
ترتيبات جديدة لتسعير التأشيرات 
األسئلة الشائعة للزبائن 

ما هي الرسوم الجديدة؟ 
اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2013، قد يطلب منك دفع الرسوم التالية عند تقديمك لطلب التأشيرة: 

تعتبر هذه الرسوم هي المبلغ الذي يتعين على مقدم الطلب الرئيسي دفعه عن تقديم طلب التأشيرة الخاصة به. سيكون على  • رسوم تقديم الطلب األساسي – 	
كل طلب مقدم للحصول على تأشيرة رسومًا أساسية إال أنه في بعض الحاالت ال تكون ثمة رسوم على الطلب األساسي. فإذا شمل هذا الطلب أكثر من 

مقدم طلب واحد وهو ما يعرف بالطلب المشترك، فإنه لن يتم دفع رسوم الطلب األساسية إال من خالل مقدم الطلب الرئيسي. 
ستدفع هذه الرسوم من كل مقدم طلب إضافي مدرج في طلب مشترك للحصول على التأشيرة أو مضاف  • الرسوم المفروضة على مقدم الطلب اإلضافي - 	

إليه )إذا لم يكن هناك إعفاء ساريًا عليها(. ويختلف المبلغ على حسب عمر المقدم والفئة الفرعية للتأشيرة وإذا ما كان الطلب المقدم في أستراليا أو في 
خارجها. وتضاف هذه الرسوم إلى رسوم تقديم الطلب األساسي مع عدم قيام مقدم الطلب الرئيسي بدفع رسوم مقدم الطلب اإلضافي. 

دوالر على تأشيرات مختارة عند اختيار تقديم الطلب أو دفع رسومه عبر االنترنت  • رسوم الطلب غير المقدمة عبر االنترنت – سينطبق قدره 80 	
والمتوفر في خدمتنا المقدمة عبر االنترنت على الموقع www.immi.gov.au ولكن لك حرية االختيار أن تقدم طلبك للحصول على التأشيرة في شكل 

نموذج طلب ورقي بما في ذلك الفاكس أو اإليميل أو عبر شريك توصيل الخدمات )Service Delivery Partner ( أو شخصيًا. وتدفع هذه الرسوم 
على كل طلب وليس على كل شخص. سيطبق هذا الرسم بصفة مبدئية على الفئات الفرعية الخمس للتأشيرات التالية مع إدراج المزيد منها تدريجيًا على 

النحو التالي: 

) - Five year Resident Return Visa 155( 155 تأشيرة  المقيمين العائدين لمدة خمس سنوات

التأشيرة رقم 157 للمقيمين العائدين لمدة ثالثة شهور  -  -
التأشيرة رقم 417 إلجازات العمل  -  -

 ) التأشيرة رقم 476 للعمالة الماهرة )الدراسات العليا المعترف بها -  -
للدراسات العليا المؤقتة التأشيرة رقم 485  -  -

• دوالر الذي قد يتوجب عليك دفعه عند تقديم طلب للحصول على بعض التأشيرات  رسوم طلب الحصول على تأشيرة مؤقتة الحقة – هو رسم قدره 700	
المؤقتة عند وجودك في أستراليا. وتدفع هذه الرسوم على كل مقدم طلب باإلضافة إلى المصاريف والرسوم األخرى المفروضة على التأشيرات. 

وال تسري هذه الرسوم على التأشيرة األولي التي تتقدم بطلب للحصول عليها أثناء وجودك في أستراليا. 

وتدفع هذه الرسوم بواسطة كل شخص في شكل طلب مقدم وتقوم على أساس تاريخ التأشيرة المؤقتة الشخصية الخاصة بك. ينبغي عليك مراجعة الموقع التالي 
www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm للتعرف على ما إذا كان يتعين عليك دفع هذه الرسوم عند تقديمك لطلب الحصول 

على التأشيرة. 

وال تدفع هذه الرسوم في األحوال اآلتية: 
•طلبات التأشيرات المؤقتة أو تأشيرات العدالة الجنائية أو تأشيرات اإلنفاذ أو  	

• طلبات الحصول على التأشيرات الدائمة. 	

ال تسري الرسوم المفروضة على مقدم الطلب اإلضافي ورسوم الطلب غير المقدم عبر االنترنت إلى جانب رسوم طلب الحصول على تأشيرة مؤقتة الحقة في 
حالة أن تكون الرسوم المفروضة على الطلبات األساسية للحصول على التأشيرة صفر. 

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لبعض التأشيرات ربما يتوجب عليك أيضًا دفع رسم طلب تأشيرة أخرى. قد تدفع هذه الرسوم بعد تقديمك للطلب ولكن البد أن يتم هذا 
قبل منح التأشيرة. وال تطلب هذه الدفعة الثانية إذا تم رفض طلبك. 

ملحوظة: ال يمكن عادة استعادة رسوم طلب التأشيرة حتى لو قام مقدم الطلب بسحب طلبه أو استبداله مع شخص آخر. 

مرفق بعض األمثلة على الكيفية التي سيتم بها تطبيق التعديالت الجديدة على تسعير التأشيرات. 

Arabic /عربي
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لماذا تفرض الوزارة رسومًا جديدة؟ 
استند قرار فرض رسوم جديدة على مراجعة هيكل تسعير التأشيرات الموجود في أستراليا الذي لم يعدل منذ عام 1994. فإن إعادة هيكلة التسعير سيجعل تسعير 

التأشيرات متماشيًا مع بلدان مماثلة مثل كندا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 

كيف يتم تحديد الرسوم الجديدة؟ 
تسري الرسوم الجديدة على معظم الفئات الفرعية وسيتم تحديدها عبر ما يلي: 

•عدد مقدمي الطلبات في الطلب المشترك  	

•عمر مقدمي الطلبات المدرجة أسماءهم في طلب مشترك  	

•الطريقة المستخدمة لتقديم الطلب )عبر طلب مقدم عبر االنترنت أو عبر طلب ورقي(  	

•موقع مقدم الطلب وقت التقديم  	

• تاريخ التأشيرة المؤقتة لمقدم الطلب. 	

.www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm يتوفر المزيد من المعلومات بخصوص رسوم التأشيرة الجديدة على موقع الوزارة

كيف ستؤثر علّى ترتيبات تسعير التأشيرات الجديدة؟ 
قد تتأثر تكلفة تقديمك لطلب الحصول على التأشيرة بتلك التعديالت الخاصة بتسعير التأشيرات. وهو ما يعتمد على وقت تقديمك لطلب الحصول على تأشيرة 

سارية المفعول وسداد المصروفات الخاصة بها لدى الوزارة. فبداية من 1 يوليو/تموز 2013، ستخضع جميع الطلبات الجديدة ألسعار تسعير التأشيرات 
الجديدة. 

لن تتأثر طلبات التأشيرة السارية المقدمة للوزارة والمسدد مصاريفها بالكامل قبل 1 يوليو/تموز 2013 بالتعديالت الخاصة بتسعير التأشيرات. 

هام: ال تعد طلبات التأشيرة سارية حتى تستلم الوزارة المبلغ الصحيح المطلوب الخاص برسوم طلب التأشيرة. وإذا لم تدفع المبلغ المطلوب الخاص بطلبك في 
وقت التقديم قبل 1 يوليو/تموز 2013، فقد يتسبب ذلك في أن يصبح طلبك غير صالحًا. وهو ما يعني أنك قد تحتاج إلى تسديد المصاريف الجديدة. 

ومع ذلك، إذا أضفت مقدم طلب على طلبك بعد 1 يوليو/تموز 2013، فسيتوجب عليك حينئٍذ سداد المصاريف الجديدة ذات الصلة لمقدم الطلب الجديد. لن يتم 
سداد الرسوم عن المواليد الجدد بعد تاريخ إيداعك للطلب وقبل البت فيه. إذا ُرزقت بمولود جديٍد، فننصحك بالتواصل مع الوزارة. 

هل تسري هذه الرسوم على كل شخص؟ 
سوف تتأثر الطلبات الخاصة بغالبية التأشيرات بالتعديالت المرتبطة بتسعير التأشيرات بداية من 1 يوليو/تموز 2013. غير أن تأشيرات هيئة السياحة 

اإللكترونية والتأشيرات اإللكترونية وتأشيرات اللجوء والهجرة اإلنسانية وطلبات الجنسية لن تتأثر . يرجى الرجوع إلى جدول تسعير التأشيرات لإلعفاءات 
.www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm

كيف يمكنني أن أعرف الرسوم اإلجمالية لتأشيرتي؟ 
يمكنك العثور على أدوات تسعير التأشيرات متاحة على الموقع اإللكتروني www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm والتي 

يمكنها مساعدتك في تقدير تكلفة طلب التأشيرة الخاص بك. 

أوراق الحسابات متاحة في جميع نماذج الطلبات ذات الصلة بالطلبات الورقية. فعند تقديمك لطلب التأشيرة الخاص بك عبر خدمات اإلنترنت لدينا، سوف تحسب 
لك أداة اإلنترنت الرسوم الكلية الخاصة بك. 

 كما يمكنك أيضًا الحصول على حساب تقديري لرسوم طلب التأشيرة الخاص بك باستخدام أداة تقييم تسعيرة التأشيرة من على الموقع اإللكتروني
./www.immi.gov.au/ find-price

1. أو طلب شفهي للحصول على طلبات تأشيرة المقيمين العائدين



Frequently asked questions for clients: New Visa Pricing Arrangements 1 July 2013 3

كيف يمكن التعرف على ماهية األسعار السارية على التأشيرة التي أتقدم بطلب الحصول عليها؟ 
يمكنك استخدام األدوات التالية لمساعدتك في تقدير الرسوم اإلجمالية المفروضة على طلب التأشيرة الخاص بك: 

 / • 	www.immi.gov.au/visawizard متاح على الموقع - )Visa Wizard( معالج التأشيرات
. • 	www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm جدول تسعير التأشيرات – المتاح على الموقع

 ./ • 	www.immi.gov.au/find-price أداة تقييم تسعير التأشيرات

إذا كنُت مقدم الطلب الرئيسي، فما هي الرسوم التي يتعين علي دفعها؟ 
يمكن أن تتكون رسوم طلب التأشيرة لمقدم الطلب الرئيسي من عنصر واحد أو أكثر من العناصر التالية: 

•رسوم الطلب األساسية  	

•رسوم الطلب المؤقت الالحق و 	

• رسوم الطلب غير المقدم عبر االنترنت. 	

إذا كنت مقدم طلب إضافي مدرج في طلب مشترك أو مضافًا إليه للحصول على تأشيرة، فما هي الرسوم التي قد يتعين علي دفعها؟ 
يمكن أن تتكون رسوم طلب التأشيرة المفروضة على مقدم الطلب اإلضافي من عنصر واحد أو أكثر من العناصر التالية: 

•رسوم مقدم الطلب اإلضافي و  	

• رسوم الطلب المؤقت الالحق. 	

أقوم بتمديد إقامتي في أستراليا، فهل تسري علي الرسوم الجديدة؟ 
نعم. سيتعين دفع الرسوم الجديدة على كافة الطلبات ذات الصلة إلى جانب كافة مقدمي الطلبات المدرجة أسمائهم في طلب مشترك للحصول على تأشيرة حتى لو 

قمت بتمديد فترة إقامتك في أستراليا. 

تأشيرتي التي أود تمديدها ال تعد صالحة بعد اآلن. فكيف يمكنني تمديد فترة تأشيرتي؟ 
كان هناك عدد من التعديالت الحديثة على التأشيرات األسترالية. وللمزيد من المعلومات بشأن ماهية الفئات الفرعية للتأشيرة التي يمكن تقديم طلبات للحصول 

  www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm عليها، يرجى االطالع على جدول تسعير التأشيرات المتاح على الموقع

قدمُت طلب للحصول على تأشيرة قبل 1 يوليو/تموز 2013 وسمعت اآلن أن هناك رسومًا جديدة. فهل سيتعين علي دفع هذه 
الرسوم الجديدة؟ 

لن تتأثر طلبات التأشيرة السارية المقدمة للوزارة والمسدد مصاريفها بالكامل قبل 1 يوليو/تموز 2013 بالتعديالت الخاصة بتسعير التأشيرات. 

ومع ذلك إذا لم تدفع المبلغ اإلجمالي الخاص بطلبك في وقت التقديم قبل 1 يوليو/تموز 2013، فقد يتسبب ذلك في أن يصبح طلبك غير صالحًا. هذا يعني أنك قد 
تحتاج إلى تسديد المصاريف الجديدة. 

إذا أضفت مقدم طلب على طلبك بعد 1 يوليو/تموز 2013، فسيتوجب عليك حينئٍذ سداد المصاريف الجديدة ذات الصلة لمقدم الطلب الجديد. 

ملحوظة: ال تعد طلبات التأشيرة سارية حتى تستلم الوزارة المبلغ الصحيح المطلوب الخاص برسوم طلب التأشيرة. في حالة دفع سعر أقل من السعر الصحيح، 
نحن ال يمكن أن نبدأ في النظر في طلب التأشيرة حتى يتم استالم الرسوم الصحيحة. 

كان ما يتوجب علي دفعه هو رسم واحد للحصول على تأشيرتي وكنت في تلك األثناء أرغب في تمديدها وسيتم فرض رسوم على 
كل شخص مشترك في هذا الطلب. لماذا يتعين علي دفع رسوم مختلفة على هذه التأشيرة؟ 

تسري الرسوم الجديدة على كافة طلبات التأشيرات المعمول بها والمقدمة في 1 يوليو/تموز 2013 أو بعده. ويسري هذا على طلبات التأشيرات الجديدة 
والطلبات المقدمة للحصول على المزيد من التأشيرات لتمديد فترة إقامتك في أستراليا. 
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لماذا يتوجب على طفلي دفع الرسوم الجديدة على مقدمي الطلبات المضافين؟ 
تسري رسوم مقدم الطلب اإلضافي على كل مقدم طلب إضافي للحصول على تأشيرة حيث يوجد أكثر من مقدم طلب مدرجة أسماءهم في طلب مشترك ما لم يكن 

هناك إعفاء تام لها. 

أضفُت طفلي إلى طلبي المقدم بعد 1 يوليو/تموز 2013، ُأخبرت أنني يتعين علي دفع رسوم أخرى لطفلي وأنه لن يتم النظر في 
الطلب ما لم تدفع الرسوم، فما السبب وراء هذا؟ 

 يتعين على مقدمي الطلبات الذين تم إضافتهم إلى أحد الطلبات إذا تم تطبيقه على هذه الفئة الفرعية للتأشيرة. يرجى مراجعة الموقع
www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm للتعرف على الرسوم الجديدة للتأشيرة. 

لم تعد ابنتي تسافر معنا وكنت قد قمت في هذه األثناء بتقديم الطلب وسداد الرسوم المطلوبة. واآلن أريد حذفها من الطلب 
واستبدالها بابني. لماذا يتوجب علي دفع الرسوم عن ابني في الوقت الذي كنت فيه قد سددت الرسوم عن ابنتي في الوقت الذي لم 

تحصل فيه على التأشيرة بعد؟ 
يتعين على جميع مقدمي الطلبات المضافين على طلب التأشيرة دفع رسوم إضافية للطلبات إذا تم تحديد ذلك لهذه التأشيرة. ال يمكن عادة استعادة الرسوم 

المفروضة على تقديم الطلب حتى لو قام مقدم الطلب بسحب طلبه أو استبداله مع شخص آخر. 

أنا أتقدم بطلب الحصول على تأشيرة عبر االنترنت وال يوجد سوى المبلغ اإلجمالي على الشاشة. كيف لي أن أعرف أن هذا المبلغ 
صحيحًا؟ 

عندما تقدم طلبًا عبر االنترنت، فإنك لن يتسنى لك رؤية أي مبلغ إجمالي إال في وقت استكمال الطلب. سيتم عرض تفاصيل الرسوم في اإليصال بمجرد االنتهاء 
من سداد الطلب الخاص بك وتقديمه. 

 إذا كنت ترغب في التأكد بنفسك أن المبلغ هو المبلغ الصحيح، يمكنك استخدام جدول تسعير التأشيرات المتاح على الموقع
www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm لحساب المبلغ الذي يتعين عليك دفعه. 

لقد أعددت طلب التأشيرة عبر اإلنترنت، واآلن لدي هذا المبلغ الكبير الواضح على الشاشة لسداد الرسوم وال أستطيع أن أدفعه مرة 
واحدة، فماذا أفعل؟ 

إذا لم يكن لديك أموااًل كافية، فإنك لن تكون قادرًا على استكمال طلب التأشيرة. يتعين عليك االتصال بالبنك للتأكد من أنك لديك األموال الكافية المتاحة لدفع 
الرسوم اإلجمالية المفروضة على طلب التأشيرة. 

نقترح أن تقوم بتخزين بيانات طلبك حتى يتسنى لك إعادة استخدام هذه المعلومات عندما تكون قادرًا على سداد الرسوم بشكل كامل. 

لماذا يتوجب على دفع رسوم الطلب عبر وسيلة غير االنترنت وذلك عند حصولي على نموذج الطلب من االنترنت؟ 
كل نموذج يتم طباعته من الموقع www.immi.gov.au ال يعتبر نموذجًا إلكترونيًا. يشير التسجيل اإللكتروني إلى النموذج المقدم عبر االنترنت من خالل 

خدمتنا عبر االنترنت. 

أرسلت في طلبي المقدم عبر البريد شيكًا بنكيًا واحتجت في هذا التوقيت دفع مزيد من المال، فكيف أقوم بالدفع؟ 
./www.immi.gov.au/fees-charges تتوفر قائمة كاملة بخيارات الدفع على الموقع
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قريبي الذي يعيش في أستراليا قد قام بسداد الرسوم المفروضة على تأشيرتي وقدمت أنا طلبي بشكل منفصل من خارج أستراليا. 
ونظرًا ألنه استلم خطابًا ينص على عدم وجود أموااًل كافية، فماذا أفعل؟ 

سيستوجب دفع األموال اإلضافية المطلوبة من جانب الوزارة قبل النظر في الطلب المقدم للحصول على التأشيرة. يمكن أن تدفع الرسوم من جانب قريبك المقيم 
 /www.immi.gov.au/ fees-charges في أستراليا أو من جانبك من خارجها. وتتاح قائمة كاملة بخيارات الدفع على الموقع

ال أستطيع أن أدفع الرسوم لتمديد تأشيرة الطالب وكان من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي قريبًا، فماذا أفعل؟ 
ينبغي عليك دفع الرسوم الكاملة على الطلب المقدم للحصول على التأشيرة من أجل تقديم طلب تأشيرة ساري. ومن المهم أن تكون على علم بتاريخ انتهاء تأشيرة 

الطالب الخاصة بك كما يتعين عليك أيضًا مغادرة أستراليا قبل انتهاءها أو تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة. 

إذا انتهت التأشيرة بالفعل، فعليك االتصال بالوزارة فورًا عبر خدمة حلول الوضع المجتمعي. إذا انتهت تأشيرتك لما يزيد عن 28 يومًا، قد تفرض فترة إبعاد 
التي تعني أنك ال يمكنك العودة إلى أستراليا لمدة ثالث سنوات. 

 يتوفر المزيد من المعلومات عن خدمة حلول الوضع المجتمعي على موقع الوزارة:
 /www.immi.gov.au/managing-australias-borders/compliance/community-status-resolution

اعتدت رؤية رسوم التأشيرة مكتوبة على نموذج 990i، فلماذا ال يتاح هذا األمر اآلن؟ 
 تم استبدال المعلومات الواردة سابقًا في نموذج 990i بجدول تسعير التأشيرات المتاح على الموقع

www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm. وال تزال النسخ السابقة من النموذج 990i متاحة. 

Iأنا لم أعد راغبًا في السفر إلى أستراليا. فكيف يمكنني استعادة أموالي مرة أخرى؟ 
هناك حاالت محدودة يمكن فيها استعادة هذه الرسوم المقدمة عند طلب الحصول على التأشيرة. 
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المرفق 
أمثلة على رسوم تسعيرة التأشيرات الجديدة

رسوم مقدم الطلب اإلضافي
أمثلة على الوقت الذي تسدد فيه رسوم مقدم الطلب اإلضافي: 

تتقدم Yin بطلب للحصول على تأشيرة هجرة الوالدين )فئة فرعية 103( من بلدها األم من خالل تقديم طلب ورقي.   .1

تضم عند تقديمها للطلب زوجها البالغ من العمر 50 عامًا كمقدم طلب تأشيرة إضافي.   .2

على Yin سداد رسوم الطلب األساسية لهذه التأشيرة كمقدم الطلب الرئيسي باإلضافة إلى رسوم مقدم الطلب اإلضافي لزوجها )مقدم الطلب اإلضافي من   .3
سن 18 عامًا فما فوق( كمقدم طلب إضافي. 

تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 2060 دوالر على Yin كمقدم الطلب الرئيسي
1 × رسوم مقدم الطلب اإلضافي بقيمة 1030 دوالر لمقدم الطلب اإلضافي )18 عامًا فما فوق(

إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 3,090 دوالر* 

أمثلة على الوقت الذي تسدد فيه رسوم مقدم الطلب اإلضافي: 
يتقدم Paul بطلب للحصول على تأشيرة قطاع دورات اللغة اإلنجليزية المكثفة للطالب األجانب )فئة فرعية 570( من بلده األم من خالل تقديم طلب   .1

ورقي. 
يضم عند تقديمه للطلب زوجته البالغة من العمر 30 عامًا وطفل عمره عامين كمقدمي طلب تأشيرة إضافي.   .2

على Paul سداد رسوم الطلب األساسية لهذه التأشيرة كمقدم الطلب الرئيسي باإلضافة إلى رسوم مقدم الطلب اإلضافي لزوجته )مقدم الطلب اإلضافي من   .3
سن 18 عامًا فما فوق( ورسوم مقدم الطلب اإلضافي لطفله )مقدم الطلب اإلضافي أقل من 18 عامًا( كمقدمي طلب إضافي. 

.

تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 535 دوالر على Paul كمقدم الطلب الرئيسي
1 × رسوم مقدم الطلب اإلضافي بقيمة 405 دوالر لزوجته كمقدم طلب إضافي )18 عامًا فما فوق(
1 × رسوم مقدم الطلب اإلضافي بقيمة 135 دوالر لطفله كمقدم طلب إضافي )أقل من 18 عاماً(

إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 1,075 دوالر* 

رسوم تقديم الطلبات المقدمة عبر وسائل غير اإلنترنت
أمثلة على الوقت الذي تسدد فيه رسوم تقديم الطلب عبر وسائل غير اإلنترنت: 

تتقدم Heidi بطلب للحصول على تأشيرة المقيمين العائدين )الفئة الفرعية 155( في أستراليا من خالل إرسال طلب ورقي عبر البريد.   .1

بما أن تأشيرة المقيمين العائدين )الفئة الفرعية 155( بها خيار التقديم عبر اإلنترنت من خالل خدمات اإلنترنت، فستنطبق عليها رسوم طلب عبر وسائل   .2
غير اإلنترنت. 

تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 300 دوالر على Heidi كمقدمة الطلب الرئيسي 
1 × رسوم تقديم الطلبات عبر وسائل غير اإلنترنت بقيمة 80 دوالر للطلب 

إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 380 دوالر* 

ملحوظة: إذا قدمت Heidi طلبًا عبر اإلنترنت لتأشيرة عودة المقيمين )الفئة الفرعية 155( من خالل خدمات اإلنترنت لدينا، فلن يكون لزامًا عليها أن تسدد 
رسوم تقديم الطلبات عبر وسائل غير اإلنترنت. 
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أمثلة على رسوم الطلبات المؤقتة الالحقة
أمثلة على الوقت الذي ال تسدد فيه رسوم الطلب الالحق: 

يتقدم Fritz بطلب فيتم منحه تأشيرة زائر )الفئة الفرعية 600( في بلده. على Fritz سداد رسوم الطلب األساسية لتأشيرته كمقدم الطلب الرئيسي.  .1

• ال تخضع هذه التأشيرة لرسوم الطلبات المؤقتة الالحقة حيث تم التقدم بطلب الحصول عليها من خارج أستراليا. 	
 • 	Fritz وبما أن هذه التأشيرة قد تم التقدم بطلب للحصول عليها من خارج أستراليا، فلن يتم احتساب أي رسوم عليها ضمن أي طلب آخر يتقدم به

للحصول على تأشيرة مؤقتة في أستراليا حيث قد تنطبق رسوم الطلبات المؤقتة الالحقة. 
ومن ثم، تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 115 دوالر على Fritz كمقدم الطلب الرئيسي 
إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 115 دوالر* 

أمثلة على الوقت الذي ال تسدد فيه رسوم الطلب الالحق: 
أثناء تواجده في أستراليا وقبل انتهاء صالحية تأشيرة الزائر التي حصل عليها، يتقدم Fritz بطلب فيتم منحه تأشيرة زائر أخرى )الفئة الفرعية 600(.   .2

• على Fritz سداد رسوم الطلب األساسية لتأشيرته كمقدم طلب رئيسي.	
•ال يتعين عليه سداد رسوم الطلب المؤقت الالحقة كما أنها ال يسبقها تأشيرة التي ال تحسب ضمن تطبيق هذه الرسوم. وفي هذا المثال يتبين أن التأشيرة  	

السابقة لـ Fritz منحت خارج أستراليا. 
في أستراليا حيث قد يتم فرض رسوم طلب الحصول  • 	 Fritz ومع ذلك، تحتسب هذه التأشيرة ضمن أي طلبات مقدمة على تأشيرات مؤقتة أخرى يقدمها

على طلب مؤقت والحق. 
ومن ثم، تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 290 دوالر على Fritz كمقدم الطلب الرئيسي
إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 290 دوالر* 

ملحوظة: تحتسب هذه التأشيرة ضمن الوضع في االعتبار رسوم الطلب المؤقت الالحق المستقبلي. 

أمثلة على الوقت الذي ال تسدد فيه رسوم الطلب الالحق: 

 Fritz طلبًا للحصول على تأشيرة )فئة فرعية 600( زائر أخرى. هذه هي التأشيرة المؤقتة الثانية التي قدم Fritz قبل انتهاء صالحية تأشيرة الزائر، يقدم  .3
طلبًا للحصول عليها أثناء وجوده في أستراليا. 

  • على Fritz سداد رسوم الطلب األساسية لتأشيرته كمقدم طلب رئيسي.	
 ) • يتعين على Fritz اآلن سداد الرسوم الخاصة بالطلب المؤقت الالحق حيث )1( قدم Fritz طلبًا للحصول على التأشيرة أثناء وجوده في أستراليا )2	

تحسب تأشيرة Fritz التي تم استخراجها في وقت سابق ضمن هذه الرسوم )3( تأشيرة Fritz التي يقدم طلب للحصول عليها عرضة لدفع هذه الرسوم. 
تتكون رسوم طلب التأشيرة مما يلي: 

1 × رسوم طلب أساسية بقيمة 290 دوالر على Fritz كمقدم الطلب الرئيسي
1 × رسوم الطلب المؤقت الالحق بقيمة 700 دوالر على مقدم الطلب الرئيسي 

إجمالي رسوم طلب التأشيرة: 990 دوالر* 

ملحوظة: فإذا غادر Fritz أستراليا قبل انتهاء صالحية تأشيرة الزائر األولى الذي تقدم بطلب للحصول عليها في أستراليا وتقدم أيضًا بطلب الحصول على 
تأشيرة زائر أخرى في موطنه، فإنه لم يكن من الممكن تطبيق رسوم الطلب المؤقت الالحق. 

 ولتحديد ما إذا كانت هذه التأشيرة عرضة لتطبيق رسوم الطلب المؤقت الالحق أو محسوبة ضمنها، يرجى اإلطالع على الموقع
.www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm

* األسعار صحيحة وقت النشر
*  تقدم هذه األمثلة من أجل التوضيح العام للتعديالت. وهناك عدد من اإلعفاءات والتغييرات في المصاريف والرسوم المطبقة، ويتعين عليك الرجوع إلى جدول 

أسعار التأشيرة، على الموقع www.immi.gov.au/fees-charges/ visa-pricing-table.htm للتحقق من األسعار التي سيجري تطبيقها عليك.
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