آليات التصويت المعتمدة حسب الالئحة التنفيذية للجمعية والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية
بالمملكة:
أوالً :التصويت من خالل البريد االلكتروني:
 .1يتم ذلك من خالل إطالع العضو على قائمة المرشحين لمجلس إدارة الجمعية على موقع
الجمعية على شبكة اإلنترنيت
 .2اختيار  9أعضاء من قائمة المرشحين على أن يكون منهم  3أعضاء من منسوبي جامععة
الدمام.
 .3وذلك بشرط وجود عضوية سارية للعضو عام 2019م حيث سعيتم التحقعم معن ذلعك معن
سجالت قوائم األعضاء بالمقر الرئيسي.
 .4ترسععععععععا قائمععععععععة األعضععععععععاء الماتععععععععارين علععععععععى بريععععععععد الجمعيععععععععة اإللكترونععععععععي
ssfcmhq@yahoo.com
 .5ترسا الرسالة باللغة العربية مذيلة باسم العضو الثالثي ورقم عضويته والمكتب التاب لعه
ووسيلة التواصا معه تليفونياً.
 .6يتم فتح باب استالم الرسائا االلكترونية من تاريخ نشر قائمة األعضاء المرشحين بموق
 ، 2019حيععث ال يلتفععت
الجمعيععة علععى شععبكة اإلنترنععت وحتععى نهايةةة اوا  6مةةا
للرسائا القادمة بعد هذا التاريخ.

ثانياً :التصويت من خالل توكيل أحد األعضاء المشا كين في اجتماع الجمعية
العمومية:
.1
.2
.3
.4

يسمح للعضو الذي يمتلك حم التصويت من خالل عضعويته السعارية لععام 2019م  ،ولعم
تسمح له ظروفه الحضور الجتماع الجمعية والتصويت حضورياً ،توكيعا أحعد األعضعاء
الحضور السارية عضويته من خالل توكيا كتابي منه موثم من مكتب الجمعية بمنطقته.
يتم اختيار 9أعضاء من قائمة المرشحين من موق الجمعية  www.ssfcm.orgعلى
أن يكون منهم  3أعضاء من منسوبي جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصا.
تسلم هذه التوكيالت لرئيس اللجنة المكلفة إلجراء العملية االنتاابيعة أثنعاء انعقعاد الجمعيعة
العمومية.
ال يسمح للعضو أن يقدم أكثر من توكيل واحد فقط .

ثالثاً :التصويت حضو يا ً أثناء انعقاا الجمعية العمومية للجمعية:
 .1يسمح خالل هذا االجتماع التصويت لألعضاء السارية عضويتهم فقط لعام 2019م وما
بعدها.
 .2يكون التصويت من خالل بطاقة تصويت معتمدة يتم استالمها من خالل مكتب تسجيا
الحضور.
 .3يتم تجمي بطاقات التصويت في نهاية االجتماع.

احتساب نتيجة التصويت:
يتم احتسعاب نتيجعة التصعويت معن خعالل اللجنعة المنتابعة للشعراع علعى العمليعة االنتاابيعة أثنعاء
انعقاد الجمعية العمومية المحققة لنصاب الحضعور القعانوني المطلعوب  .ويعتم فعرا األصعوات معن
التصععويت االلكترونععي والتععوكيالت والتصععويت حضععوريا ً بعععد اسععتبعاد األصععوات الباطلععة  .ويععتم
تجمي األصوات لكا مرشعح وتعلعن النتيجعة أثنعاء انعقعاد الجمعيعة العموميعة لتشعكيا مجلعس إدارة
الجمعية في دورته الثانية عشرالتي تبدأ في األول من رجب 1440هـ ولمدة ثالث سنوات.

