الوىاد حسب نظام هكاتب السياحت والسفر األردنيت

الوادة  :6يشترط لترخيص الفرع ها يلي:
د -أٌ ٌكٌٕ نهفشع هدير هتفرغ تتٕافش فٍّ انششٔط انتبنٍخ:
 -1أٌ ٌكٌٕ أسدًَ انجُسٍخ.
-2

األوراق واألهىر الوطلىبت الكوال ترخيص الفرع لدي الجوعيت ويتن
تقديوها عند الكشف الحسي
ًَٕرج يؼهٕيبد انًٕظفٍٍ (يطجٕع طجبػخ ػهى انكًجٍٕتش ،يختٕو ٔيٕقغ)

أٌ ٌكٌٕ حبصالً ػهى شٓبدح انذساسخ انثبٌَٕخ انؼبيخ

ٔ نذٌّ خجشح ال تقم ػٍ سُتٍٍ فً يجبل انسٍبحخ ٔانسفش
ٌشتشط أٌ ٌستخذو إظبفخ نهًذٌش يٕظفٍٍ اثٍٍُ ػهى األقم.
ِ -أٌ ٌقذو انكفبنخ انًُصٕص ػهٍٓب فً انًبدح ( )7يٍ ْزا انُظبو.

َسخخ ػٍ انكفبنخ انجُكٍخ (حست انفئخ)

الوادة  -8يشترط في هقر الوكتب والفرع تىافر ها يلي:

َسخخ ػٍ تقشٌش انكشف انحسً يٕقغ يٍ يُذٔثً انٕصاسح ٔانجًؼٍخ

أ -سُذ يهكٍخ أ ػقذ إٌجبس سبسي انًفؼٕل.

َسخخ ػٍ انًٕافقخ يٍ انُبحٍخ انتُظًٍٍخ أٔ سخصخ انًٍٓ

ة .اٌ ال تقم يسبحتّ ػٍ ( )40يتشاً يشثؼب ً ٔتتٕافش فٍّ يتطهجبد انٕقبٌخ ٔانصحخ
ٔانساليخ انؼبيخ ٔتستثُى انًكبتت انًشخصخ قجم سشٌبٌ أحكبو ْزا انُظبو ٔ ،انتً
تُشأ فً انفُبدق أ يشاكض انتسٕق انتجبسٌخ يٍ ْزِ انششٔط ٔانًتطهجبد

ٌتى انتأكذ يٍ ْزا انجُذ ػُذ انكشف انحسً

ج -أٌ ٌؼهٍ ػٍ اسى انًكتت أ انفشع ثالفتخ ثبنهغتٍٍ انؼشثٍخ ٔاالَجهٍضٌخ ػهى يذخهّ
ٔيذخم انًجُى انزي ٌقغ فٍّ.

ٌجت تٕافش ْزِ انالفتبد ػُذ انكشف انحسً ٔتقذٌى ٔسق يشٔط ٔيختٕو
ٔيٕقغ يٍ انًفٕض ثبنتٕقٍغ (َسخخ أصم) ٔ َسخخ ػٍ سُذاد انقجط
ٔانصشف نهفشع يختٕيخ ثختى انفشع

الوادة :6

ٌٔ -شتشط أٌ ٌستخذو إظبفخ نهًذٌش يٕظفٍٍ اثٍٍُ ػهى األقم.

ظشٔسح ٔجٕد جًٍغ انًٕظفٍٍ ػُذ انكشف انحسً ٔتضٌٔذَب ثأٔساقٓى
ًْٔ:
صٕسح انٌٕٓخ
ػقذ ػًم يٕقغ ٔيختٕو أٔ كتبة تؼٍٍٍ
ثشاءح انزيخ يٍ آخش يكتت سٍبحخ ػًم فٍّ انًٕظف

انًبدح  :12ص -أٌ ٌكٌٕ انًٕظف أٔ انًستخذو حسٍ انسٍشح ٔانسهٕك ٔغٍش يحكٕو
ػهٍّ ثجُبٌخ أ ثجُحخ يخهخ ثبنششف.

ػذو يحكٕيٍخ أصم ٔجذٌذح (يذح صالحٍتٓب ثالثخ شٕٓس يٍ تبسٌخٓب)
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