
 

  إلى المملكةتأشيرة دخول للحصول على جديدة إجراءات 

 

  لجميع المسافرين الذين يخططون لدخول األردن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية من يمكن

، أو من خالل تطبيق الهواتف الذكية (MOI) خالل نظام الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية األردنية

  https://eservices.moi.gov.jo :باتباع الرابط

    أو عند الوصول إلى األردن. سيتلقى مقدم الطلب نموذج تأشيرة  ا  إلكترونية مطلوبالرسوم ال دفعيمكن

 .رونية عن طريق البريد اإللكترونيإلكت

 ق ا الحصول على التأشيرة عبر اإلنترنت )وفسبقة مكن لمواطني الجنسيات الذين ال يحتاجون إلى موافقة مي

 .لآللية المذكورة أعاله( ، أو عند الوصول إلى األردن

  على جوازات السفر اتالتأشيرة أو إصدار التأشير اتالسفارة عن تلقي طلبستتوقف. 

 يمكن التحقق من التأشيرة اإللكترونية الصادرة على النحو التالي: 

   https://eservices.moi.gov.jo ة الداخليةعبر الموقع الرسمي لوزار -

 .على نموذج التأشيرة اإللكترونية الصادر الظاهرعبر رمز االستجابة السريعة  -

 0202 /آذارمارس 91 سيتم العمل بالتعليمات الجديدة اعتباراً من يوم األحد الموافق
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Jordanian Entry Visa procedures will be amended starting March 19th 2023  

- All travelers planning to enter Jordan, can apply for an Electronic Visa through 

the E-Services System of Jordanian Ministry of Interior (MOI) or through the 

Smart Phones Application, by following the link: 

https://eservices.moi.gov.jo payment of any needed fees can be done through 

Electronic Payment or upon arrival to Jordan. The Applicant will receive an 

Electronic Visa Form by E-mail (Attached a sample form). 

- Citizens of nationalities who do not need prior approval (like Japanese Citizens) 

can obtain their visa online (according to the mechanism mentioned above), or 

upon arrival to Jordan. 

- The Embassy will refrain from receiving visa application, or issuing visa on the 

passports. 

- The issued E-Visa can be verified as follow: 

 Via official website of the Ministry of Interior  https://eservices.moi.gov.jo  

 Via a QR Code affixed to the issued E-Visa Form. 
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ヨルダン入国ビザ手続き変更のお知らせ 

 

ヨルダン入国ビザの手続きが以下のように変更されることをお知らせします。 

 

- ヨルダンへの入国を予定している旅行者は、ヨルダン内務省（MOI）の E-Servicesシステム

を利用して、以下のリンクから電子ビザを申請してください。 

 

https://eservices.moi.gov.jo 

 

必要な料金の支払いは、電子決済またはヨルダンに到着してから行うことができます（日本国

籍者は無料）。申請者は電子ビザフォームを Eメールで受け取ります。 

- 事前承認が不要な国籍の方（日本国籍者）は、オンラインまたはヨルダン到着時にビザを取

得することができます。 

 

- 大使館では、ビザ申請の受付やパスポートへのビザ発給は行いません。 

- 発行された E-Visaは、以下の方法で確認することができます。 

内務省の公式ウェブサイト https://eservices.moi.gov.jo を経由する。 

発行された E-Visaフォームに貼付された QRコードで確認できます。 

 

新しい規則は、2023年 3月 19日から施行されます。 

 

 

 

駐日ヨルダン王国大使館 

領事部 

 


