إجراءات طلب موافقة مبدئية على إقامة منشاة فندقية
ت�شمل عبارة املن�شاة الفندقية  :الفندق  ،املنتجع ال�سياحي  ،فندق بوتيك  ،االجنحة الفندقية،ال�شقق
الفندقية  ،املخيم ال�سياحي �أو �أي جزء منها و�أي من�ش�آت �أخرى يقرر الوزير �إنها تعترب من املن�ش�آت
الفندقية.
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اخلطوة الأولى
 -1تعبئة منوذج طلب الرتخي�ص.
 -2تعبئة منوذج التقييم الذاتي
 -3ارفاق الوثائق واملتطلبات التالية ادناه:
 �سند ملكية �أو عقد �إيجار م�صدق مع �سند ملكية حديث. مخطط موقع تنظيمي حديث. مخطط �أرا�ضي �صادر عن دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة  /حديث. تقدمي مخططات معمارية مبدئية للم�شروع. اذا كان امل�شروع �ضمن منطقة البحر امليت فيتطلب اح�ضار املوافقة من �سلطة وادي الأردنلإقامة امل�شروع.
 �سجل جتاري مبني فيه الرقم الوطني للمن�ش�أة ومن غاياته �إقامة من�ش�أة فندقية  /حديثمالحظة  :لغايات احل�صول على االعفاءات اجلمركية وال�ضريبية للم�شروع تقدم الطلبات من خالل
م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار /النافذة اال�ستثمارية.
اخلطوة الثانية
عر�ض الطلب على املديرية املخت�صة لغايات احل�صول على املوافقة املبدئية
اخلطوة الثالثة
�صدور املوافقة املبدئية امل�شروطة القامة امل�شروع ح�سب فئة الت�صنيف امل�ؤقته واملعلنة وفقا لنموذج التقيم
الذاتي املعد من طالب الرتخي�ص ملدة �أق�صاها �سنتان قابلة للتمديد ملدة مماثلة .

اخلطوة الرابعة
�إبالغ �أ�صحاب املن�شاة الفندقية باملوافقة املبدئية امل�شروطة املمنوحة لهم .
اخلطوة اخلام�سة
بعد تنفيذ امل�شروع وتوفري ال�شروط واملتطلبات �أدناه وت�أثيثه باملوجودات الثابتة يتقدم �أ�صحاب العالقة
با�ستدعاء لهذه الوزارة ال�ستكمال اجراءات الرتخي�ص والت�صنيف.
 ن�سخة من املخططات املعمارية ح�سب املنفذ ( )AS BUILTم�صدقة ح�سب الأ�صول. �إذن �أ�شغال �صادر عن اجلهة التنظيمية وفق ًا ل�صفة الرتخي�ص املمنوحة باملوافقة املبدئية. موافقة الدفاع املدين على ت�شغيل املن�شاة وا�ستقبال النزالء . �سجل جتاري مبني فيه الرقم الوطني للمن�شاة ومن غاياته �إقامة من�شاة فندقية  /حديث ا�سم جتاري �أو عالمة جتارية وفق ًا ل�صفة الرتخي�ص املمنوحة /حديثاخلطوة ال�ساد�سة
يقوم موظفي املديرية املخت�صة بزيارة امل�شروع للتاكد من اكتمال اعمال التاثيث والتجهيز لغايات ا�ستقبال
النزالء واعداد التقرير الفني الالزم.
اخلطوة ال�سابعة
تقوم املديرية املخت�صة با�صدار موافقة ملزاولة املهنة لغايات ا�ستقبال النزالء �سارية املفعول ملدة اق�صاها
�ستة �شهور اعتبارا من تاريخ �صدورها.
كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( )1يف ال�صفحة التالية.
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