
 
 وزارة التضامن االجتماعى

  ....................مدیریة التضامن االجتماعى بمحافظة
  ..........................اإلدارة االجتماعیة

 
 حضانة دار   طلب ترخیصنموذج 

  ) أشخاص اعتباریون /أشخاص طبیعیون ( 
 :بیانات عامة : أوال 

 .األشخاص الطبیعیون  .١
 ..........................................المھنة ........................................ .......اسم طالب الترخیص 

 ......................................................المؤھل الدراسى ...................................... الجنسیة 
 ..........................رقم التلیفون ...................... .......................ممثل طالب الترخیص إن وجد 

 ..........................................................................................................عنوان السكن 
 .........................ة إصدارھا جھ:     /    /      تاریخ صدورھا  ................ ...........الرقم القومى

 .یراعى استیفاء البیانات السابقة فى حالة تعدد األفراد المؤسسین 
 ) .شركات ومؤسسات وھیئات / جمعیات أھلیة (  االعتباریون صاألشخا .٢

 ..............................رقم وتاریخ اإلشھار ..................................... اسم الھیئة طالبة الترخیص 
 ......................................رقم التلیفون ......................................... عنوان الھیئة أو الجمعیة 

 :موقع ومواصفات المبنى المخصص لدار الحضانة : ثانیا 
 ............................ التى تخدمھا الدار المنطقة................................................. عنوان الدار 

 ..................................................................................مواصفات المبنى والمرافق الملحقة 
............................................................................................. ............................ 

 .بیانات خاصة بنظام العمل بالدار 
 )  ...............ایوائیة / نھاریة ( فترة الرعایة ....................سعة الدار ..........................اسم الدار

 ) ............... أربع سنواتمن سنتین إلى  (عادیة -) ............ من المھد إلى سنتین  ( رضع:  نوع الرعایة 
 ) ..................................................................................معاقین / أسویاء ( نوعیة األطفال 
 .................رسم القید ) ..................... سنوى / نصف سنوى / ربع سنوى / شھرى ( قیمة االشتراك 

 .مأل بمعرفة مدیریة التضامن االجتماعى المختصة بیانات ت
 ........................................................رقم القید بسجل الطلبات :    /    /       تاریخ تقدیم الطلب

 ........................ ..................................................................................ةرأى المدیری
.......................................................................................................................... 

 ...............................................................................رقم وتاریخ إخطار مقدم الطلب بالرأى
         توقیع المدیر العام         توقیع رئیس القسم     توقیع الموظف المختص
..........................   .....................         ....................         

                         :     /     /                                      تحریرا فى 
 
 
 
 
 
 

 .....التضامن االجتماعىوزارة 
  ....................مدیریة التضامن االجتماعى بمحافظة

  .....................اإلدارة االجتماعیة
 یصالإ

 ............................................................................./الطلب المقدم من السید ...... ............................................./ استلمت أنا 
 قید الطـــلب  و الحصول على الخدمةمستوفیا كافة مستندات) أشخاص اعتباریون / أشخاص طبیعیون(   حضانةبشأن طلب ترخیص دار

 :    /     /                                  بتاریخ .................. برقم 
                                                                                                                      
 توقیع الموظف المختص             

 :    /     /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 
............................ )(  

 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حص  ول عل  ى الخ  دمات الجماھیری  ة  ال تیس  یرف  ى ش  أن ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  ملق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء  وفق  ا      
 .بوزارة التضامن االجتماعى) أشخاص اعتباریون / أشخاص طبیعیون ( حضانة طلب ترخیص دار ومنھا خدمة 

 .      .٢٧/٣/٢٠٠٨الصادر بتاریخ ا النموذج تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذ 
م  ن تحدی  د   ) الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واإلدارة وم  دیریات التض  امن االجتم  اعى بالمحافظ  ات     كثم  رة للتع  اون ب  ین   (   

 ع ن  نأو اإلع ال  المح ددة إلنجازھ ا ،    الزمنی ة والتوقیت ات   المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة     والمب الغ  للمستندات واألوراق 
 - : وذلك على النحو التالى  - ترتب المسئولیة  لذلكوأى مخالفة  -ا فى الطلب المقدم للحصول علیھا رأیھ
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 . بالنسبة لألشخاص الطبیعیون–أ  
 .  مع تقدیم األصل لالطالع اثبات الشخصیةصورة  مستند  -
 .اصل صحیفة الحالة الجنائیة  -
ارى  ىلملكی  ة أو اإلیج  ار للمك  ان المخص  ص القام  ة ال  دار عل   ص  ورة م  ن عق  د ا - ون موثق  ا بالش  ھر العق    ان یك  

 .وفى حالة اإلیجار التقل مدة العقد عن خمس سنوات 
 .خطاب من اإلدارة الھندسیة بالوحدة المحلیة المختصة بصالحیة المقر القامة الدار  -
 .خطاب من الدفاع المدنى یثبت صالحیة المقر للدار  -
 .ر من طالب الخدمة بتوفیر جمیع مستلزمات تشغیل الدار إقرا -
 . یوم من تاریخ صدور الترخیص ٣٠إقرار من طالب الخدمة بإعداد الئحة داخلیة للدار خالل  -
 .إقرار بعدم سبق الفصل التأدیبى من وظائف عامة  -
 .إقرار بعدم سبق الحرمان النھائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربویة  -

 .ة لألشخاص االعتباریون  بالنسب-ب 
 البطاق  ة الشخص  یة أو العائلی  ة وص  حیفة الحال  ة     ص    نف  س المس  تندات الس  ابق اإلش  ارة إلیھ  ا فیم  ا ع  دا م  ا یخ         

الجنائیة وإقرار بعدم سبق الفصل التأدیبى من وظائف عام ة وإق رار بع دم س بق الحرم ان المؤق ت أو النھ ائى م ن                
 -:تندات التالیة إدارة مؤسسة تربویة باإلضافة إلى المس

 .صورة معتمدة من الحساب الختامى للجمعیة أو الھیئة  -
 -:صورة من تفویض الھیئة للشخص القائم  بطلب الترخیص موضحا بھا  -

 .اسم المفوض بطلب الترخیص  •
 .وظیفتھ داخل الھیئة  •

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 
 -: اآلتیة عند استخراج الترخیص یتم سداد الرسوم 

 قرش  جنیھ
 ثالثة جنیھات ضریبة نوعیة  ٣ ــ      

 عشرة قروش رسم تنمیة موارد      ــ١٠ 
 المتعام  ل معھ  ا س  وى لف  ى حال  ة تع  دد النس  خ أو الص  ور الت  ى تح  تفظ بھ  ا المدیری  ة ل  دواعى العم  ل بھ  ا ال یتحم      -

 .ور  صورة واحدة من تلك النسخ أو الصوالضریبة المستحقة على نسخة واحدة أ
 .تعفى تراخیص الدور التى تنشئھا الجمعیات األھلیة أو المؤسسات الخیریة من ھذه الرسوم : ملحوظة 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 .للبت فى الطلب :  ثالثــــــــون یوما  -
تب دأ م ن ت اریخ إخط ار     للمعاین ة والتحق ق م ن اس تیفاء ال دار لجمی ع المواص فات المطلوب ة و         : خمسة عشر یوم ا        -

طالب الترخیص لمدیریة التضامن االجتماعى بانتھائھ م ن اس تیفاء ال دار لجمی ع الش روط             
 .والمواصفات 

 .إلصدار الترخیص فى حالة استیفاء الدار لكافة المواصفات المطلوبة : خمسة عشر یوما   -
 
 

تح  ت أى مس  مى  إض  افیة  أو مب  الغس  تندات ف  ى حال  ة ع  دم الحص  ول عل  ى الخدم  ة ف  ى التوقی  ت المح  دد أو طل  ب م           
 -: یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة ت
 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة   ت   

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


