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قرار رقم ( )1ل�سنة 2021
ب�ش�أن اخت�صا�صات ونظام عمل  
جمل�س �إدارة �صندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية
ممثل جاللة الملك للأعمال الإن�سانية و�شئون ال�شباب:
بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )64ل�سنة  2020ب�إن�شاء �صندوق الأمل لدعم امل�شاريع
واملبادرات ال�شبابية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2020بت�شكيل جمل�س �إدارة �صندوق الأمل لدعم امل�شاريع
واملبادرات ال�شبابية،

قرر الآتي:
مادة ()1
التعريفات

قرين ٍّ
كل منها،
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املُب َّينة ِ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
ال�صندوق� :صندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية املُ َ
ن�ش�أ باملر�سوم رقم ()64
ل�سنة  2020ب�إن�شاء �صندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية.
المجل�س :مجل�س �إدارة ال�صندوق.
الرئي�س :رئي�س المجل�س.
الع�ضو :ع�ضو المجل�س.
�أمين ال�سر� :أمين �سر المجل�س.

مادة ()2
اخت�صا�صات املجل�س

ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�صندوق ،ويتخذ ما يراه
يعترب املجل�س ال�سلطة العليا التي تتوىل ْ
منا�سب ًا من قرارات و�إجراءات لتحقيق �أهدافه ،وميار�س على وجه اخل�صو�ص املهام الآتية:
 -1الإ�شراف على �سير العمل في ال�صندوق ،وعلى العاملين فيه.
 -2و�ض���ع خط���ة �سنوية للم�شاريع والخدم���ات والبرامج و�أوجه الدعم الت���ي ي�ستهدف ال�صندوق
تنفيذها �سنوي ًا والميزانية المقرر َة لكل منها.
 -3رفع المقترحات ب�ش�أن الهيكل التنظيمي لل�صندوق ،والئحة نظام عمله.
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 -4الموافق���ة عل���ى ت�أ�سي�س ال�شركات والم�ساهمة ف���ي ت�أ�سي�سها ،والتن�سيق م���ع الجهات المعنية
لتوفير م�صادر التمويل الالزمة لذلك.
 -5تعيي���ن �أع�ض���اء مجال����س �إدارة ال�ش���ركات المملوك���ة لل�صندوق بالكام���ل ،وتر�شي���ح ممثل���ي
ال�صندوق في مجال�س �إدارة ال�شركات الأخرى التي ي�ساهم بن�سبة في ر�أ�سمالها.
� -6إ�صدار الموافقات الالزمة واعتماد خطط ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 -7الموافق���ة عل���ى االتفاقيات والتعاقدات م���ع الم�ستثمرين وال�ش���ركات الخا�صة ،و�إبرام عقود
ال�شراء والبيع وت َملُّك العقارات والمنقوالت الالزمة لمبا�شرة ال�صندوق لن�شاطه.
الم ْلكي���ة الفكرية من براءات االخت���راع والعالمات
 -8الموافق���ة عل���ى ت َملُّك ال�صن���دوق لحقوق ِ
التجارية وال�صناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وا�ستغاللها.
 -9الموافقة على �إقامة الم�شروعات اال�ستثمارية وال�شبابية والإ�شراف على �سير العمل فيها.
 -10تحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع ال�شبابي ب�شكل م�ستدام.
والمنج ِزين في المجال ال�شباب���ي ،والموافقة على �صرف
 -11ت�سلي���ط ال�ض���وء على الإنج���ازات
ِ
المكاف�آت والجوائز وغيرها من و�سائل الت�شجيع المادية والمعنوية.
 -12الم�ساهم���ة ف���ي �إن�شاء وتنمي���ة الم�شاري���ع ال�شبابية غي���ر الربحية ،والتن�سيق م���ع الأجهزة
الحكومية المك َّلفة بتنفيذ البرامج والم�شاريع في هذا المجال.
 -13النظر في قبول الهبات والمنح والو�صايا بما ال يتعار�ض مع �أهداف ال�صندوق ووفق النظم
المعمول بها.
 -14الموافقة على تعيين العاملين بال�صندوق.
 -15الموافقة على م�شروع الميزانية ال�سنوية والح�ساب الختامي لل�صندوق.
 -16الموافقة على اختيار مدقق الح�سابات الخارجي.
 -17النظر في التقارير الدورية عن �سير العمل والمركز المالي لل�صندوق.
 -18الموافقة على فتح الح�سابات البنكية وفق النظم المعمول بها.

مادة ()3
اخت�صا�صات الرئي�س

يخت�ص الرئي�س مبا ي�أتي:
 -1اال�شراف على جميع �أعمال ال�صندوق.
 -2رئا�سة اجتماعات المجل�س والتوقيع على محا�ضره.
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 -3اعتماد جدول �أعمال المجل�س والدعوة �إلى انعقاده.
الم�ستعجلة التي ال تحتم���ل الت�أخير ،على �أن تعر�ض عل���ى المجل�س في �أول
 -4الب���ت في الأم���ور
َ
اجتماع له.
 -5رفع تقرير �سنوي لممثل جاللة الملك للأعمال الإن�سانية و�شئون ال�شباب عن ن�شاط و�إنجازات
ال�صندوق بعد �إقراره من المجل�س.
 -6التوقي���ع عل���ى عقود ت�أ�سي����س ال�ش���ركات وغيرها من العق���ود ،وال�شيكات و�أذون���ات ال�صرف
والم�ستندات المالية ،وله الحق في تفوي�ض من يراه منا�سب ًا من الأع�ضاء.
� -7أي اخت�صا�صات ي�سندها المجل�س �إليه.

مادة ()4
تعيني �أمني ال�سر واخت�صا�صاته

ُيعني املجل�س �أمين ًا لل�سر من بني العاملني يف ال�صندوق ،ويخت�ص مبا يلي:
 -1توجيه الدعوة الجتماعات المجل�س.
� -2إعداد جداول االجتماعات وتزويد الأع�ضاء بها ،وتدوين محا�ضر االجتماعات وعر�ضها على
المجل�س في اجتماعه الالحق للت�صديق والتوقيع عليها من الرئي�س والأع�ضاء.
 -3حفظ م�ستندات و�سجالت المجل�س.
 -4القيام بما يكلفه به المجل�س �أو الرئي�س من مهام �أخرى.

مادة ()5
اجتماعات املجل�س

يجتمع املجل�س �أربع مرات �سنوي ًا على الأقل بدعوة من الرئي�س يف املكان والزمان َ
اللذين
يحددهما ،ويجوز للرئي�س دعوة املجل�س الجتماع غري عادي كلما دعت احلاجة �إىل ذلك� ،أو بناء
على ت�سلمه طلب كتابي م�سبب من ع�ضوين على الأقل من الأع�ضاء وتكون الدعوة لالجتماع يف
هذه احلالة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من ت�سلم الرئي�س للطلب.
ويكون االجتماع �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س،
رجح
و ُي ِ
�صدر املجل�س قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي َّ
اجلانب الذي منه الرئي�س ،وللمجل�س اال�ستعانة يف �أداء مهامه مبن يراه من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال ن�شاط ال�صندوق ،وله �أن يدعوهم حل�ضور اجتماعاته ،دون �أنْ يكون ل ٍّأي
منهم �صوت معدود.
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مادة ()6
ت�شكيل اللجان

للمجل�س �أن ي�شكل جلان ًا فرعية �أو فرق عمل من بني �أع�ضائه �أو من غريهم من ذوي
مو�ضوع �أو �أك َرث من املو�ضوعات املعرو�ضة عليه �أو لتنفيذ امل�شاريع ،ويتعينَّ على
اخلربة ،لدرا�سة
ٍ
هذه اللجان تقدمي تقارير بنتائج �أعمالها ،و ُتع َر�ض هذه التقارير على املجل�س ،وتط َّبق ب�ش�أن
اجتماعات وقرارات تلك اللجان ذات الأحكام املنظمة الجتماعات املجل�س ،ما مل ين�ص قرار
ت�شكيلها على �أحكام �أخرى.
ويحدد املجل�س املكاف�آت التي ت�صرف لأع�ضاء اللجان.

مادة ()7
�إ�صدار القرارات بالتمرير

يجوز عند ال�ضرورة – ِو ْفق ًا لمِ ا يقدِّ ره الرئي�س – �أن ُتع َر�ض بع�ض املو�ضوعات على املجل�س
بطريق التمرير ،على �أن ت�صدر القرارات ب�أغلبية الأع�ضاء ،و ُتع َر�ض القرارات على املجل�س يف
تال له للإحاطة.
�أول اجتماع ٍ

مادة ()8
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية

يجوز �أن تكون اجتماعات املجل�س و�آليات الت�صويت فيه ب�أية و�سيلة �إلكرتونية حتقق الغاية
من ذلك ،كما يجوز اعتماد املحا�ضر �إلكرتوني ًا با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية املنا�سبة.

مادة ()9
تقدمي االقرتاحات والدرا�سات

للع�ضو تقدمي ما ي�شاء من االقرتاحات والدرا�سات كتاب ًة �إىل �أمني ال�سر قبل اجتماع املجل�س
بيومني على الأقل ،وعلى �أمني ال�سر ع ْر ُ�ضها على الرئي�س متهيد ًا لعر�ضها يف اجتماع املجل�س.

مادة ()10
نظر املو�ضوعات ذات ال�صلة بالع�ضو

على الع�ضو لدى نظر املجل�س �أو � ٍّأي من جلانه  -بح�سب الأحوال  -ل ِّأي مو�ضوع تكون للع�ضو
ف�صح عن
فيه م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تتعار�ض مع مقت�ضيات من�صبه� ،أن ُي ِ
ذلك كتاب ًة مبجرد علمه بذلك ،وال يجوز للع�ضو اال�شرتاك يف مداوالت املجل�س �أو الت�صويت على
ذلك املو�ضوع.
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وجتب موافقة �أغلبية الأع�ضاء  -من دون الع�ضو الذي يت�صل به املو�ضوع -لإقرار �أي تعا ُقد
مايل بني ال�صندوق و�أية �شركة �أو م�ؤ�س�سة يعمل فيها الع�ضو� ،أو يكون ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارتها،
�أو ي�ساهم فيها هو �أو زوجته �أو � ٌّأي من �أقربائه حتى الدرجة الثانية.

مادة ()11
غياب الع�ضو عن ح�ضور اجتماعات املجل�س

خطر بذلك
يجب على الع�ضو �إن طر�أ ما ي�ستوجب غيابه عن �أحد اجتماعات املجل�س �أن ُي ِ
الرئي�س �أو �أمني ال�سر ،مع �إبداء �أ�سباب غيابه.

مادة ()12
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول

ُيعتبرَ ع�ضو املجل�س م�ستقي ًال من ع�ضوية املجل�س �إذا تغ َّيب عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية
�أو خم�س اجتماعات منف�صلة خالل ال�سنة بدون �إبداء عذر يقبله املجل�س.

مادة ()13
النفاذ

على رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية واملعنيني -ك ٌل
فيما يخ�صه -تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية و�شئون ال�شباب
نا�صر بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 29 :جمادى الآخرة  1442ه ـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :فـبـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  2021م
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