
         :0202يرجى إحضار المتطلبات التالية الستكمال إجراءات تجديد ترخيص منشأتكم الفندقية لعام    

 ( 0202صورة عن رخصة منشأتكم الفندقية للسنة السابقة) 

 . صوة عن االسم التجاري والسجل التجاري للمنشأة حديثة موضحًا عليها الرقم الوطني 

 (0202) أمانة عمان /البلديات ( للسنة السابقة ) صورة عن رخصة المهن الصادرة من 

 . صورة عن عقد بتأمين المسؤولية المدنية لرواد ونزالء منشأتكم الفندقية 

 ( 0202كشف بنسب اإلشغال وأسعار الغرف لجميع أشهر السنة للعام) 

  لكل موظف ، وحسب كشف كشف بإسماء الموظفين والمتضمن )معلومات عامة ، السجل الوظيفي ، مؤهل العلمي ( وذلك
 أسماء الموظفين المرفق مع ضرورة

  شتراكات الموظفين .كشف الضمان اإلجتماعي المتضمن أرقام إ رفاقإ 

 . الميزانية السنوية لمنشأتكم الفندقية 

 الموجودة داخل المنشأة . واألجنحة فركتاب رسمي موقع من إدارة الفندق يبين عدد الغ 

  الفندقية والسياحية معبأ بكامل بيانات المنشآة .طلب ترخيص / تجديد المنشآت 

 

     يرجى إحضار المتطلبات التالية إلنتساب منشأتكم الفندقية للجمعية ألول مرة :  

  . صورة عن قرار وزارة السياحة واآلثار لتصنيف منشأتكم الفندقية 

  صورة عن موافقة مديرية الدفاع المدني على بدء استقبال النزالء 

  . صورة عن نسخة عن اذن األشغال العامة 

 . صورة عن المخطط التنظيي للمنشأة 

  شعار الفندق علىCD 

 . صورة عن العالمة التجارية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 

 

استالمه ، علما بأنه جى التأكد من وقع الجمعية االلكتروني بإسم مستخدم ورقم سري لذا يرمتم تخصيص صفحة لكل منشأة فندقية على 
دد الغرف، يجب إعالم الجمعية أوال بـأول بأية تغييرات تطرأ على منشأتكم الفندقية مثل: ) تغيير المدير العام ، زيادة أو نقصان في ع

 )Jha@johotels.org( أو عبر البريد اإللكتروني )220226260..( وذلك عن طريق فاكس الجمعية ) المطاعم وأسماؤها إلخ

 (www.johotels.orgمالحظة : يمكنكم زيارة صفحة نشأتكم الفندقية على موقع الجمعية اإللكتروني على العنوان التالي : )

 0202تاريخ تعبئة الطلب : ......../......./

 ....................وظيفته :.........................إسم معبأ الطلب :...........

 ختم النشأة والتوقيع : 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

               إلستخدام الجمعية فقط                                                                                       

 األوراق                       نعم                        ال و  تم استكمال المتطلبات

.........................................................................................................................................مالحظات

................................................................................................................................................... 

 ......... التوقيع : ..............................................الموظف مدقق الطلب : .............................................

 ........رسوم اشتراك : ........................................ غرامات تأخير :......................................... أخرى :........

 ...................................إجمالي المبلغ المالي المطلوب :.........................

mailto:Jha@johotels.org
http://www.johotels.org/

