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 إیصال
 ………………………….………………/  الطل ب المق دم م ن الس ید          ………………………/استلمت أن ا    

 ول عل   ى الخدم   ةــ   ـمس   توفیا كاف   ة متطلب   ات الحص )  ی   ة اھلی   ة ت   رخیص لجم   ع م   ال لجمع   (بش   أن طل   ب
 /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم ) المبالغ / المستندات( 

 /         /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            
 توقیع الموظف المختص            

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



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصول على الخدمات ال تیسیر فىشأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨  رقموفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء   

 .ترخیص لجمع مال لجمعیة اھلیة الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 

 ١/٩/٢٠٠٦ــخ  بھــذا النموذج الصادربتاریللواردمة وفقا تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخد   

من  )بالمحافظات التضامن االجتماعىالجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ومدیریات كثمرة للتعاون بین  (

 المحددة إلنجازھا ،  الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات والمبالغتحدید للمستندات واألوراق

 وذلك على  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -ن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا أو اإلعال

 -:النحو التالى 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
صورة من محضر مجلس ادارة الجمعیة بطلب الموافقة على منح الترخیص لجمع المال موضحا بھ  -

 .لمقررة النتھاء الترخیص نوع الترخیص والمبلغ المطلوب والمدة ا

 .الحساب الختامى للجمعیة والمیزانیة العمومیة عن اخر سنة مالیة  -

 .تعھد من اعضاء مجلس االدارة بتحمل قیمة ما یفقد من دفاتر  -

 .اقرار من مجلس ادارة الجمعیة بعدم وجود مبالغ طرف الغیر تخص تراخیص سابقة  -

 .  السلوب جمع المال تقدیم المستندات والبیانات المطلوبة طبقا -

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 تؤدى الخدمة بدون رسوم  

 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
طبقا للمادة " یتم البت فى طلب جمع المال خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا           

 بشأن قواعد منح تراخیــــــــص ٢٠٠٣ لسنة ١٧مینات والشئون االجتماعیة رقم الثانیة من قرار وزیرة التأ

 " .جمع المال 

على ان تلتزم الجمعیة عند انتھاء مدة الترخیص بجمع المال تقدیم االیصاالت او الطوابع المتبقیة للجھة " 

 ".اإلداریة المختصة العدامھا 

 
 

أو مبالغ إضافیة تحت أى  لتوقیت المحدد أو طلب مستندات حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى افى 

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


