EMBASSY OF THE REPUBLIC OF UGANDA, RIYADH
PUBLIC NOTICE 16
REPATRIATION OF STRANDED UGANDANS IN THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Riyadh, 11th September 2020: The Uganda Embassy in Riyadh is arranging another Special repatriation
flight for registered stranded Ugandan nationals in the Hashemite Kingdom of Jordan, departing on
Friday, 18th September 2020. We would therefore like to update the public on the matter as follows;

1. Flight Details;
i.
The proposed flight will depart from Amman – Entebbe, therefore all interested travelers

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

will have to plan accordingly to convene at the international airport in Amman on the
proposed date of departure.
The cost per person will be JD 495 for a 287-seater plane. Check in baggage allowance is
20 Kgs and hand luggage allowance of 7 Kgs.
This cost will cover the following:
• Cost of the ticket:
JD 330
• Cost of private quarantine for 14 days (full board):
JD 165
All intending passengers who have not made any arrangements for private quarantine are
hereby encouraged to take advantage of this offer.
The Private quarantine facility will be full board which covers breakfast, lunch and dinner
for the 14 days as specified by the Ministry of Health.
The charter flight date and time will ONLY be confirmed after the flight is fully booked,
paid up and the necessary clearances are sought from the respective Civil Aviation
Authorities.

2. Payment Terms;
i.
The Embassy has sought the services of Al-Bayraq Silver Travel and Tourism Agency to
ii.

iii.

iv.

handle collection and issuance of the tickets for this flight.
The cost of the flight will be JD 495 per person to cover the ticket fare and the private
quarantine facility which will be pre-arranged prior to departure.
a. They have offered the following payment options;
Direct Bank Transfer;
BANK NAME:
JORDAN ISLAMIC BANK
BRANCH:
AL TAJ
ACCOUNT NAME:
AL-BAYRAQ SILVER TRAVEL & TOURISM
ACCOUNT NUMBER: 1685528410400003
IBAN NUMBER:
JO37JIBA0210001685528410400003
b. Through the following branch;
Al-Bayraq Silver Travel and Tourism Agency
Alabdali Umyyah ben abd Shams Street, Amman
P.O.Box 7207 Amman, 11118 Jordan
Tel: +962776549047 / +962792108998 WhatsApp +962798989633
Once payment is deposited on the designated account above, the passenger should send a
copy of the payment slip along with the passport copy to the WhatsApp number
+962798989633 in order get a receipt against as acknowledgement.
If the flight is not operated due to unforeseen reasons, Al-Bayraq Silver Travel and Tourism
VISIT UGANDA, THE PEARL OF AFRICA AND SOURCE OF THE RIVER NILE
www.riyadh.mofa.go.ug

Agency will refund the money to the payees without any deduction of administrative fees.

3. Standard Operating Procedures;
i.
You are all reminded that all travel arrangements must be carried out in line with the
Standard Operating Procedures that were issued by the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Uganda which are currently on the Embassy website; riyadh.mofa.go.ug

ii.
iii.

All those intending to travel by this charter flight should endeavor to take the PCR test for
COVID-19 at least 72 hours prior to departure as the guidelines stipulate.
All passengers are reminded to verify that their passports are current and valid.

4. Contact Persons for more information;
i. Mr. Nurh Byarufu
Designation: Charge D' Affaires A.I – Uganda Embassy, Riyadh
Mobile: +966547111665
Email: nbyarufu@gmail.com
ii. Mr. Ivan Kakama
Designation: Head Consular Affairs – Uganda Embassy, Riyadh
Mobile: +966558394601
Email: ivan.kakama@mofa.go.ug
iii. Mr. Rami T. Asrawi
Designation:
Repatriation Coordinator – Jordan
Mobile: +962785054141
Email: ug.jo.sup@gmail.com
iv. Mr. Mahmoud Hardan
Designation: Managing Director – Al Bayraq Silver Travel and Tourism Agency
Mobile: +962776549047 / +962792108998 / WhatsApp +962798989633
Email: info@albayraqtravel.com
In a bid to ensure that this charter flight is confirmed to take place, booking and payment should be made by
only those who are able to meet the cost of the private quarantine facilities as prescribed by the Ministry of
Health in Uganda. This is because the public designated quarantine facilities are fully occupied until late
September 2020.
Important to note;

1. All travelers are responsible for the cost of their travel.
2. This flight is for only those who can meet the costs of private quarantine facilities as
prescribed by the Ministry of Health in Uganda.
3. The flight will only be undertaken if the plane is filled to capacity before departure
therefore travelers are encouraged to book this flight now.
4. Deadline for booking and confirmation is Monday 14th Sep 2020 or seats overbooked.
5. The Embassy is not able to waive any requirement indicated in the standard operating
procedures for any interested traveler.
Your prompt response on the matter is highly sought and any inquiry is welcome on the contacts availed
above.

Nurh Byarufu
CHARGE D' AFFAIRES A.I.
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EMBASSY OF THE REPUBLIC OF UGANDA, RIYADH

ترحيل األوغنديين العالقين في المملكة األردنية الهاشمية
الرياض في  11أيلول2020م تفيد سفارة جمهورية أوغندا بالرياض بأنها بصدد ترتيب رحلة خاصة أخرى لترحيل مواطنيها
المسجلين والمقيمين والعاملين في المملكة األردنية الهاشمية لتقلع يوم الجمعة  18أيلول2020م حيث تكون اجراءات السفر كما
يلي:
 -1تفاصيل الرحلة:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

ستقلع الرحلة من مطار عمان – الى مطار عنتبي و على الراغبين في السفر على هذه الرحلة التقيد بتعليمات
وكيل السياحة و السفر.
قيمة التذكرة  495دينار اردني لطائرة سعة 287راكب – الوزن المسوح به حقيبة زنة  20كيلو وحقيبة يد
زنة  7كيلو.
تكلفة السفر تشمل ما يلي:
 330دينار اردني.
 .1تذكرة الطائرة
 .2الحجر الصحي في القطاع الخاص لمدة  14يوم شامل  3وجبات  165دينار اردني.
نحث جميع الراغبين بالسفر الذين لم يتخذوا أي ترتيبات للحجر الصحي الخاص على االستفادة من هذا العرض.
سوف يكون الحجر الصحي في منشأة القطاع الخاص المرخص لها من قبل وزارة الصحة االوغندية يغطي
االقامة و ثالثة وجبات يوميا لمدة  14يوما وفق تعليمات وزارة الصحة.
تاريخ الطائرة فقط يؤكد لدى حجز كامل مقاعد الطائرة والحصول على التصاريح الالزمة من ادارة الطيران المدني.

 -2طريقة وشروط سداد قيمة التذاكر:
-i
-ii
-iii

-iv
-v

استعانت السفارة بخدمات وكالة البيرق الفضي للسفر والسياحة لالستالم قيمة وإصدار التذاكر لهذه الرحلة.
قيمة التذكرة  495دينار اردني للفرد لتغطية قيمة التذكرة وتكاليف اإلقامة في الحجر الصحي في منشئات
القطاع الخاص في اوغندا الذي سيحدد قبل تاريخ اقالع الرحلة و االنتقال من مقر مكتب السياحة الى مطار
الملكة علياء الدولي.
هذا وقد وفرت الوكالة الخيارات التالية لتسديد قيمة التذاكر:
ا -التحويل المباشر للبنك
اسم البنك  :البنك اإلسالمي األردني
اسم الحساب  :وكالة البيرق الفضي للسفر والسياحة
رقم الحساب 1685528410400003:
JO37JIBA0210001685528410400003:
رقم االيبان
مالحظة مهمة  :الرجاء عند االيداع ضرورة تسجيل اسم المودع و رقم هاتفة الخليوي.
ب -السداد من خالل افرع وكالة البيرق الفضي للسفر والسياحة
شارع العبدلي امية بن عبد شمس – عمان
ص.ب 7207عمان  1118األردن
المراسلة عبر تطبيق وتس اب +962798989633 :
االتصال الهاتفي  0776549047 :أو 0792108998
متى تم السداد على المسافر ارسال إيصال اإليداع وصورة من جوازه الى رقم الواتساب التالي+962798989633 :
من اجل الحصول على إيصال والتأكيد باستالم السداد.
اذا لم تقوم الرحلة لظروف خارجية عن اإلرادة فان كل قيم التذاكر سترد الى أصحابها بالكامل بدون اي خصومات.

 -3االرشادات وطرق العمليات:
-i

يجب التأكد ان كل ترتيبات السفر تتم حسب التعليمات واالرشادات التي صدرت من وزارة الخارجية األوغندية
الموجودة حاليا على موقع السفارة اإللكترونيriyadh.mofa.go.ug :
VISIT UGANDA, THE PEARL OF AFRICA AND SOURCE OF THE RIVER NILE
www.riyadh.mofa.go.ug

-ii
-iii

على كل الراغبين في السفر اجراء اختبار ( )PCRكوفيد 19-من احد المراكز المعتمدة مدته ال تزيد عن ()72
ساعة قبل المغادرة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة األوغندية.
كما يجب تنبيه المسافرين بالتأكد من وثائقهم قبل السفر مثل تسديد غرامات التجاوز ان ووجدت و في حال
وجود تصريح عمل ساري المفعول فإنه يجب الغاءه من قبل وزارة العمل االردنية قبل السفر ،ومن يرغب
في الحصول على وثيقة سفر اضطرارية لسفرة واحدة نرجو ارسال رسالة الى البريد اإللكتروني التالي:
ivan.kakama@mofa.go.ug

 -4للمزيد من المعلومات نرجو االتصال ب:
-i

-ii

- iii

- iv

السيد/نور بياروفو
القائم باألعمال -سفارة جمهورية أوغندا بالرياض.
هانف966547111665:
ايميلnbyarufu@gmail.com:
السيد /ايفان كاكاما
رئيس الشئون القنصلية بالسفارة
هاتف9665583394601:
ايميلivan.kakama@mofa.go.ug:
السيد رامي طالل عســراوي
منسق الترحيل
هاتف+962785054141:
ايميلug.jo.sup@gmail.com:
السيد /محمود حردان
مدير وكالة البيرق الفضي للسفر والسياحة
عبر تطبيق وتس اب +962798989633 :
االتصال الهاتفي  0776549047 :أو 0792108998
ايميلinfo@albaqyraqtravel.com :

من اجل تأكيد مغادرة هذه الرحلة قبل يجب ان يتم الحجز وسداد قيمة التذاكر من قبل القادرين على سداد تكاليف الحظر الطبي في
اوغندا لدى القطاع الخاص حيث ان كل األماكن في القطاع العام التي خصصتها وزارة الصحة األوغندية للحجر الصحي مشغولة
حتى نهاية شهر ايلول 2020م.
يجب على كل مسافر معرفة التالي:
.i
.ii
.iii
.iv
.v

كل المسافرين مسؤولين مسؤولية تامة على تحمل كامل تكاليف سفرهم.
سيتم اقالع الرحلة اذا إمتلئت الطائرة بكل سعتها قبل اإلقالع وعليه نشجع المسافرين بالحجز عند اإلعالن على
قيام الرحلة االن.
ستقلع الرحلة فقط متى ماتم حجز جميع مقاعدها .
آخر موعد للحجز  14ايلول  2020او امتالء المقاعد.
لم تسطع السفارة أعفاء أي مسافر من أي شرط من شروط وتطلبات العودة الواردة من وزارة الخارجية.

ترجو السفارة اتخاذ القرار ورد الفعل اإليجابي في هذا الصدد وللمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال باألشخاص المذكورين
أعاله.

نوربياروفو
القائم باألعمال .
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