
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



         
  
  

 )1 : ( :  
  : ومعانيها الموضحة أدناهمدلوالتها  إلى في هذا المستند يرد ذآرها أينماتشير العبارات التالية 

   . السعوديين في أستراليا طالبأندية ال المنظمة ألعمال الئحةال: الئحةهذه ال

    .آانبراالعربية السعودية في  بسفارة المملكةالملحق الثقافي : الثقافيالملحق 

  .أستراليافي  السعودية الملحقية الثقافية: الملحقية الثقافية

  .السعوديين في أستراليا طالبال نادي: النادي

  .من قبل أعضاء النادي قانونيًاانتخابًا والمنتخب  المنتظم عضو النادي: رئيس النادي

ين /المنتخبين ومجموع األعضاء : دارية للناديإلة االهيئ يهم مسؤوليات إدا     أو المعين ع عل ذين تق ة رال
  . النادي

البال عوديين  طالبال  :ط ترالياالس ي أس ون ف ذين يدرس توفين ال ي  المس روط العضوية ف ةلش  األندي
   .األنديةلشروط العضوية في  المستوفياتعوديات الالتي يدرسن في أستراليا السطالبات الو

ة ال البجمعي ة : ط عوديين  مجموع الب الس وية  الط روط العض توفين لش ادي  المس ي الن ين ف والمنتم
  .لجامعة واحدة

ادي   لشروط العضوية  اتالمستوفيالطالبات السعوديات مجموعة : جمعية الطالبات  اتوالمنتمي في الن
   .لجامعة واحدة

   .يجمعهم تخصص واحد السعوديين الذين طالبمجموعة ال: الرابطة العلمية 

  .في أستراليا نالسعوديي طالبالجمعية العمومية لنادي ال :للنادي العموميةالجمعية 



אא 

       
 

 )2 (   :  
تراليا  آال  ي أس عوديين ف ة الطالب الس ال أندي يير أعم ة لتس ذه الالئح ـُعتمد ه ن ت دءًا م دة ب ة موح ئح

ق ٢/١٢/١٤٣٤ ـ المواف ة . م٨/١٠/٢٠١٣ه ل أندي ة لعم د المنظم ًا للقواع ياغتها وفق ت ص د تم وق
ة السعودية    ة العربي ويحق  . الطالب السعوديين في الخارج والمعتمدة من وزارة التعليم العالي بالمملك

ذه الال  /للملحقية الثقافية أن تجري أية تغييرات و ى ه واًء بالحذف أو اإلضافة،     أو تعديالت عل ئحة، س
    .  وذلك بعد مصادقة الملحق الثقافي عليها ثم نشرها في موقع الملحقية اإللكتروني

ا       ى موقعه ذه الالئحة عل ي  تلتزم الملحقية الثقافية بنشر ه زوَّد   www.sacm.org.auاإللكترون ، وُي
وتكون هذه الالئحة ملزمة لجميع الطالب المبتعثين في  . للعمل بموجبهاكترونية عنها آل ناٍد بنسخة إل

  . أستراليا 

 

 )3  (    :  
ة      ة التابع ديات اإللكتروني تعد أسماء وشعارات أندية الطالب وعناوينها على صفحات اإلنترنت والمنت

ا  ى الصفحات االجتماعله ا عل ةومواقعه ا   ي ا م ة، ويسري عليه ة لألندي وق المحفوظ ن ضمن الحق م
وائح     ة ول ن أنظم ة م طة األندي ى أنش ري عل ة    . يس عوديون أي الب الس ة الط ل أندي وز أن تمث وال يج

ن     ي أعضائها م ة ف ة أو متمثل ي شخصياتها اإلعتباري واًء ف ة، س ية أو ديني ة أو سياس اءات حزبي انتم
اونيهم وترشيحهم    وتقوم عضوية األن. الطالب السعوديين ين ومع دية على مبدأ تطوع الرؤساء المنتخب

ألنفسهم، وبمجرد إستالمهم لمهامهم يكونوا ملزمين بالوفاء بكافة الصالحيات والمهام المحددة لهم في 
ة تجاوزات في أنشطتها             . هذه الالئحة ة مسؤولة بشكٍل مباشر عن أي ة لألندي ات اإلداري وتكون الهيئ

 .و تسيء إلى سمعة المملكة العربية السعودية وعالقتها بالدولة المضيفةتخل بهذه الالئحة أ



אא 

      

 )3 (   :  
ة       رئيس الفخري لألندي دا ال ر . يعد سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا ونيوزيلن ة   وتعتب الملحقي

ذه     الثقا ة بصياغة ه ة المعني فية هي الجهة اإلشرافية المباشرة على أندية الطالب السعوديين والمرجعي
  . الالئحة ومراقبة تطبيقها والتعديل عليها وتطبيق الجزاءات على المخالفين لها في محيط إشرافها

 )4  (   :   
  : مهام السفارة: أوال 

  : فيما يلي الئحةهذه البموجب م السفارة مهاتتمثل 

  . ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين نديةالرئاسة الفخرية لأل .١
ة العضوية في مجلس ادارة األ .٢ دير الشؤون اإلعال     ندي ة في م فارة   ممثل ة بالس شؤون   ومشرف مي

 .السفير للمشارآة في عضوية المجلس يختارهمو من أ السعوديين

  :حقية الثقافيةمهام المل: ثانيا 

  : فيما يلي الئحةهذه البموجب الملحقية الثقافية مهام  تتمثل

 . على تنفيذها ومراجعتها شرافواإل نديةوضع خطة العمل السنوية الرئيسية لأل .١
 .الطارئةفي الظروف  نديةلألوضع واعتماد خطط العمل  .٢
 تحقيق أهدافهاعلى  نديةاأل ةومساعد ،ومتابعة تنفيذها نديةعلى خطط العمل السنوية لأل شرافاإل .٣

 .ومعالجة مشكالتها
 .ريةدااإلووحداتها  نديةالعام على شؤون األ شرافاإل .٤
ة مراجعة عمل وبرامج األ .٥ رارات         ندي اذ الق ا إن وجدت واتخ ى أي منه والمالحظات المسجلة عل

 .في هذا الشأنالمناسبة 
 . وأعضائها نديةالفصل في الموضوعات الطارئة المتعلقة باأل .٦
رد نو مأرئيس النادي أو هيئته اإلدارية مجتمعة طلب سحب الثقة من لفصل في حاالت ا .٧ بسبب   ةف

 . ات الالزمة في هذا الشأنأهليتهم واتخاذ القرار/أهليتهم أو عدم تجاوزاته/تجاوزاته
ين رئاسات األ .٨ ة ب ات اإلداري ي الخالف ةالفصل ف ة واأل ندي ا اإلداري ا  عضاءأو هيئاته ابعين له الت

 . في هذا الشأن الالزمة ذ القراراتواتخا



 .الالزمة في هذا الشأنتخاذ القرارات او نديةدارات األعلى أداء إ عضاءدراسة مالحظات األ .٩
 الئحة هذه البموجب  نديةاأل عضاءالحقوق المكفولة ألاإلعتراض على طلبات دراسة   .١٠

 .الالزمة في هذا الشأنواتخاذ القرارات 
ام  يأ  .١١ رىمه ل  أخ ا توآ رمين   إليه ادم الح فارة خ ن س الي أو م يم الع ن وزارة التعل م

 .  نديةألعمل اب فيما يتعلقالجهات المختصة في المملكة  أو أستراليافي الشريفين 
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  : من آل من  نديةيتكون مجلس إدارة األ

  رئيسا  ترالياالملحق الثقافي في أس
  نائبا للرئيس وأمينا عاما للمجلس مساعد الملحق للشؤون الثقافية واالجتماعية

  عضوًا  مساعد الملحق للشؤون المالية واإلدارية 
  عضوًا  مدير الشؤون اإلعالمية بالسفارة

  عضوًا  مشرف شؤون السعوديين بالسفارة 
  عضوًا  مدير أآاديمية الحرمين السعودية بجاآرتا
  عضوًا  مدير المدرسة السعودية في آوااللمبور

  أعضاء  رؤساء أندية الطالب السعوديين

 )6 (   :   
ادي    إدارة األندية يعقد مجلس .١ ة   خالل النصف األول من   اجتماعه الع ن أ، ويجوز  السنة الميالدي

ه  رئ مقدمة من على دعوة بناًء ًاغير عادي يعقد اجتماعًا رئيس   (يس المجلس أو نائب ة ال د موافق ) بع
  . على األقل عضاءعلى طلب أآثر من نصف األ أو بناًء

اً   .٢ يس المجلس      بحضور نصف األ   ّالإ ال يكون اجتماع المجلس نظامي ى رئ و أعضاء باإلضافة ال
  . نائبه

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي  .٣
  . المجلس صوت معه رئيس

 . ر محضر يوضح الموضوعات التي نوقشت أثناء االجتماعيحرتم تي .٤
  . صل المحضرأعلى االجتماع بالتوقيع المجلس الذين حضروا  يقوم أعضاء .٥

 )7 (   :   
 . ى آخرإلوالعمل على تطويرها من وقت  نديةدراسة أوضاع األ .١
ن  .٢ ةالس ة الئح ا        الخاص ادقة عليه ة للمص ات المعني ى الجه ا إل ع به ا والرف ة ومراجعته  باألندي

 .   وتعديلها
 .نديةاأل نشطةعتماد خطة العمل السنوية ألادراسة و .٣
 .نديةمناقشة المالحظات على التقارير المالية واإلدارية لأل .٤
 . ووضع التوصيات المناسبة نديةمراجعة الميزانيات المخصصة لأل .٥



 . نديةيهم األ تكليف من يراه سواء من أعضائه أو من غيرهم إلنجاز ماتشكيل اللجان و .٦
اره .٧ ا /تكليف من يخت ام يراه ة مه رهم إلنجاز أي ارهم المجلس سواء من أعضائه أو من غي يخت

 .ضرورية لتسيير وتنظيم أعمال األندية المجلس
 .ألهدافها ديةنتحقيق األ من أجلجراءات والقرارات إلتخاذ مايراه مناسبا وضروريا من اإ .٨
اح   .٩ ة دراسة الطلبات واالقتراحات المقدمة الفتت دة أو   أندي ال  إجدي ة قف د     أندي ة أو ضم أو تجمي قائم

 . الئحةهذه الل وفقًااألندية نشاط 

 )8 (     :   
  ). نديةارة األإدرئيس مجلس (تماعات المجلس باسم الملحق الثقافي اجالدعوة لعقد  .١
 . إعداد جدول األعمال الجتماعات المجلس .٢
 . وإعداد محاضر االجتماعاتةتدوين وقائع الجلس .٣
 . يهاإلحفظ توصيات المجلس للرجوع  .٤
 . دادها للعرضإعالمجلس و أعضاءتلقي اقتراحات ودراسات  .٥
واردة من  وتسجيل نشاطاتها وإنجازاتها وإعداد المالحظات على التقارير ال نديةاأل أنشطةمتابعة  .٦

 . للعرض على المجلس نديةاأل



אאא 

        
 

 )9  (   :   
ها عضو   ( هإشراف النادي في محيط   أعضاءجميع من الجمعية العمومية تتكون  اره يرأس ة   تخت الملحقي
ادي خالل    الهيئةي صفة في أكون له ا تّلأ شريطة ،)في حال دعت الضرورة لذلكالثقافية  اإلدارية للن

ه دة تكليف ام  .م ة بمه ة واالجتماعي ؤون الثقافي ي إدارة الش ة ف ة ممثل ة الثقافي وم الملحقي ةوتق  رئاس
  .في حال لم يتم تعيين رئيس للجمعية الجمعيات العمومية

 

 )10  (   :   
 .م أدائهايوتقي نديةمراجعة خطط العمل مع رؤساء األ .١
ادي أو        نديةاأل أعضاءتمثيل  .٢ يس الن ة ضد رئ ق بالشكاوى المقدم ه   أعضاء ي من  أفيما يتعل هيئت

  .اإلدارية
 . السابقة والالحقة نديةراءات التسليم والتسلم بين الهيئات اإلدارية لألإجاإلشراف على  .٣
 . في الظروف الطارئة نديةاألإدارة  .٤

 

 )11  (   :   
ـُعد ا    ت ي تأديته ارية ف ة استش ة هيئ ة العمومي ا،الجمعي ة   ألعماله ة الثقافي ع الملحقي واء م ة أس و الهيئ

ن يكون أ )في حال تم تكليفهم( ي من مساعديهأأو  العمومية وال يحق لرئيس الجمعية .اإلدارية للنادي
ذه ال ي دور تنفيذي خالف ما هو محدد في ألهم  ذه ال ز جي وت .الئحة ه ة واحدة     الئحة ه ة عمومي جمعي

    .لكل ناٍد معتمد لدى الملحقية الثقافية

 

 )12  (   :   
في حال دعت    جميع الُمدن األستراليةفي  نديةرئيس للجمعية العمومية لأل بتعيين الملحق الثقافي يقوم

   .ل الملحقية الثقافيةمن قب المباشر تيارخباال تعيينال ويكون ،الضرورة لذلك



 )13  (    :   
د  .١ دعوة لعق ادي   اجال ة للن ة العادي ة العمومي ات الجمعي رؤس تماع اوز  وت ا ال يتج ا، بم اجتماعاته

ة من   الحصول على بعد إّال تماعات جن ال تعقد االأ، على جتماعين عاديين سنويًاإ الموافقة الخطي
افي ع  ا و  الملحق الثق ى انعقاده ا   ال اد جدول أعماله ة    اوتخصص   .عتم ة العمومي جتماعات الجمعي

ة   نشطة العادية لمراجعة خطط عمل الرؤساء، وتقييم أداء سيرالعمل في النادي من واقع األ الفعلي
ذ  ة لتطوير      ،المنفذة وغير المنفذة في خطة الرئيس وأسباب عدم التنفي متضمنا التوصيات الالزم

ر  ع تقري ل ورف ذلك العم ى ا ب افيإل ق الثق ة    .لملح ة العادي ة العمومي اقش الجمعي  ةيأوال تن
 . عات أخرى خالف ذلكوموض

ر من       االدعوة لعقد  .٢ د طلب أآث ادي عن ة للن ة    ٧٠جتماعات الجمعية العمومية غير العادي في المائ
دد األ  الي ع ن إجم اءم ى    عض ة، عل ة الثقافي ام الملحقي ي نظ ميا ف جلين رس د أالمس ن ال تعق

د  إّال تماعات جالا ى   بع ا و       الحصول عل ى انعقاده افي عل ة من الملحق الثق ة الخطي اد االموافق  عتم
ة         اص وتخّص .جدول أعمالها ة لمباشرة الشكاوى المقدم ر العادي ة غي ة العمومي جتماعات الجمعي

اء األ ةضد رؤس ن أأو  ندي اوزاتهم أعضاءي م بب تج ة بس ا اإلداري ة  .هيئاته اقش الجمعي وال تن
 . ية موضوعات أخرى خالف ذلكأمية غير العادية العمو

د   والهيئة االدارية الحالية إلى الرئيس الحالي على عمليات التسليم والتسلم شرافاإل .٣ الرئيس الجدي
  .الجديدة اإلدارية والهيئةللنادي 

 . للنادياإلدارية تتسبب في إحداث فراغ في الهيئة حاالت طارئة أية النادي في ترؤس  .٤



אא 
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 النادي يخضعو .دولة االبتعاثالمملكة العربية السعودية ومرافقيهم في  طالبمثل يطالبي  آيان وه
  . الخاص به لكترونيله شعاره وموقعه اإلأن يكون  ب، ويجالملحقية الثقافية شرافإل

 )15 (     :  
  :األهداف: أوال 

ة األ  .١ يم ورعاي طةتنظ ية أل  جاال نش ة والرياض ة والتربوي ة والعلمي ة والثقافي اءتماعي ادي  عض الن
  .ومرافقيهم

  .لكة العربية السعوديةمالتعريف بشتى الجوانب الثقافية والعلمية والحضارية والتاريخية للم .٢
  . وديين وعائالتهمالسع طالبتوثيق أواصر التعاون والصلة بين ال .٣
  . داخل الجامعات  والطالبيتوثيق أواصر الصداقة مع المجتمع األآاديمي  .٤
ونحو  المستجدين وتذليل الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بالدراسة والسكن    طالبمساعدة ال .٥

  . ذلك
اديمي     طالبمساعدة ال .٦ ي على االنفتاح على مؤسسات المجتمع األآ ات     والطالب من خالل جمعي

دود  طالبال ي ح عوديين ف ة أ إشرافالس ادي لممارس االتهم باالن ة واحتف طتهم المختلف اد نش ألعي
  . ساتذتهم وزمالئهم للمشارآة فيهاداخل تلك الجامعات ودعوة أ

  :  افاألهدآليات تحقيق  :ثانيا 

  :  جتماعيةاألهداف اال) أ( 

 .تماعيةجاإلالمناسبات السعوديين في  طالبتمثيل ال .١
 . المستجدين وذويهم  طالبامج التهيئة للبرتنظيم  .٢
 . وتقديم الدروع والشهادات التقديرية لهم التخرج وفعالياتدد الُج طالبإحتفاالت استقبال ال تنظيم .٣
يم .٤ اءات  تنظ الباللق عوديين  ط ي الس ة  ف بات الديني ر واألضحى   المناس دي الفط مل عي ي تش الت

 .ربية السعوديةاليوم الوطني للمملكة العحتفاالت اوالمبارآين 
 . النادي ومرافقيهم لتوثيق أواصر الصلة بينهم عضاءالرحالت أل تنظيم .٥



ة   إشراففي محيط   المعمول بهاالمبتعثين باألنظمة  طالببرامج التوعية لل تنظيم .٦ النادي القانوني
 . والتي تزودهم بها الملحقية الثقافية منها واإلجرائية

 .اللقاءات الرسمية بالمسؤولين في الدولة في السعوديين  طالباللقاءات  تنظيم .٧
يم .٨ ارآة ال تنظ ي األ طالبمش عوديين ف يط    الس ي مح اث ف ة االبتع ي دول ة ف ة والوطني ام العالمي ي

 . النادي إشراف
يم .٩ ارات  تنظ رامج زي اتلب ز مؤسس ات ومراآ ز الصورة    ومنظم دف تعزي ي به ع المحل المجتم

  .  النادي  إشرافي محيط  لمبتعثين السعوديين فاالذهنية اإليجابية عن 

  :األهداف الثقافية) ب(

 .الطالبيةة الثقافي نشطةالسعوديين في األ طالبتمثيل ال .١
ي  .٢ ات الت بات والمهرجان ي المناس ارآة ف يم المش ا تنظ ات تقيمه ات والمؤسس ة الجامع التعليمي

 الطالبيةيات والجمع نديةوالثقافية  للتعريف بحضارات وثقافات الشعوب والدول والتعاون مع األ
 .ذات األهداف المماثلة بعد أخذ موافقة الملحقية الثقافية

 . هداف الناديأحول الموضوعات المتعلقة بوتوعوية ندوات ومحاضرات ثقافية  تنظيم .٣
ط         إ .٤ ات الوس ادي واهتمام ار الن اول أخب ي  تتن ة الت رات الدوري دار النش يص اجهم  الطالب وإنت

 .الفكري
م     طالباإلرشادية للإصدار األدلة التعريفية و .٥ المبتعثين عن األنظمة واإلجراءات والخدمات وأه

 .سواء  المعلومات التي يحتاجها الطالب المستجد والمستمر على حٍد
يم  .٦ ة وتنظ ة العربي ي المملك ة ف ة المعارض الخاصة للتعريف بالجوانب الحضارية والتنموي إقام

 . السعودية
 .تفال باليوم الوطني للمملكةحفي اال السعوديين طالبمشارآة ال تنظيم .٧
 إشراف تنظيم المسابقات واألمسيات الثقافية والتواصل الثقافي مع مجتمع الجامعات في محيط       .٨

 .  النادي
ي معارض الكتب   طالب تنسيق مشارآة ال  .٩ اتف ي    والفعالي ة السعودية الت ا الثقافي ة تقيمه الملحقي

 .الثقافية
ارآة ال  .١٠ ات  طالبتنسيق مش ي فعالي ام اأف ي محيط  ي ة ف ك لغرض  إشرافلمهن ادي وذل الن

 .استقطاب الخريجين من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة
  . النادي إشرافداخل الجامعات في محيط  الندوات والمحاضرات والمعارض الثقافية تنظيم   .١١
ة   نشطة ألالسعوديين في ا  طالبتنظيم مشارآة ال  .١٢ ا   الثقافي ي تقيمه ي  الت محيط    الجامعات ف

 .النادي إشراف



   :ف العلميةاألهدا) ج(

 .في األوساط األآاديمية  المقامةوالمؤتمرات العلمية  نشطةالسعوديين في األ طالبتمثيل ال .١
ة لل  .٢ اعدة األآاديمي ديم المس البتق اء ط ه ال  أعض ادي وتوجي البالن أمور    ط ق ب ا يتعل دد فيم الج

 . الدراسة
 .  نشطتهاأودعم  إنشاء الروابط العلمية .٣
 .تنسيق مشارآة المبتعثين السعوديين في المؤتمرات الدولية .٤
ة      البحث العلمي تفي مجاالالسعوديين  طالبال معرفةإثراء  .٥ ة تنظيم ورش العمل التثقيفي وجدول

  . النادي إشرافلهم وتدريبهم في محيط  
  . نهاواإلعالن ع علميةفي المؤتمرات ال السعوديين للمشارآة طالبالجدولة ودعم مشارآة  .٦
يم .٧ اءات  تنظ ابقات اللق ل والمس ة وورش العم ة العلمي ين العلمي توى المبتعث ى مس ة عل والبحثي

  . النادي إشرافالسعوديين في محيط  

  :األهداف التربوية) د(

اعدة ال .١ يط    طالبمس ي مح ام ف يم الع دارس التعل ي م ائهم ف ول ألبن ى القب ي الحصول عل دد ف الج
 . النادي إشراف

اهج السعودية واإل    أة لتدريس فصول تقوي إنشاء .٢ ين المن اء المبتعث ا  شراف بن اة    ،عليه ع مراع ن أم
  .بناء المبتعثين في مدارس التعليم العام في مقر البعثةأمكملة لدراسة الفصول تكون هذه 

 . النادي إشراففي المدارس المعتمدة في محيط    طالبال أبناءتسجيل  المساعدة في .٣
  .  في نظام المنازل السعودي لمبتعثينبناء اأتسجيل  المساعدة في .٤
  . والتنسيق لها طالبال بناءتنظيم إختبارات المناهج السعودية أل .٥

  :األهداف الرياضية) هـ(

يم .١ ارآة ال تنظ البمش ي  ط طةاألف ة  نش ية المحلي يط      الرياض ي مح ات ف توى الجامع ى مس وعل
   .النادي إشراف

  .النادي إشراف  في محيط عضاءاألالمسابقات الرياضية بين  تنظيم .٢



אא 

      

  )16 (  :  

طةاأل ي األ  نش ادي ه ية للن طةالرئيس ع األ     نش توى جمي ى مس امل عل يم ش ع لتنظ ي تخض اءالت  عض
  : المنتسبين للنادي وتشمل

  .اليوم الوطني للمملكة العربية السعوديةبعيد الفطر وعيد األضحى واالحتفال  .١
 . في مقر البعثة الئحةوالبرامج التوعية الدورية للمبتعثين وتثقيفهم باألنظمة  .٢
  . لين في الدولةوالمبتعثين بالمسؤ طالبلقاءات ال .٣
  .النادي شرافتفاالت التخرج للمبتعثين على مستوى الجامعات الخاضعة إلاح .٤
دن      أو محليًا أو إقليميًا دوليًا ارض والمهرجانات الثقافية المنفذةالمع .٥ ات أو الم ى مستوى الوالي عل

 . في مقر البعثة
ات       .٦ ة السعودية وفعالي ات الثقافي ذة   أالمؤتمرات والمعارض والمهرجان ة المنف ام المهن ادرات   ي بمب

 . و المدن في مقر البعثةأسعودية على مستوى الواليات 
ة اإل    .٧ ة المطبوعات واألدل المبتعثي   رالنشرة الخاصة بالنادي وآاف ة أو   شادية الخاصة ب ن في الوالي

 . النادي شرافالمدينة الخاضعة إل
  . الشبكات اإلجتماعيةوصفحات  للنادي لكترونيالموقع والمنتدى اإل .٨

 )17 (   :  

ى مستوى ال    نشطةالطالبات هي األ/ طالبجمعيات ال أنشطة ذ عل ابعين   /  طالب التي  تنف ات الت الطالب
  : الطالبات  وتشمل/ طالبجمعيات ال للجامعة وتشرف عليها

رامج          / تقبال الطالباس .١ ذ ب ة ومساعدتهم وتنفي ر الجمعي ة مق ى مستوى الجامع الطالبات الجدد عل
 .التهيئة لهم

ة     نشطةاأل .٢ ر الجمعي ة مق الثقافية والمعارض واللقاءات والمحاضرات المنفذة على مستوى الجامع
  . على وجه الخصوص التي تخدم أهداف النادي بشكل عام والجمعية

  . االجتماعية على مستوى الجامعة مقر الجمعية نشطةاأل .٣
  . الرياضية على مستوى الجامعة مقر الجمعية نشطةاأل .٤
  . تفال باأليام العالمية داخل الجامعة مقر الجمعيةحمشارآة المجتمع األآاديمي والطالبي في اال .٥



 )18 (    :  
روا أنشطة ة هي األال ي نشطةبط العلمي ع  الت توى جمي ى مس ذ عل ا  أعضاءتنف ادي وتشرف عليه الن

  : الروابط العلمية وتشمل

  . العلمية والبحثية والمشارآة فيهااللقاءات تنظيم  .١
  . النادي  إشرافتنظيم ورش العمل المتخصصة والمشارآة فيها في حدود منطقة  .٢
 .النادي إشرافي في حدود منطقة الناد عضاءتنظيم برامج التدريب المختلفة أل .٣
ة   يجب .٤ أن تكون الورش وبرامج التدريب مجانية أو بتكلفة معقولة تناسب المخصص من الميزاني

ين      دربين مقيم ب، وأن يكون الم دربين من      ال و ،في أستراليا  لهذا الجان دعوة لم ه ال يسمح بتوجي
  .أستراليا خارج

 )19 (      :  
ة والتربوي   نشطة هي األ خدمات تعليم أبناء المبتعثين أنشطة ع      ةالتعليمي ة جمي ذ لخدم ي تنف  أعضاء الت

  : النادي ويشرف عليها النادي وتشمل 

 . بناء المبتعثين في مدارس التعليم العام في مقر البعثةأالمساعدة في تسجيل  .١
 . السعودية المدارسالسعودي في  نظام المنازل علىالمبتعثين  أبناءالمساعدة في تسجيل  .٢
  . تبارات المنازل السعوديةخالتنسيق ال .٣
 . بناء المبتعثينأمهام أخرى تتعلق بتعليم  ةيأ .٤



אא 

      

 )20 (        :  
وهو يمثل  النادي الناخبين، ءأعضامن قبل  شرعيًا انتخابًاهو العضو المنتظم والمنتخب رئيس النادي 

   :التاليةويشترط في ترشحه الشروط  للنادي،قمة هرم الهيكل اإلداري 

 .شروط العضوية لجميع مستوفيًافي النادي  منتظمًا عضوًان يكون أ .١
  .أن يكون حُسن السيرة والسلوك وملتزمًا بأنظمة اإلبتعاث .٢
ام دراس   البعثةن يكون قد مضى على دراسته في مقر أ .٣ اء       ي واحد ع ى انته ى عل ل وتبق ى األق عل

  .األقلعلى واحد  عام دراسيدراسته 
ة      أقرارات تأديبية  ةحقه أيت في يكون قد صدر ن الأ .٤ ة الثقافي ه بالملحقي ع ملف و لفت نظر من واق

 . وسجله األآاديمي في الجامعة 
ب  نأ .٥ دم بطل ىيتق ة ب إل اً الملحقي ادي مرفق ة الن ه لرئاس يح نفس ه ترش ه ب ابي برنامج امًال اإلنتخ  آ

ذ   متضمنًا ة للتنفي ى أن   ،خطة العمل واألهداف والمدة الزمني وي عل امج اال  يحت ى  تخابي نالبرن  عل
ات  تقدم  .الالزمة لقبوله في استمارة الترشحآافة المحددات  ة  هذه المتطلب شكل نسخة    في مجتمع

 . ةإلكتروني
ر    على ترشيحه ويعلن عن مشروعه  الملحقية الثقافية وافق ت نأ .٦ ع االنتخابي عب ي اإل الموق  لكترون

 .   www.sacm.org.au للملحقية

 )21 (   :  
  
 .العمل بالنادي ةرسم استراتيجي .١
 . النادي شرافوالروابط العلمية الخاضعة إل طالبجمعيات ال أنشطةمتابعة  .٢
 .الهيئة اإلدارية للنادي ووحداتهعات آافة اجتماإدارة  .٣
ادي  .٤ ل الن ي تمثي ة ف مية آاف ال الرس ةواألعم ة   المدني م الهيئ ع باس رى والتوقي ات األخ دى الجه ل

 . اإلدارية على الخطابات الصادرة عن النادي
 .وآافة ما يتعلق بعالقات النادي مع الغيرعلى العالقات العامة  شرافاإل .٥
  .التابع لها مدينةالفي  تسجيل النادي رسميًا .٦
 .على وحدات النادي المختلفةتوزيع المخصصات المالية  .٧
 .الملحقية الثقافية إلى وإرسالهللنادي  مالتقرير السنوي العااعتماد  .٨
 .ةختلفمالمتعلقة بوحدات النادي ال أوامر الصرف في جميع النفقاتالشيكات وع يوقت .٩



ا من الملحق   أبعد آافة األوراق والعقود باسم النادي  يعوقت  .١٠ ة عليه ة ي خذ الموافقة الخطي
 .الثقافية 

تة   .١١ ل س ة آ ة الثقافي اة الملحقي هرمواف ب( أش د الطل ة   )أو عن ارير مالي ن تق زم م ا يل بم
 .يرات في الهيئة اإلدارية ونحوهايوتغ أنشطةوتقارير عن أي 

   .لحقية الثقافيةمن الممباشرة  إليهأي مهام أخرى قد توآل   .١٢



אא 

       

 )22(     :  
  

رئيس   ،أعضاءتسعة تتكون الهيئة اإلدارية للنادي من  ى ال يعهم   ،باالضافة إل  شراف يخضعون لإل جم
  : وهم  ،المباشر من قبل رئيس النادي

 .نائب الرئيس .١
   .أمين سر النادي .٢
  .عيةواالجتما الشؤون الثقافيةمشرف  .٣
  .الشؤون الماليةمشرف  .٤
  . أبناء المبتعثينتعليم مشرف  .٥
  . الدعم الفنيمشرف  .٦
 . طالبرئيس جمعية ال .٧
  .رئيسة جمعية الطالبات .٨
  .رئيس الرابطة العلمية .٩
  

 )23(     :  
  
رارات    .نشطتهرة أاإدتنسيق أعمال النادي ول بالصالحيات الالزمةنادي الهيئة اإلدارية للتمتع ت تتخذ ق

  .في حال غيابه فقط أو نائبه تصدر القرارات بتوقيع رئيس النادي نأاألغلبية على ب اريةداإل الهيئة

 )24 (   :  
ولى ت ادي مست ة للن ة اإلداري ى  شرافإلوليات اؤالهيئ ات ال أنشطةعل ية وجمعي ادي الرئيس  طالبالن

ا       ط العلمية التابعةوالرواب ي أنشئت من أجله ذه ال وفق  له بما يضمن تحقيق األهداف الت وال  .الئحة ه
رئيس مجلس (بعد مصادقة الملحق الثقافي  ّالإولية الهيئة اإلدارية للنادي التي انتهت مدتها ؤتنتهي مس

رئيس  والتسلم على محضر التسليم ) نديةارة األإد د  بين الرئيس السابق وال الي    وعالجدي ر الم ى التقري ل
   .المنظمة لذلك الئحةل وفقًااألخير للهيئة اإلدارية المسلم 

  )25 (   :  
  . الئحةلهذه ال وفقًاالعمل على تحقيق األهداف التي قام النادي من أجلها، وذلك  .١
  . النادي شرافالخاضعة إل نشطةفي مختلف أوجه األ عضاءتنظيم وتنسيق جهود األ .٢



  . المالية واإلدارية هالنادي وتسيير أمور نشطةوضع البرامج أل .٣
  .تنظيم وحفظ أوراق وسجالت ومستندات النادي وفق نظام محدد .٤
وصفحات الشبكات النادي  أعضاءالخاص ب لكترونيللنادي والمنتدى اإل لكترونيإدارة الموقع اإل .٥

ا لأل  اإلجتماعية  أي حال من األحوال      اءعض والخدمات التي تقدم من خاللهم ع ب ن يكون  أ، ويمن
 . واحدة أو صفحة إجتماعية واحد إلكترونيواحد ومنتدى  إلكترونيموقع من للنادي أآثر 

ة الملحق        .٦ د موافق ا بع منح شهادات التكريم والعضوية الشرفية في النادي وتنظيم سجل خاص به
 .على ذلك) نديةرئيس مجلس ادارة األ(الثقافي 

ادي     إلكترونية النادي في إنشاء مجموعة تواصل إذا رغبت إدار .٧ ى   .للتواصل مع أعضاء الن عل
   .هذه المجموعةعن  كاملةلولية اؤرئيس النادي إحاطة الملحقية بذلك، وتتحمل إدارة النادي المس

 )26(     :  
  
رئيس ويخصص اال     يوم من  ١٥خالل تعقد الهيئة اإلدارية اجتماعها األول  .١ اع  جإعالن اسم ال تم

 . نتخابيةلمناقشة خطة عمل النادي وبرنامج الرئيس خالل دورته اال
اً  شهريًا تعقد الهيئة االدارية اجتماعًا .٢ اٍد،     أو دوري ك لمناقشة    حسب ظروف آل ن ادي  أوذل داء الن

 .وتحقيقه ألهدافه
بطلب من أو بذلك إّال ئيس النادي وال يصح بدعوة من رإّال  إجتماع للهيئة اإلدارية للناديعقد ُيال  .٣

  .الجمعية العمومية للنادي أعضاءثلثي 
ادي يحق لكل عضو في  .٤ ك   عضاء أن يطلب إدراج أي موضوع يناقشه األ    الهيئة اإلدارية للن وذل

 .الرئيسبعد موافقة 
 . عد االجتماع صحيحًاالهيئة اإلدارية للنادي على األقل لُي أعضاءيشترط حضور ثلثي  .٥
  

 )27(     :  
  
ويت      .١ دأ التص ى مب ادي عل ة للن ة اإلداري رارات الهيئ وم ق اوي    ،تق ال التس ي ح ة  وف م نتيج تحس

  .رئيس النادي لهالتصويت للجانب الذي صوًّت 
 .ال يجوز التوآيل في التصويت على اتخاذ القرارات .٢
ة  ثادي المستجدة أو الطارئة في اجتماع استالن أنشطةتتخذ القرارات فيما يتعلق بأي من  .٣ نائي للهيئ

ى تنف  شرافدارية للنادي، ومن ثم يسند اإلاإل ى أن        ي عل ه، عل ة ب ة المعني ين اللجن ى أم ذ النشاط ال
 .في الهيئة اإلدارية بدور فاعل في تنفيذ ذلك النشاط عضاءيقوم آل عضو من األ

 . الهيئة اإلدارية أعضاءارية للنادي ملزمة لجميع تعد القرارات المتخذه في اجتماعات الهيئة اإلد .٤
  



אא 

     

 )28 ( :  
  
  : لشروط التاليةل وفقًاالملحقية الثقافية السعوديين تحت مظلة  طالبال أنديةتنشأ  أن الئحةهذه الجيز ت

  
أن أ .١ ادي ينش ن  الن ب م ة بطل ة  تحضيريةلجن ي المدين ا الطالب ف ه الملحق و يختاره ق علي يواف

 . الثقافي
  .يمارس آامل صالحياتهأن االعتبارية و تهيكون للنادي شخصي نأ .٢
 . حساباته وميزانيته السنوية المستقلةوللنادي ذمته المالية المستقلة يعتمد  نأ .٣
  .فعليًاالمنتظمين  عضاءاأللعدد  وفقًا للناديتتم جدولة مخصصات الدعم المالي  نأ .٤

  )29 (  :  
ب   .١ ديم طل ىتق ة   إل ة الثقافي يس   الملحقي ار رئ ادي واختي اء الن ف بإنش ن األ مكل ادي م اءللن  عض

 . عنهم ممثًالالمؤسسين 
ادي وأ  اللجنة التحضيريةن يتضمن طلب اإلنشاء اسم الرئيس المقترح من قبل أ .٢  أعضاء سماء  للن

 .للنادي المقترحة والميزانية اإلدارية الهيئة
 .عضوًا ٤٠ دناهأالمسجلين فيه بحد  عضاءنصاب األيكمل النادي  نأ .٣
ى  .٤ ة الحصول عل ة ع موافق ة المبدئي ة الثقافي ى الملحقي اءل ادي إنش نوية  او الن ه الس اد ميزانيت عتم

 . وتكليف رئيسه المؤقت

 )30(      :   
  
يَّي .١ اٍد نتع ل ن ى آ ا  ئن ينشأ عل دى  ًاإلكترونيموقع ه ومنت أو صفحة  طالبلل ًاحواري ًاإلكترونيل

اعي  اة    ،إلكترونية على شبكات التواصل اإلجتم ع مراع ه يجب   أم ادي   أن ر من   أن ال يكون للن آث
واصل أو صفحة إلكترونية على شبكات الت حواري واحد إلكترونيواحد ومنتدى  إلكترونيموقع 

 .  آان عدد الوحدات اإلدارية التابعة له أيًا اإلجتماعي
ه               .٢ وان موقع ه وعن ة ب ال الخاص ائل االتص ه ووس ابع ل ر الت وان المق إعالن عن ادي ب زم الن يلت

  .   لكترونياإلعلى موقع الملحقية الثقافية  لكترونياإل
ادي   .٣ ة للن ة اإلداري ر الهيئ ؤولتعتب كٍل ة مس ر عن بش تخدامات ةيأمباش ع  اس دلموق ادي ومنت  اهالن

الف    قد ه إشراففي محيط  لكترونياإل ا، ويخضع المخ ذلك  وتسيء أو تتعارض مع الغرض منه ن ل
  . الئحةهذه ال إلى الئحة الجزاءات المعتمدة في



 )31(    :  
ع الغي        تقومال يجب أ اوض م التخطيط  والتنسيق والتف ادي ب ة للن اة    الهيئة اإلداري ر لغرض جلب الرع

  .إّال بالتنسيق مع الملحقية الثقافية ةو الفرعيأالنادي الرئيسية  نشطةأل

 )32(   :  
ة ارة األإدنائب رئيس مجلس  ( الثقافية بالملحقية واالجتماعية لشؤون الثقافيةمساعد الملحق ليقوم  ) ندي

ة عن األ  أشهر بإعداد تقرير آل ستة    ا     متضمناً  ندي دِّ  .التوصيات بشأن آل منه ر لمجلس   ويق م التقري
تماد استمرار الصرف من اعبشأنه من حيث  ةالذي بدوره يقوم بمناقشة التقرير والتوصي نديةدارة األإ

د نشاطه      ادي أو تجمي ال الن دةٍ لالمخصصات المالية للنادي أو إقف ة  م ادٍ    مؤقت ع ن ا  . آخر  أو دمجه م آم
اءً  نهائيًا يجوز إقفال النادي ى  بن ة دارة األتوصية من مجلس إ    عل افي      ،ندي اقتراح من الملحق الثق أو ب

  : على ذلك ألحد األسباب التالية
  . السعوديين في المنطقة التي يخدمها عن ثالثين طالبًا طالبعدد ال اذا قلَّ .١
ة        ر تشكيل هيئة إدارية للنادي إذا تعذَّ .٢ ة إداري ار هيئ ادي اختي  بسبب عزوف أو رفض أعضاء الن

 .للنادي
   .بناءًا على المصلحة العامة .٣

 )33(    :  
  

  : بناءًا على ما يلييتم تقييم أعمال النادي 
ادي والمشكالت    أنشطة عن   أشهرآل ستة التقارير التي يقدمها رئيس النادي للملحقية الثقافية  .١ الن

  . ترضته اعالتي 
  . نشاطاتهحواله وأها المسؤولون في الملحقية الثقافية لتفقد الزيارات الدورية للنادي التي يقوم ب .٢

 )34 (    :   
ين الرئيسين       .١ لم ب ليم والتس ات التس ى عملي د  ( يشرف عل ة    )السابق والجدي ة العمومي يس الجمعي   رئ

الثقافية بعد اإلنتهاء من  للنادي الذي بدوره يرسل صورة من محضر التسليم والتسلم الى الملحقية
 .آافة اإلجراءات

ين الفي يوم األول من يناير وتنتهي الببداية دوام  نديةتبدأ الدورة الجديدة لرئاسة األ .٢  من شهر   ثالث
 .ديسمبر من نفس العام

ى  إوالموجودات الخاصة بالنادي  ُعهدالوبتسليم آافة األصول للنادي تقوم الهيئة اإلدارية الحالية  .٣ ل
ليم    اإلدار ة الجديدة وفق بيان من نسختين يوضح األصل وقيمته الشرائية ويرفق مع محضر التس

 .المحضر بواسطة أي من الرئيسين تسليمويمكن  .الجديدالرئيس  إلى هام جميعتسلوالتسلم، و
ة       ٣٠قصاه أ اجراءات التسليم والتسلم في موعٍد يجب إآمال .٤ دورة الرئاسية  الحالي ديسمبر من ال

 . ي عذر في تأخير إجراءات التسليم والتسلم عن هذا الموعدأوال يقبل  ،للنادي



ة   أي إدارة نادعلى آل  .٥ ا المالي اريخ      ن تنهي مسؤولياتها والتزاماته نوية بت ة الس ة السنة المالي بنهاي
لها الصرف من حساب النادي بعد هذا ، وال يحق ديسمبر من الدورة الرئاسية  الحالية للنادي ٣٠

د موافق   إّالاإلدارة الجديدة المالية إلى  نديةاأل ترحيل أي من التزاماتال يحق لها  التاريخ آما  ةبع
 .ة الثقافية على ذلك وبعد اثباتها في محضر التسليم والتسلميالملحق

ة   ته للرئيس الجديد وتسوية حسُعهديلتزم رئيس النادي السابق بتسليم آامل  .٦ اب النادي مع الملحقي
ى     ٣٠دوام يوم  نهاية الثقافية حتى ادي للحصول عل راء إب ديسمبر من الدورة الرئاسية الحالية للن

 .ذمة
ه إ   ال تنتهي مسؤولي .٧ ال دورت ى خطاب إ     ّالة الرئيس السابق عن أعم د الحصول عل ة   بع راء الذم ب

اعس   راء إداري يراه مناسبًاإجي أويحق للملحق الثقافي اتخاذ  ،من الملحقية الثقافية في حق المتق
 .   عن إنهاء التزامات دورته وإبراء ذمته نديةاء األمن رؤس



אא 

       

 )35 (  :  
ادي      ًامباشر  ًان معينين تعيينيرئيسي أعضاءتسعة للنادي من داري اإليتشكل الهيكل  يس الن ل رئ من ِقب

  : لما يلي وفقًاالمباشر لرئيس النادي  شرافباإلنتخاب وجميعهم يخضعون لإل وأ

  : ًامباشر ًاالمعينين تعيين عضاءاأل )أ(

ه،       :نائب الرئيس: أوًال ادي وبترشيح من يس الن الرئيس في     ويتم تعيينه بقرار من رئ رتبط مباشرة ب ي
شروط   علجمي  مستوفيًافي النادي  ًامنتظم عضوًاه أن يكون تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداري

ى        أن يكون قد العضوية و ل وتبقى عل ى األق مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد عل
  :ويمارس الصالحيات والمهام التالية. انتهاء دراسته عام دراسي واحد على األقل

 .الحاالت العادية وبموجب تفويض من الرئيسالقيام بمهام الرئيس في حالة غيابه في  .١
 . لرئيس في حالة غيابه اضطراريًاالقيام بمهام ا .٢
 . القيام بمهام الرئيس في حالة استقالته وذلك حتى موعد إجراء االنتخابات السنوية .٣
 . الرئيسة للنادي بالتنسيق مع الرئيس نشطةالمباشر على األ شرافاإل .٤
 .رئيس الناديمن قبل  إليهمهام أخرى قد توآل  ةأي .٥
  

ًا ةمشرف : ثاني تم  :الشؤون الثقافي ه، ي ادي وبترشيح من يس الن رار من رئ ه بق رتبط مباشرة وتعيين ي
ادي   منتظم  عضواً ه أن يكون  تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداريبالرئيس في  توفياً ا في الن  مس

ل  أن يكون قد شروط العضوية و لجميع مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد على األق
  :ويمارس الصالحيات والمهام التالية. ام دراسي واحد على األقلوتبقى على انتهاء دراسته ع

ن      .١ ويض م ة وبموجب تف االت العادي ي الح ه ف اب نائب ه وغي ة غياب ي حال رئيس ف ام ال ام بمه القي
 .الرئيس مباشرة

رافاإل .٢ ى األ  ش ام عل طةالع ة و  نش ة واإلعالمي طةالثقافي ه     أنش ادي ووحدات ة للن ات العام العالق
 .التابعة

ادي           التنسيق  .٣ ي إطار أهداف الن ا ف اون معه ة حول مجاالت التع ة والثقافي مع المؤسسات التعليمي
  .وغاياته

  . المشارآة مع رئيس النادي في تمثيل النادي في المؤتمرات والمعارض الثقافية .٤
 .تنظيم المحاضرات والندوات في إطار أهداف النادي بعد موافقة رئيس النادي .٥
ى المعارض و  العام ع شرافاإل .٦ ة  ل ات الثقافي ة اإلجراءات       المهرجان ه ومتابع ة ل والوحدات التابع

  . المختلفة من الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على المطبوعات والمواد اإلعالمية



ه وحث    إعداد ومتابعة وإجازة المواد اإلعالمية الخاصة بنشرة النادي واأل .٧ ة ل دلة االرشادية التابع
  . على المشارآة فيها عضاءاأل

ولى    طالبالنادي وأخبار الوسط الطالبي وانجازات ال أنشطةزويد الملحقية الثقافية بأخبار وت .٨ لتت
ة والصحاف    ر     ةبدورها نشرها بالتنسيق مع الصحافة السعودية والصحافة المحلي ة في مق الجامعي

  . البعثة

ا ةمشرف : ثالث ه،   :الشؤون المالي يح من ادي وبترش يس الن ن رئ رار م ه بق تم تعيين رة وي رتبط مباش ي
ادي    ًامنتظم  عضواً ه أن يكون  تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداريبالرئيس في  توفياً في الن  مس

ل  أن يكون قد شروط العضوية و لجميع مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد على األق
  :والمهام التالية ويمارس الصالحيات. وتبقى على انتهاء دراسته عام دراسي واحد على األقل

  . ووحداته اإلداريةعلى االيرادات والمصروفات المالية للنادي  شرافاإل .١
  . تنظيم الملفات المالية واالحتفاظ باألوراق والمستندات المالية والشيكات المصروفة ونحوها .٢
  . الثقافيارية للنادي تمهيدا لرفعه للملحق دوتقديمه للهيئة اإل أشهرإعداد التقرير المالي آل ستة  .٣

رتبط     :المبتعثين أبناءتعليم مشرف خدمات : رابعًا ه، ي يتم تعيينه بقرار من رئيس النادي وبترشيح من
ادي   منتظم  عضواً ه أن يكون  تعيين ويشترط في  .نديةلأل الهيكل اإلداريمباشرة بالرئيس في  ي الن ا ف

ر ا   أن يكون قد شروط العضوية و لجميع مستوفيًا ي مق ام دراسي واحد     مضى على دراسته ف ة ع لبعث
ل        ى األق ام دراسي واحد عل اء دراسته ع ام    . على األقل وتبقى على انته ويمارس الصالحيات والمه

  :التالية

 . المبتعثين الجدد في التعليم العام في مقر البعثة القبول ألبناءإجراءات  المساعدة في .١
 . ي مقر البعثةالمبتعثين في مدارس التعليم العام ف أبناءتسجيل المساعدة في  .٢
ي  .٣ اعدة ف جيل المس اءتس ي    أبن عودي ف ازل الس ام المن ي نظ ين ف دارس المبتعث عوديةالم ي  الس ف

 . ن في أسترالياارج التي يتبع لها أبناء المبتعثوالخ
  . على وتنسيق اختبارات المنازل السعودية شرافاإل .٤

ًا يمشرف : خامس دعم الفن ادي وبتر   :ال يس الن ن رئ رار م ه بق تم تعيين ه، ي يح من رة وش رتبط مباش ي
ادي    ًامنتظم  عضواً ه أن يكون  تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداريبالرئيس في  توفياً في الن  مس

ل  أن يكون قد شروط العضوية و لجميع مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد على األق
ادٍ   ئن ينش أعاة ضرورة مع مرا. وتبقى على انتهاء دراسته عام دراسي واحد على األقل  ًاموقع  آل ن

ويسمح لوحدات   حمالن اسم النادي،يبه و انيرتبط طالبلل ًاواحد ًاحواري ًاإلكترونيومنتدى  ًاإلكتروني
ادي مع مر       إلكتروني مواقع تنشئ بأن  نديةاأل يس الن ة رئ د موافق ا بع الموقع    اة خاصة به ا ب اة ربطه ع

أي حال من        عليها من قبل مد شرافن يتم اإلأالرئيسي و ادي مباشرة، وال يسمح ب ي للن ير الدعم الفن
ه، وال         لكترونين تكون المواقع اإلأاألحوال  ع الرئيسي ل ادي مفصولة عن الموق ة لوحدات الن ة التابع

ع  أيسمح بأن يكون هناك  ادي   آثر من موق ي واحد للن ة وفي   .إلكترون مشرف  يمارس    ،األحوال  آاف
  :المهام التاليةالدعم الفني بالنادي الصالحيات و



  . للنادي ووحداته األخرى لكترونيعلى الموقع اإل شرافاإل .١
 . عضاءلأل لكترونيعلى المنتدى اإل شرافاإل .٢

يتم تعيينه بقرار من رئيس النادي وبترشيح منه، يرتبط مباشرة بالرئيس في  :سر النادي نأمي: سادسًا
ع  مستوفيًافي النادي  ًامنتظم عضوًاه أن يكون تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداري شروط   لجمي

ى        أن يكون قد العضوية و ل وتبقى عل ى األق مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد عل
   :ويمارس المهام والصالحيات التالية .انتهاء دراسته عام دراسي واحد على األقل

  .زمة عنهاالنادي الرئيسية والفرعية وإعداد التقارير الال أنشطةمتابعة  .١
ة    تماعات اجتنظيم وإعداد جداول أعمال  .٢ ة للوحدات التابع الهيئة اإلدارية للنادي والهيئات اإلداري

ه  دادل ى األ  وإع ا عل اءمحاضرها وتوزيعه ا   عض ة عنه ارير اإلداري داد التق ظ أوراق وإع وحف
  . وتنظيم ملفاته ةالنادي الصادرة والوارد

  
 : المعينين باإلنتخاب عضاءاأل )ب(

يس    : طالبعية المرئيس ج: أوًال ل رئ يخضع تعيينه لنظام اإلنتخاب بعد الموافقة على ترشيحه من قب
ع  في ال  عنهاعمل يعلن  خطةالنادي  وتقديمه ل ي الرسمي ل  موق ى   اإللكترون ادي عل رار   ألن ن يصدر ق

ة   بتعيين  بالقيامل رئيس النادي خوَّمن رئيس النادي بتعيينه، آما ُي يس جمعي بشكٍل مباشر    طالب الرئ
ادي  إذا  و أحد بترشيح نفسه خالل المدة المحددة الستقبال طلبات الترشح، لم يتقدم أ إذا قرر رئيس الن

ي     أعلى  ،هليتهأرئيس الجمعية لتجاوزاته أو عدم من الثقة سحب  ك بطلب من ثلث  أعضاء ن يكون ذل
يس   . عضاءآفاءة األ لغاء أو دمج النشاط في حال عدم توفريحق لرئيس النادي إو .الجمعية رتبط رئ ي
ة ال البجمعي ي   ط ادي ف رئيس الن رة ب ل اإلداريمباش ةلأل الهيك ي  ،ندي ترط ف ون تعيينويش ه أن يك
وًا د،  و       ًامنتظم عض ي آن واح تها ف ح لرئاس ة المرش ادي والجمعي ي الن توفيًاف ع مس روط  لجمي ش

ا     مضى على دراسته في   العضوية و ة المرشحة لرئاسة جمعيته ى      سنة الجامع ل وتبقى عل ى األق عل
 :يمارس الصالحيات والمهام التاليةو. انتهاء دراسته سنة على األقل

 .النادي الرئيسية أنشطةه في إشراففي الجمعية تحت  طالبعلى مشارآة ال شرافاإل .١
ا   في الجامعة التي السعوديين  طالبالمتعلقة بال نشطةعلى آافة األ شرافاإل .٢ ى جمعيته يشرف عل

  .العاملين في لجانها المختلفة اءعضختيار األاو
  .إن وجدتي من أعضائها أالجمعية أو الشكاوى المقدمة ضد مباشرة آافة  .٣
ي    والرياضية د  واالجتماعيةالتعليمية والثقافية  نشطةتمثيل النادي في األ .٤ ة الت يشرف  اخل الجامع

   .على جمعيتها
م  ب الخاصة  االحتياجات وأنشطتهم ومباشرة  طالبتنسيق لقاءات ال .٥ ابعين     ه ة الت ي حدود الجامع ف

  .لها
أمور         طالبال استقبال .٦ ق ب ا يتعل وجيههم فيم م وت ة له الجدد في الجامعة وتقديم المساعدة األآاديمي

   . الدراسة 
ات ال  .٧ ي        طالب إعداد التقارير الخاصة عن مرئي ة الت ة والجامع ة اإلنجليزي د اللغ يشرف  في معاه

 . ليتولى بدوره رفعها الى الملحقية الثقافيةا الى رئيس النادي هعلى جمعيتها ورفع



في   تماعية والرياضية المنفذةجواالالثقافية العلمية وفي البرامج  طالبتفعيل مشارآة وحضور ال .٨
 . والتنسيق لها ومتابعتهايشرف على جمعيتها الجامعة التي 

  .العتمادهللجمعية المشرف عليها ورفعه لرئيس النادي إعداد الحساب الختامي  .٩
  .ومتابعتها اللجمعية المشرف عليه ةيالتقارير المالإعداد   .١٠
ود  وفقًامتابعة حسن سير عمليات الصرف وتدقيقها ومراجعتها   .١١ يس      للبن ل رئ دة من قب المعتم

  . النادي
تالم ال  .١٢ داس ي   ُعه ة صرفها ف رئيس ومتابع ن ال ه م ل أالمؤقت تحقة مقاب ا المس الت اصإيوجهه

 . استالم رسمية
 .مقابل إيصاالت رسميةالجمعية المشرف عليها د االلتزامات المترتبة على ذمة تسديمتابعة   .١٣
 . متابعة تسوية الحساب الخاص بالجمعية مع رئيس النادي  .١٤

  
ا   : ثالثًا ة الطالب ا لنظام اال    :ترئيسة جمعي ل        نيخضع تعيينه ى ترشيحها من قب ة عل د الموافق تخاب بع

ادي   وتقديمها لخطة عمل يعلن عنهارئيس النادي   ى  في الموقع اإللكتروني الرسمي للن ن يصدر  أعل
ات بشكٍل     آما ُيخوَّل رئيس النادي بالقيام  .بتعيينهاقرار من رئيس النادي  ة الطالب بتعيين رئيسة جمعي

ي حال            مباشر إذا  ات الترشح، أو ف تقبال طلب دة المحددة الس ها خالل الم لم تتقدم واحدة بترشيح نفس
ن يكون ذلك بطلب أليتها على أهرئيسة الجمعية لتجاوزاتها أو عدم  ثقة منسحب القرر رئيس النادي 

اءة     إليحق لرئيس النادي و. الجمعية أعضاءمن ثلثي   .عضوات الغاء أو دمج النشاط في حال عدم آف
ها تعيينويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداريوترتبط رئيسة جمعية الطالبات مباشرة برئيس النادي في 

توفية       ًامنتظم ضوًاعأن تكون  د، وأن تكون مس تها في آن واح في النادي والجمعية التي ترشح لرئاس
ل    الجامعة المرشحة لرئاسة جمعيتها في  امضى على دراستهشروط العضوية و لجميع ى األق سنة عل

  :وتمارس الصالحيات والمهام التالية. سنة على األقل اوتبقى على انتهاء دراسته
 . يدالرئيسية للنا نشطةعلى مشارآة الطالبات في الجمعية في األ شرافاإل .١
رافاإل .٢ ة األ  ش ى آاف طةعل ة بالط نش عوديات  المتعلق ات الس ي   الب ة الت ي الجامع ى  ف رف عل تش

  .العامالت في لجانها المختلفة عضواتختيار الاجمعيتها و
  .إن وجدتها عضواتي من أالجمعية أو الشكاوى المقدمة ضد مباشرة آافة  .٣
ة الت   والرياضية د  واالجتماعيةالتعليمية والثقافية  نشطةتمثيل النادي في األ .٤ شرف  ي تاخل الجامع

   .على جمعيتها
ات  تنسيق لقاءات الط .٥ ة     نه ب ةالخاص  االحتياجات ومباشرة   نوأنشطته الب  يالت في حدود الجامع

  .لها  يتبعن
أمور    نوتوجيهه ناديمية لهالجدد في الجامعة وتقديم المساعدة األآالطالبات  تقبالاس .٦ ق ب فيما يتعل

   . الدراسة
ي      البات إعداد التقارير الخاصة عن مرئيات الط .٧ ة الت ة والجامع ة اإلنجليزي د اللغ تشرف  في معاه

 . ى الملحقية الثقافيةإلا الى رئيس النادي ليتولى بدوره رفعها هعلى جمعيتها ورفع
رامج   البات تفعيل مشارآة وحضور الط .٨ ي الب ة و العلمف ة  ي ذة   جواالالثقافي ة والرياضية المنف  تماعي

 . والتنسيق لها ومتابعتهاتشرف على جمعيتها في الجامعة التي 
 .  العتمادهللجمعية المشرفة عليها ورفعه لرئيس النادي إعداد الحساب الختامي  .٩
  .للجمعية المشرفة عليه ومتابعتها ةيالتقارير المالإعداد   .١٠



يس      ل وفقًاصرف وتدقيقها ومراجعتها متابعة حسن سير عمليات ال  .١١ ل رئ دة من قب ود المعتم لبن
  . النادي

تالم ال  .١٢ داس ل   ُعه تحقة مقاب ا المس ي اوجهه ة صرفها ف رئيس ومتابع ن ال ه م الت اصإيالمؤقت
 . استالم رسمية

 .مقابل إيصاالت رسميةالجمعية المشرفة عليها تسديد االلتزامات المترتبة على ذمة متابعة   .١٣
  . وية الحساب الخاص بالجمعية مع رئيس الناديمتابعة تس  .١٤

  

يس    نيخضع تعيينه لنظام اال :رئيس الرابطة العلمية: ثانيًا ل رئ تخاب بعد الموافقة على ترشيحه من قب
ادي  النادي  ى أ  وتقديمه لخطة عمل يعلن عنها في الموقع اإللكتروني الرسمي للن رار   ن ي، عل صدر ق

ة بشكٍل مباشر      وَّل رئيس النادي بالقيام آما ُيخ .من رئيس النادي بتعيينه يس الرابطة العلمي بتعيين رئ
ادي   إذا لم يتقدم احد بترشيح نفسه خالل المدة المحددة الستقبال طلبات الترشح، أو إذا  قرر رئيس الن

ى   رئيس الجمعية لتجاوزاته أو عدم أ سحب الثقة من ه عل ي أعضاء       أهليت ك بطلب من ثلث ن يكون ذل
ة اءة األعضاء وي. الجمعي وفر آف دم ت ال ع ي ح اط ف ج النش اء أو دم ادي الغ رئيس الن رتبط  . حق ل وي

ه أن يكون  تعيين ويشترط في  نديةلأل الهيكل اإلداريرئيس الرابطة العلمية مباشرة برئيس النادي في 
ا منتظم عضوًا ادي منتمي ي الن ه و إلا ف ا لرابطت ين رئيس ي المع ل العلم توفيًاى نفس الحق ع مس  لجمي

مضى على دراسته في مقر البعثة عام دراسي واحد على األقل وتبقى  أن يكون قد روط العضوية وش
  :ويمارس الصالحيات والمهام التالية. على انتهاء دراسته عام دراسي واحد على األقل

  .العاملين بها عضاءختيار األاالرابطة وأنشطتها وشؤون على  شرافاإل .١
 .إن وجدتالرابطة  آافة الشكاوى المقدمة ضدمباشرة  .٢
  .يشرف على رابطتهاالتي والبحثية العلمية  نشطةتمثيل النادي في األ .٣
  .هاالخاصة بتياجات حاالومباشرة  اوأنشطتهرابطة قاءات اللتنسيق لالتخطيط وال .٤
 . المختصين فيهامرئيات بعمل الرابطة وإعداد التقارير الخاصة  .٥
فادة من تجارب  تسلمية المماثلة لتبادل الخبرات واإلبالمشرفين على الروابط العاالتصال المباشر  .٦

 . اآلخرين
ا  في السعوديين  طالبالوتسجيل تفعيل مشارآة  .٧ ا   عضوية الرابطة التي يشرف عليه والتنسيق له

 .ومتابعتها
اتذ   التي تفعيل المشارآة والتسجيل في عضوية الرابطة  .٨ ل األس والمختصين   ةيشرف عليها من قب

  .  خصصين في مجال الرابطةاألجانب المت طالبوال
ة وورش العمل المتخصصة    .٩ ي  تنظيم اللقاءات العلمي ا      ف ي يشرف عليه ادل  ل مجال الرابطة الت تب

ا        ين للمشارآة فيه رات ودعوة المتخصصين والمهتم ار والخب ديم األوراق   المعلومات واألفك وتق
 .  العلمية

 .نهعالنادي بنسخة  للرابطة المشرف عليها وتزويد رئيسإعداد الحساب الختامي   .١٠
  .للرابطة المشرف عليها ومتابعتها ةيالتقارير المالإعداد   .١١
يس      ل وفقًامتابعة حسن سير عمليات الصرف وتدقيقها ومراجعتها   .١٢ ل رئ دة من قب ود المعتم لبن

  . النادي



تالم ال  .١٣ داس ي   ُعه ة صرفها ف رئيس ومتابع ن ال ه م ل ايصأالمؤقت تحقة مقاب ا المس الت اوجهه
 . يةاستالم رسم

 .مقابل إيصاالت رسميةالرابطة تسديد االلتزامات المترتبة على ذمة متابعة   .١٤
 . لما يحدده رئيس النادي وفقًامتابعة تسوية الحساب الخاص بالرابطة مع النادي   .١٥

 

 )36 (   :  
كل  ل اإلدارييتش ة الل الهيك البجمعي ين يخضعان إل  ط ن عضوين منتظم رافم ة  ش يس  جمعي رئ

ق  ويشترط فيهما أن يكونا عضوين في الجمعية التي يعينان بها  طالبال ا آامل شروط    وأن تتحق فيهم
  .العضوية

 )37 (   :  
ين تخضعان إل      ةجمعيل الهيكل اإلدارييتشكل  ات من عضوتين منتظمت ة    شراف الطالب رئيسة  جمعي

فيهما آامل شروط وأن تتحقق فيهما أن تكونا عضوتين في الجمعية التي يعينان بها  الطالبات ويشترط
  .العضوية

 )38 (   :  
كل   ل اإلدارييتش ة الهيك ة العلمي ين يخضع للرابط ن عضوين منتظم رافن إلام ة  ش يس الرابط رئ

ا آامل شروط       ويشترط فيهما أن يكونا عضوين في الجمعيالعلمية  ق فيهم ا وأن تتحق ان به ة التي يعين
  .العضوية



אא 

     

 )39 (  :  
ادي   المستوفين لشروط العضوية    السعوديين   طالبالهي مجموعة  ي الن ة واحدة،    ف ين لجامع والمنتم

ادي شرافتخضع إلو يس الن ن رئ ع  أن، ويمك ادي يتب ده أو للن ة واح ة طالبي دد جمعي ر حسب ع أآث
  .الناديالمدينة التي يوجد بها في الجامعات 

 )40 (   :  
 .تنسيق وربط أعمالها باألهداف الرئيسية للنادي .١
 .  في الجمعية طالبال أنشطةتنسيق وتنظيم  .٢
  . الرئيسية للنادي ةنشطالسعوديين في األ طالبتنسيق وتقديم الدعم لمشارآات ال .٣

 )41 (   :  
  : توفرت الشروط التالية إذا طالبالجمعية رئيس النادي على إنشاء  يوافق

دد   .١ ل ع اءأن ال يق ة  أعض ن الجمعي رينع و  عش ادي ال  عض اء الن ن أعض ينم ون  ،منتظم وتك
 .الجامعة الواحدة هي الرابط بينهم 

اً السعوديين   طالب ة باسم ال طلب آجمعية ة في الجامعن تسجل رسميا أ .٢ ا     وفق ة المعمول به لألنظم
 . في الجامعة

ماء المرشح   أ .٣ ادي ألس يس الن ول رئ د قب اب بع ام االنتخ ها لنظ ين رئيس الن  ينن يخضع تعي وإع
  . لكترونياإلبرامجهم االنتخابية على موقع النادي 

ه  وتعيين رئيسها  بطالال جمعية إنشاءيصدر قرار بتوقيع رئيس النادي على  أن .٤ اد ميزانيت  واعتم
  . والالئحة التنفيذيه لعملها

 )42 (   :  
يس  الئحةهذه ال خولت ة ال  رئ ار   طالب جمعي ة المساعدة     أعضاء باختي ة اإلداري ه    الهيئ ه ألداء مهمت ل

ة عتمد في النظام األساسي لأل  الم الهيكل اإلدارينشاطاتها وفي إطار وحجم الجمعية لظروف  وفقًا  ندي
  . و تكليفهم بتوقيع رئيس النادي مباشرةأهم تعيينن تصدر قرارات أعلى 



 )43(     :  
  

ة ال ل جمعي رافتحت اإل طالبتعم ًا منفصًال أو    ش ر آيان ادي، وال تعتب يس الن ل رئ ن ِقب ر م المباش
ة األوجه عن الن ي آاف تقًال ف ة الاديمس ة  طالب، وال يجوز لجمعي ام بأي رامج  أنشطةالقي يم ب أو تنظ

ادي    ى األ و. وفعاليات إّال بالتنسيق مع إدارة الن ة عل ة تشجيع    ندي ات ال   الطالبي ا   طالب إنشاء جمعي به
يم األ     ات لتنظ ي الجامع وفرة ف زات المت تي والتجهي دعم اللوجس ن ال تفادة م طةلإلس ة  نش المختلف

ي األ ارآة ف جيل     طةنشوالمش دف تس نوية به ا الس ات ضمن خططه ا الجامع ي تنظمه ات الت والفعالي
أ سعوديين في جامعاتهم ، ويمكن أن تال طالبحضور متميز لل ة        نش ر من جمعي ادي الواحد أآث في الن

ادي       واحدة حسب  طالب ا الن ي يوجد به ة الت ي المدين تيفاء شروط إنشاء      عدد الجامعات ف شريطة اس
ات ال   ويلتزم .طالبجمعية ال ادي إلدارة        طالب رؤساء جمعي يس الن ي يضعها رئ ة الت بالسياسة العام

ات ال  أعمله  ر جمعي ا يسري         اجزء  طالب ثناء فترة رئاسته، وتعتب ا م ادي ويسري عليه من نشاط الن
  .الئحةومن أنظمة  نشطةعلى باقي األ

 



אא 

     

 )44 (  :  
ة   ي مجموع عوديات  االطه ات الس توفيًااللب وية   تمس روط العض ادي  لش ي الن ة ات والمنتميف لجامع

ادي  شرافتخضع إلواحدة،  ادي    أن، ويمكن  رئيس الن ع للن ات واحده أو    يتب ة طالب ر حسب   جمعي أآث
  .في مقر الناديعدد الجامعات 

 )45 (   :  
 .لها باألهداف الرئيسية للناديتنسيق وربط أعما .١
 . النسائية لطالبات الجامعة  نشطةتنسيق وتنظيم األ .٢
  . الرئيسية للنادي نشطةتنسيق تقديم الدعم لمشارآات الطالبات السعوديات في األ .٣

 )46 (   :  
  : اليةتوفرت الشروط الت إذا اتلباالطجمعية رئيس النادي على إنشاء  يوافق

ة   ١٥عن  الجمعية  أعضاءأن ال يقل عدد  .٥ ادي  عضوات من  طالب ة   منتظم ال الن ات وتكون الجامع
 .نالواحدة هي الرابط بينه

ا   وفقًاباسم الطلبات السعوديات  طالبيةآجمعية في الجامعة  ن تسجل رسميًاأ .٦ لألنظمة المعمول به
 . في الجامعة

د ق      أ .٧ تها لنظام االنتخاب بع ين رئيس ادي ألسماء المرشح     ن يخضع تعي يس الن ول رئ وإعالن   اتب
  . لكترونياإلاالنتخابية على موقع النادي  نبرامجه

ى     أن .٨ ادي عل يس الن ا      إنشاء يصدر قرار بتوقيع رئ ين رئيسة له ة وتعي اد ميزانيته  الجمعي  اواعتم
  . لعملهاة والالئحة التنفيذي

 )47 (   :  
 األداء مهمته  اله  الهيئة اإلدارية المساعدة   أعضاءلبات باختيار اجمعية الط رئيسة الئحةلهذه ا خولت

د في   الهيكل اإلداري نشاطاتها وفي إطار  وحجم الجمعية لظروف  وفقًا ذه ال  المعتم ى  الئحة ه ن أ، عل
  . و تكليفهم بتوقيع رئيس النادي مباشرةأهم تعيينتصدر قرارات 



 )48(     :  
  

ات تحت اإل ة الطالب ل جمعي رافتعم ًا منفصًال أو   ش ر آيان ادي، وال تعتب يس الن ل رئ ن ِقب المباشر م
ة           ام بأي ات القي ة الطالب ادي، وال يجوز لجمعي ة األوجه عن الن رامج    أنشطة مستقًال في آاف أو تنظيم ب

ادي  ع إدارة الن يق م ات إّال بالتنس د مخصص سُي. وفعالي ة األعتم ن ميزاني ةنوي م ى  ندي للصرف عل
ات الط ا األ  اجمعي رف عليه ي تش عوديات الت ات الس ةلب ى األ، و ندي ةعل ة ندي جيع  الطالبي اء  تش إنش
 نشطة لبات لإلستفادة من الدعم اللوجستي والتجهيزات المتوفرة في الجامعات لتنظيم األ   اجمعيات الط

ي األ ارآة ف ة والمش ي نشطةالمختلف ات الت نوية بهدف  والفعالي ا الس ات ضمن خططه ا الجامع تنظمه
نشأ في النادي الواحد أآثر من ت، ويمكن أن  نلبات السعوديات في جامعاتهاتسجيل حضور متميز للط

تيفاء     جمعية طالبات واحدة أو أآثر حسب  ادي شريطة اس ا الن عدد الجامعات في المدينة التي يوجد به
يس    سات جمعيات الطالبات بالسياسة العامة التيلتزم رئيتو .شروط إنشاء جمعية الطالبات يضعها رئ

ه أ ادي إلدارة عمل رةالن اء فت ات ثن ات الطالب ر جمعي ته، وتعتب ادي ويسري  ًاجزء رئاس اط الن من نش
 .  الئحةومن أنظمة  نشطةعليها ما يسري على باقي األ



אא 

    

 )49 (   :  
ة  عوديين  طالبالهي مجموع ات الس توفين لشروط العضوية والطالب ادي المس ي الن ر وف ذين يعتب ال

ادي   شرافإل الرابطة تخضع. العلمي هو القاسم المشترك بينهم التخصص يس الن ع   أن، ويمكن  رئ يتب
  .ألعضائه العلمية نشطةواأل للنادي مكانيات الماديةاالحسب أآثر  أورابطة علمية واحدة للنادي 

 )50 (   :  
 .باألهداف الرئيسية للنادي الرابطة تنسيق وربط أعمال .١
  . تنسيق وتنظيم اللقاءات والمسابقات العلمية وورش العمل المتخصصة .٢
ين    .٣ ة   من  دعوة المتخصصين والمهتم ر البعث ي  مق ادل المعلومات   ل الرابطة  أنشطة  للمشارآة ف تب

  . ر والخبرات بين أعضائها آل في تخصصهواألفكا
  .   النادي والتنسيق لها عضاءتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب المختلفة أل .٤

 )51 (   :  
  :لشروط التاليةل وفقًاإنشاء رابطة علمية  يجوز

دد  .١ ل ع اءأن ال يق ن  أعض ة ع رةالرابط اء عش ادي ينمنتظم أعض ي الن ون التخصص  وي ،ف ك
رابط  و ال ال آانت الرابطة من العلمي ه ي ح دد ف اوز شرط الع ادي تج رئيس الن نهم ويحق ل بي

  .الروابط العلمية التي تشهد ندرة في عدد المبتعثين
ماء المرشح   أ .٢ ادي ألس يس الن ول رئ د قب اب بع ام االنتخ ها لنظ ين رئيس الن  ينن يخضع تعي وإع

  . لكترونياإلبرامجهم االنتخابية على موقع النادي 
ا متضمنا         .٣ اد ميزانيته ين رئيسها واعتم أن يصدر قرار بتوقيع رئيس النادي بإنشاء الرابطة وتعي

 .  الالئحة التنفيذية لعملها 

 )52 (   :  
ار     رئيس الئحةهذه الخول ت ة باختي ة المساعدة     أعضاء الرابطة العلمي ة اإلداري ه أل  الهيئ ه  ل داء مهمت

، نديةالمعتمد في النظام األساسي لأل الهيكل اإلدارينشاطاتها وفي إطار وحجم الرابطة لظروف  وفقًا
  . و تكليفهم بتوقيع رئيس النادي مباشرةأهم تعيينن تصدر قرارات أعلى 



 )53(     :  
  

ل  ةتعم ة العلمي رافتحت اإل الرابط ر  ش ًا منفصًال أو   المباش ر آيان ادي، وال تعتب يس الن ل رئ ن ِقب م
ادي، وال يجوز  ه عن الن ة األوج ي آاف تقًال ف ةمس ة  للرابطة العلمي ام بأي رامج  أنشطةالقي يم ب أو تنظ

اون    إنشاء   تشجيع  الطالبية نديةعلى األو .وفعاليات إّال بالتنسيق مع إدارة النادي ة للتع روابط العلمي ال
اءات  وتبادل المعلومات  وورش العمل  واألفكار والخبرات بين أعضائها آل في تخصصه، وإقامة اللق

ا  ارآة فيه ين للمش وة المتخصصين والمهتم ة ودع ة  العلمي ر البعث ل مق ن داخ أم ن أن ينش ي  ، ويمك ف
ادي الواح دةالن ة واح ر من رابطة علمي دد حسب  د أآث ةأعضائه ع ي التخصصات العلمي زم  .ف ويلت

ي   رؤساء الروابط العل ة الت ه أ     مية بالسياسة العام ادي إلدارة عمل يس الن ته،    يضعها رئ رة رئاس اء فت ثن
ة    نشطةمن نشاط النادي ويسري عليها ما يسري على باقي األ ًاوتعتبر الروابط العلمية جزء من أنظم

 .  الئحةو



אאא 

       

  )54(    :  
ادي      أنشطة هي  المبتعثين أبناءتعليم خدمات  ع للن ة تتب ة وتربوي ا  اويسري عليه  تعليمي ى    م يسري عل

سيق المبتعثين في سن التعليم العام بالتن أبناءإدارة شؤون تعليم  إلىهدف تو، ولوائحأنشطته من أنظمة 
ة    ة الثقافي ي       مع الملحقي د اإلبتعاث أو ف ة     وزارةوالجهات المختصة في بل ي المملك يم ف ة والتعل  التربي

  . المبتعثين طالبال أبناءبدراسة  ةآافة األمور المتعلقلمتابعة  العربية السعودية

 )55(      :  
 .المبتعثين أبناءعلى شؤون تعليم  شرافاإل .١
اء  على اختبارات شرافاإل .٢ اً السعوديين   طالب ال أبن نهج السع   وفق ة    للم ودي بالتنسيق مع الملحقي

  . الثقافية 
د اإلبتعاث أو   التنسيق مع الجهات المختصة والمعتمدة  .٣ يم     في بل ة والتعل ل وزارة التربي في  من قب

 .وبالتنسيق مع الملحقية الثقافيةالمبتعثين  أبناءآل ما يتعلق بشؤون تعليم 
يق  .٤ تالمالتنس ررات   الس اهج والمق ب والمن وفير الكت عودية باوت ة  الس ة الثقافي ع الملحقي يق م لتنس

 .حسب مراحلهم الدراسية طالبوتوزيعها على ال
  . الخدماتي مهام أخرى تقتضيها طبيعة أ .٥

 )56 (     :  
اء عن تسجيل   خدمات تعليم أبناء المبتعثينال تغني  ام        أبن يم الع دارس التعل ي م ين السعوديين ف المبتعث

يم    طالبحصر عدد الخدمات تعليم أبناء المبتعثين  ويتم ضمن .تعاثباالالنظامية في بلد  في سن التعل
اء العام من  ة    أبن نواتهم التعليمي ين وس ا يجب أن  . المبتعث ارات  اذ يقتصر تنفي   آم نهج السعودي   اختب لم

 .  السعوديين فقط طالبال أبناءعلى 
 

 )57(       :  
  

 : يلي يشتمل على ماو المبتعثين أبناءخدمات تعليم عن تقرير سنوي  دادإعبتقوم آل إدارة في دورتها 
 .أعداد الطالب السعوديين في سن التعليم العام من أبناء المبتعثين ومراحلهم الدراسية .١



ة  .٢ يم  ميزاني دمات تعل اءخ ين  أبن ة وال    المبتعث روفات الحالي رادات والمص ث االي ن حي  ةمتوقعم
  . مستقبًال

يم  المتعلقة والمالية والتنظيمية اإلدارية عوقات الم .٣ اء بخدمات تعل ين   أبن ووضع التوصيات   المبتعث
  .تجاه ذلك

  .المقبلة اتللدورالمبتعثين  أبناءخدمات تعليم يمكن عملها في   رات التيياإلضافات والتغي .٤
  
   

 )58 (    :  
  
ين مشرفة   يل ة    عضوات من  تزم رئيس النادي بتعي ادي لمتابع نهج السعودي بالنسبة     االن ارات الم ختب

ع  التنسيق  ة المشرفة اإلداريةمهمللطالبات في سن التعليم العام حسب تقدير الحالة، وتكون  مشرف  م
 .المبتعثين أبناء في آل ما يتعلق بتنفيذ اختبارات المنازل لهذه الفئة من خدمات تعليم أبناء المبتعثين

  
 



אא 

    

 )59:(   :   
ي األ ةالعضوية ف ي  ندي ة ال ه روع لكاف ق مش رافقين   طالبح ين والم عوديين المبتعث ات الس والطالب

داعمين أل        ة، وال ات الخاص رآات والمؤسس ي الش اص، ومبتعث ابهم الخ ى حس ين عل طةنوالدارس  ش
  .  النادي

 )60:(   :  
ارهم       طالبالوتشمل  :نوالمنتظم عضاءاأل :أوًال رافقيهم ممن تجاوزت أعم ا   ١٨السعوديين وم عام
  :  وهم  ،الملحقيةلدى المسجلين و

دريب أو    والمبتعث .١ ا والت ات العلي ة والدراس ات الجامعي ي الدراس ون ف ي    ن المنتظم ا ف ا يعادله م
  . ات والمؤسسات التعليمية والتدريبيةالجامع

 .ن في الدراسات اإلعدادية للدراسة في الجامعاتوالمبتعث .٢
 . الملحقية لدىن والمسجللملتحقون بدورات اللغة اإلنجليزية ا .٣

ارهم     طالبالوتشمل : نوالمشارآ عضاءاأل: ثانيًا ا   ١٨السعوديين ومرافقيهم ممن تجاوزت أعم عام
 : وهم، ات العضوية في الناديالمسجلين في قاعدة بيان

    .الدارسون على حسابهم الخاص   .١
 . ومؤسسات القطاع الخاص السعودي ن من الشرآات السعوديةوالمبتعث .٢
   .الملحقية لدىمن غير المسجلين الملتحقون بدورات اللغة اإلنجليزية  .٣

 )61 ( :  
ة اخرسوم العضوية   تكون  ع   تياري دفعها المتبرع  ) خمسة دوالرات ( ريًاشه  اتدوالر ٥بواق ن من  وي
ادي  أعضاء ة الإلالن يس جمعي ادي     طالبى رئ يس الن ى رئ لمها ال دوره يس ذي ب ادي ال ر الن ي مق ف

ة   أبموجب بيان تسليم  وتسلم يتضمن بيانات العضو على  يس الجمعي غ    إيصاالً ن يتسلم رئ باستالم مبل
ادي ويُ  ي آشوفا   العضوية موقع من رئيس الن ظ ف ة ال  ت العضوية  حف دى جمعي ا يمكن   طالب ل ن أ، آم

وم العضوية   دفع رس داع    إلت ن آشف اإلي ليم صورة م ع تس رة م ادي مباش اب الن يس إلى حس ى رئ



ادي وتعامل          الغ رسوم العضوية في حساب الن اً الجمعية العمومية لحفظها، وتثبت مب للمتعارف   وفق
  . من حيث اإليداع والصرف عليه محاسبيًا

 )62 (  :   
   :عضاءاألحقوق ومزايا يتساوى فيها آافة  :أوًال

 . تخاباتنفي االوالتصويت  االقتراعحق  .١
  . النادي أنشطةحق المشارآة في  .٢
 .حق الحصول على مطبوعات النادي .٣
 . الئحةهذه اللما هو محدد في  وفقًا المبتعثين أبناءتعليم  من خدمات بناءألاستفادة احق  .٤
  

  : نون والمشارآوالمنتظم عضاءاألومزايا يتساوى فيها حقوق : ثانيًا
 

تظم  يحق للعضو   الحقوق والمز  المن ع ب ا  االتمت واردة ي ي   ال ادة  ف ذه الم ا  ه ع ، آم الحقوق   يتمت  اوالمزاي ب
  : التالية 

   
 . في اإلنتخاباتوالتصويت  االقتراعحق  .١
 .تخابنونتائج االالهيئة اإلدارية للنادي حق االطالع على قرارات  .٢
ة   حق  .٣ ادي    المطالبة بسحب الثق يس الن ة   أعضاء ي من  أو أعن رئ ه اإلداري اء   هيئت ، شريطة الوف

   .بالشروط واالجراءات ذات الصلة 
 . المناهج السعودية الحصول علىحق  .٤
ادي  .٥ ة الن هلحضور والتنسيق حق متابع ازل  أبنائ ارات المن ام الختب يم الع ي سن التعل م ف ممن ه

 .السعودية
  :فقطن والمنتظم عضاءاألومزايا يختص بها حقوق  :ثالثًا

 
 . ي من وحداتهأأو النادي  حق ترشيح نفسه لرئاسة .١
 .  ي من وحداتهأو أحق المشارآة في الهيئة اإلدارية للنادي  .٢

 )63 (  :  
رامج واأل   ئأعضا االلتزام بتحقيق أهداف النادي والتعاون مع  .١ ذ الب ي تنفي ي تسهم في     نشطة ه ف الت

   .األهدافتحقيق تلك 
 .الئحةبمواد وبنود هذه الااللتزام   .٢
  . نديةاألااللتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة  .٣

 )64(   :  



  : النادي في الحاالت التالية العضوية فيتنتهي 
 . بعثة العضوهاء تإن .١
 . سحب العضوية برغبة من العضو .٢
 . الئحةهذه الضوية لمخالفة مواد الفصل من الع .٣
 .آان نوع اإلساءة يًاألسمعة التواجد السعودي  اإلساءة .٤

 )65(  :  
وز  ادي يج رئيس الن ة بل ة الثقافي د الملحقي م اتزوي ه عضوي أس ت مخالفت ذه ال تثب ةله اق إلو أ الئح ح

رئيس مجلس إدارة (ويحق للملحق الثقافي  .اإلدارية اتهأو بأي من هيئ و معنويًاأ الضرر بالنادي ماديًا
  :النحو التالي في حق المخالفين من المبتعثين والتدرج في ذلك على ةالالزم اتتوقيع الجزاء) نديةاأل
  .الشفهيالتنبيه واإلنذار  .١
 .اإلنذار ولفت النظر آتابيًا .٢
  .العضوية إلغاء .٣
 

ابهم الخاص   ى حس ين عل بة للدارس ا بالنس رآاأأم ي الش زاء و مبتعث ع الج ي توقي درج ف تم الت  اتت في
  : في حق المخالفين على النحو التالي  ةالالزم

  .الشفهيالتنبيه واإلنذار  .١
 .اإلنذار ولفت النظر آتابيًا .٢
  .العضوية إلغاء .٣

    



אא 

       

 )66(      :  
ة  طالبات اليجمع(وحداته والنادي لرئاسة الترشح  ول   حقٌ ) وجمعيات الطالبات والروابط العلمي مكف
ين في    عضاءلكافة أل الئحةهذه البموجب  ادي المنتظم اً  عضواً  المترشح  ، بشرط أن يكون  الن  منتظم
 . ةالئحهذه الالشخص المخول بموجب لكافة شروط الترشح وأن يوافق على ترشيحه  مستوفيًا

 )67 (   :     
 . شروط العضوية لجميع مستوفيًافي النادي  منتظمًا عضوًان يكون أ .١
اء         أن يكون قد  .٢ ى انته ى عل ل وتبق ى األق ام دراسي واحد عل مضى على دراسته في مقر البعثة ع

  .دراسته عام دراسي واحد على األقل
ات تأديبية من واقع ملفه بالملحقية الثقافية وسجله األآاديمي قرار ةبحقه أي تيكون قد صدر ن الأ .٣

 . في الجامعة

 )68 (  :     
 . في المادة السابقة ن تتحقق في المتقدم شروط الترشحأ .١
افي ب   إلىبطلب أن يتقدم في حال طلب الترشح لرئاسة النادي  .٢ ه   ترشيح نفسه   الملحق الثق مرفق ب

ه االنتخ  امًال ابيبرنامج منًا آ تراطات   متض ة اإلش يآاف خة   ف كل نس ق أن ة، وإلكترونيش يواف
 . الملحق الثقافي على ترشيحه

ادي     أن يتقدم في حال طلب الت .٣ ة  (رشح لرئاسة أي من وحدات الن ات،   طالب جمعي ة طالب ، جمعي
ه  ترشيح نفسه رئيس النادي ب إلىبطلب ) علمية رابطة ة  متضمنا آ  برنامجه االنتخابي   مرفق ب اف

تراطات  ياإلش خة   ف كل نس ى       أن ة، وإلكترونيش ة عل دورة المعني ي ال ادي ف يس الن ق رئ يواف
 .ترشيحه

 )69 (      :  
ة لرئاسة األ  ًاإلكتروني عن فتح باب الترشح   سنويًاتعلن الملحقية الثقافية  ة      ندي رامج اإلنتخابي ديم الب وتق

دللمرشحين  ةقمورة اللل ك  بل بتمبر خاللوذل ام شهر س ل ع ن آ مية  .م يلة اإلعالن الرس ون وس وتك
دة هي  عالالمعتم ياإل موق ة بل لكترون ة الثقافي تراليالملحقي ي الحاالت .  www.sacm.org.au أس وف



تثنائي لرئاسة األ  الملحقية الثقافية عن فتح باب الترشح اال االستثنائية تعلن ة س  أشهر ي من  أخالل   ندي
  .  لحاالت الطارئةفقط في اوذلك العام 

  

 )70(          :  
  
ادي   اراالدلرئاسة الوحدات    ًاإلكتروني عن فتح باب الترشح   النادي سنويًاعلن ي ة للن ة  (ي ، طالب جمعي

رامج اال ) علمية طةجمعية طالبات، راب ة  للمرشحين   نوتقديم الب دورة  تخابي ي موعد    لل ك ف ة وذل  القائم
ة  أقصاه ر شهر نهاي اممفبراي ع  .ن آل ع دة هي موق يلة اإلعالن الرسمية المعتم ون وس ادي وتك الن

ياإل مي،  لكترون ى    الرس الن عل ذلك اإلع ن آ عالويمك ياإل موق تراليا   ل لكترون ة بأس ة الثقافي لملحقي
www.sacm.org.au  .  ن تثنائية يعل االت االس ي الح تثنائي     وف ح االس اب الترش تح ب ن ف ادي ع الن

ة  ه االلرئاس ةدوحدات ن أخالل  اري يرة األ  أشهري م ي مس ة ف االت الطارئ ط  للح ام فق ةالع د  ندي وبع
  ).  نديةارة األإدرئيس مجلس (الملحق الثقافي  قةفمواالحصول على 

  

 )71(              
:  

  
رامجهم اال  نديةسماء المرشحين لرئاسة األأعن سنويا تعلن الملحقية الثقافية  ة  نوب ة  تخابي دورة القادم  لل

ة اال  دء الحمل جيل اإل    نوب اب التس تح ب م وف ة له يتخابي ي النظ   لكترون اخبين ف ر  للن ابي لغي ام اإلنتخ
ابهم الخاص     ( لكترونيالمسجلين في نظام الملحقية اإل ى حس ك   ،)مبتعثي الشرآات والدارسين عل وذل

ات  العبعد اإل ي لالنتخاب دة هي        .ن عن البرنامج الزمن يلة اإلعالن الرسمية المعتم ع الوتكون وس  موق
  .  www.sacm.org.auلملحقية الثقافية بأستراليا ل لكترونياإل
  

 )72(             
 :  

  
رامجهم اإل  اريةداإل سماء المرشحين لرئاسة وحداتهأعن  النادي سنويًاعلن ي ة  وب ة  نتخابي دورة القادم  لل

ت نوبدء الحملة اال اب التسجيل اإل  تخابية لهم وف ي ح ب اخبين في النظام اال    لكترون ادي في    نللن تخابي للن
د  ر موع ة شهر فبراي امأقصاه نهاي ل ع عمن آ دة هي موق مية المعتم يلة اإلعالن الرس ون وس  ، وتك

ادي  ياإلالن ى   لكترون الن عل ن اإلع ا يمك عالآم ياإل موق تراليا ل لكترون ة بأس ة الثقافي لملحقي
www.sacm.org.au  .  

  
 



אא 

      
  

 )73 ( :  
  
ة نتخاب المرشحين لرئاسة األ   التعلن الملحقية الثقافية عن موعد التصويت   .١ ده تحد  موعدٍ في   ندي

وفمبر شهر  منتصف الملحقية الثقافية أقصاه  ة       ،اممن آل ع    ن ة اإلنتخابي اب الحمل د إغالق ب وبع
دة   رة ولم وميمباش ر    ي الن، ويعتب اريخ اإلع ن ت ل م عال عم ياإل موق ة  ل لكترون ة الثقافي لملحقي

 .   هو الوسيلة الرسمية لإلعالن www.sacm.org.auبأستراليا 
ي    اريةدوحداتها اإلاب المرشحين لرئاسة عن موعد التصويت وانتخ طالبال أنديةتعلن  .٢ موعد  ف

ر   هر فبراي ة ش اه نهاي ال    أقص د إغ ام وبع ل ع ن آ ة اال م اب الحمل ةنق ب ع   .تخابي ر الموق ويعتب
ة       دى الملحقي د ل ادي والمعتم ا       االلكتروني الرسمي للن يلة الرسمية لإلعالن، آم ة هو الوس الثقافي

     www.sacm.org.auة الثقافية بأستراليا لملحقيل لكترونياإل موقعاليمكن اإلعالن على 
ائج اال     .٣ ة عن نت ة الثقافي ي   نتعلن الملحقي ات ف ة   تخاب وفمبر  شهر   موعد أقصاه نهاي ام   ن . من آل ع

ر عال ويعتب ياإل موق تراليا  ل لكترون ة بأس ة الثقافي يلة   www.sacm.org.auلملحقي و الوس ه
 .   الرسمية لإلعالن

موعد أقصاه   في  اريةدوحداتها اإلتخابات لرؤساء ننتائج االعالن إعن موعد  طالبال أنديةتعلن  .٤
الموقع  ويعتبر .تخاب مباشرةنق باب التصويت واالوبعد إغال منتصف شهر مارس من آل عام،

دى      لكترونياإل د ل ادي والمعتم ا        الرسمي للن يلة الرسمية لإلعالن، آم ة هو الوس ة الثقافي الملحقي
 .   www.sacm.org.auلملحقية الثقافية بأستراليا ل لكترونياإل موقعاليمكن اإلعالن على 

   .بعد اإلعالن عنها عضاءنتائج االنتخابات ملزمة لجميع األ تكون .٥
تفظ .٦ ة الثقاف تح ة و الملحقي ةي البال أندي ائج  ب ط ودة  اتاإلنتخابنت ا للع د    إليه ة أو عن د الحاج عن

   .نتائجالعلى أو الناخبين من المرشحين  يأاعتراض 
  

 )74(     :  
ة ا دارت ات رئاس ةاألنتخاب طة ًاإلكتروني ندي ر   بواس ة عب ة الثقافي ي الخاص  الملحقي ع اإللكترون الموق

ات باالن وز لأل www.sacmelection.com.auتخاب اءوال يج حين عض حاب المرش د  االنس بع
د   ة اال  ءاإلعالن عن موعد ب ة  نالحمل ى حين ظهور   إتخابي ائج اال  ل ات و ننت ة إعالن رؤساء األ  تخاب  ندي

   .الجدد



 )75(         :  
المعتمد من   لكترونياإلمن خالل موقع النادي  ًاإلكتروني يةارداإل نديةوحدات األ نتخابات رئاسةإ دارت

ادي    يس الن ام رئ ول النظ ة، ويخ ة الثقافي ل الملحقي ة تحت   بقب ات الفرعي ة إلدارة االنتخاب كيل لجن تش
م آخرين نيابة عنه  أعضاءتيار اخ يتم وأ ،الدعم الفني للناديومشرف الرئيس  نائبه مكونة من إشراف

د    ددة لال  أفي حال عدم تواج دة المح ة خالل الم ر البعث نهم في مق ات ني م  عضاءوال يجوز لأل .تخاب
ة  نالحملة اال ءبعد اإلعالن عن موعد بد االنسحاب المرشحين ائج اال  ى حين ظهور  إل تخابي ات  ننت تخاب

   .الجدد نديةاألوحدات إعالن رؤساء و

)76 (   :  
  
ر     لكترونيمن خالل التصويت اإلإّال شرعية  نديةاأل ئاسةر تنتخاباإتعتبر  ال ل التصويت بغي وال يقب

ك ة  و. ذل د الملحقي اب اإل   تعتم ام اإلنتخ ق نظ ة تطبي ة آلي يالثقافي اء األ لكترون ةلرؤس الل   ندي ن خ م
ك   طالبلل لكترونيالحساب اإل ر السعوديين المحققين لشروط عضوية الناخب وذل ة    عب ع الملحقي موق

رابط اإل  الثقافية ابهم الخاص         لكتروني ، ومن خالل ال ى حس المخصص للناخب بالنسبة للدارسين عل
الل      ن خ ذ م ين، وتنف ر المبتعث ن غي رافقين م ات الخاصة والم رآات والمؤسس ي الش عالومبتعث  موق

  .www.sacm.org.auلملحقية الثقافية بأستراليا ل لكترونياإل
  

 )77(        :  
ون  ال اإتك ة تنتخاب دات األ رئاس ةوح رعية  ندي ويت اإلإّال ش الل التص ن خ يم ل  لكترون وال يقب

ق نظام اال   نديةاألتعتمد و .التصويت بغير ذلك دا  ئاسة لر لكتروني تخاب اإل نآلية تطبي ة دتها اإلوح  اري
ي تخاب اإل ناالنظام  من خالل  ة       لكترون ة الثقافي ل الملحقي د من قب لم لأل والمعتم ة المس ى   ندي ذ عل ، وينف

 .وال يقبل بغير ذلك الثقافية الرسمي المعتمد لدى الملحقية لكترونيموقع النادي اإل

 )78(     :  
  

اخبين أصوات  آلية حساب عدد   طالبال ديةأنتعتمد الملحقية الثقافية و ائج     الن ى نت دة للتوصل إل  المعتم
ات رئاسة      لكل من انتخ  آثر من مرشح واحد  أوجود شريطة االنتخابات،  ة وانتخاب ات رئاسة األندي اب

ة و        .وحداتها االدارية ة الثقافي وم الملحقي ر من مرشح واحد تق ة وفي حال عدم وجود أآث  طالب ال أندي
اً    و ،بإعالن ذلك د رئيس ن المرشح الوحي ات       من ثم يعل ة االنتخاب ه مرحل ى دخول دون الحاجة ال ا  . ب آم

ادي      إذاتكليف رئيس للنادي بالملحقية الثقافية  الئحةهذه ال خولت لم يتقدم أحد لترشيح نفسه لرئاسة الن
وم ب ويحق للرئيس المكلف  .الئحةهذه ال ة فيدخالل المدة المحد اء للوحدات    أن يق ة  تكليف رؤس التابع

   .بترشيح نفسه في المدة المحددة في النظام حٌدألم يتقدم  إذاله 



 )79(    :  
  

ات رئاسة األ   يتم االعالن عن ة،    نتائج انتخاب داتها االداري ة ورئاسة وح المعلومات   مع توضيح   ندي
  :التالية
 .ومدتهإغالق باب الترشيح فتح ووقت تاريخ و .١
 . تهت فتح وإغالق باب التصويت ومدتاريخ ووق .٢
  . لكل مرشح األصواتعدد  .٣
  .إلغائها إن وجدت وأسبابعدد األصوات الملغاة  .٤

 
 



אא 

      

 )80 (  :  
داد      هي السنة المالية للمملكة العربية السعود  نديةلألالسنة المالية عد ت ة وإع ة والنهاي ية من حيث البداي

  . ةالختاميالموازنة 

 )81 (  :  
ا ال يجوز الصرف من    النظام ال يجوز االرتباط بأعمال غير واردة في هذه  ر     أي ، آم ي غي اد ف اعتم

د  الغرض المخصص له أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها إّال ى  الحص  بع ول عل
  . الملحق الثقافي على ذلك مسبقة من موافقة

 )82 ( :  
ي أستراليا،            ة ف ة الطالبي ة سنوية لألندي ة السعودية ميزاني ة العربي الي بالمملك تعتمد وزارة التعليم الع

  . على توزيعها آانبراوتشرف الملحقية الثقافية في 

 )83 (  :  
الي      .١ يم الع ل وزارة التعل ن قب ة م دة لألندي ة المعتم تالم الميزاني د اس ة بع ة الثقافي وم الملحقي تق

  .بدراسة هذه الميزانية تمهيدًا إلقرارها وتوزيعها على األندية
ة ال    تعتمد الملحقية الث .٢ ى أندي ة عل ع الميزاني ادي من       طالب قافية في توزي ار حجم الن ى معي عل

 .  ديين المستفيدين من خدماتهحيث عدد الطالب السعو

 )84 (   :  
ه   رئيس إشعار تقوم الملحقية الثقافية ب .١ دة ل ة المعتم افي      النادي بالميزاني ق الثق د أن يصدر المحل بع

  .، وذلك بعد استالم المعتمد المالي لألندية من قبل وزارة التعليم العاليتعيين رئيس الناديب ًاقرار
 .وز تجاوز اعتمادات بنودها المقررةزم النادي بالميزانية المعتمدة له وال يجيلت .٢
افي   يحق ل .٣ يس مجلس   (لملحق الثق ة ارة األإدرئ ر  ) ندي ين  التغيي ود  ب دة ألوجه الصرف    البن المعتم

اً أنشطته بعد لظروف آل ناٍد وحجم أ وفقًا ررات    ن يتقدم رئيس النادي بطلب النقل مرفق ه المب مع
  .الهيئة اإلدارية للنادي على النقل أعضاءبموافقة  مًاولذلك ومدع

ادٍ    وفقًا أشهرآل ستة  نديةتتم تسوية حسابات األ .٤ زم آل ن  لألنظمة المحاسبية المتعارف عليها ويلت
صرف أآثر من  جوز ال يو .المستندات الرسمية المؤيدة للصرفأصول بتزويد الملحقية الثقافية ب



ة %  ٥٠ اٍدأمن ميزاني ي ا ي ن ة ف نة المالي ررات  إّاللنصف األول من الس ا الملحقيبمب ع به  قتن
 .الثقافي ويعتمدها خطيًا

ة األ    يسلتزم رئي .٥ ة لمالي ة المنظم ة النادي باألحكام والقوانين المالي اذج  استخدام   من حيث   ندي النم
  .المحاسبية المعتمدة من الملحقية الثقافية وإجراءات التسوية

 )85(   :  
م دعَّت و. ميزانية المعتمدة له وأوجه صرفها  توضح ال ةختاميموازنة بإعداد  آل ستة أشهر النادي يقوم

ة   د أصول    ةالختاميالموازن ة، وتع ة مالي ل عملي ى صحة وسالمة آ ة عل ائق الدال تندات والوث بالمس
  : بخطاب الموازنة لتاليةالمستندات ا ، ويجب إرفاقالمراجعةتستند إليه الوثائق هي األساس الذي 

ول أ .١ يكات    أص ول الش ا أص ة معه رف مرفق ر الص روفة وام ا  المص دقة منه ور مص أو ص
  ). الخ.. .فواتير ، إيصاالت(مؤيدة للصرف والمستندات ال

ودع  البنك آشوف الحسابات الشهرية المرسلة من  .٢ ه الم راد        في دة الم ك عن الم ادي وذل حساب الن
 . مراجعتها

 . مسندات االستالأصول  .٣
 . صفحات سجل المصروفات عن المدة المراد مراجعتها أصول .٤
 ). الخ.... عقود إيجار، شراء، تأمين، (صور العقود المبرمة  .٥
 . وأية مستندات داعمة جميع المستندات المذآورة أعاله عن يحتفظ النادي بنسخيجب أن  .٦

 )86 ( :   
  :لما يلي  وفقًاايرادات النادي  الئحةهذه ال حددت
  .للنادي سنويا المعتمد من وزارة التعليم العاليالمخصص  .١
 . رسوم العضوية إن وجدت .٢
 .من جهات غير ربحية وبموافقة الملحق الثقافيأي إيرادات أخرى  .٣

 )87(      :  
  
داعها     تقوم الملحقية الثقافية بعد استالم الميزانية المع .١ الي بإي يم الع ل وزارة التعل تمدة لألندية من قب

 .   في الحساب المصرفي المعتمد من قبل الملحقية لكل ناٍد
غ      .٢ داع المبل د إي ادي عن يس الن د مع البنك و      يجب على رئ ادي التأآ ة   المخصص للن د الملحقي تزوي

 . تالم أصلي يحمل توقيعه يفيد باستالم مبلغ الميزانيةاسالثقافية بسند 

  )88 (  :  
  :لما يلي وفقًا نديةاألميزانية رئيسية  لصرف أوجه خمسة   الئحةهذه الجيز ت
 . من الميزانية المعتمدة للنادي سنويا%  ٢٠صى أقالنادي الرئيسية بحد  أنشطة الصرف على .١
 . ويامن الميزانية المعتمدة للنادي سن%  ٢٠صى أقبحد  طالبجمعيات ال أنشطةالصرف على  .٢
 .من الميزانية المعتمدة للنادي سنويا%  ٢٠قصى أجمعيات الطالبات بحد  أنشطةالصرف على  .٣



د      أنشطة الصرف على  .٤ ادي بح ة للن روابط العلمي ادي     %  ٢٠قصى  أال دة للن ة المعتم من الميزاني
 . سنويا

 .من الميزانية المعتمدة للنادي سنويا%  ٢٠صى أمدرسة النادي بحد الصرف على  .٥

اد آما يج  افي،      وز إلدارة الن ة الملحق الثق ى موافق د الحصول عل رات الضرورية     ي، بع إجراء التغيي
 . على أوجه المذآورة أعاله

 )89 ( :  
افي            .١ د المفوض بموجب خطاب رسمي صادر عن الملحق الثق رئيس النادي هو الشخص الوحي

 .بالصرف من الحساب المصرفي للنادي
ه           النادي يجب على رئيس  .٢ ذي أقرت ادي ال د بحد السحب الشهري من الحساب المصرفي للن التقي

 .على حدٍة لكل ناٍدالملحقية الثقافية 
 .  تسجل العمليات المالية للنادي بسجل اإليرادات والمصروفات .٣
الغ   ةأن ال يصرف أي  رئيس النادي ب يلتزم .٤ ادي     ةفي أوجه الصرف المحدد     إّالمب ة الن في ميزاني

 .من قبل الملحقية الثقافيةالمعتمدة 

 )90 (       :  
مرافقيهم  وأالسعوديين المبتعثين  طالبلل من ميزانية النادي ماليةمنح سلفيات يجوز لرئيس النادي  ال

اص    ابهم الخ ى حس ين عل ومي   أأوالدارس اع الحك رآات القط ي ش اصو أو مبتعث عوديين  الخ و أالس
 . ألي سبٍب آان أيًا آانت جهة أخرى/أو أي شخصالمرافقين لهم 

 )91(     :    
آت ال يجوز لرئيس النادي منح  ادي     أية مكاف ة الن ة من ميزاني ة االد   مالي ادي  ارألعضاء الهيئ ة للن أو  ي

ة أخرى  /ي شخصأل ًا آانت   جه ان   أي بٍب آ ٌل        ، ألي س ادي هو عم يس وأعضاء الن حيث أن عمل رئ
 . تطوعي

 )92(  :    
ة لأل      روفات النثري بة للمص لية بالنس واتير أص ى ف ذر الحصول عل ة تع ي حال ةف بة   ندي ذلك بالنس وآ

ة بسندات          ،للمصروفات الدورية ذات القيمة الضئيلة  ة الثقافي د الملحقي ادي تزوي يس الن ى رئ يجب عل
  .رية التي تّم صرفها وبنود صرفهاالمبالغ النثصرف تثبت 

 )93(    :  
ه   معتمد من قبل الملحقية الثقافيةمصرف في  نديةحسابات لألبفتح الملحقية الثقافية قوم ت .١ ويودع ب

الي  لكالسنوية لالميزانية المخصص من  وم الملحقي  و ،نادي من قبل وزارة التعليم الع د تق  ة بتزوي



ه         رئيس النادي برقم الحساب افي يخول ويض رسمي من الملحق الثق الخاص بالنادي وخطاب تف
  .  بالصرف من الحساب المصرفي للنادي

ادي  .٢ ه أال يحق للن ون ل ادي  أن يك م الن واء باس د س اب واح ن حس ر م م أآث ه أو باس ن وحدات ي م
  . اريةداإل

ارة إدبموجب خطاب اعتماد من رئيس مجلس   دت،، إن وجيخول رئيس النادي  بتوقيع الشيكات .٣
 .للمصرف المفتوح به الحساب) الملحق الثقافي( نديةاأل

رئيس أو أحد    .٤ ة    أعضاء ال يحق لل ه اإلداري ر حساب        هيئت ادي في غي الغ خاصة بالن داع أي مب إي
 .النادي

ابتيجب أن  .٥ ةاأل اتتضمن حس دفا   ندي د بال تم القي ادي وي ة للن ات المالي ع العملي ع جمي ن واق تر م
رادات   المستندات التي تقتضيها قواعد المراجعة الداخلية وأحكام المراقبة على المصروفات واإلي

   .لنادياوآذلك ما تقتضيه طبيعة عمل 

 )94(   :  
ة األ          .١ ة لمالي بية المنظم ة المحاس اذج المالي ن النم كال م واع وأش ة أن ة الثقافي د الملحقي ةتعتم  ندي

تعماالها    ة اس ا وآيفي كالها ومحتوياته تنداٍتوأش ابات األ  آمس دة إلدارة حس ةموح ا  ندي وعملياته
 .المالية

ة األ   .٢ ة الثقافي زود الملحقي ةت دة و   ندي ة المعتم اذج المالي ابات األ بالنم نظم حس ةت ا يخص   ندي فيم
  . الميزانية وفق األصول المحاسبية وقواعدها المتعارف عليها

ة األ مراجع حسابات  قوم ي .٣ ة     ندي ة الثقافي ي الملحقي رادات      ف بية األساسية لإلي تح سجالته المحاس بف
روفات  ًاوالمص ة          وفق ه الميزاني درت ب ذي ص يم ال اة التقس ع مراع ع م بي المتب ام المحاس للنظ

  .في جميع الكشوفات والبيانات والمراسالت التقسيمووجوب االلتزام بهذا 
أخير       ينبغي االنتظام في القيد في مختلف السج   .٤ ى الت ى ال يترتب عل أول حت بية أوًال ب الت المحاس

  .في األعمال المحاسبية وفوضىفي القيد اإلهمال فيه 
ي       .٥ دفاتر الت ي ال ة وه دفاتر ذات القيم ة ال ظ مجموع ليم وحف ي تس ة والحرص ف اع الدق يجب إتب

  .تصرف أو تحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة نقدية
ة   ليحتفظ النادي با .٦ ة الثقافي ، نماذج المالية المحاسبية المنظمة لمالية النادي والمسلمة له من الملحقي

  .المنظمة لذلك الئحةويتم التسجيل والقيد في تلك النماذج أوًال بأول وفق ال
تنداتها  ترسل النماذج المالية المنظمة لمالية النادي  .٧ ة  األصلية  ومس ة   إل آامل ة الثقافي أوًال ى الملحقي

 . يها عند الحاجةإلفي الملحقية الثقافية للعودة  نديةفي األرشيف المالي لأل يتم حفظهاوبأول  
  

 )95(      :  
وم  .١ ادي  يق يس الن ب رئ رادات والمصروفات  نائ ن اإلي ر ع داد تقري طةالخاصة ببإع ادي  أنش الن

 . بالمستندات المالية النظامية األصلية مدعومًا أشهرة  رئيس النادي آل ست إلى  مويسلالرئيسية 
ل  طالبرئيس جمعية اليقوم  .٢ ى   مبإعداد تقرير عن اإليرادات والمصروفات ويس ادي    إل يس الن رئ

 . بالمستندات المالية النظامية األصلية مدعومًا أشهرآل ستة  



ادي   إلى  مات ويسلإعداد تقرير عن اإليرادات والمصروفرئيسة جمعية الطالبات بقوم ت .٣ رئيس الن
 . بالمستندات المالية النظامية األصلية مدعومًا أشهرآل ستة  

ى   متقرير عن اإليرادات والمصروفات ويسل رئيس الرابطة العلمية بإعداديقوم  .٤ ادي    إل يس الن رئ
  .بالمستندات المالية النظامية األصلية مدعومًا أشهرآل ستة  

ل   بإعداد المبتعثين ءأبنامشرف خدمات تعليم يقوم  .٥ ى   متقرير عن اإليرادات والمصروفات ويس  إل
 .بالمستندات المالية النظامية األصلية مدعومًا أشهررئيس النادي آل ستة 

  

 )96(   :   
قف يتضمن المو شامل تقرير ماليبإعداد  أشهرالنادي في نهاية آل ستة بمالية الشؤون ال مشرف يقوم

ى  إ، ويقوم رئيس النادي بإرسال التقارير المالية المصروفةالمالي للنادي ووحداته التابعة له والمبالغ  ل
، الئحة طبقًا لهذه ال تمادها والتأآد من صحتها وسالمتها محاسبيًااعبعد  أشهرالملحقية الثقافية آل ستة 
  .  نديةرة األاإدالنادي الذي يعرض على مجلس  نشطةويرفق بالتقرير العام أل

  

 )97 (    :  
  
 . النادي للسنة المالية التالية اتحسابفي يرحل الفائض  .١
ا    ن تنهي مسؤولياتها والتزاماتها المالية أ إدارة ناٍدعلى آل  .٢ نوية وحسب م بنهاية السنة المالية الس

ل أي من التزامات    انية العامة للملحقيةإلقفال الميز تعلنه الملحقية الثقافية موعدًا  ، وال يحق ترحي
الملحق الثقافي على ذلك وبعد اثباتها في محضر  ةإال بعد موافقاإلدارة الجديدة المالية إلى  نديةاأل

 .التسليم والتسلم
ه      إّال خلى طرف رئيس النادي للدورة الحالية ال ُي .٣ ة بإدارت ة المتعلق ة األمور المالي تيفاء آاف  بعد اس

اب  لمه لخط راء ذمتإوتس افي   ه ب ق الثق ع الملح ة بتوقي ة الثقافي ن الملحقي س (م يس مجل ارة إدرئ
    ). نديةاأل

 


