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الجزائر–تیبازة –القلیعة -مدرسة میداف
http://www.ecolemedav.com

024.38.14.18–024.38.14.19:الھاتف 

لافطألاضایرتاریدموتایبرمنیوكت
=================================================

- 287رقمتنفیذيمرسوم   2008سنةسبتمبر  17فيمؤّرخ  08
استقبالومراكزمؤسساتإنشاءشروطیحدد

.ومراقبتھاوسیرھاوتنظیمھاالصغیرةالطفولة

الطفولةاستقبالومراكزمؤسساتإنشاءشروطتحدیدإلىرسومملاھذایھدف:1لمادةا
.ومراقبتھاوسیرھاوتنظیمھاالصغیرة

ألولاالفصل

عامةأحكام

  (5)خمسمنأقلینالبالغالصغیرةالطفولةعلىرسوملماھذاأحكامتطبق2 :ادةالم
.سنوات

غیراألطفال،الصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتفيیستقبلأنكنیم:3ادةالم
التشریعیةاألحكامفيعلیھانصوصلماالتحضیریةالتربیةمؤسساتفيینقبولالم

.بھاعموللماوالتنظیمیة

مھیئةوحداتضمنؤسساتالمھذهمستوىعلىینقعولمااألطفالاستقبالیتم:4ادةالم
.ینالسلیماألطفالمجموعاتفيیدمجونأولھمخصیصا

:یناآلتیینالشكلحسبالصغیرةالطفولةاستقبالینظم5 :ادةالم

،ؤسساتلمافيالجماعياالستقبال-

.الحاضناتساعداتلمامنزلفيالعائلياالستقبال-

.مقعد  (200)مائتياالستقبالمؤسساتاستیعابطاقةتفوقأنكنیمال6 :ادةالم

.مقعدا(150)ینوخمسمائةالعائلياالستقبالمراكزاستیعابطاقةتفوقأنكنیموال

تسھلمھیئةمحالتعلىالصغیرةالطفولةاستقبالمؤسساتتتوفرأنیجب7 :ادةالم
ظروففيمھامھمستخدمینلماوأداءاألولیاءباستقبالوتسمحؤسسةلمامشروعتطبیق

.والرفاھیةالصحیةوالوقایةاألمنمنرضیةُم

http://www.ecolemedav.com
http://ecolemedav.com/%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7/


2

یخّصصمحلعلىالصغیرةللطفولةالعائلياالستقبالمراكزتتوفرأنیجب8 :ادةالم
یخّصصوفضاءاجتماعاتقاعةوعلىواألولیاءالحاضناتساعداتلماالستقبال
.األطفالتنمیةلنشاطات

ینمستخدمعلىالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتتتوفرأنیجب9 :ادةالم
.بھعموللماالتنظیمفيالمحددةالتأطیرمقاییسیستوفوناألطفاللتأطیرینمؤھل

أواألطفالطبفيمختصطبیبمنمنتظمةمساعدةضمانعلیھایجبذلكعلىعالوة
.األطفالطبفيخبرةلھعامطبیبمن

04رقمالقانونمن  38ادةلماأحكاممراعاةمع10 :ادةالم -  23فيؤرخلما08
الصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتعلىینیتع،أعالهذكورلموا2008سنةینایر

للوزارةتصةلمخاصالحلماالتنفیذحیزوتضعھاتقررھاالتيالنشاطاتبرامجتطبیق
بالتربیةكلفةلماللوزارةتصةلمخاصالحلمامعباالشتراكالوطنيبالتضامنكلفةلما

.الوطنیة

الحاضناتساعداتلماوكذاالصغیرةالطفولةاستقبالمؤسساتعلىینیتع11 :ادةالم
.ینستقبللمالألطفالومتوازنةصحیةغذائیةوجباتضماننزللمافي

ساعداتلماوكذاالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتعلىینیتع12 :ادةالم
لتغطیةبھماعموللماوالتنظیمللتشریعطبقاینتأمعقداكتتابنزللمافيالحاضنات
.دنیةلمامسؤولیتھا

.داخلينظامعلىالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتتتوفرأنیجب13 :ادةالم

الثانيالفصل

ھاملما

صحةعلىالسھرفيالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتمھمةتتمثل14 :ادةالم
.ھمنمووورفاھیتھمأمنھموعلىلدیھاینودعلمااألطفال

 :یأتيبماسیماال،الصفةبھذهوتكلف

،ورفاھیتھموأمنھمصحتھمعلىوالسھرالصغیرةالطفولةاستقبالضمان-

واندماجھموتنمیتھمینستقبللمااألطفالتربیةلتشجیعموجھةنشاطاتتنظیم-
،االجتماعي

ینصابلماأوإعاقةذويلألطفالاالجتماعيواالندماجبكرلماالتكفلفيساھمةلما-
،ومعجزمزمنرضبم
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العائلیةحیاتھمینببالتوفیقلھموالسماحأبنائھمتربیةفياألولیاءمساعدة-
.االجتماعیةوحیاتھمھنیةلماوحیاتھم

:یأتيمایشملمؤسسةمشروعالصغیرةالطفولةاستقبالمؤّسساتتعد15 :ادةالم

وتنمیتھمورعایتھماألطفالالستقبالنشاطاتوبرامجوتربوياجتماعيمشروع-
،ورفاھیتھم

،قررلماالتربوياالجتماعيشروعلمافياألولیاءمشاركةكیفیات-

مزمنرضبمینصابلماأوإعاقةذوياألطفالالستقبالتخذةلماالخاصةاألحكام-
،ومعجز

.قترحةلمااالستقبالخدمات-

 :یأتيمایشملمشروعاالصغیرةللطفولةالعائلياالستقبالمراكزتعد

وتنمیتھماألطفالتربیةلتشجیعموجھةنشاطاتوبرامجوتربوياجتماعيمشروع-
.االجتماعيواندماجھم

،الحاضناتساعداتلمامنزلفياألطفالمتابعةكیفیات-

.الحاضناتللمساعداتھنيلماالدعمبرامج-

معأعاله  15ادةلمافيذكورةلماوالبرامجشاریعلماتتطابقأنیجب16 :ادةالم
كلفةلماللوزارةتصةلمخاصالحلماالتنفیذحیزوتضعھاتقررھاالتيوالبرامجشاریعلما

طبقاالوطنیةبالتربیةكلفةلماللوزارةتصةلمخاصالحلمامعباالشتراكالوطنيبالتضامن
.أعاله 10ادةلماألحكام

تنشئھاالتيؤسساتلمامختلفداخلالصغیرةللطفولةالجماعياالستقبالیتم17 :ادةالم
االجتماعيالضمانوھیئاتالمحلیةوالجماعاتالعمومیةصالحلماأوؤسساتلما

الخاضعونعنویونلمواالطبیعیونواألشخاصوالجمعیاتاالجتماعیةوالتعاضدیات
.رسوملماھذاوأحكامبھعموللماللتنظیمطبقا،الخاصللقانون

 :ھيأعاله 17ادةلمافيذكورةلماالصغیرةالطفولةاستقبالمؤسسات18 :ادةالم

  (3)ثالثةینالبالغاألطفالمنتظمةوبصفةالنھارخاللتستقبلالتي،الحضانةدار-
،التنمیةونشاطاتالصحیةراقبةلمالھموتضمنسنوات (3)ثالثإلىأشھر

فوقوماسنوات (3)ثالثینالبالغاألطفالمنتظمةبصفةتستقبلالتياألطفالروضة-
الحركیةتنمیتھموضمانسنھمیقتضیھالذيالكافياالھتمامإلعطائھم،ینتمدرسلماغیر

،واأللعاببالتمارینالنفسیة
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دوناألطفالظرفیةبصفةأومستمرةغیربصفةتستقبلالتي،ؤقتةلماالرعایةدار-
،مشتركةونشاطاتلقاءفتراتنحھملمسنوات (5)الخمس

بتكییفوتسمحمختلفةاستقبالاطنمأینبتجمعالتي،"االستقبالمتعددة   "ؤسسةلما-
.ظرفيواستقبالمنتظماستقبالبتطبیقاألولیاءاحتیاجاتتطورمعمرن

 :الحاضناتساعداتلمامنزلفيالصغیرةللطفولةالعائلياالستقبالتضمن19 :ادةالم

توظف،أطفال  (3)ثالثةإلى  (1)طفلمنتستقبلمعتمداتحاضناتمساعداتإما-
،األولیاءمنمباشرة

تجمعمعنويأوطبیعيشخصینشئھاالصغیرةللطفولةالعائلياالستقبالمراكزإما-
 (1)طفلمنینؤھللماینھنیلمامنفریقإدارةتحتتستقبلمعتمداتحاضناتمساعدات

.أطفال (3)ثالثةإلى

الثالثالفصل

إلنشاءاشروط

الطفولةاستقبالمركزأومؤسسةیدیرأوینشىءأنشخصأليكنیمال20 :ادةالم
 :إذا،الصغیرة

،الجنسیةجزائريیكنلم-

،طلوبةلماؤھالتلماوالشھاداتیحوزال-

،دنیةلماوالوطنیةبحقوقھیتمتعال-

.مشینةعقوبةمحلكان-

مسبقترخیصإلىالصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةإنشاءیخضع21 :ادةالم
ملفأساسعلى،أدناه 28ادةلمافيعلیھانصوصلماالخاصةاللجنةرأيبعدالواليمن

.رسوملمابھذارفقلماالنموذجيالشروطدفترواكتتابوتقنيإداري

أعاله 21ادةلمافيعلیھنصوصلماوالتقنياإلداريلفلمایتضمن22 :ادةالم
 :اآلتیةالوثائق

:دیرلماأوللمسؤولبالنسبة )أ

،االستقبالمركزأومؤسسةمدیرأومسؤولمیالدشھادة-

،االستقبالمركزأومؤسسةمدیرأومسؤولجنسیةشھادة-

،االستقبالمركزأومؤسسةمدیرأوسؤوللمالقضائیةالسوابقصحیفةمنمستخرج-
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،الضروریةادیةلماوالوسائلوالتجھیزاتللمحالوصفيبیان-

ؤھالتلمواالشھاداتینتبینوالتقنیینواإلداریینالبیداغوجیینالمستخدمقائمة-
،طلوبةلما

،والتعلیمیةالبیداغوجیةوالوسائلللتجھیزاتوصفيبیان-

،بھمتكفللمالألطفالوجھةلماالنشاطاتوبرامجوالتربویةاالجتماعیةشاریعلما-

باالشتراكاالجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالئیةدیریةلماتعدهللمحالمسبقةزیارةتقریر-
،دنیةلماالحمایةمصالحمع

،المحاللشغلالقانونيالسند-

.ومكانھاالستقبالمركزأوؤسسةلمااستیعابوطاقةھیاكلینتبتقنیةبطاقة-

 :عنويلماللشخصبالنسبة )ب

،ؤسسةلمالتمثیلفوضلماللمسؤولبالنسبة)أ (الفقرةفيذكورةلماالوثائق-

.عنويلماللشخصاألساسيالقانونمننسخة-

الشروطدفترفيباالكتتابرفقلماوالتقنياإلداريلفلمایودعأنیجب23 :ادةالم
إیداعوصلنحیموؤسسةلماإنشاءكانلم، االجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالیةمدیریةلدى

.الطلبلصاحبلفلما

اإلداريلفلمامطابقةمناالجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالیةمدیریةتتأكد24 :ادةالم
أعاله 21ادةلمافيعلیھانصوصلماالخاصةاللجنةإلىوترسلھالشروطلدفتروالتقني
 (1).شھرأجلفيرأیھاإلبداء

الواليإلىالخاصةللجنةعلللمابالرأيمرفقاوالتقنياإلداريلفلمایرسل25 :ادةالم
 (1).شھرأجلفيالطلبفيیبتالذي

.تكمیلیةمعلوماتطلب،االقتضاءعند،كنھیمو

.یوما (15)عشرخمسةأجلفيالطلبصاحبإلىالواليقراریبلغأنیجب

مدیراسمعلىزیادةالواليیسلمھالذيالترخیصقرارینیبأنیجب26 :ادةالم
األطفالوسناالستیعابوطاقةقترحةلماالخدمات،االستقبالمركزأوؤسسةلما
.ینستقبللما

.الوطنيبالتضامنكلفلماالوزیرإلىالترخیصقرارمننسخةترسل
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كلفلماالوزیرلدىطعنیمتقدالطلبصاحبكنیم،طلبھرفضحالةفي27 :ادةالم
.قررلماتبلیغتاریخمنابتداء (1)شھرأجلفيالوطنيبالتضامن

الرابعالفصل

خاصةالاللجنة

،االجتماعيبالنشاطكلفلماالوالیةمدیریرأسھاالتيالخاصةاللجنةتضم28 :ادةالم
 :ؤسسةلماإنشاءمكان

كلفةلماالوالئیةدیریةلمامستوىعلىتخصصةلماؤسساتلمباكلفلماصلحةلمارئیس-
،االجتماعيبالنشاط

مستوىعلىالجمعویةالحركةومتابعةوالعائلةبالتضامنكلفلماصلحةلمارئیس-
،االجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالئیةدیریةلما

،ؤسسةلماإنشاءمكانمستوىعلىاألطفالتستقبلمتخصصةمؤسسةمدیر-

،ؤسسةلماإنشاءمكانقاطعةلمبامكلفابیداغوجیامفتشا-

،ثلھممأوؤسسةلماإنشاءمكانللبلدیةالبلديالشعبيلسلمجارئیس-

،للوالیةوالسكانالصحةمدیریةثلمم-

،للوالیةالتربیةمدیریةثلمم-

،للوالیةالعامةوالشؤونینالتقنمدیریةثلمم-

،للوالیةواألوقافالدینیةالشؤونمدیریةثلمم-

،للوالیةوالسكنوالبناءالتعمیرمدیریةثلمم-

،الوالیةمستوىعلىالوطنياألمنثلمم-

وترقیةحمایةمجالفيتنشطوإنسانياجتماعيطابعذاتلجمعیاتممثلین(3)ثالثة-
.الطفولة

.كفاءاتھبحكمأشغالھافيمساعدتھابامكانھشخصكلاستدعاءالخاصةاللجنةكنیم

أمانةؤسسةلماإنشاءكانلماالجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالئیةدیریةلمامصالحتضمن
.الخاصةاللجنة

السلطاتمناقتراحعلىبناءالواليمنبقرارالخاصةاللجنةأعضاءینیع29 :ادةالم
.للتجدیدقابلةسنوات (3)ثالثدةلمیتبعونھاالتينظماتلموا
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العضوویستخلفھ.األشكالنفسحسبتعویضھیتماألعضاءأحدعھدةانقطاعحالةوفي
.العھدةانتھاءغایةإلىینعلماالجدید

استقبالومراكزمؤسساتإنشاءترخیصطلباتبدراسةالخاصةاللجنةتكلف30 :ادةالم
أجلفيللواليعلللمارأیھاوإبداءوالتقنياإلداريلفلماأساسعلىالصغیرةالطفولة

 (1).شھر

الوالیةمدیریةقربمعادیةدورةفيأشھر (3)ثالثةكلالخاصةاللجنةتجتمع31 :ادةالم
.رئیسھامنباستدعاءاالجتماعيبالنشاطكلفةلما

رئیسھامناستدعاءعلىبناءعادیةغیردورةفياالجتماع،ذلكعلىزیادة،كنھایمو
.أعضائھا (3/2)ثلثيمنبطلبأوالواليمنبطلبأو

حالةوفي،الحاضریناألعضاءأصواتبأغلبیةالخاصةاللجنةمداوالتتتّخذ32 :ادةالم
.مرجحاالرئیسصوتیكون،األصواتعددتساوي

علیھومؤشرمرقمسجلفيتسجلمحاضرفيالخاصةاللجنةمداوالتتدّون33 :ادةالم
.الواليإلىوترسلرئیسھاطرفمن

.علیھوتصادقالداخلينظامھاالخاصةاللجنةتعد34 :ادةالم

خامسالالفصل

والسیرالتنظیم

ودائمةفعلیةبصفةالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتإدارةیتولى35 :ادةالم
.وبیداغوجينفسيجلسبممزودةوھي.مدیر

ألولاالقسم

دیرلما

 :الصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةمدیرعلىیجب36 :ادةالم

،الجنسیةجزائريیكونأن-

،األقلعلىسنة (25)وعشرینخمسابالغایكونأن-

،ؤسسةلماوضوعبمصلةذيوتأھیالشھادةحائزایكونأن-

،باألطفالالتكفلمجالفياألقلعلىسنوات (5)خمسمدتھامھنیةخبرةیثبتأن-

،دنیةلماوالوطنیةبحقوقھیتمتعأن-

.مشینةعقوبةمحلیكونالأن-
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أوالھیئةأوؤسسةلماقبلمنالصغیرةالطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمامدیرینیع
.ركزلماأوؤسسةلماینشئالذيعنويلماأوالطبیعيالشخصأوالجھاز

.الصغیرةالطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمالحسنالسیردیرلمایضمن37 :ادةالم
 :یأتيابم،الصفةبھذه،ویكلف

الحیاةأعمالجمیعوفيالعدالةأمامالصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةتمثیل-
،دنیةلما

الطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمانشاطاتوبرامجالتربویةاالجتماعیةشاریعلماإعداد-
،الصغیرة

،وحساباتھاالصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةمیزانیةمشروعتحضیر-

،الصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةونفقاتإیراداتبصرفاألمر-

،بھماعموللماوالتنظیمللتشریعطبقااتفاقیةأواتفاقأوعقدأوصفقةكلإبرام-

،ستخدملماینتعی-

الطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمالداخليوالنظامالداخليالتنظیممشاریعإعداد-
،الصغیرة

الطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمامستخدميمجموععلىالسلمیةالسلطةارسةمم-
،الصغیرة

.الصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةنشاطاتعنالسنويالتقریرإعداد-

منأكثریدیرأنالصغیرةالطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلمامدیركنیمال38 :ادةالم
األطفالعنوكذاركزلماأوؤسسةلماعنمسؤولوھو،واحدآنفيمركزأومؤسسة

.لدیھینودعلما

الثانيالقسم

البیداغوجيالنفسيلسلمجا

شروعلماتنفیذومتابعةوتقییمبدراسةالبیداغوجيالنفسيلسلمجایكلف39 :ادةالم
.الصغیرةالطفولةاستقبالمركزأومؤسسةنشاطاتوبرامجالتربوياالجتماعي

 :البیداغوجيالنفسيلسلمجایضم40 :ادةالم

،رئیسا،ركزلماأوؤسسةلمامدیر-

،الرئیسيربيلما-
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،الحاضناتساعداتلماأوینللمربثلةمم-

.ینربلماساعديلمثلةمم-

تنظیمھقواعدیحددالذيالداخلينظامھالبیداغوجيالنفسيلسلمجایعد41 :ادةالم
.علیھویصادقوسیره

أطفاالتستقبلالتيالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتتستفیدأنكنیم42 :ادةالم
تحددشروطضمنالبیداغوجيالدعممجالفيالدولةمنتحفیزیةتدابیرمنینمعوق
.الوطنيبالتضامنكلفلماالوزیرمنبقرار

السادسالفصل

نزللمافيحاضناتالساعداتلماعلىطبقةلماألحكاما

 :اآلتیةالشروطنزللمافيالحاضنةساعدةلماتستوفيأنیجب43 :ادةالم

،األقلعلىسنة 21بالغةتكونأن-

،التربوياللمجافيكفاءاتأوتأھیالتتثبتأن-

،دنیةلماوالوطنیةبحقوقھاتتمتعأن-

.مشینةعقوبةموضوعتكونالأن-

كلفةلماالوالیةمدیریةمنمعتمدةنزللمافيالحاضنةساعدةلماتكونأنیجب44 :ادةالم
.االجتماعيبالنشاط

وأمنھمینستقبللمااألطفالصحةتضمنالتياالستقبالشروطتوفرتإذااالعتمادنحیم
.وتفتحھم

ال،االجتماعيبالنشاطكلفةلماالوالیةمدیریةتسلمھالذياالعتمادمقرریحدد45 :ادةالم
.باستقبالھمالحاضنةللمساعدةرخصلمااألطفالوسنعددسیما

فيللمقاییسیستجیبمسكننزللمافيالحاضنةللمساعدةیكونأنیجب46 :ادةالم
الستقبالالضماناتتقدیمذلكإلىإضافةعلیھاویجب.الصحیةوالوقایةاألمنمجال

وھذاوأمنھموالوجدانيوالفكريالبدنيوھمنمتضمنشروطضمنورعایتھماألطفال
.لدیھاینمودعاألطفالفیھایكونالتياألوقاتأثناء

ینودعلمااألطفالعنشخصیامسؤولةنزللمافيالحاضنةساعدةلماتكون47 :ادةالم
.لدیھا

منأوالعائلياالستقبالمركزمننزللمافيالحاضنةساعدةلماتوظف48 :ادةالم
.بھماعموللماوالتنظیمللتشریعطبقامباشرةاألولیاء
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 :یأتيبمانزللمافيالحاضنةساعدةلماتصرحأنیجب49 :ادةالم

،أیام (8)ثمانیةأجلفيمغادرتھأولطفلتسجیلكل-

،یوما (15)عشرخمسةأجلفيلإلقامةتغییركل-

.تأجیلدونفوراودعلماالطفلبھیصابجسیمحادثكل-

إبرامیجب،مباشرةاألولیاءمننزللمافيالحاضنةساعدةلماتوظفعندما50 :ادةالم
.ومواقیتھومدتھاالستقبالوشروطاألجرةالسیما،یحددعقد

،األقلعلى (1)شھرأجلھمسبقإشعاریم تقدبشرطینالطرفأحدمنالعقدفسخكنیم
.خطیرسببوجودحالةباستثناء

السابعالفصل

راقبةلما

والتنظیمالتشریعفيعلیھانصوصلمااألخرىراقبةلماأشكالعلىعالوة51 :ادةالم
الحاضنةساعدةلماوكذاالصغیرةالطفولةاستقبالومراكزمؤسساتتخضعبھماعموللما

.الوطنيبالتضامنكلفةلماالوزارةصالحلمالدوریةللمراقبةنزللمافي

 :یأتيماعلىراقبةلماتنصبأنیجب

،نجزةلماالنشاطاتوبرامجالتربوياالجتماعيشروعلماتطبیق-

،الوجباتتوازنذلكفيابماللمجاھذافيبھاعموللماالصحةمقاییساحترام-

،اللمجاھذافيوالتنظیمیةالتشریعیةاألحكاماحترام-

،واألمنالصحیةالوقایةقواعدمراعاة-

أووالدیھواسممیالدهوتاریخواسمھطفلكللقبفیھیسجلینمحقیدسجلمسك-
وتاریختطعیماتھوبیاناتالطفلاستقبالوتاریخومھنھموعناوینھمینالشرعیأولیائھ

.وسببھمغادرتھ

الفاتلمخافیھیدونونمحضرإعدادراقبةلمباینكلفلمااألعوانعلىینیتع52 :ادةالم
.عاینةلماوالتقصیرات

ؤسسةلمواوالواليالوطنيبالتضامنكلفلماالوزیرإلىالمحضرمننسخةتبلغأنیجب
أقصاهأجلفينزللمافيالحاضنةساعدةلماإلىوكذاالصغیرةالطفولةاستقبالومركز
.یوما (15)عشرخمسة
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الطفولةاستقبالمركزأوؤسسةلماتعذر،تقصیرأومخالفةمعاینةحالةفي53 :ادةالم
 (1).شھرأجلفيعذارلإلاالمتثالوعلیھم،نزللمافيالحاضنةساعدةلماأوالصغیرة

الطفولةاستقبالمركزأومؤسسةتتعرض،لإلعذاراالمتثالعدمحالةفي54 :ادةالم
 :اآلتیةاإلداریةللعقوباتالصغیرة

،أشھر (3)ثالثةدةلمالغلق-

،أشھر (6)ستةدةلمالنشاطرسةمماتوقیف-

.الترخیصسحب-

ساعداتلماتتعرضااللتزاماتاحترامعدمأولإلعذاراالمتثالعدمحالةفي55 :ادةالم
.سحبھأواالعتمادلتوقیفنزللمافيالحاضنات

نشاطھاتمارسالتيورعایتھمالصغیرةالطفولةاستقبالمؤسساتعلىینیتع56 :ادةالم
تاریخمنابتداءواحدةسنةأجلفيأحكامھمعتتطابقأنرسوملماھذانشرتاریخفي

.الرسمیةالجریدةفينشره

سنةأكتوبر 13فيؤرخلما382-92رقمالتنفیذيرسوملماأحكامتلغى57 :ادةالم
.أعالهذكورلماو  1992

قراطیّةیمالّد الجزائریّةللجمھوریّةالّرسمیّةالجریدةفيرسوملماھذاینشر58 :ادةالم
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