
 غٌر ُمصنـّف
 

 
 

 

-1 -

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 15                                شباط
 

 صفحات 1ٌتضمن األمر 
 

 "رخصة زٌارة تجارٌة"نظام إصدار  :الموضوع

 :عام .1

عموما، ٌُسمح بزٌارة المواطنٌن األجانب لمناطك السلطة الفلسطٌنٌة، بناًء على  .أ
الذٌن )دعوة من السلطة الفلسطٌنٌة أو بدال من ذلن بناء على دعوة سكان المنطمة 

 .(ٌتم تحوٌل طلباتهم عبر السلطة الفلسطٌنٌة

ط، بما تتم المصادلة على تراخٌص الزٌارة فً الحاالت اإلنسانٌة واالستثنائٌة فك .ب

  .فً ذلن الوفود الرسمٌة للسلطة الفلسطٌنٌة

ٌجب أن ٌتم تمدٌم الطلبات لتراخٌص الزٌارة من لبل وزارة الشؤون المدنٌة فً  .ت

ٌتم تمدٌم الطلبات للفحص من لبل لسم التنسٌك المدنً . السلطة الفلسطٌنٌة فمط

األمنً فً مكتب منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة، مع انتهاء 

  . الفحص، ٌتم اتخاذ المرار حول الموافمة على الطلب أو رفضه

سٌموم الزوار الذٌن تمت المصادلة على دخولهم، بالدخول إلى المنطمة والخروج  .ث

منها عن طرٌك معبر ألنبً، فً الحاالت االستثنائٌة فمط، ٌتم تنسٌك عبورهم عن 

  .طرٌك مطار بن غورٌون

 :الهدف .2

تحدٌد نظام لترتٌب زٌارة رجال األعمال األردنٌٌن إلى ٌهودا والسامرة بواسطة رخصة 

  .زٌارة

 :تعرٌفات .3

مواطن فً دولة أجنبٌة ٌرغب بالحضور إلى المنطمة بهدف / ساكن – زائر .أ

 .الزٌارة

 .ٌهودا والسامرة  –المنطمة .ب

السلطة الفلسطٌنٌة أو مواطن فً السلطة الفلسطٌنٌة ٌطلب دخول الزائر  – الداعً .ت

 .األجنبً

 .ترخٌص وتصرٌح بالزٌارة- رخصة زٌارة  .ث
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 صفحات 2ٌتضمن األمر 
 

 :الطرٌقة .4

ٌجب على وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة أن تحول لمنسك نشاطات  .أ

لسم التنسٌك المدنً األمنً، بناء على - الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة 

  . اعتباراتها، طلبات تراخٌص الزٌارة التجارٌة

 

ٌتم إعادة رد بالنسبة للموافمة المبدئٌة أو الرفض من لبل لسم التنسٌك المدنً  .ب

األمنً فً مكتب منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة إلى وزارة 

 . الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

بعد الموافمة المبدئٌة على الطلب، ٌجب أن ٌتم تحوٌل الطلبات التفصٌلٌة من لبل  .ت

وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة إلى المسؤول عن سجل السكان فً 

اإلدارة المدنٌة، وٌجب أن ٌتم فحص الطلبات والمستندات المرفمة من أجل التأكد 

  . من صحتها، لدر اإلمكان

ٌجب على الطلبات التفصٌلٌة التً ٌتم تمدٌمها للمسؤول عن سجل السكان أن  .ث

لجواز )تتضمن استمارة طلب رخصة زٌارة مرفك بها صورتٌن صغٌرتٌن 

  :محتلنتٌن، ملونتٌن، والمستندات المرفمة التالٌة (السفر

 أشهر على األلل 8ممروءة، سارٌة المفعول لمدة )صورة عن وثٌمة السفر  (1

  .(من ٌوم تمدٌم الطلب

 .تصارٌح إضافٌة تشٌر إلى مجال عمل الداعً (2

من " نسخة طبك األصل"ٌجب أن ٌتم ختم المستندات المرفمة بالطلب بختم  (3

  .لبل السلطة الفلسطٌنٌة
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 صفحات 3ٌتضمن األمر 
 

ترتٌب - معالجة طلبات رخصة الزٌارة التجارٌة بعد الموافمة المبدئٌة علٌها  .ج

 :اإلجراءات

إدخال تفاصٌل الطلب من لبل المسؤول عن سجل السكان إلى منظومة  (1

، 15بالنسبة للطلبات التً تتضمن عدد رجال أعمال ٌزٌد عن الـ ". الزوار"

بموجب " الزوار"ٌجب أن ٌتم اإلدخال بصورة مركزة إلى منظومة 

  ".الحجر المتدحرج"توجٌهات لسم التنسٌك المدنً األمنً لفرع 

ٌجب على المسؤول عن سجل السكان إجراء تشخٌص إداري محوسب  (2

لجمٌع الطلبات، وٌجب تحوٌل الطلب الذي تتم المصادلة علٌه إدارٌا، 

بالنسبة للطلبات التً ال تتم المصادلة . بصورة محوسبة، للتشخٌص األمنً

علٌها إدارٌا، ٌجب أن تتولف معالجتها إلى حٌن ترتٌب الموضوع وإكمال 

  .النوالص ممابل وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

من " الزوار"ٌجب أن ٌتم إدخال الرد على التشخٌص التفصٌلً إلى منظومة  (3

  .لبل الجهة التً أجرت التشخٌص

- بالنسبة للطلبات التً تم رفضها، ٌجب إغالق إجراءات معالجة الطلب  (4

ٌجب إبالغ وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة بشأن الرفض 

  . األمنً من لبل المسؤول عن سجل السكان

إمكانٌة إصدار " الزوار"تتٌح الموافمة األمنٌة على الطلب فً منظومة  (5

 .رخصة الزٌارة

ٌجب أن تتم طباعة التراخٌص التً تمت الموافمة علٌها، من لبل المسؤول  (6

  .عن سجل السكان وتسلٌمها لوزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

 .تموم السلطة الفلسطٌنٌة بتسلٌم رخصة الزٌارة لرجل األعمل فً األردن (7

تُشّكل رخصة الزٌارة تأشٌرة لدخول رجل األعمال األردنً إلى مناطك  (8

  . ٌهودا والسامرة عن طرٌك جسر ألنبً
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 صفحات 4ٌتضمن األمر 
 

تتم حتلنة الدخول والخروج مجددا إلى األردن، أوتوماتٌكا، فً منظومة  (9

  . عن طرٌك واجهة التواصل والتماس مع منظومة وزارة الداخلٌة" الزوار"

 :إٌضاحات وتشدٌدات بالنسبة لمراحل معالجة طلبات تراخٌص الزٌارات التجارٌة .5

 :إدخال الطلب إلى الحاسوب  .أ

ٌجب أن ٌتم إدخال بٌانات الزائر بصورة دلٌمة بناء على صورة وثٌمة السفر  (1

  . فمط

ٌجب إدخال فترة الدخول ومدة الزٌارة بناء على نوع الطلب - مواعٌد الرخصة  (2

 :وبموجب لرار منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة

المجال الزمنً الذي ٌُسمح خالله بدخول الزائر إلى المنطمة - الدخول فترة (1)

  .(بالحد األلصى حتى شهر واحد من ٌوم إجراء التشخٌص األمنً)

المدة الزمنٌة المصادق علٌها لمكوث الزائر من ٌوم دخوله - مدة الزٌارة  (2)

 . (حتى ثالثة أشهر)إلى المنطمة 

  :إجراء الفحص اإلداري .ب

بعد إدخال الرخصة، ٌجب على المسؤول عن سجل السكان إجراء عدد من  (1

الفحوص التً تهدف للحصول على معلومات حول الزائر والداعً من أجل بلورة 

رفض الطلب / مولف بالنسبة لمتابعة معالجة أمر رخصة الزٌارة، الموافمة على

  . على خلفٌة إدارٌة

ٌجب أن ٌتم إجراء هذه الفحوص تحت عنوان الفحص اإلداري، بصورة  (2

  :والتً علٌها أن تسفر عن المعطٌات التالٌة" الزوار"أوتوماتٌكٌة بواسطة منظومة 

 .المدعو إلى المنطمة (وتأخٌرات)تارٌخ زٌارات  (1)

   .هل سبك للمدعو أن حمل فً السابك بطالة هوٌة فلسطٌنٌة تابعة للمنطمة (2)

 .مؤشرات حول مكوث الجهة الداعٌة خارج البالد (3)

 .هل كان هنالن زوار متأخرون على اسم الداعً (4)
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 صفحات 5ٌتضمن األمر 
 

  :الفحوص األمنٌة .ت

ٌجب أن ٌتم تحوٌل لائمة رجال األعمال األردنٌٌن للتشخٌص األولً فً لسم  (1

  .تشخٌص األجانب فً جهاز األمن العام، من أجل إعطاء رد تشخٌصً

ٌكون رد جهاز األمن العام سارٌا لمدة سنة، ٌكون بإمكانهم خاللها المٌام  (2

  .بزٌارات لمدة تصل إلى ثالثة أسابٌع فً كل زٌارة

خالل هذه السنة، ال حاجة إلجراء تشخٌص أمنً لمن تم تشخٌصه وتم اإلبالغ  (3

لٌست هنالن مالحظات بشأن الحصول على "من لبل جهاز األمن العام بأنه 

ٌجب أن تتم إدارة جدول متابعة لتشخٌصات رجال ". رخصة زٌارة تجارٌة

األعمال األردنٌٌن لدى المسم المدنً األمنً لدى منسك نشاطات الحكومة فً 

  .المناطك الفلسطٌنٌة

خالل سنة من ٌوم إجراء التشخٌص، ال حاجة لتحوٌل الطلبات لتشخٌص جهاز  (4

من لبل " الزوار"األمن العام، وٌجب إدخال الرد على التشخٌص إلى منظومة 

  .المسم المدنً األمنً لدى منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة

مولف جهاز األمن العام بشأن / إذا طرأ أي تغٌٌر على بٌانات رجل األعمال (5

لائمة رجال األعمال، فً أي مرحلة تكون الرخصة فٌها ضمن الفحوص 

األمنٌة، فٌجب اإلبالغ والحصول على تصرٌح جدٌد من جهاز األمن العام، 

  .إدخال الموافمة األمنٌة على الطلب/ لبل إجراء التغٌٌر

ٌجب على المسؤول عن سجل السكان طباعة تراخٌص الزٌارة التً كان رد  (6

التشخٌص بشأنها إٌجابٌا، وتسلٌمها إلى مندوب وزارة الشؤون المدنٌة فً 

 . السلطة الفلسطٌنٌة

بالنسبة للزائر الذي تم رفضه أمنٌا، ٌجب عدم طباعة رخصة زٌارة له،  (7

  . وإبالغ السلطة الفلسطٌنٌة بدواعً الرفض
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 صفحات 6ٌتضمن األمر 
 

دخول أصحاب تراخٌص الزٌارة التجارٌة إلى مناطق ٌهودا والسامرة عن طرٌق  .ث

 :حسر ألنبً

ٌجب تنسٌك دخول رجال األعمال األردنٌٌن من أصحاب تراخٌص الزٌارة  (1

  . التجارٌة، تفصٌلٌا، مع جسر ألنبً

ٌجب أن ٌمر رجال األعمال المذكورٌن وفما لنظام مرور الشخصٌات بالغة  (2

  . األهمٌة، وبألل لدر ممكن من التأخٌر على المعبر

ٌجب تحوٌل لائمة رجال األعمال لمكتب االرتباط فً جسر ألنبً لبل  (3

  .الموعد المحدد لعبورهم

ٌجب على مكتب االرتباط فً جسر ألنبً تنسٌك مرورهم مع الجهات  (4

  . األمنٌة وسلطة المطارات فً المعبر

ٌجب أن ٌكون مرور رجال األعمال عبر ألنبً بمرافمة مندوب مكتب  (5

االرتباط فً الجسر، والذي علٌه التأكد من مرورهم بأسرع ما ٌمكن ودون 

  . تأخٌر
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 صفحات 7ٌتضمن األمر 
 

 تخطٌط معالجة رخصة زٌارة تجارٌة - الملحق أ

 

 

 

 

                                                                   

 

  

            

                                                                   

 

                                     

                                                                    

                                                               

 

 

                                                             

 

 

           

                                                        

                                                 

                                  

 

 

 

                                                                   

   

 

 

 

تلمً لائمة رجال األعمال المطلوب دخولهم من 
السلطة الفلسطٌنٌة، وتحوٌلها لتشخٌص جهاز 

 (الساري لمدة سنة)األمن العام 

فحص والتأكد من أن رجل األعمال 
مشمول ضمن المائمة التً تم تشخٌصها 

فً - لمدة سنة من لبل جهاز األمن العام 
 المسم المدنً األمنً 

الموافمة على الطلب من لبل منسك نشاطات 
الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة وإدخال البٌانات إلى 

من لبل المسؤول عن سجل " الزوار"منظومة 
 "الحجر المتدحرج"فرع / السكان

إدخال الموافمة األمنٌة وتحوٌل رخصة 
 الزٌارة إلى المرفمات الجاهزة للطباعة

إجراء فحص إداري من لبل المسؤول 
 عن سجل السكان

طباعة رخصة الزٌارة التجارٌة من لبل 
المسؤول عن سجل السكان وتسلٌمه 

 للسلطة الفلسطٌنٌة

تنسٌك دخول رجال األعمال عن طرٌك 
جسر ألنبً وفما لنظام دخول الشخصٌات 

 البالغة األهمٌة

رفض طلب 
رخصة الزٌارة 
وإبالغ السلطة 

 الفلسطٌنٌة

تلمً طلب تفصٌلً لرخصة زٌارة تجارٌة من 
 وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

 رفض

إكمال / تصحٌح
 البٌانات

 غٌر سلٌم

 غٌر موجود
التحوٌل لتشخٌص 
 جهاز األمن العام

 (لمدة سنة)
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 صفحات 8ٌتضمن األمر 
 

 نموذج لرخصة زٌارة تجارٌة- الملحق ب 
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