نشـرة إخباريــة

اإلصدار الرابع  -تموز 2016

مركز أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات التأشيرة
الصينية

في هذا اإلصدار:
مركز أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات التأشيرة
الصينية
جاللة الملك عبد هللا الثاني يمنح الدكتور طالل
أبوغزاله وسام االستقالل من الدرجة األولى
المتطلبات للحصول على تأشيرة تجارية فئة M

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 التأشيرة.
رؤيتنا:
االستم رار في تقديم أفضل الخدمات من خالل خب راتنا
وإدارتنا التي تتطلع قدماً نحو التطوير المستمر
بشفافية والت زام ،للبقاء في المقدمة.
موقعنا
مبنى كلية طالل أبوغ زاله للدراسات العليا في ادارة
االعمال ،بناية رقم  -104شارع مكة  -عمان األردن.
مواعيدنا
الدوام من يوم األحد وحتى يوم الخميس
من الساعة  08:30صباحاً وحتى  4:00عص راً
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جاللة الملك عبد هللا الثاني يمنح الدكتور طالل أبوغزاله وسام االستقالل من الدرجة األولى

عمان  -منح جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة األردنية الهاشمية
سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله وسام االستقالل من الدرجة األولى.
وجاء الوسام من جاللة الملك تقدي راً إلسهامات أبوغ زاله المتميزة والريادية في تحقيق العديد من
اإلنجازات في القطاعات االقتصادية والتعليمية والتقنية ،ودوره في إب راز صورة األردن المعرفية
ً
فضال عن مباد راته في تنمية المجتمعات المحلية في إطار
ورسالته الحضارية عربياً ودولياً،
المسؤولية المجتمعية.
وأعرب سعادة الدكتور أبوغ زاله عن شكره وامتنانه لجاللة الملك على هذا التكريم الملكي،
وهذه الثقة الغالية ،مضيفا أنه بهذا التكريم يصبح أكثر حرصا على تنفيذ رسالته ،وأكثر شعورا
بالمسؤولية .وأضاف أنه جاء إلى هذا الوطن الجئا قرر أن يصنع من نقمة المعاناة الفلسطينية
نعمة وقرر أن يصنع من نعمة المواطنة األردنية رسالة خدمة المجتمع ،وقال «لقد أعطيتموني
وطنا ثانيا أعتز به وعلمتموني حب أهله شك را لكم».
وقد جاء هذا التكريم في االحتفال الوطني الكبير ،الذي أقيم في قصر رغدان العامر يوم أمس،
بمناسبة عيد استقالل المملكة السبعين ،بحضور جاللة الملكة رانيا العبدهللا ،وسمو األمير
الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد ،حيث تم خالل الحفل تكريم عددا من المتميزين تقدي را
لتميزهم وعطائهم ومساهماتهم الريادية في مسيرة البناء والعطاء للمملكة.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو األم راء واألمي رات ،والسادة األش راف ،وكبار المسؤولين
المدنيين والعسكريين ،وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة ،وعدد من ممثلي
الفعاليات الشعبية واألح زاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
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المتطلبات للحصول على تأشيرة تجارية فئة M

تصدر هذه التأشيرة لألف راد الذين يعتزمون
الذهاب إلى الصين لغايات التجارة والصفقات
التجارية.
المتطلبات العامة:
•جواز السفر ساري المفعول لمدة سبعة
أشهر على األقل ويحتوي على صفحتين
فارغتين متقابلتين على األقل للتأشيرة،
وإرفاق الجواز القديم أيضاً.
• صورة عن جواز السفر.
•صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي
تستخدم في ج واز 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 ستة أيام عمل على األقل،
وتستغرق الطلبات المستعجلة أربعة
أيام عمل على األقل ،بينما الطلبات
المستعجلة لمدة يوم واحد تقدم للهيئات
الحكومية والدبلوماسية بعد موافقة السفارة
الصينية عليها.

•يجب تقديم طلب الحصول على التأشيرة
من قبل صاحب الطلب نفسه.
•لغير االردنيين يجب إحضار صورة عن
بطاقة اإلقامة في األردن أو ما ينوب عنها.
المتطلبات الخاصة لتأشيرة M
إحضار كتاب دعوة من أي شركة أو مصنع
او مكتب شحن باللغتين الصينية واإلنجليزية
وفيها االسم كامال ورقم جواز السفر ،وأن تكون
مروّسة ومختومة وموقعة ،وارفاقها مع الطلب
عند التقديم.
مالحظة :
عند التقديم ألول مرة يجب إرفاق مايلي:
1.1سجل تجاري ورقم ضريبي للشركة الداعية
في الصين.
2.2كتاب عمل (أو سجل تجاري ألصحاب
الشركات) باللغة اإلنجليزية.
3.3كشف حساب بنكي شخصي لمدة ستة أشهر.
4.4إذا كانت تكاليف السفر على حساب الشركة
التي تعمل لديها يجب إحضار كشب راتب
لمدة ستة أشهر  +كتاب تغطية  +كشف
حساب الشركة لمدة ست أشهر
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2.2أرفاق إقـامة أردنية ساريه المفعول لستة
5.5الجوازات القديمة.
أشهر.
6.6يجوز إحضار دعوة من معرض تجاري
معتمد.
الجنسيات السورية:
باإلضافة للمتطلبات االساسية أعاله يجب أخذ 1.1دعوة حكومية اصلية موقعة من القنصل
في السفارة الصينية في االردن.
ما يلي بعين االعتبار وفقا للجنسية:
2.2بطاقة أمنية.
الجنسيات الليبية:
الجنسيات الباكستانية:
1.1التواجد في األردن عند تقديم الطلب
1.1دعوة حكومية اصلية موقعة من القنصل
2.2أرفاق كشف حساب بنكي
في السفارة الصينية في االردن.
3.3أرفاق كتاب عمل أو سجل تجاري
4.4أرفاق دعوة حكـــــومية موجـهة للسفارة 2.2إقـامة أردنية ساريه المفعول لستة أشهر.
الصينية في األردن.
الجنسيات اليمنية:
1.1دعوة حكومية اصلية موقعة من القنصل
الجنسيات العراقية:
في السفارة الصينية في االردن.
1.1أرفاق دعوة حكومية أصلية موقعة من
2.2إقـامة أردنية ساريه المفعول لستة أشهر
القنصل في السفارة الصينية في االردن.
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