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  اتــــــفــــريــــعـــــالتا�ھــــــــــــداف و

  :المادة ا�ولى

طفال ا�ھلية، وتفعيل دور المرأة ھذه الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة ا� تھدف

  .اية الطفولة والعناية بھافي المجتمع، وزيادة فرص عملھا في مجال رعالسعودية 

  :الثانيةالمادة 

ــ المعاني المبينة  الضوابطيقصد با�لفاظ والعبارات ا9تية ــ أينما وردت في ھذه 

  -:ما لم يقتِض السياق خAف ذلك     أمامھا 

  .وزارة الشؤون اIجتماعية  : الوزارة

  .وزير الشؤون اIجتماعية   : الوزير

  .اIجتماعية للتنمية وكالة الوزارة :الوكالة

  .اIجتماعية للتنميةوكيل الوزارة : الوكيل

  .لتنمية المجتمعاMدارة العامة : ا,دارة المختصة

وتقديم أنشطة  ،ا�طفالرعاية ل المخصص ا�ھلي ضيافة ا�طفال مركز: المركز

وتعود ملكيته Mحدى ،لمدة زمنية معينة خAل اليوم تربوية وترفيھية ھادفة

أو  ،ات، أو الجھات اIعتبارية من الجمعيات والمؤسسات الخيريةالمواطن

  .أو لجان التنمية اIجتماعية ا�ھلية ،التعاونية

  .ضيافة ا�طفال ا�ھليةالتنظيمية لمراكز  الضوابط: الضوابط

  
  أحكام عامة

  :الثالثةالمادة 
1. WWي مالكWWترط فWWة، يشWWات اعتباريWWة لجھWWز المملوكWWدا المراكWWا عWWز أ ةفيمWWولى ن المركWWتت

 .عليه اMشراف العام
تحمWل الشWھادة الجامعيWة فWي العلWوم اMنسWWانية أو  مWديرةيشWترط أن يكWون لكWل مركWز  .2

 .له تفرغاً كامAً  ة، ومتفرغ التربوية
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يقWل مWؤھلھن العلمWي عWن الثانويWة I ممWن  المواطنWاتالمركز على  العمل فيقتصر ي .3
 .عمل المركز في مجال أو تأھيلالعامة أو ما يعادلھا، وخبرة 

وا�نشWWWطة التربويWWWة الموجھWWWة  ،يقتصWWWر دور المركWWWز علWWWى تقWWWديم بWWWرامج الرعايWWWة  .4
 وأI تضWWمن، لكWWل مرحلWWة عمريWWة النمائيWWةوالترفيھيWWة بمWWا يتناسWWب مWWع الخصWWائص 

 .المنھج التعليمي المقرر في رياض ا�طفال التابعة لوزارة التربية والتعليم
ة، والعWادات والتقاليWد الحميWداMسAWمية  والمبWادئ يلتزم المركز بالمحافظة علWى القWيم .5

 .السعودية
أن تكون الرسوم ميسرة، ومرتبطة بنوع وحجWم الخWدمات المقدمWة لكWل طفWل، وبعWدد  .6

 .الساعات التي يقيم فيھا داخل المركز
  :الرابعةالمادة 

خAWWل مWWدة  مWWن العمWWر العاشWWرة، وحتWWى حWWديثي الWWوIدةتخWWتص المراكWWز بقبWWول ا�طفWWال 
و المناسWبات العامWة، أو غيWر ذلWك، مWن أو الخاصWة، أغال ا�سرة با�عمWال الرسWمية انش

الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليAً، على أن I تزيد فترة العمWل الواحWدة 
  .ساعات) ثمان(عن 

  :الخامسةالمادة 
 ربويWة، وألعابWهووسWائله التا�ساسWية،  ، وأدواته، وتجھيزاتهالمركز يكون أثاثيجب أن 
مWن نمائيWاً لكWل مرحلWة  ا�من والسAمة لlطفال، وُمناِسبةعلى معايير � محققةالترفيھية 

  .مراحلھم العمرية
  :السادسةالمادة 
  -:تولى إدارة المركزتفيمن توافر الشروط ا9تية يجب 

 .الجنسية ةكون سعوديتأن  .1
ت السعودية أو من جامعية من إحدى الجامعاالشھادة الحاصلة على  تكونأن  .2

طبيعة ب عAقة ذاتأن تكون الجامعات المعترف بھا من قبل وزارة التعليم العالي، و
 .عمل المركز

 .فيه االصAحيات الكاملة لممارسة مسؤولياتھ اأن تكون لھ .3

  :السابعةالمادة 
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إلى الفئWات  –بحسب مراحلھم العمرية  – يتم توزيع ا�طفال المشمولين بخدمات المركز
  -:تية ا9

  .من العمر إلى ما قبل السنة الثانيةحديثي الوIدة : الفئة ا�ولى 
  .من العمر الثانية إلى ما قبل السنة السادسةمن السنة : الفئة الثانية 
  .من العمر السنة السادسة إلى ما قبل السنة العاشرةمن : الفئة الثالثة 

  .لتنفيذھابة الخاصة بھا، والوسائل المناس برامجھاويكون لكل فئة 

  
  :الثامنةالمادة 

 -:يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من ا9تي .1
 مديرة  -
 مشرفة  -
 .ممرضة -
المنصWWWوص عليھWWWا بالمWWWادة  )الفئWWWة ا�ولWWWى(أطفWWWال مWWWن ) أربعWWWة(حاضWWWنة لكWWWل  -

 .من ھذه الضوابط) السابعة(
) السWابعة(المنصوص عليھا بالمادة  )الثانيةالفئة (أطفال من ) ثمانية(حاضنة لكل  -

 .من ھذه الضوابط
المنصWWوص عليھWWا بالمWWادة  )الثالثWWةالفئWWة (طفAWWً مWWن ) اثنWWي عشWWر(حاضWWنة لكWWل  -

 .من ھذه الضوابط) السابعة(
، تقتصر مھمتھWا علWى أعمWال النظافWة فقWط، طفAً ) خمسة عشر(عاملة نظافة لكل  -

 .وI يجوز تكليفھا بأي مھام أخرى تتعلق برعاية ا�طفال
لبوابة الخارجيWة للمركWز، مWع وجWود جھWاز تواصWل تكون مھمته حراسة ا حارس -

 .فيما بينه وبين اMدارة
 .-وإليه  هوسيلة النقل من قيام المركز بتوفيرفي حال  – سائق مع مرافقه -

 :التاسعةالمادة 
حصWWWول جميWWWع العWWWامAت فWWWي المركWWWز علWWWى شWWWھادات صWWWحية مWWWن البلديWWWة قبWWWل  جWWWبي

سارية المفعول طيلة مدة عملھن لشھادات ھذه اممارستھن لمھامھن الوظيفية، وأن تكون 
  .بالمركز
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  : العاشرةالمادة 
 ھWWWذه I يجWWWوز افتتWWWاح المركWWWز أو تشWWWغيله إI بعWWWد اسWWWتكمال جميWWWع شWWWروط ومتطلبWWWات

  .، والحصول على التراخيص الAزمة من الجھات المعنية الضوابط

  : عشرة الحاديةالمادة 
توضWWح علWWى وجWWه التحديWWد ھيكلWWه  يجWWب علWWى المركWWز وضWWع IئحWWة لتنظWWيم العمWWل بWWه،

، للعWWWامAت فيWWWه، وحقWWWوقھنالتنظيمWWWي، وإجWWWراءات العمWWWل بWWWه، والوصWWWف الWWWوظيفي 
�خذ موافقتھا عليھWا قبWل الAئحة على اMدارة المختصة  ھذه ومن ثم عرضوواجباتھن، 

  .العمل بھا

  عشرة الثانيةالمادة 
دمات التWWي يقWWدمھا إI بعWWد الخWW عWWن ، أونفسWWهاMعAWWن أو الدعايWWة عWWن  I يجWWوز للمركWWز

، وأخWWذ ، وفWWي الحWWدود التWWي تقWWدرھا اMدارة المختصWWةالمبWWدئيالحصWWول علWWى التWWرخيص 
  .قبل اMعAن عنھا ووسائلھا ومحتواھا موافقتھا الكتابية على صيغة الدعاية

  :عشرة الثالثةالمادة 
   تWوفير ليWه وعمWا يقدمWه مWن خWدمات، وتقيWيم  ،يخضع المركز Mشراف الوزارة ومتابعتھا

  .من بيانات أو معلومات تطلبه ما

  : عشرة الرابعةالمادة 
وع لWه مWا يسWري علWى على إنشاء فWر الوكالةموافقة يسري على فرع أي مركز في حالة 

  .من أحكام المركز الرئيس

  
 :عشرة الخامسةالمادة 

د صWWدور نقWWل ملكيWWة المركWWز، أو تغييWWر مكانWWه، أو برامجWWه، أو خدماتWWه، إI بعI WW يجWWوز
الAWزم مWن التWرخيص الموافقة الكتابية على ذلك من اMدارة المختصة، والحصWول علWى 

  .جھة اIختصاص

  : عشرة السادسةالمادة 
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مWن ا�مWراض  هخلWوحصWوله علWى شWھادة صWحية تثبWت  فيمن يتم قبوله بWالمركز يشترط

سWلوكية التWي ، أو اIضWطرابات النفسWية أو الالمستعصWيالسارية أو المعدية، أو الصرع 

  .تشكل خطراً على نفسه أو على غيره

  : السابعة عشرةالمادة 

يحتوي علWى صWورة مWن  فتح ملف لكل طفل من ا�طفال المشمولين بخدمات المركز يتم

، أو شWWWھادة مWWWيAده، أو صWWWورة مWWWن سWWWجل ا�سWWWرة، وعنوانھWWWا، ووسWWWائل اIتصWWWال بھWWWا

  . ، وصورة من شھادته الصحيةالتواصل معھا

  : الثامنة عشرة المادة

الAزمWWة لتشWWغيله ، وشWWمولھم بنظWWام التأمينWWات  الوطنيWWةعلWWى المركWWز تWWوفير القWWوى يجWWب 

  .اIجتماعية

  
  
  

  الترخيص وإجراءاتهشروط 
 :التاسعة عشرة المادة

  -:الشروط ا9تية يشترط في المواطنة طالبة الترخيص توفر
 .عاماً وعشرين  اثنينأI يقل عمرھا عن  .1
2.  Iيةحكوم فةكون موظتأ. 
كن ت، وإن لم الطفولةاIختصاص أو الخبرة في مجال رعاية  اتكون من ذوتأن  .3

ھذا في  والخبرة اIختصاص صاحباتمن  بإحدى المواطناتاIستعانة  اكذلك فعليھ
ممن تتوفر فيھا الشروط المنصوص عليھا بالمادة  ،مجال Mدارة المركزال
 .من ھذه الضوابط) السادسة(

4.  Iفي جريمة مخلة بالشرف أو ا�مانة، ما لم يكن قد رد  االحكم عليھ كون قد سبقتأ
 .، أو مضى على ذلك ثAث سنوات على ا�قلااعتبارھ اإليھ

5.  Iتأديبياً من الخدمة الحكومية، ما لم يمض على ذلك  تكون قد سبق أن فصلتأ
 .ثAث سنوات على ا�قل
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غAقه لمخالفاته، ما لم أI تكون قد سبق حصولھا على ترخيص لمركز سابق تم إ .6
 .يمض على ذلك ثAث سنوات على ا�قل

  :العشرونالمادة 
التي سيتم  لفرع الوزارة الموجود في المنطقةيتم تقديم طلب الحصول على الترخيص 

  -:مع إرفاق ا�صل للمطابقة، با9تيمصحوباً  افتتاح المركز بھا
 .لطالبة الترخيص صورة بطاقة الھوية الوطنية .1
 .إن وجدت العملية وخبراتھا ،العلمي ؤھلھامصورة  .2
 .بصفة رسميةما يفيد إثبات المھنة  .3
  .ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له .4

  :والعشرون الحادية المادة
  -:المقترح مقراً للمركز المعايير والشروط ا9تية المبنىيجب أن تتوافر في 

 ).م20(فية للشوارع التجارية I يقل عرضھا عن أن يكون على شوارع خل .1
 ).م50(أن يكون بعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسة بمسافة I تقل عن  .2
 ).م50(أن I تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن  .3
دة، مطابقاً �نظمة البناء المعتمو،المبنى مخصصاً لAستخدام التجاري أن يكون .4

 .تعليمات ا�من والسAمةلو
أن تكون جميع مرافقه سليمة إنشائياً، وجيدة التشطيب، وخالية من العيوب الفنية  .5

 .بموجب شھادة من أحد المكاتب الھندسية المعتمدة لدى ا�مانة أو البلدية
 .جودة اMضاءة، والتھوية، والتكييف، وتوافر المياه الساخنة والباردة .6
 .ة للسياراتتوفر مواقف مناسب .7
 .موافقة المجاورين المAصقين والمقابلين .8
أن تراعى فيه ظروف الفئة المستھدفة بخدماته، واحتياجاتھا، ومتطلباتھا، والنمو  .9

 .المتوقع للمركز
 .م لكل طفلx 2م 2أن تسمح مساحة الغرف بتخصيص مساحة I تقل عن  .10
مكان خاص لنظافة  أن تكون دورات المياه مناسبة Iستخدام ا�طفال، مع تھيئة .11

 .ا�طفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحة والسAمة
تھيئة مكان خاص Mعداد وجبات ا�طفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحة    .12

 .والسAمة
 .وجود ملعب داخلي .13
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جزئياً I تقل المساحة المخصصة لكل طفل فيھا عن  ةوجود مAعب خارجية مظلل .14
 .لفي التجمع الواحد لlطفا) م2.5(
  :والعشرون الثانيةالمادة 

 إلى من قبل الفرع بعد مطابقة ما يتم تقديمه من مستندات مع أصولھا الطلب إحالةتتم 
لتأكد من توفر الشروط الAزمة لذلك، واكتمال لدراسته من قبلھا، وا اMدارة المختصة

  -:من خAل المراحل واMجراءات ا9تيةوذلك ، البت فيه و، مسوغاته
 ، واكتمال المسوغات الAزمة لذلك ووجود الحاجة للمركزفي حال توفر الشروط  .أ 

 .الطلب كتابياً بالموافقة المبدئية عليه ةصاحب تبلغ
                  المنصوص عليھا بالمادة  الفنيةتتم إحالة الطلب مع مسوغاته إلى اللجنة   .ب 

واMفادة عن ، مقترح للمركزال الموقعلمعاينة  الضوابطمن ھذه ) والعشرين الثامنة(
 .مدى مناسبته

 -:ا9تي لتوفيرالطلب  ةلما أعد له يتم إشعار مقدم الموقعفي حال مناسبة   .ج 
وموافقتھا من الناحية اMنشائية،  من البلدية تفيد سAمة المبنىمعتمدة شھادة  .1

 .المبدئية عليه
  .يد بتوفر وسائل السAمة المطلوبةالدفاع المدني تف من شھادة .2

الطلب  ةا9نفة الذكر يتم منح صاحب) ج(في حال توفر ما ھو مطلوب في الفقرة   .دـ 
  من تاريخ إصداره Iستكمال  ستة أشھرلمدة  يكون ساري المفعول مبدئياً ترخيصاً 

ما يلزم للمركز من تأثيث وتجھيز وتوفير القوى العاملة، والحصول على التراخيص 
 . الAزمة من جھة اIختصاص

 .قدم بطلب الحصول على الترخيص النھائيومن ثم الت
الترخيص  إصدار، يتم من ھذه المادة)  ، د ج ( تينالفقرما سلف بيانه في  عند توفير .ھـ

  .النھائي للمركز
  
  

  :والعشرون الثالثةالمادة 
والنھائية لتلك المراكز عند استكمال  المبدئيةتتولى الوكالة إصدار التراخيص 

  .مع الجھات ذات العAقة  - عند اIقتضاء  - د التنسيقالمسوغات الAزمة لذلك، بع
  :الرابعة والعشرونالمادة 
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الداخلية بعد اعتمادھا في مكان  وIئحتهالنھائي ،  ترخيصهتقوم إدارة المركز بوضع 
  .لذوي العAقة اIطAع عليھما يتيحظاھر 
  :والعشرون الخامسةالمادة 

يتم إلغاؤه  دون استيفاء ما ھو مطلوب، لمبدئياانتھاء المدة المحددة للترخيص  في حال
 بمضي المدة المقررة له المبدئيإلغاء الترخيص واعتباره كأن لم يكن، مع مراعاة أن  

I يحول دون إمكانية من ھذه الضوابط ) الثانية والعشرين(من المادة ) د(بموجب الفقرة 
  .تجديد الطلب، وإعادة دراسته من جديد

  :لعشرونوا السادسةالمادة 
سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز تجديدھا  ثAثالترخيص النھائي للمركز  مدة

، والتي تم المقررة لذلكلمدة مماثلة بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات 
  .الترخيص للمركز بموجبھا

  :والعشرون السابعةالمادة 
 ثAثةل انتھاء مدته بما I يقل عن قب التقدم بطلب تجديد الترخيص النھائي للمركز يجب
  .واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات، أشھر

، ويخضع المركز إذا لم تتم الموافقة على تجديده ويعد الترخيص منتھياً بانتھاء مدته
عدم طلب التجديد خAل المدة المقررة  في حال الضوابطت الواردة في ھذه للجزاءا

  .لذلك
  :والعشرون الثامنةالمادة 

 كة،فروع الوزارة بمناطق المملكل فرع من في متخصصة  نسائية فنيةلجان  كونت
  -:ما يليوذلك للقيام ب

في منطقة خدماتھا،  المقدمة ضيافة ا�طفالدراسة طلبات الترخيص لمراكز  .1
من توصيات  ابشأنھ المقترحة لھا، والرفع بما تراه المواقعوالوقوف الميداني على 

 .ومقترحات
ويتم  ،، وفق خطة تعدھا لذلكلمراكز الموجودة في منطقة خدماتھالالمتابعة الدورية  .2

  .فرع الوزارة عام اعتمادھا من مدير
، واتخاذ والقرارات الصادرة بموجبھا ،الضوابط التحقق من حسن تطبيق أحكام  .3

  .الAزم بھذا الشأن
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 .يدانية لتلك المراكزبتقارير دورية عن الزيارات الم اMدارة المختصةرفع إلى ال .4
 تنفيذاً لھا،ارات الصادرة والقرالضوابط ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات �حكام  .5

 .بھا ل�دارة المختصةوالرفع 
 .مراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز .6

  :والعشرون التاسعةالمادة 
 الضوابطمن ھذه )  والعشرين الثامنة(المنصوص بالمادة  الفنيةبتكوين اللجنة  يصدر

 وأنوات قابلة للتجديد قرار من مدير عام فرع الوزارة في المنطقة، وتكون لمدة ثAث س
  .التمديد لمدة مماثلة

  :الثJثونالمادة 
من  تقترحهالرفع لمدير عام فرع الوزارة في المنطقة بما  الفنية على اللجنة يتعين

ل�دارة  من قبله بھاالرفع ن ثم موعليھا،  تهتوصيات، وI تكون نھائية إI بموافق
  .المختصة

 الجزاءات
  :الثJثونالحادية والمادة 
بواحدة  تنفيذاً لھا، والقرارات الصادرة الضوابط من يخالف أي حكم من أحكام  يعاقب

  :ا9تية الجزاءاتأو أكثر من 
  .الكتابي التنبيه  .أ 
  .اMنذار ا�ولي  .ب 
  .اMنذار النھائي  .ج 
 ).سنة(لى وقف النشاط لمدة I تزيد ع  .د 
 .عدم تجديد الترخيص   .ه 
  .أو إلغاؤه الترخيص سحب  .و 

  :والثJثون الثانيةالمادة 
من ھذه  ) الثAثينالحادية و( من المادة) ج، ب، أ(في الفقرات  ةالوارد اتالجزاء نفذت

تعين في )ھـ ، و، د( الفقراتبقرار من الوكيل، أما الجزاءات الواردة في  الضوابط
  .، وذلك بعد إجراء التحقيق الAزم بشأنھاتمادھاعرضھا على الوزير Iع

  :والثJثون الثالثةالمادة 
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 I تقل مرتبة كل منھم الوظيفية أعضاء ثAثة I تقل عنلجنة  ر بقرار منهالوزي يكّون
  -:على النحو ا9تي عن الثانية عشرة أو ما يعادلھا

  .الوكالة فيأحد المختصين   .أ 
  .الوزارةأحد المختصين من   .ب 
  .ةمن الوزار قانوني مستشار  .ج 

ويعاد  ،،وطريقة أدائھا لعملھاعضو احتياطيوين اللجنة على على أن ينص في قرار تك
  .تكوين ھذه اللجنة كل ثAث سنوات، ويجوز تجديد عضويتھا لمرة واحدة

�حكام ھذه الضوابط والقرارات مخالفات ما يتم ارتكابه من النظر في اللجنة ھذه تتولىو
عند الحاجة ، ولھا  واقتراح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات، لھا الصادرة تنفيذاً 

   .أن تستعين بمن تراه من المختصين
  :والثJثون الرابعةالمادة 

با�غلبية،  قراراتھانظامياً إI بحضور جميع أعضائھا،وتصدر  اللجنة اجتماع I يكون
  .كل رأي رأي المخالف إن وجد، وحجةال اجتماعھاويوضح في محضر 

  .وI تكون نھائية إI بموافقة الوزير عليھا
  :والثJثون الخامسةالمادة 
من ھذه  ) والثAثين الثالثة (اللجنة المذكورة في المادة  اتاIعتراض على قرار يجوز

، وI يمنع التنفيذ الفوري اأمام الوزير خAل ثAثين يوماً من تاريخ اMبAغ بھ الضوابط
  . خAل المدة المشار إليھا اعليھ من اIعتراض الھ

  :والثJثون السادسةالمادة 
خAل  المختصة المحاكم اMداريةأمام  اللجنة من قرارات تلك مما تصدرهالتظلم  يجوز

  .تلك القرارات على  الوزير بموافقةمن تاريخ اMبAغ  ستين يوماً 
  :والثJثون السابعةالمادة 
بذلك رسمياً من قبل  الموظفات الAتي يتم تكليفھنھا ضبط المخالفات والتحقيق في يتولى

وما تم ، بتلك المخالفات المتعلقةاIطAع على كافة الوثائق  في ذلك حق الوكالة، ولھن
  .اتخاذه بشأنھا من إجراءات

  
 أحــــــــــكــــــــام خــــــــــتـــــــــــامية

  :والثJثون الثامنةالمادة 
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           بالمادةعليھا  المنصوص لمركز أحد شروط الترخيصا ةانتفى عن صاحب إذا
من  )والثAثين الثالثة(فللجنة المكونة بموجب المادة ،الضوابطمن ھذه ) التاسعة عشرة(

  .بناًء على طلب الوكالة النظر في إلغاء الترخيص الضوابط ھذه
  :والثJثون التاسعةالمادة 

أداء  قد عجز أو أوشك على العجز عن   - اب �ي سبب من ا�سب -ثبت أن المركز  إذا
أو            مھماته، أو أن حالته المادية قد ساءت لدرجة يتعذر معھا الوفاء بالتزاماته، 

ستنفاد بعد ا - فللوزارة  قد انخفض عما ھو مطلوب،  ما يقدمه من خدماتأن مستوى 
 ( المادة                   طلب من اللجنة المكونة في ت  أن -وسائل اMصAح الممكنة 

النظر في إلغاء الترخيص وفقاً لما تقتضيه  الضوابطمن ھذه  ) والثAثين الثالثة
  .المصلحة العامة

  :ا�ربعون المادة
المركز صاحبة أو إلغائه فعلى  ترخيصهعدم تجديد  وأ وقف نشاط المركز، الح في

ولياء أمورھم � بعد إبAغھالك وذالوفاء بالتزاماته مع أسر المستفيدين من خدماته، 
، وفي حال المشاحة في ذلك وعدم التمكن من عدم التجديد أو اMلغاءالوقف أو بقرار 

  .تسويته ودياً، فيتم الفصل فيه من قبل المحكمة المختصة
  :ا�ربعونالحادية والمادة 

اط وقف نش المركز المسؤولية المباشرة لكافة ا9ثار المترتبة على ةصاحب تحملت
الضوابط  ھذه �حكام مخالفتهإلغائه في حال  سحبه أو أو ترخيصهعدم تجديد المركز أو 

  .، والقرارات الصادرة بمقتضاھا
  

  :وا�ربعون الثانيةالمادة 
   تعرض أي مستفيد من خدمات المركز �ي ضرٍر أو إصابٍة نتيجة تقصير أو إھمال  إذا

ق الجزاء المنصوص عليه يطبفيتم ت، باتهأو إحدى منسو المركزإدارة  قبل منأو عنف 
من  ) والثAثين الثالثة (بحسب ما تحدده اللجنة المشار إليھا في المادة  الضوابطفي ھذه 

  .الضوابطھذه 
  :وا�ربعون الثالثةالمادة 
لصاحبة المركز التنازل عن ملكيته بشرط موافقة الوكالة الكتابية على ذلك،  يجوز

لى مباشرة المركز الفعلية لنشاطه، وإذا كان التنازل ع سنةومضي ماI يقل عن 
من ھذه ) التاسعة عشرة ( لمواطنة فيجب أن تتوافر فيھا الشروط الواردة في المادة 

  .الضوابط
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  :وا�ربعون الرابعةالمادة 
تقع داخله، وتحديد  قد على المركز اIحتفاظ بسجل خاص ل�صابات التي يجب

  .متخذ بشأنھاالمتسبب فيھا، واMجراء ال
  :وا�ربعون الخامسةالمادة 

على المركز إبAغ الجھة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية أو تسمم  يجب
  .غذائي فور تشخيصھا، مع إحاطة فرع الوزارة في المنطقة بذلك

  :وا�ربعون السادسةالمادة 
I ز  يجوزWتخدام المركWوال اسWن ا�حWاً بحال مWكناً داخليWت سAامWه للعWتفيدين فيWأو المس ،

  .من خدماته
  :وا�ربعون السابعةالمادة 
والسارية ا�ھلية ضيافة ا�طفال كز المر من الوزارة التراخيص الصادرة تستمر

  .الضوابطوقت صدور ھذه  المفعول
والقرارات الصادرة الضوابط ھذه وعلى ھذه المراكز تكييف أوضاعھا وفقاً �حكام 

  .من تاريخ نفاذھا ة أشھرستخAل مدة  تنفيذاً لھا


