مقدمة
نظام التأشيرة اإللكترونية هو نظام استحدثته شرطة عمان السلطانية ملواكبة رؤية الحكومة
اإللكترونية الذي تسعى من خالله لتقديم رؤية مختلفة عن نظام التأشيرات التقليدي وتوفير
جهد املوظفين واملراجعين بإنهاء اإلجراءات إلكترونيا وعدم الحاجة ملراجعة منافذ خدمة
اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة .
وفيما يلي شرح مفصل لطريقة تسجيل الشركات واملؤسسات في نظام التأشيرة اإللكترونية
مالحظة  -:هذا الشرح للشركات واملؤسسات التي سبق تسجيلها في نظام شرطة عمان
السلطانية ( القديم ) وسبق ألصحابها أن تقدموا بطلبات تأشيرات أو تسجيل مركبات أو أي
خدمة أخرى تقدمها شرطة عمان السلطانية يتوجب بموجبها تسجيل الشركة أو املؤسسة ،

أما أصحاب السجالت التجارية الجديدة والتي لم يسبق تسجيلها في النظام القديم
فيتوجب عليهم التوجه إلى أقرب فرع لإلدارة العامة للجوازات واإلقامة لتسجيل
السجل التجاري في النظام القديم ومن ثم اتباع الخطوات التالية -:
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أوال  :التسجيل كمستخدم في نظام التأشيرة اإللكترونية
 : 1التوجه الى موقع التأشيرة اإللكترونية:
https://evisa.rop.gov.om
 -اختراللغة العربية.

إضغط هنا
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 اختيارتسجيل الدخول كصاحب عمل او ممثل عالقات عامة. : 2سينقلك النظام لصفحة املصادقة اإللكترونية ومنها بإمكانك االختيار بين الدخول عن
طريق البطاقة الشخصية أو الهاتف النقال ( يلزم تفعيل خاصية  PKIعلى شريحة الهاتف
 SIMعن طريق مزود خدمة االتصاالت ).
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 : 3بعد أن تتم عملية املصادقة اإللكترونية سينقلك النظام إلى صفحة تسجيل املستخدم في
نظام التأشيرة اإللكترونية واتبع الخطوات التالية -:
 قم بإدخال البريد اإللكتروني وتأكيده في الخانة التالية. اختر كلمة مرور وقم بتأكيدها في الخانة التالية ( كلمة املرور التي إخترتها ستكوناحتياطية في حالة تعطل نظام املصادقة اإللكترونية ) PKI
 ادخل األرقام األربعة املوجودة في الصورة من أجل التحقق. -اضغط على زر تسجيل.
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 ستظهرلك رسالة من النظام تفيد بأنه تم إرسال بريد إلكتروني إلى بريدك الذي أدخلتهأثناء التسجيل

 توجه إلى بريدك اإللكتروني وستجد رسالة من نظام التأشيرة اإللكترونية افتح الرسالةواضغط على عبارة "اضغط هنا" لتأكيد تسجيل بريدك اإللكتروني
وبذلك تكون قد أنهيت عملية التسجيل كمستخدم في نظام التأشيرة اإللكترونية .
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ثانيا  :التقدم بطلب تفويض للشركة أو املؤسسة
 -1قم بتسجيل الدخول إلى النظام مستخدما البطاقة الشخصية أو رقم الهاتف ( في حالة
تم تفعيل خاصية  PKIعليه ) .
 -2بعد تسجيل الدخول إلى النظام اذهب لخيارطلب تفويض.
 -3سينقلك النظام للصفحة التالية واخترنوع صاحب العمل ومجموعة صاحب العمل ثم
أدخل رقم السجل التجاري واضغط على زر االستعالم.

 -4سيظهرلك اسم الشركة أو املؤسسة اضغط عليه ثم اضغط على زر "التالي" .
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 -5سينقلك النظام لصفحة نوع التفويض املطلوب واخترنوع التفويض املطلوب (بالنسبة
ً
للعمانيين يجب اختيار مندوب أو مدير وممثل عالقات عامة ،علما بأن خيار مندوب لن
ً
يكون متوفرا إال بعد أن يقوم مالك الشركة أو أي شخص مفوض بالتوقيع بتقديم
تفويض لنفسه وتحديث بيانات الشركة ،أما بالنسبة لخيار مدير فقط فهو مخصص
لغير العمانيين وال يمكن تقديم طلبات التأشيرات من خالله وهو مخصص للمتابعة
فقط)
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 -6ثم اضغط على التالي سينقلك النظام إلى صفحة املستندات املطلوب إرفاقها لتقديم
التفويض ،أرفق املستندات املطلوبة ثم اضغط على "التالي".
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 -7سينقلك النظام إلى صفحة تأكيد البيانات لالطالع على البيانات املدخلة.

 -8ثم اضغط على التالي إلتمام عملية تقديم الطلب ومن ثم الحصول على الرقم املرجعي
للطلب.
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ً
ً
 -9بذلك تكون قد أنهيت خطوات تقديم التفويض وستستلم رسالة نصية وبريدا إلكترونيا
تفيد بنجاح عملية تقديم الطلب  ،وسيتم النظر في طلبك من قبل اإلدارة العامة
ً
ً
للجوازات واإلقامة وفي حالة املوافقة عليه ستستلم رسالة نصية وبريدا إلكترونيا تفيد
بأنه تم املوافقة على طلب التفويض .
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 -10بعد استالم رسالة املوافقة على عملية التسجيل قم بتسجيل الدخول إلى النظام مرة
أخرى وتوجه لخياراالستعالم عن صاحب عمل ثم تحديث سجالت صاحب عمل .
 -11اختر اسم املؤسسة املراد تحديث بياناتها و سينقلك النظام للصفحة التالية ومنها
يمكنك التحقق من اسم املؤسسة باللغتين العربية واإلنجليزية وقم بتحديث رقم الهاتف
وعنوان والبريد البريد اإللكتروني  ،سيكون خيار نوع املؤسسة بشكل افتراض ي على خيار
تجاري ويجب تغييره في حالة كانت املؤسسة من فئة أخرى مثل الشركات السياحية  ،ثم
اضغط على التالي .
 -12أرفق املستندات املطلوبة ثم اضغط على التالي .
 -13وافق على اإلقرار.

ً
ً
 -14انتهت خطوات تحديث بيانات الشركة وستستلم رسالة نصية وبريدا إلكترونيا تفيد
نجاح عملية تقديم طلب التحديث  ،وسيتم النظر في طلبك من قبل اإلدارة العامة
ً
ً
للجوازات واإلقامة وفي حالة املوافقة عليه ستستلم رسالة نصية وبريدا إلكترونيا تفيد
بأنه تم املوافقة على طلب التحديث وأصبح بإمكانك التقدم بطلب تأشيرات للشركة عن
طريق نظام التأشيرة اإللكترونية .
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ثالثا :التقدم بطلب تأشيرة مكفولة
 -1سجل الدخول للنظام .
 -2توجه لخيارطلب تأشيرة ثم لخياربواسطة صاحب عمل .

 -3سينقلك النظام للصفحة التالية ومنها اختر صاحب العمل واختر أنها تأشيرة جديدة
ثم اضغط على التالي .
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 -4اخترنوع التأشيرة املراد تقديمها ( سنختارتأشيرة عمل كمثال ) ثم اضغط على التالي

 -5ستظهر لك رسالة من النظام عن نوع التأشيرة ووصفها اضغط على موافق
لالستمرار.
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 -6سينقلك النظام للصفحة التالية  ،قم بتعبئة بيانات وثيقة السفر و بيانات صاحب
وثيقة السفرثم اضغط على التالي .
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 -7قم بتعبئة رمز املهنة ورقم الترخيص من ترخيص العمل ( املأذونية ) الذي حصلت
عليه من وزارة القوى العاملة  ،ثم أكمل بقية البيانات واضغط على التالي
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 -8سينقلك النظام للصفحة التالية ومنها قم بإرفاق املستندات املطلوبة ثم اضغط على
التالي .

ً
 -9سينقلك النظام للصفحة التالية وسيعرض لك ملخصا بطلب التأشيرة ،قم بمراجعة
بيانات الطلب مراجعة أخيرة ثم اضغط على التالي
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 – 10سينقلك النظام لصفحة تأكيد الطلب ومنها ستظهر لك بيانات الطلب والرسوم  ،قم
باختيار الطلب املراد تقديمه وطريقة الدفع  ،وستظهر لك رسالة تنبيهية في الشاشة للمبلغ
املدفوع وافق عليها وسينقلك النظام للصفحة التالية ومنها قم بتعبئة بيانات بطاقة الدفع
ووافق على الدفع .

 -11بعد أن تتم عملية الدفع سينقلك النظام لصفحة اإليصال املالي ومنها يمكنك
ً
ً
طباعة اإليصال املالي للمراجعة  ،وستستلم بريدا إلكترونيا يفيد باكتمال عملية تقديم الطلب
ويحتوي على اإليصال املالي .
 -12سيتم مراجعة طلبك والتدقيق عليه من قبل اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة وفي
ً
ً
ً
ً
حالة املوافقة على التأشيرة ستستلم إشعارا برسالة نصية وبريدا إلكترونيا ومرفقا يحتوي على
قسيمة التأشيرة بصيغة ( ) PDFيمكنك إرسالها للمسافرأو طباعتها .
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