Visa requirements for Iraqi, Yemeni and Libyan citizens
)(Form-C
متطلبات تقديم طلب التأشيرة لحاملي الجنسيات العراقية واليمنية والليبية
 يمكنك الحصول على التأشيرة لدخول المملكة االردنية الهاشمية مباشرة في المطار بإستخدامك الجواز
العراقي أو اليمني أو الليبي إذا تحققت لديك الشروط التالية:



جواز سفر ساري المفعول وصالح لمدة ال تقل عن ستة أشهر.
تحمل إقامة في بريطانيا (إقامة عمل ،دراسة... ،الخ  -وليست تأشيرة سياحية) وأن تكون مطبوعة على الجواز أو مرفقة
على بطاقة إقامة ( (Biometric Residence Permitويجب أن تكون صالحة لمدة ستة اشهر على االقل من
تاريخ دخولك األردن.

 في حال عدم توفر إحدى الشروط أعاله وترغب بالسفر على جواز السفر العراقي أو اليمني أو الليبي
نرجوا إتباع الخطوات التاليه:
 .1تعبئة الطلب المرفق بشكل كامل و واضح ).(Form-C
-

اليقبل الطلب المتكون من صفحتين أن يطبع على صفحة واحدة.
يجب أن يكون الطلب موقع من صاحب العالقة شخصيا.

 .2إرسال الطلب الذي تم تعبئته مع صورة شخصيه واحده.
 يرجى إلصاق الصورة في المكان المخصص في الطلب وعدم كبسها. .3إرسال رسوم طلب التـأشيرة (كافة الجنسيات):
-

للمعامالت غير المستعجلة :إرسال ) )£7.5 Postal Orderمع الطلب حيث تستغرق اإلجراءات من ) (9-8أسابيع.
للمعامالت المستعجلة :إرسال ) )£47.5 Postal Orderمع الطلب حيث تستغرق اإلجراءات مدة أقصاها خمسة اسابيع.

 .4إرسال رساله توضح سبب الزيارة مدعمه بالوثائق إن كانت بغير قصد السياحة.
 .5إرسال صورة عن الصفحة األولى من جواز السفر وصورة عن صفحة اإلقامة في بريطانيا( .ال تقوم بارسال الجواز)
-

يجب أن يكون الجواز صالح على األقل  6أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
يرجى عدم قص النسخ أو كبسها أو التصوير على وجهي الصفحة لتسهيل إرسال الطلب إلى الجهات المختصة في عمان.
يرجى مراعاة أن تكون نسخ الجواز واإلقامة مقروءه وواضحة.

 .6في حال اإلخالل بأحد الشروط من  5-1سيؤدي ذلك إلى تأخير وصول طلبك إلى الجهات المختصه في االردن.
 .7سوف نقوم باإلتصال مباشرة على الرقم الموجود في الطلب الذي تم تعبئته من قبلك لإلفاده عند وصول اإلجابة .
 .8في حال الموافقة على منحك التاشيرة سيتم ابالغك بكافة االمور المطلوبة والتي تحدد عند صدور الموافقة.


مالحظة هامة :المدة الزمنية للطلبات المشار إليها أعاله هي المدة اإلعتيادية ،علماً بأنه في بعض األحيان قد تسغرق
فترة أطول في حال طلب منك اوراق اخرى وذلك حسب تقدير السلطات االردنية او في حال وجود نقص باألوراق من
قِبل صاحب العالقة.

ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:




ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسااااااااار عاااااااان أي معلومااااااااات لاااااااام يااااااااتم سااااااااردها سااااااااابقا ً يرجااااااااى إرسااااااااال بريااااااااد الكترونااااااااي علااااااااى
consulate.london@fm.gov.jo

مع تحيات القسم القنصلي
DEC 2016

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo

طلب تأشير جواز :عراقي

ليبي

يمني

One Passport
Photo

)Visa Aapplication (Form-C

اإلسم من اربعة مقاطع:
رقم جواز السفر:

نوع الجواز:

مكان ودولة الوالده:

تاريخ الميالد:

إسم األم الكامل وجنسيتها:
الحالة اإلجتماعية لمقدم الطلب:
المؤهل العلمي (الثقافة):
إسم الزوج /الزوجه والمهنه والجنسيه:
نوع التاشيرة:

مرور

مدة التأشيرة:

سفرة واحدة

تاريخ السفر المتوقع:

زيارة

سياحة

سفرتين

عدة سفرات

 -مدة اإلقامة في المملكة من:

إلى:

مركز العبور إلى االردن:
سبب طلب التأشيرة (ويعزز بالوثائق):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

هل تحمل جنسية أخرى؟
نعم

مانوعها؟ ___________________ تاريخ الحصول عليها؟ ______________________

ال
هل سبق لك أن زرت االردن؟
نعم

متى ذلك (عام) _______________________ :عدد المرات___________________ :

ال
هل تحمل تأشيرة أو إقامة في دولة أخرى؟
نعم
ال

DEC 2016

أذكر الدولة ________________ :تأشيرة _______________ :إقامة____________ :

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo

أسماء معارف له في االردن:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
أسماء األبناء المرافقين (المضافين) في جواز السفر/يجب تقديم الطلبات بشكل منفصل لكل طفل يحمل جواز سفر.
الرقم

اإلسم

تاريخ الميالد

الرقم

.1

.3

.2

.4

اإلسم

تاريخ الميالد

مالحظات إضافية:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
إسم الجهة التي تكفلت باإلستضافة أو مكان اإلقامة في االردن ورقم الهاتف:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
?Have you used an agent or representative to complete this application
Yes
No
or by post
If Yes please give details of the agent/representative’s details.
___________________________________ Name: _______________________________ Contact No.:

عنوان المنزل لمقدم الطلب Applicant’s home address/

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________

E-Mail:

__________________

Name:

Address:

Postcode:

رقم الموبايل أوالهاتفMobile or Tel. Number/
___________________________________________ Mobile: _______________________ Tel.

 أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع ،وعليه أوقع.

توقيع الطالب _____________________ :التاريخ___________/_____/_____ :
لإلستخدام الرسمي فقط.
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Application
fee £7.50

___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
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