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4133هـ

قرار مجلس الوزراء رقم ( )904وتاريخ 4133/47/72ه

إن مجلس الوزراء

بعد اإلطالع على المعمالة الواردة من الديوان الملكى برقم  59042وتاريخ

0911/2/00هـ ،المشتملة على برقية معالى وزير الشؤون االجتماعية رقم

 000021وتاريخ  0954/05/04هـ فى شأن مشروع الالئحة التنظيمية لمراكز
اإلرشاد األسرى األهلية.

وبعد اإلطالع على مشروع الالئحة التنظيمية المشار إليه.

وبعد اإلطالع على المحضرين رقم ( )000وتاريخ 0910/9/05هـ  ،ورقم ()950

وتاريخ 0911/7/54هـ  ،المعدين فى هيئة الخبراء بمجلس الو ازرة.

وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( )00/02وتاريخ 0911/9/05هـ.

ويعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( )725وتاريخ

0911/0/04هـ.

يقــرر

الموافقة على الالئحة التنظيمية لمراكز اإلرشاد األسرى األهلية ،بالصيغة الم ارفقة.
رئيس مجلس الوزراء
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الالئحة التنظيمية لمراكز اإلرشاد األسرى األهلية
المادة األولى:

يقصد بالكلمات والمصطلحات اآلتية ـ أينما وردت فى هذه الالئحة ـ المعادنى

الموضحة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

الوزير :وزير الشؤون االجتماعية.

الوزارة :و ازرة الشؤون االجتماعية.

المركز :مركز اإلرشاد األسرى األهلى.
المادة الثانية:

يهــدف المركــز إلــى تقــديم خدمــة إرشــادية متخصصــة تســهم فــى اســتقرار األسـرة وتـراب
المجتمع بمجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
المادة الثالثة:

يجوز ألى شخص اعتبارى أو مركز تقديم خدمات اإلرشاد األسرى األهلى أو
اإلعالن عنها بعد الحصول على الترخيص الالزم من الو ازرة.

المادة الرابعة:

يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الو ازرة.

المادة الخامسة:

المشكالت التى يجوز أن يتعامل معها المركز فى إطار األسرة هى:
 -0المشكالت االجتماعية.

 -5االضطرابات السلوكية والنفسية.
 -1المشكالت التربوية.

 -9المشكالت الزوجية.
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ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيليه للمقدمين على الزواج.
المادة السادسة:

يعد المركـز ملفـاً خاصـاً لكـل حالـة مـن المسـتفيدين مـن خدماتـه يكـون لـه طـابع السـرية
وال يجوز إطالع أحد عليه مـن ييـر المسـتفيدين إال بطلـ مـن المحكمـة المختصـة أو
الو ازرة.

المادة السابعة:

يقدم المركز خدماته التوعية واإلرشاد والتثقيف األسـرى واالجتمـاعى والمسـاندة النفسـية
العامة.

لكال الجنسين مع األلتزام بأحكام الشريعة واآلدا

المادة الثامنة:

يجـ ـ

عل ــى إدارة المرك ــز وض ــع الئح ــة داخلي ــة تتض ــمن الهيك ــل التنظيم ــى والكـ ـوادر

اإلداريــة والفني ــة والمس ــاعدة الالزمــة لتش ــغيل المرك ــز ،توضــة فيه ــا م ــؤهالتهم العلمي ــة

وخبراتهم العلمية.
المادة التاسعة:

يعد مخالفة ألحكام هذه الالئحة والق اررات الصادرة تنفيذاً لها؛ أى من األفعال اآلتية:
 -0تقديم المركز خدمات يير مرخص له القيام بها.
 -5أنتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطل
 -1تقديم المركز معلومة يير صحيحة.

تجديده.

 -9إعاقة عمل المختص فى القيام بعمله الرقابى.

 -2اإلخالل بأى حكم من أحكام هذه الالئحة أو الق اررات الصادرة تنفيذاً لها.
 -6نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الو ازرة.
 -7تغيير عنوان المركز دون إشعار الو ازرة.
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المادة العاشرة:

مــع عــدم اإلخــالل بــأى عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــاام اخــر؛ تطب ـ الــو ازرة العقوبــات

على المخالفين بعد إجراء التحقي الالزم وفقاً لما يأتى:
أوالً :كل من يخالف أحكام هذه الالئحة والق اررات الصادرة تنفيذاً لها؛ يعاقـ بعقوبـة
واحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
 -0إنذار أولى.

 -5إنذار نهائى.

 -1وقف النشاط لمدة ال تزيد على (سنة).
 -9إلغاء الترخيص.

ثانياً :يعاق كل من يقدم خدمات اإلرشاد األسرى األهلى بدون ترخيص باآلتى:
 -0يرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال.
 -5إيالق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.

ثالثاً :تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجـوز لمـن صـدر حـى حقـر قـرار بـذل
التظلم منر أمام ديوان المظالم خالل (ستين) يوماً من تاريخ إبالغر بالقرار.
المائدة الحادية عشر:

ف ــى حال ــة وق ــف النش ــاط  ،يحـ ـ لل ــو ازرة اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات المناسـ ـ

الس ــتمرار تلق ــى

المســتفيدين مــا هــو بحاجــة إليــه مــن خــدمات لــدى م اركــز أخــرى علــى حســا

الوقوف نشاطه.

المادة الثانية عشرة:

المركــز

يتولى ضـب المخالفـات والتحقيـ فيهـا الموظفـون الـذين يكلفهـم الـوزير ولهـم اإلطـالع
على الوثائ المطلوبة فى شأن المخالفة.

المادة الثالثة عشرة:

يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع هذه الالئحة موضع التنفيذ.
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المادة الرابعة عشرة:

يعمل بهذه الالئحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.
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