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 قصر الثقافة/املسرح ، الصالة الرخامية/ صالة كبار الضيوف( املسارح والصاالت )حجز 

 فئة متلقي الخدمة

    املواطنين

   املقيمين

    األعمال

     الحكومة

 شروط تقديم الخدمة
 .أن تكون الجهة مرخصة 

 موافقة أمنية في حال كان االحتفال يتطلب ذلك 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 ترخيص املؤسسات أو الجهات الطالبة للحجز. •

 .موافقة عطوفة محافظ العاصمة •

 كتاب رسمي بالحجز من الجهة الطالبة للحجز. •

اإلجراءات الرئيسية لتقديم 

 الخدمة

  الوثائق املطلوبة ملكتب 
ً
يقوم متلقي الخدمة بتقديم كتاب رسمي بالحجز مرفقا

 بالبريد. مدير مدينة الحسين للشباب أو إرساله

  يقوم مكتب مدير عام املدينة بتحويل املعاملة الى رئيس قسم الحجوزات للتأكد

 من إمكانية الحجز في املكان واملوعد املطلوب.

 .من مدير عام مدينة الحسين للشباب 
ً
 إعداد كتاب رسمي باملوافقة موقعا

 .إرسال كتاب املوافقة بالبريد للجهة الطالبة للحجز 

الشريكة في تقديم املؤسسات 

 الخدمة

 محافظة العاصمة / موافقات أمنية

 قيمة الرسوم
 لقرار مدير املدينة، ، وعادة ما تكون 

ً
تختلف الرسوم من جهة ألخرى ومن قاعة ألخرى وفقا

 هناك رسوم رمزية للنظافة والصيانة.

 أسبوع وقت إنجاز الخدمة
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 حجز املالعب والصاالت الرياضية

 متلقي الخدمةفئة 

 املواطنين 

 املقيمين

   األعمال

 لحكومة

 أن تكون الجهة مرخصة. شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 .ترخيص املؤسسات أو الجهات الطالبة للحجز •

 األندية  -

 املراكز الرياضية  -

 .االتحادات  -

 املدراس  -

 الجامعات -

 للحجز. كتاب رسمي بالحجز من الجهة الطالبة •

املدة الزمنية املعيارية لإلجراءات 

الرئيسية )مرتبطة بعدد األماكن 

 واملوظفين(

 بالوثائق املطلوبة في مدينة  .1
ً
يقوم متلقي الخدمة بتقديم كتاب رسمي بالحجز مرفقا

 الحسين للشباب أو إرساله بالبريد.

 تحويل املعاملة إلى مدير النشاط الرياض ي لالطالع والدراسة. .2

الكتاب من مدير النشاط الرياض ي إلى مشرف امللعب أو الصالة الرياضية تحويل  .3

 لالطالع.

يقوم مشرف امللعب أو الصالة الرياضية بإعداد كتاب لتحديد مواعيد الحجز في  .4

 املكان واملوعد املطلوب.

 تحويل الكتاب إلى مدير النشاط الرياض ي للتنسيب باملوافقة. .5

 املدينة للتنسيب بعدم املمانعة.تحويل الكتاب إلى مدير عام  .6

 من مدير عام مدينة الحسين للشباب وإرساله بالبريد 
ً
إعداد كتاب رسمي باملوافقة موقعا

 للجهة الطالبة للحجز.

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 املحافظة ) موافقات أمنية (
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 قيمة الرسوم

كرة القدم الرئيسية في  دينار في حال استخدام إستاد مالعب 5000يستوفى مبلغ  .1

 اليوم الواحد، باستثناء استخدامات االتحادات واألندية الرياضية.

دينار في حال استخدام إستاد مالعب كرة القدم الرديفة في  3000يستوفى مبلغ  .2

 اليوم الواحد، باستثناء استخدامات االتحادات واألندية الرياضية.

الصاالت والقاعات في اليوم الواحد، دينار في حال استخدام  3000يستوفى مبلغ  .3

 باستثناء استخدامات االتحادات واألندية الرياضية.

الجهة الخيرية كاأليتام واملعوقين تختلف عن الجهات التي تبيع تذاكر، وعادة ما تكون هناك 

 رسوم رمزية للنظافة والصيانة.

 من أسبوع إلى عشرة أيام. وقت إنجاز الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 


