نشـرة إخباريــة

اإلصدار السادس  -أيلول 2016

عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم
طلبات التأشيرة الصينية

في هذا اإلصدار:
عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية
الص يني :قمة الـ 20تحقق تقدما في
الرئيس ّ
بناء اقتصاد عالمي شامل
المتطلبات للحصول على تأشيرة عمل فئة Z

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 موظفونا بمساعدة الجمهور
وتقديم المعلومات الالزمة للحصول على تأشي رات
جمهورية الصين الشعبية.
رؤيتنا:
أن يكون مركز أبوغ زاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية األول في مجال خدمات التأشي رات،
وفي مجال تعزيز األعمال والريادة من خالل خب راتنا
التي تعتمد على إدارة راشدة تتطلع قدماً نحو التطوير
المستمر بشفافية والت زام.
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

صيني :قمة الـ 20تحقق تقدما في بناء اقتصاد عالمي شامل
الرئيس ال ّ
هانغتشو  3أيلول ( 2016شينخوا)  -قال
الرئيس الصيني شي جين بينغ أن مجموعة
الـ  20حققت تقدما هذا العام في ثالثة مجاالت
لبناء اقتصاد عالمي شامل.
وأضاف شي في كلمته التي القاها في الحفل
االفتتاحي في قمة اعمال الـ  20في مدينة
هانغتشو شرقي الصين أن «مجموعة الـ 20
هذا العام وألول مرة وضعت مسألة التنمية
امام ووسط خطة السياسة الكلية العالمية».
وبين أن هذه هي أول مرة تقوم خاللها
مجموعة الـ  20بوضع خطة عمل لتطبيق
خطة  2030للتنمية المستدامة وإقامة تعاون
لدعم التصنيع في الدول االفريقية والدول
األقل نموا.

وقال إن إعادة الهيكلة الصناعية أثرت على
صناعات ومجتمعات مختلفة حول العالم،
مؤكدا على أن جميع االط راف تعهدت بالعمل
من أجل تطبيق اتفاقية باريس حول التغير
المناخي في وقت مبكر.

ولفت الرئيس إلى أن القضاء على الفقر
والجوع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة
ليس فقط مسؤولية اخالقية للمجتمع الدولي
وانما يساعد أيضا على تحرير الطلب الفعال
الال محد ود.

وقال شي «إننا شكلنا أيضا خطط عمل
مشتركة حول إمكانية وصول الطاقة وكفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة وريادة االعمال
وعمقنا التعاون في األمن الغذائي والز راعة».

وأضاف شي أن معامل جيني العالمي وصل
لحوالي  0.7أعلى من الدرجة المعروفة والتي
تصل إلى  ،0.6وفقا لإلحصائيات ،قائال «إن
هذا شيء يجب أن نعطيه اهتماما كبي را».

www.tag-visa.com

وأضاف «اننا نرعى احتياجات الطبقات
االجتماعية والمجتمعات المختلفة وخاصة
الطبقات المحتاجة ونشجع المناقشات بين
الدول المعنية حول اإلدارة العامة وتعديل
سياسات إعادة التوزيع».
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المتطلبات للحصول على تأشيرة عمل فئة Z

تأشيرة فئة Z
يتم منح هذه التأشيرة لألف راد الذين يقصدون
الصين للعمل
المتطلبات العامة
 جواز السفر ساري المفعول لمدة سبعة أشهرعلى األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين
متقابلتين على األقل للتأشيرة ،وإرفاق الجواز
القديم أيضاً.
 صورة عن جواز السفر. صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي تستخدمفي جواز السفر وتكون خلفيتها بيضاء.
 نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأبشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية .وخالفاً
لذلك ،سيتم رفض الطلب.
 يرجى المالحظة بأن الطلبات العاديةتستغرق 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 منقبل صاحب الطلب نفسه.
www.tag-visa.com

 لغير االردنيين يجب احضار صورة عنبطاقة االقامة في االردن أو ما ينوب عنها.
المتطلبات الخاصة لتأشيرة Z
 دعوة عمل حكومية (  )Zا لنسخةا الصلية و يجب ا ن توقع من ا لسفا رة
ا الحد -
ا لصينية في عما ن ( ا يا م
ا لثال ثاء  -ا لخميس من ا لساعة  9صبا حا
ا لى ا لساعة  12ظهرا ).
 صور عن جميع االوراق األصلية (سجلالشركة ،عقد العمل ....الخ).
 صوره عن الفحص الطبي .حسب النموذجالمرفق انقر هنا
نذكرك بالتالي:
ينبغي على الشخص الحاصل على تأشيره
من فئة  Zأن يتقد م في غضون ثالثين يوماً
(  30يوماً ) من تاريخ دخولهم ،مراجعة
مديريات الخروج/الدخول التابعة ألجهزة
األمن العام العاملة ضمن الحكومات
الشعبية أو من جهة أعلى من مستوى
المقاطعة ألماكن اإلقامة المقترحة إلصدار
تصاريح اإلقامة لأل جانب.
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