
 
   ...............محافظة
 التضامن االجتماعىمدیریة 

                                                          إدارة اآلسرة والطفولة 

 
 طلب

  لنشاط الموافقة على إعتماد الئحة النظام الداخلى

 مكتب التوجیھ / مكتبة الطفل / نادى الطفل / حدیقة الطفل ( 

 التابع لجمعیة أھلیة) مركز أھلى لتنظیم األسرة / ریة واالستشارات األس

 
 .................. ......................................................................................اسم الجمعیة

 ........................................... ....................................................عنوان مقر الجمعیة 

 ... ...............................................................................................أغراض الجمعیة 

 .... ..........................................................................................میادین عمل الجمعیة 

 :اسم النشاط المطلوب إعتماد الئحتھ 

 

                                    

 

                                  

     مقدم الطلب                   

 ........ ......................االسم                     /   /تحریرا فى     
 .............................       الصفة                                    
.............................التوقیع                                  
           

 
 

 ...............محافظة  
 التضامن االجتماعىمدیریة 

 یصالإ
 ........................................د الطلب المقدم من السی........................................ / استلمت أنا 

مكت ب  / مكتب ة الطف ل   / ن ادى الطف ل   / حدیق ة الطف ل   ( الموافقة على اعتماد الئحة النظ ام ال داخلى لنش اط     بشأن  

 متطلب  اتة مس  توفیا كاف  / الت  ابع لجمعی  ة أھلی  ة  مرك  ز أھل  ى لتنظ  یم األس  رة  / التوجی  ھ واالستش  ارات األس  ریة  

 . )المبالغ المقررة /   المستندات المطلوبة (ة الحصول على الخدم

     /    /    بتاریخ.................. قید الطلب برقم 
 /    /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 وقیع الموظف المختصت                                                                                 
 

.......... )                                                                                         .........….(..... 
 

 نادى طفل            مكتبة طفل        حدیقة طفل            مكتب التوجیھ                    مركز أھلى
         لتنظیم أسرة                               واالستشارات       

                                        األسریة          
............ ...............           .............        ......... ...     ...............            

 



 

 

 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
ول عل  ى الخ  دمات  حص  ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء        

/ ن ادى الطف ل   /  الطف ل  ةحدیق  ( طلب الموافقة على اعتماد الئحة النظام الداخلى لنشاطالجماھیریة ومنھا خدمة  
 .التابع لجمعیة أھلیة) مركز أھلى لتنظیم األسرة / مكتب التوجیھ واالستشارات األسریة / مكتبة الطفل 

     ١/٩/٢٠٠٦ بت اریخ   لخدم ة وفقـ ـا للـ ـوارد بھـ ـذا النم وذج الص ادر        تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم ا        
. 

التضامن ومدیریات  التضامن االجتماعىووزارة الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة كثمرة للتعاون بین ( 
 اتوالتوقیت    المطلوبة للحصول عل ى الخدم ة   والمبالغمن تحدید للمستندات واألوراق )  بالمحافظات االجتماعى

 ترت ب   لذلكوأى مخالفة  - عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا   نأو اإلعال  المحددة إلنجازھا ،     الزمنیة
 - : وذلك على النحو التالى  -المسئولیة 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 
ذجیة الصادرة بقرار  نسخ من الالئحة الداخلیة للنشاط المقدم وفقا لما ھو وارد بالالئحة النمو٣عدد  .١

  -:كما یلى  السیدة الدكتورة وزیرة التأمینات والشئون االجتماعیة
 . بشأن مكاتب التوجیھ واالستشارات االسریة ١٩٧٦ لسنة ٤٨٣،،   ،،   .    أ

 . بشأن نادى طفل ١٩٨٢ لسنة ١٧٦،،   ،،   .  ب
 .ل  بشأن مكتبات األطفا-١٩٩٠ لسنة ٢١٧القرار رقم .            ج 

  بشأن حدائق األطفال١٩٩٩ لسنة ١٧٣،،   ،،   .   د
 .صورة من الحسابات الختامیة للجمعیة  .٢

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

 
 .تقدم الخدمة مجانا 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 
 .دم خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب تتم الموافقة على اعتماد الئحة النظام الداخلى للنشاط المق

 

 
 

تح ت أى مس مى   إض افیة   أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات         
 -: یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة ت
 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة   ت   

 :قابة اإلداریة بالمحافظة  ت مكتب الر


