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عد
ُ
رؤيةاتمستهدفأولوياتومنالربحيةغير املنظماتمرتكزاتأهمأحداألهليةواملؤسساتالجمعياتت

.كينهوتمالربحيغير القطاعنمو علىالرؤيةركزتحيث.الوطنيالتحول برنامجأهدافضمن2030اململكة

باملنظماتالخاصةالوحدةبتأسيسهـ28/11/1438وتاريخ55190رقمالكريمالسامياألمر إلىوباإلشارة

(457)رقمالوزراءمجلسوقرار الرؤيةمستهدفاتلتحقيقتأسيسهاوتسهيلوتسريعاألهليةالربحيةغير 

.التنمويةاملجاالتفيوالتعاون الربحيغير القطاعدور وتفعيللتعزيز هـ22/8/1439وتاريخ

الهيكلفيإداريةوحدةبإنشاءهـ11/8/1440وتاريخ101–40–047961رقمالرياضةوزير قرار صدر لذا
االجتماعيةنميةوالتالعملوزير برقيةعلىبناء  ,األهليةواملؤسساتالجمعياتإدارةبمسمىللوزارةالتنظيمي

التيجهاتالتوجيهبشأنأعالهإليهاملشار الكريمالسامياألمر علىاملبنيهـ26/2/1440وتاريخ119319رقم

يستأسوتسريعلتسهيلاألهليةواملؤسساتالجمعياتعلىالفنياإلشرافاختصاصهاضمنيدخل

اقعةالربحيةغير واملؤسساتالجمعيات افهااختصاصهانطاقضمنالو .وإشر

مقدمة



افقةهـ15/6/1440وتاريخ112649رقماالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةقرارصدروقد باملو

 املشرفةوالجهاتالوزارةبينللعالقةاملنظمةالالئحةعلى
 
الجهاتوفيهليةاأل واملؤسساتالجمعياتعلىفنيا

وإجراءاتالجهاتعالقةتحديدبهدفوذلكالفنيةاختصاصاتهاضمنالجمعيةنشاطيدخلالتيالحكومية

.الجمعياتعلىوالرقابةواإلشرافالترخيص

عدولقد
ُ
عاون التإطار فيوذلكالرياضةبوزارةاألهليةواملؤسساتالجمعياتإدارةقبلمنالدليلهذاأ

 ليكون الرياضيةوالجمعياتاململكةمناطقفيومكاتبهاالوزارةبينالجهودوتكامل
 
 شامدليال

 
العالقةيحددال

 وهو اإلجراءاتويوضحاألطرافبين
 
 دليال

 
 شامال

 
 وليسمساعدا

 
.ألدوارهاحصرا

الضوابطادوإعدوتمكينهاإنشائهافيوالتوسعالرياضيةاألهليةالجمعياتدور لتفعيلاإلدارةمنومساهمة

ولتحقيقلشأنابهذاالساميةالتوجيهاتحسببدورهاللقياماملختلفةأنشطتهابإقامةالخاصةواالشتراطات

 الربحيةغير املنظمات
 
 املجتمعفيأثرا

 
.2030اململكةرؤيةملستهدفاتوفقا



(الحياةجودةمركز )الهواةأنديةلجمعيةالتابعةالهواةأنديةتأسيسعلىبالعملاإلدارةتقومكما

 
 
.لهااملنظمةواإلجراءاتللتنظيماتوفقا

التحول و 2030اململكةرؤيةاهدافومنالعالقةذاتالساميةالقراراتمنمكوناتهاستمدتالدليلهذا

.الرياضةبوزارةالخاصةوالشروطالضوابطوكذلكالعالقةذاتبالجهاتاملرتبطةاللوائحوكذلكالوطني
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الباب األول 
الجمعيات واملؤسسات األهلية
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الجمعيات واملؤسسات األهلية 
التعريفات
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التعريفات –واملؤسسات األهلية الجمعيات

الجمعيات األهلية 

الجمعياتظاملنالتنفيذيةوالالئحةباململكةاألهليةواملؤسساتالجمعياتنظامأحكامعليهنصتماوفق

عُد األهليةواملؤسسات
ُ
:ت

أشخاصمنمؤلفةمعينةغير أو معينةملدةمستمر تنظيمذاتمجموعةكلهي

 االثنينأو اعتباريةأو طبيعيةصفةذوي 
 
 للربحهادفهغير معا

 
غرضتحقيقأجلمنأساسا

...عليهااملنصوصالنشاطاتأحدأو التكافلأو البر أغراضمن

وتحدد,التأسيسلطالبياالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةشروطتطبقو 

.املعنيةاتالوزار مناملشرفةالجهةو لهاالنشاطبطبيعةعليهاتقومالتيالجمعيةأهداف
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الجهة المشرفة

.الفنيةاختصاصاتهاضمناملؤسسةأو الجمعيةنشاطيدخلالتيالحكوميةالجهةهي

المؤسسات األهلية 

بيعية يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الط, أي كيان مستمر ملدة معينة أو غير معينة 

 , أو االعتبارية 
 
 هادفة غير , أو منهما معا

 
غراض وذلك من أجل تحقيق غرض من أ, للربح أساسا

,           أمـــوالمن املؤســـسون له املؤسس أو يخصــــصه ويعتمد على ما , النفع العام أو املخصص 

.ة وتعد الصناديق العائلية واألهلية بأنواعها مؤسسات أهلي, أو أوقاف أو هبات أو وصايا 
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الفعاليةاملتطوع

ينة الشخص الذي يتمتع بمهارة وخبرة مع

يستخدمها ألداء واجب اجتماعي طواعية

 
 
.وبدون مقابل من أي نوع واختيارا

ن هي اجتماع ألشخاص في مكان معي

.وزمان محدد لتحقيق هدف 

البرنامج

مزيج من األهداف والنشاطات والسياسات

وتحديد , واإلجراءات الواجب القيام بها 

.املوارد الالزمة إلنجاز عمل ونشاط معين 

النشاط

افس ي كل نشاط رياض ي أو غير رياض ي تن

أو غير تنافس ي يساهم في تحقيق

.أهداف الجمعية 
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ة تعتبر الجمعية الرياضي
 
 
 مهما

 
 رياضيا

 
رافدا

للمؤسسات الرياضية 

الرسمية

و الكتشاف  املواهب
ت و تشجيع املمارسا

الرياضية

ومظلة رسمية 
ين للمهتمين واملمارس
الرياضيين الهواة 
والذي يرغبون في 

ممارسة الرياضة

وفق إطار تنظيمي
وفني منظم تحت 
رقابة وتنظيمات 

الجهات الحكومية 

املعنية

أهمية الجمعيات األهلية الرياضية
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وتساهم في خلق مجتمع ممارس
عزز ت. للرياضة في بيئة مثالية 

العمل على أن تكون هذه 
ة الجمعيات منظمات غير ربحي

تحقق أهدافها

و تشجيع املجتمع
على إنشاء جمعيات 

أهلية في املجاالت

التنموية 

 من الجهات
 
و فنيا

ة         الحكومية املشرف

على النشاط

لها شخصيتها 
تحكمها االعتبارية 

ها األنظمة والقوانين ول
رقابة إدارية ومالية من

وزارة املوارد البشرية
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اإلدارة العامة للجمعيات أهداف 
واملؤسسات األهلية
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واملؤسسات األهليةاإلدارة العامة للجمعيات أهداف 

2030رؤيةاهدافخاللمناألهليةواملؤسساتللجمعياتالعامةاإلدارةاهدافتنطلق

:وهياملباشرةالعالقةذاتالثالثاملستوى اهداففيوذلك2020الوطنيالتحول و 

.عمقأأثر تحقيقمنالربحيةغير املنظماتتمكين:6.3.2

.الربحيغير القطاعنمو دعم:6.3.1

:التاليالنحو علىتتلخص
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1

2

3

الربحيةغير واملؤسساتالجمعياتتأسيسوتسريعتسهيل

اقعة .الوزارةاختصاصضمنالو

ملجاالتافيمساهمتهو الربحيغير القطاعدور تفعيل

.والرياضيةالتنموية

فيقأعمأثر لتحقيقالربحيةغير املنظماتتمكين

.2030اململكةرؤيةملستهدفاتوفقااملجتمع
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4

5

6

دعمفيالرياضيةاألهليةواملؤسساتالجمعياتمساهمة

.وممارستهاونشرهااملختلفةالرياضات

الشراكاتعقدو التطوعيالعملثقافةونشر دعم

.الربحيةغير املنظماتلتمكين

للجمعياتاألداءكفاءةورفعالصعوباتتذليل

.الرياضيةاألهليةواملؤسسات
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7

8

ؤسساتواملللجمعياتوالرياض يالتنموي االحتياجتلبية

.اململكةمناطقفيالرياضيةاألهلية

املجاليفاألهليةالجمعياتتأسيستحفيز فيالتوسع

.وتشجيعهاالرياض ي
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اإلدارة العامة للجمعيات مهام 
وزارة الرياضة–األهلية واملؤسسات 
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وزارة الرياضة–واملؤسسات األهلية اإلدارة العامة للجمعيات مهام 

افقةإصدار  .ياضيةالر األهليةواملؤسساتالجمعياتإنشاءعلىاملبدئيةاملو

الجتماعيةاوالتنميةالبشريةاملواردوزارةمنإليهااملحالةالتأسيسطلباتدراسة

اقتراح .شأنهافيتراهماو

فادةاستيضمنالذيبالشكلطلباتهمتوجيهعلىالتأسيسطالبيمساعدة

.املطلوبالوجهعلىمنهااملجتمع

.هاشأنفيالالزمةاإلجراءاتاستكمالحتىالتأسيسطلباتمراحلمتابعة
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األهليةاتواملؤسسالجمعياتفيالفنيالنشاطلتنظيمالالزمةالتعليماتوضع
.الرياضية

افقة بهاتتقدميالتالرياضيةواألنشطةوالفعالياتالبرامجإقامةطلباتعلىاملو

.األهليةواملؤسساتالجمعيات

.األهليةواملؤسساتللجمعياتالرياض ياألداءكفايةرفعفياإلسهام

 واملؤسساتالجمعياتزيارة
 
التقارير وإعداد,وتوجيههانشاطهاومتابعة,ميدانيا

.الالزمة
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لشبابانشاطاتبتعنىالتيالبرامجوتنفيذواإلعدادالتخطيطعلىاإلشراف

.التوعويةو التطوعية

ألعمالباتعنىلبرامجاألفكارو الطروحاتجميعودراسةاستقبالعلىاإلشراف

.اململكةأنحاءجميعفيالتوعويةو التطوعية

طوعيالتالعملثقافةنشر أجلمنحكوميةالغير و الحكوميةالجهاتمعالتعاون 

.باململكة

اعينالقطمعالتطوعيةلألعمالاملتعلقةالتعاون اتفاقياتعقدعلىاإلشراف
ير غالقطاعاتلتمكيناملشتركالتعاون وأوجهاملبادراتو والخاصالحكومي

.لدعمهاالشراكةوعقدالربحية
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.ضمنهاالعملللشبابيمكنالتيالتطوعيةالبرامجعلىاإلشراف

تحاداتواالاألنديةبهاتقومالتيالتوعويةو التطوعيةالبرامجدعمعلىاإلشراف

.الشبابومجالس

يينالرياضاملتطوعينوإدارةوتطوير تدريبفيالدعممشاريععلىاإلشراف

.الربحيةغير املنظماتفي

.املعنيةواالتحاداتالوزارةفياألخرى اإلداراتو الوكاالتمعالتنسيق
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.ربحيةالغير املنظماتفيالعالقةذاتاملختلفةاملعنيةالجهاتمعالتنسيق

.االدارةاختصاصمجالفيمهاممنإليهايوكلماتنفيذ

.للجمعياتاألداءةءكفارفع

.للجمعياتاملستمرةالعملورشعقد
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.الصعوباتتذليلو أنشطتهاتطوير 

.الجمعياتفيالعاملةالبشريةاملواردتطوير 

.اطهانشومتابعةميدانياالرياضيةاألهليةواملؤسساتالجمعياتعلىالوقوف

.الرياضيةالجمعياتتعقدهاالتيالعموميةالجمعياتحضور 



27

للمنظماتاألداءبمؤشراتاملرتبطة2030الرؤيةمستهدفاتتحقيقعلىالعمل

.الربحيةغير

ناطقممختلففيالرياضيةللجمعياتالرياض يالتنموي االحتياجمدىقياس
.اململكة

حلأنبشاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةمعوالتنسيقالرأيتقديم

.اندماجهاأو الرياضيةالجمعيات

.الرياضيةاألهليةواملؤسساتالجمعياتألداءالدوريةالتقارير رفع

.نحوهايلزمماواتخاذالفنيةاملخالفاترصد
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افقة املبدئية شروط  على التأسيساملو
أو مؤسسة أهلية رياضية لجمعية 
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افقة  أو مؤسسة أهلية رياضية لجمعية التأسيس املبدئية على شروط املو

5

4

3

05

2

1

6

 في أحد مجاالت الرياضة 
 
.أن تكون الجمعية متخصصة رياضيا

.االحتياج التنموي الرياض ي لتأسيس الجمعية 

.من عدد األعضاء املؤسسين للجمعية % 20توفر الخبرة الرياضية بما ال يقل عن 

افق أهدافها مع مبادئ القيم واألخالق وعدم مخالفتها لألنظمة والتعليمات في امل .ملكة تو

.رفع تصور كامل عن البرامج وخطط الجمعية املزمع تنفيذها 

 
 
.أن ال يكون أحد األعضاء املؤسسين سبق وأن صدر بحقه عقوبة رياضية سابقا
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إجراءات التأسيس 
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إجراءات التأسيس 

05

الجهة املشرفة 
( واملؤسسات األهلية اإلدارة العامة للجمعيات ) 

أهلية رياضية مؤسسة جمعية أو 
وكالة التنمية االجتماعية( املؤسسون ) 

التقدم  

بطلب تأسيس

إحالة   

الطلب   

شرية وزارة املوارد الب) جميع إجراءات التأسيس تتم عبر البوابة اإللكترونية 
.لتأسيس الجمعيات واملؤسسات األهلية ( والتنمية االجتماعية 
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البداية 

دراسة  

طلب التأسيس  

إجراءات التأسيس األولية  

شروط وضوابط 

لب مع املؤسسين الستكمال مراجعة الط
متطلبات شروط التأسيس

التعديل على الطلبات

الترخيصإصدار شهادة 
ة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعي

افقة املبدئية املو الرفض 
التسبيبو 

التأسيساستكمال إجراءات 
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة النهاية

طلب التأسيس
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تعليمات وضوابط إقامة األنشطة 
واملسابقات والفعاليات املختلفة
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تعليمات وضوابط إقامة األنشطة واملسابقات والفعاليات املختلفة

لإلدارةكافبوقتبدايتهقبلالسنوي برنامجهااألهليةاملؤسسةأو الجمعيةترفع•
 الرياضةبوزارةاألهليةواملؤسساتلجمعياتلالعامة

 
:علىمشتمال

اط مسمى وطبيعة النش
قة أو الفعالية أو املساب

موعد التنفيذ مكان التنفيذ

معالالزمقبالتنسيالرياضةبوزارةاألهليةواملؤسساتجمعياتللالعامةاإلدارةتقوم•
بهااصةالخالفنيةوالضوابطالشروطلتطبيق(األمرلزمإذا)الرياضيةاالتحادات

.بتطبيقهاالجمعيةتلتزمو النشاطونوعطبيعةحسب
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جمعيةالبينالالزمالتنسيقاألهليةواملؤسساتللجمعياتالعامةاإلدارةتتولى•
.ومحافظاتهااململكةمناطقفيالوزارةمكاتبو

 تمارسأناملؤسسةأو للجمعيةيجوز ال •
 
أيأو اري اإلدنطاقهاخارجأنشطتهامننشاطا

 
 
.املعتمدةأهدافهاأو أنشطتهاضمنمدرجغير نشاطا

ارجخمسابقةأو نشاطأيأو فعاليةفياملشاركةاملؤسسةأو الجمعيةعلىيحظر •
دوليةجهةأيمنعضويةأيعلىالحصول أو خدماتهامنأيتقديمأو اململكة

افقةاال  .ياضةالر ووزارةاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةمنكتابيهبمو
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غير اونحوهفعاليةاو نشاطأيإقامةأو املشاركةاملؤسسةأو الجمعيةرغبةحالفي•
ساتواملؤسللجمعياتالعامةلإلدارةترفعأناملعتمدالسنوي برنامجهاضمنمدرج

افقاتألخذبالوزارةاألهلية فاتاملخالفيالخاصةاإلجراءاتتطبقو الالزمةاملو
.ذلكمخالفةحالالالئحةفيعليهااملنصوص

االدارةخاللمنالجمعيةوبرامجأنشطةعلىواملتابعةباإلشرافالرياضةوزارةتقوم•
.الوزارةمكاتبو املختصة

واألنشطةالبرامججميعبلهاالتابعةاالجتماعيةالتنميةمراكز بإشعار الجمعيةتقوم•
.املعتمدة
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املخالفات
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املخالفات

–قومتاملؤسسةأوالجمعيةقبلمنفنيةمخالفةعلىالرياضةوزارةوقوفحالفي
 فاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةبإبالغ-إختصاصاتهاحدودفي

 
التخاذورا

عاليةالفإيقافاملختصةالجهاتمعالتنسيقبعدالرياضةلوزارةو الالزم,اإلجراء
.املخالفالنشاطأو 

اللوائحهعلينصتماحسبيلزممااتخاذاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردولوزارة
جمعيةالنشاطإيقافإجراءاتإلىمهلةوإعطائهاالجمعيةإنذار منابتداء  الشأنبهذا

.حلهاأو دمجهاأو تعليقهاأو 
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الجهات املرتبطة ذات العالقة 
ضيةالرياواملؤسسات األهلية الجمعيات في 
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الرياضيةواملؤسسات األهلية الجهات املرتبطة ذات العالقة في الجمعيات 

الجهات املرتبطة ذات 

العالقة في الجمعيات 

واملؤسسات الرياضية

ةوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعي

املركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي

الرياضة ومكاتبها وزارة 
واملؤسسات اإلدارة العامة للجمعيات ) 

(األهلية 
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ية  وزارة الموارد البشر
والتنمية االجتماعية

اللوائحو التعليماتو األنظمةكافةالرياضيةاألهليةواملؤسساتالجمعياتتطبق•
ودوتعاألهليةواملؤسساتالجمعياتبتأسيسالوزارةمنالصادرةوالتنظيمات

.لهاواإلداريةالنظاميةمرجعيتها
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ي لتنمية 
المركز الوطن 
الربحي القطاع غي  

للوائحواوالتعليماتاألنظمةكافةالرياضيةاألهليةواملؤسساتالجمعياتتطبق•
ودوتعاألهليةواملؤسساتالجمعياتبتأسيساملركزمنالصادرةوالتنظيمات

.للمركزاالختصاصنقلبعدوذلك,لهاواإلداريةالنظاميةمرجعيتها
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الرياضة وزارة 
(والمؤسسات األهلية جمعيات للاإلدارة العامة ) 

.ةالالزمالقراراتاتخاذو الربحيةغير املنظماتنمو لدعماالستراتيجياتوضع•

.الربحيةغير املنظماتلعملالفنيةاالشتراطاتو التنظيماتوضع•

.تطويرهاعلىوالعملالرياضيةالجمعياتأعمالكافةعلىاإلشراف•

.االختصاصجهةأو الوزارةمناإلدارةبهاتكلفأخرى مهامأي•

.الجمعياتأداءعلىواملتابعةاإلشراف•
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ةالرياضبوزارةاألهليةواملؤسساتجمعياتللالعامةاإلدارةمعوالدائماملستمر التنسيق•

.مهامهاألداءودعمهاالرياضيةالجمعياتأعمالتسهيل•

اإلدارةمنوأنشطهبرامجمنللجمعياتيعتمدماحسبالعالقةذاتاملعنيةالجهاتمخاطبة•
.املختصة

.وباتالصعتذليلفياإلسهامو املتاحةاإلمكاناتحسباألهليةواملؤسساتالجمعياتتمكين•

.الربحيغير العملثقافةنشر فياإلسهام•

ي مناطق المملكة 
 
مكاتب وزارة الرياضة ف

ومحافظاتها
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األنشطةوعتنحسباملحافظةأو املنطقةفيالرياضيةللجمعياتالرياض يالتنموي االحتياجتحديد•
.واختالفها

(يةالرياضاألهليةواملؤسساتالجمعيات)الربحيةغير املنظماتإنشاءعلىاملجتمعتشجيع•
.املنطقةفي

ملجتمعيةاالرياضيةواألنشطةالبرامجإسنادعلىباملنطقةاالجتماعيةالتنميةمراكز وتشجيعحث•
اقعةالرياضيةللجمعيات .اإلداريةمنطقتهافيالو

.متنوعةوأنشطةببرامجواشراكهابدعمهاوتمكينهاالرياضيةالجمعياتإسناد•
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الباب الثاني
أندية الهواة
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أندية الهواة

أندية الهواة

(الحياةودةجبرنامجمركز )الهواةأنديةبجمعيةوترتبطاألهليةواملؤسساتالجمعياتعنمستقلةأنديةوهي

:بأنالهواةأنديةلجمعيةاالساسيةالالئحةعليهنصتماحسبو 

منالجمعيةأنشطةتمارسطبيعيةصفةذوي أعضاءمنمؤلفةمجموعةهو الهواةنادي

 تيرتبطللربحهادفغير للجمعيةتابعمستقلكيانفياملختلفةالهوايات
 
نظيميا

شرفةاملالجهةهو الحياةجودةبرنامجومركز مستقلةاعتباريةشخصيةولهبالجمعية

 
 
.النشاططبيعةحسبالحكوميةالجهاتوترتبطفنيا
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أندية الهواة

افيةاللجنةشكلت منعددمنالفنيةاإلشر

علىاإلشرافتتولىالتيالحكوميةالجهات

اءلألعضإال هواةلناديفسحيتموال األندية

روطشوحسبالهواةأنديةجمعيةفياملسجلين

.وامتيازاتهاوفئاتهاالعضوية

جودةبرنامجمركز )الهواةأنديةجمعيةتصدر 

جهةلكلبالهواياتتصنيفيدليل(الحياة

حالفسويتم,بالهواياتاختصاصذاتحكومية

.سحللفالالزمةالشروطاستكمالبعدهواةلنادي

افالهواةلناديفعاليةأيإلقامةويشترط :قةمو

 املشرفةالجهة)
 
,الهواةأنديةجمعية,فنيا

الوحدة)بالنشاطاملرتبطةالحكوميةالجهة

افية أهدافضمنالنشاطيكون أن,(اإلشر

.(النادي

ويتمدللتجديقابلةميالديةسنةالناديفسحمدة

خاصةإلكترونيةمنصة)اإللكترونيةالبوابةعبر 

 فنياملشرفةالجهةلدىومعتمدة(بالهوايات
 
-ا

.الحياةجودةبرنامجمركز 
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افقة على اعتماد نادي هواة  شروط املو
وزارة الرياضةمن 
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افقة على اعتماد نادي هواة من وزارة الرياضةشرو  ط املو

05
 من قبل جمعية أندية الهواة 1

 
.مركز برنامج جودة الحياة –أن يكون الطلب محاال

.التزام كافة األعضاء املؤسسين بالشروط والضوابط املنصوص عليها في لوائح جمعية أندية الهواة 2

.أن تكون الهواية املطلوب اعتمادها للنادي أحد الهوايات الرياضية 3

تمدة من قبل أن تكون ممارسة الهواية الرياضية تمارس بقصد املتعة والراحة وتشجيع ممارسة الرياضة وفق ما تنص عليه اللوائح املع4

.جمعية أندية الهواة 

.استكمال كافة الشروط والضوابط الفنية املتعلقة بوزارة الرياضة حسب نوع كل هواية 5

افق أهداف النادي مع مبادئ القيم واألخالق وعدم مخالفتها لألنظمة والتعليمات باململكة 6 .تو

.أن تقتصر املشاركة في األنشطة والفعاليات على األعضاء املعتمدين واملسجلين فقط 7

.أي شروط أخرى قد ترى الوزارة استحداثها 8
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هواة نادي تأسيسإجراءات 
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إجراءات تأسيس نادي هواة 

05

افية) ( الوحدة اإلشر
( واملؤسسات األهلية للجمعيات اإلدارة العامة ) 

الهاوي 
( املؤسسون ) 

التقدم  

بطلب تأسيس

إحالة   

الطلب   

دة الحياةمركز برنامج جو ( هاوي ) جميع إجراءات تأسيس نادي هواة تتم عبر البوابة اإللكترونية 
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إجراءات تأسيس نادي هواة 

1

التسجيل ودفع رسوم عضوية 
الجمعية عبر البوابة

الهاوي 

إصدار شهادة فسح النادي وإشعار 
مقدم الطلب والجهة املشرفة 

مراجعة الطلب ومالحظات الجهة 
( إن وجدت ) املشرفة 

افية الوحدة اإلشر
( واملؤسسات األهلية للجمعيات اإلدارة العامة ) 

استالم الطلب وجميع 
املطلوبة الوثائق 

جمعية أندية الهواة 

ة تقديم طلب فسح النادي عبر البواب
واستكمال جميع الطلبات

الهاوي املنتسب البالتيني 

 ووضع 
 
دراسة ومراجعة الطلب فنيا

املالحظات

جمعية أندية الهواة جمعية أندية الهواة 

23

6 5 4
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الباب الثالث
مؤشرات األداء واألحكام العامة
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مؤشرات األداء
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مؤشرات األداء 

(الربحيةغير املنظمات)الوطنيالتحول برنامج2030رؤيةمستهدفاتلتحقيقاألداءمؤشرات

.أعمقأثر تحقيقمنالربحيةغير املنظماتتمكين:6.3.2

.الربحيغير القطاعنمو دعم:6.3.1

:لتالياالنحو علىوهياملستهدفاتهذهلتحقيقلألداءمؤشراتخمسةتحديدوتم

اهداف و أولوياتها نمو القطاع غير الربحي وتمكينه وذلك في2030من أهم مستهدفات رؤية اململكة 

:املستوى الثالث ذات العالقة املباشرة وهي 
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مؤشرات األداء 

إجمالي عدد الساعات التطوعية : مؤشر  األداء 
املنفذة عبر املتطوعين في املنظمات غير الربحية

تشجيع العمل التطوعي في قطاع وزارة الرياضة / الهدف 
عدد املتطوعين في املنظمات غير : مؤشر  األداء 

الربحية تحت إشراف وزارة الرياضة 

تشجيع العمل التطوعي في قطاع وزارة الرياضة / الهدف 
عدد البرامج التي تقدمها املنظمات غير : مؤشر 

الربحية تحت إشراف وزارة الرياضة

تمكين القطاع غير الربحي لتقديم خدمات اجتماعية / الهدف 
مؤثرة ومستدامة 

عدد املنظمات غير الربحية : مؤشر 
تحت إشراف وزارة الرياضة 

دعم نمو القطاع غير الربحي في قطاع وزارة الرياضة/ الهدف  عدد املنظمات التي مكنتها الوحدات : مؤشر 
افية في وزارة الرياضة  اإلشر

دعم نمو القطاع غير الربحي في قطاع وزارة الرياضة / الهدف 
وعقد شراكات واتفاقيات لتمكين الجمعيات لتقديم خدمات 

تحقق أهداف الجمعية 

1

2

3

4

5
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أحكام عامة
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تقومددمحنشاطاختصاصفيجهتينتنازعحالوفيواحدةإشرافجهةمنألكثر املؤسسةأو الجمعيةتخضعأنيجوز ال.1

.االختصاصصاحبةالجهةبتحديداالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارة

لتنميةواالبشريةاملواردوزارةمنترخيصهاصدور بمجرداالعتباريةشخصيتهااألهليةاملؤسسةأو الجمعيةتكتسب.2

.االجتماعية

الحقلهمفردينمنأو مجتمعيناملشرفةوالجهاتالبشريةاملواردوزارةبينللعالقةاملنظمةالالئحةمنالسادسةللمادةوفقا.3

والسجالتباتاملكاتو الوثائقعلىاالطالعو نفسهاتلقاءمنأو طلبعلىبناء  فروعهاأحدأو املؤسسةأو الجمعيةعلىبالوقوف

اجتماعاتحضور ولهما,بذلكمحضر كتابةمعمحددةوثيقةأصلسحبأو ,منهاصورةعلىالحصول ولهمابهاالخاصة

أيفيتالتصوييحضر ملنيحقوال األمناءمجلسواجتماعاتاإلدارةمجلسواجتماعاتالعاديةوغير العاديةالعموميةالجمعية

.االجتماعاتتلكمن

أحكام عامة
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الخاصةفنيةالوالشروطالضوابطو العالقةذاتالبشريةاملواردبوزارةالخاصةاللوائحتطبيقفيالجمعيةتلتزم.4

.الرياضةبوزارة

.داثهااستحالوزارةترى قدإجراءاتأو شروطمنأيأو اختصاصاتهاحدودفيمناسباتراهمااتخاذالرياضةلوزارة.5

:التبرعاتجمع.6

التبرعاتجمعيخصفيمااالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةبينللعالقةاملنظمةالالئحةمنالثامنةللمادةوفقا

افقتهابعدوللوزارة,التبرعاتجمعطلباالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةإلىالجمعيةترفع إلىالطلبتحيلأنمو

.ذلكحيالباللوائحوردمابتطبيقبشأنهرأيهاإلبداءاملختصةالجهة
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والتنميةيةالبشر املواردوزارةمنالصادر األهليةواملؤسساتالجمعياتحوكمةومعاييربقواعدالجمعيةتلتزم.7

.االجتماعية

ليماتوالتعوالشروطالشأنبهذاالصادر الجمعياتلعملاملنظمةاللوائحعليهنصتبماالجمعيةتلتزم.8

.الرياضةبوزارةالخاصة

يتقيد . ظمة لعمـل أنديـة كل نادي هواة باألنظمة واللوائح التنفيذية ذات العالقة والالئحة األساسية والالئحة املن9

.العالقةالهواة وكل ما يصدر من جمعية أندية الهواة ومركز برنامج جودة الحياة والجهات ذات 
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شكرا

moci@mos.gov.sa

واملؤسسات األهليةلجمعيات لاإلدارة العامة 


