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مقدمة

يوضح هذا الدليل آلية طلب المنشأة تأشيرة بديلة عن (الخروج النهائي او خرج ولم يعد) لعامل وذلك من خالل خدمة
التأشيرات التعويضية.

ضوابط الحصول على الخدمة
.1

.2

للمنشآت التي يقل عدد العمالة بها عن  250عامل:
يتم منح المنشأة تأشيرة بديلة عن العامل الذي غادر نهائيا ً:
 oالحد األقصى للتأشيرات الممنوح للمنشأة خالل السنة الميالدية ( 1يناير –  31ديسمبر)  25تأشيرة.
 oيجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.
 oيجب أن تكون المنشأة في النطاق اآلمن (األخضر المنخفض فأعلى) لـ  13أسبوع المتصلة السابقة.
للمنشآت التي يبدأ عدد العمالة بها من  250عامل:
يتم منح النطاق البالتيني:
 oتأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيا ً.
 oيجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.
 oيجب أن تكون في النطاق البالتيني لـ  13أسبوع المتصلة السابقة.
يتم منح النطاق (األخضر المنخفض ،األخضر المتوسط ،األخضر المرتفع):

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

 oتأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيا ً وكان يعمل في مهنة من المهن المتخصصة "االطالع على المرفقات –
قائمة المهن المتخصصة".
 oيجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.
 oيجب أن تكون المنشأة في النطاق اآلمن (األخضر المنخفض فأعلى) لـ  13أسبوع المتصلة السابقة.
العامل القادم على تأشيرة تعويضية ال يتم التعويض عنه مرة أخرى لنفس المنشأة في حال (غادر نهائي أو خرج ولم يعد).
يجب أال يؤدي المنح إلى نزول الكيان دون النطاق األخضر المنخفض بعد إصدار التأشيرة التعويضية.
فترة استحقاق التأشيرة خالل  6أشهر من مغادرة العامل.
المنشآت التي نشاطها المزارعين والصيادين والرعاة (خاصة) ليس لها تأشيرات تعويضية.
يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية اعتمادا ً على مصفوفة األنشطة والتراخيص.
يتم احتساب استحقاق التأشيرة البديلة للمغادرة النهائية عند طلب التأشيرة.
يتم منح التأشيرة التعويضية للعامل الذي حالته (غادر نهائيا ً أو خرج ولم يعد).
يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت اإلجراء.
ال يسمح بطلب تأشيرة بديلة عن الخروج النهائي للمنشأة التي نشاطها ضمن األنشطة المحظور عنها االستقدام.
ال تمنح المنشأة تأشيرات بديلة عند خروج العمالة المرتبطة بعقد/تأييد.
في حال رفض الداخلية إلصدار التأشيرة ،فإن النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خالل التأشيرات التعويضية.
يجب عند احتساب العمالة التي يتم التعويض عنها أن يكون ذلك من األقدم لألحدث خالل فترة استحقاق التأشيرات
التعويضية.
في حال إلغاء التأشيرة ،فإن النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خالل التأشيرات التعويضية.
يجب التأكد من سداد مبلغ التأشيرات المطلوبة قبل إتمام عملية تقديم طلب إصدار التأشيرات.
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أوالً :تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية
يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر بالصورة ثم الضغط على "دخول" للدخول على بوابة الخدمات
االلكترونية.
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ثانياً :اختيار المنشأة
يختار المستخدم المنشأة من خالل القائمة المنسدلة "اختر منشأة".

محمد عبدهللا
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ثالثاً :الدخول على الخدمة
يقوم المستخدم بالدخول على الخدمة "التأشيرات التعويضية" الموجودة تحت قائمة خدمات االستقدام بالضغط على "بدء الخدمة".

محمد عبدهللا

رابعا ً :طلب التأشيرات التعويضية
-

عند الدخول على خدمة طلب التأشيرات التعويضية يعرض النظام رسالة إقرار تتطلب موافقة المستخدم على محتواها ،وفي
حال الضغط على "غير موافق" يتم إيقاف عملية تقديم الطلب.

محمد عبدهللا

منشأة محمد عبدهللا

منشأة محمد عبدهللا
محمد عبدهللا محمد
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-

في حال الضغط على "موافق" يعرض النظام شاشة التأشيرات التعويضية وتعليمات الخدمة ،وذلك بنا ًء على عدد العمالة في
المنشأة:
تعليمات الخدمة للمنشآت التي (يبدأ عدد العمالة بها من )250

تعليمات خدمة التأشيرات التعويضية:
 التأشيرة يجب أن تكون بنفس مهنة العامل المعوض عنه
 ال يتم التعويض عن العمالة القادمة على تأشيرة تعويضية
 فترة استحقاق التأشيرات هي  6أشهر من مغادرة العامل
 يتم منح النطاق البالتيني تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيا ً على أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه وبشرط
أن يكون في النطاق البالتيني لـ  13أسبوع المتصلة السابقة
 يتم منح النطاق اآلمن (األخضر المنخفض فأعلى) تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيا ً وكان يعمل في مهنة من المهن
المتخصصة تأشيرة بديلة بنفس المهنة المتخصصة للعامل وبشرط أن يكون في النطاق اآلمن (األخضر المنخفض فأعلى) لـ 13
أسبوع المتصلة السابقة
 ال تمنح المنشأة تأشيرات بديلة عند خروج العمالة المرتبطة بعقد/تأييد
تعليمات الخدمة للمنشآت التي (يقل عدد العمالة بها عن )250
تعليمات خدمة التأشيرات التعويضية:
 التأشيرة يجب أن تكون بنفس مهنة العامل المعوض عنه
 ال يتم التعويض عن العمالة القادمة على تأشيرة تعويضية
 فترة استحقاق التأشيرات هي  6أشهر من مغادرة العامل
 ال تمنح المنشأة تأشيرات بديلة عند خروج العمالة المرتبطة بعقد/تأييد

-

بعد االطالع على تعليمات الخدمة يعرض النظام عدد التأشيرات التعويضية المستحقة للمنشأة.

محمد عبدهللا

منشأة محمد عبدهللا
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-

يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة (المهنة ،الجنسية ،الديانة ،الجنس ،جهة القدوم ،العدد) ثم يقوم بالضغط على زر
"إضافة".
يقوم النظام بإرسال رقم التحقق على جوال المستخدم المسجل بالداخلية ،ويقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق.
يقوم النظام بحفظ بيانات الطلب وتكون حالته "بانتظار رد الداخلية".

خامسا ً :االستعالم عن طلب التأشيرات التعويضية
-

يقوم المستخدم بالدخول على نظام الخدمات اإللكترونية وتحديد المنشأة.
يقوم المستخدم باالستعالم عن طلب التأشيرات التعويضية الذي تم تقديمه مسبقا ً عن طريق إدخال رقم الطلب في "االستعالم
عن طلب إصدار تأشيرات" ثم الضغط على زر "بحث".

محمد عبدهللا

تظهر نتيجة البحث تفاصيل الطلب ،كما تظهر حالة الطلب وهي كالتالي:

-

بانتظار رد الداخلية :يكون طلب التأشيرات التعويضية في هذه الحالة عند حفظ الطلب وعمل إرسال إلى الداخلية.
مرفوض :يكون طلب التأشيرات التعويضية في هذه الحالة عند الرد من الداخلية برفض الطلب.
تم الموافقة :يكون طلب التأشيرات التعويضية في هذه الحالة عند الرد من الداخلية بالموافقة على الطلب.

وللمزيد من التفاصيل يقوم المستخدم بالضغط على "تفاصيل" فتظهر له شاشة بالبيانات التفصيلية عن التأشيرة ،وتتضمن بيانات
المنشأة ،تفاصيل الطلب ،بيانات قائمة العمالة والوظائف المطلوبة ،وبيانات رد وزارة الداخلية بأسباب رفض الطلب.
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محمد عبدهللا

منشأة محمد عبدهللا

منشأة محمد عبدهللا

المرفقات

قائمة المهن
المتخصصةxlsx.
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