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م والتي تنص على )ال يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة  2014الحضانة لسنة  ( من قانون تنظيم دور  5مالحظة هامة: بناء على املادة رقم ) 

، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من اإلدارة( وعليه ننوه على منع مزاولة نشاط الحضانة إال بعد اعمل من أعماله

 .لتعليم والتعليم العاليالحصول على الرخصة من وزارة التربية وا

 

 pnd@edu.gov.qa: رونيتكلإبريد 

 مالحظات اإلدارة املختصة الجهة املعنية  املستند املطلوب 

صورة من البطاقة  )آلي  طلب فتح حضانة جديدة تعبئة

 ن املؤهل العلمي(مصورة -الشخصية

وزارة التربية والتعليم 

 العالي والتعليم 

 الشركاء )الشركات( -صاحب الترخيص + مديرة الحضانة إدارة دور الحضانة 

 شهادة حسن السيرة والسلوك 

 الشركاء+ املديرة( -)صاحب الترخيص
 إدارة دور الحضانة  كتاب املخاطبة يصدر من  إدارة األدلة واملعلومات الجنائية  وزارة الداخلية 

وزارة التربية والتعليم  مبدئية ملعاينة املبنى  زيارة

 والتعليم العالي 

  إدارة دور الحضانة 

افقة مبدئية من البلدية على املبنى    إدارة التسجيل والتراخيص التجارية  وزارة التجارة والصناعة  أخذ مو

 صورة من عقد إيجار املبنى

 صورة من سند ملكية املبنىأو 

 وزارة البلدية والبيئة 

 وزارة العدل 

 مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات 

 العقاري والتوثيق التسجيل إدارة 

 من مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات 
ً
 أن يكون موثقا

 من إدارة 
ً
 العقاري والتوثيق  التسجيلأن يكون موثقا

   كهرماء  فاتورة كهرماء 

 إدارة دور الحضانة  كتاب املخاطبة يصدر من  إدارة التسجيل والتراخيص التجارية  وزارة التجارة والصناعة  السجل التجاري صورة من 

 إدارة دور الحضانة  كتاب املخاطبة يصدر من  إدارة املرور  وزارة الداخلية  خطاب يفيد بصالحية موقع املقر إلقامة حضانة 

بتوفر مواصفات األمن والسالمة باملبنى خطاب يفيد 

 )تركيب كاميرات في الحضانة من شركات معتمدة( 

 إدارة دور الحضانة  كتاب املخاطبة يصدر من  إدارة الدفاع املدني  وزارة الداخلية

 صورة من الرخصة التجارية 

 

 إدارة دور الحضانة  املخاطبة يصدر من كتاب  إدارة التسجيل والتراخيص التجارية  وزارة التجارة والصناعة 

  اإلدارة العامة للجوازات  وزارة الداخلية صورة من بطاقة قيد املنشأة لدار الحضانة

افقة وزارة الصحة العامة على وحدة اإلسعافات األولية   تإدارة ترخيص واعتماد منشآ وزارة الصحة العامة مو

 الرعاية الصحية 

 

بااللتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية تعهد 

 والتعليم والتعليم العالي 

وزارة التربية والتعليم 

 والتعليم العالي 

  إدارة دور الحضانة 

 العمل أن تكون موثقة من إدارة عالقات العمل بوزارة  إدارة عالقات العمل  وزارة العمل  الئحة تنظيم العمل 

 أن تكون موثقة من إدارة عالقات العمل بوزارة العمل  إدارة عالقات العمل  وزارة العمل  الئحة الجزاءات

ريال قطري باسم دار الحضانة ولصالح  100,000املبلغ   ال يشترط بنك محدد  إحضار خطاب الكفالة املصرفية 

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على أن يكون 

وان ال تقل مدة صالحية الكفالة   الخطاب باللغة العربية

 عن عام. 

وزارة التربية والتعليم  الزيارة النهائية ملعاينة تجهيزات دار الحضانة

 والتعليم العالي 

  إدارة دور الحضانة 
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