
بمقتضىوالصادر2016لسنة(114)رقماالردنيةوالسفرالسياحةوشركاتمكاتبنظامالىاستنادا✓

الىوالسفرالسياحةمكاتبتصنيفتقرر1988لسنة(20)رقمالسياحةقانونمن(16)و(9)المادتين

:التاليةالفئات

وسائل كافة مكتب السياحة والسفر الذي يتولى بيع تذاكر الطيران بأنواعها ويعلن عن ذلك بال( أ ) الفئة 1.

المملكة مكتب السياحة الوافدة ويقوم باستقبال رحالت السياحة الوافدة بجميع انواعها الى( ب )الفئة 2.

انات واإلقليم بأنواعها بما في ذلك السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرج

.  واألفالم والمغامرات وتنظيمها وتسييرها

ة منمكتب السياحة الصادرة الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج الرحالت السياحية الصادر( ج ) الفئة 3.

ينظمها المملكة بما فيها الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برنامج الرحلة السياحية التي

.  ذي ينظمهوال يحق له البيع أو االعالن عن بيع تذاكر الطيران بأية وسيلة إال ضمن البرنامج السياحي ال

ر مكتب السياحة الصادرة الذي يقتصر عمله على أعمال الحج والعمرة ويحق له بيع تذاك( د)الفئة 4.

.الطيران ضمن برنامج الحج والعمرة الذي ينظمه 

.صرا  مكتب السياحة والسفر الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج رحالت السياحية الداخلية ح( هـ)الفئة 5.

الفئات: أوال  

ألول مرة مكتب سياحي إجراءات ترخيص 

فئات التصنيف



شروط المكتب

:يليماتوافروالفرعالمكتبمقرفييشترط

نمصدقيالمفعولساريإيجارعقداوملكيةسند✓

.األصولحسب

وتتوافرمربعا  مترا  (40)عنمساحتهتقلالان✓

العامةوالسالمةوالصحةالوقايةمتطلباتفيه

هذاأحكامسريانقبلالمرخصةالمكاتبوتستثنى

اكزمراوالفنادقفيتنشأالتيالمكاتبو،النظام

والمتطلباتالشروطهذهمنالتجاريةالتسوق

غتينباللبالفتةالفرعاوالمكتباسمعنيعلنأن✓

لذياالمبنىومدخلمدخلهعلىواالنجليزيةالعربية

.فيهيقع

.الجنسيةأردنيالترخيصطالبيكونأن✓

آالفخمسةعنالترخيصلطالبالمسجلالمـالرأسيقــلالنأ✓

.أردنيدينار

رغيالشريكأوالمالكفيهيكونمكتبلكلالمـالرأسيقــلالأن✓

.أردنيدينارألفخمسيناردني

:التاليةالشروطفيهتتوافرمتفرغمديرللمكتبيكونأن✓

.الجنسيةأردنييكونأن•

المفوضيناحدأوفيهالشركاءأحدأوللمكتبمالكا  يكونأن•

.والماليةاإلداريةاألمورفيالتجاريالسجلفيبالتوقيع

رةخبولديهالعامةالثانويةالدراسةشهادةعلىحاصال  يكونأن•

والسفرالسياحةمكاتبعملفيسنواتخمسعنتقلال

عليهاالحصولالواجبالسياحيةبالدوراتالتحققديكونأن•

.جيدبمستوىأجنبيةلغةيتقنأن•

السيرةحسنيالشركةفيوالشريكالترخيصطالبيكونان✓

واآلدابباألخالقمخلةبجنحةاوبجنايةمحكومينوغيروالسلوك

.االحتياليباإلفالسأووالشرفالعامة

.المكتبمديراسمبالطلبيرفقان✓

يجةنترخصتهألغيتقدالشركاءأحدأوالترخيصطالبيكونالأن✓

المنافسةأوالعامةواآلداببالشرفمخلةبجنحةأوبجنايةإدانته

هإلييردلمماالوطنيةالسياحةبسمعةاإلضرارأوالمشروعةغير

.اعتباره

.المكتبلمشروعجدوىدراسةبطلبهالترخيصطالبيرفقأن✓

(هـ)ئةالفمنالمكاتبفيالعاملالفنيالمديرخبرةتقلالأنيشترط✓

.والسفرالسياحةمجالفيسنواتخمسعن

ةاالردنيوالسفرالسياحةوكالءجمعيةفيواالشتراكاالنتساب✓

اذاالتنظيميةالناحيةمنالكبرىعمانامانةبموافقةالوزارةتزويد✓

خارجيقعكاناذاالبلديةموافقةاوحدودهاضمنيقعالمكتبكان

.الكبرىعمانامانةحدود

شروط طالب الترخيص

طالشرو: ثانيا  

يناألردنيمنأشخاصثالثةعنيقلالمااستخدام✓

علىمنهماثنانيكونأنعلىالمديرفيهمبمن

ويقوالتسالمبيعاتمجالفيالعاملينبينمناألقل

اختصاصهمامجالفيتدريبيةدوراتواجتازا

.األقلعلىواحدةأجنبيةلغةويجيدان

السيرةحسنالمستخدمأوالموظفيكونأن✓

لةمخبجنحةاوبجنايةعليهمحكوموغيروالسلوك

إليهيردلمماالعامةواآلدابباألخالقأوبالشرف

.اعتباره

.بهاويلتزمالمهنيالسلوكمدونةيوقعأن✓

دليلرخصةعلىحاصلينيكونواالأنيشترط✓

السياحييناالدالءنظامحسبسياحي

ألول مرة مكتب سياحي إجراءات ترخيص 

شروط الموظفين



1المتطلبات : ثالثا  

ألول مرة مكتب سياحي إجراءات ترخيص 

.ترخيصبدونعنهااإلعالنأوالمهنةممارسةعدموإقرارتعهدتعبئة✓

.جديدمكتبفتحطلبنموذجتعبئة✓

.والمفوضينوالشركاءللمالكالشخصيةالهويةصور✓

.االردنيينلغيرالسفرجوازعنوصورةوحديثتجاريسجل✓

.المكتبلمديرالشخصيةالهويةصورة✓

.أدنىكحدالمكتبلمديروالتعليمالتربيةوزارةمنمصدقةالعامةالثانويةشهادة✓

واتسنخمسعنيقلالالتيالسفرووالسياحةمجالفيالمتفرغللمديرالسياحةفيالخبرةشهادات✓

الضمانكشفارفاقمعسجالتهاحسبوذلكالسفروالسياحةوكالءجمعيةقبلمنعليهامصادق

.السياحيةللداللةالمفعولساريةرخصةعلىحاصليكونالانعلىللموظفاالجتماعي

.األقلعلىواحدةأجنبيةلغةإتقانيثبتبماتزويدنا✓

بقيمة(ضالرفطائلةوتحتنقصانأوزيادةدونحرفيا  الوزارةلدىالمعتمدةبالصيغة)بنكيةكفالةتقديم✓

.المبدئيةالموافقةعلىالحصولبعدممارستهاالمطلوبالفئة

.المكتبومديروالمفوضينللشركاءحديثةمحكوميةعدم✓

ببسبالوزارةمنبكتابتزويدنافعليهإلغاؤهاوتمقديمةرخصةعلىحاصلالطلبمقدمكانحالفي✓

.اإللغاء

.المكتبلمشروعجدوىدراسةتقديم✓

حديثملكيةسندمع(البلديةأواألمانةمنمصدقة)اإليجارعقدمنأصلمصدقةنسخةأوملكيةسند✓

.الترخيصطالبةالشركةالمكتباسمهوالمستأجراسمفيهويكوناالصدار

االوراق المطلوبة



2المتطلبات : ثالثا  

ألول مرة مكتب سياحي إجراءات ترخيص 

ارةالوزتعتمدهالذيللنموذجوفقا  الترخيصطالبيقدم▪

النحولىعلوظيفتهإضافةالوزيرباسمسنويةبنكيةكفالة

:التالي

.(أ)الفئةمنللمكاتبدينارالفوعشرونخمسة✓

.(ب)الفئةمنللمكاتبدينارالفوعشرونخمسة✓

(ج)الفئةمنللمكاتبدينارالفوسبعونخمسة✓

سيرتالتيالمكاتبفيهابماالصادرة،السياحةتخصص

.والعمرةالحجرحالت

.(د)الفئةمنللمكاتبدينارالفوعشرونخمسة✓

.(هـ)الفئةمنللمكاتبدينارألفعشرخمسة✓

.فرعكلعندينارألفعشرخمسة✓

كلالةكفيقدمأنعلىأكثرأوفئتينبينيجمعأنللمكتب▪

هذهمن(أ)الفقرةفيعليهمنصوصهولماوفقا  فئة

الكفالةقيمةتصبحالفئاتكافة:جمعواذاالمادة

.دينارألفمائة(100.000)

الكفالة البنكية

الخاصالنموذخبتعبئةالترخيصطالبيقوم▪

بالنظامالمحددةالترخيصرسومودفعبالترخيص

:المكتبفئةحسببهالمعمول

اصدارعندينار(1000)مقدارهرسميستوفي✓

.تجديدهاعندينار(500)والرخصة

اصدارعندينار(500)مقدارهرسميستوفي✓

عندينارا(250)ومكتبفرعلكلالرخصة

.تجديدها

تالفبدلأوفاقدبدلدينارا(20)مبلغيستوفى✓

.للرخصة

فاءإستيلغاياتكاملةسنةالسنةمنالجزءيعتبر✓

.مرةألولالترخيصعندالسنويةالرسوم

فقا لغايات ما سبق تعتمد وسائل الدفع اإللكترونية و▪

.للتشريعات النافذة

رسوم الترخيص


