محافظة
مديرية الشباب والرياضة

يصرف هذا النموذج م انا

السيد  /مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف باالحاطة بان جملس ادارة  ..........................جبلسته  ...............املنعقدة بتاريخ

/

/

قد وافق على مجع مال بغرض ........................................................
وفيما يلى البيانات التفصيلية الالزمة الصدار الرتخيص املطلوب :
اسم اهليئة  .......................................................دائرة النشاط .....................................
عنوان اهليئة .........................................................................................................
رقم وتاريخ االشهار  ....................................نوع االشهار ( مؤقت /دائم )........................
املبالغ املطلوب مجعها  ..........................تاريخ مجع املال خالل الفرتة من ..........اىل .............
وسيلة مجع املال ( حفالت /مباريات رياضية /سوق خريى /طوابع /ايصاالت /صناديق ) ...................
مكان مجع املال  ........................................نطاق مجع املال ........................................
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
مقدم الطلب:

رئكككككككككككككككي

السككككككككككككككك ر ير :

م لككككككككككككككك

ا ســـم ................ :

ا ســـــم ....................... :

ا ســـم ................... :

ال وقيع ............... :

ال وقيــع ........................ :

ال وقيع ................... :

ا دار

خا م الهيئة

محافظة ......................
مديرية الشباب والرياضة

استلمت أنا  ……………………… /الطلب
طل

املقبدم مبن السبيد  ………………………….……………… /بشبنن

اصدار تراخيص مجع املال للهيئات العاملة فى جمال رعايبة الشبباب والرياضبة ( اقامبة حفبالت  /مباريبات

رياضبببببية /سبببببوق خبببببريى /اصبببببدار طواببببببع /ايصببببباالت /صبببببناديق) مسبببببتوفيا مافبببببة متطلببببببات احلصبببببول
على اخلدمة ( املستندات) وقيد الطل برقم …………… .بتاريخ /
/
/
ال اريخ المحدد إلن از الخدمة

/
وقيع الموظف المخ ص
( ………………… )

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئي م ل الوزراء رقم  2424لسنة  8994فىشأن يسير الحصول على الخدمات ال ماهيرية ومنها
خدمة طلب اصدار راخيص مع المال للهيئات العاملة فى م ال رعاية الشباب والرياضة بوزار الشباب .
ل زم ال هات اإلدارية المعنية ب قديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر ب اريــخ  ( 4002/88/8ثمر
لل عاون بين ال هاز المر زى لل نظيم وا دار ووزار الشباب والمحافظات ) من حديد للمس ندات واألوراق والمبالغ
المطلوبة للحصول على الخدمة وال وقي ات الزمنية المحدد إلن ازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول
عليها  -وأى مخالفة لذلك ر ب المسئولية  -وذلك على النحو ال الى -:

أو  :المس ندات واألوراق المطلوبة :
مس ندات واوراق رئيسية طلب فى ميع الحا ت :
 خطاب ال فويض الصادر من م ل ا دار حد ا عضاء او لمدير النادى با خاذ ا راءات طلب ال رخيصب مع المال .
 صور محضر لسة م ل ا دار الذى قرر فيه قديم طلب مع المال للحصول على ال رخيص الالزم . صور من اخر حساب خ امى وميزانية عن اخر سنة مالية مع شهاد من البنك بالرصيد النقدى للهيئة معايضاح رصيد الصندوق ايضا فى اريخ قديم مع المال .
مس ندات واوراق قدم عند طلب ال رخيص باقامة حفل او مبارا او سوق خيرى
 بيان مفصل عن الغرض او المشروع المراد نفيذه من عمليه مع المال و اليف هذا المشروع . بيان موضح به عدد ال ذا ر وفئا ها وسعة الم ان المزمع اقامة الحفل /المبار  /السوق الخيرى عليه . ميزانية قديرية بايرادات ومصروفات الحفل او المبارا او السوق الخيرى المزمع اقام ه . بيان بالمصنوعات المطلوب بيعها فى السوق الخيرى  ،و لفة ل منها والقيمة المحدد لبيعها .اقرار ي ضمن ما يلى :
 عدم بيع الحفالت او ذا ر المباريات ب افة انواعها ومس ويا ها الى م عهديه . ا ل زام بايداع حصيلة ال مع اول بأول فى البنك المودع به اموال الهيئة وموافا ال هة ا دارية المخ صةببيان الحصيلة ( مفردات ا يردات والمصروفات ) خالل شهر على ا ثر من اريخ ان هاء مد ال رخيص .
مس ندات واوراق قدم عند طلب ال رخيص باصدار طوابع او ايصا ت او صناديق :
 بيان بعدد الطوابع وقيمة ل طابع او عدد ا يصا ت او الصناديق . -بيان باما ن البيع .

ثانيا  :المبالغ المقرر للحصول على الخدمة :
قدم الخدمة م انا .

ثالثا :ال وقي ات المحدد إلن از الخدمة :
علن هة ا دار قرارها فى طلب ال رخيص ب مع مال للهيئات العامة فى م ال رعاية الشباب والرياضة وفقا
للوسيلة المحدد للطلب فى موعد غاي ه خمسة عشر يوما من اريخ قديم الطلب مس وفيا .
فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى ال وقيت المحدد أو طلب مس ندات إضافية أو مبالغ حت أى مسمى يم نك
ا صال بإحدى ال هات اآل ية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المر ز الرئيسى بالقاهر ت 04 /4904044 :
م ب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

