القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ملراكزاإلرشاد األسري األهلية
1438هـ

القواعد التنفيذية ملراكزاالرشاد األسري األهلية
التعريفات واألهداف
املادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه القواعد -املعاني املبينة أمام كل منها ما لم
يقتض السياق خالف ذلك:
الوزارة :وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
الوزير :وزير العمل والتنمية االجتماعية.
اإلدارة املختصة :اإلدارة العامة للمؤسسات والجمعيات واملراكز.
مركزالتنمية :مركز التنمية االجتماعية.
املركز :مركز اإلرشاد األسري األهلي.
الجهات املعنية :أي جهة حكومية غير الوزارة يستلزم استخراج ترخيص منها لغرض إتمام
إجراءات الترخيص.
الالئحة :الالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية.
القواعد :القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية.
املادة الثانية:
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل مراكز اإلرشاد األسري األهلية وتفعيل دورها في املجتمع
وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية وبأسلوب علمي متخصص يسهم في البناء
واالستقرار األسري واالجتماعي للمستفيدين ويحقق التنمية األسرية واالجتماعية في املجتمع.

الترخيص للمركز وإجراءاته
املادة الثالثة:
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص االشتراطات التالية:
ً
أوالـ :إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة طبيعية فيشترط فيه اآلتي:
 -1أن يكون سعودي الجنسية.
ّ
 -2أال يقل عمره عن ( )18ثمانية عشرة سنة.

2

ًّ
ً
حكوميا.
 -3أال يكون موظفا
 -4أال يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ،ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.

ً
 -5أال يكون حاصال على ترخيص ملركز سابق تم إغالقه ملخالفته ما لم يمض على ذلك
ثالث سنوات على األقل.

ً
ً
ثانيا :إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة اعتبارية فيشترط فيه اآلتي:
1ـ أن تكون الجهة االعتبارية سعودية املنشأ.
ً
2ـ أن يعين ممثال له من ذوي الصفة الطبيعية.
ً
3ـ أال يكون حاصال على ترخيص ملركز سابق تم إغالقه ملخالفته مالم يمض على ذلك
ثالث سنوات على األقل.
املادة الرابعة:

ً
يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص ملركز التنمية باملنطقة مصحوبا باآلتي:
ً
ً
أوال :إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة طبيعية فيشترط أن يقدم طلبا يتضمن ما
يلي:
 -1صورة الهوية الوطنية ،مع إرفاق األصل للمطابقة.
 -2العنوان الوطني ومحل اإلقامة ،وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد اإللكتروني ورقم
هاتف الجوال.
 -3ما يفيد إثبات املهنة بصفة رسمية.

 -4رسم كروكي ملوقع املركز املقترح مع التخطيط الداخلي للبناء.
ً
ً
ً
ثانيا :إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة اعتبارية فيشترط أن يقدم طلبا يتضمن
اآلتي:
1ـ االسم بحسب السجالت الرسمية.
2ـ العنوان الوطني.
3ـ بيانات التواصل بما يشمل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.

ً
4ـ صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام،
ويكون ساري املفعول مع إرفاق األصل للمطابقة.
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 .5شهادة التأمينات االجتماعية.
6ـ أن يحدد اسم املمثل النظامي له ،مع تقديم صورة من هويته الوطنية.
-7رسم كروكي ملوقع املركز املقترح مع التخطيط الداخلي للبناء.
املادة الخامسة:
بع ــد تق ــديم طل ــب الحص ــول عل ــى الت ــرخيص ملرك ــز التنمي ــة باملنطق ــة ،يق ــوم مرك ــز التنمي ــة باتخ ــاذ
اإلجراءات اآلتية:
أ .دراسـ ــة الطلـ ــب ،والتأكـ ــد مـ ــن تـ ــوافر الشـ ــرو األوليـ ــة املشـ ــار إليهـ ــا فـ ــي املـ ــادة (الثالثـ ــة
والرابعة) واكتمال املسوغات الالزمة.
ب .معاينة املبنى املقترح للمركز للتأكد مـن مناسـبته ومـدج وجـود الحاجـة إليـه ،ليـتم مـن
مقدم الطلب موافقة مبدئية سارية ملدة ستة أشهر.
ج .إصــدار – بنـ ًـاء علــى املوافقــة املبدئيــة -خطابــات للجهــات املعنيــة ،ليقــوم مقــدم الطلــب
بإحضار ما يلي:
 -1ش ــهادة معتم ــدة م ــن البلديـ ــة (الت ــرخيص البل ــدي) تفيـ ــد س ــالمة املبن ــى مـ ــن
الناحية اإلنشائية ومناسبة ممارسة النشا فيه.
 -2شهادة من الدفاع املدني تفيد توفر وسائل السالمة املطلوبة.
 -3الئحة داخلية لتشغيل املركز وفق النموذج املعد من الوزارة.
ً
د .إحالة الطلب مرفقا به مرئيات مركز التنمية إلى اإلدارة املختصة للبت فيه.
ه .في حال استيفاء مقدم الطلب كامل اإلجراءات الالزمة لتشغيل املركـز يمـن التـرخيص
من قبل اإلدارة املختصة.
املادة السادسة:
ال يجوز افتتاح املركز أو تشغيله أو اإلعالن عنه إال بعد الحصول على الترخيص من الوزارة.
املادة السابعة:
مدة الترخيص للمركز أربعة سنوات تبدأ من تاريخ إصداره وتجدد ملدة مماثلة بعد التأكد من
توافر كافة الشرو واملتطلبات املقررة.
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املادة الثامنة:
في حال مض ي ستة أشهر على املوافقة املبدئية دون استيفاء ما هو مطلوب ،يتم إلغاؤه واعتباره
كأن لم يكن ،ويجوز للوزارة تمديد املوافقة املبدئية عند ظهور أسباب مقنعة لذلك ،كما أن انتهاء
مدة املوافقة املبدئية ال يحول دون إمكانية تجديد الطلب ،وإعادة دراسته من جديد.
املادة التاسعة:
يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص للمركز قبل انتهاء مدته بما ال يقل عن ثالثة أشهر واستيفاء
ً
ما قد يكون على املركز من ملحوظات ،ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته إذا لم تتم املوافقة على
تجديده ،ويخضع املركز للجزاءات الواردة في هذه الضوابط في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء
الترخيص دون تجديد.

التزامات مركزالتنمية
املادة العاشرة:
يقوم مراكز التنمية بالدور اإلشرافي على املراكز الواقعة تحت إشرافه ،ومن ذلك القيام بما يلي:
 -1دراسة طلبات الترخيص لهذه املراكز والوقوف امليداني على املواقع املقترحة لها والرفع
لإلدارة املختصة بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات.
 -2املتابعة الدورية لتلك املراكز وفق خطة تعدها لذلك.
 -3التحقق من حسن تطبيق أحكام الالئحة وقواعدها ،والقرارات الصادرة بموجبها.
 -4الرفع إلى اإلدارة املختصة بتقارير دورية عن الزيارات امليدانية لتلك املراكز.
 -5ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات ألحكام الالئحة وقواعدها والقرارات الصادرة
والتحقيق فيها من قبل مركز التنمية ،والرفع بها لإلدارة املختصة.

تشغيل املركز
املادة الحادية عشرة:
يشتر في مالك املركز أو من يفوضه أن يتولى اإلشراف العام ويكون تحت مسؤوليته
ً
املباشرة ،وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا كامال له ،ويشتر فيه ما يلي:
ً
 -1أن يكون سعوديا.
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ً
 -2أن يكون حاصال على البكالوريوس أو أعلى منها من إحدج الجامعات في داخل اململكة أو
خارجها من املعترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات اآلتية( :علم
االجتماع ،أو الخدمة االجتماعية ،أو علم النفس ،أو إدارة أعمال)
 -3أن تكون لديه خبرة إدارة شؤون مراكز اإلرشاد األسري ،أو في مجال ذي عالقة بهً ،
سواء
في القطاع الحكومي أو األهلي على النحو اآلتي:
أ) ثالثة سنوات فأكثر للحاصل على شهادة البكالوريوس.
ب) سنتين فأكثر للحاصل على شهادة دبلوم ما بعد البكالوريوس.
ج) سنة لحاملي درجة املاجستير أو الدكتوراه.
 -4أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره ،أو مض ى على ذلك ماال يقل عن ثالث سنوات.
املادة الثانية عشرة:
يشتر في العامل في املركز لتقديم العملية اإلرشادية اآلتي:
ً
 -1أن يكون حامال لدرجة البكالوريوس على األقل من إحدج الجامعات في داخل اململكة
أو خارجها من املعترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات اآلتية( :اإلرشاد
األسرج ،اإلرشاد النفس ي ،العالج األسرج ،اإلرشاد االجتماعي ،علم االجتماع ،علم
النفس ،الخدمة االجتماعية).
 -2أن يكون لديه خبرة عملية في اإلرشاد األسري ،أو في مجال ذي عالقة.
ُ
 -3يمكن السماح لغير ما ذكر من التخصصات في الفقرة ( )1من هذه املادة بعد توفر
اآلتي:
أ.

أن يحمل شهادة البكالوريوس.

ب .دبلوم التخصص النفس ي أو اإلرشادي.
ج.

خبرة عملية مناسبة.

الالئحة الداخلية للمركز
املادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة بإعداد الئحة استرشاديه -أو أكثر – لالئحة الداخلية للمركز تحتوي على اآلتي:
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 -1أوقات عمل املركز.
 -2الخدمات التي يقدمها املركز.
 -3أسعار خدمات اإلرشاد.
 -4الهيكل التنظيمي للمركز.
 -5أسماء ومؤهالت من يقدم خدمات اإلرشاد في املركز.
 -6أي بيانات أخرج ترج الوزارة مناسبتها.
املادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في املادة الثالثة عشرة على املركز القيام باآلتي:
 -1إعداد الئحة داخلية لتنظيم العمل وفق الالئحة االسترشادية املعد من قبل الوزارة،
واعتمادها من مركز التنمية باملنطقة.
 -2وضع الالئحة الداخلية في مكان ظاهر في املنشأة ،وتمكين املستفيد من االطالع عليها.

التزامات املركز
املادة الخامسة عشرة:
تنحصر الخدمات التي يجوز للمركز التعامل معها في إطار األسرة بما يلي:
 -1املشكالت االجتماعية.
 -2املشكالت النفسية.
 -3املشكالت األسرية.
 -4املشكالت الزوجية.
املادة السادسة عشرة:
ً
ً
ً
ً
يجب على املركز أن ُيعد ملفا خاصا (ورقيا أو إلكترونيا) لكل مستفيد من خدماته يكون له طابع
السرية وال يجوز إطالع أحد عليه غير املستفيد.
املادة السابعة عشرة:
يجب على املركز بعد الحصول على الترخيص توفير الطاقم التشغيلي بما يتوافق مع النسبة
املحددة ببرنامج نطاقات وشمولهم بنظام التأمينات االجتماعية.
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املادة الثامنة عشرة:
على املركز االلتزام باآلتي:
 .1التقيد التام في املجال املرخص له وعدم تجاوزه إلى ممارسة ما عداه من أنشطة ،إال
ً
بقدر ما تقتضيه االستشارة املطلوبة وفقا ألصولها ومتطلباتها.
 .2التقيد بأحكام الشريعة واملحافظة على القيم واملبادئ الحميدة.
 .3تناسب الرسم املادي مع ما يقدم من خدمات إرشادية ومراعاة الدرجة العلمية والخبرة
العملية ملن يقدم الخدمة.
 .4موافاة مركز التنمية بما قد يطلبه من بيانات أو معلومات وتمكين مندوبيها من االطالع
على ملفات املركز.
 .5شمول اسم املركز ورقم ترخيصه على لوحته ومطبوعاته الرسمية وعدم تدوين اسم
الوزارة أو شعارها على لوحة املركز أو مطبوعاته الرسمية.
 .6على املركز االلتزام باألدلة واملعايير التي تضعها الوزارة للمرشدين وملقرات اإلرشاد.
املادة التاسعة عشرة:
ال يجوز للمركز أن ُيقدم خدماته االستشارية إال في مقر املركز أو الفروع املعتمدة ،وللمركز
تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب مع مراعاة أية
اشتراطات من جهات أخرج.

املخالفات والجزاءات
املادة العشرون:
ً
ُي ً
عد مخالفة ألحكام الالئحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها أي من األفعال اآلتية:
ً
 -1اإلخالل بأي حكم من أحكام الالئحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
 -2تقديم املركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
 -3انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.
 -4تقديم املركز معلومات غير صحيحة.
 -5إعاقة عمل املختص عن القيام بعمله الرقابي.
 -6نقل املركز إلى مدينة أخرج أو فت فروع له بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
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 -7عدم الفصل بين الجنسين في تقديم الخدمات االرشادية أو التدريبية داخل مقر املركز
أو خارجة.
 -8تغيير عنوان املركز دون إشعار الوزارة أو جهة اإلشراف عليه بذلك.
 -9خروج املركز على مقتض ى أحكام الشريعة أو اآلداب العامة فيما يقدمه من استشارات
أو يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية أو ورش عمل.
ً
 -10إفشاء املركز سرا من األسرار األسرية التي تم اطالعه عليها من غير موجب شرعي أو
مسوغ نظامي.
 -11املغاالة في املقابل املادي الذي يحصل عليه املركز مقابل االستشارات أو الدورات
التدريبية والتأهيلية وورش العمل.
 -12الخروج عن امليثاق األخالقي ملمارسة مهنة اإلرشاد األسرج.
 -13مخالفة املركز ألحكام الالئحة الداخلية.
املادة الواحدة والعشرون:
 -1في حال مخالفة أي حكم من أحكام الالئحة وقواعدها التنفيذية ،والقرارات الصادرة
ً
تنفيذا لها فلإلدارة املختصة اتخاذ اآلتي:
ً
أ .توجيه إنذار أولي وإمهال املركز مدة ال تزيد عن ثالثين يوما لتصحي املخالفة.
ب .في حال استمرار املخالفة ،إصدار إنذار نهائي وإمهاله مدة ال تزيد عن ثالثين
ً
يوما لتصحي املخالفة.
 -2في حال مض ي املهلة النهائية دون تصحي املخالفة فلإلدارة املختصة حسب حجم
املخالفة الرفع للوزير إليقاع أي من العقوبتين:
أ .وقف النشا ملدة ال تزيد على (سنة).
ب .إلغاء الترخيص
املادة الثانية والعشرون:
يعاقب بقرار من الوزير كل من يقدم خدمات اإلرشاد األسرج بدون ترخيص باآلتي:
أ.

غرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال.

ب.

إغالق املركز ومنعه من مزاولة النشا .
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املادة الثالثة والعشرون:

ً
يجوز التظلم من قرار الوزير الصادر بالعقوبة أمام املحاكم اإلدارية املختصة خالل ستين يوما

من تاريخ اإلبالغ وال يمنع التظلم منه خالل املدة املشار إليها من التنفيذ الفوري له.

أحكام عامة
املادة الرابعة والعشرون:
في حالة وقف النشا

يحق للوزارة اتخاذ اإلجراءات املناسبة الستمرار تلقي املستفيدين

الخدمات اإلرشادية لدج مراكز أخرج على حساب املركز املوقوف نشاطه.
املادة الخامسة والعشرون:
يجوز لصاحب املركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر في حال توافر الشرو اآلتية:
 .1املوافقة الكتابية من اإلدارة املختصة.
 .2أن يكون قد مض ى على مباشرة املركز الفعلية لنشاطه ما ال يقل عن سنة.
 .3أن تتوافر في الشخص الشرو الواردة في املادة الثالثة.
املادة السادسة والعشرون:
ال يجوز تغيير موقع املركز أو فت فروع له إال بعد الحصول على موافقة كتابية من اإلدارة
املختصة والحصول على التراخيص الالزمة لذلك من الجهات املعنية.
املادة السابعة والعشرون:
يسرج على فرع املركز األحكام التي تسري على املركز الرئيس ي.
املادة الثامنة والعشرون:
تستمر التراخيص الصادرة من الوزارة ملراكز اإلرشاد األسري األهلية والسارية املفعول وقت
ً
صدور هذه الضوابط وعلى هذه املراكز تكييف أوضاعها وفقا ألحكام هذه الضوابط والقرارات
ً
الصادرة تنفيذا لها خالل مدة ستة أشهر من تاريخ نفادها.
املادة التاسعة والعشرون:
ً
ُيعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ صدورها.
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