طلب انتساب لجمعية وكالء السياحة والسفر األردنية
رقم الطلب

تاريخ الطلب

اسم طالب الترخيص

الجنسية

رقم الموبايل

الرقم الوطني

* معلومات تسجيل الشركة حسب السجل التجاري:
اسم الشركة حسب
السجل التجاري
نوع الشركة

رأس المال المسجل
والمدفوع
 0تضامن  0توصية بسيطة 0
محدودة المسؤولية  0فردية 0
مساهمة خاصة  0أخرى
.................................

االسم التجاري

رقم التسجيل

رقم المنشأة الوطني

* ملكية الشركة ومعلومات الشركاء:
اسم المالك  /الشريك

قيمة الحصة

الرقم الوطني
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الجنسية

رقم الهاتف

* معلومات المفوضين بالتوقيع عن الشركة حسب السجل التجاري:
نوع التفويض

اسم المفوض

الجنسية

الرقم الوطني

رقم الهاتف

*اداري
*مالي
*قانوني
*منفرد * مجتمع
*اداري
*مالي
*قانوني
*منفرد * مجتمع
*اداري
*مالي
*قانوني
*منفرد * مجتمع

* معلومات عن المدير المتفرغ للمكتب:
اسم المدير

سنوات الخبرة
في مكاتب
السياحة والسفر

الرقم الوطني

الجنسية

رقم الهاتف

دورات السياحية

لغة اجنبية

يرجى ارفاق CV
يجب ان يكون مدير المكتب مفوض حسب السجل التجاري بالنواحي االدارية والمالية

* معلومات عن المدير العام للمكتب:
اسم المدير العام

عدد سنوات الخبرة
في مكاتب السياحة
والسفر

عدد سنوات
الخبرة في
المجاالت االخرى
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الرقم الوطني

الجنسية

رقم الهاتف

* معلومات تخص موقع العمل:
العنوان
رقم الهاتف
صفة
االستعمال
ملكية العقار

البريد االلكتروني:

رقم الفاكس
*تجاري

*مكاتب

المساحة

*ملك

*ايجار

اسم المالك

مجاالت العمل التي ترغب بها:
* إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها
* السياحة الوافدة
* السياحة الصادرة
* السياحة الصادرة (حج وعمرة فقط)
* السياحة الداخلية حصرا
* أخرى_________________________________________________:
التصنيف والفئة التي ترغب بالتسجيل بها حسب نظام مكاتب السياحة والسفر األردنية __________

االسواق والبلدان التي ترغب بالتخصص بها:
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تعهد
أنا الموقع أدناه _______________________________مالك  /المفوض بالتوقيع عن
شركة______________________مالكة االسم التجاري ______________________،
نتعهد بأن نمارس مهنة السياحة والسفر بكل أمانة وشرف ومسؤولية وأن نفي بالتزاماتنا تجاه الغير من
أصحاب مكاتب السياحة والسفر والمسافرين أو المواطنين وكافة الجهات األخرى عند التعامل معهم،
وخالف ذلك فإن لجمعية وكالء السياحة والسفر األردنية الصالحية باتخاذ االجراءات القانونية بحقنا
وحسب األنظمة والقوانين.
وأقر أيضا ً بأن المدير المتفرغ للمكتب السيد _____________________ال يحمل رخصة دليل
سياحي .وعليه أوقع
االسم

التاريخ:

التوقيع

االجراءات االدارية
مطالعات إدارة الجمعية

مطالعات رئيس الجمعية

قرار مجلس اإلدارة
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