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 القواعد الحاكمة الداء والحصول على الخدمة

 بشأن تیسیر الحصول على خدمات الشئون االجتماعیة 1998 لسنة 2922وفًقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 ومنھا خدمة طلب استخراج ترخیص حضانة أفراد.

تلتزم جمیع الوحدات بالمستندات والرسوم والتوقیتات الموضحة فیما بعد وال یجوز طلب مستندات أو رسوم أضافیھ 
 مع االلتزام بالتوقیتات المحددة إنجاز الخدمة، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى:

 أوًال: المستندات واألوراق المطلوبة وتشمل:

 بالنسبة لألشخاص الطبیعیون .أ
 

 صورة البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز سفر مع األطالع على األصل. -
 أصل صحیفة الحالة الجنائیة. -
صورة من عقد الملكیة أو اإلیجار للمكان المخصص إلقامة الحضانة على أن یكون موثًقا بالشھر العقارى وفى  -

 حالة اإلیجار التقل مدة العقد عن خمس سنوات.
 خطاب من اإلدارة الھندسیة بالوحدة المحلیة المختصة بصالحیة المقر ألقامة دار حضانة. -
 خطاب من الدفاع المدنى یثبت صالحیة المقر للحضانة. -
 إقرار من طالب الخدمة بتوفیر جمیع مستلزمات تشغبل الدار. -
 یوم من تاریخ صدور الترخیص (من أصل 30إقرار من طالب الخدمة باعداد الئحة داخلیة للدار خالل  -

 وصورتین).
 إقرار بعدم سبق الفصل التأدیبى من وظائف عامة. -
 إقرار بعدم سبق الحرمان النھائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربویة. -

 

 بالنسبة لألشخاص الطبیعیون -ب

نفس المستندات السابق االشارة إلیھا فیما عدا ما یخص البطاة الشخصیة أو العائلیة وصحیفة الحاةل الجنائیة وإقرار 
عدم سبق الفصل التأدیبى من وظائف عامة وإقرار عدم سبق الحرمان المؤقت أو النھائى من إدارة مؤسسة تربویة 

 باالضافة إلى المستندات التالیة:

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

............................................................................................  اسم المفوض بطلب الترخیص 

........................................................................................................  وظیفتھ داخل الھیئة 

 ثانیًا: الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة:

 تؤدى الخدمة مجاًنا 

 ثالًثا: التوقیت الزمنى للحصول على الخدمة وفًقا لما یلى:

  یوًما (ستون یوًما) للبت فى طلب وإصدار الترخیص60
  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التویت المحدد، أو طلب مستندات أو رسوم إضافیة یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة:

 03/2425427فاكس 03/2425327المحافظة: ت 

 الرقابة االداریة : بالبرید

24000100 /02 وزارة التنمیة االداریة: ت   
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