
 
 وزارة التضامن االجتماعى

  مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة....................
 .......................... اإلدارة االجتماعية

 
 حضانة دار   طلب ترخيصنموذج 

 ( أشخاص اعتباريون  أشخاص طبيعيون /) 
 أوال : بيانات عامة :

 األشخاص الطبيعيون . .1
 ........................................ المهنة ..........................................اسم طالب الترخيص .......

 الجنسية ...................................... المؤهل الدراسى ......................................................
 ...................... رقم التليفون ..........................ممثل طالب الترخيص إن وجد .......................

 عنوان السكن ..........................................................................................................
 ................ة إصدارها ......................... تاريخ صدورها :     /    /      جه الرقم القومى...........

 يراعى استيفاء البيانات السابقة فى حالة تعدد األفراد المؤسسين .

 االعتباريون ) جمعيات أهلية / شركات ومؤسسات وهيئات ( . صاألشخا .2

 .................اسم الهيئة طالبة الترخيص ..................................... رقم وتاريخ اإلشهار .............
 عنوان الهيئة أو الجمعية ......................................... رقم التليفون ......................................

 ثانيا : موقع ومواصفات المبنى المخصص لدار الحضانة :
 التى تخدمها الدار ............................ عنوان الدار ................................................. المنطقة

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

 بيانات خاصة بنظام العمل بالدار .
 اسم الدار..........................سعة الدار ....................فترة الرعاية ) نهارية / ايوائية (  ...............

 أربع سنوات( ............... )من سنتين إلى  عادية -) من المهد إلى سنتين ( ............  رضعنوع الرعاية :  
 نوعية األطفال ) أسوياء / معاقين ( ..................................................................................
 قيمة االشتراك ) شهرى / ربع سنوى / نصف سنوى / سنوى ( ..................... رسم القيد .................

 مأل بمعرفة مديرية التضامن االجتماعى المختصة .بيانات ت
 تاريخ تقديم الطلب:    /    /       رقم القيد بسجل الطلبات ........................................................

 .......................................................................................................... ةرأى المديري
.......................................................................................................................... 

 .....رقم وتاريخ إخطار مقدم الطلب بالرأى..........................................................................
  توقيع المدير العام          توقيع رئيس القسم        توقيع الموظف المختص   
 ..........................        .....................           .................... 
                           تحريرا فى :     /     /                                      

 
 
 
 
 
 

 التضامن االجتماعى.....وزارة 

   مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة....................
 ..................... اإلدارة االجتماعية

 يصالإ
 ............................................................................./...... الطلب المقدم من السيد ............................................./ استلمت أنا 

 قيد الطـــلب و الحصول على الخدمة أشخاص طبيعيون/ أشخاص اعتباريون ( مستوفيا كافة مستندات)  حضانة بشأن طلب ترخيص دار
 برقم .................. بتاريخ :    /     /                                  

                                                                                                                      
 توقيع الموظف المختص             

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :    /     /

............................ ( ) 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
حصسول علسى الخسدمات الجماهيريسة ال تيسسيرفسى شسأن 1998لسسنة  4248 رقسملقرار رئيس مجلسس السواراء وفقا      

 بواارة التضامن االجتماعى.) أشخاص طبيعيون / أشخاص اعتباريون ( حضانة طلب ترخيص دار ومنها خدمة 
 .     . 27/3/2008الصادر بتاريخ ا النموذج تلتام الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذ 
( مسسن تحديسسد  الجهسساا المركسساى للتنوسسيم واإلدارة ومسسديريات التضسسامن االجتمسساعى بالمحافوسسات) كثمسسرة للتعسساون بسسين   

عسن  نأو اإلعساالمحسددة إلنجااهسا    الامنيسة والتوقيتسات المطلوبة للحصول على الخدمسة والمبالغ للمستندات واألوراق
 - وذلك على النحو التالى :  -ترتب المسئولية  لذلك وأى مخالفة  -ا فى الطلب المقدم للحصول عليها رأيه

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :
 بالنسبة لألشخاص الطبيعيون. –أ  
 مع تقديم األصل لاطاع .  اثبات الشخصيةصورة  مستند  -

 اصل صحيفة الحالة الجنائية . -

ان يكسون موثقسا بالشسهر العقسارى  ىلملكيسة أو اإليجسار للمكسان المخصسص القامسة السدار علسصورة من عقسد ا -
 وفى حالة اإليجار التقل مدة العقد عن خمس سنوات .

 خطاب من اإلدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بصاحية المقر القامة الدار . -

 خطاب من الدفاع المدنى يثبت صاحية المقر للدار . -

 ر من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلامات تشغيل الدار .إقرا -

 يوم من تاريخ صدور الترخيص . 30إقرار من طالب الخدمة بإعداد الئحة داخلية للدار خال  -

 إقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من ووائف عامة . -

 إقرار بعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية . -

 ة لألشخاص االعتباريون .بالنسب -ب 
البطاقسسة الشخصسسية أو العائليسسة وصسسحيفة الحالسسة  صنفسسس المسسستندات السسسابق اإلشسسارة إليهسسا فيمسسا عسسدا مسسا يخسس    

الجنائية وإقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من ووائف عامة وإقرار بعدم سبق الحرمسان المؤقست أو النهسائى مسن 
 -تندات التالية :إدارة مؤسسة تربوية باإلضافة إلى المس

 صورة معتمدة من الحساب الختامى للجمعية أو الهيئة . -

 -صورة من تفويض الهيئة للشخص القائم  بطلب الترخيص موضحا بها : -

 . اسم المفوض بطلب الترخيص 

 . وويفته داخل الهيئة 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :
 -اآلتية : عند استخراج الترخيص يتم سداد الرسوم 

 قرش  جنيه
 ثاثة جنيهات ضريبة نوعية  3ــ       
 عشرة قروش رسم تنمية موارد  ــ    10 

المتعامسل معهسا سسوى  لفى حالة تعدد النسسخ أو الصسور التسى تحستفو بهسا المديريسة لسدواعى العمسل بهسا ال يتحمس -
 ور .صورة واحدة من تلك النسخ أو الص والضريبة المستحقة على نسخة واحدة أ

 ملحوظة : تعفى تراخيص الدور التى تنشئها الجمعيات األهلية أو المؤسسات الخيرية من هذه الرسوم .
 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

 ثاثــــــــون يوما :  للبت فى الطلب . -
تبسدأ مسن تساريخ إخطسار خمسة عشر يوما  : للمعاينة والتحقق من اسستيفاء السدار لجميسع المواصسفات المطلوبسة و -

طالب الترخيص لمديرية التضامن االجتماعى بانتهائه من استيفاء السدار لجميسع الشسروط 
 والمواصفات .

 خمسة عشر يوما  : إلصدار الترخيص فى حالة استيفاء الدار لكافة المواصفات المطلوبة . -
 
 

تحىت أ  مسىىمى إضىىافية  أو مبىالغسىتندات فىى حالىة عىىدم الحصىول علىىى الخدمىة فىى التوقيىىت المحىدد أو طلىىب م     
 -يمكنك االتصال بإحد  الجهات اآلتية : 

 المحافوة ت:
 02/ 2902728هيئة الرقابة اإلدارية المركا الرئيسى بالقاهرة   ت   

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافوة  ت :


