
 محافظة 
 مدیریة الشباب والریاضة 

 
 "١"مركز شباب نوعى / طلب اشھار ھیئة اھلیة 

 للعمل فى مجال رعایة الشباب والریاضة 

 

  بالمحافظة مدیر مدیریة الشباب والریاضة  / السید

 تحیة طیبة وبعد ،،، 

 .................................بمسمى ) مركز شباب نوعى / ھیئة اھلیة ( نتشرف بتقدیم طلب شھر  

 .........................محافظة ................. قسم / مركز ) .......................... مؤقت / دائم ( المقر 

 ..........................تلیفون ) .............................. اعتباریین / اشخاص طبیعیین ( عدد االعضاء 

 ) ........................................................بمركز الشباب النوعى/ بالھیئة ( االنشطة التى تمارس 

 .متر مربع ) ........................... مركز الشباب النوعى/   الھیئة  (مساحة

ف     ى تق     دیم اوراق الش     ھر ھ     و الس     ید  ) مرك     ز الش     باب الن     وعى / الھیئ     ة ( المن     دوب المف     وض م     ن 

 .عضو مجلس االدارة ..........................................

 باصدار ١٩٧٥ لسنة ٧٧برجاء التكرم باتخاذ االجراءات الالزمة للشھر وفقا الحكام القانون رقم  

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٨٢قانون الھیئات االھلیة لرعایة الشباب والریاضة وتعدیالتة والئحة مراكز الشباب رقم

  ،،،حتراموتفضلوا بقبول فائق اال

                                                                                         نائ     ب رئ     یس مجل     س االدارة                    رئ     یس مجل     س االدارة    مقدم الطلب   

 : ...................االســـم .........                : ..............          االســـــم :................م ـــاالس

 : ..................   التوقیع : ........................                         التوقیــع  ......: .........التوقیع 

 "  ١"مركز شباب نوعى  

  . مترا مربعا٥٠مساحتھ التقل عن   -

 ن من االنشطة الریاضیة او الثقافیة او االجتماعیة او الفنیة یقتصر النشاط فیة على نوعی  -

 
 

 ......................محافظة 
  الشباب والریاضةمدیریة 

 إیصال
 ………………………….………………/  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ………………………/اس  تلمت أن  ا  
  ول عل  ى الخدم  ة ـــــــــــــــــــــــــ  ـصمس  توفیا كاف  ة متطلب  ات الح )  مرك  ز ش  باب ن  وعى / ھیئ  ة اھلی  ة  ( ش  ھر بش  أن طل  ب  

 /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم ) المبالغ / المستندات ( 
 /         /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 توقیع الموظف المختص            
 

                            )  …………………………(   



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
حصول على الخدمات ال تیسیر فىشأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقموفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء

مركز شباب نوعى للعمل فى مجال رعایة الشباب / اشھار ھیئة اھلیة الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 
 .لشبابلمجلس القومى ل باوالریاضة 

  ٢٨/٦/٢٠٠٧الصادر تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج    
من تحدید   )المحافظاتو لشبابوالمجلس القومى لالجھاز المركزى للتنظیم واالدارة كثمرة للتعاون بین  (

 المحددة إلنجازھا ، أو  الزمنیةوقیتات المطلوبة للحصول على الخدمة والت والمبالغللمستندات واألوراق
 وذلك على النحو  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:التالى 
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 .قرار مجلس االدارة بتفویض احد اعضائھ فى تقدیم اوراق الشھر -
الغرض / ویجب ان یشتمل على االسم ومنطقة النشاط (مركز الشباب النوعى  / عقد تأسیس الھیئة -

 ولقبھ وسنھ وجنسیتھ ودیانتھ ومھنتھ وموطنھ والمدة الالزمة الستیفاء یینسالمؤسمنھ واسم كل من 
 . شروط الشھر 

 .محضر اجتماع الجمعیة العمومیة التأسیسیة  -
 .محضر  اجتماع مجلس االدارة االول  -
 مركز الشباب النوعى مطابقا للنموذج الذى تضعھ الجھة االداریة المركزیة / الساسى للھیئة النظام ا -
 ).الخ..... عقد تملیك / عقد ایجار ( مركز الشباب النوعى مقر ثابت / المستند الدال على ان للھیئة  -
 .رسم كروكى للموقع  -
 ) .الرسم للحاالت غیر المعفاة من ( االیصال الدال على سداد رسم الشھر  -

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 
رسم شھر بما الیجاوز خمسة جنیھات وذلك وفقا لقرار الجھة االداریة المختصة بتحدید فئات الرسم 

 .  وحاالت االعفاء منھ

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 

ب شھر ھیئة اھلیة او مركز شباب نوعى للعمل فى تعلن الجھة االداریة المختصة قرارھا فى طل       

 .مجال الشباب والریاضة خالل ثالثة اشھر من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا 

 مشھر ) مركز الشباب النوعى / الھیئة(        واذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشھر اعتبر

 .بحكم القانون 

 
أو مبالغ إضافیة تحت أى  مة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات حالة عدم الحصول على ھذه الخدفى

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


