إجراءات ترخيص دليل سياحي ألول مرة
أولا :الجراءات
اجتياز فحص اللغة المطلوبة بعالمة
 %80كحد ادنى
اجتياز المقابلة الشخصية المنعقدة في الجامعة
المعتمدة
اجتياز دورة الدللة السياحية بنجاح بعالمة
 % 75كحد ادنى

مخاطبة وزارة الداخلية بكافة من اجتازوا الدورة
لغايات الموافقة المنية
عرض نتائج المتقدمين للدللة على لجنة السياحة
لقرارها
تزويد الوزارة بوصل انتساب لجمعية ادلء السياح
لول مرة
تعبئة طلب الترخيص لدى وزارة السياحة واآلثار

دفع الرسوم

اصدار الرخصة

إجراءات ترخيص دليل سياحي ألول مرة
ثانيا :الشروط
الشروط
❖ يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل ان يكون:
✓ أردني الجنسية و أكمل العشرين من عمره .
✓ .حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألمانة.
✓ .حاصال على الشهادة الجامعية الولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة األردنية
الهاشمية أو دبلوم في خدمات ادلء السياح.
✓ .ملما ا باللغة العربية.
✓ اجتاز امتحان اللغة الجنبية المطلوب العمل بها.
✓ اجتاز امتحان الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية.
✓ أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من الوزارة والمتضمنة جولت ميدانية ل يقل عددها

عن خمس جولت بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة ل تقل خبرته عن خمس سنوات.
✓ اجتاز دورة تدريبية في مجال السعافات الولية و النقاذ و السالمة تعتمدها الوزارة.
✓ اجتاز مقابلة شخصية من لجنة متخصصة يحدد عدد أعضائها وأسس ومعايير إجراء المقابالت بتعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية.
✓ لئقا صحيا وخاليا ا من المراض بقرار من مرجع طبي معتمد مع مراعاة أحكام قانون حقوق الشخاص ذوي
العاقة
✓ .أن ل يكون عامال في القطاع العام لدى الجهات ذات العالقة في القطاع السياحي.
✓ .أن ل يمارس مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر ومهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية
والمتاجرة بها  ،ويشمل ذلك امتالكها او المشاركة فيها او ادارتها.

إجراءات ترخيص دليل سياحي ألول مرة
ثالثا :المتطلبات
المرفقات
❖ يرفق مع الستدعاء الخطي لطلب الترخيص ما يلي :
✓ شهادة عدم محكومية للدليل سارية المفعول .
✓ صورة عن جواز السفر او هوية الحوال المدنية.

✓ صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية .

الرسوم
❖ تستوفي الوزارة الرسوم والبدلت السنوية التالية:
✓ ( )50دينارا رسوم ترخيص الدليل السياحي العام.
✓ ( )50دينارا ا رسم ترخيص دليل الموقع.
✓ ( )50دينارا ا رسوم ترخيص دليل متخصص .
✓

( )50دينارا رسم إعادة تسجيل.

✓

( )5دنانير رسم تصريح مؤقت (ترجمة).

❖ ( )5دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف.
❖ ( )500خمسمائة دينار اعتماد المحتوى ألول مرة إضافة

إلى مبلغ سنوي مقداره ( )350ديناراعن مراجعة
المحتوى.
❖ يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم
السنوي عند الترخيص للمرة األولى.
❖ لغايات ما سبق تعتمد وسائل الدفع اإللكترونية وفقا
للتشريعات النافذة.

