
 

 

 

 

ةالتعليمات الفنية للمنظمات الغير الربحية التابعة فنيا لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعي  

 

( 61بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )بناء على املادة الخامسةةةةةةة م  لظاع ال معيات واملاالةةةةةةسةةةةةةات اال لية ال ةةةةةةادر 

على املنظمات ذات االخت ةةا  االشةةراا الف ي م  ق ا ال هات الومومية ورد بها مهاع والتي ه( 1437-2-19) تاريخو 

بوزارة املوارد البشةةةةةةةةةةةرية  األ لية واملاالةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةاتل معيات ل الف ي لإلشةةةةةةةةةةةرااالعامة  االدارةعليه قامت ، غير الربحية

  ذه التعليمات لتسهيا وتيسير اعمال وأنشطة املنظمات الواقعة في لفس اخت اصها. ءببنا والتنمية االجتماعية

من رئيس مجلس  بموجب خطاب رسميللمنظمة غير الربحية  تعيين ممثل أو مفوض   -1

 بشأن أعمال الجمعية. الستقبال الطلبات والبالغات االدارة

معتمدة من مجلس  ،خطة سنوية للبرامج واألنشطة التي ترغب املنظمة بتنفيذها تقديم -2

قبل بداية العام  وذلك نظمة،التنمية االجتماعية باملنطقة مقر امل ملركز وتقديمها  اإلدارة،

  :يلي ما تتضمن بـما ال يقل عن ستين يوم، على أن امليالدي

 ونشاطها املنظمة أهداف مع تتوافق تنفيذها في املنظمة ترغب التي واألنشطة البرامج تكون  أن .أ

 .األساس ي

 األهدافو التنموي التي ستغطيه،  واالحتياج ،لكل منها تعريفية نبذةقائمة بالبرامج واألنشطة و  .ب

لها )منطقة، محافظة،  الجغرافي والتوزيع املستهدفة، والفئات ،وآلية قياس أثرها تحقيقها املراد

 ، والفترة الزمنية لتنفيذ كل منها.حي...(

 القطاع أو  الخاص، أو  الحكومي، القطاع من سواء أو املشاركة تحديد اسم الجهات الداعمة  .ت

 نوعتشغيليا مع ذكر  عينيا أو  لتنفيذ الخطة أو املساهمة في تنفيذها سواء ماديا أو  الربحي، غير 

 .)في حال توفر ذلك( الدعم مقدار و 

 خالل العام وليست من ضمن الخطة السنوية مستحدثةأو مناشط  برامج تنفيذ في الرغبة عند .ث

مرفقا معه مبررات عدم ادراجها في  املوافقةبتقديم طلب  الربحية غير  املنظمة تقوم املدرجة،

رفع الطلب  يكون  أن على .أعاله .ت2، ب.2.أ، 2 الفقرة في ضوابطالبيد والتق ،الخطة السنوية

بعض  ملمارسةأهمية استيفاء أي متطلبات  معيوم،  60ن ع تقل ال  مدةالتنفيذ ب قبل موعد

من الجهات حسب النظام  العالقة ذات خرى األ  جهاتال من املوافقات خذأل  والبرامجاألنشطة 

 .و البرامجترخيص لهذه األنشطة أالالحكومية او غير الحكومية التي لها الصالحية باملوافقة او 

 اإلدارة العامة لالشراا الف ي لل معيات واملاالسات األ لية



 العام والنظام اإلسالمية الشريعة بأحكامالجمعية في برامجها وأنشطتها  تلتزم أن -3

 ما وكل ،واللوائح األنظمة من وغيرهما والالئحة النظام وأحكام العامة، واآلداب

 .الوطنية الوحدة على يحافظ

تنفيذه يهدف إلى جمع التبرعات للمنظمة أو  املرادالبرنامج  أو حال كان النشاط  في -4

املوارد البشرية  بوزارةمستفيدي املنظمة فال بد من أخذ موافقة صاحب الصالحية 

 األهلية واملؤسسات الجمعيات نظام من( 39) املادة على بناء  والتنمية االجتماعية 

ابات على أن يكون جمع التبرعات في حس ،جمع التبرعات نظاممع  يتوافق وبما

 لتعليمات مؤسسة النقد. 
 
 الجمعية البنكية املعتمدة وفقا

 متطلبات واستيفاء التحقققامة دورات تدريبية يلزم إفي حال رغبة املنظمة في  -5

العامة للتدريب املنهي والتقني على برنامج التدريب )على أن يكون  املؤسسة وموافقة

 ة(.البرنامج التدريبي يتناسب مع أنشطة وبرامج املنظم

على موافقة وزارة املوارد البشرية  يتوجب الحصول في حالة استضافة وفود من خارج اململكة  -6

 .والتنمية االجتماعية

من محتواه خارج  جزء( و السنويةالخطة  ضمن) تنفيذهالبرنامج املراد  كانفي حال  -7

 الجهة منعلى املوافقة على النشاط املقام  الحصول البد من  املنظمة،اختصاص 

 ذات االختصاص.  املشرفة الحكومية

لوزارة املوارد  ةالتابع التطوعي العمل منصة في التسجيل الربحية غير  املنظمة على -8

بطرح الفرص التطوعية واستقطاب  وااللتزام االجتماعيةالبشرية والتنمية 

 .املتطوعين من خاللها

 للتقديمرة املالية املنظمة غير الربحية التسجيل في منصة اعتماد التابعة لوزا على -9

 على الفرص املناسبة لتقديم خدماتها ومنتجاتها. 

 ضمن املدرجةلبرامج واألنشطة ا على تحتوي  شاملة دورية تقارير على املنظمة إعداد  -10

 مركز مع  ومشاركتهاوكافة البرامج واألنشطة التي تقدمها  املنفذة،الخطة السنوية 

 ربع سنوية. بصورة املنظمة مقر  االجتماعية التنمية

 املنفذة الفنيةاألنشطة واالعمال  بيانات يشمل)الكتروني أو ورقي(  سجل توفير  -11

 .الغير ربجية للمنظمة اإلشرافيةخالل الزيارات  من ومتابعتهالالطالع عليها 

من قبل  الصادرةوالنماذج املعتمدة والقرارات  بالتعاميم ومنسوبيهااملنظمة  التزام -12

والتقيد بها، والتعاون مع  االجتماعية والتنمية البشرية املوارد بوزارة فنيةال الجهة

 االشرافية املهام النجاز مهمتهم  وتسهيلاملشرفين في كل ما يخص أنشطة الجمعية، 

 . النظام حسب

 وهللا ولي التوفيق،


