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إجراءات طلب موافقة مبدئية على إقامة منشاة فندقية 

ت�شمل عب�رة املن�ش�ة الفندقية : الفندق ، املنتجع ال�شي�حي ، فندق بوتيك ، الجنحة الفندقية،ال�شقق 

الفندقية ، املخيم ال�شي�حي اأو اأي جزء منه� واأي من�ش�آت اأخرى يقرر الوزير اإنه� تعترب من املن�ش�آت 

الفندقية.

اخلطوة الأولى 

1- تعبئة منوذج طلب الرتخي�ص.

2- تعبئة منوذج التقييم الذاتي

3- ارف�ق الوث�ئق واملتطلب�ت الت�لية ادن�ه:

- �شند ملكية اأو عقد اإيج�ر م�شدق مع �شند ملكية حديث. 

- مخطط موقع تنظيمي حديث. 

- مخطط اأرا�شي �ش�در عن دائرة الأرا�شي وامل�ش�حة / حديث. 

- تقدمي مخطط�ت معم�رية مبدئية للم�شروع. 

- اذا ك�ن امل�شروع �شمن منطقة البحر امليت فيتطلب اح�ش�ر املوافقة من �شلطة وادي الأردن 

لإق�مة امل�شروع.

- �شجل جت�ري مبني فيه الرقم الوطني للمن�ش�أة ومن غ�ي�ته اإق�مة من�ش�أة فندقية / حديث

ملحظة : لغ�ي�ت احل�شول على العف�ءات اجلمركية وال�شريبية للم�شروع تقدم الطلب�ت من خلل 

موؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثم�ر/ الن�فذة ال�شتثم�رية.

 اخلطوة الثانية

عر�ص الطلب على املديرية املخت�شة لغ�ي�ت احل�شول على املوافقة املبدئية

 اخلطوة الثالثة

�شدور املوافقة املبدئية امل�شروطة لق�مة امل�شروع ح�شب فئة الت�شنيف املوؤقته واملعلنة وفق� لنموذج التقيم 

الذاتي املعد من ط�لب الرتخي�ص ملدة اأق�ش�ه� �شنت�ن ق�بلة للتمديد ملدة مم�ثلة .

اخلطوة الرابعة

اإبلغ اأ�شح�ب املن�ش�ة الفندقية ب�ملوافقة املبدئية امل�شروطة املمنوحة لهم . 

 اخلطوة اخلام�صة 

بعد	تنفيذ	امل�صروع	وتوفري	ال�صروط	واملتطلبات	اأدناه	وتاأثيثه	باملوجودات	الثابتة	يتقدم	اأ�صحاب	العالقة	

ب��شتدع�ء لهذه الوزارة  ل�شتكم�ل اجراءات الرتخي�ص والت�شنيف.

-  ن�شخة من املخطط�ت املعم�رية ح�شب املنفذ )AS BUILT( م�شدقة ح�شب الأ�شول. 

- اإذن اأ�شغ�ل �ش�در عن اجلهة التنظيمية وفقً� ل�شفة الرتخي�ص املمنوحة ب�ملوافقة املبدئية. 

- موافقة الدف�ع املدين على ت�شغيل املن�ش�ة وا�شتقب�ل النزلء . 

- �شجل جت�ري مبني فيه الرقم الوطني للمن�ش�ة ومن غ�ي�ته اإق�مة من�ش�ة فندقية / حديث

- ا�شم جت�ري اأو علمة جت�رية وفقً� ل�شفة الرتخي�ص املمنوحة/ حديث

 اخلطوة ال�صاد�صة 

يقوم موظفي املديرية املخت�شة بزي�رة امل�شروع للت�كد من اكتم�ل اعم�ل الت�ثيث والتجهيز لغ�ي�ت ا�شتقب�ل 

النزلء واعداد التقرير الفني اللزم.

 اخلطوة ال�صابعة 

تقوم املديرية املخت�شة ب��شدار موافقة ملزاولة املهنة لغ�ي�ت ا�شتقب�ل النزلء �ش�رية املفعول ملدة اق�ش�ه� 

�شتة �شهور اعتب�را من ت�ريخ �شدوره�.

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )1( يف ال�شفحة الت�لية.
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الشكل رقم )1( - إجراءات طلب موافقة مبدئية على إقامة منشاة فندقية 
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الشكل رقم )2( - إجراءات تصنيف وترخيص المنشاة الفندقية ألول مرة إجراءات تصنيف وترخيص المنشاة الفندقية ألول مرة

اخلطوة الأولى

يتوجب على ط�لب الرتخي�ص خلل اول �شهرين من ت�ريخ بدء العمل بتقدمي طلب ت�شنيف نه�ئي 

للوزارة مرفق� به منوذج التقيم الذاتي النه�ئي اخل��ص ب�مل�شروع.

اخلطوة الثانية 

تقوم جلنة الت�شنيف بدرا�شة وتدقيق منوذج التقيم الذاتي وزي�رة امل�شروع للت�كد من التقيم الوارد 

فيه ، ويف ح�ل تبني عدم تط�بقه للموا�شف�ت املعمول به� مينح ا�شح�به فرتة اأق�ش�ه� ثلثة �شهور 

لت�شويب الو�ش�ع، ام� اذا توافق امل�شروع مع الأ�ش�ص واملع�يري املعمول به� مينح م�شتوى الت�شنيف 

النه�ئية وذلك بعد اح�ش�ر املوافق�ت املذكورة ادن�ه :

- �شه�دة انت�ش�ب وا�شرتاك يف جمعية الفن�دق الأردنية .

- النت�ش�ب وال�شرتاك يف هئية تن�شيط ال�شي�حة للمن�ش�ت الفندقية من م�شتوى الثلث جنوم 

فم� فوق وم�يع�دله� من اأجنحة و�شقق فندقية. 

- تعبئة النموذج الإح�ش�ئي املوجود لدى هذه الوزارة وت�شليمه اإلى مديرية الإح�ش�ء 

واملعلوم�ت . 

- توفري الأجهزة الأمنية املطلوبة والكوادر الب�شرية اللزمة لإدارته� للفن�دق من م�شتوى 

الثلث جنوم فم� فوق. 

- اإح�ش�ر بولي�شة ت�مني امل�شوؤولية املدنية لرواد املن�ش�ة الفندقية.

- دفع الر�شوم الق�نونية امل�شتحقة وفق� مل�شتوى الت�شنيف

اخلطوة الثالثة

يحق لط�لب الرتخي�ص خلل �شهر من ت�ريخ �شدور قرار الت�شنيف العرتا�ص على هذا القرار من 

خلل تقدمي طلب للوزارة. كم� يتوجب علىالوزارة البت ب�ملو�شوع خلل �شهر من ت�ريخ ا�شتلمه 

ويعترب قرار هذه اللجنة ملزم� جلميع الطراف املعنية.

كم� هو مبني يف ال�شكل رقم )2(.




