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 (:2)المادة 

المراكممز الشممبابيةع ويعممم  ب مما  وإدارةتعليمممات تأسمميس : تسمممى همملت المعليمممات 

 .اعمباراً من تاريخ اعممادها 

 

 (:0)المادة 

يكون للكلمات والعبارات المالية حيثما وردتع المعاني المخصصمة ل ما ندنمات مما لمم 

- :ذلكتدل القرينة على غير 

 

 للشباب  األعلىالمجلس  :المجلس

 رئيس المجلس  :الرئيس

 نمين عام المجلس :العام األمين

 الشبابية في المجلس المراكزمدير مديرية : مدير المراكز 

 مدير مديرية الشباب في المحافظة :المدير

 الشابات نومركز الشباب  :المركز

 رئيس مركز الشباب: رئيس المركز 

 مشرف ني نشاط في المركز  :المشرف

 المنمسبين للمركز  األعضاءل يئة المكونة من جميع ا: ال يئة العامة 

 ال يئة المنمخبة من قب  ال يئة العامة: ال يئة االدارية 

 

 (:3)المادة 

 :المالية  األهدافتؤسس في المملكة مراكز شبابية تسعى لمحقيق 
 

 ب ما لدى الشباب واالعمزازتعزيز االنمماء للوطن والوالء للقيادة ال اشمية  - ن

للمشماركة الااعلمة  وإعمدادهمشخصميات م ب الشباب وتنمية صق  مواه - ب

 في المنمية المسمدامة

 وإكسممماب مترسممميخ قممميم العمممم  الجمممماعي والمبممموعي لمممدى الشمممباب  - ج

 من المقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  واإلفادةالم ارات المعاصرة 

 

 

 

 

 (:4)المادة 
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 :لنحو المالي علي ا على ا واإلشرافيمولى المجلس تأسيس المراكز 

 

 يرفع طلب المأسيس من المدير في المحافظة معززاً بمنسيباته  - ن

 

الدراسة لبيان الحاجة لمأسيس المركزع وفق  بإعداد المراكزيقوم مدير  - ب

 -:المالية  األسس

 ( 0 م022)مدى توفر مبنى مناسب كمقر للمركز بمساحة ال تق  عن  -2

 كزمن المر اإلفادة وإمكانيةالكثافة السكانيةع  -0

 توفر المؤسسات الشبابية المماثلة في المنبقة -3

 قرب المسافة من ني مركز آخر  -4

 المماحة والارص المموفرة لمحقيق نهداف المركز اإلمكانات -5

البنية المحية المموفرة في المنبقة والمي يمكن اسممثمارها لاايمات النشماطات  -5

 الشبابية

  على المركز لإلشرافتوفير ممبوعين  إمكانية -7

 واألسممس األولويممةبالمنسمميب لمأسمميس المركممز حسممب  المراكممزيقمموم مممدير  -ج     

 نعالت

 

 (:5)المادة 

العكمس بقمرار ممن  نويجوز تحوي  المركز من مركز شباب الى مركز شمابات  - ن

 من المديربالمنسيق وبمنسيب  المراكزالرئيس بناًء على دراسة يعدها مدير 

 

علممى تنسمميب لجنممة يشممكل ا  يالممق ني مركممز شممباب بقممرار مممن الممرئيسع بنمماءً  - ب

المركمز لمم يعمد قمادراً علمى  ننثبت لدي ا بعد المحقق  إذاالعامع  األمينبرئاسة 

 نهدافهدورت لمحقيق  نداء

 

 (:5)المادة 

 يرنس المركز موظف من حملة الش ادة الجامعية األولى - ن

تعيين مشمرفين ممبموعين بمكافمشت شم رية بنماًء علمى لالمين العام  - ب

 تنسيب المدير

للمجلمس ( بعد المصادقة علي ا ) يرفع المدير الخبة السنوية للمركز  -ج

 العممادها
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 (:7)المادة 

- :يمارس رئيس المركز المسؤوليات واالخمصاصات المالية -ن    

 ممابعة الشؤون االدارية والمالية  -2

 المشرفين والمسمخدمين  نداءتقييم  -0

 ن ا تبوير العم أرفع االقمراحات المي من ش -3

 على تنايل الخبط السنوية رافاإلش -4

 توثيق العالقة بين المركز والمجممع المحلي -5

 تنمية الموارد المالية والبشرية في المركز -5

 تحديد احمياجات المركز والعم  على تلبيم ا -7

 المركزع وسير العم  فيه ننشبةالمقارير الدورية حول  إعداد -8

ًً الجدد  األعضاء بأسماءرفع كشوف  -9  للمديرية ش رياً

 على تنايل هلت المعليمات شرافاإل -22

 لرئيس المركز تاويض بعض صالحياته للمشرفين -22

 

 :يمارس المشرف المسؤوليات والواجبات المالية  –ب 

 األعضاءتوثيق العالقة بين  -2

 األعضاءالمي تلبي احمياجات  األنشبةاقمراح  -0

 المركز ألنشبةالمشاركة في عملية المخبيط  -3

 المحافظة على ممملكات المركز -4

 األنشبةلممارسة توفير الظروف المناسبة  -5

 ع والمنسيب بالعقوبات المناسبةاألعضاءح  الخالفات بين  -5

 على عم  اللجان اإلشراف -7

 تقديم االقمراحات لمبوير عم  المركز -8

 الخبة السنوية وإعدادالمشاركة في تقييم برامج المركز  -9

 

 (:8)المادة 

قمرار ممن رئميس المركمز وبنماًء يقب  الشاب عضواً في ال يئة العامة للمركز ب - ن

- :على تنسيب من ال يئة االداريةع وفقاً للشروط المالية 

 الجنسية نردني -2

 سنة لكال الجنسين 04 – 20ضمن الائة العمرية  -0

 يكون حسن السيرة والسلوك نن -3

 السارية والمعدية األمراضخالياً من  -4
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 ال يكون قد صدر بحقه قرار فص  من مركز آخر نن -5

 المعد ل لت الااية جالنموذب انمساب على ببل يمقدم نن -5

 األردنيممةيجمموز لممرئيس المركممز قبممول عضمموية مممن ال يحممم  الجنسممية  - ب

بصاة عضو مؤازر ويمممع بمناس حقموو وواجبمات العضمو العامم  باسممثناء 

 اإلداريةاالنمخابات والمرشيح لل يئة 

 :الماليةياقد العضو عضويمه في المركز في ني من الحاالت  -ج

 ني من شروط العضويةزوال  -2

 االسمقالة الخبية المقمرنة بموافقة رئيس المركز -0

 عدم المردد على المركز لمدة ش رين ممماليين دون علر يقبله رئيس المركز -3

 عدم تجديد عضويمه بعد انقضاء ش ر على انم ائ ا -4

 

 (:9)المادة 

 األعضاءحقوو وواجبات 

- :يحق لك  عضو ما يلي  - ن

 المحددة ألوقاتاالمردد على المركز في  -2

 المخملاة في المركز األنشبةممارسة  -0

ممممن تنببممق عليممه شممروط ) واالنمخمماب لعضمموية ال يئممة االداريممة  المرشمميح -3

 (فقرة ن ( 8)المادة 

 المشاركة في وضع الخبة السنوية -4

 عضوية اللجان في المركز  -5

احمممرام الممرني والممرني  إطممارفممي  مسممئولةالمعبيممر عممن وج ممة نظممرة بحريممة  -5

 مالحظاته حول سير العم  في المركز إبداءواآلخرع 

 المشاركة في اجمماعات ال يئة العامة -7

 

 -:يجب على العضو ما يلي  - ب

 واحمرام تعليمات ا اإلداريةالقرارات  تنايل -2

 المركز  ننشبة إلنجاحبلل الج د الكافي  -0

 المحافظة على ممملكات المركز -3

 المركز نداءتقديم االقمراحات المي تساهم بمحسين  -4

 إليهعلى االنمساب  نقرانهالمركز لمشجيع  نهدافر نش -5

 المراكز الشبابية إلدارة اإلداريةااللمزام بالمعليمات  -5

 



 6 

 (:22)المادة 

 ال يئة العامة

 المنمسبين للمركز األعضاءتمكون من جميع  -2

ممن كم  ( 22)تجممع ال يئة العامة اجمماعاً عادياً خمالل شم ر تشمرين الثماني  -0

 بناًء على قرار ال يئة االداريةعام من رئيس المركزع 

دعت الحاجة  إذاتجممع ال يئة اجمماعاً طارئاًع بناًء على دعوة رئيس المركز  -3

يعقد  ننعلى  نعضائ امن %( 32)ببلب من  نولللك بقرار ال يئة االداريةع 

 االجمماع خالل ش ر من تاريخ اسمالم البلب

ع نعضمائ االمبلقمة ممن  لبيمةاألغيكون اجمماع ال يئة العامة قانونياً بحضمور  -4

 الحاضرين بأغلبيةوتمخل قرارات ا 

لممم يكمممم  النصمماب القممانوني لالجمممماع العممادي يؤجمم  لموعممد آخممر خممالل  إذا -5

االجمممماع البممارل فيلاممى فممي حممال عممدم  نمممااسممبوعينع ويعقممد بمممن حضممرع 

 اكممال النصاب القانوني

 

 

 :(22)المادة 

 :تخمص ال يئة العامة بما يلي 

 اإلداريةانمخاب ال يئة  - ن

 إقرارهاالمشاركة في وضع الخبة السنوية للمركز قب   - ب

 وتقييم ا اإلدارية ال يئةمناقشة تقارير  -ج

 المركزع وتقديم االقمراحات بشأن ا ننشبةتقييم  -د

 

 (:20)المادة 

 

لممدة عمام اعمبماراً ممن تماريخ اعممادهما ممن  إداريةتنمخب ال يئة العامة هيئة  - ن

ال يئمة العاممة اقم  ممن  نعضماءكمان عمدد  إذانعضماء ( 7)تمكون من المدير و

عضممواًع ( 522-222)كانممت ال يئممة العامممة  إذا نعضمماء( 9)عضمموع و( 222)

 عضواً ( 522)زادت ال يئة العامة عن  إذاعضواً ( 22)و

 

 

 

 -:الم ام والمسؤوليات المالية  اإلدارية ال يئةتمولى  - ب
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 جلسة ل ا لنوفي  نعضائ اتوزيع المناصب بين  -2

 المركز إدارةالمشاركة في وضع الخبة السنوية للمركز بالمعاون مع  -0

 المركز ننشبةعلى  اإلشرافالمشاركة في  -3

 نشاطات م  نثناءالمركز  نعضاءممابعة  -4

 المشاركة في ح  الخالفاتع واتخاذ الموصيات الالزمة بشأن ا -5

 المشرفون نوتنايل الم ام المي يكلا ا ب ا رئيس المركز  -5

 وبرامج المركز ننشبةقييم ت -7

 

علمى  نسمبوعنائبمهع ممرة كم   نوبرئاسة رئيسم ا  اإلداريةتجممع ال يئة  - ج

المبلقمممةع وتمخمممل  األغلبيمممةويكمممون االجممممماع قانونيممماً بحضمممور  األقممم 

ويعمبر صموت  (ب)الحاضرين بما يمماشى مع النقبة  بأغلبيةقرارات ا 

 رئيس ال يئة مرجحاً 

 

 (:23)المادة 

- :على النحو المالي اإلدارية يئة توزع م ام ال

 

- :الرئيس - ن

  اإلداريةرئاسة اجمماعات ال يئة  -2

 اإلداريةممابعة تنايل قرارات وتوصيات ال يئة العامة وال يئة  -0

 اإلداريةال يئة  نعمالعلى  اإلشراف -3

 اللجان في المركز نعمالممابعة  -4

 المركز وإدارة اإلداريةبين ال يئة  قالمنسي -5

 

 في حال غيابه اإلداريةرئيس ال يئة  نعماللى نائب الرئيس يمو - ب

- :السر نمين -ج  

 الجلسات بالمنسيق مع رئيس المركز نعمالجدول  إعداد -2

 واإلداريةتدوين محاضر اجمماعات ال يئمين العامة  -0

 واإلداريةال يئمين العامة  نعضاء إلىتبليغ الدعوات  -3

 اإلداريةالخاصة بال يئة  والملااتحاظ السجالت  -4

 في المركز اإلعالناتة لوحات ممابع -5

 رئيس المركز نوع اإلداريةنية م ام يكلاه ب ا رئيس ال يئة  -5
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 (:24)المادة 

 

- :على النحو المالي  اإلداريةتجري عملية انمخاب ال يئة 

في مكمان بمارز عمن موعمد اجممماع ال يئمة العاممة الملي سميجري  اإلعالنيمم  -2

 خالل االنمخابات

ممن  نسمبوعرئميس المركمزع قبم   إلىع ببلب نناس ميمقدم الراغبون بمرشيح  -0

 موعد االجمماع

حمممى موعممد  ةاالنمخابيمميجمموز للمرشممحين المملين قبلممت طلبممات م عممم  الدعايممة  -3

 االجمماع

تعقد ال يئة العامة اجمماع ما فمي الموعمد والمكمان المحمددين ممن قبم  رئميس  -4

 المركز

 يئمة العاممة ال نعضماءتشك  لجنة برئاسة رئيس المركز وعضموية عمدد ممن  -5

 على عملية االنمخابات لإلشرافغير المرشحين 

توزيع نماذج االقمراع علمى ممن يحمق ل مم االنمخماب مخموممة بخماتم المركمزع  -5

 وموقعة من رئيس المركز

 تجري عملية االقمراع ببريقة سرية -7

 عالنية مباشرة بعد انم اء عملية االقمراع األصواتتجري عملية فرز  -8

 ائج االنمخاباتيعلن رئيس المركز نم -9

يعممد رئمميس المركممز تقريممراً ماصممالً عممن االنمخابممات بممما ذلممك محضممر  -22

 المديرع العممادت خالل اسبوعين من تاريخه إلىالجلسةع ويرسله 

يحمممق للعضمممو االعممممراض لمممدى الممممدير علمممى نميجمممة االنمخابمممات خمممالل  -22

 النمائج إعالنمن تاريخ  نسبوع

ه وجممود عيممب يسمممموجب ثبممت لديمم إذااالنمخابممات  إعممادةيحممق للمممدير  -20

 وذلك من خالل لجنة يشكل ا لللك إعادت ا

 

 

 

 

 

 

 

 (:25)المادة 
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 -:المالية األحوالعضويمه في  اإلداريةياقد عضو ال يئة  - ن

 

 فقدان عضويمه في ال يئة العامة -2

 االسمقالة الخبية بعد موافقة رئيس المركز -0

 نوليممةع ع ثالثممة اجمماعممات مممااإلداريممةالمايممب عممن اجمماعممات ال يئممة  -3

 خمسة ممارقةع دون علر مقبول

 

ع يسمممدعي رئمميس اإلداريممةال يئممة  نعضمماءمكممان ني مممن  وراشممفممي حممال _ ب   

 ليح  مكانهع ويعلم المدير بللك األولالمركز عضو االحمياط 

 

 

 (: 25) المادة 

 

بناًء على تنسيب رئيس المركز فمي ني  اإلداريةيصدر المدير قراراً بح  ال يئة  - ن

- :المالية لاألحوامن 

 المركز نهدافالخروج عن  -2

 مرور ش رين ممماليين دون عقد ني اجمماع -0

 عدم االلمزام بالمعليمات وتجاوزها -3

 

الواردة في الاقرة السابقةع يشمك   األسبابمن  ألي اإلداريةتم ح  ال يئة  إذا - ب

المممدة  إلكمممالمؤقمممة بنمماًء علممى تنسمميب رئمميس المركممز  إداريممةالمممدير هيئممة 

 المحلولة اإلداريةل يئة الممبقية ل
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 (:27)المادة 

ع علمى العضمو ندنماتني ممن العقوبمات المواردة  بإيقماعيصدر رئيس المركمز قمرارت 

 اإلداريممةال يئممة  مممنالمخممالفع بحيممن تمناسممب مممع المخالاممةع وبموجممب تنسمميب 

- :وهى

 

 لات النظر -2

 المنبيه -0

 اإلنلار -3

 لمدة محدودة األنشبةالمنع من ممارسة بعض  -4

 لحرمان من المردد على المركزع لمدة ال تزيد على ش رينا -5

 األسبابالعضوية بعد انمااء  إعادةالاص  لمدة عامع ويمكن  -5

 

 (:28)المادة 

- :تشك  في المركز اللجان المالية 

 اللجنة الثقافية -2

 اإلعالميةاللجنة  -0

 اللجنة العلميةع وتكنولوجيا المعلومات -3

 اللجنة الرياضية -4

 اللجنة الانية -5

 اإلرشادية/لجنة الكشايةال -5

 اللجنة االجمماعية -7

 لجنة الثقافة الم نية -8

 (العم  المبوعي )  البيئةلعامة و الخدمة الجنة  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:29)المادة 
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يشك  المدير هيئة اسمشمارية للمركمز بنماًء علمى تنسميب رئميس المركمز لممدة عمام 

 نشمخاصوممن  األعضماء نممور نوليماءقابلة للمجديدع تمكون من عمدد مناسمب ممن 

 :المجممع المحلي للقيام بم يلي  من ذوي االهممام في

 

 تقديم النصح والمشورة - ن

 المركز نداءتقديم االقمراحات المي تساهم في تبوير  - ب

 المركز نهدافالمساعدة في تحقيق  - ت

المركممزع وتنميممة عالقاتممهع وتسممويق برامجممه لممدى  نهممدافالعممم  علممى نشممر  - د

 المجممع المحلي

 

 

 (:02)المادة 

- :تمكون موارد المركز من  -ن

 المخصصات المرصودة في موازنة المجلس -2

 المساهمة المقدسة من الصندوو الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية -0

 والمنحع بعد موافقة رئيس المجلس علي ا توالمبرعاات بال  -3

 

لمركمز فمي ع مدة ا وإدخال ماوال بماتع  تالمبرعمايشك  الممدير لجنمة السممالم  -ب 

 المالية المعممدة األصولحسب 

تودع المبرعات النقدية كأمانات لدى الصندوو الوطني لدعم الحركة الشبابية  -ج 

  المركز ننشبةوالرياضيةع ليمم صرف ا على 

 (:02) المادة 

 

 تلاى هلت المعليمات نية تعليمات سابقة ل ا 

 

                                                   

                                                 

 المجلس األعلى للشبابرئيس                                              

                                                                                                      

 


