
 
                                 محافظة

 مدیریة الشباب والریاضة 

 العاملة   للھیئاتإنشائیة إعانةطلب الحصول على 
 فى مجال الشباب والریاضة

 
 مدیر مدیریة الشباب والریاضة بالمحافظة / السید 

 ..…تحیة طیبة وبعد 

 -: المنشآت الموضحھ فیما بعد ستكمال ال/برجاء التكرم بالموافقھ على صرف اعانھ النشاء 
 .  ……………………… ………...…………………………)بمالع/مراكز ( اقامة منشآت جدیدة  -
 . …………………………….………………….…………...…………………لمنشآتاستكماال -

 -:وفیما یلى البیانات التفصیلیة 
 ……………....…………...…………دائرة النشاط  .…………………………………………اسم الھیئة 

 …………………………………………………………………..……………….………مقرھا الدائم 
 …………..……………)دائم / مؤقت ( نوع االشھار.  …………………………………رقم وتاریخ االشھار 

              ف        ط  س       
 .…….………       ….….….……         …….…....…     ومالعبھا مساحة االرض المقام علیھا منشآت الھیئة 

 …...………………………)الھبة / البیع /التبرع /  االیجار  /قرار تخصیص( ة عن طریق آلت ھذه األرض إلى الھیئ
 -) :إن وجدت ( االعانات السابق الحصول علیھا والغرض الذى صرفت من أجلھ 

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

 

 .ومرفق المستندات المطلوبة 

 لوا بقبول فائق االحترام،،،   وتفض

 

 رئیس مجلس االدارة 

 ......…...…….. :  االسم                                                                               
 .....…....…….. :التوقیع                                                                                    

 
 
 

 ایصال
 ..……………………………………الطلب المقدم من السید . ………...…..….....………………استلمت أنا

بشأن طلب  الحصول على إعانة انشائیة للھیئات العاملة فى مجال الشباب والریاضة مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة 
 /  / بتاریخ.   …………وقید الطلب برقم ) . أوراق -مستندات ( 

 /  / لتاریخ المحدد النجاز الخدمة ا
 توقیع الموظف المختص             
           

(                              )                     

 یصرف ھذا النموذج مجانا



 
                                القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة

 
عل ى الخ دمات   الم واطنین   حص ول   ف ى ش أن تبس یط إج راءات    ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨رق م   لق رار رئ یس مجل س ال وزراء     وفقا

 ب  وزارة الش  باب ،   ف  ى مج  ال الش  باب والریاض  ة  للھیئ  ات العامل  ة إنش  ائیة إعان  ةطل  ب الحص  ول عل  ى  الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة  
ة للتعاون بین وزارتى كثمر - ١/١٢/٢٠٠٠للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  وفقاالجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة  تلتزم

للحص ول عل ى الخدم ة ، والتوقیت ات      لمطلوب ة ا من تحدید للمستندات واألوراق ، والمبالغ -والشباب والمحافظات  التنمیة االداریة
ك  الطلب المق دم للحص ول علیھ ا ، وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة وذل         فىالمحددة إلنجازھا ،  أو اإلعالن عن رأیھا  الزمنیة
 : التالى النحوعلى 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 : صورة المستند الدال على ملكیة االرض أو تخصیصھا للھیئة واالصل لالطالع وذلك على النحو التالى  -
 : فى حالة التخصیص  -
  ) الطالعلاالصل ( صورة قرار تخصیص معتمد من السید المحافظ المختص محدد بھ المساحھ والحدود   -
 : فى  حالة االیجار     -
      االصل لالطالع ، وفى ھذه الحالة یشترط و عاما٢٥یجار االصلى من جھة حكومیة لمدة التقل عن الصورة عقد ا  -

 .علیھا      موافقھ الجھة المؤجرة على إقامة المنشأت 
  : التبرع   /الھبة/ حالة البیع   فى -
 . جل تسجیال نھائیا واالصل لالطالع صورة عقد البیع أو الھبة أو التبرع مس  -
 . متھا ابیان تفصیلى بالمنشآت المراد اقامتھا والخطة الزمنیة الق  -
 نیة بقیمة التكالیف معدة بمعرفة مھندس معتمد نقابیا ومعتمدة      ی والشروط والمواصفات والمقایسات التثماتالرسوم  -

  أو االدارة الھندسیة بالمجالس المحلیة أو المكاتب االستشاریة ومختومة من مدیریات االسكان والتشیید بالمحافظات
        . الكبیرة فى حالة المشروعات  -
تعھد كتابى من ثالثة نسخ أصلیة موقعا علیھا من رئیس وأعضاء مجلس ادارة الھیئة ب تحملھم بص فتھم  الشخص یة           -

      وااللتزام بالتنفی ذ  المعدة فى ھذا الشأنواصفات وبالتضامن الكامل فیما بینھم مسئولیة التنفیذ طبقا للشروط والم    
 . تاریخ طلب صرف االعانة منفى مدة التزید عن سنھ 

 . تاریخ طلب االعانة فى الحساب الختامى والمیزانیة للھیئة فى نھایة السنة المالیة مع بیان االرصدة النقدیة   -
المس تخلص الفعل ى ع ن                  ص ورة  ئ ة تلت زم الھیئ ة بتق دیم     فى الحاالت التى یكون قد سبق ص رف اعان ات انش ائیة للھی            -

االنشاءات التى تمت والمنصرف عنھا االعانة معتمدة ومختومة من مدیریة االسكان أو االدارة الھندسیة بالمج الس     
 .المحلیة التابع لھا الھیئة 

وتقری ر  ) اس تكمال  / اء جدی د  انش  (  المطلوب ة  االحوال یقوم القسم الھندسى بالمدیری ة بالمعاین ة لالعم ال          وفى جمیع  -
صالحیة الموقع المقترح لتنفیذ المشروع أو معاینة ماتم من أعمال ومدى مطابقتھا للغرض الذى ص رفت م ن        مدى  

 .أجلھ  االعانة  
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا 

 .     تقدم الخدمة مجانا 
 : إلنجاز الخدمة التوقیتات المحددة  :  ثالثا 

     تعلن جھة االدارة قرارھا فى طلب الحصول على االعانة االنشائیة للھیئات العاملة فى مجال الشباب والریاضة  فى موعد 
 . غایتھ ثالثة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب 

 
 
 

 
مبالغ تحت أى مسمى یمكنك االتصال أو أیة اضافیة فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات 

 : بإحدى الجھات التالیة 
 :  ت  المحافظة   

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


