صورة
شخصية

حزب الحياه
استمارة انضمام عضو
السيد  /رئيس حزب الحياه
تحية طيبة وبعد ......

أرجو قبول انضمامى لعضوية الحزب وفى حالة الموافقة على قبولى أقبل دفع قيمة رسم العضوية واشتراك السنة االولى
وقدره  01جنيهات (فقط عشر جنيهات ) يؤدى سنويا كحد أدنى بدون حد أقصى .
االسم الرباعى ......................................................................................................................... :
تاريخ الميالد .........................................................:جهة الميالد ................................................... :
بطاقة الرقم القومى  ............................................... :تاريخ صدورها ............................................... :
الوظيفة  /المهنة ....................................................................................................................... :
عنوان محل االقامة  :عقار رقم  ................................. :شارع .......................................................... :
شياخة  /قرية  ........................... :قسم  /مركز  ........................ :المحافظة ...............:
عنوان العمل ........................................................................................................................... :
رقم التليفون  :سكن ............................:

عمل  ................................ :محمول .................................

البريد االلكترونى .................................................................................................................... :
نقابة  /اتحاد  /جمعية  .........................................:الحالة االجتماعية ................................................. :
عدد ساعات العمل التطوعى للحزب  / ................................................... :ساعة شهريا
مجال تخصص العمل التطوعى المفضل .............................................. :
هل سبق لك االنضام ألى حزب سياسي  ............................................... :تفاصيل .................................:
هل سبق الترشيح فى أحد المجالس ( شعب  /شورى  /محليات )...................................................................:
عن حزب  ................................... :عن دائرة..................................... :

سنة ....................... :

هل سبق الترشيح فى انتخابات أحد المجالس ( شعب  /شورى  /محليات )........................................................:
عن حزب  .....................................:عن دائرة ......................................:
هل لديك بطاقة انتخابية .........................................................:

سنة ..........................:

دائرة ........................................ :

تاريخ تقديم االستمارة /
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترسل االستمارة وصورة من بطاقة الرقم القومى من الوجهين الى :
ص .ب . 04 .منشية البكرى مصر القديمة رقم بريدى
 -بريد الكترونى :

info@hayaparty.org

00113
ت 10164111155 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لالستخدام بمعرفة سكرتارية الحزب :
راى لجنة شئون العضوية فى استيفاء المتقدم لشروط عضوية الحزب :
مستوفى شروط العضوية

غير مستوفى شروط العضوية

رقم عضوية الحزب ( )...........................................................
توقيع امين لجنة شئون العضوية
.........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب على المتقدم لعضوية الحزب أن يكون مؤمنا بمبادى الحزب وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون
المصرى المنظم لهذا الشان :
وفقا لنص المادة  5من القانون رقم  31لسنة  0511الخاص بنظام االحزاب السياسية وهو القانون السارى حاليا  ،الشروط
هى :
 -0أن يكون مصريا فاذا كان متجنسا وجب ان يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على االقل وكذلك
يشترط فيمن يشترك فى تاسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى .
 -1ان يكون متمتع بحقوقة السياسية الكاملة وال تنطبق عليه أحكام اى من المادتين الثانية والثالثة من القانون
رقم  22لسنة  0516المشار اليه .
 -2اال يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء
الرقابة االدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .

