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صالحيات ومهام الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
لجمعية كفو للتوظيف والتأهيل
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املادة األولى:
مع مراعاة ص ال ال

ا الوزارة والجهة املش ال الالر ة تعد الجمع ة العموم ة أعلى س ال ال ة في الجمع ة وتكون قرارتها

م زمة ألعضائها كا ة ولبق ة أجهزة الجمع ة.

املادة الثانية:
املنفعة املغ قة :تكون خدما الجمع ة محصورة على أعضائها دون غيرهم وال يحق لغير األعضاء املنتسبين إليها
االس ال ال فادة من أي من خدماتها إال بقرار مس ال ال

من مج س اإلدارة وعلى املج س أن يش ال الالعر الجمع ة العموم ة في أول

اج ماع لها بقرارتها الصادرة بهذا الخصوص.
املنفعة املف و ة :تكون خدما الجمع ة لعموم املج مع ويحق ملن تن بق ع ه الشالالرو أو املعايير التي يضالالعها
مج س اإلدارة االس ال فادة من خدما الجمع ة وال ي زم االش الالكرا في الجمع ة أو د ع أي اش الالكرا للحص الالول على أي من
ت ك الخدما

املادة الثالثة:
يخ ص مج س اإلدارة ب الالالن ر في ط ال العض ال ال ال الالوي الالة للجمع الالة والب ال

الاله وي ع الالام ال مع ال ال و ق الالا للح الالاال

والشرو األت ة:
إذا كان ال ال العضوية شخصا من ذوي الصفة ال ب ع ة يشكر

ه االتي:

• أن يكون سعوي الجنس ة.
• أال يق عمره عن الثامنة عشرة.
• أن يكون كام األه ة.
• أن يكون سن السيرة والس و .
• أال يكون قد صدر بحقه كم نهائي بإدان ه في جريمة مخ ة بالشرف أو األمانة ولم يرد له اع باره.
• االلكزام بسداد اشكرا العضوية.
• أن يقدم ط با االنضال ال الالمام ي ضال ال الالمن اسال ال الالمه سال ال ال هوي ه الوطن ة ولقبه وسال ال الالنه وجنسال ال الالي ه ورقم الهوية
الوطن ة ومح إقام ه ومهن ه وب انا ال واص ال ال ال ال بما يشال ال ال الالم البريد اإللككروني ورقم الهاتف والجوال
وير ق ب به صورة من هوي ه الوطن ة.
إذا كان طال العضوية شخصا من ذوي الصفة االع بارية من جها األه ة أو الخاصة يشكر
• أن يكون سعوديا.
• االلكزام بسداد االشكرا العضوية.

ه االتي:
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• أن يقدم ط با ل نض الالمام ي ض الالمن اس الالمه س ال الوث قة الرس الالم ة وجنس الالي ه ورقم التس الالج أو الكرخ ص
وعنوانه الوطني وب انا ال واص ال بما يشالالم البريد اإللككروني ورقم الهاتف الجوال وير ق ب به صالالورة
من السال الالج ال جاري أو الكرخ ص أو صال الالك الوقف ة أو ما يث

ال ه الن ام ة و قا ل ن ام الحاكم له

ويكون ساري املفعول.
• أن يعين ممث له من ذوي الصالالفة ال ب ع ة ويج أن ت و ر ه الشالالرو الواجبة في عضالالوية الشالالخص
من ذوي الصفة ال ب ع ة.

املادة الرابعة:
مع مراعاة ما نص ع ه الن ام وال ئحة ال نف ذية؛ تخ ص الجمع ة العموم ة العادية باآلتي:
• دراسة تقرير مراجع الحسابا عن القوائم املال ة ل سنة املال ة املنته ة واع مادها بعد مناقشتها.
• إقرار مشروع امليزان ة ال قديرية ل سنة الجديدة.
• مناقش ال ال الالة تقرير مج س اإلدارة عن أعمال الجمع ة ونش ال ال الالاطاتها ل س ال ال الالنة املال ة املنته ة والخ ة املقكر ة
ل سنة املال ة الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه.
• إقرار خ ة استثمار أموال الجمع ة واقكراح مجاالته.
• ان خاب أعضاء مج س اإلدارة وتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة مج س اإلدارة السابق
• تع ين محاس قانوني مرخص له؛ ملراجعة سابا الجمع ة وتحديد أتعابه.
• مخاطبا الوزارة وم

اتها على الجمع ة إن وجد .

• ال ص ال الالرف في أي من أص ال الالول الجمع ة بالش ال الراء أو الب ع أو تفويض مج س اإلدارة في إتمام ذلك وتفويض
املج س في استثمار الفائض من أموال الجمع ة أو إقامة املشروعا االستثمارية.
• أية مواض ع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.

املادة الخامسة:
مع مراعا ما نص ع ه الن ام وال ئحة ال نف ذية تخ ص الجمع ة العموم ة غير العادية باآلتي:
• الب في اسال ال قالة أي من أعضال الالاء مج س اإلدارة أو إسال الالقا العضال الالوية عنه وان خاب من يشال الالغ املراكز
الشاغرة في عضوية مج س اإلدارة.
• إلغاء ما تراه من قرارا مج س اإلدارة.
• اقكراح اندماج الجمع ة في جمع ة أخرى.
• إقرار تعدي هذه ال ئحة.
•

الجمع ة اخ اريا.
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املادة السادسة:
تسري قرارا الجمع ة العموم ة العادية ور صدورها وال تسري قرارا الجمع ة العموم ة غير العادية إال بعد
موا قة الوزارة.

املادة السابعة:
يج على الجمع ة أن ت ق د بن ر املوضالالوعا املدرجة علي جدول أعمالها وال يجوز لها أن تن ر في مسالالائ غير
مدرجة ه.

املادة الثامنة:
يدعو رئيس مج س اإلدارة أو من يفوضه أعضاء الجمع ة العموم ة ويشكر لصحة الدعوة ما يأتي:
• أن تكون خ ة.
• تكون صادرة من رئيس مج س اإلدارة الجمع ة أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمع ة ن اما.
• أن تش م على جدول أعمال الجمع ة العموم ة.
• أن تحدد بوضوح مكان االج ماع وتاريخه وساعة انعقاده.
• أن ي م تسال ال مها إلى العض الالو والوزارة والجهة املش الالر ة قب املوعد املحدد بخمس الالة عش الالر يوما تقويم ا على
األق .

املادة التاسعة:
تعقد الجمع ة العموم ة اج ماعا عاديا مرة وا دة على األق ك سال الالنة مال ة على أن يعقد االج ماع األول لك
س الالنة خ ل األش الالهر األربعة األولى منها وال تعقد الجمع ة العموم ة اج ماعا غير عاديا إال ب
من مج س اإلدارة أو ب

مس ال

من الوزارة أو

عدد ال يق عن ) (25%من األعضاء الذين لهم ق ضور الجمع ة العموم ة.

املادة العاشرة:
يجوز لعض الالو الجمع ة العموم ة أن يني عنه عض الالوا آخر يمث ه في ض الالور االج ماع وال ص الالوي عنه ويش الالكر
لصحة اإلنابة ما يأتي:
• أن تكون اإلنابة خ ة.
• أن يقب اإلنابة رئيس مج س اإلدارة أو من يفوضه.
• أال ينوب العضو عن أكثر من عضو وا د.
• اليجوز إنابة أي من أعضاء مج س اإلدارة
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املادة الحادية عشر:
ال يجوز لعض الالو الجمع ة العموم ة االش الالكرا في ال ص الالوي على أي قرار إذا كان له في مص الاللحة ش الالخص ال ة وذلك
ما عدا ان خاب أعضاء مج س اإلدارة.

املادة الثانية عشر:
• يعد اج ماع الجمع ة العموم ة ص الالح حا أذا ض الالره أكثر من نص الالف أعض الالائها إن لم ي حقق ذلك أج
االج ماع إلى موعد أخر يعقد خ ل مدة أق ها سال ال الالاعة وأقصال ال الالاها خمسال ال الالة عشال ال الالر يوما من موعد االج ماع
األول ويكون االج ماع في هذه الحالة بالنس ال ال الالبة إلى الجمع ة العموم ة العادية ص ال ال الالح حا مهما كان عدد
األعضال ال ال الالاء الحاضال ال ال الالرين وبما ال يق عن ( ) %20من أجمالي األعضال ال ال الالاء بالنسال ال ال الالبة إلى الجمع ة العموم ة غير
العادية.
• تصدر قرارا الجمع ة العموم ة العادية بأغ ب ة عدد األعضاء الحاضرين.
• تصال الالدر قرارا الجمع ة العموم ة غير العادية بأغ ب ة ث ثي عدد األعضال الالاء الحاضال الالرين وال تسال الالري إلى بعد
موا قة الوزارة ع يها.

املادة الثالثة عشر:
تص ال ال ال الالدر الجمع ة العموم ة– في االج ماع الذي يس ال ال ال الالبق ان خاب أعض ال ال ال الالاء مج س اإلدارة– قرار تش ال ال ال الالك لجنة
االن خابا

ويحدد ه عدد وأس ال ال الالماء أعض ال ال الالاء ه ئة اللجنة ويكون مهمتها إدارة عم ة ان خاب أعض ال ال الالاء املج س و ق

اإلجراءا التي تحددها هذه ال ئحة وين هي دور اللجنة بإع ن أسماء أعضاء املج س الجديد ويشكر في اللجنة االتي:
• أال يق عدد أعضائها عن اثنين.
• أن يكون أعضائها من الجمع ة العموم ة غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضويه مج س اإلدارة.

املادة الرابعة عشر:
مع مراعاة أ كام الن ام وال ئحة ال نف ذية تكون إجراءا سير ان خاب أعضاء املج س اإلدارة و قا ل تي:
• يع ن مج س اإلدارة لجم ع أعضال الالاء الجمع ة العموم ة ممن تن بق ع يهم الشال الالرو عن ح باب الكرشال ال
لعضوية مج س اإلدارة الجديد وذلك قب نهاية مدة مج س اإلدارة بمائة وثمانين يوما على األق .
• يقف باب الكرش قب تسعين يوما من نهاية مدة مج س اإلدارة.
• ير ع مج س اإلدارة أسال الالماء املكرشال الالحين إلى الوزارة و ق النموذج املعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خ ل
أسبوع من قف باب الكرش ح.
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• يج على لجنة االن خابا بال نس ال ق مع مج س اإلدارة عرض قائمة أسالالماء املكرشالالحين الواردة من الوزارة
في مقر الجمع ة أو موقعها اإللككروني وقب نهاية مدة مج س اإلدارة بخمسة عشر يوما على األق .
• تن خ الجمع ة العموم ة أعض ال الالاء مج س اإلدارة الجديد باج ماعها العادي من قائمة الكرش ال الالحين وعلى
مج س اإلدارة الجديد تزويد الوزارة بأسال ال الالماء أعضال ال الالاء الذين تم ان خابهم خ ل خمسال ال الالة عشال ال الالر يوما كحد
اقص ى من تاريخ االن خاب.
• تن دب الوزارة أ د موظفيها لحض الالور عم ة ان خاب أعض الالاء مج س اإلدارة ل أكد من س الاليرها طبقا ل ن ام
وال ئحة ال نف ذية وال ئحة.
• عند انتهاء دورة مج س اإلدارة يس ال ال مر في ممارس ال الالة مهامه اإلدارية دون املال ة لحين ان خاب مج س إدارة
جديد.

