
 

 

 
 

 

 

 

 التعليمات الفنية ألعمال المنظمات غير الربحية 
 

 

 

 

 

 



 5 الصفحة: 
 1رقم اإلصدار: اإلصدار 

 v0.1رقم المراجعة:  
 20-12-24التاريخ: 

 التعليمات الفنية ألعمال المنظمات غير الربحية 

 

 

 

 على املنظمات الواقعة تحت االشراف الفني لـ وحدة الجمعيات واملؤسسات األهلية االلتزام بهذه التعليمات واالمتثال بها 

  ةالنظامي سساملادة األولى: األ 

 
 
(  8من نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  الخامسة ( من املادة  2إلى الفقرة )  استنادا

( من    هـ،19/2/1437وتاريخ  
 
الفقرة  ( من  2( و)1واملهمتين )هـ،  28/11/1438( وتاريخ  55190األمر السامي رقم )واملادة )أوال

البند )ب) ( من  2( من 
 
)أوال املادة  )  سقرار مجل( من  وتاريخ  457الوزراء رقم  الجمعيات    كّونت.  هـ22/8/1439(  وحدة 

املنظمات غير الربحية  الواقعة    تنفيذ الفعاليات من جانبواملؤسسات األهلية بوزارة الثقافة هذه التعليمات لتسهيل  

 . وزارة الثقافة اختصاص ضمن 

 

 تصنيف القطاعات الثقافية  : الثانيةاملادة 

 اختصاص املنظمة غير الربحية ضمن أحد القطاعات التالية: ينبغي أن يكون 

 القطاع املعني باألدب واألدباء، واألنشطة املتعلقة باألعمال األدبية.قطاع األدب:  -1

واملحافظة عليها، وما يرتبط    ، وعرضها  ، وإنتاجها ،وتطويرها  ،القطاع الذي يعنى بأنشطة تصميم األزياءقطاع األزياء:   -2

 ويشمل ذلك األزياء التقليدية والتراثية والعصرية وغيرها.  ؛بها من مواد أولية وكماليات ونحوها

ونشر    ،وتطويرها  ،وإنتاجها  ،وإنشائها  ،- بجميع صورها-باألنشطة املتعلقة باألفالم  ختص  : القطاع املقطاع األفالم -3

 وأفكار إنتاج األفالم والفيديوهات، ونحوها.  ،ومحتواها، ويشمل ذلك كتابة السيناري

  ، وصيانتها  ،وحمايتها  ،األنشطة املتعلقة بالتراث واآلثار، من حيث استكشافهاختص بالقطاع الذي يقطاع التراث:   -4

املدن  ،وإدارتها  ،وترميمها  ،وتهيئتها ذلك  ويشمل  عليها،  التراثية  ،واألحياء  ،والقرى   ،واملحافظة  والحرف    ،واملباني 

 والتراث غير املادي.  واملعالم التاريخية، ،والصناعات التقليدية

يشمل جميع أنواع  و دون اإلخالل باملعنى األصلي.  وإليها؛  بنقل املحتوى من اللغة  العربية    عنيالقطاع املقطاع الترجمة:   -5

 ارة. "برايل" ولغة اإلش مثل لغات  ذوي اإلعاقة  باستثناءالترجمة 

البصرية:   -6 الفنون  املقطاع  البصرية  ختصالقطاع  بالفنون  املتعلقة    ،وإنتاجها  ،وإعدادها  ،وإنشائها   ،باألنشطة 

  ، والتركيبات الفنية   ، والصور الفوتوغرافية  ،واملنحوتات  ، والرسومات  ،ونشر محتواها، وتشمل اللوحات  ،وتطويرها

 ونحوها. ، الخطالجانب الفني من و  ،واألعمال ذات الوسائط املتعددة

املتاحف:   -7 باملتاحفقطاع  املتعلقة  باألنشطة  يعني  الذي  على    ،وصيانتها  ،وتطويرها  ، وإنشائها  ،القطاع  واملحافظة 

واألثري  الفني  املادي  ،طابعها  وغير  املادي  التراث  وتفسيره  ،وحفظ  ب  ،وتعزيزه  املتحف  داخل  التربية  وعرضه  غرض 

 والتعليم والترفيه، بما في ذلك البنية األساسية املادية لها. 
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األدائية:   -8 األدائية،  قطاع املسرح والفنون  الفنون  أنواع  يدير كافة  الذي  عروض  و الرقص،  و منها املسرح،  و القطاع 

اضطالع القطاع بتفعيل    يتضمن ذلكو العروض الحركية، واألوبرا.  و عروض الشارع،  و الكوميديا االرتجالية،  و السيرك،  

دور العرض، وضمان جودة املحتوى املقدم في هذه الدور، والتشجيع على غزارة اإلنتاج، ونشر ثقافة العروض األدائية  

ا من الثقافة الوطنية.  لتصبح جزء 

املكتبات:   -9 امل قطاع  باملكتبات  ختصالقطاع  املتعلقة  بخدماتها    والعناية  ،وتأهيلها  ،وتطويرها  ، وإنشائها  ،باألنشطة 

 ومقتنياتها وتجهيزاها األساسية لتحقيق أهدافها، ويشمل ذلك املكتبات العامة وغير الربحية. 

باملوسيقىقطاع املوسيقى:   -10 املتعلقة  باألنشطة  الذي يعنى  ونشر محتواها بمختلف    ،وتطويرها  ، وإنتاجها  ،القطاع 

 ، والتسجيالت املوسيقية، واالبتكارات الصوتية  ،واملوسيقى الرقمية  ،واملسجلة  ،بما في ذلك العروض الحية  ؛صورها

 وغيرها.

 القطاع الذي يشمل األنشطة املتعلقة بالنشر التجاري. قطاع النشر:   -11

والطابع التراثي    ،وتاريخ تقنيات فنون الطهي  ،باألنشطة املتعلقة بفنون الطهي  ختصالقطاع امل قطاع فنون الطهي:   -12

القطاع  وتطوير  عليه  لها،  الطعام،    ، واملحافظة  ووصفات  الطهي،  تقنيات  ذلك  ويشمل  فيه،  واالبتكار  والتشجيع 

 واملقادير، ومصادر املكونات، وإعداد الطعام وتقديمه. 

واملحافظة عليها بجميع    ،وتطويرها  ،القطاع الذي يعنى بشؤون العمارة والتصميمقطاع فنون العمارة والتصميم:   -13

والتخطيط الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الداخلي، والتصميم الصناعي،    ، لتصميمصورها، وتشمل العمارة، وا

 والتصميم الجرافيكي. 

 

 

 :الفعاليات في هذه التعليمات ما يلييقصد ب الفعاليات: تصنيف الثالثةاملادة 

وتشمل    :املهرجانات -1 الفعاليات؛  متعددة  موسمية  الثقافيةأنشطة  املهرجانات  األفالم مثل    جميع  مهرجان 

 . وغيرهاومهرجان املوسيقى ومهرجان الطعام 

منتجا  أنشطة  املعارض: -2 من    ة،ثقافي  تتعرض  وغيرها  والحرفية  والتراثية  الفنية  املعارض  ضمنها  وتدخل 

 . تعريف أو البيعلل هدفوقد ت  ض،املعار 

الفنون االدائية  عموم  و   يةاملسرح و   مثل العروض املوسيقية  الثقافية الحية،  عموم األنشطة   العروض الحية: -3

 . واألمسيات الشعرية وغيرها

التدريبية: -4 تنظمها جهة    الدورات  في فعالية  املشارك  قدرات  لتطوير  ومهارات  معارف  تقدم  معتمدة  تدريبية 

 وقد يمنح املشارك شهادة. ؛الفعالية

 حل مشكلة أو تطوير منتج. بهدففعالية يحضرها عدة أشخاص، ملناقشة موضوع محدد  ورش العمل: -5
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 اجتماع لعدد من املتخصصين في مجال معين ملناقشة موضوع محدد.   الندوات واملحاضرات: -6

 وأوراَق عمل    ،محدد ُيدعى إليه املتخصصون في مجال ما  تجمع ثقافي تحت عنوان  ؤتمرات:امل -7
 
وُيقّدمون أبحاثا

 وقد يمتد ألكثر من يوم واحد. ؛، ويشمل عدة ندوات ومحاضراتاملؤتمر تعالج قضية ما من قضايا

وجوالت    ،مقر املنظمة )مثال: جوالت الطهي  خارج   أكثرفعالية تشمل انتقال الى موقع او    الجوالت الثقافية: -8

 التصوير الضوئي(

 .جائزة مادية أو معنويةبرنامج يتنافس فيه املشاركون للفوز ب املسابقات الثقافية:  -9

 

ابعةادة امل  : األحكام العامة الر

تتحمل املنظمة غير الربحية مسئولية االلتزام بتطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات القائمة في اململكة العربية السعودية؛  -1

 . بفعالياتهامما له عالقة 

األمناء،  من رئيس مجلس  مكتوبة وذلك بإفادة ،واستقبالهاوالبالغات تعيين ممثل للمنظمة غير الربحية إلرسال الطلبات  -2

 اإلدارة. مجلس   أو رئيس

 ينبغي ان تتسق فعاليات املنظمة مع أهدافها.  -3

بتنفيذها  للفعالياتسنوية  تقديم خطة   -4 املنظمة  ترغب  قبل    ،التي  املوافقة  لطلب  نهايةوتقديمها  من  عام    شهرين  كل 

 على ان تحتوي الخطة السنوية على التالي:   ؛ميالدي

   الفعاليةاسم  3.1

 الفعاليةاهداف   3.2

 الفئة املستهدفة   3.3

 الخطة الزمنية  3.4

 الفعالية وصف  3.5

 الفعاليةموقع  3.6

 للفعاليةاملوازنة املالية  3.7

 الفعاليةمخرجات   3.8

 تحقيقه الفعاليةاألثر املرجو من   3.9

 بالفعاليةغير الربحي املتأثرة  ع مؤشرات القطا 3.10

  املنظمة غير الربحية طلب  قّدموليست من ضمن الخطة السنوية، ت  ؛مستحدثة خالل العام  فعالياتعند الرغبة في تنفيذ   -5
 
ا

 يومخمسة عشر عن  لبمدة ال تق الفعاليةقبل موعد تنفيذ  
 
 من الوحدة. ا

 
 لدراسته فنيا

 . ويتطلب التغيير تقديم طلب جديد ،املوافقة الفنيةبعد الحصول على  ، ااو محتواه  ،الفعاليةيسمح بتغيير اسم  ال -6

 ومنها على سبيل املثال ال الحصر:  ؛-غير الوحدة- الحقة من جهات أخرى الوافقات امل بنيل املنظمات غير الربحية  تلتزم -7
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والحصول على   ،خارج مقر املنظمة يلزم إشعار وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية الفعاليةفي حال كان تنفيذ  6.1

 على إقامة الفعالية. ة مالكهوموافق ،وارفاق اسم املكان  ،موافقات الجهات ذات العالقة

بعد   ؛جتماعيةالحصول على موافقة وزارة املوارد البشرية والتنمية اال  جب في حال استضافة وفود من خارج اململكة ي 6.2

 موافقة الوحدة.

املراد تنفيذها جزء من محتواها خارج اختصاص املنظمة، البد من الحصول على املوافقة من    الفعاليةفي حال كانت  6.3

املثال إذا كانت جمعية للتراث لديها    ة الوحدة اإلشرافي تتضمن نشاط لتعزيز    فعالية ذات االختصاص )على سبيل 

التراثية ف  ةسياح السياحي في  املواقع  النشاط  الجهة املشرفة في وزارة السياحة على  .  الفعاليةالبد من أخذ موافقة 

 .املوافقة(بحيث انها الجهة املخولة 

التابعة لها إال بعد نيل املوافقة الفنية من قبل الوحدة في وزارة    الفعالياتعلى املنظمة غير الربحية االلتزام بعدم إقامة   -8

 موافقتها. الفعاليةتتطلب  أو خارجها الوزارة  داخل  الثقافة، وأي جهة 

 من الجهات ذات العالقة.  الالزمة  التراخيصقبل استكمال  للفعاليةيمنع القيام بأي أنشطة ترويجية  -9

   استيفاء املوافقات املطلوبة لتنفيذها.اال بعد  بالفعاليةقة يمنع القيام بإبرام االتفاقيات املتعل -10

من الناحية الفنية فقط، وعلى املنظمات غير الربحية استيفاء التراخيص األخرى    الفعالياتتمنح الوحدة املوافقة على   -11

 كلما تطلب األمر ذلك. من الجهات ذات العالقة

 . ةالفكرية بحسب األنظمة املتبعالحقوق   فعالياتهاتراعي املنظمة غير الربحية في  -12

 . الفعاليات املراد إقامتهاعلى أو مجلس األمناء، إرفاق موافقة مجلس اإلدارة   -13

وااللتزام   ، على املنظمة غير الربحية التسجيل في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية -14

 من خاللها فقط. ،واستقطاب املتطوعين ،بطرح الفرص التطوعية

 

 املنظمات غير الربحية لفعاليات  ملحتوى الفني ا شروط :  الخامسةاملادة 

 والعرض املنتج الثقافي املتاح للنشر املحتوى الفني:

 خل بالوحدة الوطنية. يتنافى مع اآلداب العامة، أو ي، أو الساريةاألنظمة   يخالف يمنع ان يشتمل املحتوى الفني على ما -1

 من الجهات ذات العالقةان يكون املحتوى الفني مفس  -2
 
 .وحا

  .تاريخ اململكة العربية السعوديةب الفني   في حال ارتباط املحتوى  زمن دارة امللك عبد العزي تقديم موافقة خطية  -3

 .اوثقافته ،تراث اململكة العربية السعودية الفني   أن يحترم املحتوى  -4

 . مناسب لبعض الفئات العمريةلمحتوى الذي قد يكون غير  ل براز التصنيف العمري ا -5

هادف الى املصلحة  النقد املوضوعي ال  هذا   ملوال يش   ؛-الطبيعية واالعتبارية- الشخصيات    ة ان ال يعتدي املحتوى على سمع -6

 الى وقائع صحيحة. العامة املستند 

 نشر والتداول. لقابلة ل صيغ تعبيريراعي املحتوى استعمال   نا -7
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 املؤتمرات و  ، ، واملحاضرات، والندواتالعملورش و للدورات التدريبية،  : الشروط الفنيةالسادسةاملادة 

الربحيةتقدم   -1 غير  عن    املنظمة  توضيح    الفعالية؛ملخصا  التي    ،تستهدفهاتي  لا  والفئة   ،اهدافهامع  الزمنية  واملدة 

 . جالاملالسابقة في  م أو مؤلفاته  مماله واع  م مبرزة مؤهالته املشاركيننبذة عن و  ،ستستغرقها

 . املحتوى املقدممتصلة ب  ،ذو خبرة تعليمية او عملية الفعاليةأن يكون مقدم   -2

 استيفاء املتطلبات التالية: في حال رغبة املنظمة غير الربحية إقامة دورات تدريبية، يلزم   -3

 .من قبل الهيئة الثقافية املعنية  معتمدة التدريب على رخصة برنامج تدريبمقدمة حصول الجهة  3.1

3.2  
 
 .من قبل الهيئة الثقافية املعنيةمعتمدة على رخصة تدريب  أن يكون املدرب حاصال

3.3  
 
 .أن يكون موقع إقامة الدورة التدريبية مرخصا

أو توضيح أنها رمزية في    ،املختصة في حال اعطائها إلى املشاركين في نهاية الدورة  الجهات  الشهادة من   توضيح اعتماد 3.4

 . الحاالت األخرى 

 .توافق العنوان مع املحتوى املقدم -4

 لطبيعة املحتوى املقدمالفعالية أن يكون موقع إقامة  -5
 
 . مالئما

 

 الشروط الفنية إلدارة فعاليات املنظمات غير الربحية :السابعةاملادة 

 والجهة التي يعمل بها. ،والوظيفة ،في الفعالية بتعليق بطاقة تعريفية موضح فيها االسم ون يلتزم العامل -1

 باملتطلبات التالية: شخص( تزويد الوحدة  300أكثر من عدد الحضور فعالية كبيرة )اقامة تلتزم املنظمة غير الربحية عند   -2

 . وميزانية التسويق األولية(  ، وقنوات الترويج  ،تسويقية وهوية الحدث )بما في ذلك الجماهير املستهدفةالخطة  التقديم   2.1

 . إلدارة الحشودخطة تقديم  2.2

 . وآلية االسترجاع( فئاتها ) -تن وجدإ- تفاصيل التذاكر  2.3

 . هيكل التنظيمي إلدارة املشروعال 2.4

 .أفراد(للتعريف بالجهات املشاركة )مؤسسات أو   الكترونيةتوفير منصة   2.5

 . كإفادة بالدرجة  الوزارة نفسها، أو خطاب من  والتنمية االجتماعية  الصادرة من وزارة املوارد البشرية  وكمةالح شهادة   2.6

 . بالفعاليةصلة مما له  ،خالل ثالث سنوات املنفذةاالعمال  2.7

 . ذات العالقة للفعالياتمعايير جودة  2.8

 عناصر غذائية مقدمة للحضور.  تشملكانت الفعالية  إذامشرف لسالمة األغذية   توفير -3

 .األمنيةو  ،واإلجراءات الصحية ،تطبيق اشتراطات األمن والسالمة -4

 وحدة.تلتزم املنظمة بإنهاء الفعالية في الوقت املحدد حسب املوافقة التي نالتها من ال -5

 .الوحدةيجب تسجيل العاملين في الفعالية، وتمنع املشاركة فيها ملن لم يسجل ويعتمد تسجيله من  -6
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 املقامة خارج مقر املنظمة غير الربحية   للفعاليات: الشروط الفنية الثامنةاملادة 

 االلتزام بتعليمات الجهات املختصة بحسب طبيعة الفعالية.  .1

الفعاليات  .2 الربحيةاملقامة خارج مقر    تقتصر  املعارض واملؤتمرات املرخصة من قبل اعلى    ، املنظمة غير  العامة  مراكز  لهيئة 

   وهيئاتها. وزارة الثقافة  املقبولة من  او  ،للمعارض واملؤتمرات

 . عدم تجاوز الحد األقص ى لعدد األفراد املخطط له للحضور في موقع معين .3

 . املوافقة الفنيةطلب في  حددأن تقام الفعالية في املكان امل .4

 ملسارح: في اعلى املنظمات غير الربحية مراعاة االشتراطات الفنية التالية  .5

 .العرضفريق توفير عدد كاف من غرف تغيير املالبس ل .5.1

  ، لضمان عدم وجود مخاطر على فناني العرض، أو املوظفين   ،ترتيب أعمال التركيب امليكانيكية، وخشبات املسرح املؤقتة .5.2

 . أو الجمهور 

املتحركة، بما في ذلك مرونة تحمل الرقصات و   خشبات املسرح الدائمة واملؤقتة  تتوفر قدرة تحمل كافية ألحماليجب أن   .5.3

   .واملعدات

 .ومراكز الفنون األدائية ،الفعالياتتوفير العزل الصوتي للجدران الخارجية في مواقع املسارح، وقاعات  .5.4

 

 : التقارير الدورية التاسعة املادة 

انتهاء الفعالية  تلتزم املنظمة غير الربحية بتقديم تقرير -1  من تاريخ 
 
وي التقرير على  ت على ان يح؛  خالل خمسة عشر يوما

 االتي: 

 ونهايتها. ، التاريخ الفعلي لبدء الفعالية 1.1

 وصفاتهم.  ،الفعاليةعدد العاملين في   1.2

 . عدد الفرص التطوعية 1.3

 . عدد الساعات التطوعية 1.4

 . إجمالي الحضور  1.5

 قامة(.اإلمحل  ، و جنسية، وال عمروال ، جنسال)  شاركين معلومات امل 1.6

 .وطرق معالجتها(  ،والتحديات ،الدروس املستفادة )نقاط النجاح 1.7

 . – إن وجد –تناولته وسائل اإلعالم  عما يوملخص إعالم  ،تلتزم املنظمة غير الربحية بتقديم صور للفعالية -2

  ة تلتزم املنظمة غير الربحية بتوفير سجل لبيانات األعمال املنفذة لالطالع عليها من قبل الوحدة خالل الزيارات اإلشرافي -3

 املنسقة. 
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 : آلية التعامل مع املخالفات  العاشرةاملادة 

 . مخالفة وزارة الثقافة قبل نية املقررة للفعاليات من  للتعليمات الفملنظمات ا وز تجا يعتبر -1

الثقافةتتعامل   -2 مخالفات    وزارة  الثقافيةمع  الربحية  غير  اختصاصا  املنظمات  حدود  الجمعيات  تها  في  نظام  في  املقررة 

ية االجتماعية والجهات املشرفة  واملؤسسات األهلية، والالئحة التنفيذية، والالئحة املنظمة للعالقة بين وزارة العمل والتنم

 على الجمعيات واملؤسسات األهلية. 
 
 فنيا

 


