
 ………محافظة 
 مدیریة التضامن االجتماعى

 ............ـــ االدارة االجتماعیة ب
 ………جمعیةالنادى االجتماعى الثقافى بـ

 
 طلب قید عضویة بنادى اجتماعى ثقافى

 
 مدیر النادى  / السید 

 …تحیة طیبة وبعد

 -:أرجو التكرم بالموافقة على قبول عضویتى بالنادى وبیاناتى كالتالى 

    /        /    تاریخ المیالد ..............................................................................……االسم

 ………..............................................…………)............رقم قومى / عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة 

 …………………………………………………………………………………………………………………………العنوان 

 ..............................................الوظیفة .................................... وتاریخ الحصول علیھ المؤھل 

 ................رقم التلیفون ............................ وظیفتھ ....................... اسم ولى األمر بالنسبة للقاصر 

 (              )اخرى (         ) فنى (       ) ریاضى (         )  اجتماعى (       ) ثقافى : نشاط الذى یفضلھ ال

وسألتزم بتنفیذ التعلیمات وال نظم والل وائح الخاص ة بالن ادى وس داد االش تراكات الت ى یقرھ ا الن ادى ف ى المواعی د                     

 .المحددة لھا 

          وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،                           

 توقیع مقدم الطلب                 :     /    /تحریرا فى 

           )     …………………………( 

 قرار لجنة األشراف

عل  ى قب ول عض  ویة  ) ع  دم الموافق ة  /  الموافق ة  (     /    /   ق ررت لجن ة األش  راف عل ى الن  ادى بجلس تھا بت  اریخ       

 .………………………………………………………………………………......................……………………/ السید 

   رئیس لجنة األشراف               مدیر النادى 

  …………………… :      االســـم      ……………………: االســـم 

 ……………………:                التوقیع      …………………… :التوقیع 
 

 ………محافظة 
 مدیریة التضامن االجتماعى

 ...........دارة االجتماعیة بــ اال
 ......جمعیة النادى االجتماعى الثقافى ب

 یصالا
  / الطل                      ب المق                      دم م                      ن الس                      ـید   ……………………………………  /اس                      تلمت أن                      ا 

…………….…………………….…………… 
وقی  د الطل  ب  مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات الحص  ول عل  ى الخدم  ـة ،  ..................... ب  ـ بش  أن طل  ب عض  ویة ف  ى ن  ادى اجتم  اعى ثق  افى 

 /      / بتاریخ      …...........…برقم
 /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     

    توقیع الموظف المختص                           
                  )  ( ........................                       
    

صورة 
فوتوغرافیة 

 حدیثة



 خدمةالحاكمة إلجراءات الحصول على الالقواعد 
 

إج راءات حص ول الم واطنین عل ى      تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لق رار رئ یس مجل س ال وزراء رق م         

 .التضامن االجتماعىبوزارة عضویة بنادى اجتماعى ثقافى قید الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة  طلب 

ــ  بتق  دیم الخدمــ  ـة وفقـــ  ـا لل  ـوارد بھ  ـذا ال  المعنی  ةتلت  زم الجھ  ة اإلداری  ة    ١/٩/٢٠٠٦ ـــ  ـخنم  وذج الص  ـادر بتاری

م ن تحدی د   )  المحافظ ات  و التض امن االجتم اعى    ووزارة ، الجھاز المرك زى للتنظ یم واإلدارة     كثمرة للتعاون بین     (

للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا  ، أو اإلعالن عن رأیھا  

 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -ا ــــــــلمقدم للحصول علیھفى الطلب ا

 

 - : المستندات واألوراق المطلوبة-:أوال 
 ) .واألصل لالطالع ( شخصیة المستند إثبات  صورة  -     

 ) .واألصل لالطالع ( صورة المؤھل الدراسى   -     

 .ب العضویة طالحیة لتقریر طبى یفید الحالة الص -

 . صورة فوتوغرافیة حدیثة ٢عدد  -

 

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

وفى حالة الموافقة بتم تحصیل رسم عضویة واشتراك سنوى  وفقا لما تحدده الئحة النادى یقدم الطلب مجانا 

 .المعلنة 

  
 -: التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

تم البت فى طلب العضویة بالنادى فى موعد غایتھ شھر من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا المستندات ی     

 .واألوراق المطلوبة 

 

 
 
 
 
 

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

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت
 
 

 
 

 


