
  : إلى جونس حأشيرةال

 :  شروط الحصول على جأشيرة إلى جونس

 ٔأانًفعٕل  ساس٘ قٕيٙكاٌ حايال نجٕاص سفش  إنٗ انثالد انرَٕسٛح إال إرا انذخٕل أجُثٙ ٘ال ًٚكٍ أل

 .دخٕل إنٗ ذَٕس يرحصال عهٗ ذأشٛشج

 .تانخاسج ٓاانحصٕل عهٗ ذأشٛشج انذخٕل إنٗ ذَٕس يٍ سفاساذ ٚجة

َرثاِ عهٗ أٌ ٚعا اإلأٚشجٗ  ،أشٓش يٍ يٕعذ انسفش 6جٕاصاخ انسفش صانحح تًا ال ٚقم عٍ ٚجة أٌ ذكٌٕ 

  .ًٕٚيا، ٔفٙ تعط انحاالخ عذج أساتٛع 02انًٕافقح عهٗ انرأشٛشج قذ ذسرغشق 

 : أنواع الحأشيرات الحونسية

 :  جأشيرات اإلقامة

يٍ انًذج انًحذدج ترأشٛشج  أكثشال ًٚكٍ نألجُثٗ انزٖ نى ٚرحصم عهٗ ذأشٛشج اإلقايح أٌ ٚثقٗ تانثالد انرَٕسٛح 

 .ذفاقٛح اإلعفاءئتانذخٕل أٔ انًُصٕص عهٛٓا 

 :  اإلقامة المؤقحة ةجأشير

تانثالد انرَٕسٛح أٔ انزٍٚ  اإلسرقشاسانُٓائًٗٚكٍ يُح ذأشٛشاخ اإلقايح انًؤقرح نألجاَة انزٍٚ نٛسد نٓى َٛح 

ٚجة                             .                                           ذشفط انسهطح يُحٓى ذأشٛشج اإلقايح انعادٚح

ذأشٛشج إقايح يؤقرح أٌ ٚثٍٛ أسثاب إقايرّ ٔال ًٚكٍ يُحّ انرأشٛشج إال  انشاغة فٙ انحصٕل عهٗ األجُثٙعهٗ 

و يثاششج يُٓح أٔ ذجاسج أثثد أَّ دخم انثالد انرَٕسٛح تصفح قإََٛح ٔأٌ نّ يٕسد سصق تٓا، ٔأيا إرا كاٌ ٚعرض

فعهٛح أٌ ٚذنٗ تشخصح فٗ رنك يٍ انٕصاسج انرٗ ًٚٓٓا األيش، ٔال ًٚكٍ نّ يثاششج ْاذّ انًُٓح أٔ انرجاسج قثم 

 .أٌ ٚرحصم عهٗ انرأشٛشج

 : اإلقامة الخاصة برجال األعمالة جأشير

يُح انًسرثًشٍٚ يٍ تٍٛ سجال األعًال األجاَة انًسرقشٍٚ ترَٕس يُز سُح عهٗ األقم ذأشٛشج إقايح  ًٚكٍ

 .يؤقرح صانحح نًذج خًس سُٕاخ ٔقاتهح نهرجذٚذ

 المرور جرانزيث: جأشيرة

ٚجة انحصٕل عهٗ انرأشٛشج يٍ انسفاساخ ٔ  أٚاو 7ذسًح ْزِ انرأشٛشج تاإلقايح فٙ ذَٕس فرشج ال ذرجأص 

انرَٕسٛح فٙ انخاسج قثم انذخٕل إنٗ ذَٕس، حٛث ذشفط انسهطاخ إعطاء انرأشٛشج فٙ َقاغ انحذٔد نذٔاع 

 أيُٛح.

  جأشيرة الدخول:

ٕٚيا ٔذًُح ْزِ انرأشٛشج يٍ  02ذسًح ْزِ انرأشٛشج تانذخٕل إنٗ ذَٕس ٔ اإلقايح فٛٓا خالل يذج ال ذرجأص 

سرثُائٛح ًٚكٍ يُح انرأشٛشج نألجاَة انزٍٚ اإلفٙ انحاالخ  ،سجقثم انجٓاخ انقُصهٛح أٔ انذتهٕياسٛح فٙ انخا

 .ٚقًٌٕٛ فٙ دٔل ال ٕٚجذ فٛٓا ذًثٛم دتهٕياسٙ ذَٕسٙ

يٕاغُٕ انثهذاٌ انعشتٛح انرانٛح ٚحراجٌٕ أل٘ ٔاحذج يٍ انرأشٛشذٍٛ أعالِ: االسدٌ، يصش، انسٕداٌ، فهسطٍٛ، 

 .ياساخ انعشتٛح انًرحذجاإلسٕسٚا، نثُاٌ، انصٕيال، انًٍٛ، انعشاق، انكٕٚد، 

 



 

 الوثائق المطلوبة : 

 جٕاص انسفش

 تحجى ٔ ًَٕرج انصٕس فٙ جٕاصاخ انسفش صٕسذاٌ شًسٛراٌ

 َسخح عٍ حجض ذزكشج انسفش

 ئرًاٌاإلَسخح عٍ تطاقح 

 ذصالنإلَسخح عٍ حجض انفُذق أٔ دعٕج يٍ انًعٛف فٙ ذَٕس )ٚجة أٌ ذرعًٍ انذعٕج يعهٕياخ 

تًا فّٛ انعُٕاٌ ٔانرٕقٛع  –تانًعٛف ٔانضائش، انغشض يٍ انضٚاسج، يذج انضٚاسج، ٔانرأكٛذ يٍ اإلقايح 

 . (ٔانراسٚخ

ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ إيا َسخح يٍ صفحح انًعهٕياخ فٙ ٔ  إنٗ ذقذٚى يا ٚثثد إقايح انًعٛف فٙ ذَٕس تاإلظافح

ٚجة ذقذٚى َسخح يٍ ذصاسٚح إقايرٓى  جٕاصاخ سفشْى انرَٕسٛح أٔ إرا نى ٚكٍ انًعٛف يٕاغٍ ذَٕسٙ،

 .(انرَٕسٛح ٔصفحح انًعهٕياخ فٙ )جٕاصاخ سفشْى


