نشـرة إخباريــة

اإلصدار العاشر  -كانون الثاني ٢٠١٧

عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم
طلبات التأشيرة الصينية

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.

في هذا اإلصدار:
عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية
المجلس االقتصادي واالجتماعي يستضيف
طالل أبوغزاله للحديث عن ندوة بعنوان نحو
مجتمع أردني معرفي يهدف لتحقيق ناتج قومي
مائتي مليار دوالر في عام 2040
مدينة غوانجو (كوانـــــزو) البوابة االقتصاديّة
والوجهة التي يقصدها ُم عظم ُت جّ ــــار العالم
عطلة عيــد الربيـــــع الصينـي
من التأشيرات اللتي يقدمها مركزنا :تأشيرة فئــــة
Q1

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

المجلس االقتصادي واالجتماعي يستضيف طالل أبوغزاله للحديث عن ندوة بعنوان نحو مجتمع
أردني معرفي يهدف لتحقيق ناتج قومي مائتي مليار دوالر في عام 2040
ندرس ونعالج مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية
والتعليمية وغيرها اآلنية ولكن دون جدوى على
المدى المتوسط والبعيد.

نظم المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني ندوة
في مقره بعن وان «نحو مجتمع أردني معرفي يهدف
لتحقيق ناتج قومي مائتي مليار دوالر في عام »2040
تحدث فيها سعادة العين الدكتور طالل أبوغ زاله.
واستهل رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع الجلسة
بالترحيب بالضيوف الك رام وتقديم نبذة عن أهمية
التشارك ما بين المجلس وملتقى ابو غ زالة المعرفي.
وأشار الدكتور الشرع الى أهمية الموضوع مدار
الجلسة ،خصوصا مع انخفاض معدالت النمو
في السن وات األخيرة .واستعرض سعادة الدكتور
طالل أبوغ زاله ب رنامج عمل ملتقى طالل أبوغ زاله
المعرفي الهادف إلى تحقيق هدف تحويل المجتمع
األردني إلى مجتمع معرفي يحقق ناتج قومي بقيمة
مائتي مليار دوالر في عام .»2040وأشار إلى أن
الملتقى يعمل على صياغة السياسات من خالل
فرق عمل من الخب راء المختصين والمهتمين
والمعنيين بالمسارات التي تشمل التعليم المعرفي،
والبنية التحتية المعرفية ،واالقتصاد المعرفي،
والحكومة المعرفية ،والعدالة االجتماعية المعرفية.
وأشار إلى أن الدراسات المحلية واإلقليمية والدولية
تؤكد أن الحلول العملية لم واجهة كافة التحديات
الوطنية هي من خالل هذا التحول وبدونه سنبقى
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وبين أن الملتقى هيئة خبرة غير ربحية تمولها مؤسسة
خدمة المجتمع «طالل أبوغ زاله فاونديشين»،
مضيفا «إن الملتقى نموذج لخدمة المجتمع حيث
أن المنتجين فيه هم م واطنون أردنيون متبرعون
بوقتهم وعلمهم وجهدهم في خدمة هذا الوطن الذي
به نفخر وله ندين بالوالء لقيادته الهاشمية» .وعلى
هامش الندوة وقع ملتقى طالل أبوغ زاله /مجموعة
طالل أبوغ زاله مذكرة تفاهم مع المجلس .وبموجب
المذكرة يختار المجلس الخدمات المالئمة من
التي يقدمها الملتقى لالستفادة منها ،كما سيتم
تزويد المجلس بمقترحات مشاريع ومبادرات في
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية تخدم
الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية ،باإلضافة
إلى الدراسات المتخصصة في القطاعات الحيوية
ووضع جميع اللجان المنبثقة عن الملتقى ،باإلضافة
إلى تعاون الجانبين بعقد الندوات والمؤتم رات التي
يتم عقدها في مقر الملتقى.
ووقع المذكرة نيابة عن الطرفين معالي الدكتور
منذر الشرع رئيس المجلس ،و سعادة العين الدكتور
أبوغ زاله رئيس الملتقى.والمجلس مؤسسة استشارية
تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة ،وتهدف إلى
تشجيع الح وار اإليجابي ،وبناء الت وافق بين الشركاء
في المجتمع ال واحد ،حول أهم القضايا والسياسات
والق رارات االقتصادية واالجتماعية وغيرها ،وتعمل
على تقييم اآلثار االجتماعية للسياسات العامة ،وضبط
نتائجها السلبية ،وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية تعزي زاً للمشاركة في
صنع السياسات والق رارات في المجاالت.
وملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي هو هيئة خبرة غير
ربحية تمولها مؤسسة خدمة المجتمع طالل أبوغ زاله
فاونديشن ويهدف الى إعداد االقت راحات لصانعي
الق رار حول كافة السياسات االقتصادية التي تحقق
تحول األردن الى مجتمع معرفي يهدف لتحقيق ناتج
قومي قدره مائتي مليار دوالر في عام .2040
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مدينة غوانجو (كوانـــــزو) البوابة االقتصاديّة والوجهة التي يقصدها ُمعظم تُ ّجــــار العالم

تقع غ وانجو (ك وانزو) جنوبي الصين وتعتبر ثالث اكبر مدينة في البالد بعد بكين وشنغهاي ،عاصمة مقاطعة
غ واندونج تقع على ضفة نهر تشو جيانج أو ما يسمى بنهر اللؤلؤ وتعتبر من أهم و أكبر الم وانئ الصناعية
والتجارية في البالد على مر العصور وقصدها العديد من التجار العرب وآخرين من بالد فارس والهند.
غوانجو (كوانزو) لديها مناخ شبه استوائي رطب ،صيفها يتميز بح رارته ورطوبته العالية وشتائها
معتدل وجاف نسبياً ،تتأثر غوانجو (كوانزو) بالرياح الموسمية الطويلة والتي تمتد من نيسان إلى
أيلول لكل عام ويبلغ متوسط درجة الح رارة السنوي فيها  22.5درجة مئوية ومعدل الرطوبة  68%في
حين أن األمطار السنوية في المدينة تبلغ  1700ملم لكل عام .وتعتبر غوانجو (كوانزو) واحدة من أهم
الم راكز الصناعية والتجارية في جنوب شرق آسيا حيث يقام فيها معرض الكانتون فير والذي يعتبر
من أهم وأضخم المعارض الصناعية في العالم وكان أول افتتاح له في ربيع عام  ،1957وهو الحدث
الرئيسي في المنطقة حيث يقام هذا المعرض برعاية وزارة التجارة الصينية وحكومة مقاطعة غواندونج،
ويحتوي على أكبر تجمع للمنتجات الصناعية والتجارية لمعظم مصانع الصين ويعقد به اكبر عدد
من الصفقات التجارية في البالد ،هذا ويعقد المعرض مرتان في شهر نيسان تشرين أول من كل عام.
األماكن التاريخية:
لفد كانت غ وانجو (ك وانزو) أيضا جزء من طريق الحرير الشهير الذي ربط الصين بالهند وجنوب شرق
آسيا والشرق األوسط وأفريقيا .ونتيجة لهذه العالقة مع العالم العربي أسس المسلمون مسجدا في المدينة
عام  627ميالدية يعرف بمسجد الوقاص أو ه وايشينغ وهو أقدم مسجد في الصين ،ويتميز بمئذنته
البيضاء الشاهقة التي تشبه المنارة ،وال ت زال هناك أقلية من المسلمين تعيش في المدينة إلى اليوم .وعلى
الرغم من قلة شهرة المدينة كمقصد سياحي مقارنة ببكين وشنغهاي مثال ،إال أن غ وانجو (ك وانزو) تمتلك
الكثير من المعالم التاريخية .
األماكن السياحية:
ال بد من زيارة متحف فنون غ وانجو (ك وانزو) الذي يضم بين جنباته اكثر من عشرة آالف عمل فني أبرزها
اللوحات الحروفية واللوحات الصينية التقليدية والمنحوتات والفن البوذي التبتي .وفي المتحف قاعة يمكن
للزوار فيها ش راء معروضات فنية اصلية وتذكارات مختلفة.
في عيد_الربيع التقليدي الصيني الماضي  ،2016كانت مدينة ق وانغتشو م زارا سياحيا مهما ،حيث ت وافد
عليها أكثر من  11مليون شخص لالحتفال خالل عطلة العيد التي استمرت  7أيام.
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عطلة عيــد الربيـــــع الصينـي

عيد الربيع أهم األعياد التقليدية الصينية،
فتستغرق النشاطات االحتفالية بما فيها
االستعدادات للعيد أكثر من شهرفبراير،
وكان الصينيون في العصور الغابرة يرون
أن عيد الربيع « شهر عسل» يمضونه في
كل سنة.

يبدأ الصينيون عادة األعمال االستعدادية احتفاال
بعيد الربيع مع دخول الشهر الثاني عشر للتقويم
القمري .وتحتوى السلع العيدية على المالبس
واألحذية واأللعاب النارية والمفرقعات والش رائط
الورقية المنقوشة باألشعار ولوحات رأس السنة
الجديدة وصور اآللهة والشموع والفواكه المجففة
ولحوم الدواجن والبهائم وغيرها .ومنهم من
يحضرون بأنفسهم مختلف األطعمة مثل اللحوم
المتبلة وفطائر الدقيق وطعام جاوتسى ..ومن
المعتاد أن يتوقف طبخ الطعام الجديد (باستثناء
جاوتسى) لتناول الطعام السابق اإلعداد خالل
عدة أيام تلي عيد الربيع .في أرياف مناطق
الشمال المتجمدة ،توضع المأكوالت في األوعية
خارج بيوتهم ،لتدوم مدة استهالكها ما بين عشرة
وخمسة عشر يوما.

من التأشيرات اللتي يقدمها مركزنا :تأشيرة فئــــة Q1
تصدر هذه التأشيره ألف راد األسرة الذين
ويعتزمون
الصينية
الجنسية
يحملون
الذهاب إلى الصين لجمع شمل العائلة أو
لغرض الرعاية والتبني .تتجاوز مدة اإلقامة
المقصودة في الصين  180يوماً.
تشير عبارة «أف راد العائلة» إلى األزواج
واآلباء واألبناء والبنات وأزواج األبناء أو
البنات واألخوه واألخوات واألجداد واألحفاد
والحفيدات و وا لِ ّد ي الزوج أو الزوجة.
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 جواز السفر وتكون خلفيتها
بيضاء .مقاسات الصورة4.8x3.3 :
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ
بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية.
وخالفاً لذلك ،سيتم رفض طلبك.
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•يرجى المالحظة بأن الطلبات العادية
تستغرق ستة أيام عمل على األقل،
وتستغرق الطلبات المستعجلة اربعة
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 األردنيين يجب إحضار صورة عن
بطاقة اإلقامة في األردن أو ما ينوب عنها.
المتطلبات الخاصة لتأشيرةQ1
1.1كتاب دعوة من الشخص الذي يحمل
الجنسية الصينية مصادق عليه من جهة
رسمية في الصين.
2.2ينبغي أن يتضمن كتاب الدعوة على:
•المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب (االسم
بالكامل ،الجنس ،تاريخ الميالد ،إلخ).
•المعلومات المتعلقة بالزيارة (الغرض
من الزيارة ،تاريخ الوصول ومكان/
أماكن اإلقامة المقصودة ،مدة اإلقامة
المقصودة ،تاريخ الوصول والمغادرة،
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تظهر صلة الق رابة بين مقدم الطلب
والشخص صاحب الدعوة( .مصدقة حسب
االصول من الجهات المعنية).

صلة العالقة بين مقدم الطلب والجهة/
الفرد الصادرة عنه الدعوة والمصدر
المالي للمصاريف).
•المعلومات المتعلقة بالجهة الصادرة عنها
الدعوة (اإلسم ،رقم تلفون جهة اإلتصال ،نذكرك بالتالي:
العنوان ،الختم الرسمي ،توقيع الممثل ينبغي على الشخص الحاصل على تأشيره من فئة
 Q1أن يتقدم في غضون ثالثين يوماً ( 30يوماً )
القانوني أو الشخص صاحب الدعوة.
من تاريخ دخولهم ،م راجعة مديريات الخروج/
3.3صورة عن هوية األحوال الصينية (الوجهين) الدخول التابعة ألجهزة األمن العام العاملة ضمن
للشخص صاحب الدعوة وصوره عن جواز الحكومات الشعبية أو من جهة أعلى من مستوى
المقاطعة ألماكن اإلقامة المقترحة إلصدار
سفره.
4.4صورة عن الشهادة األصلية (اثبات الق رابة) تصاريح اإلقامة لألجانب.
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