نشـرة إخباريــة

اإلصدار الخامس  -آب 2016

عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم
طلبات التأشيرة الصينية

في هذا اإلصدار:
عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية
أبوغزاله يستقبل الصحفيين الصينيين لبحث
دعم العالقات مع الصين
المتطلبات للحصول على تأشيرة سياحية فئة L

يعتبر مركز أبوغ زاله لخدمات تقديم طلبات التأشيرة
الصينية في عمان ،الوكيل الوحيد والمعتمد الذي
يمثل سفارة جمهورية الصين الشعبية لطلبات
التأشي رات للم واطنين والمقيمين في االردن.
هدفنا:
تمكين الم راجعين من تقديم طلبات التأشي رات في
جو مريح حيث يقوم موظفينا بمساعدة الجمهور
وتقديم المعلومات الالزمة للحصول على تأشي رات
جمهورية الصين الشعبية.
رؤيتنا:
بتقديم أفضل ما لدينا من خدمات لالرتقاء بتعزيز
األعمال والريادة من خالل خب راتنا التي تعتمد على
إدارة راشدة تتطلع قدماً نحو التطوير المستمر
بشفافية والت زام للنجاح.
موقعنا:
مبنى كلية طالل أبوغ زاله للدراسات العليا في ادارة
االعمال ،بناية رقم  -104شارع مكة  -عمان االردن.
مواعيدنا:
الدوام من يوم األحد وحتى يوم الخميس من الساعة
 08:30صباحاً وحتى  16:00عص راً

أبوغزاله يستقبل الصحفيين الصينيين لبحث دعم العالقات مع الصين

عمان  -استقبل سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله
وفدا صحفيا صينيا من جمعية الصحفيين
الصينيين ،بحضور ممثلين عن نقابة
الصحفيين االردنيين لبحث دور االعالم في
تطوير العالقات مع الصين اقتصاديا وثقافيا
وتعليميا.
ورحب بالوفد مؤكدا احت رامه وتقديره للعمل
الصحفي في العالم ،ولما له من دور بالغ
في مجال دعم النشاطات مختلف األعمال
واألنشطة.
وأكد الدكتور أبوغ زاله على عمق عالقته
الخاصة مع الصين والتي تربطه معها منذ
أكثر من عشرين عاما عندما أسس مكتبه في
مجال حماية الملكية الفكرية هناك لتكون
الشركة الخاصة األجنبية األولى التي تنشأ
في الصين في مجال الملكية الفكرية ،مشي را
إلى أن الشركة عضو في اللجنة الحكومية
االستشارية الصينية الخاصة بحقوق الملكية
الفكرية ،مؤكدا التطور البالغ في قوانين
الصين على مر السنين في هذا المجال لتكون
من أعلى المستويات في مجال الحماية في
العالم.
وأعرب عن فخره واعت زازه بثقة الحكومة
الصينية لتكون «طالل أبوغ زاله  -قسم
تأشي رات جمهورية الصين الشعبية» هي
www.tag-visa.com

الجهة الوحيدة المعتمدة في األردن لمنح
التأشي رات الصينية لألردنيين والعرب من
األردن ،كما وجه التحية إلى سعادة السفير
الصيني في عمان سعادة السيد بان ويفانغ
الذي يتابع مع مجموعة طالل أبوغ زاله الدولية
مختلف النشاطات المرتبطة ما بين المجموعة
وجمهورية الصين ،ويتم لمس اإلنجازات على
ارض الواقع.
ولفت الى الش راكة مع معهد طالل أبوغ زاله-
كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية في المنطقة
العربية ،مبينا أن المجموعة تعمل حالياً
بموجب اتفاق مع جامعة شان ين على وضع
خطة است راتيجية بموجب اتفاقية التعاون بين
المجموعة والصين لتعليم اللغة العربية في
إقليم الشمال في الصين ،حيث جاء االتفاق
بموجب توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين خالل زيارته إلى الصين في عام
.2015
وأضاف أن المجموعة ستقوم قريبا وباتفاق
مع وزارة الخارجية األردنية لوضع برنامج
خاص لتعليم كافة الطاقم الدبلوماسي في
الوزارة على اللغة الصينية ،األمر الذي يعكس
توجه الحكومة األردنية واهتمامها بالصين
والعالقات األردنية الصينية ،كما يتم المتابعة
إلنشاء الجامعة الصينية للعلوم الحرفية التي
أمر بها جاللة الملك عبدهللا الثاني.
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ولفت إلى أن االهتمام ما بين األردن والصين وحيث أن المجموعة أصبح لديها اآلن  86مكتبا حول
بالغ لتطوير العالقات الصينية حيث تم االتفاق العالم لفت إلى أن الصين تم تأسيس ثالثة مكاتب
على إنشاء «القرية الصينية» في األردن لتكون فيها في كل من شنغهاي وبكين وهونغ كونغ.
مق را للعديد من النشاطات الصينية يتم فيها
تعليم الطب والثقافة الصينية ،وطهي المأكوالت من جانبه أعرب الوفد عن إعجابه واعت زازه
بالجهود واإلنجازات التي قدمها الدكتور أبوغ زاله
الصينية ،ومرك زا للتسوق والضيافة.
لدعم وتطوير العالقات العربية الصينية.
وأضاف انه يتم عربيا د راسة إنشاء مجلس عربي
صيني يضم ممثلي القطاع الخاص في الصين ويشكل الوفد الضيف مجموعة من الصحفيين
والبالد العربية ،حيث عبر في هذا المجال عن العاملين في صحف ومحطات تلفزة وإذاعة
اعت زازه بلقاء الرئيس الصيني الذي كرمه ضمن مرموقة في الصين ،والتي تتمركز غالبيتها
عشر شخصيات عربية ومنحها جائزة المساهمات في مدينة شنغهاي ،حيث تأسست الجمعية في
البارزة للصداقة الصينية العربية في أول مبادرة تشرين الثاني من عام  ،1937تضم أكثر من
 750،000من الصحفيين.
صينية من نوعها.

المتطلبات للحصول على تأشيرة سياحية فئة L

تصدر هذه التأشيرة لألف راد الذين يعتزمون زيارة
الصين بهدف السياحة.
المتطلبات العامة:
•جواز السفر ساري المفعول لمدة سبعة أشهر
على األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين
متقابلتين على األقل للتأشيرة ،وإرفاق الجواز
القديم أيضاً.
www.tag-visa.com

•صورة عن جواز السفر.
•صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي
تستخدم في جواز السفر وتكون خلفيتها
بيضاء.
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ
بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية .وخالفاً
لذلك ،سيتم رفض طلبك.
•يرجى المالحظة بأن الطلبات العادية تستغرق
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ستة أيام عمل على األقل ،وتستغرق الجنسيات العراقية
الطلبات المستعجلة اربعة أيام عمل على باإلضافة الى المتطلبات العامة المذكورة
األقل ،بينما الطلبات المستعجلة لمدة يوم سابقا:
واحد تقدم للهيئات الحكومية والدبلوماسية  .1دعوة حكومية أصلية موقعة من القنصل
في السفارة الصينية في االردن( .ال يقل عدد
بعد موافقة السفارة الصينية عليها.
•يجب تقديم طلب الحصول على التأشيرة االشخاص في هذه الدعوة عن خمسة اشخاص).
 .2إقـامة أردنية ساريه المفعول لستة اشهر.
من قبل صاحب الطلب نفسه.
•لغير االردنيين يجب إحضار صورة عن مالحظة تصدر التأشيرة على ورقة خارجية
بطاقة االقامة في االردن أو ما ينوب عنها .وليس على جواز السفر ويجب على جميع
االشخاص المذكورين فيها الدخول الى
االراضي الصينية في نفس الوقت.
المتطلبات الخاصة لتأشيرة L
 صوره عن حجز تذكرة الطي ران (ذهاب وإياب)الجنسيات السورية:
•صوره عن حجز الفندق.
باإلضافة الى المتطلبات العامة المذكورة
•كشف حساب بنكي ال يقل عن $ 6000
•اذا كان هناك كتاب دعوة صادر عن هيئة سابقا:
معنية أو شخص في الصين ينبغي أن 1.1دعوة حكومية أصلية موقعة من القنصل
في السفارة الصينية في األردن.
يحتوي الكتاب على:
 المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب (االسم 2.2كرت اإلقامة األبيض (صورة على الوجهين)3.3ارفاق خطة كاملة بالرحلة الى الصين
الكامل ،الجنس ،تاريخ الميالد ،إلخ).
تحتوي على تواريخ دقيقة وعناوين كاملة
 المعلومات المتعلقة بالزيارة المخططةوارقام هواتف لالماكن الم راد زيارتها.
(تاريخ الوصول والمغادرة ،مكان/األماكن
المنوي زيارتها ،إلخ).
 المعلومات المتعلقة بالجهة الصادرة عنها الجنسيات الباكستانية:الدعوة (االسم ،رقم تلفون جهة االتصال ،التقديم من البلد االصلي والمتطلبات حسب ما
العنوان ،الختم الرسمي ،توقيع الممثل تطلبه السفارة الصينية هناك.
الرسمي أو الشخص المرسل الدعوة).
* الجنسيات اليمنية
* اذا كان كشف الحساب البنكي مقدم من باإلضافة الى المتطلبات العامة المذكورة
شخص آخر غير مقدم الطلب يجب اثبات سابقا:
صلة الق رابة بين صاحب الحساب ومقدم 1.1دعوة حكومية سياحية اصلية موقعة من
القنصل في السفارة الصينية في االردن.
الطلب (اي وثيقة رسميه تثبت صلة الق رابة
2.2إقـامة أردنية ساريه المفعول لستة اشهر.
غير جواز السفر).
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