
 
 9102 لسنة وتعديالتها الحضانة دور ترخيص تعليمات

 9102 لسنة 77 رقم الحضانة دور نظام من 95 المادة بموجب صادر 

 

 

 0المادة 
( وٌعمل بها من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة 9109تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات ترخٌص دور الحضانة لسنة 

 الرسمٌة. 
 

 9المادة 
ت التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة أ. ٌكون للكلمات والعبارا

 على ؼٌر ذلك:

 نظام دور الحضانة .   : النظام

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة.   : الوزارة

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة.   : الوزٌر

 قسم الحضانات فً المدٌرٌة المختصة فً الوزارة.   : القسم

 قسم األسرة فً المدٌرٌة المٌدانٌة التً ٌقع ضمن اختصاصها موقع دار الحضانة.   : قسم األسرة

 الحضانات التً تنشأ من قبل االشخاص وفقا ألحكام قانون العمل .  : الحضانات المؤسسٌة 
 

د النص علٌها فً هذه ب. لؽاٌات هذه التعلٌمات تعتمد التعرٌفات والمعانً المخصصة لها فً النظام حٌثما ور
 التعلٌمات ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك. 

 
 3المادة 

ٌقدم طلب ترخٌص دار الحضانة ورقٌا او إلكترونٌا الى المدٌرٌة المٌدانٌة من طالب الترخٌص او المفوض 
ٌدانٌة بالترخٌص وٌرفع هذا الطلب من نسختٌن واحدة لملؾ المدٌرٌة المختصة، واالخر لملؾ المدٌرٌة الم

 مدعما بالوثائق واألوراق التالٌة:
صورة عن بطاقة األحوال المدنٌة اذا كان طالب الترخٌص او المفوض بعملٌة الترخٌص اردنٌا أو صورة  أ.

 عن جواز السفر إذا كان ؼٌر أردنً. 
 ب. ثالث صور شخصٌة لطالب الترخٌص او المفوض بالترخٌص. 

كان المؤسس شخصا  ٌص او المفوض بالترخٌص مع شهادة تسجٌل اذاج. شهادة عدم محكومٌة طالب الترخ
 معنوٌا. 

 د. موافقة أولٌة من أمانة عمان أو البلدٌة المختصة. 
هـ. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحٌة معبا من طبٌب وزارة الصحة، وموقعا ومختوما من قبل 

 المدٌرٌة المعنٌة فً وزارة الصحة. 
المترتبة علٌها طٌلة فترة  طالب الترخٌص او المفوض بالترخٌص لدار الحضانة بااللتزامات المالٌة و. تعهد من

 عمل الحضانة باألنظمة والتعلٌمات الصادرة من الوزارة كافة. 
مخطط أراض ومخطط  ز. سند تسجٌل القطعة المراد إقامة الحضانة علٌها على أن ٌكون حدٌث الصدور مع

 ها. موقع للقطعة ذات
 ح. رقم صندوق برٌد. 

ط. عقد إٌجار مصدق من قبل الجهات الرسمٌة أو سند إثبات ملكٌة للبناء ٌقدم قبل إنهاء عملٌة الترخٌص، وبعد 
 الحصول على الموافقات من الجهات المعنٌة. 

ن جمٌعهم ي. تعهد خطً من طالب الترخٌص او المفوض بالترخٌص بأن تبقى دار الحضانة محتفظة بالعاملٌ
ما داموا ملتزمٌن بالعمل رسمٌا مع مراعاة ما ورد فً التشرٌعات األخرى وأن تبقى دار الحضانة مستكملة 

 ألثاثها وتجهٌزاتها ووسائلها األساسٌة الكفٌلة بتحقٌق األهداؾ التً أنشئت الدار من أجلها. 
 فً بناء طابقً. ك. موافقة خطٌة من المالكٌن والقاطنٌن فً المبنى إن كان مفروزا 

  -ل. تقرٌر معد من قبل اللجنة الفنٌة فً المدٌرٌة المٌدانٌة عن واقع الحال بشكل عام متضمنا ما ٌلً:
. البٌانات األولٌة المتعلقة بالحضانة بما فً ذلك اسمها وعنوانها ومساحتها وعدد ؼرفها وصاالتها ووصؾ 0



 مطبخ والفئة العمرٌة التً ستخدمها الحضانة. لوحداتها الصحٌة والساحة الخارجٌة ان وجدت وال
. عدد األطفال المسموح باستٌعابهم فً الحضانة، ونصٌبهم من مساحتها، بواقع مترٌن مربعٌن لكل طفل 9

 بالنسبة للمساحة الداخلٌة، ومترٌن مربعٌن لكل طفل بالنسبة للمساحة الخارجٌة. 
برات العملٌة ان وجدت للعاملٌن فً الحضانة، بمن فٌهم المدٌرة م. صورا عن المؤهالت التعلٌمٌة والمهنٌة والخ

 ومؤسس الحضانة. 
ن. شهادات خلو من االمراض لمقدمً الرعاٌة لألطفال صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة، تؤكد لٌاقتهم 

 الصحٌة للعمل وخلوهم من األمراض السارٌة والمعدٌة، على أن تكون حدٌثة وسارٌة المفعول. 
 س. رؤٌة ورسالة وأهداؾ الحضانة. 

 
 4المادة 

 ٌشترط فً الموقع المراد إقامة دار الحضانة فٌه ما ٌلً:
أ. أن ٌكون المبنى بعٌدا عن طرٌق المواصالت الرئٌسٌة التً تحددها إدارة السٌر، وأن ٌكون فً مناطق منظمة 

لتدابٌر الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة تنظٌما سكنٌا وتستثنى من ذلك الحضانات المؤسسٌة، شرٌطة اتخاذ ا
االطفال كافة وان تكون بعٌدة عن المكاره الصحٌة والمستودعات القابلة لالشتعال او أي مواد ضارة بالصحة 
العامة وبعٌدا عن أماكن الضجٌج والتلوث وأسالك الضؽط العالً وان ال ٌكون الموقع فً مكان استخدم سابقا 

 القرب منه. كمكب عام للنفاٌات او ب
 ب. اعتماد كودة البناء الوطنً األردنً . 

 ج. أن ال ٌكون المبنى فً منطقة منخفضة ومعرضة للفٌضانات واالنهٌارات. 
 د. أن تكون الطرق المؤدٌة للموقع امنة ومعبدة

 
 5المادة 

 ٌشترط فً المبنى المراد ترخٌصه دار حضانة من الداخل والخارج ما ٌلً:
ن البناء من مواد االنشاء الدائمة وٌحقق الشروط الصحٌة والبٌئٌة والسالمة العامة، وفق كودة البناء أ. ان ٌكو

 الوطنً األردنً . 
ب. ان ٌكون المبنى طابقا أرضٌا له منفذ رئٌسً على الشارع بحٌث ال ٌزٌد منسوب ارتفاع المبنى على متر 

ر فٌه درابزٌن حماٌة، وفً حال كان البناء طابق تسوٌة واحد عن مستوى الشارع صعودا أو نزوال وأن ٌتواف
 ٌجب أن ٌكون مطابقا للشروط الصحٌة والهندسٌة من حٌث التهوٌة واإلنارة الطبٌعٌة. 

 م( حد أدنى. 1..9 ج. أن ال ٌقل ارتفاع السقؾ فً كافة مرافق الحضانة عن )
انة مستقال له مدخل خاص، وساحة خاصة د. باستثناء الحضانات المؤسسٌة ٌشترط أن ٌكون مبنى الحض

 ومرافق صحٌة خاصة، وفً حال اشتراك الحضانة مع مبنى روضة أو مدرسة ٌجب ان تكون مرافقها مستقلة. 
 هـ. ٌشترط أن ٌكون المبنى المراد ترخٌصه خالٌا من السكان قبل الكشؾ علٌه من قبل اللجنة الفنٌة. 

مستوٌة وخالٌة من  (، وأن تكون9م  01ٌة ال تقل مساحتها عن )و. ٌجب أن ٌكون للحضانة ساحة خارج
العوائق وتكون أرضٌتها مؽطاة بمواد آمنة تحمً األطفال من االنزالق، ومسورة بسور آمن من اإلسمنت أو 
الطوب على ارتفاع مترٌن وخال من التصدعات والنتوءات، وٌجوز فً حاالت خاصة فً حال عدم توافر 

توفٌر ساحة داخلٌة مناسبة ومجهزة للعب االطفال بقرار من الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة ساحة خارجٌة ٌجب 
 الفنٌة. 

المظلة ضمن االرتدادات  ز. ٌجب أن ٌظلل جزء من الساحة الخارجٌة بمظلة صالحة وآمنة بحٌث ال تكون هذه
الرمل الناعم او اي مواد آمنة الخاصة بالمبنى وتراعى فٌها شروط السالمة العامة، كما ٌفرش جزء منها ب

وصحٌة، على أن ٌجدد الرمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحٌث ال تقل عن ثلث المساحة الخارجٌة وأن تزود 
 باأللعاب شرٌطة أن توضع على مادة لٌنة مناسبة، وأن تكون آمنة ومثبتة بشكل جٌد. 

وأربعٌن سنتمترا وأن تكون  ( مترٌن91.1عن ) ح. أن ال ٌقل ارتفاع الساحات الخارجٌة المسقوفة إن وجدت
 خالٌة من األعمدة أو أي عوائق أخرى، وان ال تستخدم كموقؾ للمركبات وأن ال تكون جزءا من المبنى. 

 ط. أن تكون المنافذ الموجودة فً الساحات الخارجٌة محكمة اإلؼالق. 
الخاصة باألطفال وأن ال  معزوال عن الساحة ي. فً حال وجود بنر ماء فً الساحة الخارجٌة ٌجب أن ٌكون

 ( سم. 01ٌقل ارتفاع فوهة الباب عن سطح البئر عن )
والسوائل العادمة  ك. أن ٌكون حرم البئر خالٌا من مسببات التلوث مثل الحفر االمتصاصٌة ومكب النفاٌات

 ٌعلو منسوبها على منسوب بئر م( من الجهات جمٌعها، وأن ال 92بحٌث تبعد هذه المسببات مسافة ال تقل عن )
 المٌاه. 

 ل. أن ٌتوفر مصدر مٌاه خارجً للطوارئ. 
م. فً حالة وجود حفرة امتصاصٌة فً الساحة الخارجٌة ٌجب أن تكون معزولة تماما عن مصدر المٌاه بمسافة 



نها وسقفها من ( على االقل وان تكون معزولة تماما عن ساحة الحضانة وأن تكون جدرا9م  02ال تقل عن )
اإلسمنت المسلح ومؽلقة بشكل محكم وجٌد ومحاطة بسور ال ٌقل ارتفاعه عن متر ونصؾ المتر وٌكون المدخل 

 إلى سطحها محكم اإلؼالق. 
ن. وجود مخرج للطوارئ، مطابق لكودة البناء الوطنً األردنً ، على ان ال ٌكون اكثر من اربع الى خمس 

 درجات اذا كان هناك درج.
 

 6المادة 
أ. ٌجب أن ال ٌقل عدد ؼرؾ الحضانة عن ثالث ؼرؾ لألطفال، إحداها للرضع وأن ال ٌقل أي بعد للؽرفة عن 

م( وفً االتجاهات كافة عدا االرتفاع، وأن ٌتوافق عدد مجموعات األطفال مع مساحة الؽرفة من جهة ومع  0)
( من هذه 0( من الفقرة )ل( من المادة )9د )عدد مقدمً الرعاٌة من جهة أخرى، مع مراعاة ما ورد فً البن

 التعلٌمات. 
ب. على الرؼم مما ورد فً الفقرة )أ( من هذه المادة ٌجوز بقرار من الوزٌر بناء على معلل من اللجنة الفنٌة ان 
ترخص حضانة مؤسسٌة بعدد ؼرؾ اقل مما ورد فً الفقرة )أ( من هذه المادة، شرٌطة تحدٌد الفنات العمرٌة 

مراد خدمتها من االطفال والمتناسبة مع مساحة دار الحضانة وعدد ؼرؾ االطفال وعدد مقدمً الرعاٌة مع ال
 االلتزام بها التزاما كامال. 

 
 7المادة 

  -ٌجب مراعاة األمور التالٌة عند تقدٌم طلب ترخٌص دار الحضانة:
( مترٌن 9المخصصة للطفل الواحد عن )أ. توفٌر صالة نشاط تتناسب مع عدد االطفال بحٌث ال تقل المساحة 
 مربعٌن لكل طفل تستخدم للعب االطفال وٌمكن ان تستخدم للطعام .

( من مساحة أرضٌة الؽرفة، ومزودة بمنخل 02توفٌر تهوٌة وإنارة طبٌعٌة، وأن ال تقل مساحة النوافذ عن ) ب.
 وشبك حماٌة حسب المواصفات.

 ن الحفر وسهلة التنظٌؾ وٌكون نوع الطالء آمنا )خال من الرصاص(. ج. أن تكون الجدران ملساء وخالٌة م
 د.. أن تكون األرضٌة مبلطة وخالٌة من الحفر وسهلة التنظٌؾ. 

 هـ. التعاقد مع طبٌب بموجب عقد ٌجدد سنوٌا. 
  -و. توفٌر وحدات صحٌة وفق الشروط التالٌة:

م االطفال وأطوالهم ومع ما ٌتواءم مع متطلبات كودة البناء . ٌجب ان تكون مقاعد الحمامات متناسبة مع أحجا0
الوطنً، حمام واحد لكل خمسة عشر طفال مع شطافة صحٌة مناسبة، على ان تفصل هذه الحمامات بقواطع 

 ثابتة ومناسبة. 
 . ان تكون المؽاسل على ارتفاعات صؽٌرة مناسبة ألطوال األطفال بواقع مؽسلة لكل خمسة عشر طفال. 9
 ان تكون الحمامات جٌدة التهوٌة وان تتوافر فٌها مراوح شفط صالحة.  .0
 . ان ٌتماشى تصرٌؾ الفضالت السائلة والصلبة مع الشروط الصحٌة. .
. تخصٌص وحدة صحٌة للجهاز العامل منفصلة تماما عن ؼرؾ االطفال وعن الوحدات الصحٌة الخاصة 2

 باالطفال وعن المطبخ. 
ومناشؾ نظٌفة وورق صحً فً حمام األطفال وسالل قمامة مؽطاة فً الوحدات . توفٌر صابون سائل 6

 الصحٌة. 
 . توفٌر طاولة خاصة لؽٌار الرضع قرٌبة من مصدر المٌاه. 7

 ز. توفٌر مطبخ وفق الشروط التالٌة:
ر . أن ٌكون مستقال عن ؼرفة الطعام وٌجب أن تكون جدران المطبخ مصقولة على ارتفاع ال ٌقل عن مت0

 ونصؾ المتر وٌفضل استعمال السٌرامٌك لهذه الؽاٌة. 
 . ان ال ٌحتوي المطبخ على أي مواد كٌمٌائٌة او سامة. 9
 . أن ٌكون المجلى موصوال بالمجاري العامة. 0
 . أن تكون أرضٌة المطبخ مستوٌة ومبلطة وملساء وسهلة التنظٌؾ. .
 ن تكون صالحة. . تأمٌن المطبخ بوسائل التهوٌة وإزالة الروائح وأ2
. توفر خزائن لحفظ مواد التنظٌؾ محكمة اإلؼالق وبعٌدة عن متناول األطفال وبعٌدة عن أماكن حفظ 6

 األؼذٌة. 
 . توفٌر طفاٌة حرٌق صالحة خاصة بالمطبخ. 7
 . توفٌر ؼاز فً المطبخ بأنبوبة ؼاز خارجٌة تحفظ فً خزانة محكمة اإلؼالق. 8
 لحلٌب والؽذاء، وذات حجم مناسب ألعداد األطفال. . توفٌر ثالجة صالحة لحفظ ا9

 . توفٌر جهاز لتعقٌم زجاجات الرضاعة. 01



 ح. توفٌر ؼرفة لإلدارة من مبنى الحضانة تحتوي على ما ٌلً:
 . خزانة مناسبة لحفظ ملفات األطفال. 0
 . خط هاتؾ فعال للحضانة. 9
 . لوحة إعالنات داخلٌة ٌعلق علٌها ما ٌلً:0
  المهن.رخصة  -
 برنامج العمل الٌومً للحضانة، المستمد من إطارها االستراتٌجً المعتمد.   -
  شهادة ترخٌص دار الحضانة. -
  التعامٌم الصادرة عن الوزارة أو أي جهة حكومٌة.  -
أرقام الهواتؾ الضرورٌة والطارئة )الشرطة، الدفاع المدنً، أقرب مستشفى وؼٌرها( توضع قرب الهاتؾ   -

 تب بخط واضح. وتك
 ط. تجهٌز ؼرؾ الحضانة بالتجهٌزات التالٌة :

( سم ابتداء 01. أسرة فردٌة خشبٌة صالحة ومالئمة للرضع آمنة الحواؾ، وذات جوانب ارتفاعها ٌساوي )0
 من الفرشة على أن تكون الفرشة مؽلفة بؽطاء بالستٌكً وسهلة التنظٌؾ ومؽلفة بؽطاء قماشً . 

ة صالحة ومالئمة لألطفال ما بٌن عمر سنتٌن إلى أربع سنوات وخالٌة من الحواؾ . أسرة فردٌة خشب9ٌ
( سم ابتداء من الفرشة على أن تكون الفرشة مؽلفة بؽطاء بالستٌكً 2 1والزواٌا، وذات جوانب ارتفاعها )

 سهل التنظٌؾ ومؽلفة بؽطاء قماشً.
سنوات وٌحظر استخدام الفرشة الواحدة . ٌجب تخصٌص فرشات صؽٌرة لألطفال من عمر سنتٌن إلى أربع 0

 ألكثر من طفل. 
 أٌدي الرضع والدارجٌن.  . خزائن بعٌون صالحة لحفظ حاجات األطفال الخاصة على أن ال تكون فً متناول.
. رفوؾ خشبٌة اللعاب األطفال بحٌث تتناسب مع أطوالهم وأن تكون مفتوحة من الطرفٌن الستعماالتهم 2

( سم 091( سم وٌكون عرضها )90لمة لمشاهدة كل األطفال، وبارتفاع ال ٌقل عن )وإلتاحة الفرصة للمع
 ( سم. 01وعمقها )

 ( سم. 90) . مقاعد خشبٌة أو بالستٌكٌة صالحه ومناسبة ألعداد وأعمار األطفال بارتفاع6
ٌد ارتفاعها بحٌث ال ٌز . طاوالت خشبٌة أو بالستٌكٌة ذات حواؾ آمنة ومالئمة ألعداد األطفال وأعمارهم7

 ( سم. 2.على )
( بحٌث ال تكون مصدرا  pvcو) . تؽطٌة أرض الحضانة وؼرفها وجدرانها لؽاٌة متر بمواد آمنة )كالباركٌه(8

 للبكتٌرٌا مع ادامة المحافظة على نظافته وصالحٌته. 
مناشؾ  مالعق، أكواب، . أدوات شخصٌة لكل طفل بالنسبة لألكل والرضاعة والنوم والنظافة )أطباق،9

 صؽٌرة، ؼٌارات، ومالبس(. 
. ٌجب أن تكون الحضانة مزودة بالتدفئة المركزٌة صالحة لالستخدام وفً حال عدم وجودها ٌستعاض عنها 01

بردٌتر كهربانً او مكٌؾ هواء وٌمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائٌة ذات 
 الوهج. 

 . مكنسة كهربائٌة. 00
 

 2المادة 
 أ. ٌجب ان ٌكون لدار الحضانة مدٌرا تتوافر فٌه الشروط التالٌة:

 . أن ٌكون متفرؼا الدارة الحضانة. 0
 . حاصل على شهادة البكالورٌوس فً أحد مجاالت تنمٌة الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العالقة. 9
 ألخالق او اآلداب العامة. . ؼٌر محكوم بجناٌة او بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة أو ا0

( من الفقرة )أ( من هذه المادة ٌجوز ان ٌكون مدٌر الحضانة حاصل 9ب. على الرؼم مما ورد فً البند رقم )
على شهادة الدبلوم المتوسط فً أحد مجاالت تنمٌة الطفولة المبكرة أو تربٌة الطفل شرٌطة توافر خبرة ال تقل 

بٌة االطفال أو حاصل على شهادة الثانوٌة العامة شرٌطة توافر خبرة ال ( سنوات فً مجال رعاٌة وتر2عن )
 تقل عن عشر سنوات فً احد مجاالت الطفولة.

 
 2المادة 

 أ. ٌجب توفٌر مقدم رعاٌة لألطفال فً دار الحضانة وفق ما ٌلً:
 ( أطفال دون السنة. 6. مقدم رعاٌة لكل )0
 ر سنة الى سنتٌن. ( أطفال ممن هم من عم8. مقدم رعاٌة لكل )9
 ( أطفال ممن هم من عمر سنتٌن إلى أربع سنوات.01. مقدم رعاٌة لكل )0

 ب. ٌشترط فً مقدم الرعاٌة لألطفال فً دار الحضانة ما ٌلً:



 . أن ٌكون متفرغ للعمل فً دار الحضانة. 0
 . أن ال ٌقل العمر عن عشرٌن عاما. 9
أو راسب( على ان ٌكون حاصل على شهادة تدرٌب معتمدة من . حاصل على شهادة الثانوٌة العامة )ناجح 0

 الجهات المختصة. 
ج. ٌجب ان ٌكون احد مقدمً الرعاٌة لألطفال مؤهال أكادٌمٌا فً مجال التربٌة الخاصة او حاصل على دورة 

 تدرٌبٌة متخصصة بذلك.
 

 01المادة 
م بشؤون النظافة الداخلٌة لدار الحضانة، على ٌجب أن ٌتوفر فً دار الحضانة مستخدمة متفرؼة تتولى االهتما

 أن ال ٌكون لها أي عالقة برعاٌة األطفال.
 

 00المادة 
 أ. تقوم اللجنة الفنٌة بإجراء الكشؾ الحسً على موقع الدار، خالل أسبوعٌن من استالم الطلب. 

 ارٌخ إجراء الكشؾ.ب. تعد اللجنة الفنٌة تقرٌرا ٌتضمن تنسٌبها حول الترخٌص خالل أسبوعٌن من ت
 

 09المادة 
إذا وجدت اللجنة الفنٌة أن هناك شروطا ناقصة، كشؾ عنها التقرٌر، فعلى مدٌر المدٌرٌة المٌدانٌة إبالغ طالب 
الترخٌص او المفوض بذلك خطٌا بموجب كتاب رسمً، ٌحدد له مدة كافٌة الستكمالها، على أن ال تزٌد على 

ٌص او المفوض الشروط الناقصة خالل المدة المحددة دون عذر مقبول شهر؛ فإذا لم ٌستكمل طالب الترخ
 فٌعتبر طلبه ملؽى، وٌبلػ بذلك خطٌا بموجب كتاب رسمً خالل مدة ال تزٌد على أسبوع. 

 
 03المادة 

إذا وجدت اللجنة الفنٌة أن طلب الترخٌص مستوؾ للشروط، فعلى مدٌر المدٌرٌة المٌدانٌة رفعه إلى المدٌرٌة 
 صة مشفوعا بتقرٌر اللجنة، خالل مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ استالم التقرٌر.المخت

 
 04المادة 

 تلتزم المدٌرٌة المٌدانٌة بتسلٌم طالب الترخٌص او المفوض إشعارا خطٌا بتارٌخ استالم وثائقه كاملة. 
 

 05المادة 
الوثائق المطلوبة جمٌعها برفع تنسٌباتها تقوم المدٌرٌة المختصة بعد التأكد من استٌفاء طلب الترخٌص الشروط و

 بشأنه الى الوزٌر التخاذ القرار المناسب بشأنه. 
 

 06المادة 
أ. ٌصدر الوزٌر قراره بشأن طلب الترخٌص خالل اسبوعٌن من تارٌخ رفعه وفً حال رفض طلب الترخٌص 

 ٌجب بٌان أسباب الرفض وإعالم مقدم الطلب خطٌا بالقرار. 
وافقة على طلب الترخٌص تعاد المعاملة الى المدٌرٌة المختصة الستكمال اجراءات الترخٌص ب. فً حال الم

ودفع البدالت المنصوص علٌها فً النظام وتتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة العتماد االسم التجاري وعمل 
 سجل تجاري لدار الحضانة ومخاطبة الجهات المعنٌة.

 
 07المادة 

لدار الحضانة تسلم لطالب الترخٌص او المفوض عن طرٌق المدٌرٌة المختصة حسب  تصدر شهادة ترخٌص
 األصول واالعالن عنها فً الجرٌدة الرسمٌة.

 
 02المادة 

 ٌتوجب على طالب الترخٌص او المفوض الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد انتهاء إجراءات الترخٌص.
 

 02المادة 
رخصة الحضانة سنوٌا، من خالل مراجعة المدٌرٌة المٌدانٌة، واذا لم ٌتم  أ. ٌلتزم صاحب الحضانة بتجدٌد

تجدٌد ترخٌص دار الحضانة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تنسٌب مدٌر المدٌرٌة انتهاء ترخٌصها فٌتم اؼالقها 
 بقرار من الوزٌر بناء علـى المٌدانٌة. 



ة المٌدانٌة، بعد الكشؾ الحسً على دار الحضانة من ب. ٌتم تجدد رخصة دار الحضانة بقرار من مدٌر المدٌرٌ
 قبل اللجنة الفنٌة. 

ج. على مدٌر المدٌرٌة المٌدانٌة أن ٌتخذ قراره بالتجدٌد أو عدمه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورود الكشؾ 
 الحسً من اللجنة الفنٌة. 

 
 91المادة 

ل عنه للؽٌر او إجراء أي تعدٌل علٌه اال بعد الحصول ال ٌجوز تؽٌٌر مبنى دار الحضانة او توسعته او التناز
 على ترخٌص جدٌد بذلك وفق أحكام النظام وهذه التعلٌمات .

 
 90المادة 

على الجمعٌات والهٌئات االجتماعٌة المسجلة بموجب قانون الجمعٌات النافذ والتً تتضمن انظمتها األساسٌة 
 حكام النظام وهذه التعلٌمات. اهدافا بإنشاء دور الحضانة، ترخٌصها وفقا أل

 
 99المادة 

 أ. على دار الحضانة توفٌر البرامج واأللعاب المناسبة لألطفال على النحو التالً:
 . البرامج واألنشطة المعدة وفقا للمعاٌٌر النمائٌة المعتمدة من الوزارة. 0
عة وتربوٌة وتناسب الفئة العمرٌة . األلعاب الداخلٌة: وٌجب أن تكون األلعاب هادفة وآمنة ومسلٌة ومتنو9

  المستهدفة لألطفال وعددهم بحٌث ال تقل عن لعبة واحدة لكل طفل.
. األلعاب الخارجٌة: وٌجب ان تكون هذه األلعاب بالستٌكٌة او خشبٌة آمنة ومثبتة بشكل جٌد ومناسبة لعدد 0

 األطفال وأعمارهم واحتٌاجاتهم النمائٌة. 
 ل اي لعبة من لعب األطفال ؼٌر حائزة على شروط السالمة والصحة العامة. ب. ٌمنع منعا باتا إدخا

 
 93المادة 

فً حال توافر حافلة فً دار الحضانة ٌراعى نظام ترخٌص مقدمً خدمات النقل المدرسً للمؤسسات التعلٌمٌة 
 .9108( لسنة 099رقم )

 
 94المادة 

، قبل إحضارهم الوثائق الثبوتٌة المنصوص علٌها فً ٌحظر على العاملٌن مباشرة أعمالهم فً دار الحضانة
 ( من النظام.00المادة )

 
 95المادة 

  -ٌتم قبول األطفال فً دار الحضانة وفقا للشروط التالٌة:
أ. أن ٌكون من الفئة العمرٌة الواقعة بٌن ٌوم إلى أربع سنوات، وٌجوز للوزارة فً حاالت استثنائٌة وبناء على 

 فل السماح لدار الحضانة بتقدٌم الرعاٌة للطفل لؽاٌة أربع سنوات وثمانٌة أشهر. طلب ولً أمر الط
 ب. أن ٌكون خالٌا من األمراض السارٌة والمعدٌة بموجب شهادة طبٌة.

 
 96المادة 

الطفل لهم فً نهاٌة الدوام  أ. ٌجب ان ٌتضمن طلب االلتحاق بالحضانة للطفل أسماء األشخاص الذٌن ٌتم تسلٌم
 تزم دار الحضانة بتنفٌذ التسلٌم وفقا لهذا المقتضى. وتل

ب. على دار الحضانة فً حال طلب األم أو احد الوالدٌن تسلٌم الطفل لشخص معٌن، أن تتأكد من بطاقة 
 األحوال المدنٌة او أي إثبات شخصٌة قبل تسلٌم الطفل له .

 
 97المادة 

 عامة كافة على النحو التالً:ٌجب أن تتوافر فً دار الحضانة شروط السالمة ال
 

 أ. مٌاه الشرب: 
. تزوٌد الحضانة بالمٌاه من الشبكة العامة أو من مصدر آمن موافق علٌه من وزارة الصحة الستخدامه عند 0

 انقطاع مٌاه الشبكة العامة. 
ظ . ٌجب حفظ وتخزٌن المٌاه فً خزانات موافق علٌها صحٌا وبعٌدة عن مصادر التلوث مع ضرورة حف9

 الخزانات مؽلقة بإحكام بشكل دائم وأن ٌكون الوصول إلٌها سهال لؽاٌات الكشؾ علٌها وتنظٌفها. 



 ( طفال. 92( متر مكعب لكل )0. توفٌر كمٌة مٌاه كافٌة بمعدل )0
 . ٌجب عزل تمدٌدات شبكة مٌاه الشرب عن شبكة المجاري العامة بشكل تام. .
 اض المرافق الصحٌة والخدمات األساسٌة ولٌس لشرب األطفال. . أن تستخدم مٌاه الشبكة العامة ألؼر2
 . ٌجب توفٌر فلتر ماء صالح فً المطبخ وفً مشارب المٌاه الخاصة باألطفال. 6

 ب. الكهرباء: 
. فً حال وجود عداد الكهرباء داخل مبنى الحضانة ٌجب حفظه داخل صندوق والتقٌد بشروط وتعلٌمات 0

  ٌة لمدٌرٌة الدفاع المدنً.الوقاٌة والحماٌة الذات
  . ٌجب أن تكون أبارٌز الكهرباء آمنة ومؽطاة واالسالك ؼٌر مكشوفة.9
 . ضرورة وجود فاصل األمان األوتوماتٌكً. 0

 ج. شروط أخرى: 
. ٌحظر التدخٌن داخل مبنى الحضانة وفً الساحات الخارجٌة وفً الحافلة وأمام األطفال تحت طائلة 0

 المسؤولٌة. 
 ٌجب عمل صٌانة دورٌة لأللعاب الداخلٌة والخارجٌة. . 9
 . توفٌر طفاٌات حرٌق صالحة حسب تعلٌمات الدفاع المدنً وٌشترط إتقان عدد من العاملٌن الستخدامها. 0
 السائقٌن والمركبات.  . مراعاة شروط الصحة والسالمة العامة حسب تعلٌمات دائرة ترخٌص.
 للمواصفات حسب تعلٌمات الدفاع المدنً.  . توفٌر نظام إطفاء حرٌق مطابق2
. صندوق إسعافات أولٌة ٌحتوي على )كحول، مٌزان حرارة، أربطة قطنٌة، شاش طبً، قطن معقم، الصق 6

 طبً، مقص عادي وؼٌرها( وٌجب أن ٌكون الصندوق محكم اإلؼالق وبعٌدا عن متناول األطفال. 
  تؽطى بشبك خشبً. . فً حال وجود وحدات تدفئة مركزٌة فً الحضانة7
  . سالت نفاٌات محكمة اإلؼالق.8
ٌدرب علٌها الجهاز العامل  . أن ٌكون هناك خطة إخالء للطوارئ ولحاالت الحرٌق وللكوارث الطبٌعٌة9

 دورٌا. 
. أن ٌتم وضع صور وإشارات واضحة على األبواب الزجاجٌة بمستوى نظر األطفال لضمان السالمة 01

 العامة. 
 

 92المادة 
 على دار الحضانة أن تزود المدٌرٌة المٌدانٌة التابعة لها بتقرٌر دوري كل ستة أشهر عما ٌلً:

 أ. البرامج واألنشطة. 
ب. كشؾ بأسماء الجهاز العامل ومؤهالتهم، إضافة إلى الشهادات العلمٌة واألوراق الثبوتٌة فً حال تعٌٌن مقدم 

 رعاٌة جدٌد. 
 ادهم وأعمارهم وتارٌخ التحاقهم بالحضانة. ج. كشؾ بأسماء األطفال وأعد

 
 92المادة 

تختص المدٌرٌة المٌدانٌة بتلقً الشكاوى المقدمة ضد دار الحضانة وتعمل على دراستها ومعالجتها بالطرق 
 اإلدارٌة أو القانونٌة، وفً حال ثبوتها تتخذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها بعد التنسٌق مع الجهات المعنٌة. 

 
 31دة الما

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص علٌها فً أي تشرٌع آخر، تعاقب دار الحضانة بالعقوبات المنصوص 
 ( من النظام عند ارتكابها أٌا من المخالفات التالٌة: 90( والفقرة )ب( من المادة )91علٌها فً المادة )

 أ. زٌادة عدد األطفال عن الطاقة االستٌعابٌة للحضانة. 
 خدام الفرشات االرضٌة لنوم االطفال الجماعً. ب. است

 ج. عدم وجود مدٌر فً الحضانة او ؼٌابه المتكرر عن الحضانة ألكثر من زٌارتٌن متتالٌتٌن. 
 د. عدم توافر مقدمً الرعاٌة المؤهلٌن علمٌا وعملٌا أو نقص عددهم وفق أحكام هذه التعلٌمات. 

 ٌة المسموح بها وفق أحكام هذه التعلٌمات. هـ. استقبال أطفال فوق الفئة العمر
 و. استخدام دار الحضانة لؽٌر األهداؾ والؽاٌات التً رخصت من أجلها. 

 ز. اإلعالنات ؼٌر الصحٌحة والمخالفة لشروط الترخٌص. 
 ح. عدم االلتزام بقانون العمل بالنسبة للحد األدنى لألجور واإلجازات. 

 آمن خالل فصل الشتاء .  ط. عدم وجود مصدر تدفئة
 ي. إهمال األمور الصحٌة الخاصة باألطفال. 

 ك. إهمال أمور السالمة العامة. 



 ل. نقل الحضانة أو بٌعها أو التصرؾ فٌها ألي ؼاٌة دون علم الوزارة. 
 م. عدم توافر األلعاب الداخلٌة والخارجٌة المناسبة. 

 شاطات.ن. عمل مقدم الرعاٌة بدون برامج ون
 س. ي أمور أخرى تؤثر سلبا على االطفال. 

 
 30المادة 

 ٌحظر على دور الحضانة استخدام التلفاز أو أي جهاز ٌحتوي على شاشة خالل فترة وجود الطفل فٌها. 
 

 39المادة 
ل أ. فً حال مخالفة دار الحضانة لهذه التعلٌمات ٌوجه لها إنذار خطً بضرورة تصوٌب أوضاع الحضانة خال

 شهر من تارٌخ المخالفة، وذلك من قبل مدٌر المدٌرٌة المٌدانٌة. 
ب. اذا لم تقم دار الحضانة المخالفة بتصوٌب اوضاعها خالل المدة المحددة فً اإلنذار فٌتم إبالغ مالكها بقرار 

 بذلك.  إؼالقها وإلؽاء ترخٌصها على ان تمنح مدة ال تزٌد على سبعة اٌام إلبالغ أولٌاء أمور االطفال
 

 33المادة 
 ٌتم تنفٌذ قرار الوقؾ عن العمل أو إؼالق دار الحضانة وفق اإلجراءات التالٌة:

 أ. تبلٌػ صاحب الحضانة أو الجهة المشرفة علٌها بالقرار بموجب كتاب رسمً. 
 ب. متابعة الحضانة من قبل المدٌرٌة المٌدانٌة لمدة ثالثة أشهر بعد تبلٌػ القرار. 

ل استمرار الحضانة بالعمل، ٌحال األمر إلى الحاكم اإلداري بقرار من الوزٌر التخاذ االجراءات ج. فً حا
 الالزمة. 

د. ٌمنع التصرؾ فً األمور المتعلقة بالحضانة كالبٌع أو نقل المبنى أو تأجٌره أو التوسع فٌه أو تؽٌٌر اسم 
 الحضانة دون أخذ الموافقة الخطٌة من الوزٌر. 

 بة إدارة السٌر وإشعارهم باإلؼالق لسحب رخصة الباص المسجلة باسم الحضانة. هـ. مخاط
 

 34المادة 
ٌؤخذ المؤهل العلمً وسنوات الخبرة باالعتبار عند تحدٌد األجور الشهرٌة، وٌراعى توفٌر البدٌل عند منح أي 

 من مقدمً الرعاٌة إجازة. 
 

 35المادة 
ن تارٌخ قبوله فً الحضانة على أن ٌراعى عدم رفعه خالل العام األول تحدد قٌمة بدل الخدمة الشهري للطفل م

 من تواجده فٌها أو استٌفاء أي مبالػ إضافٌة، وعلى أن ٌشمل جمٌع الخدمات المقدمة للطفل. 
 

 36المادة 
 اء. أ. تحدد ساعات دوام دار الحضانة بتسع ساعات ٌومٌا، تبدأ من الساعة السابعة صباحا ولؽاٌة الرابعة مس

ب. على دار الحضانة التً تقتضً طبٌعة العمل لدٌها الدوام لساعات دوام مختلفة ان تقوم بإخطار الوزارة 
 باألوقات التً ستعمل خاللها. 

 
 37المادة 

على أطفالهم، وعلى مقدمً  على أولٌاء أمور األطفال تبلٌػ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع
 لٌػ عن أي حالة إساءة تقع من األسرة على أطفالها. الرعاٌة التب

 
 32المادة 

 ٌمنع وجود مقصؾ داخل الحضانة لبٌع الحلوٌات والشٌبس والعصائر وؼٌرها. 
 

 32المادة 
أحكامها خالل سنة من  على دور الحضانة المرخصة قبل سرٌان أحكام هذه التعلٌمات توفٌق اوضاعها وفق

 تارٌخ سرٌانها. 
 

 41ة الماد
  تلؽى كل من التعلٌمات التالٌة:



 . 9118( لسنة 0أ. تعلٌمات ترخٌص دور الحضانة رقم )
 .9100ب. تعلٌمات ترخٌص الحضانات المؤسسٌة فً القطاع العام والخاص والتطوعً لسنة 

 . 9118ج. تعلٌمات ترخٌص دور الحضانة المدرسٌة الحكومٌة لسنة 

 
 


