
 
Independent travelers' Entry Manifest through South Wadi Araba Crossing Border 

 رقم المنافست:              )أفراد( منافست الدخول من خالل معبر وادي عربة                          

   

                       سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة               ختم إلغاء دخول أحد األفراد )رقم(              ختم القدوم              ختم زيارة موقع البتراء األثري           ختم تدقيق قيمة تذكرة البتراء                        ختم المغادرة                             

قدوم                             مغادرة            
 

  

 

 

 

        .Please keep your verified manifest to be submitted upon departure from south Wadi Araba Crossing Border (1                   اإلحتفاظ بالنسخة المعتمدة و المختومة )قادم( لحين مغادرة المملكة. (1   

                  When visiting Petra, Please keep your entry ticket with you and make sure your manifest (2      ء في الموقع و اإلحتفاظ بالتذكرة.يرجى ختم المنافست من شباك تذاكر البترا في حال زيارة البتراء( 2   
    is stamped by Petra Ticket Office.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 The Below fees will not be charged upon departure from south Wadi Araba (3         عند المغادرة. أدناه بدالتال ل معبر وادي عربة لن يتم تحصيلفي حال المبيت ليلتين على األقل في المملكة و المغادرة من خال( 3 
Crossing Border in case of spending two consecutive nights in Jordan.                                                                                                                                                                                                             

 In the case of visiting Petra and not spending two consecutive nights (4        (دينار بدل اعتماد منافست.40في حال المبيت أقل من ليلتين و إثبات زيارة البتراء و المغادرة من معبر وادي عربة سيتم تحصيل مبلغ )(4    
in Jordan, (40) JOD for manifest verification will be paid upon departure from  south Wadi Araba Crossing Border.                                                                                                                            

 In the case of not spending two consecutive nights (5     عتماد منافست و بدل خدمات السلطة.(دينار بدل ا60معبر وادي عربة سيتم تحصيل مبلغ ) في حال المبيت أقل من ليلتين و عدم زيارة البتراء و المغادرة من خالل(5   
in Jordan and not visiting Petra, (60) JOD for manifest verification and service fees will be paid upon departure from south Wadi Araba Crossing Border.                                                      

 In case of departing from any Jordanian crossing border other than South Wadi Araba  (6       في حال المغادرة من أي من المعابر الحدودية األخرى للمملكة سيتم تطبيق ما هو معمول به في معبر المغادرة.(6   

Crossing Border, the procedures of the departing border will be applied.                                                                                                                                                                                                           
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