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 شبابالتسجيل لعضوية بيوت ال

 قئة الشباب / مواطنين  فئة متلقي الخدمة

 بيوت الشباب باملحافظات أماكن تقديم الخدمة

 أن يكون أردني الجنسية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 صورة شخصية •

 هوية أحوال مدنية •

 صورة عن جواز السفر للمقيم •

 العربية /إن وجدت صورة عن عضوية بيوت الشباب العاملية أو  •

 إجراءات تقديم الخدمة

تعبئة طلب انتساب على النموذج املعد لهذه الغاية في بيت الشباب املعني  .1

  باملنطقة

  دراسة الطلب من قبل مشرف بيت الشباب .2

  دفع الرسوم املستحقة لصندوق بيت الشباب .3

 إصدار بطاقة العضوية واملصادقة عليها من مشرف بيت الشباب .4

املؤسسات الشريكة ودورها في 

 تقديم الخدمة

 اإلتحاد الدولي لبيوت الشباب  •

 اإلتحاد العربي لبيوت الشباب •

 جمعيات بيوت الشباب العربية •

 البطاقة الدولية •

 رسوم الخدمة
 دنانير  10( سنة رسوم 18-12عضو ناش ئ: ) •

 ( دينار15سنة ) 19عضو عامل أكبر من  •

 أيام. 3 وقت إنجاز الخدمة
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 تأجير املعسكرات وبيوت الشباب لإلقامة أو تنفيذ نشاط

 املواطنين / املقيمين / األعمال / الحكومة / الزوار  فئة متلقي الخدمة

 مديريات الشباب في املحافظات. أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 .األحوال املدنية لألفرادهوية         •

 .كتاب رسمي بطلب الحجز للجهات االعتبارية        •

 .بطاقة عضوية املراكز الشبابية ألعضاء املركز        •

 بطاقة عضوية بيوت الشباب لألعضاء املنتسبين.        •

 إجراءات تقديم الخدمة

الحجز للديوان ألخذ  يقوم متلقي الخدمة بمراجعة مديرية الشباب وتقديم كتاب طلب .1

 بالوثائق املطلوبة.
ً
 وارد مرفقا

تحويل الطلب ملدير املديرية لالطالع وإعداد كتاب رسمي موجه لوزارة الشباب موقع من  .2

 املدير.

 تحويل املعاملة للديوان ألخذ صادر. .3

يقوم الديوان باملجلس بتوريد الكتاب وتحويله صندوق دعم الحركة الشبابية  .4

 الع وتحويله لقسم املعسكرات وبيوت الشباب.لالط  والرياضية

يقوم رئيس قسم املعسكرات وبيوت الشباب بالتنسيق مع مشرفي بيوت الشباب املنوي  .5

 حجزها لتأكيد الحجوزات وإعالم املديرية بالحجوزات املتوفرة.

وإرساله لألمين العام   إعداد كتاب رسمي من صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية .6

 ة للمصادقة عليه.للوزار 

إرسال كتاب املوافقة بعد أخذ صادر من ديوان الوزارة إلى مديرية الشباب بالبريد أو  .7

 الفاكس.

 إرسال نسخة من كتاب املوافقة على الحجز لبيت الشباب املعني)عبر الفاكس(  .8

.تقوم مديرية الشباب بإبالغ متلقي الخدمة باملوافقة بالبريد أو الفاكس أو الهاتف أو 
ً
 شخصيا

 

املؤسسات الشريكة ودورها في 

 تقديم الخدمة

 التنسيق لكافة الحجوزات -بيوت الشباب / مديريات الشباب 
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 قيمة الرسوم

 24 بالليلة الواحدة  / دنانير للسرير الواحد بالشاليه 

  7بالليلة الواحدة   دنانير للسرير الواحد بالجناح 

 6 بالليلة الواحدة   دنانير للسرير الواحد في الغرفة 

 5 دنانير للسرير الواحد في القاعة 

 3 بالليلة الواحدة  دينار للسرير الواحد في الخيمة 

 30  بدل استخدام املطبخ في اليوم الواحد للمجموعات  

 3 دينار بدل استخدام بركه السباحة لغير النزالء  

 50 واحدة.دينار بدل استخدام الساحات لالحتفاالت الخاصة في الساعة ال 

 100دينار بدل استخدام الصالة والقاعة الرياضية للنشاط الواحد 

 50 .دينار بدل استخدام قاعات املحاضرات ألنشطة الوزارة 

 75  دينار بدل استخدام قاعات املحاضرات الرئيسية ألي جهة أخرى 

 50 .دينار بدل استخدام قاعة املحاضرات الفرعية ألي جهة أخرى 

 175 م قاعه أو ساحة كصالة أفراح للحفلة الواحدة .دينار بدل استخدا 

 50 .دينار بدل استخدام املسارح في املرافق الشبابية للنشاط الواحد 

 25 .دينار بدل استخدام أجهزة الصوت إن وجدت 

 أيام 8 وقت إنجاز الخدمة

 


