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 تسجيل األندية الرياضية والهيئات الشبابيةو  ترخيص

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 مديرية األندية والهيئات الشبابية أماكن تقديم الخدمة

 شروط تقديم الخدمة

 .أن يكون أردني الجنسية 

  25أن ال يقل العمر ألعضاء لجنة التأسيس عن .
ً
 عاما

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

 %:70الجامعيين عن 

 شخص للواء 130             

 شخص للقضاء 70             

  مع نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات 
ً
مقترح نظام داخلي للنادي أو الهيئة منسجما

 .2005 لسنة  33الشبابية رقم 

 ( في حال وجود ناٍد في القضاء أو اللواء1البند ) ضعف العدد املنصوص عليه في 

 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 .قائمة بأسماء املتقدمين بطلب التأسيس وبياناتهم الشخصية 

 .صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لكل شخص من طالبي التأسيس 

 .صورة عن شهادة املؤهل الجامعي للجامعيين 

 تقديم الخدمةإجراءات 

يقوم متلقي الخدمة بمراجعة مديرية الشباب / قسم األندية والهيئات الشبابية لتعبئة  .1

 الوثائق املطلوبة وتقديمه للديوان ألخذ وارد.
ً
 طلب تأسيس لنادي أو هيئة شبابية مرفقا

 تحويل املعاملة لقسم األندية والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق. .2

/ قسم األندية والهيئات الشبابية بإعداد كتاب رسمي موجه ملعالي  تقوم مديرية الشباب .3

 الوثائق وأخذ صادر من الديوان.
ً
 وزير الشباب مرفقا

 تحويل املعاملة لديوان وزارة الشباب ألخذ وارد. .4

 تحويل املعاملة ملديرية األندية والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق. .5

بابية بإعداد كتاب رسمي للحاكم اإلداري ) املحافظ تقوم مديرية األندية والهيئات الش .6

 املعني( موقع من معالي وزير الشباب لالستئناس برأيه حول القائمين على فكرة التأسيس.

 بيان الحاكم اإلداري على املؤسسين. .7

تقوم مديرية األندية والهيئات الشبابية بإصدار املوافقة األولية على تأسيس النادي أو  .8

 ا ستة أشهر الستكمال متطلبات التأسيس.الهيئة مدته
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تقوم مديرية الشباب املعنية بتشكيل لجنة للقيام بالكشف الحس ي على مقر النادي أو  .9

 الهيئة وطلب استكمال أية نواقص إن وجدت.

 تقوم مديرية الشباب بعد الكشف بإعداد تقرير رسمي موقع من مدير املديرية وأخذ صادر.  .10

 وزارة الشباب ألخذ وارد.إرسال تقرير الكشف إلى  .11

تحويل الكتاب ملديرية األندية والهيئات الشبابية لتشكيل لجنة مختصة لتدقيق مقترح  .12

نظام ترخيص وتسجيل  النظام الداخلي للنادي أو الهيئة وتوقيفه حسب األصول املعتمدة مع

 وتعديالته2005 لسنة  33األندية والهيئات الشبابية رقم 

 ة األندية والهيئات الشبابية ملعالي وزير الشباب باملوافقة النهائية.إعداد مذكرة من مديري .13

 يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله حسب األصول. .14

إعداد كتاب رسمي لدولة رئيس الوزراء لنشر قرار الترخيص والتسجيل للنادي أو الهيئة  .15

 الشبابية بالجريدة الرسمية.

 والتسجيل للنادي أو الهيئة ملديرية الشباب.إرسال نسخة من كتاب الترخيص  .16

تسليم طالب الخدمة شهادة ترخيص وتسجيل النادي أو الهيئة الشبابية باليد في مديرية  .17

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

    الخدمة باملوافقة.

 املوظفينتجهيز املبنى وتوفير  .18

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة ودورها

 الحاكم اإلداري/ استئناس -وزارة الداخلية 

 ال يوجد قيمة الرسوم

 شهور  3 وقت إنجاز الخدمة
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 الشبابيةاملوافقة على إصدار تصاريح إقامة وعمل لالعبين واملدربين والعاملين العرب واألجانب في األندية والهيئات 

 املقيمين فئة متلقي الخدمة

 مديرية األندية والهيئات الشبابية أماكن تقديم الخدمة

 العمل تحت ناٍد مرخص. شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

تضمنة املوافقة على عمل  •
ُ
صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية امل

 النادي أو الهيئة الشبابية.)املدرب/الالعب/العامل ( في 

 صورة عن العقد بين) املدرب/الالعب/العامل ( وإدارة النادي أو الهيئة الشبابية . •

 صورة عن جواز السفر للمعني. •

   كتاب رسمي موجه من النادي ملديرية الشباب املعنية ملخاطبة الجهات ذات العالقة.

 

1.  
ً
بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 الشباب املعنية ألخذ وارد.

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب لالطالع. .2

تحول املعاملة إلى قسم األندية والهيئات الشبابية للدراسة وإعداد كتاب  .3

 رسمي موجه لوزير الشباب موقع من مدير مديرية الشباب.

 وإرساله لوزارة الشباب. يحول الكتاب إلى الديوان ألخذ صادر  .4

يقوم ديوان الوزارة باستالم الكتاب وإعطاءه رقم وارد وتحويله ملديرية األندية  .5

 والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق.

يحول الكتاب لعطوفة األمين العام لالطالع والتنسيب باملوافقة وإعادة الكتاب  .6

 ملدير األندية والهيئات الشبابية.

إعداد كتاب رسمي ألخذ موافقة وزارة الداخلية ووزارة العمل تقوم املديرية ب .7

 موقع من وزير الشباب.

 تحويل الكتاب إلى ديوان الوزارة ألخذ صادر. .8

 إرسال الكتاب الرسمي باليد أو البريد إلى وزارة الداخلية ووزارة العمل. .9

إرسال نسخة من الكتاب إلى مديرية الشباب املعنية لتبليغ متلقي الخدمة  .10

 وزارة الداخلية ووزارة العمل.كل من بصدور الكتاب ليقوم بمتابعته في 

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 ال يوجد

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام 3 وقت إنجاز الخدمة
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 الشبابية والهيئات الرياضية األندية ومنشآتنشاطات ومشاريع  دعم في املساهمة

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 مديرية األندية والهيئات الشبابية أماكن تقديم الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شهادة ترخيص نادي أو هيئة شبابية.

 إجراءات تقديم الخدمة

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج دعم النشاطات أو املشاريع واملنشآت وتسليمه  .1

 لديوان املديرية ألخذ وارد.

الشبابية للتدقيق وتحويل الدرجات املقدرة  يحول الطلب إلى قسم األندية والهيئات .2

  في النموذج ) بناء على الزيارات الدورية من قسم األندية ( إلى
ً
مبالغ مالية وفقا

 ألسس دعم األندية والهيئات الشبابية.

 الشباب لالطالع والتنسيب. تحويل املعاملة ملدير مديرية .3

 تقوم املديرية بإعداد كتاب رسمي موجه لوزارة الشباب وأخذ صادر. .4

 تحويل الكتاب لديوان الوزارة ألخذ وارد. .5

 الطالع والدراسة.تحويل الكتاب ملديرية األندية والهيئات الشبابية ل .6

 التخاذ القرار. الوزارة في الدعم عرض الكتاب على لجنه .7

 من رئيس اللجنة. .8
ً
 إعداد كتاب رسمي بقرار لجنة الدعم موقعا

لدعم  املقرر  باملبلغ شيك املالية إلصدار الشؤون مديرية تحويل الكتاب إلى مدير .9

األعمال املحددة في حالة  بناًء على الفواتير وتقرير الكشف بإنهاء  أو الهيئة النادي

 .دعم املشاريع واملنشآت

 باملحافظة املعنية بالبريد. مديرية الشباب مدير إرسال الشيك إلى  .10

 الدعم من مديرية الشباب. بقيمة شيك متلقي الخدمة تسليم  .11

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 ال يوجد

 ال يوجد قيمة الرسوم

  ثالثون  وقت إنجاز الخدمة
ً
 املخصصات. املعاملة على مدى توفر إنجاز ويتوقف يوما
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 إجراء العملية االنتخابية لألندية والهيئات الشبابية

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
 قسم األندية والهيئات الشبابية

 مديريات الشباب في املحافظات

 ناٍد أو هيئة شبابية مرخصة شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

           ال يوجد

 إجراءات تقديم الخدمة

 إرسال كتاب من مديريه الشباب للنادي يعلمه فيه بقرب موعد انتهاء مده الهيئة  -1  

 (من النظام )متابعه ذلك وقد يتطلب األمر اكثر من كتاب(12اإلدارية ويذكره باملادة )     

 األمر 30خطورة عكس ذلك انتهاء مده اإلدارة وفوات الفترة املسموح بها قبل ) -    
ً
  ( يوما

 الذي يربك املديرية والنادي وذلك لعدم إمكانيه التمديد للهيئة اإلدارية .     

 التنسيق مع النادي بتحديد املوعد لالجتماع االنتخابي . -2  

 إرسال كتاب موافقه باملوعد. -3  

 وضع إعالن في إحدى الصحف املحلية وفي لوحه اإلعالنات في النادي. -     

 (يوم.30التأكد من أن اإلعالن قبل )-أ       

 التأكد من محتوى اإلعالن وحسب النموذج املرفق.-ب     

 متابعة عمليه التسديد ملده عشره أيام : -4  

 إرسال مندوب من املديرية أو أكثر وإعداد تقرير يومي عن التسديد. -أ         

 تحديد ساعات التسديد خالل الفترة املذكورة.-ب        

 محضر بإغالق عملية التسديد وضبط إعداد املسددين الجدد و القدامى . -ج       

   واسم مستخدمه .التوقيع على آخر مستند قبض أو أخذ رقمه و تاريخه -د       

 متابعه إعداد القوائم األولية للمسددين وعرضها ملده ثالثة أيام لالعتراض في  -5  

 النادي.     

 في نهاية ثالثة أيام االعتراض في النادي تعتمد القوائم املبدئية. -6  

 النهائية بعد نهاية فترة االعتراض الثانية )في املديرية(وملده ثالثة أيام تعتمد القوائم-7  

 متابعه قوائم املرشحين في حال أن يكون الترشيح يسبق يوم االجتماع االنتخابي  -8
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 ومتابعة فتح وإغالق الترشيح.    

 استالم أوراق االقتراع وحسب النموذج وختمها من قبل النادي واملديرية وتوقيع     

 معتمد واحد من قبل املديرية.    

 رشحين بحضور الهيئة اإلدارية وهدفه :إجراء اجتماع تنسيقي مع امل-9

 شرح آليه إجراء االنتخابات وبيان الوثائق املعتمدة . -أ

 تحديد ساعات فتح وإغالق الصناديق مع إعطاء مرونة ملدير الشباب بعمليه   -ب

 التمديد .             

 التأكيد على املحافظة على األمن والسالمة العامة ومرافق النادي .  -ج       

 زيارة النادي واالجتماع مع اإلدارة للتأكد من جاهزية :- 10  

 الكرتون (-القرطاسية )األقالم  -أوراق االقتراع  -  صناديق االقتراع -القاعات          

 الطاوالت والكراس ي الالزمة لالقتراع  -     

 والتأكد من مصدر اإلنارة           

 التنسيق مع الحاكم اإلداري والجهات األمنية )املركز األمني املعني ( لتوفير األمن  -1

 والحماية للعاملين والناخبين خالل العملية االنتخابية.

 :  وذلك من خالل          

 إرسال كتاب إلى مدير الشرطة املعني واملركز املعني .-أ             

 ني والحاكم اإلداري وبحث الترتيبات الالزمة القيام بزيارة لرئيس املركز األم -ب

 لالنتخابات .

 -تشكيل اللجان املشرفة على االنتخابات مع مراعاة ما يلي :  -12

 أن يتمتع املوظف الذي يتم اختياره بالنزاهة والدقة املتناهية.- أ     

 أن يتمتع املوظف بالخبرة الكافية في مجال االنتخابات .-ب    

 في النادي أو احد -ج    
ً
 أن ال يكون للموظف أي صلة بالنادي أو ميول أو أن يكون عضوا

 أقربائه من املرشحين.      

 مراعاة التعليمات املالية املتعلقة بعدد الهيئة العامة وعدد املشرفين  -د    

 ضر أو بمن ح 1%+50أخذ النصاب القانوني الجتماع الهيئة العامة وحسب النظام -13 

 لالجتماع الثاني من خالل:       

 التحقق من شخصيات أعضاء الهيئة العامة . -أ       

 ووضع إشارة بالقلم األحمر عن اسم الشخص املعني وعلى القوائم املعتمدة  -ب     
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 والنهائية.       

 )حسب النظام( جلسه الهيئة -14  
ً
 يدير رئيس النادي أو نائبه أو أكبر األعضاء سنا

 العامة االعتيادية ويعلن النصاب القانوني ويكون دور       

  مندوب مديريه الشباب )مراقب( ويتدخل في الحاالت التي تستدعي ذلك كتفسير       

 النظام أو البت فيها وكتابة املحضر وتوصيات الهيئة العامة      

 ارات والتصويت على عن النموذج املعد ومتابعه وتوثيق عملية التصويت عن القر       

 التقرير املالي واإلداري ومراقب الحسابات .    

 بعد إعالن استقالة الهيئة اإلدارية يتولى مندوب الوزارة رئاسة الجلسة ويبدأ -15   

 باألمور التالية:      

 أشخاص من أعضاء الهيئة العامة غير املرشحين للمساعدة في  3تشكيل لجنه من -أ      

 اره االنتخابات وأخذ موافقة الهيئة العامة عليهم .اد       

 فتح باب الترشيح لرئاسة النادي وعضوية الهيئة اإلدارية في حال أن يكون الترشيح -ب     

 بنفس الجلسة وليس بوقت سابق.       

 التأكد من أسماء املرشحين ومطابقتها مع قوائم الهيئة العامة املعتمدة. -ج    

 فتح باب االنسحاب أمام املرشحين الراغبين بذلك و تالوة أسماء املرشحين النهائية  -د    

 أمام الهيئة العامة.      

 تسميه مندوبي املرشحين أو الكتل الذين سيتابعون عمليه االقتراع والفرز ويتم -16

 اختيارهم من خالل املرشحين واعتمادهم بقوائم.    

 حين وأعضاء اللجان املشرفة عن االنتخابات واملندوبين وضع باجات أسماء للمرش-17

 وذلك ملعرفه األشخاص الذين يحق لهم      

 دخول قاعات االقتراع والفرز .للتسهيل على رجال األمن.       

 التنسيق مع الضابط املعني بالواجب لترتيب عمليه دخول وخروج املقترعين بسهولة -18 

 ويسر .      

 بأسماء املرشحين وبشكل بارز أمام مواقع االقتراع . وضع قوائم -19

 إغالق الصناديق ووضع األقفال عليها بالساعة املحددة وبعد التأكد من إنها  -20

  ملرشحيناوذلك أمام اللجنة املنتخبة من قبل الهيئة العامة ومندوبي    فارغة     

 ورجال األمن ورجال الصحافة.     

 -عمليه االقتراع وتشمل ما يلي :االيذان ببدء -21  
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 دخول املقترع والتأكد من هويته الشخصية على مدخل القاعة. -أ          

  التأكد من رقمه املتسلسل لتسهيل عملية االقتراع وإرشاده الى الصندوق  -ت

 املخصص له .

 إعطاء املقترع ورقه االقتراع من قبل رئيس اللجنة الفرعية والتوقيع عليه من  -ث

 قبله 

 مراعاة الخصوصية أثناء عملية االقتراع وبشكل فردي وعدم اقتراب أي شخص  -د         

 من املقترع .          

 منع املرشحين أو املندوبين من التحدث مع املقترعين. -ه        

 التأكد من وضع صناديق االقتراع وسط القاعة وفي مكان بارز ال يقرب منه أحد  -و       

 باستثناء املقترع الذي يريد وضع ورقه االقتراع في الصندوق.        

   بالنسبة لألشخاص األمينين يجب أن يكتب لهم من قبل أحد املوظفين وبوجود  -22   

 أحد أعضاء اللجنة املشكلة من قبل الهيئة العامة.        

 ق.مراقبة والتأكد من أن الناخب وضع ورقة االقتراع في الصندو  -23   

 -اإلعالن عن انتهاء عمليه االقتراع في الوقت املحدد لذلك مع مراعاة : -24   

 الطلب من أعضاء الهيئة العامة املتواجدين على مدخل القاعة الذين يرغبون  -أ

 باالنتخاب الدخول إلى القاعة وإغالق الباب الخارجي .

 تمكينهم من عملية االقتراع . -ب      

 عملية إغالق الصناديق تتم بعد وضع آخر ناخب لورقته داخل الصندوق وبوجود  -25  

 املندوبين وأعضاء اللجنة واملعنيين بوضع الصق عريض على الفتحة العلوية      

 للصندوق.      

 تجميع الصناديق ووضعها في وسط القاعة وأمام الجميع والطلب من رجال األمن  -26   

 لعملية الفرز.حراستها      
ً
 وإعالن استراحة قصيرة وذلك استعدادا

 جمع كشوفات املقترعين وأوراق االقتراع الفارغة من اللجان وإحصاء عدد  -27   

 املقترعين على الكشوفات.        

 فتح الصناديق وعد األوراق في مكان بارز ومطابقتها مع عدد املقترعين في -28  

 الكشوفات.     

 املطابقة أمام الحضور للتأكد على نزاهة االنتخابات . إعالن -29  

 وتزويدهم باألوراق والقرطاسية  -30   
ً
 توزيع لجان الفرز على أماكنها املعدة مسبقا
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 الالزمة وأوراق االقتراع .       

 البدء بعملية الفرز من قبل اللجان املختصة. -31  

 الحضور ومتابعه الشخص الذي  قراءه األسماء أثناء الفرز بصوت عال أمام -32

 على الورقة التي تقرا. X  يشخط على اللوح ووضع إشارة      

 جمع النتائج وتبويبها وإعالن النتائج في مؤتمر أمام الحضور ورجاالت اإلعالم. -33  

 توقيع أعضاء اللجنة املنتخبة من قبل الهيئة العامة على محضر االجتماع  -34  

 واألوراق التي تم الفرز عليها.االنتخابي       

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 وزارة الداخلية/ تقديم التغطية األمنية

الهيئة املستقلة لالنتخابات )اذا كلفت من قبل مجلس الوزراء املوقر(/اإلشراف على 

 االنتخابات

 ال يوجد قيمة الرسوم

 يوم 45 وقت إنجاز الخدمة
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 إصدار كتاب للحصول على إعفاء من ضريبة املبيعات

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 مديرية األندية والعيئات الشبابية / مديريات الشباب في املحافظات أماكن تقديم الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية املتضمنة قبول إحدى العروض لشراء املواد. •

 فاتورة الشراء األصلية مرؤوسة وعليها رقم ضريبي. •

   كتاب رسمي من النادي أو الهيئة. •

 إجراءات تقديم الخدمة

 بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية  .1
ً
الشباب يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 ألخذ وارد.

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب لالطالع. .2

تحول املعاملة إلى قسم األندية للدراسة وإعداد كتاب رسمي موجه لوزير الشباب  .3

 موقع من مدير مديرية الشباب.

 يحول الكتاب إلى الديوان ألخذ صادر وإرساله لوزارة الشباب. .4

 قم وارد . يقوم ديوان الوزارة بإعطاء الكتاب ر  .5

 يحول الكتاب ملديرية األندية والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق. .6

 يحول الكتاب لعطوفة األمين العام لالطالع واملوافقة على التنسيبات.  .7

يحول الكتاب ملديرية األندية والهيئات الشبابية إلعداد كتاب موافقة على إعفاء من  .8

 ضريبة املبيعات 

 .   وزير الشباب توقيع الكتاب من معالي .9

 تحويل الكتاب إلى ديوان الوزارة ألخذ صادر. .10

 إرسال الكتاب الرسمي باليد أو البريد إلى ضريبة الدخل واملبيعات. .11

 إرسال نسخة من الكتاب إلى مديرية الشباب املعنية لتبليغ متلقي الخدمة .12

 بصدور الكتاب ليقوم بمتابعته في دائرة الضريبة واملبيعات.  .13

الشريكة في تقديم املؤسسات 

 الخدمة ودورها

 ضريبة الدخل واملبيعات / اإلعفاء من ضريبة املبيعات

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام 3 وقت إنجاز الخدمة
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 املوافقة على نقل مقر النادي أو الهيئة الشبابية

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 الشبابية / مديريات األندية في املحافظاتمديرية األندية والهيئات  أماكن تقديم الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 محضر اجتماع الهيئة اإلدارية يتضمن املوافقة على نقل املقر. •

 صورة عن عقد اإليجار أو امللكية للمقر. •

 

 

 

 الخدمةإجراءات تقديم 

يقوم متلقي الخدمة بتقديم كافة الوثائق املطلوبة لديوان مديرية الشباب املعنية  .1

 لتدقيق املعاملة.

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب املعنية لالطالع. .2

 تحول املعاملة إلى قسم األندية للدراسة والتدقيق. .3

 جديد.يقوم مدير مديرية الشباب بتشكيل لجنة للكشف على املقر ال .4

 تقوم اللجنة برفع تقريرها بعد الكشف امليداني ملدير الشباب حول املقر الجديد. .5

يقوم قسم األندية والهيئات الشبابية بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على اعتماد املقر  .6

 من مدير مديرية الشباب إلى النادي أو الهيئة الشبابية في حال كان 
ً
الجديد موقعا

 للمواصفات و 
ً
 لتقرير اللجنة.مطابقا

ً
 فقا

 تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ صادر. .7

 تسليم متلقي الخدمة كتاب املوافقة من املديرية املعنية. .8

 مصادقة معالي الوزير على قرار الهيئة العامة للنادي .9

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 ال يوجد

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام عمل.سبعة  وقت إنجاز الخدمة
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 إصدار كتاب موافقة على تسجيل وترخيص املركبات لألندية والهيئات الشبابية

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية •

 رخصة املركبة.صورة عن  •

كتاب رسمي من النادي أو الهيئة الشبابية موجه ملديرية الشباب بطلب مخاطبة دائرة  •

 الترخيص وهيئة تنظيم قطاع النقل العام وتسمية املفوض بإجراءات الترخيص.

 اجراءات تقديم الخدمة

 بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية  .1
ً
الشباب يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 ألخذ وارد.

حول املعاملة إلى رئيس القسم املعني في املديرية للتدقيق و الدراسة. .2
ُ
 ت

حول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب لالطالع. .3
ُ
 ت

حول املعاملة إلى قسم األندية للدراسة والتدقيق. .4
ُ
 ت

 يقوم قسم األندية والهيئات الشبابية بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على تسجيل أو  .5

 ترخيص املركبة للنادي أو الهيئة موقع من رئيس القسم. 

 ُيحول الكتاب إلى مدير مديرية الشباب للتوقيع. .6

 تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ صادر. .7

إرسال الكتاب الرسمي باليد إلى دائرة ترخيص السواقين واملركبات وهيئة تنظيم  .8

 قطاع النقل العام.

مديرية الشباب املعنية لتبليغ متلقي الخدمة بصدور  إرسال نسخة من الكتاب إلى .9

 الكتاب ليقوم بمتابعته في دائرة الترخيص وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 ادارة السير وترخيص املركبات

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام. 3 وقت إنجاز الخدمة
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 التبرعات لألندية والهيئات الشبابيةإصدار كتاب موافقة على جمع 

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية

بطلب مخاطبة وزارة كتاب رسمي من النادي أو الهيئة الشبابية موجه ملديرية الشباب 

 التنمية االجتماعية.

اإلجراءات الرئيسية لتقديم 

 الخدمة

 بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية  .1
ً
يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 الشباب ألخذ وارد.

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب املعنية لالطالع. .2

 الشبابية للدراسة والتدقيق.تحول املعاملة إلى قسم األندية والهيئات  .3

يقوم قسم األندية والهيئات الشبابية بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على جمع  .4

 التبرعات للنادي أو الهيئة موقع من رئيس القسم. 

 يحول الكتاب إلى مدير مديرية الشباب للتوقيع. .5

 تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ صادر. .6

 ديرية التنمية االجتماعية.إرسال الكتاب الرسمي إلى م .7

تبليغ متلقي الخدمة بصدور الكتاب ليقوم بمتابعته في مديرية التنمية  .8

 االجتماعية املعنية.

 

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام 3 وقت إنجاز الخدمة
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 إصدار كتاب موافقة على فتح حساب بنكي لنادي أو هيئة شبابية

 املواطنين فئة متلقي الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية موضح فيها قرار: •

 توزيع املناصب اإلدارية. •

 تسمية البنك وفرعه.  •

الشبابية موجه ملديرية الشباب بطلب مخاطبة كتاب رسمي من النادي أو الهيئة  •

 أسماء املفوضين بالتوقيع
ً
 البنك املعتمد متضمنا

اإلجراءات الرئيسية لتقديم 

 الخدمة

 بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية الشباب  .1
ً
يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 ألخذ وارد.

 تحول املعاملة إلى قسم الشؤون اإلدارية للتدقيق. .2

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب املعنية لالطالع. .3

 تحول املعاملة إلى قسم األندية والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق. .4

يقوم قسم األندية بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على فتح حساب بنكي للنادي أو  .5

 الهيئة موقع من رئيس القسم. 

 للتوقيع.يحول الكتاب إلى مدير مديرية الشباب  .6

 تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ صادر.  .7

 بختم املديرية  .8
ً
تسليم متلقي الخدمة )مفوض النادي أو الهيئة( الكتاب مختوما

 ليراجع البنك املعني.

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 البنوك

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام 3 وفت إنجاز الخدمة
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 موافقة على تغيير حساب بنكي لنادي أو هيئة شبابيةإصدار كتاب 

 املواطنين قئة متلقي الخدمة

 قرار هيئة إدارية للنادي أو الهيئة الشبابية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 :صورة عن محضر جلسة الهيئة اإلدارية موضح فيها قرار 

 .توزيع املناصب اإلدارية 

   البنك وفرعه.تسمية 

كتاب رسمي من النادي أو الهيئة الشبابية موجه ملديرية الشباب بطلب مخاطبة البنك 

 أسماء املفوضين بالتوقيع
ً
 املعتمد متضمنا

اإلجراءات الرئيسية لتقديم 

 الخدمة

 بالوثائق املطلوبة لديوان مديرية الشباب  .9
ً
يقوم متلقي الخدمة بتقديم الكتاب مرفقا

 ألخذ وارد.

 تحول املعاملة إلى قسم الشؤون اإلدارية للتدقيق. .10

 تحول املعاملة إلى مدير مديرية الشباب املعنية لالطالع. .11

 تحول املعاملة إلى قسم األندية والهيئات الشبابية للدراسة والتدقيق. .12

يقوم قسم األندية بإعداد كتاب رسمي باملوافقة على فتح حساب بنكي للنادي أو  .13

 يس القسم. الهيئة موقع من رئ

 يحول الكتاب إلى مدير مديرية الشباب للتوقيع. .14

 تحويل الكتاب إلى ديوان املديرية ألخذ صادر.  .15

 بختم املديرية  .16
ً
تسليم متلقي الخدمة )مفوض النادي أو الهيئة( الكتاب مختوما

 ليراجع البنك املعني.

املؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة

 البنوك

 ال يوجد قيمة الرسوم

 أيام. 3 وقت إنجاز الخدمة

 

 
 


