
  محافظة 
  مدیریة الشباب والریاضة 

  
  طلب اصدار تراخیص جمع المال للھیئات العاملة فى مجال رعایة الشباب والریاضة

  ) صنادیق / ایصاالت/ اصدار طوابع/ سوق خیرى/ مباریات ریاضیة/ اقامة حفالت( 
  

  مدیر مدیریة الشباب والریاضة بالمحافظة  /  السید
  تحیة طیبة وبعد ،،،  
  المنعقدة....................... بجلستھ  .............................باالحاطة بان مجلس ادارة نتشرف   

  ........................................................قد وافق على جمع مال بغرض /      /       بتاریخ      

  :لمطلوب وفیما یلى البیانات التفصیلیة الالزمة الصدار الترخیص ا

  .....................................دائرة النشاط ....................................................... اسم الھیئة 

  .........................................................................................................عنوان الھیئة 

  ........)................دائم / مؤقت( نوع االشھار ....................................    االشھار  رقم وتاریخ

  .............الى .......... تاریخ جمع المال خالل الفترة من.......................... المبالغ المطلوب جمعھا 

  ) ...................صنادیق / ایصاالت/ طوابع/ ىسوق خیر/ مباریات ریاضیة/ حفالت( وسیلة جمع المال 

   ........................................نطاق جمع المال ...... ..................................مكان جمع المال 
  ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                                                                    رئ     یس مجل     س االدارة                      :                   الس     كرتیر                      : مقدم الطلب  
  : ...................االســـم : .......................                االســـــم           :................م ـــاالس

  : ...................   التوقیع : ........................               التوقیــع             ..............: .التوقیع 
    

  ئةخاتم الھی
  
  
  
  

  ......................محافظة 
  الشباب والریاضةمدیریة 

  إیصال
 ………………………….………………/ الطلب المق دم م ن الس ید  ……………………… /استلمت أنا 

/ اقامة حفالت ( اصدار تراخیص جمع المال للھیئات العاملة فى مجال رعایة الشباب والریاضة شأن طلب ب
   الحص  ولمس  توفیا كاف  ة متطلب  ات   )ص  نادیق/ ایص  االت/ اص  دار طواب  ع /س  وق خی  رى/ ریاض  یةمباری  ات 

  /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم ) المستندات(   على الخدمة
  /         /                                محدد إلنجاز الخدمة            التاریخ ال
  توقیع الموظف المختص                    

                                                                                     )………………… (   

  یصرف ھذا النموذج مجانا



  
  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

حصول على الخدمات ال تیسیرفىشأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم ر رئیس مجلس الوزراءوفقا لقرا
الشباب  رعایة المال للھیئات العاملة فى مجال جمع اصدار تراخیصالجماھیریة ومنھا خدمة طلب 

  .والریاضة بوزارة الشباب 
  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر

  الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارة الشبابكثمرة للتعاون بین  ( ١/١١/٢٠٠٥ ــخبتاری 
 الزمنیة تاتالمطلوبة للحصول على الخدمة والتوقی والمبالغ من تحدید للمستندات واألوراق ) المحافظاتو 

وأى مخالفة لذلك ترتب  -المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
  -:وذلك على النحو التالى   -المسئولیة 

  : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
  :مستندات واوراق رئیسیة تطلب فى جمیع الحاالت   

دارة الحد االعضاء او لمدیر النادى باتخاذ اجراءات طلب خطاب التفویض الصادر من مجلس اال  -
 .الترخیص بجمع المال 

صورة محضر جلسة مجلس االدارة الذى تقرر فیھ تقدیم طلب جمع المال للحصول على   -
 .الترخیص  الالزم 

صورة من اخر حساب ختامى ومیزانیة عن اخر سنة مالیة مع شھادة من البنك بالرصید النقدى   -
 .مع ایضاح رصید الصندوق ایضا فى تاریخ تقدیم جمع المال للھیئة 

   ة او سوق خیرىامستندات واوراق تقدم عند طلب الترخیص باقامة حفل او مبار
  بیان مفصل عن الغرض او المشروع المراد تنفیذه من عملیھ جمع المال وتكالیف ھذا -

 .المشروع  
السوق الخیرى / المبارة/ لمزمع اقامة الحفلبیان موضح بھ عدد التذاكر وفئاتھا وسعة المكان ا -

 .علیھ 
 .میزانیة تقدیریة بایرادات ومصروفات الحفل او المباراة او السوق الخیرى المزمع اقامتھ  -
 .بیان بالمصنوعات المطلوب بیعھا فى السوق الخیرى ، وتكلفة كل منھا والقیمة المحددة لبیعھا  -

  :اقرار یتضمن ما یلى 
 .او تذاكر المباریات بكافة انواعھا ومستویاتھا الى متعھدیھ  عدم بیع الحفالت -
االلتزام بایداع حصیلة الجمع اول بأول فى البنك المودع بھ اموال الھیئة وموافاة الجھة االداریة  -

خالل شھر على االكثر من تاریخ ) مفردات االیردات والمصروفات ( المختصة ببیان الحصیلة 
 .انتھاء مدة الترخیص 

  :تندات واوراق تقدم عند طلب الترخیص باصدار طوابع او ایصاالت او صنادیق مس
 .بیان بعدد الطوابع وقیمة كل طابع او عدد االیصاالت او الصنادیق  -
  .بیان باماكن البیع  -

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
  .تقدم الخدمة مجانا 

  :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
تعلن جھة االدارة قرارھا فى طلب الترخیص بجمع مال للھیئات العامة فى مجال رعایة الشباب        

  .والریاضة وفقا للوسیلة المحددة للطلب فى موعد غایتھ خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا 
  

إضافیة أو مبالغ تحت أى  حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات فى
  :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

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

  :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


