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المقدمة
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ـــد مِ َ
ُ
َوال َّل ُ
اليتيم في
كافـــل
صلِ ِح البقرة  220والصالة والســـام على خيـــر األنام القائل (أنا َو
م ا ْل ُم ْف ِ
ِ
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ً
شـــيئا) صحيح البخاري ،وال شـــك أن مـــن اإلصالح لليتامى،
والوســـطى ،وف َّر َج بي َنهما
ابة
الج َّن ِة َه َكذا .وأشـــا َر
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َّ
ُ
ومـــن أوجب واجبات كفالتهم العناية بتقويم ســـلوكهم ،وتنشـــئتهم بما يتوافق مع تعاليم الدين اإلســـامي،
َ
وقيـــم المجتمع ،وقد روي عـــن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشـــة ُ
رضي
عائشـــة
عند
يم
ب اليَتِ ِ
َ
(ذ ِك َ
ـــر أَ َد ُ
َ
ُ
فقالت إ ِّني َ
أل ْ
س َ
ْ
ـــط) صححه األلباني.
اهلل عَ ْنهـــا
يم حتى َي ْن َب ِ
ب اليَتِ َ
ض ِ
ـــر ُ
«وانطالقـــً مـــن دور المؤسســـة الخيريـــة لرعاية األيتـــام «إخاء» في رســـم السياســـة الحديثة لرعايـــة األيتام في
ضـــوء المتغيـــرات االجتماعيـــة والنفســـية واالقتصادية ،من خالل نقـــل هذه الرعاية مـــن الرعويـــة االعتمادية إلى
االســـتقاللية والتنميـــة الذاتية ،ولتحقيق هذه الغاية ووفق السياســـات العامة لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية،
والسياســـات الخاصة باإلدارة العامة لرعاية األيتام تســـعى المؤسســـة الخيريـــة لرعاية األيتام «إخـــاء» لخلق حياة
أســـرية طبيعية لألبناء في إطـــار من التنظيـــم والرقابة».
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تمهيد الالئحة

وفـــق األطـــر النظاميـــة والتنظيمية الحديثة وفـــي إطار الحوكمـــة التنظيمية التـــي تنتهجها المؤسســـة الخيريـــة لرعاية األيتام
«إخـــاء» مواكبـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030تمت صياغـــة هذه الالئحـــة (حقوقـــي) لتنظيم الحياة األســـرية داخل اإلســـكان
النموذجي والشـــقق الســـكنية التابعة للمؤسســـة لضمان ضبط العالقات بين األبناء بعضهم البعض ،وبينهـــم وبين المتعاملين
معهـــم ،وذلـــك لتوفير بيئـــة صالحة ومنظمـــة في إطار محـــدد تحكمه قواعـــد محددة وفق منهـــج تربوي ســـليم يعتمد على
ضبط الســـلوك وتوجيهه ،وتعزيز اإليجابي منه ،وتقويم الســـلبي لمســـاعدة األبنـــاء على بناء الشـــخصية المنضبطة وفق تعاليم
الشـــريعة اإلســـامية ومبادئ وقيم وأعراف المجتمع.
ورغبـــة في تنظيـــم إجراءات العمل وتوضيحها وجعلها ميســـرة ومتاحة لألبناء والعاملين معهم بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر
تم صياغة الئحة حقوقي لتحديد الحقوق والمزايا المقررة لألبناء في الســـكن النموذجي والشـــقق الســـكنية التابعة للمؤسســـة
،وروعـــي في صياغة هذه الحقوق الشـــمولية لجميع النواحـــي الحياتية من اجتماعية ومادية ونفســـية وتربوية وتعليمية وصحية
وتأهيليـــة ،ولضمـــان االســـتفادة من جميع هـــذه الحقوق تم وضع مجموعـــة من االلتزامـــات والواجبات الهادفة لضبط الســـلوك
اإلنســـاني بشـــكل عام ،وتم مراعاة عدم التوســـع أو المغاالة فـــي تحديد تلك االلتزامات لضمـــان االلتـــزام دون التقييد ،ولتحقيق
التـــوازن التنظيمـــي بين الحقوق وااللتزامـــات تم تحديد مجموعة مـــن المخالفات والجـــزاءات المترتبة عليها وفق أســـس إجرائية
محـــددة وبوضـــع نظام تأديبي يعتمـــد على التدرج فـــي العقوبة مع إمكانيـــة التظلم منها.
وتم تقســـيم هذه الالئحة في ســـبعة فصـــول يحتوي كل منها علـــى القواعد النظاميـــة والتنظيمية واإلجرائيـــة المتعلقة بكل
حالة.
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األحكام العامة
الفصل األول

المادة األولى :التعريفات والمصطلحات
يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المؤسسة:
المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخـاء».

األبناء:
كل مشــمولي المؤسســة مــن ذوي الظــروف الخاصــة ســواء أبنــاء أو بنــات
 وكل مــا بصيغــة المفــردة ومــن فــي حكمهــم ممــن تتــم رعايتــه فــياإلســكانات النموذجيــة والشــقق الســكنية وفقــً ألحــكام هــذه الالئحــة.

المدير:
مديــر فــرع المؤسســة فــي المنطقــة ،أو مــن يحــل محلــه فــي حــال غيابــه ألي
ســبب من األســباب.

المشرف:
المشــرف المقيــم فــي الســكن النموذجــي أو المشــرف علــى الشــقق (أو مــن
يقــوم بدورهــم).

الحقوق:
مــا تــلتــزم مــؤسسة «إخــاء» بـــأدائـــه وتـــقـديمـهـ مــن خــدمــات (إيــوائـيـة،
اجـتـمـاعيـة ،نفسيـة ،تـربـوية ،تـمـكـيـنـيـه ،مــاليـة  )...لألبن.

الالئحة:
الوثيقــة المعتمــدة مــن مجلــس أمنــاء المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام
«إخــاء» والتــي تحــدد حقــوق األيتــام وواجباتهــم ،والمخالفــات الســلوكية
واألخالقيــة ،واإلجــراءات النظاميــة للتعامــل معهــا ،والجــزاءات والعقوبــات
والغرامــات الماليــة المعتمــدة إليقاعهــا علــى األبــن المخالــف.

السكن النموذجي:
عــبــــارة عـــن (فيـــا) مــؤثــثـــة مـخـصـصـــة لــرعــــاية األبــنــــاء مــن فئــة عمرية
محددة وبأعداد محددة وفق احــكـــــــام هـــذه الالئحة وتــــخضع لــرقــابـــــة
وإشــــراف المؤسسة.

الشقق:
عــبــــارة عـــن (شقـــه) ســكــنــيـــة مــؤثــــثة مخصصــة لرعايــة األبنــاء مــن فئــة
عمريــة محــددة وبأعــداد محــددة وفــق احــكام هــذه الالئحــة وتخضــع
لرقابــة وإشــراف المؤسســة.

اإلجراء:
كل مــا يقــوم بــه أي مــن منســوبي أو موظفــي المؤسســة أو األبنــاء فــي إطــار
تنفيــذ أحــكام هــذه الالئحة.

الواجبات:
مــــا يــلـتــــزم األبــــن بــــأدائه أو القيــام بــه مــن مهــام وأدوار ومســؤوليات تجاه
نفســه ،أو إخوانــه األيتــام ،أو مؤسســة «إخــاء» ،أو المجتمــع.
الئحة الحقوق والواجبات
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المادة الثانية :أهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة إلى اآلتي:
مأسسة الحقوق والواجبات للمؤسسة واألبناء.
توحيد اإلجراءات النظامية.
ضبط العمليات واإلجراءات النظامية لرصد المخالفات وآليات التعامل معها.
توعية وإرشاد األبناء بمنظومة األخالق والسلوك اإليجابي في المجتمع السعودي.
توجيه وضبط سلوك األبناء وفق منظومة األخالق والسلوك اإليجابي في المجتمع السعودي.
اإلسهام في تعزيز استقاللية األبناء وتحملهم المسؤولية تجاه سلوكهم.
إجراءات تشكيل اللجنة التأديبية في فروع «إخاء» ولجنة تظلم األبناء في اإلدارة العامة:
تنص عليه الالئحة) واعتمادهم من صاحب الصالحية.
اختيار أعضاء اللجنة التأديبية من منسوبي الفرع (وفق ما
ّ
إصدار قرار اللجنة ،وتكليف أعضائها لمدة عام.
اختيار أعضاء لجنة التظلمات من منسوبي اإلدارة العامة الستقبال التظلمات واعتمادها من قبل صاحب الصالحية.
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إخاء لرعاية األيتام

المادة الثالثة :الشريحة المستهدفة
 -1األبناء
 -2المؤسسة
 -3منسوبي المؤسسة المتعاملين مباشرة مع األبناء
 -4أعضاء اللجان المشار إليها في هذه الالئحة.

المادة الرابعة :ضمان تطبيق الالئحة
تكمــن مســؤولية الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة أو مــن يقــوم مقامــه أو يفوضــه فــي ضمــان االمتثــال التــام لنــص وروح نصــوص هــذه الالئحــة ،وأي
انحــراف عــن هــذه النصــوص البــد وأن يكــون موصــى بــه ومعتمــد وفقــً لمصفوفــة تفويــض الصالحيــات بالمؤسســة.

المادة الخامسة :الفئة العمرية
ال يتجــاوز عــدد األبنــاء فــي الســكن النموذجــي عــن ســتة عشــر ممــن هــم فــي ســن  18حتــى  25ســنة ،وال يتجــاوز عددهــم أربعــة في الشــقق الســكنية
ممــن هــم فــي ســن  25حتــى  30ســنة.

الئحة الحقوق والواجبات
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الحقوق والمزايا
الفصل الثاني

المادة السادسة :الحقوق والمزايا
مــع عــدم اإلخــال بــأي حقــوق أخــرى تكــون مقــررة شــرعًا أو نظامــً يتمتــع األبنــاء فــي الســكن النموذجــي والشــقق الســكنية بجميــع الحقــوق والمزايــا
المقــررة بهــذه الالئحــة.

المادة السابعة :حق السكن
مــن حــق األبنــاء أن تؤمــن لهــم المؤسســة الســكن المالئــم والالئــق للحيــاة األســرية الكريمــة مــع تمكينهــم مــن حريــة اختيــار األثــاث الــازم ،وذلــك
ضمــن نطــاق الحــدود الماليــة المقــررة.

المادة الثامنة :حق التغذية
مــن حــق األبنــاء الذيــن يقيمــون فــي الســكن النموذجــي أن يقــدم لهــم ثــاث وجبــات غذائيــة يوميــً وفــق جــدول يعــد لهــذا الغــرض ،مــع إتاحــة
االحتياجــات الغذائيــة الخفيفــة طــوال اليــوم ،ويحــق لألبــن المشــاركة فــي اختيــار الوجبــات الغذائيــة وإعدادهــا.

المادة التاسعة :حق الرعاية المالية
تصــرف لألبــن مكافــأة شــهرية وفــق الشــروط والضوابــط التــي ينــص عليهــا عقــد الــوزارة ،كمــا يحــق لــه االســتفادة مــن الخدمــات الماليــة الخاصــة
بالتمكيــن (التعليــم ،التأهيــل والتدريــب ،وريــادة األعمــال) وفــق الضوابــط والشــروط المحــددة فــي األطــر التنظيميــة.

الئحة الحقوق والواجبات
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المادة العاشرة :الرعاية والحماية النفسية واالجتماعية
حماية الخصوصية والحرية الشخصية وتقرير المصير:
مــن حــق األبــن التمتــع بالخصوصيــة (فــي الحــدود التــي يقرهــا نظــام الدولــة) كمــا يحــق لــه عــدم إفشــاء أي معلومــات شــخصية عنــه ،أو إطــاع أي
أحــد علــى ملفاتــه (مــن غيــر المختصيــن) وعــدم تقديــم أي معلومــات عنــه أو تداولهــا عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة .كمــا يحــق لــه تقريــر مصيــره
مــن خــال مشــاركته بالــرأي فيمــا يخــص تقريــر مصيــره (حســب مرحلتــه العمريــة وقدراتــه الشــخصية) كمــا يحــق لــه التصــرف بحر ّيــة فــي ممتلكاتــه
الشــخصية (مــع تقديــم التوجيــه والمشــورة لــه).
الرعاية النفسية:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن االستشــارات النفســية المتخصصــة مــن األخصائييــن النفســيين فــي المؤسســة (أو المراكــز المتخصصــة) لضمــان تهيئة
البيئــة المناســبة التــي تضمــن النمــو النفســي الســليم ،والقائــم علــى المــودة واالهتمــام والشــعور باألمــان.
الرعاية االجتماعية:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن البرامــج واألنشــطة االجتماعيــة التــي تنظمهــا المؤسســة لدمجــه بالمجتمــع ،وكذلــك االســتفادة مــن االستشــارات
التــي تقــدم مــن األخصائييــن االجتماعييــن فــي المؤسســة (أو المراكــز المتخصصــة) لتهيئتــه ثقافيــً واخالقيــً بمــا يتفــق مــع قيــم المجتمــع الدينيــة
واالجتماعيــة وإكســابه مهــارات تكويــن العالقــات االجتماعيــة.
العدالة والمساواة:
من حق األبن أن يعامل (من منسوبي المؤسسة) معاملة إنسانية ،أساسها احترام كرامته ،دون تمييز أو تحيز إلى لون أو شكل.
الحماية النفسية:
من حق األبن حمايته من التعرض لسوء التعامل أو التهديد أو اإليذاء اللفظي (من األبناء ،أو منسوبي المؤسسة).
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الحماية الجسدية:
مــن حــق األبــن حمايتــه مــن أي فعــل أو إهمــال (مــن األبنــاء ،أو منســوبي المؤسســة) يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر جســدي بــه نتيجــة الضــرب أو االعتــداء أو
الشــجار.
الحماية الجنسية:
التحرش أو االعتداء أو اإليذاء أو االستغالل الجنسي داخل السكن أو خارجه (من األبناء ،أو منسوبي المؤسسة).
من حق األبن توعيته وحمايته من
ّ

المادة الحادية عشرة :الحقوق التربوية
التربية الدينية:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن البرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف تنشــئته وفــق تعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف ،وتشــمل تقديــم تســهيالت
لضمــان أدائــه العمــرة وفريضــة الحــج.
التربية الوطنية:
من حق األبن المشاركة في البرامج واألنشطة والمناسبات الوطنية والمهرجانات االجتماعية لتعزيز انتمائه للوطن.
الترفيه:
من حق األبن االستفادة من البرامج واألنشطة الترفيهية التي تنظمها المؤسسة أيام العطل األسبوعية واإلجازات واألعياد.
التمكين:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن البرامــج واألنشــطة التــي تســهم فــي إعــداده وتهيئتــه لالســتقاللية وتحمــل المســئولية والتخطيــط للمســتقبل لشــق
طريقــه فــي الحيــاة.
الئحة الحقوق والواجبات
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المادة الثانية عشرة :الحقوق التعليمية والتدريبية والتثقيفية
حق التعليم:
تسهيل التحاق األبن بمراحل التعليم المختلفة (العام والجامعي وما يوازيها) وتوفير سبل تحقيق التفوق الدراسي.
حق التثقيف:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن البرامــج واألنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة لحمايتــه مــن الوقــوع فــي المخالفــات الشــرعية والقانونيــة والجرائــم االلكترونيــة
والمعلوماتية.
حق التوجيه واإلرشاد السلوكي:
من حق األبن االستفادة من البرامج (الوقائية والعالجية) واألنشطة واالستشارات التي تسهم في تدعيم السلوك اإليجابي.
حق التأهيل والتدريب:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن البرامــج واألنشــطة والــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا المؤسســة (أو شــركاءها) وإتاحــة الفرص لــه لاللتحــاق ببرامــج ودورات
تطويــر الذات.
حق التوظيف:
من حق األبن االستفادة من برامج التهيئة لسوق العمل أو ريادة األعمال ،وكذلك تقديم تسهيالت إليجاد العمل ،أو الوظيفة.
حق االندماج االجتماعي والتطوعي:
من حق األبن المشاركة في البرامج واألنشطة الداعمة الندماجه في المجتمع ،واألعمال التطوعية التي تعزز القيم اإلنسانية.
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المادة الثالثة عشرة :الحقوق الصحية
التوعية والوقاية الصحية:
من حق األبن االستفادة من البرامج واألنشطة التوعوية والوقائية ،والتسهيالت التي تقدمها المؤسسة (مع شركائها) إلجراء كشف دوري.
العالج:
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن إعانــة العــاج (حســب اإلطــار التنظيمــي للمســاعدات الطارئــة) وإتاحــة فــرص العــاج المجانــي أو المخفــض (حســب
الشــراكات مــع المراكــز الصحيــة والمستشــفيات).

المادة الرابعة عشرة :حقوق التمكين
مــن حــق األبــن االســتفادة مــن الخدمــات (اإلداريــة ،والماليــة ،والفنيــة) لتمكينــه مــن مواصلــة تعليمــه ،والمشــاركة فــي البرامــج واألنشــطة التــي
تقدمهــا المؤسســة لتمكينــه مــن االندمــاج االجتماعــي ،وتأهيلــه لســوق العمــل ،ومســاعدته فــي البحــث عــن عمــل أو وظيفــة مناســبة ،أو تأهيلــه
لريــادة األعمــال (وفــق الضوابــط والشــروط المحــددة فــي األطــر التنظيميــة للتمكيــن).
يحق لألبن طلب تسهيالت (إدارية ،أو مالية) لتوكيل محامي لالستشارة أو الترافع عنه في القضايا التي يكون طرفًا فيها.

الئحة الحقوق والواجبات
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االلتزامات والواجبات
الفصل الثالث

المادة الخامسة عشر :االلتزامات والواجبات
مــع عــدم اإلخــال بــأي التزامــات أو واجبــات أخــرى تكــون مقــررة شــرعًا أو نظامــً يلتــزم األبنــاء فــي الســكن النموذجــي والشــقق الســكنية بجميــع
االلتزامــات والواجبــات المقــررة بهــذه الالئحــة.

المادة السادسة عشر :االلتزامات الدينية والوطنية واالجتماعية
المحافظة على أداء الواجبات الدينية (الصالة  -الصيام  -الزكاة  -الحج  ....إلخ).
االلتزام بطاعة والة األمر ،والتقيد باألنظمة والقوانين واالرشادات العامة.
التأدب باألخالق اإلسالمية واحترام القيم الفاضلة ،واألعراف االجتماعية ،واحترام الذوق العام.
االبتعاد عن مواطن الشبهة وكل ما يشكل إخال ً
ال بالنظام ،وإبالغ الجهات المختصة عند الحاجة.
المشاركة في البرامج التطوعية لخدمة المجتمع (التي تنظمها المؤسسة ،أو الجهات األخرى).

الئحة الحقوق والواجبات
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المادة السابعة عشر :االلتزامات الشخصية
االلتزام بالدراسة والتعلم والحرص على حضور دروس التقوية عند الحاجة.
حمايــة النفــس (العقــل ،البــدن) مــن الوقــوع فــي كل مــا يمكــن أن يلحــق بهــا الضــرر مــن المهالــك كالتدخيــن والمخــدرات والمســكرات وغيرهــا.
والحــرص علــى ســامة البــدن باختيــار الغــذاء الصحــي والنشــاط الحركــي المناســب.
سواء في اللبس أو الهيئة.
االهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام المقبول دينيًا واجتماعيًا
ً

المادة الثامنة عشر :االلتزامات المتبادلة مع اآلخر
التعامل مع اآلخرين بخلق حسن ،وباحترام وتقدير والبعد عن األلفاظ المنافية للدين واآلداب العامة.
المبادرة إلى مساعدة اآلخرين قدر المستطاع واحترام خصوصيتهم ،وعدم إيذائهم بالقول أو العمل.
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المادة التاسعة عشر :االلتزامات التنظيمية في السكن
التقيد باألنظمة واللوائح الداخلية في السكن النموذجي والشقق ،وما يصدر من تعليمات من المؤسسة أو الفرع.
احترام المشرفين والعاملين في السكن النموذجي والشقق وااللتزام بتعليماتهم.
المساهمة الفاعلة والمشاركة اإليجابية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
المحافظة على الممتلكات (الخاصة ،والعامة) من أثاث وأجهزة ونحوها.
المساهمة في نظافة السكن النموذجي والشقق ،والمشاركة بفاعلية في برامج الخدمة الذاتية داخل السكن النموذجي والشقق.
عدم حيازة الحيوانات (غير المرغوب فيها شرعًا) مثل الكالب والقردة ،أو أي حيوانات أخرى دون إذن مسبق.
المشاركة الفاعلة في إعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة (داخل السكن النموذجي والشقق ،أو خارجه).

الئحة الحقوق والواجبات
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المخالفات والجزاءات
الفصل الرابع

المادة العشرون المبادئ العامة
عدم التعارض مع األحكام الشرعية ،أو اإلخالل باألنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية.
ضمان العدالة والمساواة بين جميع األبناء.
مراعاة التدرج في إيقاع العقوبات حسب تكرارها.
تعزيز تنمية إحساس األبن بمسؤوليته عن تصرفاته ،وسلوكه.
س َأ ُلو َن َ
ص َل ٌ
م َخ ْي ٌر.
اح َّل ُه ْ
ام ٰى ُق ْل ِإ ْ
مراعاة االلتزام باألساليب التربوية في العقاب ،بما يضمن كرامة األبن ،ويحقق مبدأ اإلصالح وَ َي ْ
ك عَ ِن ا ْل َي َت َ

المادة الحادية والعشرون األسس اإلجرائية
في حال ارتكاب األبن إحدى المخالفات المنصوص عليها يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
 -1تحرير محضر تفصيلي عن وقائع المخالفة بعد ضبطها من مشرف السكن النموذجي أو الشقة ،وإحالة المحضر إلى إدارة الفرع.
 -2تستدعي اللجنة في الفرع (األبن  /األبناء) المخالف ،للتعرف بشكل مباشر على أسباب ودوافع ارتكاب المخالفة.
 -3عمل محضر التحقيق (من قبل اللجنة التأديبية داخل الفرع) مع المخالف وأخذ أقواله كتابيًا.
 -4تصــدر اللجنــة التأديبيــة قرارهــا باألغلبيــة إمــا بحفــظ التحقيــق أو إيقــاع العقوبــة المقــررة للفعــل المخالــف حســب تقســيم المخالفــات والجــزاءات
المقــررة بهــذه الالئحــة.).
 -5يحق لألبن التظلم رسميًا (خالل أسبوعين من تاريخ صدور القرار التأديبي).
 -6إذا رفض األبن المخالف كتابة التعهد في أي من اإلجراءات الواردة ،يدون ذلك في المحضر.
 -7يحفظ القرار التأديبي والمحضر (أو صورة منهما) في ملف األبن للرجوع إليه عند الحاجة.
 -8فــي المخالفــات التــي تحــال إلــى الجهــات الرســمية ،يرفــع طلــب لتوكيــل محامــي عــن األبــن (إن اقتضــت الحاجــة) أو االســتفادة مــن المســاعدة الطارئة
(تكاليــف محامي).
 -9عند توقيع أي من اإلجراءات المبينة أعاله يتعين مراعاة الضوابط التالية:
أن يتحقق في اإلجراء التأديبي الجانب التربوي واإلصالحي.
إطالع المخالف على الجزاءات والعقوبات والغرامات المالية المقررة من قبل لجنة التأديب (ويؤخذ توقيعه بالعلم).
األخذ بعين االعتبار القرارات التأديبية السابقة والسوابق الجنائية (إن وجدت).
الئحة الحقوق والواجبات

25

المادة الثانية والعشرون :تقسيم المخالفات والجزاءات
يجــب علــى األبنــاء االلتــزام بالواجبــات وتجنــب الوقــوع فــي المخالفــات ،وإذا وقــع األبنــاء فــي أي مــن المخالفــات اآلتيــة فيوقــع فــي حقــة
االجــراء المقابــل لهــا.

جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

1

المخالفة

مالحظات

االجراء

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة

إحداث حريق داخل البيت (عمدًا)

كتابة محضر بالواقعة.

أو المحاولة أو التحريض أو التستر

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

يجــب فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر

عليه.

تقــرر اللجنــة قيمــة ماتــم إتالفــه ويتــم الخصــم مــن

المكتوبــة بهــذا الشــأن.

مكافــأة األبــن الشــهرية.
اإلتالف

2

(المتعمد)

الممتلكات

كتابة محضر بالواقعة

الشخصية أو ممتلكات اآلخرين

يلزم األبن باالعتذار للطرف اآلخر.

(التي وفرتها المؤسسة)

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.
تقــرر اللجنــة قيمــة ماتــم إتالفــه ويتــم الخصــم مــن
مكافــأة األبــن الشــهرية.

3

4

حيازة األسلحة البيضاء وما في

يكتب محضر بالواقعة.

فتقــوم اللجنــة ووفــق القــرارات اإلداريــة الخاصــة بذلــك
والميثــاق الخــاص بحقوقــي يحــق للجنــة إيقــاع المخالفة
مــع ذكــر األســباب المناســبة للعقوبــة ورفعهــا لألميــن
العــام العتمادهــا ،وعلــى اللجنــة التوصيــة بالعقوبــة
وفــق اإلجــراءات التالــي:
 الحســم مــن المكافــأة مــع مراعــاة مكافــأة األبــنالشــهرية.

حكمها (السكين ،الفأس ،العجرة

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

 )...أو استخدامها في التهديد

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب

 -اإلنذار وتوقيع التعهد على األبن.

أو المزاح (بشكل يهدد سالمة

فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة

 -التوصية لإلحالة للجهات المختصة.

اآلخرين)

بهــذا الشــأن.

حيازة األسلحة النارية (وما في

يكتب محضر بالواقعة.

حكمها) أو استخدامها في

يحال الى االخصائي النفسي أو االجتماعي.

التهديد أو المزاح (بشكل يهدد

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

سالمة اآلخرين)

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب
فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة
بهــذا الشــأن.

26

فــي حــال عــدم ارتبــاط الواقعــة بالجهــات المختصــة

إخاء لرعاية األيتام

جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

5

االجراء

المخالفة

مالحظات

اقتناء ما يخل باآلداب كاألفالم

يكتب محضر بالواقعة.

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات

اإلباحية والصور الجنسية ،أو

يحال إلى األخصائي النفسي أو االجتماعي

المختصــة يجــب فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة

نشرها وترويجها بين األبناء

تقــرر اللجنــة نقــل أو إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية أو

واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة بهــذا الشــأن.

الفــرع.

6

إدخال (نساء) إلى إسكانات

يكتب محضر بالواقعة.

المؤسسة ،أو الشروع فيها أو

يلحق ببرنامج خاص للمناصحة.

التواطؤ والمشاركة

يحال الى االخصائي النفسي أو االجتماعي
تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

7

8

9

إدخال (نساء) إلى إسكانات

يكتب محضر بالواقعة.

المؤسسة ،أو الشروع فيها أو

يلزم األبن باالعتذار لمن أساء إليه.

التواطؤ والمشاركة

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

اإلساءة إلى سمعة المؤسسة

يكتب محضر بالواقعة.

أو أحد منسوبيها عبر وسائل

يلزم األبن باالعتذار لمن أساء إليه

التقنية الحديثة

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

تصوير أحد األبنـــاء ،أو العاملين

يكتب محضر بالواقعة.

فـــي الســـكن أو منســـوبي

يلزم األبن باالعتذار لمن أساء إليه.

المؤسســـة بـــدون إذن (بقصد

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

فــي حــال عــدم ارتبــاط الواقعــة بالجهــات المختصــة
فتقــوم اللجنــة ووفــق القــرارات اإلداريــة الخاصــة
بذلــك والميثــاق الخــاص بحقوقــي يحــق للجنــة
إيقــاع المخالفــة مــع ذكــر األســباب المناســبة
للعقوبــة ورفعهــا لألميــن العــام العتمادهــا ،وعلــى
اللجنــة التوصيــة بالعقوبــة وفــق اإلجــراءات التالــي:
 الحســم مــن المكافــأة مــع مراعــاة مكافــأةاألبــن الشــهرية.
 اإلنذار وتوقيع التعهد على األبن. -التوصية لإلحالة للجهات المختصة.

اإلســـاءة) أو االبتزاز
الئحة الحقوق والواجبات

27

جدول المخالفات والجزاءات
المخالفة

رمز المخالفة

االجراء

السرقة ،أو المشاركة فيها

يكتب محضر بالواقعة.

أو التحريض أو التستر عليها

يلزم بإعادة ما سرق (أو التعويض بمثله).

يجــب فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر

يلحق ببرنامج خاص لمناصحته.

المكتوبــة بهــذا الشــأن.

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة

يحال لألخصائي النفسي او االجتماعي

10

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

فــي حــال عــدم ارتبــاط الواقعــة بالجهــات المختصــة

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب

فتقــوم اللجنــة ووفــق القــرارات اإلداريــة الخاصــة بذلــك

فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة

والميثــاق الخــاص بحقوقــي يحــق للجنــة إيقــاع المخالفة

بهــذا الشــأن.

11

مالحظات

مــع ذكــر األســباب المناســبة للعقوبــة ورفعهــا لألميــن

إتالف أوراق رسمية أو التزوير فيها

كتب محضر بالواقعة.

العــام العتمادهــا ،وعلــى اللجنــة التوصيــة بالعقوبــة

أو محاولة ذلك

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

وفــق اإلجــراءات التالــي:

اإلدالء بمعلومات كاذبة أو محاولة

يكتب محضر بالواقعة.

تضليل العاملين في المؤسسة

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

 -الحســم مــن المكافــأة مــع مراعــاة مكافــأة األبــن

12

(المشرف،

األخصائي

النفسي

التحرش الجنسي باألبناء ،أو تعمد

يكتب محضر بالواقعة.

إثارة اآلخرين جنسيًا ،أو فعل

يحال إلى المستشفى إلجراء فحص طبي.

الفاحشة أو التسبب أو المشاركة

يحال إلى األخصائي النفسي او االجتماعي

فيها

يلحق ببرنامج خاص لمناصحته.
تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

28

إخاء لرعاية األيتام

 اإلنذار وتوقيع التعهد على األبن. -التوصية لإلحالة للجهات المختصة.

واالجتماعي )....

13

الشــهرية.

جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

14

15

المخالفة

االجراء

تعاطي المخدرات أو الحشيش

يكتب محضر بالواقعة.

أو اقتنائها أو ترويجها بين األبناء

يحال إلى األخصائي النفسي او االجتماعي.

يجــب فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر

أو التستر عليها

يلحق ببرنامج خاص لمناصحته.

المكتوبــة بهــذا الشــأن.

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.
فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب

فــي حــال عــدم ارتبــاط الواقعــة بالجهــات المختصــة

فــورًا اإلبــاغ واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة بهــذا الشــأن.

فتقــوم اللجنــة ووفــق القــرارات اإلداريــة الخاصــة بذلــك

محاولة االنتحار أو إيذاء النفس

يكتب محضر بالواقعة.

بشكل يهدد الحياة

يحال إلى مستشفى األمراض النفسية.
تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

16

مالحظات

والميثــاق الخــاص بحقوقــي يحــق للجنــة إيقــاع المخالفة
مــع ذكــر األســباب المناســبة للعقوبــة ورفعهــا لألميــن
العــام العتمادهــا ،وعلــى اللجنــة التوصيــة بالعقوبــة
وفــق اإلجــراءات التالــي:

تبنى األفكار الضالـــة ،أو التحريض

يكتب محضر بالواقعة.

عليها ونشـــرها بين األبنـــاء ،أو عبر

تصادر جميع (الكتب ،أو المواد المتضمنة لتلك األفكار).

مواقع التواصـــل االجتماعي

يحال إلى األخصائي النفسي.

 -اإلنذار وتوقيع التعهد على األبن.

يلحق ببرنامج خاص لمناصحته.

 -التوصية لإلحالة للجهات المختصة.

 الحســم مــن المكافــأة مــع مراعــاة مكافــأة األبــنالشــهرية.

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.
أي مخالفة دينية ،مثل:

17

يكتب محضر بالواقعة.

االستهزاء بالدين.

يلحق ببرنامج خاص لمناصحته

المجاهر بترك الصالة.

تقرر اللجنة نقل أو إبقاء األبن بالوحدة السكنية او الفرع.

المجاهرة باإلفطار في نهار
رمضان (بدون عذر شرعي).

الئحة الحقوق والواجبات

29

جدول المخالفات والجزاءات
المخالفة

رمز المخالفة

الجرائم المعلوماتية

18

االجراء
يكتب محضر بالواقعة.

مالحظات
فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

يجــب فــورًا ابــاغ الجهــات المختصــة واالحتفــاظ بالتقاريــر

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب

المكتوبــة بهــذا الشــأن.

فــورًا اإلبــاغ واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة بهــذا الشــأن.

19

20

التعـــدي علـــى الغيـــر داخـــل

كتابة محضر بالواقعة

الســـكن (األبنـــاء ،أو أحـــد

يلزم األبن باالعتذار للطرف اآلخر.

العامليـــن  )...أو خارجـــه بمـــا

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

يســـبب تلف أو عنف جســـدي

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب

مــع ذكــر األســباب المناســبة للعقوبــة ورفعهــا لألميــن

فــورًا اإلبــاغ واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة بهــذا الشــأن.

العــام العتمادهــا ،وعلــى اللجنــة التوصيــة بالعقوبــة

إحـــداث شـــغب جماعـــي أو

كتابة محضر بالواقعة

التحريض عليه أو التســـتر عليه ،أو

يلزم األبن باالعتذار للطرف اآلخر.

عدم طاعـــة األوامر الصـــادرة من

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة السكنية أو الفرع.

(المشـــرف ،الفـــرع ،المؤسســـة)

فــي الحــاالت التــي تســتدعي تدخــل الجهــات المختصــة يجــب
فــورًا اإلبــاغ واالحتفــاظ بالتقاريــر المكتوبــة بهــذا الشــأن.

30

فــي حــال عــدم ارتبــاط الواقعــة بالجهــات المختصــة

إخاء لرعاية األيتام

فتقــوم اللجنــة ووفــق القــرارات اإلداريــة الخاصــة بذلــك
والميثــاق الخــاص بحقوقــي يحــق للجنــة إيقــاع المخالفة

وفــق اإلجــراءات التالــي:
 الحســم مــن المكافــأة مــع مراعــاة مكافــأة األبــنالشــهرية.
 اإلنذار وتوقيع التعهد على األبن. -التوصية لإلحالة للجهات المختصة.

جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

21

االجراء

المخالفة
تربية الحيوانات داخل السكن

يلفت نظر األبن (شفهيًا).

يقــوم المشــرف المباشــر للســكن النموذجــي أو

دون موافقة زمالئه أو إذن

يلزم األبن بالتخلص من الحيوان.

الشــقة بكتابــة التقريــر والرفــع المباشــر لمديــر

مسبق من اإلدارة ،أو مشرف

يلزم األبن باالعتذار لزمالئه.

الفــرع والــذي بــدوره يحليهــا للجنــة التأديبيــة إليقــاع

السكن

تقــرر اللجنــة نقــل أو إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية او

االجــراء المناســب علــى مــن ارتكــب هــذه المخالفــة

الفــرع.

22

مالحظات

نوم األبـــن في غير ســـكنه

يحرّ ر محضر بالواقعة

(دون إذن مســـبق مـــن

يؤخذ تعهد (خطي) على األبن

المشـــرف) وانقطاعـــه عن

تقــرر اللجنــة نقــل أو إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية او

الســـكن بـــدون عذر

الفــرع.

وذلــك وفــق التالــي:
 انذار شفهي بعدم تكرار المخالفة. عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثانيــة ،يؤخــذ تعهــدحســب النمــوذج المعــد لذلــك.
 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثالثــة يحــرم مــنالبرامــج واألنشــطة لمــدة شــهر.

يحرّ ر محضر بالواقعة
تـغـيـيــــر مـفـتـــــاح البـــاب
23

الخارجـــي للســـكن بـــدون
علـــم المشـــرف

يؤخذ تعهد (خطي) على األبن
تقــرر اللجنــة نقــل أو إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية او
الفــرع.

 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الربعــة يحســم مــنمكافأتــه بمــا ال يزيــد عــن  20%لمــرة واحــدة.
عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الخامســة تجتمــع
اللجنــة وتطبــق العقوبــات الــواردة فــي البنــد (أ).

الئحة الحقوق والواجبات

31

جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

المخالفة
التدخيـــن أو الشيشـــة داخـــل

24

اإلســـكانات

أو المؤسســـة

(وفروعهـــا) ومرافقهـــا

25

االجراء
يؤخذ تعهد (خطي) على األبن.

يقــوم المشــرف المباشــر للســكن النموذجــي أو

تقــرر اللجنــة نقــل أو إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية او

الشــقة بكتابــة التقريــر والرفــع المباشــر لمديــر

الفــرع.

التغيـــب عـــن المدرســـة أو

يحرّ ر محضر بالواقعة

الجامعـــة (بـــدون عـــذر)

يوجه لفت نظر (شفوي) لألبن
تقــرر اللجنــة نقــل او إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية
او الفــرع.

التقصيـــر فـــي أداء الواجبـــات

يحرّ ر محضر بالواقعة

المدرســـية والدرجات النهائية

يوجه لفت نظر (شفوي) لألبن
تقــرر اللجنــة إيقــاف المكافــأة الدراســية الشــهرية علــى

26

مالحظات

األبــن فــي حــال نــزول معدلــه أقــل مــن جيــد.
تقــرر اللجنــة نقــل او إبقــاء األبــن بالوحــدة الســكنية او
الفــرع.

الفــرع والــذي بــدوره يحليهــا للجنــة التأديبيــة إليقــاع
االجــراء المناســب علــى مــن ارتكــب هــذه المخالفــة
وذلــك وفــق التالــي:
 انذار شفهي بعدم تكرار المخالفة. عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثانيــة ،يؤخــذ تعهــدحســب النمــوذج المعــد لذلــك.
 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثالثــة يحــرم مــنالبرامــج واألنشــطة لمــدة شــهر.
 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الربعــة يحســم مــنمكافأتــه بمــا ال يزيــد عــن  20%لمــرة واحــدة.
عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الخامســة تجتمــع
اللجنــة وتطبــق العقوبــات الــواردة فــي البنــد (أ).
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جدول المخالفات والجزاءات
رمز المخالفة

27

االجراء

المخالفة
عـــدم االهتمام بنظافـــة الغرفة

يلفت نظر األبن (شفهيا).

يقــوم المشــرف المباشــر للســكن النموذجــي أو الشــقة

الخاصـــة ،أو مرافـــق الســـكن

يؤخذ تعهد (خطي) على األبن

بكتابــة التقريــر والرفــع المباشــر لمديــر الفــرع والــذي

(الـمـجـالـــــس ،الــصــالـــــة ،الفناء

تقــرر اللجنــة نقــل او إبقــاء األبــن بالوحــدة  -الســكنية او

بــدوره يحليهــا للجنــة التأديبيــة إليقــاع االجــراء المناســب

الخارجـــي ،دورات الميـــاه )...

الفــرع

علــى مــن ارتكــب هــذه المخالفــة وذلــك وفــق التالــي:

يلفت نظر األبن (شفهيا).

28

الكتابة أو الرسم على الجدار أو

يؤخذ تعهد (خطي) على األبن

الممتلكات األخرى في السكن

يتم إصالح ماتم إتالفه من قبل اإلبن.
تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة  -السكنية او الفرع

29

مالحظات

االحتفـــاظ بالســـخانات الكهربائية

يلفت نظر األبن (شفهيا).

وأجهـــزة الطهـــي (المملوكـــة

يؤخذ تعهد (خطي) على األبن

للمؤسســـة) داخـــل غـــرف النـــوم

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة  -السكنية او الفرع

 انــذار شــفهي بعــدم تكــرار المخالفــة ،ويكلــفبتصحيــح مــا قــام بــه مباشــرة إذا كان موضــع
المخالفــة قابــل لإلصــاح.
 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثانيــة ،يؤخــذ تعهــدحســب النمــوذج المعــد لذلــك.
 عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثالثــة يحســم مــنمكافأتــه بمــا ال يزيــد عــن  20%لمــرة واحــدة لصالــح
الطــرف المتضــرر.

30

ارتداء اللباس غيـــر الالئق داخل
السكن وخارجة

يلفت نظر األبن (شفهيا).
يؤخذ تعهد (خطي) على األبن

عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الرابعــة تجتمــع اللجنــة

تقرر اللجنة نقل او إبقاء األبن بالوحدة  -السكنية او الفرع

وتطبــق العقوبــات الــواردة فــي البنــد (أ).

الئحة الحقوق والواجبات
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التحقيق والقرار التأديبي
الفصل الخامس

المادة الثالثة والعشرون :اللجنة التأديبية
تتكون هذه اللجنة في كل فرع من فروع المؤسسة حسب ما يلي:

مدير الفرع

رئيس

رئيس قسم اإلشراف (مسؤول اإلشراف)

نائبًا للرئيس

مسؤول التمكين

عضوًا ومقرر

األخصائي النفسي

عضوًا

األخصائي االجتماعي

عضوًا

الئحة الحقوق والواجبات
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المادة الرابعة والعشرون :إجراءات عمل اللجنة
 -1تستقبل اللجنة الشكوى التأديبية من مشرف السكن أو كل متضرر عن طريق تقديمها لمقرر اللجنة وفق نموذج يعد لذلك.
 -2يعد مقرر اللجنة ملف خاص للشكوى يجمع فيه كل ما يتعلق بموضوعها وأطرافها.
 -3يعرض ملف الشكوى التأديبية على اللجنة خالل مدة ال تتعدى  15يوم من تاريخ تقديمها
 -4يعلن كل من له عالقة بموضوع الشكوى بموعد جلسة التحقيق
 -5يتم اإلعالن عير الوسائل االلكترونية المعتمدة
 -6فــي حالــة تمــام اإلعــان ولــم يحضــر المعلــن اليــه يتــم تحديــد جلســة ثانيــة ويعــاد اإلعــان إليهــا وفــي حالــة عــدم الحضــور يكــون ذلــك بمثابــة تنــازل
عــن حــق الدفــاع وللجنــة اتخــاذ قرارهــا وفــق مــا يتــراءى لهــا مــن الــوراق
 -7تتخذ اللجنة قرارها في حدود المخالفات والجزاءات المقررة بهذه الالئحة
 -8تعلــن اللجنــة عــن طريــق مقررهــا القــرار الصــادر منهــا لالبــن ويعطــى مهلــة  5أيــام فــي حالــة عــدم حضــوره امامهــا ليعــارض فــي قرارهــا عبــر نمــوذج
يعــد لذلــك.
 -9تنظر اللجنة في المعارضة ولها تعديل قرارها أو اإلبقاء عليه أو إلغاءه.
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المادة الخامسة والعشرون :القرار التأديبي
 -1يصدر القرار التأديبي بأغلبية أصوات اللجنة ويرجح جانب الرئيس.
 -2يجــب أن يتضمــن القــرار التأديبــي وقائــع الشــكوى وتكييــف المخالفــة حســب تقســيم المخالفــات ،والجــزاء المقــرر لهــذه المخالفــة حســب تقســيم
الجــزاءات الــواردة بهــذه الالئحــة ،ويكــون القــرار مســببًا
 -3يجب أن يوقع القرار التأديبي من جميع األعضاء المشتركون
بناء على تحقيق كاف إلثبات وقوع المخالفة.
 -4يجب أن يصدر القرار ً

الئحة الحقوق والواجبات
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التظلم من القرار التأديبي
الفصل السادس

المادة السادسة والعشرون :لجنة التظلمات
تشــكل فــي اإلدارة العامــة للمؤسســة لجنــة تســمى لجنــة التظلمــات وتعنــى بنظــر التظلــم علــى القــرارات التأديبيــة التــي تصدرهــا اللجــان التأديبيــة
المشــار إليهــا فــي المــادة الثالثــة والعشــرون مــن هــذه الالئحــة.

المادة السابعة والعشرون :تشكيل اللجنة
تتكون اللجنة من عدد خمسة أعضاء حسب ما يلي:

مدير إدارة األبناء

رئيس

رئيس قطاع الفروع

عضوًا

رئيس وحدة الدعم النفسي واالجتماعي

عضوًا

األخصائي النفسي

عضوًا

األخصائي االجتماعي

عضو ومقررًا

الئحة الحقوق والواجبات
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المادة الثامنة والعشرون :مدة التظلم
 -1يتــم التظلــم مــن القــرار التأديبــي خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ صــدوره مــن اللجنــة التأديبيــة وفــي حالــة فــوات هــذه المــدة دون تظلــم يعتبــر
القــرار نهائــي واجــب التنفيــذ بعــد اعتمــاده مــن لجنــة التظلمــات.
 -2يجوز للجنة النظر في ملف الشكوى دون تظلم ولها اتخاذ ما تراه الزمًا.

المادة التاسعة والعشرون :إجراءات التظلم
 -1يتم التظلم أمام اللجنة خالل المدة المشار إليها بالمادة السابقة وفق نموذج يعد لذلك
 -2تنظر اللجنة في التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه ،وإن رأت فيه ما ال يؤثر على القرار التأديبي رفضت التظلم.
 -3إن ظهر للجنة ما يؤثر في القرار التأديبي أو رأت حاجة للتحقيق فلها دعوة األطراف ذات العالقة لجلسة استماع
 -4يعد محضر بأعمال اللجنة بواسطة مقررها ويرفق في ملف الشكوى بعد إحالته من اللجنة التأديبية
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المادة الثالثون :القرار النهائي
 -1للجنة تأييد القرار التأديبي في حال توافقه وأحكام الالئحة
 -2للجنة تعديل القرار التأديبي بما يتوافق وأحكام الالئحة
 -3للجنة إلغاء القرار التأديبي وإبداء وجهة نظرها في ذلك
 -4للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ الحقوق وااللتزامات المقررة بهذه الالئحة
 -5للجنة إصدار قرار بحفظ المعاملة.

الئحة الحقوق والواجبات
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التنفيذ
الفصل السابع

المادة الحادية والثالثون:
ال تصبح القرارات التأديبية واجبة النفاذ إال بعد صدورها أو اعتمادها من لجنة التظلمات

المادة الثانية والثالثون:
يرســل القــرار النهائــي بواســطة مقــرر لجنــة التظلمــات للجهــة أو اإلدارة المختصــة لتنفيــذ مــا ورد بــه خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ االســتالم ،وتخطــر لجنــة
التظلمــات بتمــام التنفيــذ خــال خمســة أيــام مــن القيــام بــه.

المادة الثالثة والثالثون:
يعمــل بهــذه الالئحــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التصديــق والموافقــة عليهــا مــن مجلــس األمنــاء وتعتبــر وثيقــة قابلــة للتطويــر باإلضافــة أو التعديــل أو الحــذف
حســب الضــرورة بمــا يكــون موافقــً وتطــور المؤسســة.

الئحة الحقوق والواجبات
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