
 …………………محافظة 
 مدیریة الشباب والریاضة

 ……………………اداره 
 

 طلب قید عضویة بمركز شباب
 /       / تاریخ المیالد      ………………………………………………………………………: االسم 

 …………….……تلیفون .. ….………….………… جھة العمل …………………………………………الوظیفة 
 .......................................................قومىالرقم البطاقة رقم 

 ……….………… تلیفون ……………………………………………………………………………: عنوان السكن 
 .……………………………………………………………………………….………………………سبب االشتراك 

……………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

 منتسب/  عامل :نوع العضویة 
 ..........................لعضویة مركز / ...................................... نزكى نحن الموقعین ادناه السید 

 -:االسم
 ................. التوقیع ..…….…………  رقم العضویــــة ………………………………………………… - ١
 ................. التوقیع ..…..…........…  رقم العضویــــة ………………………………………………… -٢

 توقیع الطالـــــب                                       
          )      …………( ......... 

 رئیس مجلس اإلدارة/ السید 
       تحیة طیبة وبعد ،،،

أننى اطلعت على نظ ام  بالمركز مع العلم ب) منتسبا / عامال (       أرجو التكرم بالموافقة على قبولى عضوا    
المركز وسأبذل جھدى الكون أمینا وحریصا على تحقیق أھدافھ وسأقوم بسداد االشتراك المقرر طبقا الحكام 

 .الالئحة المالیة فور قبول طلبى 
 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام                         

 توقیع الطالـــــب          
          )      …………...( ...... 

 
 قرار مجلس اإلدارة 

 
 .………………… بالجلسة رقم ……………………مجلس اإلدارة على قبول عضویة   

 
 /      /    .بتاریخ     

 رئیس مجلس اإلدارة   مدیر عام المركز       
     )…………………(..  )        ………………………(. 
     

 ............ بمحافظةمدیریة الشباب والریاضة
 ….………..…… إدارة 

 إیصال
 .………..………….………………..……………………/ الطلب المقدم من السید . …………………………………………/ استلمت أنا 

 مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول عل ى ال دم ة وقی د        ………………………………………بشأن طلب قید عض ویة بمرك ز ش باب      
 :     /      /بتاریـــــــخ . ………….………الطلب برقم

 /       /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      
 توقیع الموظف المختص                   

                  ) …………………( .. 

 وافـــــق

 لم یوافق

 
 صــورة

شخصیة 
 حدیثـــة



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 

ج   راءات حص   ول  ف   ى ش   أن تبس   یط إ١٩٩٨  لس   نة ٤٢٤٨ رق   موفق   ا لق   رار رئ   یس مجل   س ال   وزراء 

  . بوزارة الشبابالمواطنین على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب قید عضویة بمركز شباب

 ١/٣/٢٠٠٣تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدی  ـم الخدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بتاری  ـخ         

م  ن تحدی  د للمس  تندات واألوراق  ) كثم  رة للتع  اون ب  ین وزارت  ى التنمی  ة اإلداری  ة ، الش  باب والمحافظ  ات     ( 

والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا ،  أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب              

 : وذلك على النحو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -المقدم للحصول علیھا 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 س نة یق دم ص ورة    ١٦ أقل م ن  إذا كان طالب العضویةو) األصل لالطالع (  لرقم القومىابطاقة صورة   -

 .لولى األمر مع االطالع على األصل  الرقم القومىبطاقة 

 . صورة فوتوغرافیة حدیثة ٢عدد  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 .        تقدم الخدمة مجانا 

 

 -:ة إلنجاز الخدمة التوقیتات المحدد: ثالثا

 .        یتم البت فى الطلب خالل شھر من تاریخ تقدیمھ 

 

  

 

 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو مبالغ تحت أى مسمى 

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 
 : المحافظة ت 

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: ى بالقاھرة ت ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیس
 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظــــة ت 


