
 
 محافظة 
 التضامن االجتماعىمدیریة 

 االدارة االجتماعیة 
 

 طلب

 قید ملخص النظام االساسى لجمعیة اھلیة 

 

مم   ثال ع   ن جماع   ة مؤسس   ى جمعی   ة  ........................................... نتش   رف بتق   دیم ھ   ذا لس   یادتكم  

 /    /              ھا بتاریخ     الذى اتفق على تاسیسو.............................. .............................

 :وذلك للعمل فى المیادین االتیة  

٢. ..............................................    ١........................................................... . 

٤. ...............................................   ٣.......................................................... . 

 وفقا لما ورد بالئحة النظام االساسى من اغراض 

 ......................................................................................................ومركز ادارتھا 

 ..............................................................................................نطاق عملھا الجغرافى 

 

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٤برجاء اتخاذ اجراءات قید النظام االساسى للجمعیة وفقا الحكام القانون  

 

              التوقیع                                                                                         

( ................... )                                                                                               

 

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

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

  ةـــــــــــول على الخدمــــ مستوفیا كافة متطلبات الحص قید ملخص النظام االساسى لجمعیة اھلیةبشأن طلب
  .)المبالغ / المستندات ( 

 /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم  
          /         /                       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   

 . االساسى لجمعیة اھلیة قید ملخص النظامالجماھیریة ومنھا خدمة طلب 
    ١/٩/٢٠٠٦ ــخبتاری تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر  
من   )بالمحافظات التضامن االجتماعىالجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ومدیریات كثمرة للتعاون بین  (

 المحددة إلنجازھا ،  الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتاتبالغ والمتحدید للمستندات واألوراق
 وذلك على  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:النحو التالى 
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 .عا علیھما من جمیع المؤسسین  نسخ من النظام االساسى للجمعیة موق٧عدد -
نسختان من كشوف اسماء المؤسسین موضحا بھما االسم الرباعى لكل منھم ولقبھ وسنھ وجنسیتھ  -

 .ومھنتھ ومحل اقامتھ 
اقرار من كل عضو مؤسس بانھ لم یصدر ضده حكم نھائى بعقوبة جنایة او بعقوبة مقیدة للحریة فى  -

 .جنحة مخلة بالشرف او االمانة 
 .على ان یكون السند مثبت التاریخ ) انتفاع / ایجار / تملیك ( ل مقر الجمعیة سند شغ -
 .سند تحدید ممثل جماعة المؤسسین فى اتخاذ اجراءات التاسیس  -
 ) . جنیھ ١٠٠( ایصال یفید سداد المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  -

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 
                . بھا رسم قید نظام الجمعیة فى السجل الخاص جنیھ    ١٠٠  

 الخاص بالجمعیات والمؤسسات ٢٠٠٢ لسنة ٨٤من القانون رقم " ٥" طبقا للمادة                 (

 ).االھلیة 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 

تین   عیة فى السجل الخاص المعد لذلك خالل ستلتزم الجھة االداریة بقید ملخص النظام االساسى للجم        

 .یوما من تاریخ تقدیم القید 

 . الخاص بالجمعیات والمؤسسات االھلیة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ من القانون رقم ٦مادة رقم " 

 
 

 

أو مبالغ إضافیة تحت أى   حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :صال بإحدى الجھات اآلتیة مسمى یمكنك االت

 :المحافظة  ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


