مينــاء صحـــار
إجراءات الحصول على تصريح الدخول عبر اإلنترنت
أنواع التصاريح
يجب أن يكون لدى كل شخص يدخل ميناء صحار تصريح دخول الميناء .وهناك ثالثة أنواع مختلفة من التصاريح:
نوع التصريح

مالحظات

تصريح مؤقت ( 10 -1ايام)

ال يمكــن طلــب التصريــح إال مــن قبــل الشــركات المســتثمرة فــي المينــاء وتتــم الموافقــة
علــى الطلــب بواســطة النظــام (للــزوار ومقدمــي الخدمــات)

تصريح مؤقت
(>  10أيام  3 -أشهر)

ال يمكــن طلــب التصريــح إال مــن قبــل الشــركات المســتثمرة فــي المينــاء وتتــم الموافقــة
علــى الطلــب بواســطة أمــن المينــاء بشــرطة عمــان الســلطانية (لشــركات المقاولــة ألعمــال
قصيــرة األجــل)

تصريح دائم
(>  3أشهر  -عامين)

ال يمكــن طلــب التصريــح إال مــن قبــل الشــركات المســتثمرة فــي المينــاء وتتــم الموافقــة
علــى الطلــب بواســطة شــرطة عمــان الســلطانية وطباعتــه مــن قبــل القســم األمنــي
بشــركة مينــاء صحــار (لشــركات المقاولــة لألعمــال علــى المــدى الطويــل والموظفيــن).

التعريف بالسالمة

يعــد التعريــف بالســامة خطــوة إلزاميــة لجميــع األشــخاص الراغبيــن فــي الدخــول إلــى مينــاء صحــار باســتثناء الــزوار ليــوم
واحــد .يجــب أن يعطــى مقــدم الطلــب دورة التعريــف قبــل تســليم التصريــح .ويحتفــظ مقــدم الطلــب بســجل الحضــور
للــدورة التعريفيــة ويقدمــه إلــى المكتــب الرئيســي لشــركة مينــاء صحــار.

إصدار تصريح الدخول إلى الميناء

يســمح للشــركات المســتثمرة بالمينــاء بإصــدار تصاريــح لموظفيهــم واألطــراف المتعاقــدة معهــم والضيــوف .يجــب أن
يتــم طلــب الحصــول علــى التصاريــح عبــر النظــام اإللكترونــي للحصــول علــى التصاريــح كمــا هــو منصــوص عليــه مــن قبــل
مينــاء صحــار ويجــب أن يكــون التاريــخ دقيقــا .يجــب علــى شــركة مينــاء صحــار الصناعــي إنشــاء إســم المســتخدم وكلمــة
المــرور لجميــع المســتخدمين المرخــص لهــم مــن قبــل الشــركات المســتثمرة بإصــدار تصاريــح الدخــول .ال يجــوز أن تتجــاوز
صالحيــة التصريــح صالحيــة البطاقــة المدنيــة العمانيــة .ويحصــل الــزوار (غيــر المقاوليــن واليتطلــب لخضــوع الــي لبرنامــج
تعريفــي او وجــود صــورة بالتصريــح ) علــى تصريــح لدخــول المينــاء لمــدة يــوم واحــد فقــط!
ويكــون تصريــح الدخــول ســا ٍر بمجــرد طباعتــه مــن قبــل المســتخدم (التصريــح المؤقــت) أو مــن قبــل شــركة مينــاء صحــار
الصناعــي (التصريــح الدائــم).
عــاوة علــى ذلــك ،يجــب علــى الشــركة المســتثمرة التواصــل مــع شــركة مينــاء صحــار الصناعــي فــي حالــة وجــود أي
استفســار  /أو مســألة عبــر البريــد اإللكترونــي freezone.gatepass@soharportandfreezone.com :أو الهاتــف النقــال:
99239714

إجراءات إصدار تصريح الدخول المؤقت ( 10-1أيام)
.1

الدخول إلى موقع إستخراج تصاريح الدخول عبر اإلنترنت على الموقعwww.soharportandfreezone.com :

.2

أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور التي أعطيت لك مسبقًا بواسطة شركة ميناء صحار الصناعي

.3

قم بإدراج البيانات الصحيحة في اإلستمارة الرقمية

.4

قم بتقديم الطلب

.5

ســوف يقــوم النظــام بالموافقــة علــى التصريــح وســتتلقى إخطــارًا بالبريــد اإللكترونــي مرفــق معــه تصريــح الدخــول
إلــى المينــاء .عليــك القيــام بتحميــل هــذا المرفــق وطباعتــه
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إجراءات إصدار تصريح الدخول المؤقت (>  10أيام  3 -أشهر)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الدخول إلى موقع إستخراج تصاريح الدخول عبر اإلنترنت على الموقعwww.soharportandfreezone.com :
أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور التي أعطيت لك مسبقًا بواسطة شركة ميناء صحار الصناعي
قم بإدراج البيانات الصحيحة في اإلستمارة الرقمية
قم بتقديم الطلب
بمجــرد الموافقــة علــى التصريــح المؤقــت بواســطة شــرطة عمــان الســلطانية ،ســتتلقى إخطــارًا بالبريــد اإللكترونــي
وعندهــا يمكنــك إســتالم التصريــح مــن شــركة مينــاء صحــار الصناعــي.
وإذا تــم رفــض التصريــح المؤقــت مــن قبــل شــرطة عمــان الســلطانية ســتتلقى إخطــارًا بالبريــد اإللكترونــي بأســباب
الرفــض.

إجراءات إصدار تصريح الدخول الدائم (>  3أشهر  -عامين)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الدخول إلى موقع إستخراج تصاريح الدخول عبر اإلنترنت على الموقعwww.soharportandfreezone.com :
أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور التي أعطيت لك مسبقًا بواسطة شركة ميناء صحار الصناعي
قم بإدراج البيانات الصحيحة في اإلستمارة الرقمية
قم بتقديم الطلب
بمجــرد الموافقــة علــى التصريــح الدائــم بواســطة شــرطة عمــان الســلطانية ،ســتتلقى إخطــارًا بالبريــد اإللكترونــي
وعندهــا يمكنــك إســتالم التصريــح مــن شــركة مينــاء صحــار الصناعــي.
وإذا تــم رفــض التصريــح الدائــم مــن قبــل شــرطة عمــان الســلطانية ســتتلقى إخطــارًا بالبريــد اإللكترونــي بأســباب
الرفــض.

الرسوم

 .1الرسوم بالنسبة لتصريح الدخول المؤقت مجانية
 .2الرسوم بالنسبة لتصريح الدخول الدائم ستكون  5/-ر.ع

اإلجراءات في بوابة دخول الميناء
.1

.2
.3
.4
.5
.6

يتــم تشــغيل البوابــات مــن قبــل شــرطة عمــان الســلطانية ويتــم التحكــم فيهــا بواســطة النظــام اآللــي لدخــول
الموقــع
البوابات بها ممرات مخصصة للسيارات والحافالت والشاحنات
إذا كان بالســيارة شــخص واحــد مصــرح لــه بدخــول المينــاء (الســائق فقــط) :يقــوم الســائق بمســح تصريــح الدخــول علــى
القــارئ وســوف يتمكــن مــن الدخــول عبــر بوابــة المينــاء
إذا كان بالســيارة مــن  2إلــى  5أشــخاص مصــرح لهــم بدخــول المينــاء (الســائق وحتــى  4ركاب) :يقــوم الســائق بمســح
كافــة تصاريــح الدخــول علــى القــارئ وســوف يتمكنــون مــن الدخــول عبــر بوابــة المينــاء
الحافــات أو المركبــات التــي بهــا أكثــر مــن  5أشــخاص مصــرح لهــم بدخــول المينــاء :ســيتم دخــول جميــع الــركاب مــن
خــال البــاب الدوارويقــوم الســائق بمســح تصريــح الدخــول علــى القــارئ وســيتمكن مــن الدخــول عبــر بوابــة المينــاء
سيتم رفع الحاجز للتمكن من الدخول إذا كان التصریح سارٍ /التصاريح سارية المفعول.

اإلستثناءات

وال يجــوز إال لشــرطة عمــان الســلطانية القيــام بإســتثناءات فــي هــذه اإلجــراءات ،علــى ســبيل المثــال فــي حالــة وجــود
مجموعــات كبيــرة مــن الــزوار أو المندوبيــن الرفيعــي المســتوى أو الــزوار المهميــن جــدا.

ساعات عمل نظام الحصول على التصاريح عبر اإلنترنت

يعمــل نظــام الحصــول علــى تصاريــح دخــول المينــاء عبــر اإلنترنــت وشــرطة عمــان الســلطانية فــي البوابــات الرئيســية
علــى مــدار  24ســاعة كل أيــام األســبوع .وتتوفــر موافقــة شــرطة عمــان الســلطانية خــال أيــام العمــل خــال األوقــات
(من  7:00صباحا وحتى  5:00مساء).

إخالء المسؤولية

كل شــركة مســتثمرة هــي المســؤولة عــن موظفيهــا والمتعاقديــن معهــا والزائريــن وإمتثالهــم إلجــراءات الحصــول علــى
تصريــح دخــول المينــاء والنظــم واللوائــح الخاصــة بالمينــاء.
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