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 ة الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ايرع .2
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 الوزارة نشأة

بالمعرفة   المسلح  الشباب  من  إيجاد جيل  المعظم في  الثاني  الملك عبدهللا  وتطلعات جاللة  لرؤى  ترجمة 
ليكون شريك نتماءالواوالعلم   بناء حياتنا السياسية    فاعالً اً  ،  التطرف والغلو،    والثقافية بعيداً   قتصاديةواالفي  عن 

للتوجيهات الملكية في كتاب التكليف   لما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي، وتنفيذاً  وفقاً 
ي أكبر نظراً لما عاناه العمل  م فيما يتعلق بالشباب ونقتبس منه " وأما قطاع الشباب، فإنه بحاجة إلى اهتمام حكو

للرعاية الكافية، التي تساعد الشباب على إيجاد فرص الحياة الكريمة.    فتقار الشبابي خالل السنوات الماضية من  ا
محور مسيرتنا التنموية    مفهطاقاتهم؛    واستثمارتمكينهم، وتحفيزهم على اإلبداع  لذا يجب الحرص على دعمهم و

بنا في  األساسية  الشابة    ءواللبنة  القيادات  ورعاية  مستمر،  بشكل  معهم  التواصل  من  بد  وال  المستقبل.  أردن 
ً نتماءوااللم  وتأهيلها لحمل المسؤولية، وإيجاد جيل من الشباب المسلح بالمعرفة والع في بناء  فاعالً  ، ليكون شريكا

 عن التطرف والغلو". والثقافية بعيداً  قتصاديةواالحياتنا السياسية 

  

 . 2016( لسنة 78من المجلس األعلى للشباب، بموجب نظام التنظيم اإلداري رقم ) ارة الشباب بدالً ة وزإعادتم 

  

 رعاية الشباب في األردن
اية على  في البد  قتصرت انذ تأسيس اإلمارة وحتى اآلن، إذ  مرت رعاية الشباب في األردن بعدة مراحل م

صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم  شعبية، وبقيت حتى  على جهود رسمية و  عتمادواالالعفوية والتلقائية،  
، وكانت محكومة  جتماعيةواالة والخاصة كالنوادي الرياضية تعتمد على جهود المؤسسات األهلي 1968لسنة  13

في خطاب العرش الذي  جاللة الملك الحسين بن طالل  المغفور له  على توجيهات   بقانون الجمعيات الخيرية، وبناءً 
الرابعةألقاه ف الدورة  رعاية الشباب منوطة بمؤسسة رعاية الشباب    ر، أصبحت أم1966لمجلس األمة عام    ي 

 .التي حدد القانون أعمالها ومجاالت أنشطتها

  

 المرحلة الثانية
لى جهة رسمية محددة، حيث بقيت مؤسسة رعاية الشباب إية الشبابية المبلورة والمستندة  كانت الرعا 

تابعة لها حتى    ، عندما أنشئت وزارة الثقافة والشباب، فأصبحت المؤسسة1977اء حتى عام  تابعة لرئاسة الوزر
ا  1984عام   عمل  يحكم  المؤسسة  قانون  وبقي  بالشباب،  خاصة  وزارة  أفردت  حتحين  عام  لوزارة    1987ى 

قانون رقم    بصدور  الشباب   .1987لسنة    8رعاية 
تم بموجبه    65ون المؤقت رقم  نلقا بصدور ا  2001م  بعملها حتى عا  بقيت وزارة الشباب والرياضة تقوم الذي 

إلغاء وزارة الشباب وتشكيل المجلس األعلى للشباب، كما تشكلت   تم  بين الشباب والرياضة، وعلى أثره  الفصل 
األ رقم  اللجنة  المؤقت  القانون  بموجب  الشباب  2001لسنة    66ولمبية  رعاية  أهداف  المجلس  قانون  وحدد   ،

شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته وعروبته، وتعميق والء الشباب للوطن والملك واحترام  األردني بتنشئة  
العمل الجماعي والتطوعي  الدستور والق التنمية  انون، وتنظيم طاقات الشباب وترسيخ قيم  الفاعلة في  للمشاركة 

 ً ثقافيا المتكاملة  ً   الوطنية  ً   واجتماعيا مماواقتصاديا الشباب على  ب، وتشجيع  الترويحية  الرياضة  تنمية  رسة  غرض 
لتنمية   أمامه  الفرص  إتاحة  على  والعمل  للشباب  المتوازن  السوي  النمو  وتوفير  النفس،  وتهذيب  البدنية  اللياقة 

 .الرأي والرأس اآلخر في إطار من الحرية والمسؤولية  حترامالى وتشجيعه عمواهبه وقدراته 
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(1قم )بطاقة ر   

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

افقة على  اسم الخدمة   نشاء مركز شبابي إاملو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 الناظم للخدمة التشريع 

   2002تعليمات تأسيس وإدارة املراكز الشبابية لعام •

http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_tsys_wdr_lmrkz_lshbby_lm_2

002.pdf 

     2005قانون املجلس األعلى للشباب لسنة  •

http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/qnwn_lmjls_ll_llshbb_0.pdf 

 ر في املنطقة.يوجد مركز شبابي آخ  حاجة املنطقة وأن ال شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

من أفراد أسماء وتواقيع عدد  •

 املجتمع املحلي.

موافقة خطية من الحاكم   •

 اإلداري.

كتاب رسمي موجه ملديرية  •

 الشباب

توفر مخصصات مرصودة   •

على مجلس املحافظات  

 مركزية الل 

 دراسة نسب الشباب باملنطقة

 مواطن

 

 مواطن

 

/  مديرية الشباب

 حكومة 

حكومة /مديرية الشباب  

 

 

 قائمة 

 

 كتاب رسمي 

 

 كتاب رسمي 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          متلقي الخدمة فئة  

 مراحل تقديم الخدمة 

يارية  عاملاملدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 املستغرقة لكل إجراء معدل املدة الزمنية  اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة 

يقوم متلقي الخدمة )أفراد املجتمع املحلي(   .1

مركز شبابي بناًء على   إنشاءبتقديم طلب 

املنطقة يقدم الطلب لدى   أهاليطلب 

 بالوثائق املطلوبة  مديرية الشب
ً
اب مرفقا

 رد. ألخذ وا

 

http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/qnwn_lmjls_ll_llshbb_0.pdf
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تحول املعاملة إلى قسم املراكز الشبابية في  .2

للتدقيق والدراسة   املعنيةمديرية الشباب 

 لألسس الواردة في
ً
تعليمات تأسيس   وفقا

 . 2002وإدارة املراكز الشبابية للعام 

3.  
 
املعاملة ملدير مديرية الشباب  حول ت

 اب زارة الشبمين عام و أل والتنسيب  للطلع

وزارة الشباب   من إعداد كتاب رسمي .4

 بالتنسيبات.

توريد الكتاب لديوان الوزارة وأخذ وارد  .5

وتحويل املعاملة ملديرية الشؤون الشبابية 

 في الوزارة.

مدير مديرية الشؤون الشبابية  يقوم  .6

 والدراسة. باالطلع

املة لألمين العام للموافقة على  تحويل املع .7

 ات.حال توفر املخصصنشاء املركز في إ

لة ملدير مديرية الشؤون تحويل املعام .8

مرفقة بوجود  املالية لحجز املخصصات. 

 مخصصات في مجالس املحافظات 

مين العام لجنة للكشف الحس ي شكل األ ي   .9

على املبنى املنوي استئجاره وإعداد تقرير 

 بذلك. 

 زارة املالية للحصول على موافقة  مخاطبة و  .10

دوب  ة لتسمية منمخاطبة محافظ املنطق .11

 يجارات .باللجنة اللوائية لإل الوزارة 

  أونشاء اجتماع اللجنة واملوافقة على إ .12

 استئجار املبنى 

 استئجارإعلن بالجريدة الرسمية عن  .13

   املعتمدة. املبنى املطلوب باملواصفات 

رساله  تقديم عروض إلى مديرية الشباب وإ .14

 للجنة اللوائية  

اني وتحديد نة بالكشف على املبتقوم اللج .15

 باملتر . جرة األ 

صدار كتاب من اللجنة اللوائية للجنة  إ .16

املركزية في وزارة املالية لغاية توقيع العقد 
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 مع صاحب املبنى .

يأتي صاحب املبنى بقرار اللجنة باملوافقة  .17

 للوزارة لتوقيع العقد 

تقوم اللجنة برفع تقريرها والتنسيب   .18

العام  باملوافقة على استئجار املبنى لألمين 

 ه.للمصادقة علي

إعداد كتاب رسمي ملدير مديرية الشباب  .19

نشاء املركز وأخذ  باملوافقة على إ املعنية

 صادر. 

إرسال كتاب املوافقة بالبريد ملديرية   .20

ا بتبليغ  الشباب املعنية والتي تقوم بدوره

 متلقي الخدمة باملوافقة 

 تجهيز املبنى وتوفير املوظفين .21

 

ق  الزمن املعياري املستغر 

 الخدمة لتقديم 

 لى شهرين شهر  إ

 ال يوجد  قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سارية املفعول  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     خدمة أ

 ة لى املراكز الشبابيإ تساب ناال  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 نشاء املركز الحصول على موافقة إ وزارة املالية 

صاحب املبنى )في   اإليجار معوتوقيع عقد 

 يجار(حال اإل 

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

 العروض باملواصفات املحددة   بالتقاس

 
 
 جرة باملترالكشف على املباني وتحديد األ

 صدار كتاب للجنة املركزية في وزارة املالية إ

 خدمات الشؤون الشبابية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 
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 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 الشؤون الشبابية  وزارة قسملامركز  الفروع املقدمة للخدمة  

 مديريات الشباب في املحافظات

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
 www.moy.gov.jo   للوزارة املوقع اإللكتروني مركز خدمة املواطن  وجها

www.moy.gov.jo  الوطني   االتصالمركز    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد

 هاتف       إلكتروني 

  Shababeyyah.m@moy.gov.jo  بريد إلكتروني      5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  صالاالتمعلومات 

 اإللكتروني املوقع  كس  فا

 ( 3:30إلى --  8:30 الرسمي + وقت الدوام ) منأيام الدوام  تقديم الخدمة  أوقات 

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 ( 5) 2021  االنتظار معدل وقت 

 خلل شهرين شهرين لخل معدل وقت تقديم الخدمة 

  ال يوجد معدل رضا متلقي الخدمة 

في تسليم   األخطاءنسبة 

 الخدمة 

 ال يوجد

 

 

  ال يوجد على الخدمة معدل الشكاوي 

 4 4 عدد الوثائق املطلوبة

ي/البلدية/ ة/املالية/املياه/الكهرباء/األراض الوزار  عدد الجهات الشريكة 

 الداخلية 

 

 3 3 عدد املوظفين 

 ( 0) 2020 -(1)2019 –( 4)2018 -(    7) 2017 حجم الطلب على الخدمة 

 206عدد املراكز الشبابية 

 

 من خالل النظيتم  *
ً
 . لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكوميةام اإلترميز الخدمة آليا

 

 

 

 

 

https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=S72CkXIEVUh8LA3ZIQjvHNAnCIiDirhDJhaCTQyrqHSsM4i2WY7YCA..&URL=mailto%3aShababeyyah.m%40moy.gov.jo
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  (2بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 صدار بطاقة عضوية للمراكز الشبابية إ اسم الخدمة 

 فرعية خدمة  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 

 2002وإدارة املراكز الشبابية لعام تعليمات تأسيس  •

http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_tsys_wdr_lmrkz_lshbby_lm_2002.p

df 

 شروط تقديم الخدمة 

-12( لإلناث و )30-12ضمن الفئة العمرية ) / العمرية املحددةضمن الفئه أن يكون  •

 ( للذكور. 24

 أردني الجنسية. •

 خر.آ يكون قد صدر بحقه فصل من أي مركز أال •

•  
ً
 مراض السارية واملعدية.األ من خاليا

 

الوثائق املطلوبة للحصول  

 على الخدمة 

 شكل الوثيقة  الخدمة الجهة/متلقي  الوثيقة 

  موافقة خطية من ولي األمر •

 عاما  18ملن هم دون 

 صورتين شخصيتين. •

شهادة ميلد مصدقة أو  •

 املدنية.بطاقة األحوال 

 شهادة خلو من األمراض. •

 مواطن

 

 وثيقة 

 

 صورة/شهادة والدة 

 شهادة

 

 

 شهادة

 أخرى )...(    الحكومة  ال         معاأل  املقيمين              املواطنين        فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج  .1

كز الشبابي  انتساب لعضوية املر 

 به كافة الوثائق املطلوبة.
ً
 مرفقا

يقوم متلقي الخدمة بتقديم الطلب   .2

املركز  والوثائق املطلوبة لرئيس 

 الشبابي.

 

http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_tsys_wdr_lmrkz_lshbby_lm_2002.pdf
http://www.hcy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_tsys_wdr_lmrkz_lshbby_lm_2002.pdf
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تحويل الطلب للهيئة اإلدارية للمركز   .3

 للدراسة والتنسيب باملوافقة.  

يقوم رئيس املركز بإصدار بطاقة   .4

 العضوية.

ليم بطاقة العضوية ملتلقي  تس .5

 د.الخدمة بالي

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 يومين

 ال يوجد قيمة الرسوم 

   آلية الدفع 
ً
 لكتروني    دفع إ        ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنة  بطاقة عضوية 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 والفني( معسكرات الحسين للعمل والبناء/ شهادات خبرة للدراسة الجامعية)للتفوق الرياض ي  ة ات العلقالخدمات ذ

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  ال يوجد

 خدمات الشؤون الشبابية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ركزي  ال م مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات/ املركز الشبابي  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  تقديم الخدمة قنوات  
ً
 www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن      وجها

 هاتف    لكتروني    إ بريد   فاكس    تطبيق هاتف ذكي    الوطني   االتصالمركز 

  joShababeyyah.m@moy.gov.  بريد إلكتروني       5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  االتصالمات معلو 

 اإللكتروني املوقع    فاكس

 ( 5:00إلى  -- 12:00 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 أيام 3 أيام 5 نتظار اال معدل وقت 

 أيام 3 أيام 5 معدل وقت تقديم الخدمة 

https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=S72CkXIEVUh8LA3ZIQjvHNAnCIiDirhDJhaCTQyrqHSsM4i2WY7YCA..&URL=mailto%3aShababeyyah.m%40moy.gov.jo
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  ال يوجد الخدمة معدل رضا متلقي 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  يوجدال 

  ال يوجد على الخدمة  ي دل الشكاو مع

 2   2 عدد الوثائق املطلوبة

  ال يوجد عدد الجهات الشريكة 

  / لكل مديرية  1 عدد املوظفين 

 2020عام  5043نسبة االنتساب  حجم الطلب على الخدمة 

 60.000عدد املنتسبين 

  نتسابال احسب نسبة 
ً
 سنويا

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (3بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 رشاديةتسجيل املجموعات الكشفية واإل  اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 جمعية الكشافة واملرشدات نظام  ناظم للخدمة يع الالتشر 

 شروط تقديم الخدمة 

 مرشدة مبتدئ  أوكشاف  14-12من 

 مرشدة أوكشاف  15-17

 جوال  18-22

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 .هوية األحوال املدنية •

بطاقة عضوية املراكز   •

 الشبابية.

 صورة  الكشافةم قس

 رة و ص

 أخرى )...(     الحكومة           األعمال  املقيمين               املواطنين        فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية   

راءات الرئيسية ) مرتبطة  لإلج

 ماكن واملوظفين( بعدد األ 

 الزمنية املستغرقة لكل إجراء دة امل معدل تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

رشادية  إلى الفرقة الكشفية أو اإل  االنتساب •

 املوجودة في املركز.

يقوم رئيس املركز برفع األسماء النسبة الى   •

 مدير الشباب للموافقة.

زارة / لى الو يرفع مدير الشباب األسماء إ •

 .للعتمادقسم الكشافة واملرشدات 

علم ملوافقة وإابيغ املديرية املعنية تبل •

جمعية الكشافة واملرشدات من قبل  

مديرية الشؤون الشبابية/ قسم الكشافة  

 واملرشدات.

رئيس املركز املعني لتقوم املديرية بإبلغ  •

 .باالعتماد

 أسبوع 

 

 أسبوع 

 

 يومين

 

 أسبوع 

الزمن املعياري املستغرق لتقديم  

 الخدمة 

 أسبوعين

 ال يوجد قيمة الرسوم 
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 قدن   الدفع آلية 
ً
 لكتروني    دفع إ        ) شيك(ا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 مستمرة  بطاقة عضوية 

 شركاء الخدمة 

 خدمة   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 توثيق البيانات وتصميم البرامج  شدات األردنية جمعية الكشافة والمر 

  والتعليم  التربية  وزارة

 الجوالة  العالي  التعليم وزارة 

 خدمات الشؤون الشبابية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات / قسم الشؤون الشبابية  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
تطبيق   الوطني    االتصالمركز  www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن     وجها

 هاتف    Shababeyyah.m@moy.gov.jo  لكتروني  إبريد  فاكس   هاتف ذكي   

  Shababeyyah.m@moy.gov.joبريد إلكتروني   5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  االتصالمعلومات 

 لكتروني املوقع اإل   فاكس

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من دمة وقات تقديم الخ أ

 داء ل مؤشرات ا

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  أسبوع  نتظار اال معدل وقت 

  أسبوعين معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

   خطاء في تسليم الخدمة نسبة األ 

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  2 عدد الوثائق املطلوبة

  3 عدد الجهات الشريكة 

  3 ين عدد املوظف 

  سنويا 700  -600 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا

https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=dVywVJaNcy77-W8_U8R9vGdMSEflMX5xQCcR6d3ppbwoVFM3XY7YCA..&URL=mailto%3aShababeyyah.m%40moy.gov.jo
https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=dVywVJaNcy77-W8_U8R9vGdMSEflMX5xQCcR6d3ppbwoVFM3XY7YCA..&URL=mailto%3aShababeyyah.m%40moy.gov.jo
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 (4بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 تسجيل املبادرات  الخدمة اسم 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 ادرات الشبابيةبرنامج توطين املب م للخدمة التشريع الناظ

 شروط تقديم الخدمة 

 بداعية خلقة ضمن املعايير التالية:وجود مبادرات إ .1

 األولوية للمبادرات التي تكون صادرة من فريق من الشباب.  تعطي .2

 تعمل املبادرات على حل قضية أو مشكلة وتساهم في تطوير املجتمع. .3

 على العمل التطوعي.مالية قليلة وتعتمد باألساس أن تكون املبادرات ذات كلفة  .4

في   اإلبداعأن تنبع فكرة املبادرات من الشباب وتعبر عنهم وتقدم حلوال خلقة وتوظف  .5

 حل املشكلت.

مكانات تعديل عليها بناء على الواقع واإل أن تكون قابلة للتنفيذ ويقوم الشباب بال .6

 املتاحة.

 تشجع ثقافة العمل التطوعي.أن تكون طموحة وذات أهداف محددة و  .7

8.  
ً
  تعتمد نهجا

ً
 وتعزز العمل الجماعي عبر الفريق.  تشاركيا

 أن تكون مبنية على نتائج محددة ويمكن قياسها. .9

أن تكون املبادرة قائمة على خطة عمل شاملة من )الفكرة، األهداف/ مكان ووقت التنفيذ،   -10

املتوقعة، آلية  طلبات والتكلفة املتوقعة، النتائج األدوار واملسؤوليات، املحتوى، آلية التنفيذ، املت

 املتابعة والتقييم( 
الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 ملف  أصحاب املبادرة  تصور عام عن املبادرة  •

 أخرى )...(    الحكومة             األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم املبادرة   -1

-) سجل مبادرتك يق رابط الوزارة إما عن طر 

www.moy.gov.jo الخاص باملبادرات أو عن )

 طريق مديريات الشباب واملراكز الشبابية 

لى قسم املبادرات  رات إتحول املباد -2

 يوم 

 

 

 

 

 أسبوع 

http://www.moy.gov.jo/


19 
 

 واإلبداع / مديرية الشؤون الشبابية 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أسبوع.

 ال يوجد الرسوم قيمة 

   آلية الدفع 
ً
 لكتروني    دفع إ        ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 

 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

كتاب رسمي _ توطين املبادرة داخل املراكز 

 الشبابية( 

 أشهر  6

 شركاء الخدمة 

 خدمة   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ

 ال يوجد ة لقالعالخدمات ذات 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

ملدني واملؤسسات الحكومية  منظمات املجتمع ا

 االختصاص ذات 

 املبادرات  واحتضاندعم 

 خدمات الشؤون الشبابية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 قسم الريادة / مديرية  الشؤون الشبابية • مة للخدمة  املقد الفروع 

 مديريات الشباب في املحافظات •

 املراكز الشبابية  •

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
 www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن      وجها

 هاتف           لكتروني إ  بريد فاكس    تطبيق هاتف ذكي      الوطني    االتصال مركز  

  Shababeyyah.m@moy.gov.jo بريدإلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 لكتروني املوقع اإل   فاكس

 ( 3:30إلى --  8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من وقات تقديم الخدمة أ

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  ية للمؤشر الحال القيمة اسم املؤشر 

 أسبوع  أسبوع  نتظار اال معدل وقت 

 أسبوع  أسبوع  معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 
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خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  ال يوجد

  ال يوجد على الخدمة ي معدل الشكاو 

  1 املطلوبةعدد الوثائق 

 جهة 25 جهة 15 عدد الجهات الشريكة 

   4 2 د املوظفين دع

 150 100 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 ي للسجل الوطني للخدمات لكترونالخدمة آليا
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 (5بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

رمز الخدمة *   

الحسن للعمل والبناءمعسكرات  اسم الخدمة   

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

الخاصة ملعسكرات الحسين للعمل والبناء  واملالية اإلداريةالتعليمات  التشريع الناظم للخدمة   

 شروط تقديم الخدمة 

  (إناث-)ذكور    سنه 30-12من  املستهدفة العمريةان يكون ضمن الفئه -1

 الئق صحي في بعض املعسكراتأن يكون -2

 سكراتأن يكون لديه الرغبة للمشاركة باملع-3

 ان يشترك باملعسكرات من يحمل الرقم الوطني -4

  العمليةلباس خاص في بعض املعسكرات مثل املعسكرات  إحضار -5

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

العضوية باملراكز  بطاقة  •

 الشبابية.

 الرقم الوطني لألردني.  •

ملن هم دون موافقة ولي األمر  •

 سنة. 18سنة 

 شهادة لياقه صحية  •

  

 مواطن

 

 مقيم 

 بطاقة عضوية 

 

 حوال مدنية هوية أ

 كتاب رسمي 

 

 شهادة/ صورة 

 

 أخرى )...(    الحكومة  عمال          األ  املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية   

راءات الرئيسية ) مرتبطة  جلإل 

ماكن واملوظفين( بعدد األ   

تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل   معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  

الشبابية  إصدار تعميم للمديريات واملراكز -1

ملشاركة األعضاء املنتسبين للمراكز التابعة لها  

بأنواع املعسكرات وحسب األعداد والشروط  

 ة.املطلوب

مخاطبة الجامعات بتنسيب بعض -2

الطلبة لديها للمشاركة باملعسكرات  

 املعنية.

التعميم على الوزارات األخرى لتزويد -3

الوزارة بأبناء العاملين لديها للمشاركة في 

 يوم قبل بدء املعسكرات 30

 

 

 

 املعسكراتيوم قبل بدء  30

 

 يوم قبل بدء املعسكرات 30

 

 يوم قبل بدء املعسكرات30
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 عسكرات.امل

التعميم على امللحقيين الثقافيين -4

 بالسفارات. 

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج  -5

رات الحسين للعمل  املشاركة بمعسك

الرابط الخاص بمعسكرات   والبناء على

الحسين على املوقع اإللكتروني الرسمي  

 لوزارة الشباب.

 

 

 

 

 طلق الرابط الكتروني بعد إ

تغرق  الزمن املعياري املس

 لتقديم الخدمة 

أسابيع  8  

 ال يوجد قيمة الرسوم 

 آلية الدفع    
ً
      ) شيك(نقدا ني    لكترو دفع إ    

 سارية املفعول  شهادة مشاركة  مخرج الخدمة 

 شركاء الخدمة 

 مة خد  تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 ريات الوزارة.مدي كافة

املؤسسات واملنظمات الحكومية وغير  

 الحكومية ذات علقة بطبيعة املعسكرات.

حوال املدنية األ   

 املواصلت  + مبيت دعم لوجستي +مالي +

 الجانب الفني  + التدريب

 الرقم الوطني

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 مركزي   ال  مركزي       مكان تقديم الخدمة 

 قسم الشؤون الشبابية  الفروع املقدمة للخدمة  

 مديريات الشباب في املحافظات

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني  مركز خدمة املواطن   وجها

 هاتف        لكتروني إبريد   فاكس  تطبيق هاتف ذكي    تصال الوطني  اال مركز

والتواصل  االتصالمعلومات       5604701هاتف وزارة الشباب        بريد إلكتروني فاكس   اإللكتروني املوقع 

تقديم الخدمة وقات أ ( ةساع 24على مدار أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام )    

داء مؤشرات ال   
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 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

نتظار اال معدل وقت    حسب وقت املعسكر املشارك به 

  يوم  معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

تسليم الخدمة خطاء في نسبة األ     

على الخدمة  ي معدل الشكاو     

  5 عدد الوثائق املطلوبة

شريك   20 عدد الجهات الشريكة    

شراف مشرفين لكل هيئة إ 8-3 عدد املوظفين    

الخدمة  حجم الطلب على الف مشارك ومشاركة   30    

 من خلل النظام  *
ً
للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا  
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  (6بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 التسجيل لعضوية بيوت الشباب    اسم الخدمة

 خدمة فرعية        رئيسية خدمة   هيكلية الخدمة 

 نظام إدارة بيوت الشباب واملعسكرات . التشريع الناظم للخدمة 

 أن يكون أردني الجنسية  شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 صورة شخصية  •

 هوية أحوال مدنية  •

 صورة عن جواز السفر للمقيم •

رة عن عضوية بيوت  و ص •

العربية  أوالشباب العاملية 

 وجدت إن/

 املواطن

 املقيم 

 صورة 

 صورة  

 صورة 

  صورة 

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

راءات  املدة الزمنية املعيارية  لإلج

ماكن  دد األ مرتبطة بع الرئيسية ) 

 واملوظفين( 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

على النموذج  انتسابتعبئة طلب  -

املعد لهذه الغاية في بيت الشباب  

 املعني باملنطقة 

دراسة الطلب من قبل مشرف بيت   -

 الشباب 

دفع الرسوم املستحقة لصندوق   -

 ب بيت الشبا

صدار بطاقة العضوية واملصادقة  إ -

 عليها من مشرف بيت الشباب 

 يوم 

 

 يوم 

 يوم 

 

 يوم 

 أيام.  3 الزمن املعياري املستغرق لتقديم الخدمة 

 قيمة الرسوم 
 دنانير   10ة رسوم ن( س18-12: )ناش ئعضو 

 ( دينار   15سنة ) 19كبر من عضو عامل أ

   آلية الدفع 
ً
 ني    لكترو دفع إ        ) شيك(نقدا
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 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنة  بطاقة عضوية 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 ال يوجد العلقة الخدمات ذات 

 دور الشريك  الشريك  الشريك ودوره في تقديم الخدمة 

 تحاد الدولي لبيوت الشباب  اإل •

 لبيوت الشبابتحاد العربي اإل •

 جمعيات بيوت الشباب العربية •

 البطاقة دولية 

 خدمات بيوت الشباب  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 بيوت الشباب باملحافظات الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  االتصالمركز  www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني  واطن  مركز خدمة امل  وجها

 هاتف    لكتروني    إ بريد  فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الوطني  

 لكتروني املوقع اإل  فاكس بريد إلكتروني      5604701هاتف وزارة الشباب    معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى --  8:30 رسمي + وقت الدوام ) مندوام الأيام ال تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 يومين أيام 3 نتظار اال وقت معدل  

 يومين أيام 3 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

   خطاء في تسليم الخدمة نسبة األ 

   خدمة على الي معدل الشكاو 

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة 

 4 2 عدد املوظفين 

 200 2019عام  40/ 2020عام  5 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإليتم ترميز  *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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  (7بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 نشاط  أو تنفيذتأجير املعسكرات وبيوت الشباب لإلقامة  لخدمة اسم ا

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 . واملعسكرات  الشباب  بيوت  إدارة نظام  الناظم للخدمة التشريع 

 ال يوجد  شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 يقة الوث شكل  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 هوية األحوال املدنية لألفراد. •

كتاب رسمي بطلب الحجز   •

 للجهات االعتبارية.

بطاقة عضوية املراكز   •

 الشبابية ألعضاء املركز.

بطاقة عضوية بيوت الشباب  •

 لألعضاء املنتسبين.

 صورة  مواطن

 كتاب رسمي 

 

 صورة 

 

 صورة 

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال    املقيمين       املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة مديرية  .1

وتقديم كتاب طلب الحجز الشباب 

 بالوثائق املطلوبة.للديوان ألخذ وارد 
ً
 مرفقا

  للطلعتحويل الطلب ملدير املديرية  .2

وإعداد كتاب رسمي موجه لوزارة الشباب 

 املدير.موقع من 

 تحويل املعاملة للديوان ألخذ صادر.  .3

يقوم الديوان باملجلس بتوريد الكتاب  .4

وتحويله صندوق دعم الحركة الشبابية  

والرياضية  للطلع وتحويله لقسم  

 املعسكرات وبيوت الشباب.

قسم املعسكرات وبيوت  يقوم رئيس  .5

الشباب بالتنسيق مع مشرفي بيوت  

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 

 يوم 

 يوم 

 

 

 

 يوم 
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الشباب املنوي حجزها لتأكيد الحجوزات  

 وإعلم املديرية بالحجوزات املتوفرة.

إعداد كتاب رسمي من صندوق دعم  .6

رساله  وإ الحركة الشبابية والرياضية 

 لوزارة للمصادقة عليه.ين العام للألم

ن  رسال كتاب املوافقة بعد أخذ صادر مإ .7

ديوان الوزارة إلى مديرية الشباب بالبريد أو  

 الفاكس.

رسال نسخة من كتاب املوافقة على  إ .8

 الحجز لبيت الشباب املعني )عبر الفاكس( 

تقوم مديرية الشباب بإبلغ متلقي الخدمة   .9

أو الهاتف أو  باملوافقة بالبريد أو الفاكس

.
ً
 شخصيا

 

 

 

 ساعات 3

 

 

 ساعات 3

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أيام  8

 قيمة الرسوم 

 يلة الواحدة  لبال / دنانير للسرير الواحد بالشاليه 24 •

 يلة الواحدة لبال   دنانير للسرير الواحد بالجناح7  •

 يلة الواحدة  لبال  في الغرفة رير الواحددنانير للس 6 •

 الواحد في القاعة دنانير للسرير  5 •

 بالليلة الواحدة  دينار للسرير الواحد في الخيمة 3 •

  بدل استخدام املطبخ في اليوم الواحد للمجموعات  30 •

  دينار بدل استخدام بركه السباحة لغير النزالء 3 •

 الخاصة في الساعة الواحدة.  تللحتفاال الساحات دينار بدل استخدام  50 •

 الصالة والقاعة الرياضية للنشاط الواحددينار بدل استخدام 100 •

 دينار بدل استخدام قاعات املحاضرات ألنشطة الوزارة. 50 •

 دينار بدل استخدام قاعات املحاضرات الرئيسية ألي جهة أخرى  75 •

 دينار بدل استخدام قاعة املحاضرات الفرعية ألي جهة أخرى. 50 •

 أفراح للحفلة الواحدة .دينار بدل استخدام قاعه أو ساحة كصالة   175 •

 الشبابية للنشاط الواحد.  بدل استخدام املسارح في املرافق دينار 50 •

 دينار بدل استخدام أجهزة الصوت إن وجدت. 25 •
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   آلية الدفع 
ً
 لكتروني    دفع إ        ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 
 الوثيقة  لحية مدة ص شكل مخرج الخدمة 

 تاريخ الحجز  باملوافقة كتاب رسمي 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 ال يوجد الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 التنسيق لكافة الحجوزات  بيوت الشباب / مديريات الشباب

 بيوت الشباب خدمات   باقة الخدمة( سلسلة القيمة)  

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في المحافظات.  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
مركز  www.moy.gov.jo  املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي      صال الوطنياالت

 اإللكتروني املوقع   فاكس بريد إلكتروني       5604701هاتف وزارة الشباب    والتواصل  االتصالمعلومات 

 ( 3:30إلى --  8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 ء ادمؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 يومين أيام 8 نتظار اال معدل وقت 

 يومين أيام 8 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

   خطاء في تسليم الخدمة نسبة األ 

   على الخدمة ي معدل الشكاو 

 4 4 عدد الوثائق املطلوبة

 3 3 الجهات الشريكة عدد 

 3 2 د املوظفين دع

  1450 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (8بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 ( وثالثة وثانية  أولى درجة) رياضيةلا األلعاب مدربي وترقية تصنيف اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 
 ين يالرياض  املدربين وترقية وتصنيف   إعداد تعليمات  

v.jo/sites/default/files/tlymt_mtmdh_dd_wts_nyf_lmdrbyn_0_0.pdfhttp://moy.go 

 شروط تقديم الخدمة 

 أن يكون أردني الجنسية. •

 سنة عند بدء الدورة.  20ال يقل العمر عن  •

 الثانوية العامة ) ناجح ( كحد ادنى  •

•   .
ً
 أن يكون الئق صحيا

 الرياضة التي يرغب بالتصنيف لها  أوممارس للعبة  •

للحصول على   املطلوبةالوثائق 

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 .لألردنيين املدنية األحوال هوية•

 . األردنيين لغير السفر جواز•

 الطبي مركز من طبية لياقة شهادة•

املعتمد واملراكز املعتمدة   الرياض ي

 . األردنيةلدى وزارة الصحة 

 وسلوك سيرة حسن شهادة•

 أو املعني االتحاد قبل من  مصدقة

 .حكمه  في هو من

 شهادة/  العلمي املؤهل عن صورة•

  ملدربي أدنى كحد العامة الثانوية

 .الثالثة  الدرجة

 امليلد شهادة عن مصدقة صورة•

  20 عن العمر يقل ال/
ً
  ملدربي عاما

 .الثالثة  الدرجة

  أو اللعبة بممارسة خطية شهادة•

   هاتدريب في سيتخصص التي الرياضة

  التدريب بممارسة خطية شهادة•

   رسمية أو أهلية هيئة لفريق الفعلي

 مواطن

 مقيم 

 مقيم مواطن/ 

 

 

 

 

 صورة 

 صورة 

 رة شهادة/ صو 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mtmdh_dd_wts_nyf_lmdrbyn_0_0.pdf
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 سنوات ثلث عن تقل ال مدة

  أو املعني االتحاد من عليها مصادق

  الدرجة ملدربي حكمه في هو من

  سنوات أربع عن تقل ال ومدة الثانية

 .األولى الدرجة ملدربي

 

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 غرقة لكل إجراء معدل املدة الزمنية املست تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

  املركز بمراجعة الخدمة متلقي يقوم . 1 

  رياض ي مدرب دورة في التسجيل نموذج لتعبئة

 
ً
 .املطلوبة للدرجة وفقا

 املقررة الرسوم بدفع الخدمة متلقي يقوم. 2

 .املركز في املالي القسم لدى

  التدريب قسم بمراجعة الخدمة متلقي يقوم. 3

  الرياض ي
ً
 املالي والوصل وبةاملطل بالوثائق مرفقا

 .الدورة ومكان موعد لتحديد

  الخاصة بالدورة الخدمة متلقي يلتحق. 4

  عادة وتكون  املحددين واملكان املوعد في باللعبة

 .يوم 15-12 من

  الدورة نهاية في الخدمة متلقي يخضع. 5

 .والنظرية العملية للختبارات

 من الدورة في املشاركين نتائج على املصادقة. 6

 املشاركين ومنح للمدربين الفنية اللجنة قبل

 . الشهادات

  اللزمة األوراق بتقديم الخدمة متلقي يقوم. 7

 حال في  املستحقة بالدرجة التصنيف لغايات

  على والحصول  التصنيف إجراءات استكمال

  التصنيف كتاب

 رئيس لدى  طلب بتقديم الخدمة متلقي يقوم. 8

  في مدرب هوية على للحصول  الرياض ي القسم

 .املعنية  الرياضة

 للمركز املالي للقسم الخدمة متلقي تحويل. 9

دقيقة 15  

 

 

 

دقائق  5  

 

 

ائق دق 5  

 

 

 

 

 

 ساعة 

 

 

 عند اجتماع اللجنة الفنية للمدربين
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 . الهوية  إلصدار املقررة الرسوم لدفع

 للتوقيع املركز مدير إلى املعاملة تحويل. 10

 . عليها واملصادقة

 من باليد الهوية الخدمة متلقي يستلم . 11

 .املركز في الرياض ي التدريب قسم

دقائق 10  

 

 

دقائق 5  

 

 

 

 

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

)بما فيها مدة الدورة( عشر خمسة
ً
 يوما

 قيمة الرسوم 

    أردني دينار 130 الثالثة للدرجة الدورة رسوم•

   يدنأر  دينار 140 الثانية للدرجة الدورة رسوم•

  أردني  دينار  150 أولى للدرجة الدورة رسوم•

   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 

 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنوات  3الدرجة الثالثة :  بطاقة هوية

 سنوات  4الدرجة الثانية : 

 سنوات  5 األولى: الدرجة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   مة تصنيف الخد 

  الخدمات ذات العلقة 

ودوره في تقديم  الشريك  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

واقعة تحت مظلتها و  ندية الالتعميم لأل  • الرياضية االتحادات

سسات املعنية باللعبة ) على جميع املؤ 

التربية و التعليم، الجامعات، اتحادات  

 الرياضة العسكري 

مين مكان التطبيق العملي و تأيم تقد •

 محاضرين العملي

 عداد القيادات الشبابية خدمات إ  القيمة) باقة الخدمة( سلسلة 

 الوصول للخدمة 
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 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 النظري  الجانب/   الشبابية القيادات إعداد مركز الفروع املقدمة للخدمة  

 العملي  جانبلا/  الرياضية االتحادات

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
مركز   www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن      وجها

 هاتف    بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الوطني    االتصال 

 لكتروني املوقع اإل  فاكس ني إلكترو بريد        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  دقيقة15 نتظار اال معدل وقت 

  دقيقة15 معدل وقت تقديم الخدمة 

  عالي معدل رضا متلقي الخدمة 

في تسليم   األخطاءنسبة 

 الخدمة 

0  

  0 معدل الشكاوى على الخدمة 

  5 عدد الوثائق املطلوبة

  الرياضية االتحادات عدد الجهات الشريكة 

  3 عدد املوظفين 

  75 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام  *
ً
 ة.للسجل الوطني للخدمات الحكومي  اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9بطاقة رقم )
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 مائي  إنقاذ رخص  ح الخدمة: منهوية 

 رمز الخدمة *
 

 

 الذهبي، الفض ي، البرونزي(املستويات )مائي لكافة  إنقاذإصدار رخصة  اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 

 2019( لسنة 165مركز اعداد القيادات الشبابية رقم )نظام  •

http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf 

 2014 اإلنقاذتعليمات  •

iles/tlymt_lnqdh_2012_http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_

0_0.pdf 

 

 شروط تقديم الخدمة 

 سنة عند بدء الدورة.  18ال يقل العمر عن  •

 يجيد القراءة والكتابة.   •

•   .
ً
 أن يكون الئق صحيا

 ائيين. من قبل اللجنة الفنية للمنقذين امل اجتياز فحص القبول  •

 2019 لسنة( 165) رقم الشبابية القيادات اعداد مركز نظام •

• http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf 

 2014 اإلنقاذتعليمات  •

iles/tlymt_lnqdh_2012_http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_

0_0.pdf 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 هوية األحوال املدنية لألردنيين.   •

 جواز السفر لغير األردنيين.   •

شهادة لياقة طبية من املركز   •

واملركز  الطبي الرياض ي املعتمد

الصحية التابعة لوزارة الصحة  

 .األردنية

 (.2)صور شخصية حديثة عدد •

 بطاقة مواطن/مقيم 

 

 ورقي

 

 

 

 أخرى )...(    ومة الحك           األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل املعيارية  املدة الزمنية 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_dd_lqydt_lshbby_
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_dd_lqydt_lshbby_
http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_dd_lqydt_lshbby_
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_mrkz_dd_lqydt_lshbby_
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  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

يراجع متلقي الخدمة قسم التدريب  .1

الرياض ي في املركز لتعبئة نموذج 

يل في دورة اإلنقاذ املائي التسج

 للمستوى املطلوب.

يقوم متلقي الخدمة بتسديد رسوم   .2

فحص القبول في الدورة املطلوبة في 

 القسم املالي للمركز. 

يقوم متلقي الخدمة بإحضار الوصل   .3

 بالوثائق  املالي للقسم الرياض ي 
ً
مرفقا

 املطلوبة.

يقوم القسم الرياض ي بتحديد موعد  .4

 لقي الخدمة.ومكان فحص القبول ملت

يتقدم متلقي الخدمة لفحص القبول  .5

 في املوعد واملكان املحدد لذلك. 

تقوم اللجنة بتحويل متلقي الخدمة  .6

م املالي لدفع الرسوم املقررة  للقس

 بالدورة.  لتحاقلل

دورة  يلتحق متلقي الخدمة بال .7

املطلوبة في املوعد واملكان املحدد 

 يوم   15-10لذلك وتكون عادة من 

ة في نهاية الدورة  قي الخدميخضع متل .8

حسب املستوى الذي تقدم إليه لعدد  

ع  من االختبارات تشمل: اختبار الدفا

 واالختباراملدني لإلسعافات األولية، 

النظري لإلنقاذ   ختبارواال العملي، 

قل علمة النجاح  املائي على أن ال ت

 % لكل اختبار على حدا.80عن 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم طلب   .9

ئيس قسم التدريب الرياض ي  لدى ر 

 رخصة املنقذ املطلوبة. للحصول على

تحويل الطلب إلى مدير املركز ألخذ  .10

 املوافقة الرسمية.

للقسم املالي   تحويل متلقي الخدمة .11

 صدار الرخصة.إللمركز لدفع رسوم 

 ق قائد 5

 

 

 

 دقائق  5

 

 

 

 

 

 دقيقة30

 

 

 

 

 

 

 ساعة 

 

 

 

 

 

 دقائق  5

 

 

 

 

 دقائق  3
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يستلم متلقي الخدمة رخصة اإلنقاذ . 12

املائي للمستوى املطلوب باليد من القسم  

 الرياض ي. 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 
ً
 خمسة عشر يوما

 قيمة الرسوم 

 دينار أردني ) لألردنيين ( موضحة كما يلي : 200رسوم الدورة  •

 دنانير رسوم فحص القبول  25      

 دينار رسوم دورة   160      

 دينار بدل إصدار رخصة وشهادة ) بعد اجتياز متطلبات الدورة ( 15      

 دينار أردني  ) لغير األردنيين (   400رسوم الدورة   •

 دينار رسوم فحص القبول  50      

 دينار رسوم دورة   320      

 متطلبات الدورة ( اجتيازدينار بدل إصدار رخصة وشهادة ) بعد  30      

   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنة   وثيقة / بطاقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 نقاذ املائي تجديد رخصة اإل  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 مديرية الدفاع املدني

 األنديةالفنادق و 

 ولية تقديم اإلسعافات األ 

 تقديم املسابح 

 عداد القيادات الشبابية خدمات إ  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

  مركزي  ال  مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 للمواد النظرية.  /قاعة مركز إعداد القيادات الشبابية  الفروع املقدمة للخدمة  

 مسبح / للمواد العملية.

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن      وجها

بريد الكتروني     فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

Qeyadat.m@moy.gov.jo        هاتف 

  Qeyadat.m@moy.gov.jo  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  االتصالمعلومات 
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 اإللكتروني املوقع    فاكس

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

   االنتظار معدل وقت 

  معدل وقت تقديم الخدمة 
ً
  خمسة عشر يوما

  عالي معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

0  

  0 على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  1 املطلوبةعدد الوثائق 

  1 عدد الجهات الشريكة 

  3 عدد املوظفين 

  400 حجم الطلب على الخدمة 

  يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.نظام اإل من خلل الالخدمة آليا
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  (10بطاقة رقم )

 :  هوية الخدمة

 رمز الخدمة *
 

 

 لياقة بدنية / صحية تصنيف وترقية مدربي ال اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 2016اقة البدنية لعام  تعليمات مدربي اللي التشريع الناظم للخدمة 

 شروط تقديم الخدمة 
• .

ً
 أن يكون الئق صحيا

 .الثانوية العامة لشهادة  أن يكون حاصل على •

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 هوية األحوال املدنية لألردنيين. •

 جواز السفر لغير األردنيين.  •

علمي صورة عن املؤهل ال •

جي الجامعات األردنية  يلخر 

وغيرها / كليات التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة.

شهادة لياقة طبية من املركز   •

 الطبي الرياض ي املعتمد. 

 وثيقة بطاقة /  

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 خدمة مراحل تقديم ال 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 الزمنية املستغرقة لكل إجراء معدل املدة  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة املركز   .1

لتعبئة نموذج التسجيل في دورة 

 مدربي اللياقة البدنية / الصحية.

دمة بدفع الرسوم  لقي الخيقوم مت .2

 املقررة لدى القسم املالي في املركز.

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة قسم   .3

 بالوثائق  
ً
التدريب الرياض ي مرفقا

املطلوبة والوصل املالي لتحديد موعد 

 ومكان الدورة.

يلتحق متلقي الخدمة بدورة مدربي   .4

 دقائق  5

 

 

 دقيقتين
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اللياقة البدنية / الصحية في املوعد  

-12ون عادة من واملكان املحددين وتك

 يوم.  15

متلقي الخدمة في نهاية الدورة  يخضع  .5

 العملية والنظرية. ختباراتلل 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم طلب   .6

لدى رئيس القسم الرياض ي للحصول 

 على هوية مدرب لياقة بدنية/صحية.

يعرض طلب التصنيف على اللجنة  .7

الفنية للمدربين الرياضيين ليتم 

 اعتمادها.

سم املالي  الخدمة للق تحويل متلقي .8

للمركز لدفع الرسوم املقررة إلصدار  

   مدرب لياقة بدنية / صحية.  هوية

تحويل املعاملة إلى مدير املركز   .9

 للتوقيع .

يستلم متلقي الخدمة هوية مدرب لياقة  

بدنية/صحية باليد من قسم التدريب الرياض ي  

 في املركز.

 

 ساعة 

 

 دقائق  4

 

 تماع اللجنة الفنية للمدربيناج عند

 

 

 دقيقة15

 

 

 

 

املعياري املستغرق  الزمن 

 لتقديم الخدمة 

 خمسة عشر يوما 

 قيمة الرسوم 

 دينار أردني.  200رسوم الدورة  •

 يستوفى ضعف الرسوم املقررة لغير األردنيين.   •

 دورة.  % من رسوم ال30خصم  بالجامعات األردنية كليات التربية الرياضيةيمنح لطلبة  •

 . دينار أردني بدل إصدار شهادة وهوية مدرب 15يستوفى مبلغ  •

   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنوات  3 وثيقة 

 شركاء الخدمة 

 خدمة   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ

  ة لقالعالخدمات ذات 

 دور الشريك  الشريك الشريك ودوره في تقديم  
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املؤسسات واملنظمات الحكومية وغير   الخدمة 

 .الدورات  الحكومية ذات علقة بطبيعة

 ماكن التدريب العملي و النظري تقديم أ

 الشبابية  القيادات إعداد خدمات سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   زي       ركم  الخدمة مكان تقديم 

 - الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن      وجها

بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    الوطني   االتصالمركز 

Qeyadat.m@moy.gov.jo     هاتف 

  Qeyadat.m@moy.gov.jo  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالالامعلومات 

 لكتروني املوقع اإل   فاكس

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  املؤشر اسم 

   نتظار اال قت ل و معد

  معدل وقت تقديم الخدمة 
ً
  خمسة عشر يوما

  جيد  معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

0  

  0 على الخدمة ي معدل الشكاو 

  4 عدد الوثائق املطلوبة

  1 عدد الجهات الشريكة 

  3 املوظفين عدد 

  700 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل ا  يتم ترميز الخدمة *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونيلنظام آليا
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  (11بطاقة رقم )

 :  هوية الخدمة

 رمز الخدمة *
 

 

 المائي تجديد رخصة اإلنقاذ اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 

 2019( لسنة 165) ظام مركز اعداد القيادات الشبابية رقمن •
http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf 

 2014 اإلنقاذ تعليمات •

 http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_lnqdh_2012_0_0.pdf 

 شروط تقديم الخدمة 

 . مائي إنقاذالحاصلون على رخصة األشخاص الطبيعيون من ذكور وإناث 

 أردني / غير اردني

 املائي املنتهية   اإلنقاذأن يكون حاصل على رخصة  •

 لجنة الفنية للمنقذين املائيين. بل المن ق التجديداجتياز فحص  •

 2019( لسنة 165ظام مركز اعداد القيادات الشبابية رقم )ن •

http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf 

 2014 اإلنقاذت تعليما •

http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_lnqdh_2012_0_0.pdf 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 ألردنيين.  هوية األحوال املدنية ل •

 جواز السفر لغير األردنيين.   •

  املائي املنتهية اإلنقاذرخصة   •

 .الصلحية

   وثيقة 

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يراجع متلقي الخدمة قسم  .1

التدريب الرياض ي في املركز 

تجديد رخصة لتعبئة نموذج 

 املائي اإلنقاذ

 دقيقة15

 

 

 

 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_lnqdh_2012_0_0.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/nzm_lqydt_lshbby_ljdyd_2019_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_lnqdh_2012_0_0.pdf
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يقوم متلقي الخدمة بتسديد  .2

ديد رخصة تسديد تجرسوم 

  م املاليفي القس نقاذ املائياإل 

 للمركز.

يقوم متلقي الخدمة بإحضار  .3

الوصل املالي للقسم الرياض ي  

 بالوثائق 
ً
 املطلوبة. مرفقا

يقوم القسم الرياض ي بتحديد   .4

فحص اختبار  موعد ومكان 

 ملتلقي الخدمة. التجديد

  ختبارلل  يخضع متلقي الخدمة .5

تبار النظري لإلنقاذ  الخالعملي، وا

 املائي 

ملركز تحويل الطلب إلى مدير ا .6

 رسمية.ألخذ املوافقة ال

يستلم متلقي الخدمة رخصة اإلنقاذ املائي 

 املطلوب باليد من القسم الرياض ي للمستوى 

 دقائق  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة 

 

 

 دقائق 10

 

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 يوم 

 دينار  35 قيمة الرسوم 

   آلية الدفع 
ً
 ي    لكتروندفع ا        ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنة  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 مائي لكافة املستويات )الذهبي، الفض ي، البرونزي( إنقاذإصدار رخصة  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 الشريك ر دو  الشريك 

 املدني الدفاع مديرية

 األنديةالفنادق و جمعية 

 ولية  اإلسعافات األ 

 تقديم املسابح 

 القيادات الشبابية إعدادخدمات  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 
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 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         `مكان تقديم الخدمة 

  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن      وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

 وني اإللكتر املوقع   فاكس بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 الدوام الرسمي + وقت الدوام ) منأيام  تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  - نتظار اال معدل وقت 

  يوم  معدل وقت تقديم الخدمة 

  جيد  معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

0  

  0 على الخدمة ي الشكاو  دلمع

  2 عدد الوثائق املطلوبة

  1 عدد الجهات الشريكة 

  1 عدد املوظفين 

  حسب املرصود  حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (12بطاقة رقم )

   هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 القيادة الشبابيةبرامج  اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 ستراتيجية لوزارة الشباب  الخطة اإل  التشريع الناظم للخدمة 

 شروط تقديم الخدمة 
 قيادات شبابية  طلب الجامعات األردنية / موظفي وزارة الشباب /

 %60اجتياز ما نسبته 

بة للحصول على  الوثائق املطلو 

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 المدنية    األحوالهوية 
 

   مواطن 

 أخرى )...(     الحكومة عمال        األ  املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية   

مرتبطة  )  راءات الرئيسيةلإلج

 ماكن واملوظفين( بعدد األ 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة املركز   .1

 التسجيل في دورة  

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة قسم   .2

لتحديد موعد  لشبابياالتدريب 

 ومكان الدورة.

شبابية لايلتحق متلقي الخدمة بدورة  .3

 املوعد واملكان املحددين  في

هاية الدورة  يخضع متلقي الخدمة في ن .4

 النظرية. للختبارات

شهادة اجتياز يستلم متلقي الخدمة  .5

 من املركز. و مشاركة أ

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 ايام 7

 ال يوجد قيمة الرسوم 

   آلية الدفع 
ً
 ي    دفع الكترون        ) شيك(نقدا

 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة  مخرج الخدمة 
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  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

 و الدورة  حسب موضوع البرنامج أ  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 الشريك دور  الشريك 

  

 عداد القيادات الشبابية ت إ خدما سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن      وجها

بريد الكتروني    فاكس      تطبيق هاتف ذكي   مركز االتصال الوطني  

Qeyadat.m@moy.gov.jo       هاتف 

  Qeyadat.m@moy.gov.jo  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 اإللكتروني املوقع    فاكس

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من وقات تقديم الخدمة أ

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

   نتظار اال معدل وقت 

   معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

   عدد الوثائق املطلوبة

   عدد الجهات الشريكة 

   عدد املوظفين 

  حسب املرصود  حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإلل يتم ترميز *
ً
 كتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (13بطاقة رقم )

   هوية الخدمة 

 الخدمة رمز *
 

 

 برامج التأهيل الكشفي اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 االستراتيجية املؤسسية   للخدمة   التشريع الناظم

 شروط تقديم الخدمة 
 قيادات شبابية  طلب الجامعات األردنية / موظفي وزارة الشباب /

 %60اجتياز ما نسبته 

املطلوبة للحصول على  الوثائق 

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

•     

 أخرى )...(    الحكومة            األعمال يمين        املق  املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

ز  يقوم متلقي الخدمة بمراجعة املرك  .1

 التسجيل في دورة  

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة قسم   .2

لتحديد موعد  لشبابياالتدريب 

 ومكان الدورة.

  شبابية فييلتحق متلقي الخدمة بدورة   .3

 املوعد واملكان املحددين 

هاية الدورة  يخضع متلقي الخدمة في ن .4

 النظرية. للختبارات

شهادة اجتياز يستلم متلقي الخدمة  .5

 ز.من املرك مشاركة  أو

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 

 ال يوجد  قيمة الرسوم 

   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني            شيك() نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

  وثيقة 



48 
 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

لشريك ودوره في تقديم  ا

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 عداد القيادات الشبابية خدمات إ  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   إللكتروني للوزارة املوقع ا مركز خدمة املواطن      وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

 اإللكتروني املوقع   فاكس بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  االتصالمعلومات 

 ( 3:30إلى -- 8:30 وقت الدوام ) من  أيام الدوام الرسمي + وقات تقديم الخدمة أ

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  املؤشر اسم 

   نتظار اال معدل وقت 

   معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  سبة األ ن

 الخدمة 

  

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

   عدد الوثائق املطلوبة

   الجهات الشريكة  عدد

   عدد املوظفين 

  حسب املرصود  الخدمة حجم الطلب على 

 من خلل النظام اإلل يتم ترميز *
ً
 كتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 خدمات

 والهيئات نديةاأل
 الشبابية
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 (14) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 الشبابية والهيئات الرياضية األندية تسجيلو  ترخيص اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 
  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.p
df 

 شروط تقديم الخدمة 

 .الجنسية أردني يكون  أن •

  25 عن التأسيس لجنة ألعضاء العمر يقل ال أن •
ً
 . عاما

 الجامعيين نسبة تقل ال بحيث أدناه املبين العدد عن التأسيس طلب مقدمي عدد يقل ال أن •

 %: 70 عن

 للواء شخص 130              

 للقضاء  شخص 70              

  الهيئة أو اديللن داخلي نظام مقترح •
ً
  والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام مع منسجما

 . 2005  لسنة 33 رقم الشبابية

 اللواء  أو القضاء في اد  ن وجود حال في( 1) البند  في عليه املنصوص العدد ضعف •

املطلوبة للحصول على  الوثائق 

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

  قدميناملت بأسماء قائمة •

 وبياناتهم التأسيس بطلب

 .الشخصية 

  البطاقة عن صورة •

  جواز أو الشخصية

 من شخص لكل السفر

 .التأسيس طالبي

  املؤهل شهادة عن صورة •

 .للجامعيين  الجامعي

 مواطن

 

 مواطن

 

 مواطن

 

 

 قائمة 

 

 صورة 

 

 صورة 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 
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 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء معدل  اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة 

 مديرية بمراجعة الخدمة متلقي يقوم .1

  توالهيئا األندية قسم/  الشباب

 لنادي تأسيس طلب لتعبئة الشبابية

  شبابية  هيئة أو
ً
  الوثائق مرفقا

 . وارد ألخذ للديوان وتقديمه املطلوبة

 األندية لقسم املعاملة تحويل .2

 .والتدقيق  للدراسة الشبابية والهيئات

 األندية قسم/  الشباب مديرية تقوم .3

  كتاب بإعداد الشبابية والهيئات

 الشباب وزير ملعالي موجه رسمي

 
ً
  من صادر وأخذ الوثائق مرفقا

 . الديوان

 الشباب وزارة لديوان املعاملة تحويل .4

 . وارد ألخذ

 األندية ملديرية املعاملة تحويل .5

 .والتدقيق  للدراسة الشبابية والهيئات

  والهيئات األندية مديرية تقوم .6

 للحاكم رسمي كتاب بإعداد الشبابية

  من موقع( املعني املحافظ)  داري اإل 

  برأيه ستئناسلل  الشباب وزير معالي

 .التأسيس فكرة على القائمين حول 

 .املؤسسين على اإلداري  الحاكم بيان .7

  والهيئات األندية مديرية تقوم .8

  على األولية املوافقة بإصدار الشبابية

  ستة مدتها الهيئة أو النادي تأسيس

 .التأسيس  متطلبات الستكمال  أشهر

 بتشكيل املعنية الشباب مديرية تقوم .9

 على الحس ي بالكشف للقيام ةلجن 

 استكمال وطلب الهيئة أو النادي مقر

 .وجدت إن نواقص أية

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 

 يوم 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 حتى شهرين أسبوعمن 

 يوم 

 

 

 

 يوم 
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  الكشف بعد الشباب مديرية تقوم .10

  مدير من موقع رسمي تقرير بإعداد

 . صادر وأخذ املديرية

  وزارة إلى الكشف تقرير رسالإ .11

 . وارد ألخذ الشباب

 األندية ملديرية الكتاب تحويل .12

  لجنة  يللتشك الشبابية والهيئات

  النظام مقترح لتدقيق مختصة

  هقيفوتو  الهيئة أو للنادي الداخلي

 نظام مع املعتمدة األصول  حسب

  والهيئات األندية وتسجيل ترخيص

  لسنة 33 رقم الشبابية

 وتعديلته 2005

 األندية مديرية من مذكرة إعداد .13

 الشباب وزير ملعالي الشبابية والهيئات

 . النهائية باملوافقة

 النادي بترخيص قراره زيرالو  يصدر .14

 .األصول  حسب وتسجيله

 رئيس لدولة رسمي كتاب إعداد .15

  الترخيص قرار لنشر الوزراء

  الشبابية الهيئة أو للنادي والتسجيل

 .الرسمية بالجريدة

  الترخيص كتاب من نسخة إرسال .16

 ملديرية الهيئة أو للنادي والتسجيل

 .الشباب

 ترخيص شهادة الخدمة طالب تسليم .17

 الشبابية الهيئة أو النادي وتسجيل

إرسال كتاب  . الشباب مديرية في باليد

املوافقة بالبريد ملديرية الشباب  

تقوم بدورها بتبليغ  املعنية والتي 

 متلقي الخدمة باملوافقة.   

 تجهيز املبنى وتوفير املوظفين .18

 

 يوم 

 

 

 يوم 

 يومان

 

 

 

 

 

 

 يوم 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 يوم 

 

 

 يوم 
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الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 .شهور  6 إلى شهر من

 ال يوجد قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 غير محددة املدة وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية ة خدم  تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

 استئناس  اإلداري  الحاكم/   الداخلية وزارة

 الهيئات الشبابية خدمات األندية و  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ي  ال مركز  مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 قسم األندية والهيئات الشبابية في مديريات الشباب في املحافظات الفروع املقدمة للخدمة  

 مديرية األندية والهيئات الشبابية 

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
مركز    www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني     فاكس   ذكي   تطبيق هاتف  االتصال الوطني   

 لكتروني املوقع اإل فاكس  بريد إلكتروني        5604701الشباب  هاتف وزارة    والتواصل  تصالاالمعلومات 
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 ( 3:30إلى --  8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من وقات تقديم الخدمة أ

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  لية للمؤشر القيمة الحا اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

 شهر  اشهر   3 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  3 عدد الوثائق املطلوبة

  1 عدد الجهات الشريكة 

 11 3 عدد املوظفين 

  سنويا  10 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (15) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 اسم الخدمة 
افقة على  صدار تصاريح إقامة وعمل لالعبين واملدربين والعاملين العرب  إاملو

 الشبابية والجانب في الندية والهيئات

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية        هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

o/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdfhttp://moy.gov.j 

 مرخص.  ناد  العمل تحت  شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

صورة عن محضر جلسة   •

 
 
ضمنة  ت الهيئة اإلدارية امل

املوافقة على عمل  

( في   )املدرب/اللعب/العامل

 النادي أو الهيئة الشبابية.

  درباملصورة عن العقد بين)  •

اللعب/العامل ( وإدارة  /

 أو الهيئة الشبابية . النادي

 للمعني. صورة عن جواز السفر  •

كتاب رسمي موجه من النادي  •

ملديرية الشباب املعنية 

   ملخاطبة الجهات ذات العلقة. 

 مواطن

 

 

 مقيم 

 مقيم 

 مواطن

 صوره 

 

 

 صوره 

 صوره 

  اصل 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

 غرقة لكل إجراء معدل املدة الزمنية املست اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة املعيارية  املدة الزمنية 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم  .1

 بالوثائق املطلوبة  الكتاب
ً
مرفقا

لديوان مديرية الشباب املعنية  

 ألخذ وارد. 

عاملة إلى مدير مديرية  املتحول  .2

 . طلعلل الشباب 

تحول املعاملة إلى قسم األندية  .3

والهيئات الشبابية للدراسة 

وإعداد كتاب رسمي موجه  

من مدير  موقع  لوزير الشباب

 مديرية الشباب. 

يحول الكتاب إلى الديوان ألخذ   .4

 صادر وإرساله لوزارة الشباب.

باستلم   الوزارةيقوم ديوان  .5

رقم وارد  وإعطاءهالكتاب 

 األنديةوتحويله ملديرية 

والهيئات الشبابية للدراسة 

 والتدقيق.

مين يحول الكتاب لعطوفة األ  .6

والتنسيب  طلعلل العام 

الكتاب ملدير  عادةإملوافقة و اب

 الشبابية.والهيئات  األندية

قوم املديرية بإعداد كتاب ت .7

خذ موافقة وزارة رسمي أل 

الداخلية ووزارة العمل موقع  

 وزير الشباب.من 

  الوزارةتحويل الكتاب إلى ديوان  .8

 ألخذ صادر. 

 أوإرسال الكتاب الرسمي باليد  .9

وزارة الداخلية ووزارة   البريد إلى

 العمل.

ن الكتاب إلى  إرسال نسخة م .10

مديرية الشباب املعنية لتبليغ 

متلقي الخدمة بصدور الكتاب  

 يوم 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 
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وزارة  كل من   ليقوم بمتابعته في

 الداخلية ووزارة العمل.

 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أيام.  8

 ال يوجد قيمة الرسوم 

)   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      شيك(      نقدا

 مخرج الخدمة 
 صلحية الوثيقة مدة  شكل مخرج الخدمة 

 سنوية  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  دال يوج

 ندية والهيئات الشبابية خدمات مديرية األ  مة( سلسلة القيمة) باقة الخد

 للخدمة الوصول 

 ال مركزي   ركزي      م* مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات / قسم األندية والهيئات الشبابية. الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   كتروني للوزارة املوقع اإلل مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

فاكس    andeyah.a@moy.gov.joبريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالاالمعلومات 
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  اإللكتروني املوقع 

 ( 3:30إلى -- 8:30 الدوام ) منالدوام الرسمي + وقت  أيام  تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 معدل وقت االنتظار 

 يوم واحد  ايام3 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   معدل الشكاوى على الخدمة 

  4 املطلوبةعدد الوثائق 

   عدد الجهات الشريكة 

  3 عدد املوظفين 

  40 حجم الطلب على الخدمة 
ً
  سنويا

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (16) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 اسم الخدمة 
 والهيئات الرياضية  الندية  ومنشآت ومشاريع نشاطات دعم في املساهمة 

 الشبابية

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf 

 و الهيئة الشبابية ر هيئة إدارية للنادي أقرا شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

 هيئة أو نادي يصترخ شهادة •

 .شبابية 

  صورة  مواطن

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية   

مرتبطة  راءات الرئيسية ) لإلج

 ماكن واملوظفين( بعدد األ 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  م الخدمة اإلجراءات الرئيسية لتقدي

 نموذج بتعبئة الخدمة متلقي يقوم .1

 واملنشآت املشاريع أو النشاطات دعم

 . وارد ألخذ املديرية لديوان وتسليمه

  األندية قسم إلى الطلب يحول  .2

  وتحويل للتدقيق الشبابية والهيئات

) بناء   النموذج في املقدرة الدرجات

الدورية من قسم  على الزيارات

  مالية مبالغ إلى األندية (
ً
  ألسس وفقا

 .الشبابية والهيئات األندية دعم

 الشباب مديرية ملدير املعاملة تحويل .3

 .والتنسيب طلعلل 

 

 

 

 يوم 

 

 

 

 

 يوم 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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  رسمي كتاب بإعداد املديرية تقوم .4

 . صادر وأخذ الشباب لوزارة موجه

  ألخذ الوزارة لديوان الكتاب تحويل .5

 .وارد

 األندية ةملديري الكتاب تحويل .6

 .والدراسة طلعلل  الشبابية والهيئات

 في الدعم لجنه على الكتاب عرض .7

 .القرار تخاذال الوزارة

  الدعم لجنة بقرار رسمي كتاب إعداد .8

 
ً
 .اللجنة  رئيس من موقعا

 مديرية مدير إلى الكتاب تحويل .9

 باملبلغ شيك إلصدار املالية الشؤون

 بناءً   الهيئة أو النادي لدعم املقرر 

  بإنهاء الكشف وتقرير الفواتير على

 دعم حالة في املحددة األعمال

 .واملنشآت املشاريع

 مديرية مدير إلى الشيك إرسال .10

 . بالبريد املعنية باملحافظة الشباب

  الدعم بقيمة شيك الخدمة متلقي تسليم 11

 . الشباب مديرية من

 يوم 

 يوم 

 

 يوم 

 

 شهر 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 

 يوم 

ملستغرق  الزمن املعياري ا 

 لتقديم الخدمة 

  ثلثون 
ً
 .املخصصات توفر مدى على املعاملة نجازإ ويتوقف يوما

 ال يوجد قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 لكتروني    إدفع   نقدا

 مخرج الخدمة 

 مدة صلحية الوثيقة  مخرج الخدمة شكل 

 كتاب رسمي 

 شيك 

 غير محددة املدة

 غير محددة املدة

 دمة شركاء الخ 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 
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  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  

 ندية والهيئات الشبابية مديرية األ خدمات   سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

  روع املقدمة للخدمة  الف

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

  andeyah.a@moy.gov.jo  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالاالمعلومات 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  

 ( 3:30إلى --  8:30 الدوام ) مندوام الرسمي + وقت أيام ال تقديم الخدمة  أوقات 

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

 20 30 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=YdwKedTMpHHdxhPG3ywryxo-bwniRbrBG6h1FfkT7kCsM4i2WY7YCA..&URL=mailto%3aandeyah.a%40moy.gov.jo
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   على الخدمة ي معدل الشكاو 

  1 املطلوبةئق عدد الوثا

   عدد الجهات الشريكة 

  8 عدد املوظفين 

 300 حجم الطلب على الخدمة 
ً
  سنويا

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (17) رقم بطاقة
 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 لألندية والهيئات الشبابية  خابيةنتاالإجراء العملية  اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التشريع الناظم للخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_

1.pdf 

 تعليمات انتخاب الهيئات اإلدارية 

fhttp://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_ntkhbt_lhyyt_ldry_0.pd 
 و هيئة شبابية مرخصة  أناد   شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 دمة الخ

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

   مواطن ال يوجد •

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 الخدمة مراحل تقديم 

  املعيارية لإلجراءاتاملدة الزمنية 

  األماكنبعدد   )مرتبطةالرئيسية 

 واملوظفين( 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  جراءات الرئيسية لتقديم الخدمة اإل 

رسال كتاب من مديريه الشباب  إ -1  

انتهاء مده  للنادي يعلمه فيه بقرب موعد 

(من  12) باملادةويذكره  داريةاإل  الهيئة

مر  النظام )متابعه ذلك وقد يتطلب األ 

 اكثر من كتاب( 

ة دار مده اإل  خطورة عكس ذلك انتهاء -    

 30املسموح بها قبل ) الفترةوفوات 
ً
 ( يوما

والنادي وذلك   املديريةربك مر الذي يأل ا

 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
http://moy.gov.jo/sites/default/files/tlymt_ntkhbt_lhyyt_ldry_0.pdf
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 . اإلدارية للهيئةمكانيه التمديد إلعدم 

التنسيق مع النادي بتحديد املوعد  -2  

 للجتماع االنتخابي .

 كتاب موافقه باملوعد. إرسال -3  

حدى الصحف إ علن فيإوضع  -     

 علنات في النادي.وفي لوحه اإل  يةاملحل

 (يوم.30)علن قبل اإل  أنكد من أالت-أ       

علن وحسب كد من محتوى اإل أالت-ب     

 النموذج املرفق.

عمليه التسديد ملده عشره   ةابعمت -4  

 يام :أ

  رأو أكثة رسال مندوب من املديريإ-أ         

 تقرير يومي عن التسديد.   عدادإو 

  لالتسديد خلعات حديد سات-ب        

 ة.الفترة املذكور 

التسديد   ةغلق عمليإمحضر ب -ج       

عداد املسددين الجدد و القدامى  إوضبط 

. 

و  أآخر مستند قبض التوقيع على -د        

 خذ رقمه و تاريخه واسم مستخدمه .   أ

  ليةو األ عداد القوائم إمتابعه  -5  

يام أ ثلثةللمسددين وعرضها ملده 

 في النادي.  عتراضلل 

في النادي  راضاالعت أيام ثلثة نهايةفي  -6  
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 .املبدئيةتعتمد القوائم 

)في  الثانية عتراضاال فترة  نهايةبعد -7  

يام تعتمد القوائم  أ ثلثةملده (و املديرية

 النهائية

ن  أمتابعه قوائم املرشحين في حال  -8 

يسبق يوم االجتماع   يكون الترشيح

 غلق الترشيح.إفتح و ة ابعومت االنتخابي

وحسب النموذج   قتراعاالوراق أ استلم    

وتوقيع  واملديريةوختمها من قبل النادي 

 ة.معتمد واحد من قبل املديري

جراء اجتماع تنسيقي مع املرشحين إ-9 

 وهدفه : داريةاإل  الهيئةبحضور 

وبيان  نتخاباتاال جراء إشرح آليه -أ        

 . املعتمدةالوثائق 

غلق  إتحديد ساعات فتح و   -ب      

ملدير الشباب  ة عطاء مرونإالصناديق مع 

 بعمليه التمديد . 

من  على األ  املحافظةكيد على أالت-ج      

 ومرافق النادي . ةامالعة والسلم

 اإلدارةزيارة النادي واالجتماع مع - 10  

 :  جاهزيةمن  للتأكد

 راقأو  -صناديق االقتراع   -القاعات -أ       

 -(الكرتون - األقلم) القرطاسية -االقتراع 

   قتراعلل اللزمةالطاوالت والكراس ي 

 نارة كد من مصدر اإل أوالت          
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داري والجهات  كم اإل التنسيق مع الحا -11 

من  مني املعني ( لتوفير األ )املركز األ  األمنية

  لللعاملين والناخبين خل والحماية

 .االنتخابية ة العملي

 وذلك من خلل  :           

ة  لى مدير الشرطإرسال كتاب إ-أ             

 املعني واملركز املعني . 

ي  منالقيام بزيارة لرئيس املركز األ  -ب           

ة  داري وبحث الترتيبات اللزموالحاكم اإل 

 .  نتخاباتلل 

على ة تشكيل اللجان املشرف-12 

 -ما يلي :   ةمع مراعا االنتخابات

ملوظف الذي يتم اختياره  يتمتع ا أن-    

 .ةاملتناهي والدقةة بالنزاه

في   ةالكافي  ةوظف بالخبر ن يتمتع املأ-ب    

 . نتخاباتاال مجال 

بالنادي  ة ي صلأن للموظف ن ال يكو أ-ج    

  أن أوميول  أو
ً
 أوفي النادي  يكون عضوا

 قربائه من املرشحين. أاحد 

 ةتعلقامل ةالتعليمات املالية مراعا -د    

 وعدد املشرفين   العامة الهيئةبعدد 

  ةالهيئ  الجتماعخذ النصاب القانوني أ-13 

بمن   أو 1%+50وحسب النظام  ةالعام

 الثاني من خلل:   جتماعلل  حضر

عضاء  أالتحقق من شخصيات  -أ       
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 .  ةالعام الهيئة

حمر عن شارة بالقلم األ إووضع  -ب     

اسم الشخص املعني وعلى القوائم 

 . والنهائية املعتمدة

كبر أو أو نائبه أيدير رئيس النادي -14  

 األ 
ً
)حسب النظام( جلسه   عضاء سنا

ويعلن النصاب  االعتياديةة العام الهيئة

 القانوني ويكون دور  

مندوب مديريه الشباب )مراقب(     

التي تستدعي ذلك   ويتدخل في الحاالت

 ةو البت فيها وكتابأير النظام كتفس

   ةالعام الهيئةوتوصيات املحضر 

وتوثيق  هاملعد ومتابعنموذج عن ال      

والتصويت التصويت عن القرارات ة عملي

داري ومراقب  على التقرير املالي واإل 

 الحسابات .

  اإلدارية الهيئة استقالةعلن إبعد -15   

  أويبد الجلسة رئاسة الوزارةيتولى مندوب 

 :ية لاالتمور باأل 

من  أشخاص 3من  تشكيل لجنه-أ      

غير املرشحين   ةالعام ةعضاء الهيئأ

خذ أو  االنتخاباتفي اداره ة للمساعد

 عليهم . ةالعامة الهيئة موافق

النادي   ةاسفتح باب الترشيح لرئ-ب     

ن يكون أفي حال  اإلداريةة  الهيئة وعضوي

وليس بوقت  ة الجلسالترشيح بنفس 
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 سابق.

سماء املرشحين  أكد من أالت-ج    

  ةالعام الهيئةابقتها مع قوائم ومط

 .  ةاملعتمد

مام املرشحين  أ االنسحابفتح باب  -د   

سماء املرشحين أتلوة  والراغبين بذلك 

 .ةالعام ةالهيئ مام أ النهائية

الكتل   أوتسميه مندوبي املرشحين -16 

والفرز  االقتراعسيتابعون عمليه الذين 

من خلل املرشحين    ختيارهماويتم 

 بقوائم.  واعتمادهم

سماء للمرشحين  أوضع باجات -17 

 خاباتنت اال عن  ةعضاء اللجان املشرفأو 

شخاص الذين  واملندوبين وذلك ملعرفه األ

 يحق لهم 

والفرز   راعقتاالل قاعات دخو       

 من.  .للتسهيل على رجال األ 

تنسيق مع الضابط املعني بالواجب  ال-18 

تيب عمليه دخول وخروج املقترعين  لتر 

 ويسر .  ةسهولب

سماء املرشحين وبشكل أوضع قوائم ب -19 

 . قتراعاال مام مواقع أبارز 

قفال  غلق الصناديق ووضع األإ -20  

كد من أبعد التو ة املحدد بالساعةعليها  

من   ةاملنتخب اللجنةمام أوذلك ة   نها فارغإ

   ومندوبي املرشحينمة العا ةقبل الهيئ
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 .ة من ورجال الصحافورجال األ 

يذان ببدء عمليه االقتراع وتشمل اال -21  

 -ما يلي : 

كد من هويته أدخول املقترع والت -أ          

 .ةعلى مدخل القاع ةالشخصي

د من رقمه املتسلسل  كأالت -ب         

اده الى  رشإاالقتراع و ة لتسهيل عملي

 الصندوق املخصص له .

من  االقتراععطاء املقترع ورقه إ -ج         

والتوقيع عليه   ةالفرعي ةن قبل رئيس اللج

 من قبله 

  ةثناء عمليأ ةالخصوصي ةمراعا -د         

ي أ اقترابوبشكل فردي وعدم  االقتراع

 شخص من املقترع .

املندوبين من   أومنع املرشحين  -ه        

 التحدث مع املقترعين.

 قتراعاالكد من وضع صناديق أالت -و       

قرب منه وفي مكان بارز ال ي قاعةالوسط 

ورقه   عيريد وضاملقترع الذي  اءستثنباحد أ

 في الصندوق. قتراعاال

يجب  ناألمينيشخاص لأل بالنسبة -22   

حد املوظفين أن قبل يكتب لهم م أن

من   ةاملشكل اللجنة ءأحد أعضاوبوجود 

 .ة الهيئة العامقبل 

ن الناخب وضع  أكد من أوالت ةمراقب -23   
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 في الصندوق. قتراعاال ةورق

ع في  علن عن انتهاء عمليه االقترااإل  -24   

 -:  ةالوقت املحدد لذلك مع مراعا

  ةالعامة الهيئ أعضاءالطلب من  -أ        

الذين  القاعةلى مدخل املتواجدين ع

  ةلى القاعإالدخول  باالنتخابيرغبون 

 غلق الباب الخارجي .إو 

 . قتراعاال ةتمكينهم من عملي  -ب      

لق الصناديق تتم بعد  غإ ةعملي -25  

خر ناخب لورقته داخل الصندوق  آوضع 

 اللجنة ضاءوأعوبوجود املندوبين 

 الفتحةواملعنيين بوضع الصق عريض على 

 للصندوق.  العلوية

ع الصناديق ووضعها في وسط  تجمي -26   

مام الجميع والطلب من رجال أو ة القاع

قصيرة   ةعلن استراحإمن حراستها و األ 

 دوذلك استعدا
ً
 الفرز. ة لعمليا

وراق  أجمع كشوفات املقترعين و  -27   

حصاء عدد إمن اللجان و  ةالفارغ االقتراع

 املقترعين على الكشوفات. 

في مكان   وراقاأل فتح الصناديق وعد -28  

بارز ومطابقتها مع عدد املقترعين في  

 الكشوفات.

كد  أالحضور للت مماأ املطابقةعلن إ -29  

 . باتنتخااال  ةعلى نزاه
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دة ماكنها املعألجان الفرز على  توزيع -30   

 
ً
 ةوراق والقرطاسيوتزويدهم باأل  مسبقا

 االقتراع . وأوراق ةاللزم

الفرز من قبل اللجان  ةالبدء بعملي -31  

 .ة املختص

الفرز بصوت عال   أثناء األسماءقراءه  -32 

الحضور ومتابعه الشخص الذي  أمام

على  X  إشارةيشخط على اللوح ووضع 

 التي تقرا. الورقة

علن النتائج إجمع النتائج وتبويبها و  -33  

 اإلعلم.الحضور ورجاالت  أمامفي مؤتمر 

من   املنتخبة اللجنة أعضاءتوقيع   -34  

على محضر االجتماع   العامة الهيئةقبل 

 التي تم الفرز عليها.  واألوراقي االنتخاب

 يوم 45 ة الزمن املعياري املستغرق لتقديم الخدم 

   قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 غير محدد املدة وثيقة 

 الخدمة شركاء 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 
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 دور الشريك  الشريك  الشريك ودوره في تقديم الخدمة 

 وزارة الداخلية 

)اذا كلفت من   تللنتخاباالهيئة املستقلة 

 قبل مجلس الوزراء املوقر( 

 منية تقديم التغطية األ 

 على االنتخابات اإلشراف

 والهيئات الشبابية  األندية خدمات مديرية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي         مركزي    مكان تقديم الخدمة 

 قسم األندية والهيئات الشبابية  الفروع املقدمة للخدمة  

 مديريات الشباب في املحافظات 

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

www.moy.gov.jo      مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي    فاكس  

 هاتف     andeyah.a@moy.gov.jo  الكتروني     بريد 

  andeyah.a@moy.gov.jo  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالاالمعلومات 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من وقات تقديم الخدمة أ

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

  45 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 
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   خطاء في تسليم الخدمة نسبة األ 

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  0 عدد الوثائق املطلوبة

  1 عدد الجهات الشريكة 

  120-6 عدد املوظفين 

  25 لطلب على الخدمة حجم ا

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 للخدمات الحكومية.لكتروني للسجل الوطني الخدمة آليا
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 (18) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

 صدار كتاب للحصول على إعفاء من ضريبة املبيعات إ اسم الخدمة 

 فرعية خدمة  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

1.pdfhttp://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_ 

 و الهيئة الشبابية قرار هيئة إدارية للنادي أ شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

  صورة عن محضر جلسة •

الهيئة اإلدارية املتضمنة قبول 

 حدى العروض لشراء املواد. إ

فاتورة الشراء األصلية مرؤوسة   •

 رقم ضريبي. وعليها 

كتاب رسمي من النادي أو  •

 الهيئة.  

 مواطن

 

 مواطن

 مواطن

 صورة 

 

 صل أ

 صل ا

 أخرى )...(الحكومة               عمالاأل  املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية  

لإلجراءات الرئيسية )مرتبطة  

 واملوظفين(  ماكن األ بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة 

 يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب .1

 بالوثائق املطلوبة لديوان  
ً
مرفقا

 مديرية الشباب ألخذ وارد. 

عاملة إلى مدير مديرية  تحول امل .2

 . طلعلل الشباب 

تحول املعاملة إلى قسم األندية  .3

لدراسة وإعداد كتاب رسمي موجه  ل

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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موقع من مدير مديرية لوزير الشباب 

 الشباب.

يحول الكتاب إلى الديوان ألخذ صادر   .4

 وإرساله لوزارة الشباب.

بإعطاء الكتاب  الوزارةيقوم ديوان  .5

 رقم وارد .  

يحول الكتاب ملديرية األندية   .6

 والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق.

مين العام أل يحول الكتاب لعطوفة ا .7

   التنسيبات. واملوافقة على  طلعلل 

ندية  يحول الكتاب ملديرية األ  .8

عداد كتاب والهيئات الشبابية إل 

عفاء من ضريبة  إموافقة على 

 املبيعات 

توقيع الكتاب من معالي وزير الشباب    .9

 . 

تحويل الكتاب إلى ديوان الوزارة ألخذ  .10

 صادر. 

البريد   أوإرسال الكتاب الرسمي باليد  .11

 ضريبة الدخل واملبيعات. إلى

إرسال نسخة من الكتاب إلى مديرية   .12

الشباب املعنية لتبليغ متلقي الخدمة  

ليقوم بمتابعته في  بصدور الكتاب 

 دائرة الضريبة واملبيعات.

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أيام.  3

 ال يوجد وم قيمة الرس

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 الوثيقة مدة صلحية  شكل مخرج الخدمة 

 سنوية  وثيقة 
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 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  ال يوجد

 والهيئات الشبابية  األندية خدمات مديرية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         الخدمة مكان تقديم 

 مديريات الشباب في املحافظات  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
       www.moy.gov.jo للوزارة   املوقع اإللكتروني  مركز خدمة املواطن    وجها

   مركز االتصال الوطني      تطبيق هاتف ذكي   فاكس    بريد الكتروني

andeyah.a@moy.gov.jo       هاتف 

    andeyah.a@moy.gov.jo   بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالاالمعلومات 

 فاكس  اإللكتروني املوقع 

 ( 3:30إلى -- 8:30 ام ) منأيام الدوام الرسمي + وقت الدو  وقات تقديم الخدمة أ

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  للمؤشر القيمة الحالية  اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

 2 3 معدل وقت تقديم الخدمة 



77 
 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   على الخدمة ي معدل الشكاو 

  3 عدد الوثائق املطلوبة

   ات الشريكة عدد الجه

 3 5 عدد املوظفين 

  70 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام اإل ترميزيتم  *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 (19) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

افقة على نق اسم الخدمة   ل مقر النادي أو الهيئة الشبابيةاملو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       كلية الخدمة هي

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  للخدمة التشريع الناظم  

lt/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdfhttp://moy.gov.jo/sites/defau 

 الهيئة الشبابية  أوللنادي  إداريةقرار هيئة  تقديم الخدمة شروط  

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

  اإلداريةمحضر اجتماع الهيئة  •

يتضمن املوافقة على نقل 

 املقر.

يجار أو صورة عن عقد اإل  •

 امللكية للمقر.

 مواطن

 

 مواطن

 صورة 

 

 صورة 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 الزمنية املستغرقة لكل إجراء معدل املدة  يسية لتقديم الخدمة اإلجراءات الرئ

يقوم متلقي الخدمة بتقديم كافة   .1

الوثائق املطلوبة لديوان مديرية  

 الشباب املعنية لتدقيق املعاملة.

ى مدير مديرية  تحول املعاملة إل .2

 .طلعلل الشباب املعنية 

تحول املعاملة إلى قسم األندية  .3

 للدراسة والتدقيق.

بتشكيل  قوم مدير مديرية الشباب ي .4

 لجنة للكشف على املقر الجديد.

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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تقوم اللجنة برفع تقريرها بعد   .5

الكشف امليداني ملدير الشباب حول  

 املقر الجديد.

يقوم قسم األندية والهيئات الشبابية  .6

بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على  

 من مدير 
ً
اعتماد املقر الجديد موقعا

ادي أو الهيئة مديرية الشباب إلى الن

 الشبابية 
ً
في حال كان مطابقا

 لتقرير اللجنة.
ً
 للمواصفات وفقا

تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ   .7

 صادر. 

تسليم متلقي الخدمة كتاب املوافقة   .8

 من املديرية املعنية.

مصادقة معالي الوزير على قرار الهيئة   .9

 العامة للنادي 

 يوم 

 

 

 يوم 

 

 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 م يو 

املعياري املستغرق  الزمن 

 لتقديم الخدمة 

 سبعة أيام عمل.

 ال يوجد قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 غير محدد الصلحية  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  دية خدمة عامو       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  ال يوجد.
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 والهيئات الشبابية  األندية خدمات مديرية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 املحافظات مديريات الشباب في  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

  andeyah.a@moy.gov.jo   لكتروني بريد إ       5604701هاتف وزارة الشباب     والتواصل  تصالاالمعلومات 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من وقات تقديم الخدمة أ

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 نتظاراال معدل وقت 

 5 7 معدل وقت تقديم الخدمة

   معدل رضا متلقي الخدمة 

   خطاء في تسليم الخدمة نسبة األ 

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  2 عدد الوثائق املطلوبة

   عدد الجهات الشريكة

  6 عدد املوظفين 

 2 حجم الطلب على الخدمة 
ً
  سنويا

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 لكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.الخدمة آليا
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 ( 20) مرق بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

افقة على تسجيل وترخيص املركبات لألندية والهيئات الشبابية اسم الخدمة   إصدار كتاب مو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  هوتعديلت 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf 

 الهيئة الشبابية  أودارية للنادي قرار هيئة إ شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 خدمة ال

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

صورة عن محضر جلسة   •

 الهيئة اإلدارية 

 .املركبة صورة عن رخصة  •

كتاب رسمي من النادي أو  •

الهيئة الشبابية موجه ملديرية 

الشباب بطلب مخاطبة دائرة  

الترخيص وهيئة تنظيم قطاع  

النقل العام وتسمية املفوض 

 الترخيص.بإجراءات 

 مواطن

 

 صورة 

 

 صورة 

 صورة 

 أخرى )...(الحكومة     عمال          األ  املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 ل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء معد الرئيسية لتقديم الخدمة اإلجراءات 

 يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب .1

 بالوثائق املطلوبة لديوان  
ً
مرفقا

 مديرية الشباب ألخذ وارد. 

حول املعاملة إلى رئيس القسم املعني  ت   .2

 في املديرية للتدقيق و الدراسة.

 

 

 

 يوم 

 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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3.  
 
عاملة إلى مدير مديرية  حول املت

 . طلعلل الشباب 

4.  
 
إلى قسم األندية  حول املعاملةت

 للدراسة والتدقيق.

يقوم قسم األندية والهيئات الشبابية  .5

بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على  

تسجيل أو ترخيص املركبة للنادي أو 

 الهيئة موقع من رئيس القسم. 

حول الكتاب إلى مدير مديرية  ي   .6

 ع.الشباب للتوقي

تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ   .7

 صادر. 

الكتاب الرسمي باليد إلى دائرة  إرسال  .8

ترخيص السواقين واملركبات وهيئة 

 تنظيم قطاع النقل العام.

إرسال نسخة من الكتاب إلى مديرية   .9

الشباب املعنية لتبليغ متلقي الخدمة  

بصدور الكتاب ليقوم بمتابعته في  

وهيئة تنظيم قطاع  دائرة الترخيص 

 النقل العام.

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 وم ي

 

 

 يوم 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أيام.  3

 ال يوجد قيمة الرسوم 

) شيك(        الدفع آلية 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 سنوية  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 
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  ذات العلقة الخدمات 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

وهيئة تنظيم قطاع النقل دائرة الترخيص 

 العام.
 ترخيص املركبة 

 ندية والهيئات الشبابية خدمات مديرية األ  القيمة) باقة الخدمة( سلسلة 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    الخدمة  قنوات تقديم 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

بريد الكتروني        فاكس  تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

andeyah.a@moy.gov.jo       هاتف 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  كتروني بريد إل       5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 معدل وقت االنتظار 

 2 3 معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

في تسليم   خطاءاأل نسبة 

 الخدمة 
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   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

  1 عدد الوثائق املطلوبة

  0 عدد الجهات الشريكة 

  2 عدد املوظفين 

  200 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام  *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا
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  (21) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *

 

 

افقة على جمع التبرعات لألندية والهيئات الشبابية  الخدمة اسم   إصدار كتاب مو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf 

 الهيئة الشبابية  أوللنادي  إداريةقرار هيئة  شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  لجهة/متلقي الخدمة ا الوثيقة 

  الهيئة جلسة محضر عن صورة

 اإلدارية 

كتاب رسمي من النادي أو الهيئة  

الشبابية موجه ملديرية الشباب 

وزارة التنمية بطلب مخاطبة 

 االجتماعية.

 مواطن

 

 مواطن

 صورة 

 

 اصل 

 أخرى )...(الحكومة                األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة 

متلقي الخدمة بتقديم يقوم  .1

 بالوثائق املطلوبة  الكتاب
ً
مرفقا

لديوان مديرية الشباب ألخذ 

 وارد.

ى مدير مديرية  تحول املعاملة إل .2

 .طلعلل الشباب املعنية 

تحول املعاملة إلى قسم األندية  .3

 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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والهيئات الشبابية للدراسة 

 والتدقيق.

يقوم قسم األندية والهيئات   .4

الشبابية بإعداد كتاب رسمي  

باملوافقة على جمع التبرعات  

رئيس  للنادي أو الهيئة موقع من 

 القسم. 

يحول الكتاب إلى مدير مديرية   .5

 الشباب للتوقيع.

تحويل الكتاب إلى ديوان   .6

 املديرية ألخذ صادر. 

اب الرسمي إلى  إرسال الكت .7

 .جتماعية اال مديرية التنمية 

تبليغ متلقي الخدمة بصدور   .8

م بمتابعته في  الكتاب ليقو 

  جتماعيةاال مديرية التنمية 

 املعنية.

 

 

 

 يوم 

 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أيام. 6

 ال يوجد  قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 غير محددة املدة  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  ية خدمة عامود      أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 
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الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  

 والهيئات الشبابية  األندية خدمات مديرية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         الخدمة مكان تقديم 

 مديريات الشباب في املحافظات  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن    وجها

إلكتروني    بريد   فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

andeyah.a@moy.gov.jo         هاتف 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  بريد إلكتروني         5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  املؤشر اسم 

  0 معدل وقت االنتظار 

   معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

mailto:andeyah.a@moy.gov.jo
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  2 عدد الوثائق املطلوبة

   عدد الجهات الشريكة 

  2 عدد املوظفين 

  2020/ صفر لعام 2019لعام  4 الخدمة حجم الطلب على 

 من خلل النظام  *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا
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 (22) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

افقة على فتح حساب بنكي لنادي أو هيئة شبابية اسم الخدمة   إصدار كتاب مو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  ةلسن 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  التشريع الناظم للخدمة 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf 
 الهيئة الشبابية  أوللنادي  إداريةقرار هيئة  شروط تقديم الخدمة 

ة للحصول على  الوثائق املطلوب

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

  جلسة محضر عن صورة •

 فيها موضح اإلدارية الهيئة

 :قرار

 .اإلدارية املناصب توزيع ➢

 .وفرعه  البنك تسمية  ➢

 أو النادي من رسمي كتاب •

 ملديرية موجه الشبابية الهيئة

 البنك مخاطبة بطلب الشباب

  املعتمد
ً
  أسماء متضمنا

 بالتوقيع  فوضينامل

 مواطن

 

 

 

 مواطن

 صورة 

 

 

 

  اصل 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  لتقديم الخدمة   اإلجراءات الرئيسية

 يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب .1

 بالوثائق املطلوبة لديوان  
ً
مرفقا

 مديرية الشباب ألخذ وارد. 

تحول املعاملة إلى قسم الشؤون  .2

 

 

 

 يوم 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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 اإلدارية للتدقيق.

ى مدير مديرية  تحول املعاملة إل .3

 .طلعلل الشباب املعنية 

ملة إلى قسم األندية تحول املعا .4

 والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق.

يقوم قسم األندية بإعداد كتاب  .5

رسمي باملوافقة على فتح حساب بنكي  

للنادي أو الهيئة موقع من رئيس  

 القسم. 

يحول الكتاب إلى مدير مديرية   .6

 الشباب للتوقيع.

تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ   .7

 صادر. 

الخدمة )مفوض النادي تسليم متلقي  .8

 بختم 
ً
أو الهيئة( الكتاب مختوما

 املديرية ليراجع البنك املعني. 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 . اسبوع

 ال يوجد  قيمة الرسوم 

) شيك(        آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 

  شكل مخرج الخدمة 

 مدة صلحية الوثيقة 

 غير محددة الصلحية  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

 خدمة   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ
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  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  البنوك 

 ندية والهيئات الشبابية خدمات مديرية األ  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo للوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن    وجها

بريد الكتروني     اكس   ف تطبيق هاتف ذكي    الوطني   تصالاالمركز 

andeyah.a@moy.gov.jo           هاتف 

      andeyah.a@moy.gov.joبريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 فاكس  اإللكتروني املوقع 

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  ؤشر القيمة الحالية للم اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

   معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

mailto:andeyah.a@moy.gov.jo
mailto:andeyah.a@moy.gov.jo
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   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

   عدد الوثائق املطلوبة

   عدد الجهات الشريكة 

  2 عدد املوظفين 

  40 حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام يتم ترميز الخد *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونيمة آليا
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 (23) رقم بطاقة

 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة *

افقة على  الخدمة اسم   حساب بنكي لنادي أو هيئة شبابيةتغيير إصدار كتاب مو

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة 

  وتعديلته 2005  لسنة 33 رقم  الشبابية والهيئات األندية وتسجيل ترخيص نظام  لناظم للخدمة التشريع ا 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf 

 الهيئة الشبابية  أوللنادي  إداريةقرار هيئة  يم الخدمة شروط تقد

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

  جلسة محضر عن صورة •

 فيها موضح اإلدارية الهيئة

 :قرار

 .اإلدارية املناصب توزيع ➢

 .وفرعه  البنك تسمية  ➢

 أو النادي من رسمي كتاب •

 ملديرية موجه شبابيةال الهيئة

 البنك مخاطبة بطلب الشباب

  املعتمد
ً
  أسماء متضمنا

 بالتوقيع  املفوضين

 مواطن

 

 

 

 

 مواطن

 صورة 

 

 

 

 

  اصل 

 أخرى )...(الحكومة               األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةالرئيسية  لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة 

 يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب .9

 بالوثائق املطلوبة لديوان  
ً
مرفقا

 مديرية الشباب ألخذ وارد. 

تحول املعاملة إلى قسم الشؤون  .10

 

 

 

 يوم 

http://moy.gov.jo/sites/default/files/brwf_2_dkhl_nzm_trkhys_lndy_1.pdf
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 قيق.اإلدارية للتد

ى مدير مديرية  تحول املعاملة إل .11

 .طلعلل الشباب املعنية 

تحول املعاملة إلى قسم األندية  .12

 والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق.

يقوم قسم األندية بإعداد كتاب  .13

رسمي باملوافقة على فتح حساب بنكي  

للنادي أو الهيئة موقع من رئيس  

 القسم. 

يحول الكتاب إلى مدير مديرية   .14

 باب للتوقيع.الش

تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ   .15

 صادر. 

تسليم متلقي الخدمة )مفوض النادي  .16

 بختم 
ً
أو الهيئة( الكتاب مختوما

 املديرية ليراجع البنك املعني. 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 يوم 

 

 

 

 يوم 

 

 يوم 

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 . أسبوع

 ال يوجد  قيمة الرسوم 

) شيك(        فع آلية الد
ً
 دفع الكتروني      نقدا

 مخرج الخدمة 
 مدة صلحية الوثيقة  شكل مخرج الخدمة 

 غير محددة الصلحية  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

 خدمة   تصنيف الخدمة 
 
  خدمة عامودية  فقية     أ

  الخدمات ذات العلقة 
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الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 دور الشريك  الشريك 

  البنوك 

 خدمات مديرية األندية والهيئات الشبابية  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 مديريات الشباب في املحافظات  الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه    قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo للوزارة   املوقع اإللكتروني  مركز خدمة املواطن    وجها

 هاتف    بريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    الوطني   تصالاالمركز 

 اإللكتروني املوقع  فاكس  بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 م ) منأيام الدوام الرسمي + وقت الدوا تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

  0 نتظار اال معدل وقت 

   معدل وقت تقديم الخدمة 

   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

  

   على الخدمة  ي معدل الشكاو 

   عدد الوثائق املطلوبة
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   لشريكة عدد الجهات ا

  2 عدد املوظفين 

   حجم الطلب على الخدمة 

 من خلل النظام  *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا
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 (24رقم ) طاقةب

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 اسم الخدمة 
كبار   صالة  /الرخامية  املسرح ، الصالة /الثقافة  قصر  حجز املسارح والصاالت )

 الضيوف(

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

  التشريع الناظم للخدمة 

 شروط تقديم الخدمة 
 مرخصة. الجهة تكون  أن •

 يتطلب ذلك  حتفالاال موافقة أمنية في حال كان  •

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  متلقي الخدمة الجهة/ الوثيقة 

ترخيص املؤسسات أو الجهات  •

 الطالبة للحجز.

  محافظ عطوفة موافقة •

 .العاصمة

بالحجز من الجهة   رسمي كتاب •

 الطالبة للحجز.

 الجامعات  

 املدارس 

  الثقافيةالجهات 

 والفنية  

 دوائر رسمية حكومية  

 سات خاصة مؤس

 كتاب رسمي 

 أخرى )...(     الحكومة          األعمال املقيمين              املواطنين   فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املدة الزمنية املعيارية   

مرتبطة  لإلجراءات الرئيسية ) 

 ماكن واملوظفين( بعدد األ 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

ديم كتاب  يقوم متلقي الخدمة بتق •

 الوثائق رسمي بالحجز 
ً
مرفقا

الحسين   دير مدينةماملطلوبة ملكتب 

 بالبريد.  إرسالهللشباب أو 

املدينة    عام مدير يقوم مكتب •

بتحويل املعاملة الى رئيس قسم  

  إمكانيةالحجوزات للتأكد من 

 الحجز في املكان واملوعد املطلوب.

•   
ً
إعداد كتاب رسمي باملوافقة موقعا

 الحسين مدينة عام من مدير

 للشباب. 

 

 

 ساعة (  2) 
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  ةكتاب املوافقة بالبريد للجهة الطالب إرسال

 للحجز.

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 أسبوع 

 قيمة الرسوم 
 لقرار مدير املدينة، 

ً
وعادة ما تكون ، تختلف الرسوم من جهة ألخرى ومن قاعة ألخرى وفقا

 ة.هناك رسوم رمزية للنظافة والصيان

  آلية الدفع 
ً
 لكتروني    دفع إ      ) شيك( نقدا

 الخدمة مخرج 
 : تاريخ النشاط   مدة صلحية الوثيقة  : كتاب   شكل مخرج الخدمة

  وثيقة: كتاب  

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 منية  : موافقات أدور الشريك : املحافظة   يكالشر 

 الداخلية وزارة 

   ةوالشبابيصندوق دعم الحركة الرياضية 

   أمنيةموافقات 

 داري ومالي دعم إ

 - سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 لشبابمدينة الحسين ل الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
   www.moy.gov.joللوزارة املوقع اإللكتروني   مركز خدمة املواطن      وجها

-Alبريد الكتروني     فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

HusseinYouthCity@moy.gov.jo       هاتف 

 اإللكتروني املوقع   فاكس بريد إلكتروني        5604701ة الشباب  هاتف وزار    والتواصل  االتصالمعلومات 

 ( 3:30إلى -- 8:30 أيام الدوام الرسمي + وقت الدوام ) من تقديم الخدمة  أوقات 

 داء مؤشرات ال 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 رضاء العميل  وع الخدمة وإتحسين ن نجاز الخدمة  بأقل وقت ممكن إل  نتظار اال معدل وقت 

 رضاء العميل  تحسين نوع الخدمة وإ نجاز الخدمة  بأقل وقت ممكن إل  معدل وقت تقديم الخدمة 

 رضاء العميل تحسين نوع الخدمة وإ ممتاز   معدل رضا متلقي الخدمة 

خطاء في تسليم  نسبة األ 

 الخدمة 

ن الخطأ قد يتسبب بخسارة  قليلة ونادرة أل 

 يل  مالية وفقدان العم

مع   لتعامل في ا واالستمرارية إرضاء العميل 

 املؤسسة  
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 العميل  وإرضاء تحسين نوع الخدمة    نادرة على الخدمة  ي معدل الشكاو 

 منية   اإلجراءات الصحيحة واأل  تعامل معها ( وحسب الجهة التي ت 3-1من ) عدد الوثائق املطلوبة

   الجهات الشريكة عدد 

   عدد املوظفين 

  70 الخدمة  حجم الطلب على

 من خلل النظام  *
ً
 للسجل الوطني للخدمات الحكومية. اإللكترونييتم ترميز الخدمة آليا
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 (25بطاقة رقم )

 هوية الخدمة 

 رمز الخدمة *
 

 

 حجز املالعب والصاالت الرياضية  اسم الخدمة 

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية       هيكلية الخدمة 

 التعليمات الصادرة عن الوزارة   ناظم للخدمة التشريع ال

 مرخصة. الجهة تكون  أن شروط تقديم الخدمة 

الوثائق املطلوبة للحصول على  

 الخدمة 

 شكل الوثيقة  الجهة/متلقي الخدمة  الوثيقة 

ترخيص املؤسسات أو الجهات  •

 .للحجزالطالبة 

بالحجز من الجهة   رسمي كتاب •

 الطالبة للحجز.

و ترخيص املؤسسات أ

 الجهات الطالبة للحجز 

  األندية

 املراكز الرياضية 

 .االتحادات 

 املدراس  

 الجامعات  

 كتاب رسمي 

 )...(أخرى     الحكومة            األعمال املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة 

 مراحل تقديم الخدمة 

املعيارية  املدة الزمنية 

  )مرتبطةة الرئيسي لإلجراءات

 واملوظفين(  األماكن بعدد 

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء  تقديم الخدمة لرئيسية  الجراءات اإل 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم كتاب   .1

 
ً
الوثائق برسمي بالحجز مرفقا

لوبة في مدينة الحسين للشباب أو املط

 رساله بالبريد. إ

املة إلى مدير النشاط تحويل املع .2

 والدراسة. طلعلل الرياض ي 

تحويل الكتاب من مدير النشاط  .3

الرياض ي إلى مشرف امللعب أو الصالة  

 الرياضية للطلع.

  الصالة أو امللعب مشرف يقوم .4

الرياضية بإعداد كتاب لتحديد 

مواعيد الحجز في املكان واملوعد  

 املطلوب.

 

 

 ساعة ( 3)                
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 النشاط تحويل الكتاب إلى مدير .5

 الرياض ي للتنسيب باملوافقة. 

  املدينة عام مدير إلى لكتابا تحويل .6

 للتنسيب بعدم املمانعة. 

 من مدير
ً
  إعداد كتاب رسمي باملوافقة موقعا

بالبريد   وإرسالهللشباب  حسينال مدينة عام

 للحجز. للجهة الطالبة

الزمن املعياري املستغرق  

 لتقديم الخدمة 

 من أسبوع إلى عشرة أيام. 

 قيمة الرسوم 

قدم الرئيسية في اليوم  ملعب كرة ال ستادإدينار في حال استخدام  5000ستوفى مبلغ ي .1

 واألندية الرياضية. تحاداتاالاستخدامات   باستثناءالواحد، 

لقدم الرديفة في اليوم  ملعب كرة ا ستادإدينار في حال استخدام  3000يستوفى مبلغ  .2

 الرياضية.واألندية  تحاداتاالاستخدامات   باستثناءالواحد، 

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.

   آلية الدفع 
ً
 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا

 مخرج الخدمة 

   مدة صلحية الوثيقة  كتاب   -:  شكل مخرج الخدمة

 تاريخ النشاط  

  وثيقة 

 شركاء الخدمة 

  خدمة عامودية       أفقية خدمة   تصنيف الخدمة 

  الخدمات ذات العلقة 

الشريك ودوره في تقديم  

 الخدمة 

 الشريك دور    الشريك

 أمنية موافقات  املحافظة  / كتاب

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة( 

 الوصول للخدمة 

 ال مركزي   مركزي         مكان تقديم الخدمة 

 المدن الشبابية والرياضية الفروع املقدمة للخدمة  

 لوجه  قنوات تقديم الخدمة 
ً
  www.moy.gov.jo   املوقع اإللكتروني للوزارة  مركز خدمة املواطن      وجها

 Al-Husseinبريد الكتروني      فاكس    تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  
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YouthCity@moy.gov.jo     هاتف 

 اإللكتروني املوقع   فاكس بريد إلكتروني        5604701هاتف وزارة الشباب     معلومات االتصال والتواصل 

 ( 3:30إلى -- 8:30 لدوام الرسمي + وقت الدوام ) منأيام ا تقديم الخدمة  أوقات 

 الداء مؤشرات 

 الوضع املستهدف  القيمة الحالية للمؤشر  اسم املؤشر 

 تحسين نوع الخدمة و  الخدمة   إلنجاز وقت ممكن   بأقل معدل وقت االنتظار 

 رضاء العميل  إ

 رضاء العميل  لخدمة وإتحسين نوع ا الخدمة   إلنجاز وقت ممكن   بأقل الخدمة معدل وقت تقديم 

 العميل  وإرضاء تحسين نوع الخدمة  ممتاز   معدل رضا متلقي الخدمة 

في تسليم   األخطاءنسبة 

 الخدمة 

ن الخطأ قد يتسبب بخسارة  قليلة ونادرة أل 

 مالية وفقدان العميل  

العميل واالستمرارية في التعامل مع   إرضاء

 املؤسسة  

 العميل  وإرضاء ين نوع الخدمة تحس   نادرة على الخدمة ي معدل الشكاو 

 العميل  وإرضاء تحسين نوع الخدمة  ( 3-1) عدد الوثائق املطلوبة

 العميل  وإرضاء تحسين نوع الخدمة  3-1 عدد الجهات الشريكة 

مع  في التعامل  واالستمرارية العميل  إرضاء 10-1 عدد املوظفين 

 املؤسسة 

في التعامل مع   رارية ستمواال رضاء العميل إ   416 حجم الطلب على الخدمة 

 املؤسسة 

 من خلل النظام اإل يتم ترميز *
ً
 الحكومية.لكتروني للسجل الوطني للخدمات الخدمة آليا

 

 

 

 

 

 

 


