قرار رقم (  ) 11لسنة 2014
بشأن إنشاء دور الحضانة

وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )11ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إن�شاء دور احل�ضانة
وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة
 ،2012وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  1999ب�ش�أن �شروط و�إجراءات
الرتخي�ص ب�إن�شاء دور احل�ضانة،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،قرر الآتي:

مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين
يقت�ض ُ
�سياق الن�ص خ َال َف ذلك:
املبينة قرين كل منها ما مل ِ
الوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية.
الوزير  :وزير التنمية االجتماعية.
القانون  :قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة .2012
الإدارة � :إدارة تنمية الأ�سرة والطفولة.
دار احل�ضانة �أو احل�ضانة :كل مكان مرخ�ص من قبل الوزارة
منا�سب لرعاية الأطفال الذين مل يبلغوا �سن الرابعة.
املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري منح له ترخي�ص ب�إن�شاء
دار ح�ضانة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
2

1

مادة ()2

مادة ()5

تهدف دور احل�ضانة �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية:

ي�شرتط يف طالب الرتخي�ص ما يلي-:

 1.1رعاية الأطفال اجتماعي ًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

� .1إذا كان �شخ�صاً طبيعياً:

2.2تهيئة الأطفال بدني ًا وثقافي ًا ونف�سي ًا و�أخالقي ًا تهيئة �سليمة ،مبا
يتفق مع �أهداف املجتمع وقيمه الدينية.
3.3ن�شر الوعي بني �أ�سر الأطفال لتن�شئتهم تن�شئة �سليمة.
4.4تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني دار احل�ضانة و�أ�سر
الأطفال.

مادة ()3
ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إن�شاء دار ح�ضانة �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة طبق ًا للأحكام الواردة يف
هذا القرار.

مادة ()4

�أ) �أن يكون بحريني اجلن�سية وال يقل عمره عن � 25سنة.
ب) �أن يكون كامل الأهلية ح�سن ال�سرية وال�سلوك ومل ي�سبق �أن
حكم عليه بعقوبة يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة،
ولو رد �إليه اعتباره.
ج) �أن يكون حا�ص ًال على �شهادة الثانوية العامة كحد �أدنى.
د) �أن يعني مدير ًا لدار احل�ضانة ،ما مل يكن هو الذي �سيتوىل
�إدارة احل�ضانة بنف�سه على �أن تتوافر فيه ال�شروط املطلوبة
ملدير احل�ضانة الواردة يف هذا القرار.
ه) �أن تتوافر لديه الإمكانيات املالية لتمويل �إن�شاء وت�شغيل دار
احل�ضانة وفق ًا للنظام امللزم الذي تقره الوزارة يف هذا ال�ش�أن.

� .2إذا كان �شخ�صاً اعتبارياً:

يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إىل الإدارة وفق ًا للنموذج املعد
لذلك ،وترفق بالطلب ال�شهادات وامل�ستندات التي تدعمه.

�أ) �أن يكون و�ضعه القانوين �صحيح ًا لدى اجلهات امل�سجل
لديها.

وتعد الإدارة �سج ًال لقيد هذه الطلبات ب�أرقام مت�سل�سلة ،ويعطى طالب
الرتخي�ص �إي�صا ًال با�ستالم الطلب ومرفقاته.

ب) تقدمي ما يفيد موافقة اجلهات امل�سجل لديها.
ج) �أن يعني مدير ًا لدار احل�ضانة تتوافر فيه ال�شروط املطلوبة
ملدير احل�ضانة الواردة يف هذا القرار.
د) �أن تتوافر لديه الإمكانيات املالية الكافية لتمويل �إن�شاء
وت�شغيل دار احل�ضانة وفق ًا للنظام امللزم الذي تقره الوزارة يف
هذا ال�ش�أن.
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مادة ()6
ت�ضع الإدارة نظام ًا ملزم ًا ب�ش�أن معايري وموا�صفات وا�شرتاطات دار
احل�ضانة ومرافقها والوظائف فيها ،وتقوم بت�سليم طالب الرتخي�ص
ن�سخة من هذا النظام.

مادة ()7
ي�شرتط للرتخي�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانة �أن تتوافر فيها اال�شرتاطات
واملوا�صفات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها وعلى الأخ�ص التايل:
م�ستوف لل�شروط ال�صحية وا�شرتاطات
� )1أن يكون لها مبنى م�ستقل
ٍ
ال�سالمة التي تتطلبها الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة،
واحل�صول على الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة من اجلهات املخت�صة
وتقدمي ما يفيد ذلك �إىل الإدارة.
� )2أن تتوافر فيها املعايري واملوا�صفات واال�شرتاطات املتطلبة لدار
احل�ضانة ومرافقها والوظائف فيها و التي يحددها النظام امللزم.
� )3أن يكون لها ا�سم مييزها عن غريها.
� )4أن يكون لدار احل�ضانة مدير م�سئول عن جميع الأعمال الفنية
والإدارية والإ�شرافية تتوافر فيه ال�شروط الأ�سا�سية التالية:
�أ) �أن يكون بحريني اجلن�سية ،ويجوز بعد موافقة الإدارة يف حال
تعذر ذلك التعيني من اجلن�سيات العربية ،ف�إذا مل يوجد فمن
اجلن�سيات الأخرى.
ب) �أن يكون كامل الأهلية ح�سن ال�سرية وال�سلوك ومل ي�سبق �أن
حكم عليه بعقوبة يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة ولو
رد �إليه اعتباره.
ج) �أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي يف �أحد جماالت علم النف�س
�أو االجتماع مع خربة �سابقة ال تقل عن �سنتني يف ذات املجال.
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� )5أن يكون العاملون يف دار احل�ضانة من البحرينيني امل�ؤهلني،
ويجوز بعد موافقة الإدارة يف حال تعذر توظيف البحرينيني �أن يتم
تعيني عاملني من اجلن�سيات العربية ،ف�إذا مل يوجد فمن اجلن�سيات
االخرى ،كل ذلك ب�شرط �أن يكونوا كاملي الأهلية ويتمتعون بح�سن
ال�سرية وال�سلوك ومل ي�سبق �أن حكم عليهم بعقوبة يف جناية �أو جنحة
خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ولو رد �إليهم اعتبارهم.
 )6تقدمي ك�شف دوري بالبيانات الأ�سا�سية للمر�شحني للعمل يف
دار احل�ضانة وم�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم ورواتبهم ووظائفهم يف
احل�ضانة.
 )7يجب �أن يكون مدير احل�ضانة وجميع العاملني فيها من العن�صر
الن�سائي فقط وي�ستثنى من هذا ال�شرط احلار�س اخلارجي لدار
يعي بكل حافلة
احل�ضانة ،و�سائق حافلة تو�صيل الأطفال على �أن نّ
م�شرفة م�ؤهلة من العن�صر الن�سائي.
 )8حتديد الفئة العمرية التي ت�ستقبلها دار احل�ضانة والطاقة
اال�ستيعابية لها.
 )9حتديد املقابل املايل املقرر لإحلاق الأطفال بدار احل�ضانة.

مادة ()8
ُيخطر مقدم طلب الرتخي�ص كتابي ًا مبوافقة �أو رف�ض الوزارة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب امل�ستويف للم�ستندات املطلوبة
للرتخي�ص ويعترب عدم البت يف الطلب خالل املدة املذكورة رف�ض ًا
�ضمني ًا للطلب.
ويحق ملن رف�ض طلبه �صراحة �أو �ضمن ًا الطعن �أمام املحكمة املخت�صة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إعالنه بقرار الرف�ض �أو من تاريخ �إنتهاء
املدة املحددة للبت يف الطلب.
وي�صدر قرار الرتخي�ص لدار احل�ضانة من الوزير وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
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مادة ()9
مُتنح دار احل�ضانة �شهادة ترخي�ص تت�ضمن البيانات الأ�سا�سية عنها
التي حتددها الإدارة ،وتلتزم احل�ضانة بو�ضع �شهادة الرتخي�ص يف
مكان بارز داخل احل�ضانة.

مادة ()10
يلتزم املرخ�ص له بدار احل�ضانة بو�ضع الئحة داخلية خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ �صدور قرار الرتخي�ص ،تعتمد من قبل الوزارة ،كما
يجب �أن يكون لدار احل�ضانة ح�ساب مايل م�ستقل.

مع تقدمي التقارير الطبية اخلا�صة بهذه الفحو�صات �إىل الإدارة ،على
�أن يتم جتديد هذه الفحو�صات ب�شكل دوري خالل املدد التي حتددها
الإدارة.

مادة ()14
ي�شرتط لقبول الطفل يف دار احل�ضانة ما يلي:
 )1ت�سجيله وفق ًا لال�ستمارة املعتمدة من الإدارة.
 )2فتح ملف للطفل يت�ضمن البيانات الأ�سا�سية عنه و�صورة من
�شهادة تطعيمه.
� )3أن يكون الطفل خالي ًا من الأمرا�ض املعدية.

مادة ()11
يلتزم املرخ�ص له بت�شغيل دار احل�ضانة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شر قرار الرتخي�ص يف اجلريدة الر�سمية �أو جتديده من قبل الإدارة.

مادة ()12
يجب على دار احل�ضانة االحتفاظ �ضمن �سجالتها ب�سجل خا�ص
للعاملني لديها تدون فيه البيانات الأ�سا�سية عنهم ،ومن بينها
م�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم ورواتبهم وطبيعة مهام وظائفهم يف
احل�ضانة.

مادة ()13
يجب على املدير وجميع العاملني يف دار احل�ضانة �إجراء الفحو�صات
الطبية املطلوبة يف املراكز الطبية املعتمدة من قبل الإدارة ،للت�أكد
من لياقتهم ال�صحية وخلوهم من الأمرا�ض املعدية قبل توظيفهم،
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 )4يجب �أن يكون الطفل بحالة �صحية ج�سدية ونف�سية وعقلية جيدة
ت�سمح ب�إحلاقه بدار احل�ضانة ،ويجوز �إحلاق الأطفال الذين لديهم
�إعاقة �أو م�شاكل �صحية ج�سدية �أو نف�سية �أو عقلية يف دار احل�ضانة
املهي�أة ال�ستقبال مثل هذه احلاالت وذلك مبوافقة خا�صة من الطبيب
املخت�ص للت�أكد من �أن و�ضع الطفل ال�صحي ي�سمح بذلك وال ي�شكل
خطر ًا عليه او على غريه من الأطفال  .على غريه من الأطفال.

مادة ()15
تلتزم دار احل�ضانة بتقدمي اخلدمات التالية للطفل �أثناء فرتة تواجده
يف احل�ضانة:
 )1تلبية احتياجاته الأ�سا�سية اليومية وتقدمي العناية ال�صحية
الالزمة له بح�سب الفئة العمرية املرخ�ص له بها.
 )2تنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتن�شئته التن�شئة ال�سليمة.
 )3تقدمي الأن�شطة الرتفيهية املنا�سبة له يف بيئة �آمنة و�صحية.
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مادة ()16
يجب �أن تتوافق املطبوعات وال�صور واملواد ال�سمعية والب�صرية
ومقتنيات مكتبة الألعاب التعليمية و�أ�ساليب الرتبية والتعليم يف
دار احل�ضانة مع �سن �أطفال احل�ضانة ومع القيم الدينية والوطنية
والتقاليد املرعية يف مملكة البحرين ،وتعمل الإدارة على مراجعتها
وت�ساهم يف تطويرها.

مادة ()17

العقد �أو الأجر بناء على ذلك ،وتخ�ضع العالقة بني دار احل�ضانة
والعاملني فيها لقانون العمل البحريني.

مادة ()20
يلتزم مدير دار احل�ضانة والعاملون فيها بح�ضور دورات تدريبية
ب�شكل م�ستمر يف جمال الإ�سعافات الأولية و�أخرى يف جمال الدفاع
املدين.
كما تلتزم دار احل�ضانة ب�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية لأجهزة
الأمن وال�سالمة فيها.

يراعى يف امل�شروبات والأطعمة التي تقدم للأطفال يف دار احل�ضانة
والأدوات التي تعد بها �أو تقدم فيها املوا�صفات ال�صحية اجليدة ،مبا
يتنا�سب مع �سن الأطفال ،كما يحظر على احل�ضانة تقدمي �أي دواء
للطفل �إال بو�صفة من الطبيب.

مادة ()21

مادة ()18

يجب �أن تت�ضمن جميع املرا�سالت اخلا�صة بدار احل�ضانة وكذلك
تعامالتها مع الغري ون�شاطاتها ب�شكل عام ما ي�شري �إىل ا�سمها وا�سم
�صاحبها.

يجب على املرخ�ص له ومدير دار احل�ضانة وكافة العاملني فيها،
التعامل مع كافة الإجراءات اخلا�صة بالطفل وملفه ب�سرية ،وال يجوز
تزويد �أية جهة مبعلومات �أو تقارير �أو م�ستندات �أو بيانات عنه �إال
مبوافقة كتابية من الوزارة.

مادة ()22
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير مايل �سنوي للإدارة عن دار احل�ضانة
وفق الأ�صول املالية واملحا�سبية املعمول بها.

مادة ()19
يجب على املرخ�ص له �أو مدير دار احل�ضانة  -ح�سب الأحوال -
تزويد الإدارة بعقود العمل املربمة مع العاملني بها و ُي�سلم العاملون
ن�سخة من العقود املربمة معهم ،وي�ؤخذ يف االعتبار عند �إبرام تلك
العقود وحتديد �أجور العاملني يف احل�ضانة م�ؤهالتهم العلمية و�سنوات
اخلربة ،وللإدارة االعرتا�ض على عقد العمل �أو �أجر العامل �إذا كان
�أقل من الأجر املنا�سب له وفق ًا ل�سوق العمل ،وتلتزم احل�ضانة بتعديل
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مادة ()23
يحظر على دار احل�ضانة �إ�سناد مهمة رعاية وا�ستالم وت�سليم الأطفال
واخلدمات الأخرى التي تقدم لهم ،للأ�شخا�ص غري املخت�صني.
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مادة ()24
يحظر على دار احل�ضانة ما يلي:
 )1ا�ستخدام �أي ا�سلوب خاطئ يف تربية وتعليم وتوجيه الطفل.
� )2إيذاء الطفل بدني ًا �أو نف�سي ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 )3ال�صراخ على الطفل �أو عزله �أو جتريحه �أو �إهانته بالألفاظ �أو
احلركات �أو التمييز �ضده.
 )4حرمان الطفل �أو ت�أخري �إ�شباع حاجاته الأ�سا�سية كال�شراب
والطعام والنظافة ال�شخ�صية واللب�س والنوم.

مادة ()25
يحظر التدخني داخل مبنى دار احل�ضانة ويف ال�ساحات اخلارجية لها
ويف حافلة تو�صيل الأطفال.
كما يجب على احل�ضانة عدم �إحداث تلوث للبيئة وجتنب �إ�شغال
الطريق �إال وفق اال�شرتاطات التي تتطلبها اجلهات املخت�صة.

مادة ()26
ال يجوز للمرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال التالية �إال بعد ح�صوله
على موافقة الإدارة:
 )1نقل مقر دار احل�ضانة �أو تغيري موا�صفاتها كالتو�سعة �أو �إ�ضافة
مرافق جديدة.
 )2تغيري يف بيانات دار احل�ضانة التي �صدر على �أ�سا�سها الرتخي�ص.

كما يجب على املرخ�ص له �إخطار االدارة ب�أية زيادة تطر�أ على املقابل
املايل املقرر لإحلاق االطفال بدار احل�ضانة.

مادة ()27
تتوىل الإدارة �أعمال الرقابة والتفتي�ش الفني واملايل والإداري على دور
احل�ضانة و�ضبط املخالفات فيها ،ولها القيام بزيارات دورية للتحقق
من ح�صول الطفل على الرعاية واخلدمات املطلوبة له والتزام دار
احل�ضانة ب�أحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،ولها على
الأخ�ص:
 )1دخول دار احل�ضانة بغر�ض �إجراء التفتي�ش.
 )2االطالع على جتهيزات دار احل�ضانة ومراجعة املناهج والربامج
الرتبوية والتعليمية التي تقدمها.
 )3االطالع على امللفات والك�شوفات والتقارير املوجودة يف دار
احل�ضانة واحل�صول على ن�سخ منها.
 )4التحقق من هوية وم�ؤهالت العاملني يف دار احل�ضانة وطرح
الأ�سئلة عليهم واال�ستف�سار منهم عن مهامهم.
� )5إعداد التقارير ب�ش�أن الزيارات لدار احل�ضانة على �أن تت�ضمن
بيان ًا باملالحظات واملخالفات املوجودة والتو�صيات املقرتحة ب�ش�أنها.
� )6إ�صدار التعليمات والإر�شادات للعاملني يف دار احل�ضانة ب�ش�أن
التجهيزات والرعاية واخلدمات التي تقدم فيها واملناهج والربامج
الرتبوية والتعليمية املعدة للأطفال.
� )7إخطار �إدارة احل�ضانة مبا يتبني لها من �أوجه النق�ص �أو
املخالفة مع توجيهها �أو �إنذارها بت�صحيحها خالل مدة منا�سبة
حتددها الإدارة.

 )3تعديل الالئحة الداخلية لدار احل�ضانة.
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مادة ()28

مادة ()32

على املرخ�ص له ومدير دار احل�ضانة ال�سماح للمخت�صني بالوزارة
واجلهات احلكومية الأخرى املخت�صة الدخول للح�ضانة وتقدمي كافة
الت�سهيالت لهم ،وتوفري كافة املعلومات وامل�ستندات املطلوبة للقيام
مبهامهم.

لكل من رف�ض طلبه بتجديد الرتخي�ص التظلم من القرار �إىل الوزير
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بذلك ،وي�صدر الوزير قراره
بهذا ال�ش�أن خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلم.

مادة ()29
مدة الرتخي�ص لدار احل�ضانة �سنتان تبد�أ من تاريخ ن�شر قرار
الرتخي�ص يف اجلريدة الر�سمية ،وعلى املرخ�ص له التقدم بطلب
جتديد الرتخي�ص �إىل الإدارة قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل.

مادة ()30
الرتخي�ص ال�صادر ب�إن�شاء دار احل�ضانة �شخ�صي ال يجوز التنازل
عنه للغري �إال مبوافقة كتابية من االدارة وفق ًا لأحكام هذا القرار.

مادة ()31
تتوىل الإدارة يف حالة طلب املرخ�ص له جتديد الرتخي�ص زيارة
دار احل�ضانة والتفتي�ش عليها والت�أكد من التزامها ب�أحكام القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وت�صدر الإدارة بنا ًء على ذلك قرارها
باملوافقة على التجديد �أو رف�ضه ،وتُخطر املرخ�ص له بذلك كتابي ًا،
وللإدارة �إمهال املرخ�ص له مدة ال تزيد على �شهر لت�صحيح �أو�ضاعه.
ويف حال عدم قيام املرخ�ص له بت�صحيح �أو�ضاعه خالل املهلة
املحددة ي�صدر قرار من الإدارة برف�ض التجديد.
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مادة ()33
ينتهي الرتخي�ص املمنوح ب�إن�شاء دار احل�ضانة بانتهاء مدته �أو بوفاة
املرخ�ص له �أو بانتفاء الوجود القانوين لل�شخ�ص االعتباري.

مادة ()34
يجوز للوزير يف حالة وجود خماطر حمدقة تهدد �سالمة الأطفال
و�صحتهم �إ�صدار قرار ب�إغالق دار احل�ضانة م�ؤقت ًا حلني ت�صحيح
الو�ضع خالل ع�شرة �أيام عمل ،ويف حال عدم �إزالة املخالفة �أو م�صدر
اخلطر يكون قرار الإغالق نهائي ًا ،وي�صدر الوزير قرار ًا ب�إلغاء
الرتخي�ص.
ويجوز للمرخ�ص له �أن يطعن يف القرار �أمام حمكمة الأمور امل�ستعجلة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إعالنه كتابي ًا بذلك.

مادة ()35
اذا مل تلتزم دار احل�ضانة بوقف و�إزالة �أ�سباب الق�صور واملخالفة
التي �أُخطرت ب�ش�أنها من قبل الإدارة خالل املدة املحددة ،يكون
للوزير �إ�صدار قرار ب�إغالق احل�ضانة �إداري ًا ملدة ثالثة �أ�شهر �أو �إلغاء
الرتخي�ص بح�سب الأحوال.
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مادة ()36
للوزير �إ�صدار قرار ب�إلغاء ترخي�ص دار احل�ضانة يف احلاالت التالية:
� )1إذا قامت مبخالفة ج�سيمة �أو عند �صدور حكم ق�ضائي على
املرخ�ص له �أو مديرها يف جرمية تتعلق ب�إيذاء الطفل بدني ًا �أو نف�سي ًا
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 )2عند �صدور حكم ق�ضائي على املرخ�ص له يف جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة.
� )3إذا با�شرت ن�شاطها بعد �صدور قرار ب�إغالقها ب�شكل م�ؤقت.
 )4يف حال فقد املرخ�ص له �شرط الأهلية بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي
املن�صو�ص عليه يف البند ( )1من املادة ( )5من هذا القرار.
 )5يف حال عدم ت�شغيلها ملدة �ستة �أ�شهر ابتدا ًء من تاريخ ن�شر قرار
الرتخي�ص يف اجلريدة الر�سمية �أو تاريخ جتديده من قبل الإدارة.

تاريخ ن�شر قرار �إلغاء الرتخي�ص املمنوح له.
كما ال يجوز للمرخ�ص له الذي ُرف�ض التجديد له ،التقدم بطلب
جديد للرتخي�ص ب�إن�شاء دار للح�ضانة �إال مب�ضي �سنة من تاريخ رف�ض
التجديد.
وال يجوز الرتخي�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانة يف احلاالت الآتية:
� )1إلغاء الرتخي�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانة �أو رو�ضة �أو مدر�سة ب�سبب
�صدور حكم نهائي على املرخ�ص له يف جرمية تتعلق ب�إيذاء الطفل
بدني ًا �أو نف�سي ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال يف ح�ضانة �أو رو�ضة �أو مدر�سة،
�أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو ب�سبب فعل ج�سيم وقع يف دار
احل�ضانة �أو الرو�ضة �أو املدر�سة.
� )2إن�شاء دار ح�ضانة دون ح�صوله على ترخي�ص لها.

مادة ()40

مادة ()37

يحق لكل من �صدر قرار ب�إلغاء الرتخي�ص املمنوح له �أو ب�إغالق دار
احل�ضانة �أن يطعن يف القرار �أمام املحكمة املخت�صة.

للمرخ�ص له التقدم �إىل الإدارة بطلب �إلغاء ترخي�ص احل�ضانة على
�أن ال تتوقف دار احل�ضانة عن اخلدمات التي تقدمها �إال بعد �صدور
القرار ب�إلغاء الرتخي�ص.

مادة ()41

مادة ()38
ُين�شر قرار �إلغاء الرتخي�ص لدار احل�ضانة يف اجلريدة الر�سمية.

مادة ()39
ال يجوز للمرخ�ص له الذي �ألغي ترخي�صه �إداري ًا ،التقدم بطلب
الرتخي�ص له ب�إن�شاء دار للح�ضانة �إال بعد م�ضي ثالث �سنوات من
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يرتتب على انتهاء ترخي�ص دار احل�ضانة �أو رف�ض طلب جتديده �أو
�إلغائه �إغالق احل�ضانة وللوزارة مبا�شرة ال�صالحيات املختلفة مبا يف
ذلك امل�سائل املالية والإدارية والفنية.

مادة ()42
ملوظفي الإدارة ملن لهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �ضبط
اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القانون والقرارات املنفذة له
15

وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم ،وحترير املحا�ضر الالزمة �ضد �أي
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،وحتال املخالفة �إىل النيابة العامة التي
لها اتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق دار احل�ضانة حلني الف�صل يف
الدعوى.
ول�صاحب دار احل�ضانة املن�ش�أة بغري ترخي�ص �أن يطعن يف قرار
النيابة العامة ب�إغالق الدار �أمام القا�ضي املخت�ص خالل �أ�سبوع من
تاريخ �إخطاره بالقرار.

مادة ()43
يجب على دور احل�ضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار �أن تبادر
بالتقدم بطلب �إىل الإدارة لتوفيق �أو�ضاعها مبا يتفق مع �أحكام
و�شروط هذا القرار خالل مدة ثمانية �أ�شهر من تاريخ العمل به و�إال
اعترب الرتخي�ص املمنوح لها م�سبق ًا ب�إن�شاء احل�ضانة ملغيا ً ويقت�ضي
ذلك �إغالق احل�ضانة فورا ً.

مادة ()44
ُيلغى القرار رقم ( )12ل�سنة  1999ب�ش�أن �شروط و�إجراءات الرتخي�ص
ب�إن�شاء دور احل�ضانة.

مادة ()45
على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 24 :جمادى الأوىل 1435هـ
املوافق  25 :مار�س  2014م
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