EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
17 Cobbadah Street, O'Malley, ACT 2606
Telephone (02) 62959951 E-mail: consul@jordanembassy.org.au

إصدار تأشيرة للمواطنين من الجنسيات غير المقيدة
المطلوب ارساله للسفارة:







)ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ( ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
طلب التأشيرة المرفق معبأ بالكامل وموقع باسم صاحب الطلب.
صورة شخصية ملونة وحديثة مقاس  6x4سم ،خلفية بيضاء (وفقا ً لمواصفات صورة جواز السفر).
مغلف معنون ومدفوع الرسوم مسبقا ً إلعادة جواز السفر.
تدفع رسوم التأشيرة بواسطة شيك مصدق او حوالة بريدية فقط ،باسم ( ،)Embassy of Jordanال تقبل الشيكات
الشخصية او النقد.
اﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ وﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ-:

نــــــــــوع التأشيـــــــــــــــــــرة
تأشيرة لعدة سفرات

تأشيرة لسفرة واحدة

تأشيرة لسفرتين

صالحة لمدة شهرين من تاريخ اإلصدار

صالحة لمدة ثالثة اشهر من تاريخ اإلصدار

صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ اإلصدار

رﺳﻮم ﺗﺄﺷﯿﺮة $195ﻟﻜﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ

رﺳﻮم ﺗﺄﺷﯿﺮة  $375ﻟﻜﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ

رﺳﻮم ﺗﺄﺷﯿﺮة  $135ﻟﻜﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ

مالحظــات عامـــة-:
 .0الرسوم المعلنة خاضعة للتغيير دون اشعار مسبق .يتم استيفاء الرسوم وفقا ً للتعليمات النافذة يوم إنجاز المعاملة.
 .2اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻻﺻﺪار اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻤﻞ.
 .3ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮة )ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة( ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات او ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا )ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ/اﻟﻠﻨﺒﻲ،او ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺒﻊ –ﻣﺼﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﺒﺔ( .
 .4ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺴﻔﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﯿﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه أو ﻋﺪم إﻛﺘﻤﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻐﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺪ.
 .5لمزيد من المعلومات عن المملكة يمكنكم زيارة الموقعwww.visitjordan.com :
 .6التأشيرات الجماعية تصدر عبر الحدود األردنية فقط ،وبترتيب مسبق عن طريق مكتب سياحي أردني معتمد.
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Visa Application
www.jordanembassy.org.au

: االسم الكامل

Name (In Full) :
Place & Date of Birth:
:
Occupation :

: مكان وتاريخ الوالدة
: المهنة

Residence Address :

: العنوان

Telephone Contact :

: رقم الهاتف
: البريد االلكتروني

E-Mail Address :

: الجنسية

Nationality :
Nationality
Type of Passport :

Diplomatic

: نوع الجواز

Ordinary

Official

: رقم الجواز

Passport Number :

:مكان وتاريخ االصدار

Place & Date of Issue :

: صالح لغاية

Valid Until :
Period of stay in Jordan

From:

:من

To :

:إلى

فترة االقامة في األردن

Purpose for travel :

: اسباب السفر

Address in Jordan :

: العنوان في األردن
: نوع التأشيرة المطلوبة

Type of Required Visa:
Single Entry valid for 2 Months

Double Entry valid for 3 Months

Multiple Entry valid for 6 Months

تأشيرة لسفرة واحدة صالحة لمدة شهرين

تأشيرة لسفرتين صالحة لمدة ثال ث ششهر

تأشيرة لعدة سفرات صالحة لمدة ستة ششهر

AUD135

AUD195

AUD375

All visas are valid from the date of issue to enter Jordan, please apply closer to date of travel.
أشهد على صحة المعلومات
:  توقيع مقدم الطلب، أعاله

I certify that the above details are true
and correct . Signature of Applicant :

: التاريخ

Date :

For Official Use Only
Approval No: …………………………………………...…

Visa No.: …………Type: ………

Approval Type: ……………………… Date: ……………

Valid From: ……………..…….....

