
نقابـة جتـاريني القـاهرة     

 2022لعام   قرية )وكاحة كليوباتركا( مرسى مطروح  مبصيفكا  شرتإطلب 
  

 

 ............................. :شعبة   ........ /......./.......العضوية:رقم ..........................        ........................................... اسم العضو :

 /               /                تاريخ االصدار  :      ...............     :جوة إصدارها        ........................................................  :رقم قومىالرقم بطاقة 

........................................................ة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيف  

  ............................. .............. .......................................................................................................: لعملاجوة م ـإس 

 ............................ :التليفـون رقـم   .................................. .......................................................…عنوان مقر العمـل :  

 .......................... :رقم التليفون.................................... ..................................................…… السكن:مقر نــوان ع

..................................................................: لـــــــرقم املوباي

 ............................................................... :كرتونىالربيد االل

 املرافقني :  بيانات

  ت. امليالد الصفة االسم م

1- 00000000000000000000000000000000 0000000000000      /          /  

2- 00000000000000000000000000000000 0000000000000          /      /  

3- 00000000000000000000000000000000 0000000000000          /      /  

4- 00000000000000000000000000000000 0000000000000          /      /  

 ))توقيع العضو(( /       /         0000000000000 00000000000000000000000000000000 -5

6- 00000000000000000000000000000000 0000000000000         /       / 
0000000000000000 

 فرع : ..........................  ....      ..........(  البهك ................................                        رقم احلساب اجلارى )                                       

=================================================================================== 

***2022لعام على شروط املصيف  طالعاإل إقرار***
 ....شعبة ......... ........... / ........... /.......عضو النقابة تحت رقم   .............................................. أنااقر 

 2022لعام  (واحة كليوباترا)قرية مرسى مطروح مصيف بعلى كافة شروط النقابة الخاصة بطلب االشتراك  اطلعت بأنني
 0لكذمنى ب إقراربالنقابة ويعتبر توقيعى بمثابة  المعلنة أوخلف االستمارة  الشروط المعلنةو

 توقيع العضو                                                              2022 /       /        :القاهرة فى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالجدول إدناه  ينالموضحوالتأمين  قيمة اإلشتراكالخزينة لتحصيل 

  قيمت تأميه الشاليهاث  بالشاليهاث  فيمت االشتراك

 االجمالى  جنيه  الشاليهاث عدد  االجمالى  جنيه  العدد البيان 

  = 500 ×    =  ×  ــوــــــإشتراك العض

 (        )                            ال التأميهــــرقم إيص   =  ×  قــــــإشتراك المراف

 /         / تاريخ إيصال التأميه   =  ×  إشتراك طفل العضــو

       =   ×  إشتراك طفل المرافق

       150=  051   م. إداريـــــــــــــــــت

 ))نوقيع مسئول الخزينة((  10=  10   ارةـــــقيمت اإلستم

 . . . . . . . . االسم/ . . . . . . . . . . . . . . .  )فقظ                                الغير( إجمالى اإلشتراك 

 التوقيع/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    رقم إيصال االشتراك

       /                   / تاريخ إيصال االشتراك
 

 ((توقيع المراجعة))      ((توقيع مسئول المصيف))

 االسم/ االسم/

 التوقيع/ التوقيع/

 املدير العام ....................
 أنظر خلفه



 ***العامة ـروطالش*** 

 .2021شتشامبت الٌقبثٔ حتى ًْبٗٔ عبم إأى ٗنَى العضَ هسذداّ  -:     أولا 

ٔ + طَسٓ ثغبق+ طَسٓ إٗظبل سذاد إشتشاك الٌقبثٔ أٍ ث٘بى ٗف٘ذ السذاد طَسٓ مبسً٘ٔ العضَٗٔ ثبالستوبسٓ ٗشفق العضَ  -: ثانيــاا 

  . هي الوشافق٘ي + طَسٓ هستٌذ إثجبت طلٔ القشاثٔ للوشافق٘ي + شْبدٓ الو٘الد لألعفبل الشقن القَهى سبسٗٔ لنل فشد

 .  ٍالتأه٘يمبهل ق٘ؤ اإلشتشاك ٗسذد العضَ عٌذ التَق٘ع على ّزا الغلت  -:ثالثــاا  

 –اوٍالد  –أفشاد هي أقبسة الذسجةٔ اوٍلةى أٍ النبً٘ةٔ زالضٍل/الضٍجةٔ     ( 5)للعضَ الحق فٖ إطغحبة عذد  -:ـاا ـرابع 

 .  اوخَات( ثٌفس سعش العضَ ٍهب صاد عي رلل ٗنَى ثسعش الوشافق –الَالذ/الَالذٓ 

 .  ، ٍفقبً لشْبدٓ الو٘الد 2012حتى هَال٘ذ عبم  2010ٗتن إحتسبة إشتشاك الغفل إعتجبساً هي هَال٘ذ عبم  -

 شبغشٓ ٍٗتن الحجض ثأسجق٘ٔ الحضَس ٍالسذادحجض الشبلْ٘بت ٗنَى ثحذ أقظى شبلْ٘٘ي إال فٖ حبلٔ تَافش شبلْ٘بت  -:خامساا  

  .  عةةالشاثالذٍس  -القبّشٓ  -ٍسظ الجلذ  -شبسع سهس٘س  30ثوقش الٌقبثٔ لنبهل الق٘ؤ 

 .  عضَ آخش ثبلحجض ثذٗالً عٌِ ق٘بمال تشد للعضَ فٖ حبلٔ االعتزاس إال ثعذ  ٓالق٘ؤ الوسذد -

 الق٘ؤ.ٗتن تخظ٘ض الَحذات ثأسجق٘ٔ الحجض ٍالسذاد لنبهل  -

 فشد أٍ ٗتن تشح٘ل الحبجضٗي لفَل آخش هتبح.  (04)ٗشتشط لق٘بم الفَل ٍاوتَث٘س حجض عذد  -

  -: على الٌحَ التبلىلشبلْ٘بت قشٗٔ زٍاحٔ ملَ٘ثبتشا( ٗتن التسل٘ن ٍالتسلن  -:سادساا  

      . ثعذ ظْش َٗم ٍطَل الفَل النبً٘ٔالسبعٔ لسبدٓ اوعضبء الَحذات الوخظظٔ ل سل٘نٗتن ت .أ 

التٌف٘ة   لشبلْ٘بت طجبح َٗم الجوعٔ السبعٔ التبسعٔ طجبحبً حتى ٗتنٌةى لعوةبل الٌفبفةٔ    ٗتن هغبدسٓ اوعضبء ل .ة 

ثأى التأخ٘ش فى  علوبً،  ٍتغج٘قبً لإلجشاءات اإلحتشاصٗٔالتغْ٘ش ٍالتعق٘ن ٍالق٘بم ثَاججْن توْ٘ذاً لذخَل الفَل التبلى ٍ

ٔ أٍ اإلخالل ثأى هي القَاعذ العبهٔ الخبطٔ  ٔغ٘ش ًف٘ف للَحذات الوخظظٔ لِ ك العضَأٍ تشتسل٘ن اله٘عبد   ثبلقشٗة

  . سٌَات 3لوذٓ  الٌقبثًٔشغٔ أالتأه٘ي ٍحشهبًِ هي االشتشاك ثَ لسقَط حقِ فى العض الضه٘ل شعٗعٍالوظ٘  

عةي ّةزُ   هسةئَل٘ٔ مبهلةٔ    وحتَٗبت ٍٗنَى هسئَالًثبلَٗقع العضَ على مش  الَحذات الوخظظٔ ستالم إعٌذ  .ل 

 . تلف٘بت تخظن ق٘وتْب هي التأه٘يإٔ الوحتَٗبت ٍفى حبلٔ ٍجَد 

ٍالتَق٘ع علْ٘وب ٍالتسل٘ن ٍعٌذ الوغبدسٓ  الَطَل ٍاالستالمٗتع٘ي على العضَ إثجبت قشاءٓ عذاد مْشثبء الشبل٘ٔ عٌذ  -:سابعاا  

جٌ٘ةِ   54.1ع ةةثَاقبء ةالك النْشثةةةةح٘ث ٗتن خظن ق٘ؤ إستْ ،ستْالك النْشثبء هي التأه٘ي لخظن ق٘ؤ إ

 التٖ تتن فٖ ثذاٗٔ الفَل ٍأٗضبً فٖ ًْبٗٔ الفَل . عي مل م٘لَ ٍات إستْالك فعلى ٍفقبً لقشاءٓ العذاد

  العضَ هسئَل هسئَل٘ٔ مبهلٔ عي هتعلقبتِ الشخظ٘ٔ . -:ثامناا  

تعتجش هسئَل٘ٔ مبهلٔ القشٗٔ هسئَل٘ٔ اوعفبل ثبلشبعئ أٍ اولعبة الوبئ٘ٔ أٍ ثحذٗقٔ اوعفبل ٍغ٘ش رلل هي هشافق  -

 . هي قجل أٍل٘بء أهَسّن ٍرٍْٗن

 لأللعبة .فى اوهبمي الوخظظٔ فقظ ح٘ث ٗسوح ثزلل هي اولعبة أهبم الشبلْ٘بت  ٗوٌع لعت النشٓ ٍغ٘شّب - :تاسعاا 

 . تذخ٘ي الش٘شٔ َعة، ٍهوٌثبلقشٗٔ  لوششٍثبت النحَل٘ٔهوٌَع إطغحبة الحَ٘اًبت اول٘فٔ ، ٍهوٌَع تٌبٍل ا -: عاشراا  

ثبلتَاجذ على الشبعىء ٍداخل الوغعن ٍالنبفت٘شٗب ٍالتشاس ثبلجلجبة الشجبلى ، موب ال ٗسوح ثبلتَاجةذ  ال ٗسوح  -حادى عشر: 

 .الشبعئ عذا مبفت٘شٗب ٍالنبفت٘شٗب العلَٗٔ ثوالثس الجحش داخل الوغعن ٍالتشاس 

تسلن الشبلْ٘بت ثذٍى لَاصم اوسشٓ زالوالٗبت / أم٘بس الوخذات / النَفشتبت( ٍالتةٖ ٗحضةشّب العضةَ     - ثاني عشر:

 (سةن 200×سن55زٍهقبس السشٗش الظغ٘ش  (سن200×سن150زوبً ثأى هقبس السشٗش النج٘ش ثوعشفتِ الشخظ٘ٔ ، عل

 سن( .× سن ز  ٍهقبس الوخذٓ

ٍرلةل ثعةذ    شْشثعذ العَدٓ هي الفَل ث تحَٗل ثٌنى على الحسبثبت الجبسٗٔ لألعضبءٗتن طشف التأه٘ي ثوَجت   ثالث عشر:

هع تقذٗن العضَ لشقن الحسبة الجبسى الخبص ثِ مبهالً ٍاسةن   التلف٘بت إى ٍجذتإستْالك النْشثبء ٍخظن ق٘ؤ 

 الجٌل ٍالفشع .

ٔ عذم إستشداد التأه٘ي حتى ه٘عبد غبٗتِ   رابع عشر:  . َ فى إستشدادُ ٍال ٗحق لِ الوغبلجٔ ثِظ حق العضٗسق 31/12/2022فى حبل

 . فى حبلٔ الشغجٔ فى الغبء الحجض ال ٗتن سد الق٘ؤ اال ثعذ تَافش الجذٗل  خامس عشر:

 ل الحبجضٗي إلى فَل آخش .حل ٗشَالففى حبلٔ عذم امتوةةبل حجض   سادس عشر:

        2022القاهرة فى:       /       /   ((توقيع العضو ))                                           

 


