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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجااراءات ح ااوى  تيساايرفااى شااأن  1998لساانة  4248 وفقااا لقاارار رمااي  مجلاا  الااوزراء رقاام
ناادى اجتمااعى ققااقى  إنشااءالموافقاة علاى الخدمات الجماهيرية ومنهاا خدماة  طلاب  المواطنين على

 .التضامن االجتماعىبوزارة 
 ادرـــااـوذج ال ــااـبتقااديم الخدمــااـة وفقـــااـا للااـوارد بهااـذا النم  تلتاازم الجهااات االداريااة المعنيااة

 1/9/2006ريخ  بتا 
  التضااااامن االجتماااااعى، ووزارة إلدارة كقماااارة للتعاااااون بااااين الجهاااااز المركاااازى للتن اااايم وا )
من تحديد للمساتندات واووراق والمباالا المطلوباة للح اوى علاى الخدماة والتوقيتاات  (المحاف ات و

وأى مخالفة لذلك  - ــاوى عليهـــــــالمحددة إلنجازها  ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للح 
 -لى  :وذلك على النحو التا  -ترتب المسمولية 

 
 - المستندات واألوراق المطلوبة : -أوال :

من محضر مجل  إدارة الجمعية بالموافقة على قبوى إسناد النادى للجمعية  ورة  -

 وااللتزام بتنفيذ تعليمات الجهة اإلدارية والالمحة ال ادرة فى هذا الشأن .

اضى رسم كروكى للمكان المخ ص للنادى محددا عليه المالعب والحجرات واور -

 الفضاء .

  ورة معتمدة من الحساب الختامى لنشاط الجمعية عن آخر سنة مالية . -

عقد إيجار ال يقى مدته  –قرار تخ يص  –سند تخ يص اورض ) سند الملكية  -

 عقد هبه ( على أن يكون موققا بالشهر العقارى . –عن خم  سنوات 

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -ثانيا :

 لخدمة مجانا .ا تقدم

 
 -: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -ثالثا : 

فى طلب الموافقة على إنشاء نادى اجتماعى ققافى خالى شهر من تاريخ موافقة يتم البت 

 السيد المحاف  .

  

 
الغ ـــــأو مب إضافية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب  مستندات

 -: تاليةيمكنك االتصال بإحدى الجهات التحت إى مسمى 
 : المحاف ـــة  ت

 02/  2902728المركز الرميسى بالقاهرة  ت :  :  هيمة الرقابة اإلدارية
 ت: مكتب الرقابة اإلدارية بالمحاف ة

 
 

 
 

 


