
 The Mechanism for Electing 
the Society’s Board of 
Directors 
  

 The society submits a request to the Secretary General proposing the date, time and location of 

the general assembly meeting. 

 If the Secretary General approves the request, the society runs an announcement, in 

coordination with the Public Relations Directorate, in three daily newspapers declaring the date, 

time, and location of the general assembly meeting, the requirements for membership 

candidacy and the contact information of the society's president or whoever receives the 

applications on his behalf. The announcement must be run two months before election day. 

 The Candidacy Form is completed and sent to the society's president (see forms). 

 The Chairman of the society must – no later than one week before election day - submit the 

following to SCFHS Secretariat: 

1.  Society's active member list (see forms). 

2.  Candidate list and the candidacy forms approved by the society's chairman. 

3.  Name and contact details of an active member of the society who would be in the Voting 

Supervision Committee. Said member may not be nominated for the board of directors, but he 

may vote. 

4.  Prior coordination and communication with Secretary General's Advisor or Secretary of Boards 

to prepare for election day. 

 An active member may authorize another member to vote on his behalf by submitting an 

authorization form. Each authorized member may vote on behalf of a maximum of three 

members. 

 The General Assembly meeting may convene with a simple majority attendance. 
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 آلية انتخاب مجلس إدارة الجمعية

 

 تقدم الجمعية طلبا لألمين العام يقترح فيه تاريخ وموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية. 

  إعالنا بالتنسيق مع إدارة العالقات في حال موافقة األمين العام على الطلب تنشر الجمعية

العامة في ثالث صحف يومية عن تاريخ وموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وشروط الترشح 

لعضوية مجلس اإلدارة وطرق االتصال برئيس الجمعية أو من ينوبه الستالم الترشيحات وينشر 

  .اإلعالن قبل شهرين من يوم االنتخابات

 ويرسل لرئيس الجمعية (النماذج انظر )يعبأ نموذج الترشح . 

  يزود رئيس مجلس إدارة الجمعية األمانة العامة بالهيئة في موعد أقصاه أسبوع قبل يوم

   : االنتخابات بالتالي

 .(النماذج انظر )قائمة باألعضاء العاملين بالجمعية .1

 . معيةالمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الج(الترشح بنماذج )قائمة بالمرشحين مشفوعة   .2

اسم عضو عامل من الجمعية وطرق االتصال به لالشتراك في لجنة اإلشراف على التصويت ، وال   .3

  . يجوز لهذا العضو أن يكون مرشحا لمجلس اإلدارة ولكن من حقه اإلدالء بصوته

أو سكرتير المجالس للتحضير ليوم  للمتابعة العام األمين مستشار لتنسيق واالتصال المسبق مع .4

  . االنتخابات
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 وال يجوز  (التوكيل نموذج )يجوز للعضو العامل أن يوكل عضو آخر للتصويت نيابة عنه بموجب توكيل

  .للعضو الموكل التصويت عن أكثر من ثالث أعضاء كحد أقصى للتوكيالت

 اجتماع الجمعية العمومية بحضور األغلبية البسيطة يصح. 

  

  

 هـ 1434 رجب 17 االحد : آخر تعديل
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