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 oيعلن مؤسسوس الجمعية لجميع أعضسء الجمعية العم مية ممن تنطبق عليه الشسوط عن فتح بءب الترشس لعضس ةة مجلس
اإلدارة الجديد ،طذلك قبل نهءية مدة مجلس اإلدارة بمءئة طثمءنين ي مءً على األقلً.
 oيقفل بءب الترش قبل توعين ي مءً من نهءية مدة مجلس اإلدارةً.
 oيتم رفع أسمء املترشحين إلى ال زارة طفق النم ذج املعد من ال زارة لهذا الغوض طذلك خالل أسب ع من قفل بءب الترش
 oيجب على لجنة االنتخءبءت بءلتنو سسيق مع املؤس سو سسين عوض قءئمة أس سسمء املترش سسحين ال اردة من ال زارة في مقو الجمعية أط
م قعهء اإللكترطني بخموة عشو ي مءً على األقل .
 oتنتخب الجمعية العم مية أعض س س سسء مجلس اإلدارة الجديد بءجتمءعهء العءدي من قءئمة املترش س س سسحين ،طعلى مجلس اإلدارة
الجديد تزطةد ال زارة بأسمء األعضء الذين تم انتخءبهم خالل خموة عشو ي مءً كحد أقص ى من تءرةخ االنتخءبً.
 oتنتدب ال زارة أحد م ظفيهء لحض س س س س رً عملية انتخءب أعض س س س سسء مجلس اإلدارة للتأكد من س س س س سسير ء طبقءً للنظءم طالالئحة
التنفيذيةً.
 oطةتم بعد ذلك إجوا االنتخءبءت طاختيءر مجلس اإلدارة للجمعية.
 oعقب االنتهء من اجتمءع الجمعية العم مية يعقد مجلس اإلدارة اجتمءعءً بحض س س س رً مندطب ال زارة الختيءر رئيس مجلس
اإلدارة طنءئبه طاملشوف املءلي على أن تت افو فيهم الشوط التءلية:
▪ أن يك نً شخصية قيءدية.
▪ أن يك ًن مؤ الً تأ يالًًأ كءدميءً منءسبءًً.
▪ أن يك نً عءمالً في مجءل تخصص الجمعية.
▪ االملءم التءم بأ داف الجمعية.
يً.
▪ امتالك الخبرة في مجءل العمل الخير ً
▪ حون الويرة طالول كً.
▪ امتالك الخبرة في املنءسبة في املجءل املءلي طاملحءسبة.
▪ يمتلك عالقءت جيدة مع الجهءت ذات العالقة.

