EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
100 Bronson Avenue, Suite 701, Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone (613) 238-8090 Fax (613) 232-3341 E-mail: ottawa-consular@fm.gov.jo

إصدار تأشيرة لحملة وثائق السفر والمواطنين من الجنسيات المقيدة
المطلوب ارساله إلى السفارة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

طلب التأشيرة المرفق (معبأ بالكامل وموقع من صاحب الطلب).
صورة شخصية ملونة وحديثة  4x6سم ( ،وفقا ً لمواصفات صورة جواز السفر).
طلب التفصيالت الشخصية المرفق (معبأ بالكامل).
صورة وثيقة السفر أو جواز السفر ساري المفعول (لمدة ال تقل عن ستة أشهر (من التاريخ المتوقع لدخول المملكة.
صورة عن بطاقة االقامة الكندية الدائمة.
رسالة موجهة إلى سعادة السفير األردني في اوتاوا بطلب الحصول على التأشيرة وتتضمن :الغرض من الزيارة
وموعده ،اسم وعنوان ورقم هاتف الشخص/األشخاص الذين تنوي زيارتهم في المملكة.
تستغرق مدة الحصول على الموافقة من الدوائر المختصة في المملكة من ثالثة إلى أربعة اشهر تقريباً.
إلستعجال الحصول على الموافقات(ثالثة اسابيع تقريباً) يستوفى رسوم قيمتها ( )$50تدفع بشيك مصدق او حوالة
بريدية باسم  ،Embassy of Jordanالتقبل الشيكات الشخصية أو النقد.
ال يمكن للسفارة ضمان المدة التي تستغرق للحصول على الموافقة الالزمة لمنح التأشيرة.

إصدار التأشيرة بعد ورود الموافقة
تقوم السفارة باالتصال مع المتقدمين على الطلبات لتزويدها بما يلي:




وثيقة السفر األصلية أو جواز السفر األصلي (ساري المفعول).
مغلف ارجاع معنون ومدفوع الرسوم مسبقاً.
رسوم التأشيرة كما هو موضح بالجدول التالي ،تدفع بموجب شيك مصدق او حوالة بريدية ألمر Embassy of Jordan

نــــــــــوع التأشيـــــــــــــــــــرة
تأشيرة لسفرة واحدة

تأشيرة لسفرتين

تأشيرة لعدة سفرات

صالحة لمدة شهرين من تاريخ اإلصدار

صالحة لمدة ثالثة اشهر من تاريخ اإلصدار

صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ اإلصدار

رسوم تأشيرة  + $80رسوم خدمات $10
=  /$90لكل جواز سفر






رسوم تأشيرة  + $120رسوم خدمات $10
=  /$130لكل جواز سفر

رسوم تأشيرة + $240رسوم خدمات$10
=  /$250لكل جواز سفر

الوقت الالزم إلصدار التأشيرة من السفارة ال يقل عن خمسة أيام عمل.
الرسوم المعلنة خاضعة للتغيير دون اشعار مسبق .يتم استيفاء الرسوم وفقا ً للتعليمات النافذة يوم إنجاز المعاملة.
ال تتحمل السفارة مسؤولية التأخير الناجم عن عدم تقيد مقدم الطلب بالتعليمات المبينة أعاله ،وال مسؤولية فقدان المغلفات في البريد.
يتم إعالمكم في حال تقييد الموافقة بشروط اخرى.

المملكـــــة األردنيــــــة الهاشميـــــة

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Jordan Embassy In Ottawa

الصورة الشمسية

وزارة الخارجيــــــة
 اوتــــــاوا/ السفارة االردنية

Recent Photo

) ( القسم القنصلي

)Consular section)

طلب تاشيرة عادي
APPLICATION FOR VISA
Name (as in passport)----------------------------------------------

-------------------------------------------------------االسم الكامل

Nationality : -------------------

------------------------الجنسية

Occupation-----------------

---------------------------المهنة

Passport NO: -----------------

--------------------رقم الجواز

Place of Issue---------------------------- محل صدور الجواز

Issued ON:---------------------

------------------تاريخ الصدور

Valid Until----------------------------------------: صالح لغاية

Previous Nationality:----------------------------------------------

----------------------------------------------------الجنسية السابقة

If you have more than one nationality indicate it:-------------

---------------------------------اذا كان لديك اكثر من جنسية اذكرها

Place and date of birth:--------------------------------------------

-----------------------------------------------:مكان وتاريخ الوالدة

Period of stay in Jordan:-------------------------------------------

---------------------------------------------:مدة االقامة في االردن

Accompanying family members:--------------------------------

-------------------------------------:افراد االسرة المرافقون للطالب

Purpose of entry (Visit/Business/Tourist /Transit /others)---

-----------------------------------------------------:اسباب السفر

Anticipated date/s of entry:---------------------------------------

------------------------------------------------------:موعد السفر

Applicant’s current address:--------------------------------------

-------------------------------------------:العنوان في مكان االقامة

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Address in Jordan (if available ):---------------------------------

------------------------------------:) العنوان في االردن ( ان وجد

Reference in Jordan (if available ):------------------------------

--------------------------------------:)المرجع في االردن ( ان وجد

Reference in Canada:----------------------------------------------

---------------------------------------------------:المرجع في كندا

Applicant’s Telephone No.:--------------------------------------

----------------------------------------- )رقم الهاتف (لمقدم الطلب

I certify that the above mentioned details are correct

اقر واعترف بصحة البيانات الموضحة اعاله
التوقيـــــــــــــــــــع

Signature of applicant

:التاريخ

Date:
Official use
Visa No:

Way Bill No:

Date:

التفصــــــيالت الشخصـــــــية
----------------------------- :العائلة--------------------------------------------------------------------------:االسم
------------: رقم الوثيقة--------------:  نوع الوثيقة،وثيقة سفر

،مؤقت

،دائم

: نوع الجواز-------------- :الجنسية

------------------------------ : تاريخ االنتهاء--------------------- :تاريخ الصدور---------------------- :مكان الصدور
-------------------------------- :البلد األصلي---------------------- :تاريخ الوالدة------------------------ :مكان الوالدة
---------------------------------- :جنسية األم---------------------------------------------------------------- :اسم األم
-------------------------------- :سنة التخرج----------------------------------------------- :المؤهل العلمي والتخصص
---------------------------------------------------------------------------------------------------- : الجامعة/المدرسة
----------------------------------------------------------- : مكان العمل--------------------------------------- :المهنة
------------------------------------ :الجنسية------------------------------------------------------ : الزوجة/اسم الزوج
------------------------------------ :الجنسية------------------------------------------------ : الزوجة/ اسم والدة الزوج
----------------------------------------------------------------------------- :)العنوان الكامل ورقم الهاتف (لمقدم الطلب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detailed Information
Name (as in Passport): ----------------------------------------------------------------------------------------------Nationality: ----------------------- Type of Passport:

Permanent

Temporary

Document

Specify type of Document ------------------------------------------ Passport number: ---------------------------

Place of Issue: -----------------------Date of Issue: --------------------- Valid Until: ---------------------------Place and Date of Birth: --------------------------------------------Country of Origin: -------------------------Mother’s Name: -------------------------------------------------------Mother’s Nationality: -------------------Academic Level & Field of Study: ----------------------------------------Year of Graduation: ---------------Academic Institute/ University/ College/School Name: ------------------------------------------------------Profession: -----------------------------------------Place of Work: -------------------------------------------------Spouse’s Name: ---------------------------------------------------- Nationality of Spouse: ---------------------Spouse’s Mother’s Name & Nationality: -------------------------------------------------------------------------Applicant’s Address & Telephone No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

