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 )اشخاص طبیعیون( 
)  اشخاص إعتباریون( 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 حص  ول الم  واطنین عل  ى الخ  دمات    تیس  یر ف  ى ش  أن  ١٩٩٨لس  نة  ٤٢٤٨  وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م        
 .التضامن االجتماعى دار حضانة بوزارة ترخیصخدمة  طلب تعدیل بیانات الجماھیریة ومنھا 

 ص      ادرالذا النم      وذج ــا لل      ـوارد بھ       ـــ       وفقـــتلت      زم الجھ      ات االداری      ة المعنــــــ      ـیة بتق      دیم الخدمـــ      ـة    
 التض    امن االجتم    اعى  ووزارة، تع    اون ب    ین الجھ    از المرك    زى للتنظ    یم واإلدارة    كثم    رة لل ( ٢٧/٣/٢٠٠٨ ـخری    بتا
    م ن تحدی د للمس تندات واألوراق والمب الغ المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات  المح ددة إلنجازھ ا  ،              )لمحافظاتوا

  وذل   ك عل   ى- وأى مخالف   ة ل   ذلك ترت   ب المس   ئولیة   -ا ـ   ـول علیھـــ   ـدم للحصـــ   ـ أو اإلع   الن ع   ن رأیھ   ا ف   ى الطل   ب المق 
 -: النحو التالى  

  : المستندات واألوراق المطلوبة-:أوال 
 :مستندات رئیسیة تقدم فى جمیع الحاالت     *  
  . لإلطالعواألصل  بطاقة الرقم القومىمن صورة  -    

 . صورة من الالئحة الداخلیة لدار الحضانة لالطالع -    
ورة من محضر مجلس إدارة الجمعیة بالموافقة على نوع التعدیل المطلوب ومبرراتھ وذلك بالنسبة  لألشخاص  ص-    

 .االعتباریة 
 :مستندات تقدم فى كل حالة من الحاالت آالتیة  •
  :فى حالة أیلولة الدار لغیر المرخص لھ  -١   

  تاریخ األیلولة نلك خالل ثالثة شھور مخطاب موصى علیھ بعلم الوصول ممن آلت إلیھ األیلولة وسببھا وذ -
 -:مرفقا بھ مایلى 

/  بالشھر العقارى  موثقا المخصص القامة دار حضانة رسند الملكیة أو عقد اإلیجار للمق( صورة من سند األیلولة  -
 .ع واألصل لالطال) عقد تنازل بین صاحب الدار والشخص المتنازل لھ / إعالم وراثة فى حالة وفاة صاحب الدار 

 .اصل صحیفة الحالة الجنائیة  -
 .صورة من المؤھل الدراسى واألصل لالطالع  -
 .إقرار بعدم سبق الفصل التأدیبى من وظائف عامة وعدم سبق الحرمان النھائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربویة  -

  :نطاق اإلدارة االجتماعیة مانحة الترخیصفى حالة تغییر موقع الدار داخل    -٢  
 .     صورة من عقد الملكیة أو اإلیجار للمكان الجدید للحضانھ موثقا بالشھر العقارى -     

 .خطاب من الحى أو الوحدة المحلیة المختصة بصالحیة المبنى لإلشغال وتوافر الشروط الصحیة  -
 .خطاب من الدفاع المدنى یثبت صالحیة المقر للحضانة  -
 .زمات تشغیل الدار إقرار من طالب الخدمة بتوفیر جمیع مستل -

  :فى حالة تعدیل السعة أو المواصفات    -٣  
 رسم ھندسى كروكى للموقع محددا علیھ المساحات وعدد الحجرات وموضحا بھ عدد األطفال المطلوب زیادتھا  -
فى خطاب من الحى أو الوحدة المحلیة المختصة بصالحیة المبنى لألشغال وتوافر الشروط الصحیة فى حالة التعدیل  -

 .   المبنى 
 .     إقرار من طالب الخدمة بتوفیر جمیع مستلزمات تشغیل الدار -

 :فى حالة تعدیل االشتراكات    -٤  
 .حساب ختامى للدار عن آخر عام  -
 .صورة من المستندات المؤیدة السباب التعدیل إن وجد  -

  : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:ثانیا   
  ١١١ من قانون ضریبة الدمغة رقم ٨٩مادة " ضریبة نوعیة على الرخصة  )  ة جنیھاتثالث( جنیھ ٣ ر-   

 "  وتعدیالتھ ١٩٨٠                  لسنة 

 ."  وتعدیالتھ ١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون  " مالیةرسم تنمیة موارد ) عشرة قروش   ( ١٠    
دیری  ة ل  دواعى العم  ل بھ  ا ال یتحم  ل    ف  ى حال  ة تع  دد نس  خ أو ص  ور الت  رخیص الت  ى تح  تفظ بھ  ا الم   : ملحوظ  ة 

 المتعام  ل معھ  ا س  وى الض  ریبة المس  تحقة عل  ى نس  خة واح  دة أو ص  ورة واح  دة م  ن تل  ك النس  خ          
 .او الصور

 : المحددة إلنجاز الخدمة  التوقیتات-: ثالثا   
 .            یتم البت فى طلب التعدیل خالل شھرین من تاریخ تقدیم الطلب 

 
 

حت إى مسمى یمكنك تأو مبالغ  إضافیة ل على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات فى حالة عدم الحصو
 - :تالیةاالتصال بإحدى الجھات ال

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

  .....................:مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت


