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 Form (B)تعلیمات الحصول على تأشیرة مسبقة لدخول المملكة 

 
ول الت�ي ال یمكنھ�ا لبعض الد التي قد تستغرق مدة اسبوعینیتم إصدار التأشیرة في السفارة بموجب موافقة وزارة الداخلیة الُمسبقة و

 التأشیرة في المراكز الحدودیة األردنیة. الحصول على
 

لمشاھدة أبرز معالم مدن المملكة بعد  رسوم التأشیرة دفع یمكنھم الحصول على إعفاء منه الدول ھذمن بغرض السیاحة  ونالمسافر
واآلث����ار ل����وزارة الس����یاحة  عل����ى الموق����ع اإللكترون����ي الت����ذكرة الموح����دة ش����راءوذل����ك ب الحص����ول عل����ى الموافق����ة الُمس����بقة

www.jordanpass.jo     
 
 تتم على مرحلتین:. والسفارة خالل إلى المملكة من تأشیرة الدخول الحصول على. أ
 

 التأشیرة طلبتقدیم المرحلة األولى. 
متض�مناً مكن تقدیم طلب التأشیرة شخصیاً أو إرسالھ عن طریق البرید بعد تعبئة نموذج الطلب كامالً وتوقیعھ من صاحب الطلب، ی 

 الوثائق التالیة: عن بصورتزویدنا 
 لمدة ال تقل عن ستة أشھر. أو الممدد المفعول واز السفر الساريج .۱
أو  Permanent Resident Card(مث�ل  الساریة المفعول لمدة ال تقل عن س�تة أش�ھر في الوالیات المتحدةالحالیة نوع اإلقامة . ۲

 ).I-94( إلى الوالیات المتحدة اإلضافة إلى إثبات الدخول المؤقتتصریح العمل) ب و ،األمریكیةالتأشیرة 
 انش.  )۲X۲صورة شخصیة واحدة حدیثة ملونة والخلفیة بیضاء اللون قیاس ( .۳
 رسمیة أو زیارة عمل.عالجیة أو  كة إذا كان سبب الزیارةرسالة توضح الغرض من زیارة الممل .٤
باسم الس�فارة  Money Order تدفع مقدماً عند تقدیم المعاملة على شكل ) للعائلة15.00$( و ) للفرد7.50$رسم الطلب بقیمة ( .٥

 ورقم الھاتف. العنوان الكامل،ب، الطل األردنیة مدون علیھ اسم مقدم
 صورة عن جواز السفر األص�لي ال�ذي بموجب�ھ ت�م خ�تمتزویدنا ب ،ضافة إلى ما ذكر أعالهإلبا یم الطلب بموجب وثائق السفر.تقد .٦

 .وكذلك صورة عن التأشیرة األمریكیة مدة انتھاء صالحیتھالوالیات المتحدة األمریكیة بغض النظر عن  الدخول إلى
 

 إصدار التأشیرة في السفارة المرحلة الثانیة. 
خ�الل م�ن الس�فارة إلص�دار التأش�یرة أدن�اه الالزم�ة  لتزویدنا بالوثائق ،حال ورود الموافقة من وزارة الداخلیة یتم إبالغ مقدم الطلب

 .)یوم عمل واحد(
 .التي بموجبھا تم تقدیم الطلب جواز السفر األصلي أو وثیقة السفر األصلیة .۱
           م�دفوع علیھ االسم والعنوان الكامل ورقم الھاتف مكت�وب بش�كل كام�ل وواض�ح ) Pre-Paid envelope( مرتجع مغلف بریدي .۲

 البرید العادي أو )(Federal Expressیرجى عدم استخدام برید ، وثیقة السفر إلى عنوانكمالطوابع الالزمة إلعادة الجواز أو 
 .متابعتھ لدى شركات البریدلیتسنى لكم   US. Postal Express or UPSكن استخدام البرید المسجل المستعجل مثل یمو

باس��م الس��فارة  Money Order تُ�دفع عل��ى ش�كل) 60 $( رس�وم التأش��یرة الص�ادرة م��ن الس�فارة للف��رد الواح�د ولس��فرة واح��دة .۳
 .صالحة لمدة شھر من تاریخ اإلصداروتكون التأشیرة ورقم الھاتف  العنوان الكامل،ب، الطل األردنیة مدون علیھ اسم مقدم

 
 ة مباشرة من خالل وزارة الداخلیة. تقدیم طلب تأشیرة الدخول إلى المملكب

لموافقة المسبقة مباشرة من خالل بواب�ة الزائ�ر عل�ى الموق�ع اإللكترون�ي الرس�مي ل�وزارة یمكن تقدیم طلب التأشیرة للحصول على ا
  www.moi.gov.jo  على الداخلیة

 
 مالحظات:

 الرسوم القنصلیة المعلنة خاضعة للتغییر ویتم استیفاء الرسوم وفقاً للتعلیمات النافذة حین إنجاز المعاملة.
  وستعاد ویتحمل صاحبھا نتیجة التأخیر. معاملة غیر المستوفیة للتعلیمات أعالهلن تتمكن السفارة من السیر بأیة ـ 

 ).6293( الرقم الفرعي 202-966-2664ارة رقم ـ للمراجعة واالستفسار االتصال على خط ھاتف السف
 

 ۲۰۱۸تموز  ۱۱
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To obtain visa approval to enter Jordan Form (B) 
 

Requested visa issued by the Embassy depends on a prior approval from the Ministry of Interior which may 
take two weeks for the countries that visas can’t be issued at any of port of entry into Jordan. 
 
Tourist’s individuals for those countries are exempted from entry visas fee to visit and access to the most 
beautiful tourist attraction sites in Jordan after obtained the approval by purchasing (Jordan Pass) on the 
Ministry of Tourism And Antiquities’ webpage at: www.jordanpass.jo    
 
A. Visas obtained through the Embassy have two phases: 
 
Phase one: To apply for visa  
Please provide the following documents in person or by mail after the application filled out entirely and 
signed by the applicant along with photocopies of the following: 
 1. A valid passport. it must be valid or extended for six months at least. 
 2. Current residency type at United States valid for more than six months such as (Permanent Resident 

Card, US. visa, Employment Authorization) And I-94. 
3. One recent passport photo white back ground; (2X2) inch picture size. 
4. In the case of official, business or medical visit, a detailed letter indicates whether the visit is for official, 

business or medical purposes. Issued by your department or the invitation directed from Jordan is 
required. 

5. Application fee per person is ($7.50), and ($15.00) for all family  must be paid at the time of the visa 
request by Money Order, payable to the Embassy of Jordan, with the applicant’s name, full address and 
phone number required. 

 6. To apply for a visiting visa to Jordan of Travel Documents holder, copies of the abovementioned 
documents along with the following copies are required: the first two pages of a valid travel document, 
original passport regardless of the validity, and the American visa utilized to enter to the US. 

 
Phase Two: Issued visa at the Embassy 
Once the Embassy receives the approval, the applicant will be informed to provide the documents below to 
issue the visa at the Embassy (within one business day). 
1. The Original Passport or Travel Document. 
2. A Self-addressed air bill in an envelope of the mailing service of your choice to return your passport or 

documents. (US. Postal Express or UPS). Please do not use (Federal-Express) or regular mail. 
3. A single entry visa fee is ($ 60), and the visa valid for One month from the issuance date.  
 
B. To Apply for the visa approval from the Ministry of Interior 
The visa approval could be obtained directly from the Ministry of Interior. To apply at: www.moi.gov.jo 
 
Kindly note:  
- Consular fees are subject to change. Charges collected will reflect the applicable fees on the processing 

date. 
- Incomplete applications will be returned to senders without any further action at the Embassy. 
- For more information, please call 202 966 2664 ext. (6293). 
 
July 11th  2018  
 
 
 

http://www.moi.gov.jo/
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 طـلب الحصـول علـى موافقـة إلصـدار تأشـیرة لدخـول االردن
Application to obtain approval to issue a visa for Jordan (Form B) 

Last Name:  Middle Name: First Name: 
 اسم العائلة: اسم األب: االسم األول:

 :Date of Birth تاریخ الوالدة:
 :Place of Birth مكان الوالدة:

 :Occupation المھنة:
 :Passport or Travel document No رقم الجواز أو وثیقة السفر:

Place مكان وتاریخ الصدور:   & Date of Issued: 
 :Expiration Date صالحیة: النتھاء تاریخ ا

 :Current Nationality الجنسیة الحالیة:
 :Original Nationality الجنسیة األصلیة:

 :Mother’s Name اسم األم:
 :Type of residence at the USA یكیة:نوع اإلقامة في الوالیات المتحدة األمر

 :Expiration Date تاریخ انتھائھا:
Street Address: 

Zip Code #: State: City:     
(W) Tel: Cell: 

E mail Address: 
 أسباب السفر إلى األردن:

 رسمیة ـ زیارة عمل ـ زیارة عائلیة ـ سیاحة  ـ دراسة ـ عالج ـ ترانزیت 
 ذكرھا: مع أسباب أخرى

 

Purpose of your trip to Jordan:  
Official - Business visit - Family visit – Tourism – 
Study -Medical - Transit.  (Indicate if different 
purposes). 

 :Reference in Jordan المرجع في االردن:
 ورقـم الھاتـف في المملكة: الكاملالعنـوان 

 
 

Full Address and Phone number in Jordan: 

 :Approximate date of travel to Jordan التاریخ التقریبي للسفر إلى االردن:
 :Date of departure from Jordan تاریخ المغادرة من االردن:

 :Name of family member is accompanying you أسماء أفراد األسرة المرافقون:
 

 فقدان أي معاملة خالل اإلجراء.السفارة غیر مسؤولة عن 
WE WILL NOT BE RESPONSBLE FOR ANY LOSS THAT MAY OCCUR DURING PROCESSING. 
I certify that all the statements given by me are truthful, and I am aware of all regulations stated above. 

 التاریخ:                                       التوقیع:
 
 

Signature:                                   Date: 

 لالستعمال الرسمي
 )                                               رقم التأشیرة (

 )                       ( نوعھا
     تاریخ اإلصدار:                              

For Official Use 
Visa No: (               ) 
Visa Type: (                  ) 
Date of issue:  

July 11th 2018 
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