
  2016لسنة   114رقم   السياحة والسفر األردنيةوشركات  المواد حسب نظام مكاتب 

 2020( لسنة  6والنظام المعدل له رقم ) 
 لدى الجمعية   طلب فتح فرع جديدتقديم لالمطلوبة  األوراق

ويكون المكتب مسؤوال عن    المملكةله في  أكثرللمكتب فتح فرع او  -أ-14  المادة

  اعمال هذا الفرع

كتاب مروس ومختوم وموقع من المفوض بالتوقيع بطلب فتح فرع جديد  

 مع ذكر عنوان الفرع بالكامل 

سجل تجاري جديد مذكور فيه عنوان الفرع أو مذكور فيه جملة يحق له 

أخرى فتح فروع   

للعام الحالي  لرئيسيلمكتب ا ل  رخصة وزارة السياحة  

 صورة الهوية للمفوض بالتوقيع 

   : يشترط ان يكون للفرع مدير متفرغ-ب

 الجنسية  أردني
 صورة الهوية 

  

  شهادة الثانوية العامة كحد أدنى  أدنيحد  العامة الثانويةيحمل شهادة  

 ولديه خبره ال تقل عن سنتين في اعمال السياحة والسفر وفقا ألحكام هذا النظام 
مع  ن السياحة والسفر والتي ال تقل عن سنتي مكاتب خبرات مدير الفرع في

لى أن ال يكون دليل سياحيوع   إرفاق كشف الضمان االجتماعي للموظف   

  كما يشترط ان يستخدم اضافة الى المدير موظفين اثنين على االقل 

أن يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك   -ز  -12المادة  

وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو باألخالق واآلداب العامة ما لم  

 . إليه اعتبارهيرد 

)مدة صالحيتها ثالثة شهور  للمدير المتفرغ  عدم محكومية أصل وجديدة

 . من تاريخها(

 براءة الذمة من آخر مكتب سياحة عمل فيه الموظف 

 عند الكشف الحسي  ( من هذا النظام. 7أن يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة ) -ـ ه -6المادة  

  يشترط في مقر المكتب والفرع توافر ما يلي:    -8المادة  

 حسب األصول  مصدقين سند ملكية او عقد إيجار ساري المفعول  -أ
يجب أن يكون نسخة مصدقة أصل من عقد االيجار للفرع )سند ملكية أو  

 ( المستأجر هو اسم المكتب 

متطلبات الوقاية والصحة  (  متراً مربعاً وتتوافر فيه 40ب.  ان ال تقل مساحته عن ) 

والسالمة العامة  وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام ، والتي  

 تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات
 عند الكشف الحسي يتم التأكد من هذا البند 

باللغتين العربية واالنجليزية على  أن يعلن عن اسم المكتب او الفرع بالفتة    -ج

 مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه. 

 عند الكشف الحسي يجب توافر هذه الالفتات 

 اسم تجاري جديد )إن وجد( 

( لسنة  6والنظام المعدل له رقم ) 2016سنة  114الرجاء االطالع على نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر األردنية رقم  

 مااللتزام ببنوده وا 2020
                                                                                                               

قسم المهن                                                                                                                      

 جمعية وكالء السياحة والسفر األردنية 


