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 ......................................................................األنشطة التي أرغب في ممارستھا بالمركز  
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
  

  :المدیر التنفیذي لمركز شباب / السید 

  یة طیبة وبعد ،،،تح

ً ع ( أرجو التكرم بالموافقة علي قب ولي  ً / امال ب المركز م ع العل م ب أنني اطلع ت عل ي نظ ام المرك ز ) منتس با

ً لنص  ً علي تحقیق أھدافھ واإللتزام بسداد اإلشتراك السنوي المقرر وفقا ً وحریصا وسأبذل جھدي آلكون أمینا

 م ن)  ٢١( والم ادة ) ٢٠( من الئح ة النظ ام األساس ي لمراك ز الش باب واإللت زام ب نص الم ادة ) ١٢(المادة 

.. وتسقط العضویة إذا لم أقم بسداد اإلشتراكات ث الث س نوات متتالی ة ....  الالئحة المالیة والتي تنص علي 

  ٠وذلك بغیر حاجة إلي إنذاري أو إخطاري وذلك فور قبول طلبي 

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،                                      

  مقدمھ لسیادتكم                                              
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  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
حص ول الم واطنین عل ى  یس یرف ى ش أن ت ١٩٩٨لس نة   ٤٢٤٨ رق موفقا لقرار رئیس مجلس ال وزراء 

  . الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب قید عضویة بمركز شباب

  ١/١١/٢٠١٢ ارد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بتاری  ـخالخدم  ة وفق  ا لل  وتلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدی  ـم 

من تحدید للمس تندات ) الشباب والمحافظات ةوزارالجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة و ون بینكثمرة للتعا(  

المحددة إلنجازھا ،  أو اإلعالن ع ن  الزمنیة واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات 

  :وذلك على النحو التالى  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة .. یھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا رأ

  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  ٠) األصل لالطالع (  الرقم القومىبطاقة صورة  - ١

  ٠سنة  ١٦ألقل من ) األصل لإلطالع ( صورة شھادة المیالد  – ٢
  ٠أو كھرباء أو تلیفون أو غاز إلثبات محل اإلقامةصورة ایصال میاة  – ٣

  ٠صورة قسیمة الزواج  – ٤

  .صورة فوتوغرافیة حدیثة )  ٢( عدد  - ٥

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

یضع مجلس اإلدارة فئات اإلشتراك السنوي لكل من أنواع العضویة بما ال یقل عن خمس ة جنیھ ات  -

  جنیھاً  وال یزید عن ثالثین

 ٠یجوز زیادة الحد األقصي لإلشتراك السنوي بعد موافقة مدیریة الشباب والریاضة المختصة - -

  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
  . یتم البت فى الطلب خالل شھر من تاریخ تقدیمھ        

  
  

فیة أو مبالغ تحت أى مسمى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضا
  :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

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

  : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظــــة ت 


