
 

  1983لسنة ) 5(قانون اتحادي رقم 
  في شأن دور الحضانة

==================  
  

  رئيس دولة ا"مارات العربية المتحدة         نحن زايد بن سلطان آل نھيان
  

  بعد ا�ط�ع على الدستور المؤقت ،
الق�وانين م ف�ي ش�أن اختصاص�ات ال�وزارات وص��حيات ال�وزراء و 1972لس�نة ) 1(وعلى القانون ا�تحادي رق�م 

  .المعدلة له 
  .م في شــأن المــــدارس الخاصــة  1972لسنة ) 9(وعلى القانون ا�تحادي رقم 

م ف�ي نظ��ام وزارة العم�ل والش��ؤون ا�جتماعي�ة المع��دل بق��رار  1977لس��نة ) 1(وعل�ى ق��رار مجل�س ال��وزراء رق�م 
  .م 1979لسنة ) 5(مجلس الوزراء رقم 

لشؤون ا(جتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني ا(تحادي وبناء على ما عرضه وزير العمل وا
  .وتصديق المجلس ا/على ل.تحاد 

  
  
  )1(المادة 

=======  
  :في تطبيق أحكام ھذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منھا  

  .ن ا�جتماعيـة وزيـــر العمل والشــؤو    :الــــوزيــــــــــــــــر
  .وزارة العمــل والشــؤون ا�جتماعيـة     :الـــــــــــــــــوزارة
  .ا"دارة المختصة بالرعاية ا(جتماعية في الوزارة      :ا�دارة المختصة

  

  )2(المادة 
======  

بما ف�ي , ة تعد دار حضانة في تطبيق أحكام ھذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية ا2طفال حتى سن الرابع
  .ذلك دور الحضانـة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس 

  :تسري أحكام ھذا القانون على  و(
  

دور الحض��انة الت��ي تنش��ئھا ال��دول ا2جنبي��ة أو الھيئ��ات الدولي��ة ف��ي دول��ة ا�م��ارات العربي��ة المتح��دة  .1
  .استنادا إلى اتفاقيات ثقافية بينھا وبين ھذه الدول 

تقتص��ر عل��ى تعل��يم أبن��اء الع�املين بإح��دى ھيئ��ات التمثي��ل الدبلوماس��ي والقنص��لي دور الحض�انة الت��ي  .2
   .لدولة واحدة

  ) 3( المادة
=======  

  -:تنشأ دار الحضانة بھدف رعاية ا/طفال وتنشئتھم النشأة السليمة من خ.ل تقديم الخدمات ا9تية 
  .ا�قامة المؤقتة حسب طلب صاحب الشأن  .1
  .ليم والقيم ا�س�مية والعادات ا�جتماعيةامشاعرھم على التعتنمية أحاسيس ا2طفال و .2
  .توفير العناية الصحية الكاملة  .3
  .الوجبات الغذائية ال�زمة  تقديم .4
  .تدريب ا2طفال العرب على النطق  العربي السليم  .5
  .تدريب ا2طفال على ا2ناشيد وا2لعاب المناسبة 2عمارھم  .6

  

  ) 4(المادة 
======  

Dيجوز ل �فراد أو أية جھة أخرى إنشاء دور الحضانة أو تغيير موقعھا أو تعديل مواصفاتھا إ� بترخيص سابق 
  .من الوزارة طبقاً لEجراءات والشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون 

  ) 5(المادة 
=======  

  -:يجب أن تتوفر في دار الحضانة الشروط اGتية 



  -:بالنسبة إلى الموقع : أو(ً 
قع دار الحضانة في مكان ھ�ادئ بعي�د ع�ن الضوض�اء � يتع�رض في�ه ا2طف�ال أن ت .1

  .للخطر 
  .أن يكون المكان مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية  .2
  -:بالنسبة إلى المبنى: ثانياً 

أن تكون دار الحض�انة ف�ي ال�دور ا2رض�ي أو ا2ول م�ن البناي�ة المكون�ة م�ن ع�دة  .1
  .مكونة من دور واحد أو دورين على ا2كثرشقق أو أن تكون في في�ت 

  .أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية ومجھزاً بمعدات إطفاء الحريق .2
  .الحصول على شھادة من البلدية تثبت ص�حية المبنى لھذا الغرض .3
  .أن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفة مع العدد المخصص له من ا2طفال  .4
  ية من حيث المرافق والتھوية وا�ضاءة والتكييف أن تتوفر الشروط الصح .5
أن يراع��ى ت��وافر النواف��ذ ال�زم��ة لك��ل غرف��ة عل��ى أن تك��ون مغط��اة بالس��لك وأن  .6

تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف م�ع مراع�اة النظاف�ة التام�ة وان تك�ون 
  .جميع الجدران نظيفة 

 .أن تتوفر ا2ماكن ال�زمة لمزاولة ا2نشطة المختلفة  .7

 

  .وللوزير بقرار منه أن يضيف ما يراه (زما من شروط أخرى  
  

  ) 6( المادة 
============  

  :يجب أن تتوفر في صاحب دار الحضانة الشروط اGتية 
  .أن يكون من مواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة  .1

  .ومع ذلك يجوز للوزير ا�عفاء من ھذا الشرط إذا رأى من ا2سباب ما يبرر ذلك 
  .أن يكون متمتعاً با2ھلية المدينة  .2
أ� يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو ا2مانة ما لم يكن قد رد إلي�ه  .3

  .اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو 
  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة  .4
  .لمالية للدار أن يكون قادراً على الوفاء  با�لتزامات ا .5

  .وإذا كان صاحب دار الحضانة شخصاً اعتبارياً وجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة             
  
  ) 7( المادة

=======  
  :ار الحضانة أو إدارتھا الشروط ا9تية ديجب أن تتوفر فيمن يستخدم لAشراف على      

متمتع��ا بجنس��ية إح��دى ال��دول وأأن يك��ون م��ن م��واطني دول��ة ا�م��ارات العربي��ة المتح��دة  .1
العربي��ة ، وم��ع ذل��ك يج��وز لل��وزير ا�عفـــ��ـاء م��ن توافـــ��ـر ھ��ذا الش��رط إذا رأى م��ن 

  .ا2سباب ما يبرر ذلك 
أ� يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالش�رف أو ا2مان�ة م�ا ل�م يك�ن ق�د رد إلي�ه  .2

  .يه العفو اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز ف
  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة  .3
ص���حية ا�ش��راف أو ا�دارة ل��دار الحض��انة وفق��ا للش��روط الت��ي يص��در بھ��ا ق��رار م��ن  .4

  .الوزير
  
  
  
  
  ) 8(المادة 

=======  
يقدم طلب الترخيص بإنش�اء دار الحض�انة أو تغيي�ر موقعھ�ا أو تع�ديل مواص�فاتھا إل�ى ال�وزارة عل�ى النم�وذج       
وتع�د ال�وزارة س�ج� تقي�د في�ه . تعده لھذا الغرض من ث�ث نسخ مشفوعا بالشھادات والمستندات الت�ي تدعم�ه  الذي

  .ھذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطى الوزارة لصاحب الشأن إيصا� بتاريخ است�مھا الطلب 
  

  ) 9( المادة



============  
ضCوء احتياجCات البيئCة وتبCدى رأيھCا فCي مCدى جCواز  تقوم ا"دارة المختصة بالوزارة ببحث طلب التCرخيص فCي
  .منح الترخيص خ.ل ث.ثين يوما من تاريخ تقديم الطلب 

ويصدر الوزير قرار بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب الرفض خ�ل خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض 
  .ا2مر عليه ، ويخطر الطالب بالقرار الصادر في ھذا الشأن 

  

  ) 10( المادة 
========  

لطالب الترخيص الحق في أن يCتظلم إلCى الCوزير مCن القCرار الصCادر بCرفض طلبCه خC.ل ث.ثCين يومCاً مCن تCاريخ 
  .إب.غه بالقرار 

ويجب البت في التظلم خ.ل ث.ثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر من الوزير في ھذا الشأن 
  .نھائيا ويبلغ به الطالب

  ) 11 (المادة
========  

يلتزم المرخص له خ.ل ث.ثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص بوضع (ئحة داخلية للدار تعتمCدھا الCوزارة مCع 
مراعاة ال.ئحة النموذجية التي تعدھا الوزارة في ھذا الشأن ويجب أن تشتمل ال.ئحة الداخلية بوجه خCاص علCى 

  -:ما يلي 
للخ�دمات المنوط�ة بھ�ا وبرامجھ�ا واختص�اص الع�املين نظام إدارة الدار وطريقة أدائھ�ا  .1

  .فيھا 
  .شروط قبول ا2طفال وتسجيلھم بالدار .2
  .المبالغ التي تحصلھا الدار مقابل رعاية ا2طفال  .3
  .النظام المالي للدار  .4
  .مواعيد العمل بالدار وفترة ا�جازات  .5
  .ذلك  نظام العاملـين بالدار من حيث  المؤھ�ت وا2جور وا�جازات وغير .6
 .نظام الرعاية الصحية التي تقدم لDطفال  .7

  
  ) 12( المادة

=======  
تخضع دور الحضانة للتوجيه الفني وا�شراف ا�داري والمالي لل�وزارة وعل�ى ال�دور أن تمس�ك الس�ج�ت 

ل�وزارة ، لنماذج الت�ي تع�دھا الوالملفات ال�زمة لتنظيم العمل بھا من النواحي الفنية وا�دارية والمالية طبقا 
ط���ع عل��ى ھ��ذه الس��ج�ت والملف��ات للت��ـأكد م��ن قي��ام ال��دار بتنفي��ذ ا�ولم��وظفي ا�دارة المختص��ة ب��الوزارة 

  .أحكام ھذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وبتحقيق أغراضھا وتنفيذ التزاماتھا 
  ) 13( المادة

=========  
ھ��ا حكم��ا م��ن أحك��ام ھ��ذا الق��انون أو تفخاليش عل��ى دار الحض��انة مإذا تب��ين لل��وزارة م��ن واق��ع تق��ارير التفت�� 

القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو أض�رارھا با2طف�ال م�ن الناحي�ة الديني�ة أو ا�جتماعي�ة أو الجس�مية 
ھ�ا أو العقلية ، فعلى الوزارة إنذار الدار بھذه المخالفة ومطالبتھ�ا بض�رورة إزالتھ�ا ف�ي الم�دة الت�ي تح�ددھا ل

  .في ا�نذار 
ف��إذا اس��تمرت ال��دار ف��ي مخالفتھ��ا أو ع��ادت إل��ى ارتك��اب ذات المخالف��ة م��رة ثاني��ة فعل��ى ال��وزارة إن��ذارھا 
بضرورة إزالة المخالفة ف�ي م�دى س�بعة أي�ام ، ف�إن ل�م تس�تجب ال�دار إل�ى ذل�ك اص�در ال�وزير ق�رار بغلقھ�ا 

  .إداريا لمدة خمسة عشر يوماً 
ھ�ا أو ع�ادت إل�ى ارتك�اب ذات المخالف�ة م�رة ثالث�ة ، فعل�ى ال�وزارة إن�ذارھا فإذا استمرت الدار ف�ي مخالفت

بضرورة إزلة المخالفة في سبعة أيام ،فان لم تستجب الدار إلى ذلك اصدر الوزير قرار بغلقھا إداريا م�دة 
� تقل عن شھر أو بغلقھا نھائياً   

  ) 14(المادة 
=========  

ة إداريا إذا ثبت أن الدار أو إدارتھ�ا تق�وم بأعم�ال مخالف�ة للنظ�ام للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضان
  .العام أو لRداب 

  .و� يخل ما تقدم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند ا�قتضاء 
  ) 15( المادة 

========  



دار لصاحب دار الحضانة أو من ينوب عن�ه الح�ق ف�ي أن ي�تظلم إل�ى ال�وزير م�ن الق�رار الص�ادر بغل�ق ال�
  .إدارياً خ�ل سبعة أيام من تاريخ إب�غه القرار 

ويجب البت في التظلم خ�ل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم�ه ، ويك�ون الق�رار الص�ادر ف�ي ھ�ذا 
  .الشأن نھائياً ويبلغ به صاحب الشأن 

  ) 16( المادة 
=========  

لتطبيق 2حكام ھذا القانون إ� بعد فوات ميعاد التظلم � يجوز تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة مدة معينة أو نھائيا با
  .منه أو البت في التظلم برفضه واب�غه لصاحب الشأن 

  ) 17( المادة
========  

على دور الحضانة القائمة وقت العمل بھذا القانون الحصول على الترخيص ال�زم بإنشائھا وتوفيق أوضاعھا طبقا 
  .نة من تاريخ العمل به ، وإ� اعتبرت مخالفة 2حكامه2حكام ھذا القانون وذلك خ�ل س

  
  ) 18( المادة

========  
  .يصدر الوزير القرارات ال�زمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون 

  
  ) 19( المادة

========  
  ……ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره 

  
  
  
  
  
  
  

  زايد بن سلطان آل نھيان                                                                           

  رئيس دولة ا"مارات العربية المتحدة                                                                         
  
  
  
  
  صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي

  ه 1403/ شعبان / 25: بتاريــخ
  م1983/ يونيو /6:الموافـــق 

  
  
  
 

 

 


