الوواد حسب نظام هكاتب السياحت والسفر األردنيت

األوراق الوطلوبت لطلب فتح فرع جديد لدى الجوعيت
كتاب يشٔط ٔيختٕو ٔيٕلغ يٍ انًفٕض تانتٕلٛغ تطهة فتح فشع جذٚذ يغ
ركش ػُٕاٌ انفشع تانكايم

الوادة  :6يشترط لترخيص الفرع ها يلي:

سجم تجاس٘ جذٚذ يزكٕس ف ّٛػُٕاٌ انفشع أٔ يزكٕس ف ّٛجًهح ٚحك نّ فتح
فشٔع أخشٖ
سخصح ٔصاسج انسٛاحح نهشئٛس ٙنهؼاو انحانٙ
صٕسج انٕٓٚح نهًفٕض تانتٕلٛغ

د -أٌ ٚكٌٕ نهفشع هدير هتفرغ تتٕافش ف ّٛانششٔط انتانٛح:
 -1أٌ ٚكٌٕ أسدَ ٙانجُسٛح.
-2

أٌ ٚكٌٕ حاصالً ػهٗ شٓادج انذساسح انثإَٚح انؼايح

ٔ نذ ّٚخثشج ال تمم ػٍ سُت ٍٛف ٙيجال انسٛاحح ٔانسفش
ٚشتشط أٌ ٚستخذو إضافح نهًذٚش يٕظف ٍٛاثُ ٍٛػهٗ األلم.
انًادج  :12ص -أٌ ٚكٌٕ انًٕظف أٔ انًستخذو حسٍ انسٛشج ٔانسهٕن ٔغٛش يحكٕو
ػه ّٛتجُاٚح أ تجُحح يخهح تانششف.
ِ -أٌ ٚمذو انكفانح انًُصٕص ػهٓٛا ف ٙانًادج ( )7يٍ ْزا انُظاو.

صٕسج انٕٓٚح
شٓادج انثإَٚح انؼايح كحذ أدَٗ
خثشاخ يذٚش انفشع ف ٙانسٛاحح ٔانسفش ٔانت ٙال تمم ػٍ سُتٍٛ
ػذو يحكٕيٛح أصم ٔجذٚذج نهًذٚش انًتفشؽ (يذج صالحٛتٓا ثالثح شٕٓس يٍ
تاسٚخٓا)
تشاءج انزيح يٍ آخش يكتة سٛاحح ػًم ف ّٛانًٕظف
ػُذ انكشف انحسٙ

الوادة  -8يشترط في هقر الوكتب والفرع توافر ها يلي:
أ -سُذ يهكٛح أ ػمذ إٚجاس ساس٘ انًفؼٕل.

َسخح يصذلح أصم يٍ ػمذ االٚجاس نهفشع (ٚجة أٌ ٚكٌٕ انًستأجش ْٕ
اسى انًكتة)

ب .اٌ ال تمم يساحتّ ػٍ ( )40يتشاً يشتؼا ً ٔتتٕافش ف ّٛيتطهثاخ انٕلاٚح ٔانصحح
ٔانساليح انؼايح ٔتستثُٗ انًكاتة انًشخصح لثم سشٚاٌ أحكاو ْزا انُظاو ٔ ،انتٙ
تُشأ ف ٙانفُادق أ يشاكض انتسٕق انتجاسٚح يٍ ْزِ انششٔط ٔانًتطهثاخ

ٚتى انتأكذ يٍ ْزا انثُذ عند الكشف الحسي

ج -أٌ ٚؼهٍ ػٍ اسى انًكتة أ انفشع تالفتح تانهغت ٍٛانؼشتٛح ٔاالَجهٛضٚح ػهٗ يذخهّ
ٔيذخم انًثُٗ انز٘ ٚمغ ف.ّٛ

ٚجة تٕافش ْزِ انالفتاخ عند الكشف الحسي
اسى تجاس٘ جذٚذ (إٌ ٔجذ)
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