قرار المجلس التنفيذي رقم ( )35لسنة 2020
بشأن

تنظيم مرا كز ُّ
الم ِّ
بكرة يف إمارة ديب
الطفولة ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ويل عهد ديب رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن ُحقوق الطفل "وديمة"،
وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم ( )9لسنة  2004بشأن مركز ديب المايل العالمي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )17لسنة  2005بإنشاء هيئة ُّ
والمواصالت وتعديالته،
الطرق
ُ

والتنمية البشريّة يف ديب وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )30لسنة  2006بإنشاء هيئة المعرفة
ِ

الحكوميّة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة  2009بشأن تسعير الخدمات ُ

األنشطة االقتصاديّة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13لسنة  2011بشأن تنظيم ُمزاولة
ِ

وعلى القانون رقم ( )2لسنة  2014بشأن حِ ماية ُحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إمارة ديب،
لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن النِّظام المايل ُ

الخاصة يف إمارة ديب،
وعلى المرسوم رقم ( )22لسنة  2009بشأن مناطِ ق التطوير
ّ
وعلى المرسوم رقم ( )9لسنة  2015بشأن تنظيم جمع التب ُّرعات يف إمارة ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )38لسنة  2007بإنشاء جهاز الرقابة المدرسيّة بهيئة المعرفة
والتنمية البشريّة يف ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )2لسنة  2008بشأن تنظيم النقل المدرسي يف إمارة ديب
وتعديالته،

والم ِّ
الح ّرة يف إمارة ديب،
نشئة
الم ِ
نظمة للمناطق ُ
ُ
وعلى التشريعات ُ
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قررنا ما يلي:

التعريفات
المادة ()1

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،المعاين ُ

سياق النص على غير ذلك:

المتّحِ دة.
 :دولة اإلمارات العربيّة ُ

الدولة
اإلمارة

 :إمارة ديب.

الحكومة
ُ

ُ :حكومة ديب.

المدير العام
ُ

المديرين و ُمدير عام الهيئة.
 :رئيس مجلس ُ

الهيئة

الحكوميّة
الجهة ُ

والتنمية البشريّة يف ديب.
 :هيئة المعرفة
ِ

والسلطات،
ؤسسات العا ّمة ،والمجالس
الحكوميّة ،والهيئات
والم ّ
 :الدوائر ُ
ُ
ُّ
للحكومة.
وأي جهة ُحكوميّة أخرى تابعة ُ

بموجب تشريعاتها بتنفيذ أي من
الحكوميّة المعنيّة  :الجهة ُ
الجهة ُ
الحكوميّة التي تكون معنيّة ُ
أحكام هذا القرار.

مرحلة ُّ
العمريّة
المب ِّكرة  :إحدى المراحل األساسيّة يف تط ّور ونُ ُمو الطفل ،وتشمل المرحلة ُ
الطفولة ُ
ُم ُ
نذ والدته وحتى بلوغِ ه ( )6ست سنوات.

األشخاص ذوي اإلعاقة ُ :كل شخص يُعاين من أي ُقصور أو اختالل طويل األجل ،بدين أو عقلي
بصورة كا ِملة أو فاعِ لة يف
سي ،قد
ُ
المشاركة ُ
يمنعه من ُ
أو ذهني أو حِ ّ
المساواة مع اآلخرين.
المجتمع على قدم ُ
ُ

النّشاط

المعتمدة
 :تقديم خدمات ال ِّرعاية والتعليم وغيرها من الخدمات األخرى ُ
من الهيئة لألطفال يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة ،بهدف تطوير ُقدراتِهم
الطفولة ُ

المركز

بمزاولة
الم ّ
ؤسسة الفرديّة أو أي كيان آخر ُمص ّرح له من الهيئة ُ
 :الشركة أو ُ

التصريح

بمزاولة النّشاط
بموجبِها للمركز ُ
 :الوثيقة التي تُصدِرها الهيئة ،والتي يُسمح ُ

ومهاراتِهم وصقل شخصيّاتِهم.

النّشاط يف اإلمارة.
يف اإلمارة.
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الموافقة المبدئيّة
ُ

سلطة الترخيص
ُ
ال ُّرخصة

ضي يف إجراءات استصدار
الموافقة التي تُصدِرها الهيئة لطالِبها ،تمهيدا ً ُ
ُ :
للم ّ
الحكوميّة المعنيّة ،وتوفير
ال ُّرخص والتصاريح
الجهات ُ
ُ
والموافقات من ِ
بمزاولة النّشاط.
المتطلّبات الالزمة ُ
للحصول على التصريح ،والبدء ُ
ُ
للمنشآت يف اإلمارة ،بحسب ما إذا
الم
ّ
ختصة قانونا ً بإصدار ال ُّرخص ُ
 :الجهة ُ
كانت تهدُف إىل تحقيق ال ِّر بح من عدمه.

سلطة الترخيص للمركز.
 :الوثيقة ّ
الصادرة عن ُ

ال ِّرعاية والتعليم

 :مجموعة الخدمات التي يُقدِّمها المركز ل َِمن هُ م يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة،
الطفولة ُ
ص ّحتهم النفسيّة
بهدف تنمية ُقدرات التعلُّم
لديهم وإسعادِهم وتعزيز ِ
ِ

المنهاج التعليمي

 :نظام ال ِّرعاية والتعليم الذي تُوافق عليه الهيئة للمركز ،والذي يتك ّون من

الكادِر الفنّي

المدير وأعضاء الهيئة التدريسيّة والفنّية للمركز.
 :ويشمل ُ

والصحية ل ُهم.
توازنة واآل ِمنة
ِّ
والعقليّة وتوفير البيئة ُ
الم ِ

وأنشطة ص ّفية وغير ص ّفية ،تُراعي تحقيق
أساليب ِرعاية ،ومواد دِراسيّة،
ِ
أهداف نمائيّة ُمحدّدة ل َِمن هُ م يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة.
الطفولة ُ

رسوم ال ِّرعاية والتعليم  :البدل المايل الذي يتقاضاه المركز نظير ما يُقد ُِّمه من خدمات ال ِّرعاية
ويل األمر

سجل لديه.
الم ّ
والتعليم للطفل ُ

 :من له حق الوالية أو الوصاية الشرعِ يّة على من هُ م يف مرحلة ُّ
الطفولة
المب ِّكرة.
ُ

الشخص

 :الشخص الطبيعي أو االعتباري

المالِك

 :مالِك المركز.

المش ِّغل
ُ

المدير
ُ

 :الشخص الذي يتعاقد معه المالِك لإلشراف على المركز وتشغيله.
 :الشخص الطبيعي المسؤول عن إدارة المركز.

نطاق التطبيق
أ-

7

المادة ()2

زاول النّشاط يف اإلمارة ،بما يف ذلك مناطق التطوير
تَطبّق أحكام هذا القرار على ُكل من يُ ِ
الح ّرة بما فيها مركز ديب المايل العالمي.
ّ
الخاصة ،والمناطق ُ

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 497

 16ديسمبر  2020م

 1جمادى األوىل  1442هـ

ب -تستثنى من أحكام هذا القرار ،ما يلي:
.1
.2

الحكوميّة.
المنشآت العائدة للجهات ُ
ُ
زاول النّشاط.
المدارس
ّ
الخاصة التي تُ ِ

أهداف القرار
المادة ()3

يهدف هذا القرار إىل تحقيق ما يلي:
.1

ضمان جودة ال ِّرعاية والتعليم يف مرحلة ُّ
الممارسات العالميّة
المب ِّكرة ،وفقا ً ألفضل ُ
الطفولة ُ

.2

ضمان ُموا كبة ُمخرجات قطاع ال ِّرعاية والتعليم يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة لالستراتيجيّات
الطفولة ُ

.3

للمجتمع يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة ،من خالل
الطفولة ُ
تشجيع وترسيخ المبادِئ والمفاهيم األساسيّة ُ

.4

دعم البيئة التربو يّة والتعليميّة يف المرا كز ،لتحقيق ُمخرجات تعليميّة ذات كفاءة وجوده عالية،
لجيل قادِر على التعلُّم.

المطبّقة يف هذا الشأن.
ُ
المعتمدة لإلمارة.
ُ

والمساواة.
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤوليّة يف ُمجتمع يسودُه روح التفاهُ م والتسا ُمح
ُ

.5

الخاصة ،وكذلك األطفال من األشخاص ذوي
تطوير ُقدرات ومهارات األطفال من ذوي ال ُقدرات
ّ

.6

تنظيم تقديم خدمات ال ِّرعاية والتعليم لمن هُ م يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة يف اإلمارة ،على نحو
الطفولة ُ

.7

تخصصة ،القادِرة على تقديم خدمات
الم
ِّ
المؤهّلة ذات الخبرة والمهارات ُ
توفير الكوادر الفنّية ُ
ال ِّرعاية والتعليم لألطفال يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة.
الطفولة ُ

اإلعاقة.

.8

يكفل ُحقوقِهم يف ال ِّرعاية والتعليم.

تشجيع االستثمار يف قطاع ال ِّرعاية والتعليم يف مرحلة ُّ
المب ِّكرة.
الطفولة ُ

اختصاصات الهيئة
المادة ()4

لغايات تحقيق أهداف هذا القرار ،تتولىّ الهيئة اإلشراف على عمل المرا كز يف اإلمارة ،ويكون لها يف
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سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

.1

.2
.3

الموافقة المبدئيّة والتصريح ،وفقا ً ُّ
المحدّدة يف هذا القرار.
للشروط واإلجراءات ُ
إصدار ُ
المش ِّغل ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
للشروط واإلجراءات ُ
الموافقة على تعيين ُ
ُ

الموافقة على تعيين أو تغيير أعضاء الكادِر الفنّي ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف
للشروط واإلجراءات ُ
ُ

هذا الشأن.
.4

والم َهني للمرا كز وللكادر الفنّي.
السلوك األخاليق
ِ
اعتماد ميثاق ُّ
الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف هذا
للشروط واإلجراءات ُ
ُ

.6

الموافقة على المناهِ ج التعليميّة ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
للشروط واإلجراءات ُ
ُ
اعتماد رسوم ال ِّرعاية والتعليم وتعديلِها ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
للشروط واإلجراءات ُ

.5

الشأن.

.7
.8
.9

المختلِفة.
السنوي للمرا كز ،بما يتوافق مع ُمتطلّبات ومعايير المناهج التعليميّة ُ
اعتماد التقويم ّ
الموافقة على تسجيل الطفل يف المركز ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لديها يف هذا
للشروط واإلجراءات ُ
منح ُ
الشأن.

المقدّمة بحق المركز والكادِر الفنّي ،والتحقيق فيها ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
 .10تل ّقي الشكاوى ُ
بشأنِها ،بما يف ذلك فرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها يف هذا القرار.

 .11اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم األطفال يف المرا كز ،لضمان ُحصولهم على ال ِّرعاية والتعليم ،من
خالل تحليل ودِراسة أوضاعِ هم وتحديد احتياجاتِهم.
 .12وضع ُّ
ّ
والضوابط والمعايير الالزمة لضمان تسهيل عمليّة تسجيل ودمج األطفال من
الشروط
األشخاص ذوي اإلعاقة يف المركز.
السنوي للمركز ،وفقا ً ّ
المعتمدة لدى الهيئة يف هذا الشأن ،ونشر نتائج هذا
للضوابط ُ
 .13التقييم ّ

ناسبة.
التقييم بالطريقة والكيفيّة التي تراها ُم ِ
ّ
والمخرجات الالزمة لتوفير ال ِّرعاية والتعليم بجودة عالية.
والضوابط والمعايير
المتطلّبات
ُ
 .14وضع ُ
 .15وضع الخطط واالستراتيجيّات الهادِفة لتسهيل وتشجيع االستثمار بال ِّرعاية والتعليم يف مرحلة
ُّ
الحكوميّة المعنيّة ،وبما يتواءم مع احتياجات اإلمارة.
المب ِّكرة بالتعاون مع الجهات ُ
الطفولة ُ
تخصصة يف
والم
حترفة
ِّ
ُ
 .16التخطيط وإجراء الدِّراسات لسد احتياجات اإلمارة من الكوادر الفنّية ُ
الم ِ
مجال تنمية ُّ
المب ِّكرة.
الطفولة ُ
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 .17إنشاء قاعدة بيانات شا ِملة بالمرا كز ،وفقا ً لما تُح ِّددُه الهيئة يف هذا الشأن.

 .18ال ّرقابة والتفتيش على المرا كز والكادر الفنّي ،للتح ُّقق من مدى التزا ِم ِهم بأحكام هذا القرار
بموجبِهُ ،
وشروط التصريح ،وفرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة الالزمة بحق
والقرارات ّ
الصادرة ُ
الحكوميّة المعنيّة.
المخالِفين ِمن ُهم ،والتنسيق يف هذا الشأن مع الجهات ُ
ُ
الحصول على ُموافقتِها أو
الحكوميّة المعنيّة التي يتطلّب إصدار التصريح ُ
 .19التنسيق مع الجهات ُ
إصدار التصاريح الالزمة من قِبلِها.

صلة بالنّشاط تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
 .20أي مهام أو صالحيّات أخرى ذات ِ

ُمزاولة النّشاط
المادة ()5

يُحظر على أي شخص ُمزاولة النّشاط يف اإلمارة ،إال إذا كان ُم ّ
سلطة الترخيص،
رخصا ً له بذلك من ُ
بمزاولة النّشاط من الهيئة.
ومص ّرحا ً له ُ
ُ

الموافقة المبدئ ّية
ُ
المادة ()6

الموافقة المبدئيّة،
لغايات ُحصول المركز على التصريح ،فإنّه يجب عليه قبل ذلك ُ
الحصول على ُ
ُّ
والشروط التالية:
الموافقة المبدئيّة وفقا ً لإلجراءات
ويتم إصدار ُ

.1

المعتمد لديها لهذه
تقديم طلب ُ
الموافقة المبدئيّة إىل الهيئة ،وفقا ً للنّموذج ُ
الحصول على ُ
والمستندات التي تُحدِّدها.
الغايةُ ،مع ّززا ً بالوثائق
ُ

.2

والسلوك ،غير
السيرة
أن يكون مالك المركز الذي يرغب ُ
ُّ
بمزاولة النّشاط أو الشريك فيه ،حسن ِّ
ّ
بالشرف أو األمانة ،ما لم ي ُكن قد ُر ّد إليه اعتباره.
محكوم عليه يف جناية أو جريمة ُمخِ لّة

.4

الحكوميّة
التع ُّهد بتوفير مقر ُم ِ
لمزاولة النّشاط ،بما يتوافق مع ُمتطلّبات الهيئة والجهات ُ
ناسب ُ

.5

التع ُّهد بتعيين الكادر الفنّي ،وفقا ً ُّ
الحكوميّة
المعتمدة لدى الهيئة والجهات ُ
للشروط واإلجراءات ُ

.3

لمزاولة النّشاط ،وفقا ً ُّ
ّ
المعتمدة لدى الهيئة يف هذا
للشروط
والضوابط ُ
تقديم خطة أ كاديميّة ُ
المزمع تطبي ُقه.
بالمستندات والبيانات التي تطلُبها ،بما يف ذلك المنهاج التعليمي ُ
الشأنُ ،مع ّززة ُ
المعنيّة.
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المعنيّة يف هذا الشأن.

.6

والمستندات
الموافقة المبدئيّة والوثائق
تتوىل الهيئة دراسة وتقييم طلب ُ
ُ
الحصول على ُ
المرفقة به ،ويكون لها أن تطلُب من ُمقدِّم الطلب تزويدها بأي بيانات أخرى تكون الزمة للبت
ُ

.7

وتقييمها للطلب.
الموافقة المبدئيّة على ضوء دراستِها
ِ
تقوم الهيئة بإصدار ُ

المقدّم إليها.
يف الطلب ُ

الموافقة المبدئ ّية
ُمدّة صالح ّية ُ
المادة ()7

للمدير العام أو من يُف ِّو ُ
ضه ،بنا ًء على طلب
الموافقة المبدئيّة سنة واحدة ،ويجوز ُ
تكون ُمدّة صالحيّة ُ

لمدّة ال تزيد
الموافقة المبدئيّة
الموافقة المبدئيّة ُ
وألسباب ُمب ّررة ،تمديد ُمدّة صالحيّة ُ
من صدرت له ُ
ٍ
على ( )6ستة أش ُهر أخرى ،على أن يتم تقديم طلب التمديد قبل ( )30ثالثين يوما ً على األقل من
الموافقة المبدئيّة.
تاريخ انتهاء صالحيّة ُ

التصريح

المادة ()8

يُشترط إلصدار التصريح ما يلي:
ُّ
المعتمدة لدى
.1
الم ِ
المتطلّبات ُ
لمزاولة النّشاط ،الذي يجب أن يتوافق مع ُ
ناسب ُ
توفر المقر ُ
.2

الحكوميّة المعنيّة.
الهيئة والجهات ُ
ُّ
ُّ
توفر الكادر الفنّي ،بما يتوافق مع ّ
الحكوميّة
الضوابط
المعتمدة لدى الهيئة والجهات ُ
والشروط ُ

.3

المعنيّة يف هذا الشأن.
توفر ّ
ُّ
لمزاولة النّشاط ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى
كافة الوسائل واألدوات والتجهيزات الالزمة ُ

.4

الحكوميّة المعنيّة وفقا ً
ُّ
للشروط واإلجراءات
الموافقات الالزمة من الجهات ُ
ُ
الحصول على ُ

.5

تقديم ّ
الضمانات التي تُحدِّدها الهيئة إلثبات المالءة الماليّة للمركز ،وتغطية األضرار التي قد
تلحق بالغير نتيجة ُمزاولتِه للنّشاط.

الهيئة يف هذا الشأن.

11

المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
ُ
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.6

أي ُ
المدير العام يف هذا الشأن.
شروط أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ُ

إجراءات إصدار التصريح
المادة ()9

المدير
تُحدّد إجراءات إصدار التصريح
بموجب قرار يصدُر عن ُ
والمستندات الواجب تزويد الهيئة بها ُ
ُ

العام يف هذا الشأن.

ُمدّة صالح ّية التصريح
أ-

المادة ()10

لمدَد ُمماثِلة ،على أن يتم تقديم طلب
تكون ُمدّة صالحيّة التصريح سنة واحدة ،قابلة للتجديد ُ
والموافقة
التجديد قبل ( )30ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهائِه ،ويتم دراسة طلب التجديد ُ
عليه وفقا ً ُّ
المدير العام يف هذا الشأن.
للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ

للمدير العام يف األحوال التي تستدعي
ب -على ال ّرغم ِم ّما ورد يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز ُ
لمدّة تزيد على سنة واحدة.
الموافقة على أن تكون ُمدّة التصريح ُ
ذلك ُ

التنا ُزل عن التصريح
المادة ()11

المسبقة على ذلك،
ال يجوز للمركز التنا ُزل عن التصريح للغير ،إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
ّ
المدير
للشروط
والضوابط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
ويتم إصدار هذه ُ

العام يف هذا الشأن ،و يُعتبر التنا ُزل عن التصريح الذي يتم خالفا ً ألحكام هذه المادة باطالً.

ُّ
التوقف عن ُمزاولة النّشاط
المادة ()12

بشكل دائم أو ُم ّ
ُّ
الحصول على ُموافقة
التوقف عن ُمزاولة النّشاط
يُحظر على المركز
ؤقت قبل ُ
ٍ
الموافقة وفقا ً ُّ
ّ
والضوابط واإلجراءات التي يصدُر
للشروط
المسبقة على ذلك ،ويتم إصدار هذه ُ
الهيئة ُ
المدير العام يف هذا الشأن.
بتحديدِها قرار من ُ
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التزامات المركز
يجب على المركز االلتزام بما يلي:
ُ
شروط التصريح.
.1

المادة ()13

.2

التشريعات السارية يف اإلمارة.

.3

المعتمدة من الهيئة.
تطبيق المناهِ ج التعليميّة وبرا ِمج ال ِّرعاية والتعليم ُ

.4
.5
.6

المعتمدة لدى الهيئة.
معايير ضمان الجودة ُ
المعتمدة من الهيئة،
توعِ ية أولياء األمور بِ ُكل ما يتعلّق ُ
بحقوق أطفالِهم والمناهِ ج التعليميّة ُ

وأي مسائل أخرى يجب إطالع أولياء األمور عليها.
الحصول على ُموافقة الهيئة
عدم ُقبول تسجيل أي طفل يقل ُعمره عن ( )6ستة أسابيع إال بعد ُ
المسبقة على ذلك.
ُ

.7

تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والتقارير واإلحصائيّات التي تطلُبها ويف المواعيد التي
تُحدِّدها.

.8

المص ّرح له به ،أو تقديم أي مناهِ ج تعليميّة من غير
عدم ُمزاولة أي نشاط آخر بخالف النّشاط ُ

.9

عدم إجراء أي تغيير على اسمه أو عنوانه أو غير ذلك من البيانات الواردة يف التصريح قبل

المعتمدة له.
المناهِ ج ُ

المسبقة على ذلك.
ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

والمحافظة على المبادِئ وال ِق َيم اإلسالميّة والعربيّة ،والنِّظام
والسيادة الوطنيّة،
 .10احترام الهو يّة
ُ
ِّ
العام واآلداب العا ّمة و ِق َيم وتقاليد الدولة.
 .11تنفيذ ّ
كافة اإلجراءات والترتيبات الالزمة لضمان سالمة األطفال وحِ مايتِهم.
السالمة داخل مقر المركز ،وفقا ً لما هو
المتطلّبات الصحية والبيئيّة ُ
 .12تأمين جميع ُ
ومستلزمات ّ
تقديمه
الحكوميّة المعنيّة ،بما يف ذلك سالمة الطعام الذي يتم
ُمعتمد لدى الهيئة والجهات ُ
ُ
لألطفال.

 .13التعاون مع ُم ّ
ختصين ،وتمكينِهم من القيام بمها ِّمهم.
الم
ّ
ومفتِّشي الهيئة ُ
وظفي ُ
المعتمدة من الهيئة لتسجيل من هُ م يف مرحلة ُّ
ُّ
المب ِّكرة.
.14
الطفولة ُ
الشروط واإلجراءات ُ
ستمر ،على نحو يضمن جودة ال ِّرعاية والتعليم.
بشكل ُم
 .15تطوير ُقدرات ومهارات الكادر الفنّي
ِ
ٍ

13
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المسبقة على ذلك.
المدير إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
المش ِّغل أو ُ
 .16عدم تغيير المالِك أو ُ
المسبقة على ذلك.
 .17عدم إجراء أي تغيير يف ِ
المنهاج التعليمي قبل ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
المسبقة على ذلك.
 .18عدم تغيير رسوم ال ِّرعاية والتعليم إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
بالتدخل يف ُ
ُّ
شؤون المركز.
المدير
المش ِّغل أو ُ
السماح ألي طرف غير ُ
 .19عدم ّ
ُّ
والشؤون الماليّة ،واالحتفاظ
سجلين لديه ،وبالكادر الفنّي،
السجالت
الم ّ
ّ
الخاصة باألطفال ُ
 .20إنشاء ِّ
للمدَد التي تُحدِّدها الهيئة ،وربطها مع الجهات التي تُحدِّدها الهيئة والجهات التي تمنحها
بها ُ

السجالت.
تشريعاتها طلب البيانات والمعلومات ُ
المد ّونة يف هذه ِّ

مبان أو إضافة أي مرافِق ،أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد
 .21عدم إنشاء أي
ٍ
المسبقة
الحصول على ُموافقة الهيئة والجهات ُ
لغايات ُمزاولة النشاط ،قبل ُ
الحكوميّة المعنيّة ُ
على ذلك.

بموجبه ّ
الحقوق
كافة ُ
 .22إبرام عقد مع ويل األمر باللغة العربيّة أو اإلنجليزيّة بحسب األحوال ،تُحدَّد ُ
المتبادلة بين طرف ْيه ،على أن يُعتمد هذا العقد من الهيئة.
وااللتزامات ُ

المسبقة على
 .23عدم اإلعالن عن خدمات المركز بأي وسيلة إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
ذلك.

 .24رعاية ُحقوق األطفال والحِ فاظ عليهم ،واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حِ مايتِهم ،وضمان
المستوى
المساواة وعدم
الجنس أو العِ رق أو اللون أو العقيدة أو ُ
ُ
ِ
التفرقة بين ُهم على أساس ِ

الصحية أو كونِهم من األشخاص ذوي اإلعاقة.
االجتماعي أو الحالة ِّ
 .25تسجيل األطفال من األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ً ُّ
المعتمدة لدى الهيئة يف هذا الشأن.
للشروط ُ
الحكوميّة المعنيّة عن أي تجاوزات أو حاالت إساءة أو إهمال ضد األطفال
 .26إبالغ الهيئة والجهات ُ
سجلين لديه.
الم ّ
ُ

الخاصة
 .27إنشاء موقع إلكتروين خاص بالمركز وتحديثِه بشكل دوري ،على أن يتض ّمن البيانات
ّ
بالمنهاج التعليمي و ُرسوم ال ِّرعاية والتعليم ،وبيانات الكادر الفنّي ،وخططه التطويريّة ،وبيانات
ِ

إنجازات األطفال ،وأي بيانات أخرى ذات عالقة بالنّشاط.

 .28عزف السالم الوطني للدولة ورفع علمها دون غيره من أعالم الدُّول األخرى.
 .29عدم وضع صور أو لوحات لشخصيّات أو رموز لغير قيادات الدولة.

الخاصة باألطفال.
الصحة والسالمة
ّ
 .30تدريب وتأهيل الكادر الفنّي على االلتزام بمعايير ِّ
المدير العام يف هذا الشأن.
 .31أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
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اسم المركز
المادة ()14

يجب أن يكون للمركز اسما ً ُمالئِماً ،تُراعى فيه ّ
الم ِّ
نظمة لحماية األسماء
كافة األحكام واإلجراءات ُ
التجاريّة وفقا ً للتشريعات السارية يف اإلمارة ،وأن يتم اعتماد هذا االسم من الهيئة وفقا ً ُّ
للشروط

ّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
والضوابط واإلجراءات ُ

الم ِّ
شغل
ُ
المادة ()15

المش ِّغل الشخص المسؤول عن المركز من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية واألكاديميّة
أ -يُعتبر ُ
وغيرها.
المش ِّغل ّ
ّ
كافة ُّ
المعتمدة لدى الهيئة ،وأن تُوافِق الهيئة على اختياره.
ب -يجب أن
الشروط ُ
تتوفر يف ُ
المسبقة على ذلك،
المش ِّغل ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
ج -يجب على المالك عند رغبتِه بتغيير ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
ّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
للشروط
والضوابط واإلجراءات ُ
وتُصدِر الهيئة هذه ُ

المدير
ُ
المادة ()16

تعتمدُه الهيئة يف هذا الشأن.
المدير وفقا ً لما
ِ
أ -تُحدَّد واجبات ومسؤوليّات ُ
المدير ّ
ّ
كافة ُّ
المعتمدة لدى الهيئة يف هذا الشأن ،وأن تُوافِق الهيئة
ب -يجب أن
الشروط ُ
تتوفر يف ُ
على تعيينه.

المسبقة على ذلك،
المدير ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
ج -يجب على المركز عند رغبتِه بتغيير ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
ّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
للشروط
والضوابط واإلجراءات ُ
وتُصدِر الهيئة هذه ُ

الكادر الفنّي
المادة ()17

يجب على المركز عند تعيين أعضاء الكادر الفنّي لديه ،االلتزام بما يلي:
 .1تعيين كادر فنّي ُمؤهّل ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لدى الهيئة والجهات
للشروط واإلجراءات
والمتطلّبات ُ
ُ
الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
ُ

15
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.2

المسبقة على ذلك.
عدم تعيين أي ُعضو يف الكادر الفنّي قبل ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

.4

إعداد الخطط السنو يّة لتطوير الكادر الفنّي.

.3
.5

سخ من ُعقود تعيين أعضاء الكادر الفنّي ،يف حال تم طلبها من الهيئة.
تزويد الهيئة ب ُن َ
المدير العام يف هذا الشأن.
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ُ

المنهاج التعليمي
ِ
أ-

المادة ()18

المنهاج التعليمي ،وفقا ً ُّ
ّ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن،
للشروط
تعتمد الهيئة ِ
ِ
والضوابط واألدِلّة ُ

على أن تُراعي يف ذلك المعايير الوطنيّة والعالميّة ذات العالقة.

الحصول
ب -يجب أن يلتزم المركز ِ
المعتمد من الهيئة ،وال يجوز له تعديلُه إال بعد ُ
بالمنهاج التعليمي ُ
المسبقة على ذلك.
على ُموافقة الهيئة ُ

المنهاج التعليمي اهتماما ً وتقديرا ً للهو يّة الوطنيّة اإلماراتيّة ومبادِئ الشريعة
ج -يجب أن يعكِس ِ
د-

اإلسالميّة.

الموافقة على طلب المركز بتطبيق أ كثر من منهاج تعليمي ،ويتم إصدار هذه
يجوز للهيئة ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
المعتمدة لدى الهيئة يف هذا الشأن.
للشروط والضوابط واإلجراءات ُ
ُ

السنوي
التقويم ّ
أ-

المادة ()19

المعتمد من الهيئة.
السنوي ُ
يجب على المركز االلتزام بالتقويم ّ

ب -على الرغم ِم ّما ورد يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للمركز االستمرار يف ُمزاولة النشاط يف
المسبقة على
السنوي ،شريطة ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
غير األيام ُ
المحدّدة يف التقويم ّ

ذلك.

األنشطة والبرا ِمج
ِ
أ-

المادة ()20

الخاصة بال ِّرعاية والتعليم وغيرها من
األنشطة والبرا ِمج
يجب على المركز أن يعتمد من الهيئة
ِ
ّ
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البرا ِمج ،بما فيها البرا ِمج الالص ّفية ،التي يرغب المركز بتنفيذِها خالل السنة.
المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة أو
ب -يُحظر على المركز تنفيذ أي برنامج من غير البرا ِمج ُ
المسبقة على ذلك.
التعديل فيها ،دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

ُ
شؤون األطفال
المادة ()21

واضحة و ُمعلنة و ُمطبّقة ُ
لشؤون األطفال ،و ُمعتمدة من الهيئة ،على
يجب أن يكون للمركز سياسة ِ

السياسة ما يلي:
أن يُراعى يف هذه ِّ

.1

.2
.3
.4

الجنس أو الجنسيّة أو
المساواة بين األطفال ،وعدم
ُ
ِ
التفرقة أو التمييز بين ُهم بسبب العِ رق أو ِ

الصحية أو كونِهم من األشخاص ذوي اإلعاقة.
المستوى االجتماعي أو الحالة ِّ
العقيدة أو ُ
التعا ُمل مع ُ
بمهنيّة عالية وبدون تمييز.
شؤون األطفال ِ

االلتزام ُ
بشروط وإجراءات الهيئة فيما يتعلّق بقيد وقبول وانتقال األطفال بين المرا كز ،وكذلك

المتابعة وتقديم الخدمات.
إجراءات ومعايير ُ

الخاصة لقبول األطفال من
المؤهّلة والبرا ِمج الداعِ مة لالحتياجات التعليميّة
ّ
توفير البيئة ُ
األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ً ُّ
ّ
الحكوميّة المعنيّة
للشروط
والضوابط التي تُحدِّدها الهيئة والجهات ُ

يف هذا الشأن.

وحماية األطفال
سالمة ِ
المادة ()22

ومعلنة و ُمطبّقة يف شأن سالمة وحِ ماية األطفال بما
أ -يجب أن يكون للمركز سياسة
ِ
واضحة ُ
السياسة ُمعتمدة من الهيئة.
يتّفق مع التشريعات السارية يف هذا الشأن ،وأن تكون هذه ِّ
سجلين لديه داخل مق ِّره ومرا ِفقِه وحافِالتِه،
الم ّ
ب -يكون المركز مسؤوال ً عن سالمة وحِ ماية األطفال ُ
وكذلك خالل أي نشاط يقوم به خارج مق ِّره.

الحكوميّة المعنيّة يف حال ُحدوث أي تجاوزات أو حاالت
ج -يجب على المركز إبالغ الهيئة والجهات ُ
سجلين لديه.
الم ّ
إساءة وإهمال ضد األطفال ُ

17
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والمواصالت
النّقل
ُ
أ-

المادة ()23

المعتمدة من هيئة ُّ
ُّ
والمواصالت
الطرق
والمتطلّبات
بالشروط
على المركز االلتزام
ُ
والمواصفات ُ
ُ
ُ
بشأن حافِالت المركز وسائِقيه ،بما يف ذلك ُّ
المعتمدة لنقل
والمتطلّبات
الشروط
والمواصفات ُ
ُ
ُ

سجلين لديه.
الم ّ
األطفال من األشخاص ذوي اإلعاقة ُ

المواصالت التي يُقدِّمها لألطفال ،وضمان سالمت ِِهم
ب -يتح ّمل المركز المسؤوليّة كا ِملة عن خِ دمة ُ

عند استخدا ِم ِهم لها.
ُ
سجلين لديه ،وذلك دون
ج -يجوز للمركز
الم ّ
المواصالت لألطفال ُ
التعاقد مع أي جهة لتوفير خدمة ُ
اإلخالل بمسؤوليّتِه تجاه سالمت ِِهم وإيصال ِِهم منه وإليه.

ُ
شؤون الكادر الفنّي
المادة ()24

تخضع ّ
ُّ
وللشروط
الخاصة بأعضاء الكادر الفنّي للتشريعات السارية يف اإلمارة،
كافة ُعقود العمل
ّ
الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن ،وعلى وجه
والضوابط
المعتمدة لدى الهيئة والجهات ُ
والمتطلّبات ُ
ُ

ُ
المؤهِّالت والخبرات الالزمة لتعيينِهم.
الخصوص ُ

الجودة والتقييم
أ-

المادة ()25

المتّبعة لديها يف
تعتمد الهيئة معايير ضمان الجودة التي يجب على المركز االلتزام بها واآلليّة ُ
المنهاج التعليمي لِ ُكل مركز.
تقييم أداء المركز ،وذلك بحسب ِ

للمراجعة والتدقيق عليه من الهيئة يف جميع األوقات ،للتأ ُّكد من التزا ِمه بمعايير
ب -يخضع المركز ُ
بموجبِه ،والتح ُّقق من
ضمان الجودة وبِما هو منصوص عليه يف هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
كفاءة وجودة أدائِه سوا ًء من حيث المبنى ومرافِقه ،أو الكادر الفنّي ،أو ُمخرجات عمليّة ال ِّرعاية
الصلة.
الصحة
والسالمة ،وغير ذلك من المسائِل ذات ِّ
والتعليم ،أو ُمتطلّبات ِّ
ّ

المشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه المادة تشكيل اللجان
ج -يكون للهيئة يف سبيل القيام بالمهام ُ
تخصصة واالستعانة بذوي الخبرة واالختصاص ،سوا ًء من ُم ّ
خارجها.
الم
ِّ
ُ
وظفي الهيئة أو من ِ
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د-

لخصا ً
تنشره أو ُ
المراجعة والتدقيق على المركز ،ولها أن ُ
تنشر ُم ّ
تُصدِر الهيئة تقييما ً دوريّا ً بنتائج ُ
ناسبة.
عنه بالطريقة والكيفيّة التي تراها ُم ِ

ال ُّرسوم
المادة ()26

بموجب هذا القرار ،ال ُّرسوم التي
تستويف الهيئة نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها ُ

يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

أ-

المخالفات والجزاءات اإلداريّة
ُ
المادة ()27

مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ي ُنص عليها أي قرار آخر ،يُعاقب ُكل من يرتكِب أ يّا ً من
المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها.
الملحق بهذا القرار بالغرامة ُ
المخالفات المنصوص عليها يف الجدول ُ
ُ

المدير
المخالفات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
ب -يجب أن يسبِق فرض الغرامة على ُمرتكِبي ُ
العام ،توجيه إنذار ّ
المهلة التي تُحدِّدها
المخالفة وإزالة أسبابها خالل ُ
خطي يتض ّمن تصويب ُ
المخالفة.
المق ّررة على ُمرتكِب ُ
الهيئة ،وبخالف ذلك فإنّه يتم فرض الغرامة ُ

الملحق بهذا القرار ،يف حال ُمعاودة ارتكاب
المشار إليها يف الجدول ُ
ج -تُضاعف قيمة الغرامة ُ

د-

المخالفة السابِقة لها ،على أال تزيد قيمة
المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ُ
ُ
الغرامة يف حال ُمضاعفتِها على ( )150,000مئة وخمسين ألف درهم.

بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ،ودون اإلخالل بمصلحة
المق ّررة ُ
باإلضافة إىل ُعقوبة الغرامة ُ
للمدير العام أو من يُف ِّو ُ
المخالِف:
ضه ،اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المركز ُ
األطفال ،يكون ُ

.1

لمدّة ال تزيد على ( )6ستة أش ُهر.
تعليق ُمعامالتِه ُ

.3

التوسع أو تعديل ُرسوم ال ِّرعاية والتعليم.
تعليق ح ّقه يف
ُّ

.2
.4

19

إيقاف تسجيل األطفال يف المركز للسنة الالحِ قة.

سلطة الترخيص بذلك إللغاء ال ُّرخصة.
إلغاء التصريح ،وإخطار ُ
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الضبط ّية القضائ ّية
المادة ()28

لم ّ
المدير العام ،صفة الضبطيّة القضائيّة يف إثبات
وظفي الهيئة الذين يصدُر
ِ
بتسميتِهم قرار من ُ
تكون ُ

بموجبِه ،ويكون ل ُهم يف سبيل
األفعال التي تُرتكب
بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
ُ
المختلِفة ،واالطالع على سجالته وقيودِه وتحرير محاضر ّ
الضبط الالزمة،
ذلك دخول المركز ومرافِقه ُ
واالستعانة بأفراد ُّ
الشرطة عند االقتضاء.

التظلُّم

المادة ()29

لِ ُكل ذي مصلحة ،التظلُّم ّ
المتّخذة بح ّقه
المدير العام من القرارات واإلجراءات والتدابير ُ
خطيا ً إىل ُ
المتظلّم منه،
بموجب هذا القرار ،خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ُ
ُ

المدير
ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ
ِ
تقديمه من قبل لجنة يُش ِّكلها ُ
الصادر بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً ،على أن يكون القرار ُمسبّبا ً يف حال
العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ّ
رفض التظلُّم.

الهبات والتب ُّرعات
ِ
المادة ()30

الهبات من أي شخص ،سوا ًء من داخل
يُحظر على المركز جمع أو قبول التب ُّرعات أو المعونات أو ِ
ّ
المسبقة على ذلك من الهيئة والجهات
الموافقة
الدولة أو خارجها ،إال بعد ُ
الخطية ُ
الحصول على ُ
الحكوميّة المعنيّة.
ُ

أيلولة الغرامات
المادة ()31

للحكومة.
بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العا ّمة ُ
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها ُ
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توفيق األوضاع
المادة ()32

على ُكل من يُزاول النّشاط يف اإلمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار ،توفيق أوضاعِ ه بما يتّفق وأحكا ِمه
لمدّة
المهلة ُ
للمدير العام تمديد هذه ُ
خالل ُمهلة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به ،ويجوز ُ

ُمماثِلة عند االقتضاء.

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()33

للحكومة.
المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ،وتُنشر يف الجريدة الرسميّة ُ
يُصدِر ُ

اإللغاءات

المادة ()34

يُلغى أي نص يف أي قرار آخر إىل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()35

يُنشر هذا القرار يف الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب

رئيس المجلس التنفيذي

صدر يف ديب بتاريخ  25نوفمبر 2020م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10ربيع الثاين 1442هـ
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جدول

الخاصة بمرا كز ُّ
الم ِّ
بكرة
المخالفات والغرامات
ّ
الطفولة ُ
بتحديد ُ
م

مقدار الغرامة

المخالفة
وصف ُ

(بالدرهم)

1

ُمزاولة النّشاط من غير تصريح.

100,000

2

عدم االلتزام ُ
بشروط التصريح.

100,000

3

المسبقة على ذلك.
التنا ُزل عن التصريح للغير دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

30,000

4

التوقف عن ُمزاولة النّشاط بشكل دائم أو ُم ّ
ُّ
الحصول على ُموافقة الهيئة
ؤقت قبل ُ

30,000

المسبقة على ذلك.
ُ
5

المعتمد من الهيئة.
عدم االلتزام بتطبيق المناهج التعليميّة على النحو ُ

20,000

6

تقديم منهاج تعليمي أو أ كثر غير ُمعتمد له من الهيئة بتقديمِ ه.

20,000

7

المعتمدة لدى الهيئة.
عدم االلتزام بمعايير ضمان الجودة ُ

20,000

8

وواجباتِهم والمناهج
بحقوق أطفالِهم
عدم االلتزام بتوعية أولياء األمور بِ ُكل ما يتعلّق ُ
ِ

20,000

المعتمدة للمركز ،وأي مسائل أخرى تُوجب الهيئة إطالع أولياء األمور
التعليميّة ُ
عليها.
9

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والتقارير واإلحصائيّات التي تطلُبها أو يطلُبها

10,000

المخ ّولون من قِبلِها ،أو تزويدِهم بها بصورة غير كاملة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
10

المص ّرح له به.
ُمزاولة أي نشاط بخالف النّشاط ُ

30,000

11

الحصول
تغيير اسم المركز أو عنوانه أو أي من البيانات الواردة يف التصريح دون ُ

30,000

المسبقة على ذلك.
على ُموافقة الهيئة ُ
12

والسيادة الوطنيّة أو المبادئ وال ِق َيم
اإلساءة بأي شكل من األشكال إىل الهويّة
ِّ

100,000

اإلسالميّة والعربيّة أو ِق َيم وتقاليد الدولة ،أو ارتكاب أي فعل من شأنِه اإلخالل
بالنِّظام العام واآلداب العا ّمة.
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22

13

عدم اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لضمان حماية األطفال وسالمت ِِهم.

50,000

14

السالمة داخل مقر
المتطلّبات ِّ
الصحية والبيئيّة ُ
عدم تأمين جميع ُ
ومستلزمات ّ

50,000

الحكوميّة المعنيّة.
المعتمد من الهيئة والجهات ُ
المركز على النّحو ُ
15

عدم التعاون مع ُم ّ
ختصين أو تمكينِهم من القيام
الم
ّ
ومفتِّشي الهيئة ُ
وظفي ُ

30,000

بمها ِّم ِهم.
16

ُّ
المعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل األطفال.
عدم االلتزام
بالشروط واإلجراءات ُ

17

عدم تطوير ُقدرات ومهارات الكادر الفنّي بشكل ُمستمِ ر بما يضمن جودة ال ِّرعاية

30,000
5000

والتعليم.
18

المسبقة على
المدير دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
المش ِّغل أو ُ
تغيير المالك أو ُ

50,000

ذلك.
19

المسبقة على ذلك.
تغيير ُرسوم ال ِّرعاية والتعليم دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

100,000

20

بالتدخل يف ُ
ُّ
شؤون المركز.
المدير
المش ِّغل أو ُ
السماح ألي طرف غير ُ

30,000

21

ُّ
والشؤون
سجلين لديه ،وبالكادر الفنّي،
السجالت
الم ّ
ّ
الخاصة باألطفال ُ
عدم إنشاء ِّ

10,000

للمدَد التي تُحدِّدها الهيئة ،أو عدم ربطها مع الجهات
الماليّة ،أو عدم االحتفاظ بها ُ
التي تُحدِّدها الهيئة أو الجهات التي تمنحها تشريعاتها طلب تزويدِها بالبيانات
السجالت.
والمعلومات ُ
المد ّونة يف هذه ِّ
22

مبان أو إضافة أي مرافق ،أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى
إنشاء أي
ٍ

50,000

الحكوميّة
الحصول على ُموافقة الهيئة والجهات ُ
جديد لغايات ُمزاولة النّشاط قبل ُ
المسبقة على ذلك.
المعنيّة ُ
23

عدم إبرام عقد مع ويل األمر باللغة العربيّة أو اإلنجليزيّة ،حسب األحوال ،تُحدَّد

20,000

بموجبِه ّ
المتبادلة بين طرف ْيه ،أو عدم اعتماد هذا العقد
كافة ُ
الحقوق وااللتزامات ُ
ُ
من الهيئة.
24

23

المسبقة
إعالن المركز عن خدماته بأي وسيلة دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ
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5000

على ذلك.
25

الجنس أو العِ رق أو اللون
المساواة بين األطفال ،أو
عدم ُ
ِ
التفرقة بين ُهم على أساس ِ

50,000

الصحية أو كونِهم من
المستوى االجتماعي أو الجنسيّة أو الحالة ِّ
أو العقيدة أو ُ
األشخاص ذوي اإلعاقة.
26

الحكوميّة المعنيّة عن أي تجاوزات أو حاالت إساءة أو
عدم إبالغ الهيئة والجهات ُ

50,000

سجلين لديه.
الم ّ
إهمال ضد األطفال ُ
27

خاصة بالمنهاج التعليمي
عدم إنشاء موقع إلكتروين خاص بالمركز يتض ّمن بيانات
ّ

10,000

الخاصة
و ُرسوم ال ِّرعاية والتعليم ،وبيانات الكادر الفنّي ،وخططه التطويريّة ،والبيانات
ّ
بإنجازات األطفال ،وأي بيانات أخرى ذات عالقة بالنّشاط.
28

السالم الوطني للدولة ،أو عدم رفع علم الدولة ،أو رفع علم دولة أخرى.
عدم عزف ّ

30,000

29

وضع صور أو لوحات لشخصيّات أو ُرموز لغير قيادات الدولة.

30,000

30

المسبقة على
تعيين أي عضو يف الكادر الفنّي قبل ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

30,000

ذلك.
31

المعتمد من الهيئة.
عدم التقيُّد بالتقويم السنوي ُ

30,000

32

المسبقة على ذلك.
قبول الطفل بالمركز دون ُ
الحصول على ُموافقة الهيئة ُ

50,000

33

المعتمدة له من الهيئة.
تنفيذ أي برنامج أو نشاط من غير البرامِج
ِ
واألنشطة ُ

عن كل طفل
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30,000

24

