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 املوافقة على إنشاء مركز شبابي

 ( للذكور 24-12( لإلناث و )30-12املحلي / الشباب ضمن الفئة العمرية )  املجتمع فئة متلقي الخدمة

 الخدمةأماكن تقيم 
 مركز الوزارة قسم الشؤون الشبابية •

 مديريات الشباب في املحافظات •

 حاجة املنطقة وأن ال يوجد مركز شبابي آخر في املنطقة.       شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 أسماء وتواقيع عدد من أفراد املجتمع املحلي. •

 اإلداري.موافقة خطية من الحاكم  •

 كتاب رسمي موجه ملديرية الشباب •

 على مجلس املحافظات الالمركزية  توفر مخصصات مرصودة •

 دراسة نسب الشباب باملنطقة •

 إجراءات تقديم الخدمة

يقوم متلقي الخدمة )أفراد املجتمع املحلي( بتقديم طلب إنشاء مركز شبابي بناًء على  .1

 بالوثائق املطلوبة ألخذ وارد.طلب أهالي املنطقة يقدم الطلب لدى مديرية 
ً
 الشباب مرفقا

للتدقيق والدراسة  املعنيةتحول املعاملة إلى قسم املراكز الشبابية في مديرية الشباب  .2

 لألسس الواردة في تعليمات تأسيس وإدارة املراكز الشبابية للعام 
ً
 .2002وفقا

حول املعاملة ملدير مديرية الشباب لالطالع والتنسيب ألمين ع .3
ُ
 ام وزارة الشباب ت

 إعداد كتاب رسمي من وزارة الشباب بالتنسيبات. .4

توريد الكتاب لديوان الوزارة وأخذ وارد وتحويل املعاملة ملديرية الشؤون الشبابية في  .5

 الوزارة.

 يقوم مدير مديرية الشؤون الشبابية باالطالع والدراسة. .6

 في حال توفر املخصصات. تحويل املعاملة لألمين العام للموافقة على إنشاء املركز  .7

مرفقة بوجود  تحويل املعاملة ملدير مديرية الشؤون املالية لحجز املخصصات. .8

 مخصصات في مجالس املحافظات

 ُيشكل األمين العام لجنة للكشف الحس ي على املبنى املنوي استئجاره وإعداد تقرير بذلك. .9

 مخاطبة وزارة املالية للحصول على موافقة  .10

 نطقة لتسمية مندوب الوزارة باللجنة اللوائية لإليجارات .مخاطبة محافظ امل .11
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 اجتماع اللجنة واملوافقة على إنشاء أو استئجار املبنى  .12

 إعالن بالجريدة الرسمية عن استئجار املبنى املطلوب باملواصفات املعتمدة.  .13

 تقديم عروض إلى مديرية الشباب وإرساله للجنة اللوائية  .14

 املباني وتحديد األجرة باملتر .تقوم اللجنة بالكشف على  .15

إصدار كتاب من اللجنة اللوائية للجنة املركزية في وزارة املالية لغاية توقيع العقد مع  .16

 صاحب املبنى .

 يأتي صاحب املبنى بقرار اللجنة باملوافقة للوزارة لتوقيع العقد  .17

مين العام تقوم اللجنة برفع تقريرها والتنسيب باملوافقة على استئجار املبنى لأل  .18

 للمصادقة عليه.

 إعداد كتاب رسمي ملدير مديرية الشباب املعنية باملوافقة على إنشاء املركز وأخذ صادر. .19

إرسال كتاب املوافقة بالبريد ملديرية الشباب املعنية والتي تقوم بدورها بتبليغ متلقي  .20

    الخدمة باملوافقة.

 تجهيز املبنى وتوفير املوظفين .21

املؤسسات الشريكة ودورها في 

 تقديم الخدمة 

وزارة املالية/ الحصول على موافقة إنشاء املركز وتوقيع عقد اإليجار مع صاحب املبنى  •

 )في حال اإليجار(

استئجار املركز  اللجنة اللوائية في املحافظة أو املتصرفية / املوافقة على إنشاء أو •

جرة باملتراستقبال العروض باملواصفات املحددة الكش
ُ
 ف على املباني وتحديد األ

 إصدار كتاب للجنة املركزية في وزارة املالية •

 ال يوجد رسوم الخدمة

 شهر  وقت إنجاز الخدمة
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 إصدار بطاقة عضوية للمراكز الشبابية

 (30-12( والشابات ضمن الفئة العمرية )  24-12الشباب ضمن الفئة العمرية )  فئة متلقي الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات/ املركز الشبابي أماكن تقديم الخدمة

 شروط الحصول على الخدمة

( 24-12( لإلناث و )30-12ضمن الفئة العمرية ) / ضمن الفئه العمرية املحددةأن يكون  •

 للذكور.

 أردني الجنسية. •

 أال يكون قد صدر بحقه فصل من أي مركز آخر. •

 من األمراض السارية  •
ً
 واملعدية.خاليا

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 عاما 18موافقة خطية من ولي األمر ملن هم دون  •

 صورتين شخصيتين. •

 شهادة ميالد مصدقة أو بطاقة األحوال املدنية. •

 شهادة خلو من األمراض. •

 إجراءات تقديم الخدمة

 به كافة يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج انتساب لعضوية املركز الشبابي  .1
ً
مرفقا

 الوثائق املطلوبة.

 يقوم متلقي الخدمة بتقديم الطلب والوثائق املطلوبة لرئيس املركز الشبابي. .2

 تحويل الطلب للهيئة اإلدارية للمركز للدراسة والتنسيب باملوافقة.  .3

 يقوم رئيس املركز بإصدار بطاقة العضوية. .4

 تسليم بطاقة العضوية ملتلقي الخدمة باليد. .5

 

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 ال يوجد

 ال يوجد رسوم الخدمة

    يومين وقت إنجاز الخدمة
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 تسجيل املجموعات الكشفية واإلرشادية

 سنة 22-12الذكور واإلناث ضمن الفئة العمرية من  فئة متلقي الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
 الشؤون الشبابية  / قسم الكشافة •

 مديريات الشباب في املحافظات الشبابية /قسم الشؤون  •

 شروط الحصول على الخدمة

 أن يكون ضمن الفئة العمرية •

 كشاف أو مرشدة مبتدئ 12-14 •

 كشاف أو مرشدة 15-17 •

 جوال 18-22 •

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 .هوية األحوال املدنية •

 بطاقة عضوية املراكز الشبابية. •

 إجراءات تقديم الخدمة 

 االنتساب إلى الفرقة الكشفية أو اإلرشادية املوجودة في املركز. .1

 يقوم رئيس املركز برفع األسماء النسبة الى مدير الشباب للموافقة. .2

 يرفع مدير الشباب األسماء إلى الوزارة / قسم الكشافة واملرشدات لالعتماد. .3

واملرشدات من قبل مديرية تبليغ املديرية املعنية باملوافقة وإعالم جمعية الكشافة  .4

 الشبابية/ قسم الكشافة واملرشدات.  الشؤون

 تقوم املديرية بإبالغ لرئيس املركز املعني باالعتماد. .5

املؤسسات الشريكة ودورها في 

 تقديم الخدمة 

 جمعية الكشافة واملرشدات األردنية / توثيق البيانات وتصميم البرامج •

     وزارة التربية والتعليم •

 التعليم العالي/ الجوالة وزارة •

 ال يوجد رسوم الخدمة 

 أسبوعين وقت إنجاز الخدمة
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 معسكرات الحسين للعمل والبناء

 سنة / مواطنين ومقيمين 30-12فئة الشباب من  فئة متلقي الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
 قسم الشؤون الشبابية •

 مديريات الشباب في املحافظات •

 شروط تقديم الخدمة

  إناث(-)ذكور    سنه 30-12ان يكون ضمن الفئه العمرية املستهدفة من  .1

 أن يكون الئق صحي في بعض املعسكرات .2

 أن يكون لديه الرغبة للمشاركة باملعسكرات .3

 ان يشترك باملعسكرات من يحمل الرقم الوطني .4

 إحضار لباس خاص في بعض املعسكرات مثل املعسكرات العملية   .5

 

للحصول على الوثائق املطلوبة 

 الخدمة

 بطاقة العضوية باملراكز الشبابية. •

 الرقم الوطني لألردني. •

 سنة. 18موافقة ولي األمر ملن هم دون سنة  •

 شهادة لياقه صحية •

 إجراءات تقديم الخدمة

إصدار تعميم للمديريات واملراكز الشبابية ملشاركة األعضاء املنتسبين للمراكز  .1

 وحسب األعداد والشروط املطلوبة.التابعة لها بأنواع املعسكرات 

 مخاطبة الجامعات بتنسيب بعض الطلبة لديها للمشاركة باملعسكرات املعنية. .2

 التعميم على الوزارات األخرى لتزويد الوزارة بأبناء العاملين لديها للمشاركة في املعسكرات. .3

 التعميم على امللحقيين الثقافيين بالسفارات. .4

نموذج املشاركة بمعسكرات الحسين للعمل والبناء على يقوم متلقي الخدمة بتعبئة  .5

 الرابط الخاص بمعسكرات الحسين على املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشباب.

ودورها في   املؤسسات الشريكة

 تقديم الخدمة

 دعم لوجستي +مالي + مبيت + املواصالتكافة مديريات الوزارة /  •

الحكومية ذات عالقة بطبيعة املؤسسات واملنظمات الحكومية وغير  •

 التدريب + الجانب الفني   /املعسكرات

 الرقم الوطنياألحوال املدنية /  •

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أسابيع 8 وقت إنجاز الخدمة

 

 


