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7

بتكليف من مقام وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية بالشراكة 
مع جمعية المودة للتنمية االسرية بمنطقة مكة المكرمة على تنظيم ورشة عمل تطويرية لالئحة 
التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية بهدف تطويرها من قبل مشاركين خبراء  و اكاديميين 
وممارسين وممثلين من الوزارة ، وعليه ُشكل فريق عمل لتنظيم وتنفيذ ورشة العمل ، وفق آلية 
تسهم في تحقيق األهداف المنشودة وذلك بتقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات تتولى كل 
مجموعة االطالع على مواد الالئحة ونقدها وفق ثالث استجابات ) تبقى – تحذف – تعدل ( مع بيان 

مبررات االستجابة  ومن ثم مداولتها بشكل جماعي للتوصل لقرارات وتوصيات ختامية . 
وفق الله الجميع لما فيه الخير دائمًا.

المقدمة

محمد بن علي آل رضي 
المدير العام 



      صورة من خطاب التكليف

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

8



9 9

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

      صورة من خطاب التكليف

صورة خطاب الشراكة بين جمعية المودةللتنمية األسرية ووكالة الوزارة للتنمية 

االجتماعية على تنفيذ ورشة العمل. 



10

فريق العمل

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

1- فريق العمل األكاديمي للورشة :  

التخصصالدوراالسم م

ماجستير إرشاد أسري منسق الورشةأ. راضي حماد الحربي1

دكتوراه في التسويق مدير الورشةد . إبراهيم سليمان الحيدري2

دكتوراه في التوجيه التربويميسر ومقررد. عوض بن محمد مرضاح3

أستاذ علم االجتماع ميسر ومقررد. أشرف عبد الحكيم مجاهد4

ماجستير إرشاد أسريميسر ومقررأ. محمد عمير القرني 5

ماجستير إرشاد أسريميسر ومقررأ. صالح علي القرني6

ماجستير إرشاد أسريميسر ومقررأ. وائل محمد الحبشي 7

ميسره ومقررهميسره ومقررهأ. نسرين محمود أبو طه 8

دبلوم إرشاد أسريميسره ومقررهأ. زهرة محمد الحماد 9
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فريق العمل

فريق العمل التنفيذي للورشة : 

االسم م

أ.عبد الله عبده المسرحي 1

أ. جعفر خالد المدني2

د. إبراهيم جاللين إبراهيم 3

أ. وليد عبد القادر الرملي4

أ.هاشم محمد الغامدي5

أ. فهد عمر باجبير 6

عبد الرحمن أحمد زين 7

أ. عدنان عمر العمودي 8

أ. سعيد محمد باعامر 9

أ. أسامة محسن بن طالب10

أ. فتحي سليمان الماحي 11



منهجية الورشة

1-ُعقد االجتماع التحضيري األول لفريق العمل  :
يوم الثالثاء 7 / 1 / 1437 هـ بمقر الجمعية بعد التنسيق مع مديــر الــــــورشة 
الدكتور / إبراهيم سليمان الحيدري لعرض منهجية الورشة ودور المـــيسـرين 

والمقررين وفق البرنامج الزمني وتقسيم المجموعات . 

2-عقد االجتماع التحضيري الثاني لفريق العمل : 
يوم األربعاء 8 / 1437/1 هـ بمقر انعقاد الورشة بفندق هليتون جدة بحـضور 
مدير الورشة بهدف شرح آلية سير الـــورشـــة لمــــناقشــة  كل مــــادة وفــــق 
النموذج المشتمل عــلى  االستــــجابــات الـــتالـــية ) تبقى – تحذف – تعدل (

إضافة والمبررات في حالة التعديل واإلضافة والحذف ( . 

االجتماعات التحضيرية للورشة

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية
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منهجية الورشة

-استقراء فردي لنصوص المواد .
-مداولة بين أعضاء المجموعات . 

-عصف ذهني وفق استجابات نموذج سير الورشة . 
-استعراض مخرجات المجموعات للمواد . 

-تحكيم مناقشة وأراء المجموعات بالتصويت على المقترحة. 

محاور الورشة

المحور األول : التعريف بمنهجية وقواعد الورشة وعرض عام لالئحة التنظيمية  
المحور الثاني : مراجعة الالئحة ومناقشتها من قبل المجموعات 

المحور الثالث : تحكيم نتائج مناقشة المجموعات 

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  



الزمنالفعالية م

AM – 09:00 AM 00: 08استقبال وتسجيل المشاركين1

2
كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للترحيب 

بالضيوف والمشاركين
AM – 09:05 AM 00: 09

AM – 09:10 AM 05: 09كلمة سعادة وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية3

AM – 09:15 AM 10: 09فيلم تعريفي عن » المودة أثر تنموي وملهم »4

5
التعريف بمنهجية وقواعد الورشة وعرض عام لالئحة 

التنظيمية 
AM – 09:45 AM 09:15

AM – 10:15 AM 09:45استراحة الفترة األولى 6

7
مراجعة بنود الالئحة ومناقشتها من قبل 

المجموعات
AM – 12:00 AM 15: 10

AM – 12:45 PM  12:00استراحة الفترة الثانية مع صالة الظهر 8

PM – 01:45 PM 12:45تحكيم نتائج مناقشة المجموعات9

PM – 02:00 PM 01:45التكريم10

PM 00 :02         حفل الغداء11

الجدول الزمني لتنفيذ الورشة

14

تقرير ورشة عمل 
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المشاركون في الورشة
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تقرير ورشة عمل 
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المشاركون في الورشة

المجموعة الثالثة المجموعة الثانيةالمجموعة األولى

ر و المقرر : د. أشرف مجاهد ر و المقرر: عوض بن مرضاحالُمَيسِّ الُمَيسِّ
رة : نسرين محمود أبو طه الُمَيسِّ

المقرر : زهرة محمد الحماد

الدكتورة أمل بنت فيصل الفريخ32د. عبد الرحمن بن محمد الصالح17سطام بن خالد الدلبحي1

33د.  محمد بن مسفر القرني 18د.  أحمد بن عبد الرحمن البار2
الدكتورة شروق بنت عبد العزيز 

الخليف

الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون34د.  خالد بن سعود الحليبي  19د.  موسى بن أحمد آل زعلة3

35د.  محمد بن عبد الرحمن العبد القادر 20م. عبد الرزاق بن مختار مخدوم 4
الدكتورة حصة بنت عبد الرحمن 

السند

عالية بنت أحمد الغامدي36د.  جبران بن مرعي القحطاني 21د.  خالد النقية 5

مها بنت عبد الرحمن الشمراني37األستاذ بدر بن جابر السحاقي 22د.  حماد بن علي الحمادي  6

رفاه بنت طارق الحريز38األستاذ أحمد يحيى الصفحي23د. محمد بن عبد الله السيف  7

ريم بنت عبد المحسن اإلبراهيم39سعود البقمي 24عبد الله عبدالرحمن السلطان8

40أحمد بن دخيل الله الحازمي  25د.  عبد الله بن سعود البشر 9
األستاذة شهد بنت عبد العزيز 

الخليفي

فاطمة يحي مدخلي41المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة

ر و المقرر : صالح علي القرني إبتهال محمد العمودي42الُمَيّسر و المقرر: وائل بن محمد الحبشيالُمَيسِّ

داليا عبدالعاطي43عطية بن عبد الرحمن الشمراني26أحمد مرزوق القاضي10

لطيفة الشامي44صالح بن محمد الميمان 27يوسف بن سعد القحطاني11

وردة يحيى العصيمي45حسين بن عبدالرحيم قدير28عبد الله اللحيدان12

لمياء عبدالرحمن أندرقيري 46د.حاتم بن سعيد الغامدي 29محمد بن عبد الله بن جمعان الغامدي 13

مريم حسين الغامدي 47عبد الله بن محمد البيومي30د. ميسرة طاهر 14

شادي سالم اللهيبي 31عادل بن عابد الجهني  15

د.  أنس بن عبد الوهاب زرعة 16



فعايات الورشة

رئيس مجلس إدارة جمعية المودة 
يرحب بالمشاركين 

د.عبداهلل السدحان وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية 
يفتتح فعاليات الورشة  

توزيع المجموعات
المجموعة األولىبدء فعاليات الورشة

المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثةالمجموعة الثانية

16

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

فعايات الورشة
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

فعايات الورشة

االستقبال والتسجيل

صور من مشاركة الحضور

حفل الغداءالصورة الجماعيةختام الورشة



بطاقة التقييم

18

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

النسبةنسبة تقييم المشاركين من خالل معيار التقييمم

%64,15ممتاز 1

%27,39جيد جدا2

%8,22جيد3

%0,15ضعيف4
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

  تقييم المشاركين للورشة الورشة
 

                                           تكرار عناصر التقييم

المجموعضعيفجيدجيد جداممتاز عناصر التقييمم

46  3412محاور المحتوى1

46 27154أسلوب النقاش2

46 28153فاعلية النقاش وآراء المشاركين3

46 31123جدية الطرح من المشاركين4

46 23176مدى صالحية مخرجات الورشة للتنفيذ5

6
مستوى خبرات المشاركين في المجال 

46 3196األسري

46 27145المهارة في عرض مواد الورشة.7

46 29152القدرة على إدارة الحوار.8

46 26146القدرة على تحفيز المشاركين.9

46 25147المهارة في إدارة الوقت.10

3294146طريقة التواصل مع المشاركين.11

12
القاعة وتجهيزاتها ) االضاءة، التهوية، 

46 34111األجهزة(.

46 33112التنظيم داخل القاعة.13

14
الخدمات المساندة )االستقبال -  

46 3394الضيافة ، االستراحة(.

بطاقة التقييم
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ملحق التوصيات

تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

المادة رقم : 1 

نص المادة

يقصد بالكلمات و المصطلحات األتية - أينما وردت في هذه الالئحة - 
المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خالف ذلك:

الوزير:  وزير الشؤون االجتماعية.
الوزارة: وزارة الشئون االجتماعية.

المركز:  مركز االرشاد األسري األهلي.

مناسبةالتقييم
التعديل 

) خيار أول ( 

التبرير

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

المادة رقم : 2

يهدف المركز الى تقديم خدمة ارشادية متخصصة تسهم في استقرار األسرة نص المادة
وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعيا و نفسيا وتربويا

تعدلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يهدف المركز إلى المساهمة في استقرار األسرة وتنميتها وترابط المجتمع 
بجميع فئاته العمرية من خالل خدمات متخصصة. 

التبرير
تركيز موضوع المادة  على الهدف من المركز فقط ، ونقل ما يتعلق 

بالخدمات إلى مواد أخرى . 
إضافة التنمية كبعد مهم في الهدف من مركز اإلرشاد االسري.   

التعديل 
) خيار ثاني ( 

يهدف المركز الى تقديم خدمة ارشادية متخصصة اجتماعيا و نفسيا وتربويا 
تسهم في تنمية األسرة واستقرارها وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية.

في الخيارين تم أضافة  تنمية األسرة ألهميته.التبرير

ملحق التوصيات
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

ملحق التوصيات

المادة رقم : 3

يجوز ألي شخص اعتباري أومركز تقديم خدمات االرشاد األسري األهلي أو نص المادة
األعالن عنها بعد الحصول على الترخيص االزم من الوزارة.

تعدلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات االرشاد األسري األهلي 
أو األعالن عنها بعد الحصول على الترخيص الالزم من 

التبرير

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

المادة رقم : 4

يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة.نص المادة

مناسبة التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

التبرير

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

المادة رقم : 5

نص المادة

المشكالت التي يجوز أن يتعامل معها المركز في اطار االسرة هي:
1-المشكالت االجتماعية.

2-المشكالت السلوكية والنفسية.
3-المشكالت التربوية.
4-المشكالت الزوجية

تعدل التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يقدم المركز خدمات التوعية واالرشاد والتثقيف  والمساندة  لألسرة في 
المجاالت التالية: 

1-المجال االجتماعي.
2 المجال السلوكي والنفسي.

3- المجال التربوي.
4- المجال الزوجي.

5- المجال القانوني.

التبرير

- استبدال كلمة مشكالت بمجاالت ألن طبيعة عمل المركز ليس حاًل 
للمشكالت فقط ، بل له دور وقائي وتنموي.  

- دمج جزء من المادة السابعة مع هذه المادة لإلتباط الوثيق بموضوع 
المادة. 

- إضافة المجال القانوني ألرتباطه الوثيق بكثير من قضايا األسرة )الطالق ، 
النفقة ، الحضانة  ، وغير ذلك(

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

ملحق التوصياتملحق التوصيات
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

مادة اضافية

تقتصر مزاولة مهنة االرشاد االسري في المركز على المختصين في علم نص المادة
االجتماع والخدمة االجتماعية وعلم النفس والطب النفسي 

التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

لم تتطرق الالئحة التنظيمية  إلى الممارسين مع أهميتهم في طبيعة عمل التبرير
االرشاد األسري 

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

ملحق التوصيات

المادة : 6 

نص المادة
يعد المركز ملفا خاصا لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع 
خاص من السرية، وال يجوز اطالع أحد عليه من غير المستفيدين إال بطلب 

من المحكمة المختصة أو الوزارة.

تعدلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يحافظ المركز على خصوصية المستفيدين ، من خالل إعداد ملف خاص 
لكل حالة من المستفيدين من خدماته ، وال يجوز اطالع أحد عليه من 

غير المستفيدين والمهنيين المختصين بالحالة ، إال بطلب من المحكمة 
المختصة أو الوزارة.

التبرير
إبراز موضوع المادة )المحافظة  على خصوصية المستفيدين( وإضافة 
المهنيين المختصين في المركز لالطالع على ملف الحالة ألهمية ذلك 

عمليًا. 

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

ملحق التوصيات

المادة رقم : 7

نص المادة
ايقدم المركز خدمات التوعية واالرشاد والتثقيف األسري واالجتماعي ، 
والمساندة النفسية لكال الجنسين مع االلتزام بأحكام الشريعة واآلداب 

العامة.

تعدل التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يقدم المركز خدماته لكال الجنسين مع االلتزام بأحكام الشريعة واآلداب 
العامة.

نقل الجزء المتعلق بطبيعة الخدمات إلى المادة الخامسة إلرتباطه بها بشكل التبرير
أكبر، وتخصيص هذه المادة كساسية عمل عامة للمركز . 

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

المادة رقم : 8

نص المادة
يجب على إدارة المركز وضع الئحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر 
اإلدارية والفنية والمساعدة الالزمة لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهالتهم 

العلمية وخبراتهم العملية.

تعدل التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يجب علي ادارة المركز وضع لوائح عمل داخلية تضمن الممارسة المهنية 
والمؤسسية . 

نقل التفاصيل إلى الالئحة التنفيذية ألن مواد النظام عادة ما تكون عامة .التبرير

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

ملحق التوصيات
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

ملحق التوصيات

المادة رقم : 9

نص المادة

يعد مخالفة ألحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أي من 
األفعال األتية:

• تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
• انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.

• تقديم المركز معلومة غير صحيحة.
• إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي.

• اإلخالل بأي حكم من أحكام هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذُا لها.
• نقل المركز إلى مدينة أخري بدون موافقة الوزارة.

• تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة 

اضافة التقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يعد مخالفة ألحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أي من 
األفعال األتية:

• تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
• انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.

• تقديم المركز معلومة غير صحيحة.
• إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي.

• اإلخالل بأي حكم من أحكام هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذُا لها.
• نقل المركز من موقعه داخل أو خارج المدينة بدون موافقة الوزارة.

• تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة. 
• تغيير اسم المركز دون اشعار الوزارة.  

• تقديم خدمات اإلرشاد األسري من غير المختصين
• افشاء معلومات المستفيدين أو إساءة استخدامها

• عدم تبليغ الجهات المختصة عن حاالت اإليذاء او العنف األسري التي 
يطلع عليها المركز
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية

ملحق التوصيات

المادة رقم : 10

نص المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، تطبق الوزارة 
العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق الالزم وفقُا لما يأتي :

أواُل :كل من يخالف أحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذُا لها ، 
يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات األتية:

إنذار أولي.
إنذار نهائي.

وقف النشاط لمدة ال تزيد على سنة.
إلغاء الترخيص.

ثانيًا: يعاقب كل من يقدم على خدمات اإلرشاد األسري األهلي بدون 
ترخيص باالتي:

غرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال.
إغالق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.

ثالثا: تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ، ويجوز لمن صدر في حقه قرار 
بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خالل ستين يومأ من تاريخ إبالغه 

بالقرار. 

تعديلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، تطبق الوزارة 
العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق الالزم وفقُا لما يأتي :

أواُل :كل من يخالف أحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذُا لها ، 
يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات األتية:

إنذار أولي.
إنذار نهائي.

وقف النشاط لمدة ال تزيد على سنة.
إلغاء الترخيص.

ثانيًا: يعاقب كل من يقدم على خدمات اإلرشاد األسري األهلي بدون 
ترخيص باالتي:

غرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال.
إغالق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.

ثالثا: تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ، ويجوز لمن صدر في حقه قرار 
بذلك التظلم منه أمام الجهة المختصة خالل ستين يومأ من تاريخ إبالغه 

بالقرار.

 عدم وجود ديوان المظالم في الوقت الحالي التبرير

ملحق التوصيات
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تقرير ورشة عمل 
الالئحة التنظيمية لمراكز  اإلرشاد األسري األهلية  

ملحق التوصيات

المادة رقم : 11

نص المادة

فى حال وقف النشاط ، يحق للوزارة اتخاذ اإلجراء المناسب الستمرار تلقي 
المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخري على حساب 

المركز المقوف نشاطه

تعديلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

فى حال وقف نشاط المركز ألحد األسباب السابقة، يحق للوزارة اتخاذ اإلجراء 
المناسب الستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى 

مراكز أخري على حساب المركز الموقوف نشاطه.

للتفريق بين التوقف الناشئ من الوزارة و التوقف الناشئ من إرادة ذاتية التبرير
للمركز

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير

المادة رقم : 12

نص المادة
يتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم الوزير، 

ولهم االطالع على الوثائق المطلوبة فى شأن المخالفة.

تعديلالتقييم

التعديل 
) خيار أول ( 

يتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها لجنة من الموظفين يكلفها الوزير ، 
ولها حق االطالع على الوثائق المطلوبة فى شأن المخالفة. 

التبرير

التعديل 
) خيار ثاني ( 

التبرير
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