح حساب خاص به على منصات
التواصل االجتماعً تحت إشراف العاللات العامة واإلعالم بالجمعٌة.
0ـ تجري مخاطبة الجهات الرسمٌة فٌما ٌتعلك بالفرع من لبل اإلدارة التنفٌذٌة للجمعٌة.
4ـ إذا لم ٌتمكن الفرع خالل سنة من تارٌخ إنشائة من المٌام بنشاط مرض بما ٌحمك أهداف الجمعٌة ٌموم رئٌس مجلس إدارة
الجمعٌة بدعوة مجلس إدارة الفرع إلى اجتماع طارئ لمنالشة األسباب التخاذ اإلجراءات المناسبة.
3ـ إذا ُحل الفرع (ألي سبب كان) فٌتم إشعار وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بذلن ،كما ٌتم ضم جمٌع الممتلكات الخاصة
بالفرع إلى ممتلكات الجمعٌة ،وفً هذه الحالة فللجمعٌة الحك بفسخ عمود العاملٌن فً الفرع بسبب الحل ،وٌعد ذلن سببا
مشروعا لفسخ العمد .وللجمعٌة الحك فً فسخ أٌة عمود أخرى متعلمة بالفرع لهذا السبب.
 5ـ ما لم ٌرد به النص فً هذه الوثٌمةٌ ،نطبك علٌه ما ورد فً الالئحة االساسٌة للجمعٌة واللوائح والسٌاسات التنظٌمٌة السارٌة
فٌها.
6ـ ٌعمل بهذه الوثٌمة من تارٌخ اعتمادها من مجلس إدارة الجمعٌة.

