
 محافظة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 

 "1طلب اشهار هيئة اهلية / مركز شباب نوعى "

 للعمل فى مجال رعاية الشباب والرياضة 

 

  بالمحافظةمدير مديرية الشباب والرياضة  /  السيد

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 ..................نتشرف بتقديم طلب شهر ) هيئة اهلية / مركز شباب نوعى ( بمسمى ............... 

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

 عدد االعضاء ) اشخاص طبيعيين / اعتباريين ( .............................. تليفون ..........................

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

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

المندددددوب المفددددول مددددن ) الهيئددددة / مركددددز الشددددباب النددددوعى ( فددددى تقددددديم اورا  الشددددهر هددددو السدددديد 

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

باصددار  1975لسنة  77برجاء التكرم باتخاذ االجراءات الالزمة للشهر وفقا الحكام القانون رقم  

  .2002لسنة  882قانون الهيئات االهلية لرعاية الشباب والرياضة وتعديالتة والئحة مراكز الشباب رقم

 ،،، حتراموتفضلوا بقبول فائق اال

                                                                                         نائددددب رئدددديال مجلددددال االدار                     رئدددديال مجلددددال االدار                      مقدم الطلب   

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

 التوقيــع : ........................                التوقيع : ..................             ......التوقيع : .........

 "  1مركز شباب نوعى " 

 . مترا مربعا 50مساحته التقل عن   -

 ن من االنشطة الرياضية او الثقافية او االجتماعية او الفنية يقتصر النشاط فية على نوعي  -

 
 

 محافظة ......................
  الشباب والرياضةمديرية 

 إيصال
 ………………………….………………الطلددب المقدددم مددن السدديد /  ……………………… اسددتلمت انددا /
  ول علددى الخدمددةـــــــــــــــــــــــــددـصشددهر ) هيئددة اهليددة / مركددز شددباب نددوعى(  مسددتوفيا كافددة متطلبددات الحبشدد ن طلددب 

 . بتاريخ    /      /……………وقيد الطلب برقم ( / المبالغ ) المستندات 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة            /         /                                

 توقيع الموظف المختص            
 

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



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
حصول على الخدمات ال تيسيرفىش ن  1998لسنة  4248 رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء

اشهار هيئة اهلية / مركز شباب نوعى للعمل فى مجال رعاية الشباب الجماهيرية ومنها خدمة طلب 
 .لشبابلمجلس القومى لبا والرياضة 

  28/6/2007الصادر تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج    
من تحديد  ( المحافظاتو لشبابوالمجلس القومى لالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة كثمرة للتعاون بين  )

المحددة إلنجازها ، او  الزمنية وقيتاتالمطلوبة للحصول على الخدمة والت والمبالغ للمستندات واألورا 
وذلك على النحو   -واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -اإلعالن عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 -:التالى 
 

 : أوال : المستندات واألوراق المطلوبة
 قرار مجلس االدارة بتفويل احد اعضائه فى تقديم اورا  الشهر. -

/ مركز الشباب النوعى )ويجب ان يشتمل على االسم ومنطقة النشاط / الغرل  عقد ت سيس الهيئة -
ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته وموطنه والمدة الالزمة الستيفاء  يينسالمؤسمنه واسم كل من 
 شروط الشهر . 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية الت سيسية . -

 محضر  اجتماع مجلس االدارة االول . -

 الساسى للهيئة / مركز الشباب النوعى مطابقا للنموذج الذى تضعه الجهة االدارية المركزية النظام ا -

 المستند الدال على ان للهيئة / مركز الشباب النوعى مقر ثابت ) عقد ايجار / عقد تمليك ..... الخ(. -

 رسم كروكى للموقع . -

 الرسم ( .االيصال الدال على سداد رسم الشهر ) للحاالت غير المعفاة من  -
 

 ثانيا : المبالغ المقرر  للحصول على الخدمة :
 

رسم شهر بما اليجاوز خمسة جنيهات وذلك وفقا لقرار الجهة االدارية المختصة بتحديد فئات الرسم 

 .  وحاالت االعفاء منه

 ثالثا: التوقيتات المحدد  إلنجاز الخدمة :
 

ب شهر هيئة اهلية او مركز شباب نوعى للعمل فى تعلن الجهة االدارية المختصة قرارها فى طل       

 مجال الشباب والرياضة خالل ثالثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

مشهر  / مركز الشباب النوعى(  واذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر اعتبر) الهيئة       

 بحكم القانون .

 
أو مبالغ إضافية تحت أى  مة فى التوقيت المحدد أو طلب مستنداتحالة عدم الحصول على هذه الخد فى

 مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :

 المحافظة  ت :

 02/ 2902728هيئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :


