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جتدد الرخ�صة �سنوي ًا حتى نهاية �شهر �شباط من كل �سنة ويف حالة التخلف عن ذلك يدفع مبلغ ًا �إ�ضافيا
مقداره ( )%5من ر�سم الرتخي�ص عن كل �شهر �أو اجلزء منها ي�ستمر فيه الت�أخري عن جتديد الرخ�صة .
اجراءات إعادة تصنيف المنشأة الفندقية
اخلطوة الأولى
يتوجب على طالب �إعادة الت�صنيف بتقدمي طلب ت�صنيف نهائي للوزارة مرفقا به منوذج التقيم الذاتي
النهائي اخلا�ص بامل�شروع وذلك ح�سب احلاالت امل�شروحة يف �صفحة رقم (.)5
اخلطوة الثانية
تقوم جلنة الت�صنيف بدرا�سة وتدقيق منوذج التقيم الذاتي وزيارة امل�شروع للتاكد من التقيم الوارد فيه
 ،ويف حال تبني عدم تطابقه للموا�صفات املعمول بها مينح ا�صحابه فرتة مدتها ثالثة �شهور لت�صويب
االو�ضاع ،اما اذا توافق امل�شروع مع الأ�س�س واملعايري املعمول بها مينح م�ستوى الت�صنيف النهائية وذلك بعد
اح�ضار املوافقات املذكورة ادناه :
 �شهادة انت�ساب وا�شرتاك يف جمعية الفنادق الأردنية . االنت�ساب واال�شرتاك يف هئية تن�شيط ال�سياحة للمن�شات الفندقية من م�ستوى الثالث جنوم فمافوق ومايعادلها من �أجنحة و�شقق فندقية.
 تعبئة النموذج الإح�صائي املوجود لدى هذه الوزارة وت�سليمه �إلى مديرية الإح�صاء واملعلومات . توفري الأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية الالزمة لإدارتها للفنادق من م�ستوى الثالثجنوم فما فوق.
 �إح�ضار بولي�صة تامني امل�س�ؤولية املدنية لرواد املن�شاة الفندقية. دفع الر�سوم القانونية امل�ستحقة وفقا مل�ستوى الت�صنيفاخلطوة الثالثة
يحق لطالب الرتخي�ص خالل �شهر من تاريخ �صدور قرار الت�صنيف االعرتا�ض على هذا القرار من خالل
تقدمي طلب للوزارة .كما يتوجب علىالوزارة البت باملو�ضوع خالل �شهر من تاريخ ا�ستالمه ويعترب قرار هذه
اللجنة ملزما جلميع االطراف املعنية.
كما هو مبني يف ال�شكل رقم (.)3
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اجراءات تجديد ترخيص المنشات الفندقية
اخلطوة االولى
 تعبئة منوذج الرتخي�ص لدى الوزارة ودفع الر�سوم امل�ستحقة. �إح�ضار رخ�صة املن�شاة الفندقية الأ�صلية لل�سنة ال�سابقة . �إح�ضار �صورة م�صدقة عن ال�سجل التجاري واال�سم التجاري حديث �إح�ضار بولي�صة تامني امل�س�ؤولية املدنية لرواد املن�شاة الفندقية .اخلطوة الثانية
تعبئة النموذج الإح�صائي املوجود لدى الوزارة وت�سليمه �إلى مديرية الإح�صاء واملعلومات  /وزارة ال�سياحة .
اخلطوة الثالثة
�صورة عن ا�شرتاك يف جمعية الفنادق الأردنية .
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اخلطوة الرابعة
�صورة عن اال�شرتاك يف هيئة تن�شيط ال�سياحة للمن�شات الفندقية من م�ستوى الثالث جنوم فما فوق
ومايعادلها من �أجنحة و�شقق فندقية.
اخلطوة اخلام�سة
توفري �ألأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية الالزمة ح�سب التعليمات املعمول بها.
اخلطوة ال�ساد�سة
دفع الر�سوم القانونية امل�ستحقة وفقا مل�ستوى الت�صنيف
كما هو مبني يف ال�شكل رقم (.)4

وملعرفة املزيد من التفا�صيل ،بالإمكان زيارة املوقع الإلكرتوين:

www.tourism.jo
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