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  شمال سيناءةمديرية الشئون االجتماعية بمحافظ
 .......................االدارة االجتماعيـــــــة 

 إيصال
 …………….………………...........……… الطلب المقدم من السـيد ………………........…….................……………استلمت أنا 

 بـلـطـد الــيــ وق مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة، ادى اجتماعى ثقافـىـالموافقة على إنشاء  نأن طلب ـشـب
 /      /  بتاريخ      …....................... برقم 
 /      /  ريخ المحدد إلنجاز الخدمة     التا

  توقيع الموظف المختص                                  
                                 )(                                              
   



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
يس م          رار رئ ا لق م     وفق وزراء رق  فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية           ١٩٩٨لسنة    ٤٢٤٨ جلس ال

ة  طلب       نها خدم ة على  وم   بتقديم تلتزم الجهات االدارية المعنية  نادى اجتماعى ثقاقى بوزارة التامينات والشئون االجتماعية ،إنشاءالموافق
ـذا الن         ـوارد به ا لل ة وفقــــ ، التأمينات والشئون آثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية اإلدارية  (٢٠٠٣/ ١/٣ريخ ادر بتاــــوذج الصـــمالخدمـــ

ية ا  ، أو   )المحافظات و االجتماع ددة إلنجازه تات المح ة والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب تندات واألوراق والم د للمس ن تحدي  م
 -: وذلك على النحو التالى   - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية - ــاول عليهـــــــحصاإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم لل

 
 - : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 
ة      صورة  – ة اإلداري يمات الجه يذ تعل تزام بتنف ية واالل نادى للجمع ناد ال بول إس ى ق ة عل ية بالموافق س إدارة الجمع ن محضر مجل م

 .ذا الشأن والالئحة الصادرة فى ه

 .رسم آروآى للمكان المخصص للنادى محددا عليه المالعب والحجرات واألراضى الفضاء  –

 .صورة معتمدة من الحساب الختامى لنشاط الجمعية عن آخر سنة مالية  –

ند تخصيص األرض       – ية   ( س ند الملك رار تخصيص  –س على أن يكون )  عقد هبه – عقد إيجار ال يقل مدته عن خمس سنوات – ق

 .وثقا بالشهر العقارى م
 

 - : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:ثانيا 
 . الخدمة مجانا تقدم

 
 - : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 .فى طلب الموافقة على إنشاء نادى اجتماعى ثقافى خالل شهر من تاريخ موافقة السيد المحافظ يتم البت 

 

 

 

 

 

   
ة عدم الحصو        ة فى التوقيت المحدد أو طلب  مستندات              فى حال ى الخدم الغ تحت إى مسمى يمكنك االتصال بإحدى ـــــ أو مب إضافيةل عل

 - :تاليةالجهات ال
 

 ٣٢٠٥٧١  :المحافظـــة  ت
 

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨:  المرآز الرئيسى بالقاهرة  ت  : هيئة الرقابة اإلدارية
 

  :ت مكتب الرقابة اإلدارية باحملافظة
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