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   الحصول على الخدمةبشأن طلب تعدیل الئحة النظام األساسى لجمعیة أھلیة  مستوفیا كافة متطلبات
 ). المبالغ / ندات المست ( 
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 /   /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة    

.......... ).........…......( 
 

 خاتم الجمعیة



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حص  ول عل  ى الخ  دمات  ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  مئ  یس مجل  س ال  وزراء  وفق  ا لق  رار ر     

   .طلب تعدیل الئحة النظام األساسى لجمعیة أھلیة الجماھیریة ومنھا خدمة 

 ١/٩/٢٠٠٦ــخ  بتاری وذج الصادرـ النمبھذاا للــوارد ـتلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفق     

م ن   ) بالمحافظ ات  التض امن االجتم اعى  الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة وم دیریات   لتعاون بین   كثمرة ل (    

أو  المحددة إلنجازھا ،  الزمنیةوالتوقیتات  المطلوبة للحصول على الخدمة  والمبالغ تحدید للمستندات واألوراق  

 وذل ك عل ى النح و     -ب المسئولیة  ترت لذلكوأى مخالفة  - عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا       ناإلعال

 - :التالى 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .محضر مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة العمومیة الغیر عادیة لالنعقاد  .١

 .محضر اجتماع الجمعیة العمومیة الغیر عادیة بالموافقة على التعدیل  .٢

 .بنود المراد تعدیلھا واسباب التعدیل نسختان من الئحة النظام األساسى للجمعیة متضمنة ال .٣

 .كشف بأسماء أعضاء الجمعیة العمومیة الذین حضروا وتوقیعاتھم  .٤

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

 بدون رسوم 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

كث  ر م  ن ت  اریخ إخط  ار الجمعی  ة أو تلت  زم الجھ  ة اإلداری  ة المختص  ة بالتع  دیل خ  الل  س  تین یوم  ا عل  ى األ 

 .المؤسسة بالتعدیل 

الخ  اص بالجمعی  ات والمؤسس  ات ٢٠٠٢ لس  نة ٨٤ م  ن الالئح  ة التنفیذی  ة للق  انون ١٠طبق  ا ل  نص الم  ادة " 

 " .األھلیة 

 

 

 

تحت أى مس مى   إضافیة أو مبالغ فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات      

 -: صال بإحدى الجھات اآلتیة یمكنك االت

 :المحافظة ت

 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة   ت   

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


