محافظة
مديرية الشباب والرياضة
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صــورة
شخصية
حديثـــة

…………………

االسم  ............................................... :تاريخ امليالد

/

/

الوظيفة .........................

جهة العمل  ......,.............................................الرقم القومى ................................................
تليفون عمل  ........................حممول  ...........................عنوان السكن ,,,.................................
تليفون منزل ..................................... :
األنشطة اليت أرغب يف ممارستها باملركز ................................................................................
...................................................................................................................................

تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم باملوافقة علي قبولي ( عامالً  /منتسباً ) باملركز مع العلم بأنين اطلعت علي نظام املركز وسأبذل
جهدي آلكون أميناً وحريصاً علي حتقيق أهدافه واإللتزام بسداد اإلشرتاك السنوي املقرر وفقاً لنص املادة
( )21من الئحة النظام األساسي ملراكز الشباب واإللتزام بنص املادة (  )12واملادة (  ) 12من الالئحة املالية
واليت تنص علي  ....وتسقط العضوية إذا مل أقم بسداد اإلشرتاكات ثالث سنوات متتالية  ..وذلك بغري حاجة
إلي إنذاري أو إخطاري وذلك فور قبول طليب 2
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
( ) ...................
مديرية الشباب والرياضة بمحافظة ..............
إدارة .............................
استلمت أنا  ..................................... /الطلب املقدم من السيد ............................................ /
بشأن طلب قيد عضوية مبركز شباب مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة وقيد الطلب برقم ...........
بتاريـــــــخ / :

/

التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

/

/

توقيع الموظف المختص
( ) ......................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شى ت تيسىير حصىو المىواينيت ىلى الخىدما
الجماهيرية ومنها خدمة يلب قيد ىضوية بمركز شباب .
تلتىىىزم الجهىىىا اإلداريىىىة المينيىىىة بتقديىىىـم الخدمىىىة وفقىىىا للىىىوارد بهىىىاا النمىىىواد الصىىىادر بتاريىىىـخ 4184/88/8
( كثمرة للتياوت بيت الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ووزارةالشباب والمحافظا ) مت تحديد للمستندا واألوراق
والمبالغ الميلوبة للحصو ىل الخدمة والتوقيتىا الزمنيىة المحىددة إلنجازهىا

و اإلىىعت ىىت ر يهىا فى اليلىب

المقدم للحصو ىليها  ..و ى مخالفة لالك ترتب المسئولية  -والك ىل النحو التال :

وال  :المستندا واألوراق الميلوبة :
 - 8صورة بياقة الرقم القوم ( األص لعيعع ) 1
 – 4صورة شهادة الميعد ( األص لإليعع ) ألق مت  81سنة 1
 – 3صورة ايصا مياة و كهرباء و تليفوت و غاز إلثبا مح اإلقامة1
 – 2صورة قسيمة الزواد 1
 - 5ىدد (  ) 4صورة فوتوغرافية حديثة .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصو ىل الخدمة :
 يضع مجلس اإلدارة فئا اإلشتراك السنوي لك مت نواع اليضوية بما ال يقى ىىت خمسىة جنيهىا وال يزيىدىت ثعثيت جنيها
 -يجوز زيادة الحد األقصي لإلشتراك السنوي بيد موافقة مديرية الشباب والرياضة المختصة1

ثالثا :التوقيتا المحددة إلنجاز الخدمة -:
يتم الب ف اليلب خع شهر مت تاريخ تقديمه .

ف حالة ىدم الحصو ىل الخدمة فى التوقيى المحىدد و يلىب مسىتندا إضىافية و مبىالغ تحى
االتصا بإحدى الجها التالية :
المحافظة :
هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيس بالقاهرة 14 / 4914044 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظــــة :

ى مسىم يمكنىك

