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                           بمقابل قدره مجانا         :      االشتراك الشھرى للعضو 
     

  

طبق ا للمواص فات والمس تویات العام ة للخدم ة      ) الدار ( ویلتزم مجلس اإلدارة بان یكون نظام العمل بالمؤسسة     

  .والتى یصدر بتحدیدھا قرار من وزیرة التضامن االجتماعي ، كما یلتزم بتوفیر اشتراطات أمن الحریق

     

              المفوض القائم بأعمال الترخیص                            

   )......................(التوقیع                        /   /تحریرا فى     
 

 وزارة التضامن االجتماعى 
  ............ مدیریة التضامن االجتماعى  بمحافظة 

 یصالإ
 ........................................الطلب المقدم من السید ............. .........................../ استلمت أنا 

 مس توفیا المس تندات   ....................................بشأن طلب ترخیص ....................... بصفتھ المفوض من قبل جمعیة     
 /    /  بتاریخ    .. ................للحصول على الخدمة وقید الطلب برقم المطلوبة 

 توقیع الموظف المختص                                                                         /    /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة    
 

     .......... ).........….(..... 

 بیانات عامة

 وصف المكان

       مؤجر             مملوك     سند حیازة الدار

              المساحة المبنیة                   المساحة الكلیة بالمتر    

      عدد  عدد    عدد      
     صالة   غرفة     ،:           دور   تحتوى على   : األماكن المخصصة للخدمة  

      عدد  عدد                                                 عدد
                      مطبخ ،                   دورة میاه مطعم  ،    :        وصف المرافق وتوزیعھا على المكان 

 ) :ان وجدت ( بیان الحدیقة أو الفناء 
        عدد 

 نزیل                        الفئة التى تخدمھا الدار:               سعة الدار 
 )مختلط / ناث ا/ ذكور ( النوع :                                             االعمار   

 جنیھ  .. (  ) جنیھ   ثالثة..(   )     جنیھ   ثانیة .. (   ) أولى  )  بالنسبة لدار المغتربین والمغتربات ودار المسنین(  :مستوى اإلقامة



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حص  ول عل  ى الخ  دمات   ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  مجل  س ال  وزراء  وفق  ا لق  رار رئ  یس م       

حض انة  / مؤسس ة ایوائی ة   / دار للمس نین  / دار للمغتربین والمغترب ات   ( طلب ترخیص الجماھیریة ومنھا خدمة    

 .  التضامن االجتماعيبوزارة) ایوائیة 

 . ٢٧/٣/٢٠٠٨ ارد بھــذا النموذج الصادرتلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــو   

م ن   ) الجھ از المرك زى للتنظ یم واإلدارة وم دیریات التض امن االجتم اعى بالمحافظ ات        كثمرة للتع اون ب ین      (  

أو  المحددة إلنجازھا ،  الزمنیةوالتوقیتات  المطلوبة للحصول على الخدمة  والمبالغ تحدید للمستندات واألوراق  

 وذل ك عل ى النح و     - ترتب المسئولیة  لذلكوأى مخالفة  - عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا       ناإلعال

 - :التالى 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
بھ أن الغرض من االستئجار ممارسة النشاط المطل وب  أو عقد إیجار مبینا ) الدار  ( سند ملكیة للمكان     -

 .الترخیص لھ 
 .لجھة المختصة بشئون اإلسكان والمرافق یصالحیة المكان ومرافقھ وسالمتھا شھادة من ا -
وفى حالة إنشاء مبانى جدیدة یقدم رسم ھندسى للمبانى المراد إنشاؤھا لھذا الغرض وملحقاتھ ومرافقھ        -

 ) .الصحیة العامة معتمدا من مھندس نقابى معمارى  
 .الالئحة الداخلیة وشروط القبول  -

وال یقوم المف وض ب اطالع الموظ ف المخ تص عل ى م ا یفی د تفویض ھ م ن مجل س إدارة                 وفى جمیع األح   •
  .المؤسسة أو الجمعیة باتخاذ إجراءات الترخیص

 
 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 
  من قانون ضریبة الدمغة ٨٩مادة " ضریبة نوعیة على الرخصة  )  ثالثة جنیھات( جنیھ ٣ ر-     

 " . وتعدیالتھ ١٩٨٠ لسنة ١١١            رقم       

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

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

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 .للبت فى الطلب :  ثالثــــــــون یوما    -
للمعاینة والتحقق من استیفاء ال دار لجمی ع المواص فات المطلوب ة وتب دأ م ن ت اریخ        : خمسة عشر یوما     -

تض امن االجتم اعي بانتھائ ھ م ن اس تیفاء ال دار          إخطار طالب الترخیص لمدیریة ال    
 .لجمیع الشروط والمواصفات 

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

تح ت أى مس مى   إض افیة   أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات         
 -:  بإحدى الجھات اآلتیة یمكنك االتصال

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

  :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت


