
  
 مديرية الشباب والرياضة

 
 طلب استخراج استمارات السفر الجماعية المخفضة للهيئات الشبابية

 
 مدير مديرية الشباب والرياضة/  السيد األستاذ 

 
 تحية طيبة وبعد ،،،

 .…………………..…………...……………/ برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ الالزم نحو تيسير مهمة السيد

 -:للحصول على ..................      رقم   رقم بطاقة              …..……………ادى ن/ مندوب مرآز 

 
 ..………………تذآرة بالدرجة ..  ………………عدد 

 ..………………تذآرة بالدرجة ..  ………………عدد 

 ..………………تذآرة بالدرجة ..  ………………عدد 

  بتخفيض قدره . …………بمحافظة ... ………  إلى محطـــــة…………من محطة 

 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 
 المرآز /      رئيس مجلس إدارة النادى         
        (                                    )      

 
 
 
 
 
 

   
 مديرية الشباب والرياضة

 إيصال
ا   تلمت أن يد    . ………………………………………………………/ اس ن الس دم م ب المق يس / الطل رئ

شأن  فى  المرآز /   بمعرفة مندوب النادى   ………………….……………………مرآز  /  إدارة نادى    مجلس
ب              د الطل ة وقي ى الخدم ول عل ات الحص ة متطلب توفيا آاف ة مس ة المخفض فر الجماعي تمارات الس تخراج اس ب اس طل

 /      / بتاريخ    …………برقم
               /       /                  التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                       
         )               ………………………… (  

 
 

شخصية
 عائليــة

 شمال سيناء محافظة

 شمال سيناء محافظة
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             ٣      



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

  
وزراء   س ال يس مجل رار رئ ا لق م وفق نة ٤٢٤٨ رق ى   ١٩٩٨ لس واطنين عل راءات حصول الم يط إج أن تبس ى ش  ف

 .الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج استمارات السفر الجماعية المخفضة للهيئات الشبابية بوزارة الشباب 

 ١/٣/٢٠٠٣تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 

من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ )  آثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية اإلدارية ، الشباب والمحافظات  (

المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :النحو التالى وذلك على   - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 .واألصل لالطالع ) المرآز/ النادى ( صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لمندوب الهيئة الشبابية  -

 .الذى وافق على إقامة الرحلة ) المرآز / النادى ( محضر اجتماع مجلس إدارة  -

 ).المرآز/ النادى (عتمدا ومختوما بخاتم آشف بأسماء المشارآين فى الرحلة وعددهم م -

 .موافقة األمن بالنسبة لكل من محافظة المنوفية وأسيوط والمنيا  -

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 .تقدم الخدمة مجانا      

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 .  نفس يوم التقدم لطلبها         يتم البت فى طلب الحصول على الخدمة فى

   
 
 
 
 
 
 
 

 أو مبالغ تحت أى مسمى يمكنك  اضافيةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات
 :االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

   

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

   : ت بالمحافظهابة اإلدارية  مكتب الرق

  ٣٢٠٥٧١:  المحافظـــــــــــــــــة                ت 


