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إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة وطنية
تأشيرة بهدف البدء بعمل حر
(إقامة طويلة األجل ألكثر من  90يوم)
معلومات عامة
يمكن منح تصريح إقامة لغرض العمل الحر لكل من:
مؤسسي الشركة ،المالك الوحيد  ،والمدراء العامين والممثلين القانونيين للشراكات المساهمة المشتركة و الشركات التضامنية إذا
كان لديهم مسؤولية ادارية.
يمكن منح األجنبي تصريح إقامة للعمل لحسابه الخاص إذا كانت هناك مصلحة اقتصادية أو حاجة محلية  ،وأن يكون للنشاط آثار
إيجابية على االقتصاد و أن يتم تأمين تمويل تنفيذ المشروع من خالل رأس مال خاص أو وجود موافقة على قرض.
تتيح لك القائمة الموجودة في خلف الصفحة التحقق فيما إذا كانت األوراق المقدمة الخاصة بك كاملة من خالل التأشير على
البنود المبينة في الجدول أدناه .يجب تقديم جميع المستندات المدرجة في القائمة بالشكل والترتيب المطلوبين.
إرشادات أساسية









باستثناء صفحة البيانات في جواز السفر يجب تقديم الوثائق الصادرة بلغة غير اللغة األلمانية مع ترجمة معتمدة إلى اللغة
األلمانية
يجب تقديم األصل المصدق من كل الوثائق األردنية.
ال يمكن حاليًا تصديق الشهادات المدرسية والجامعية السورية .يجب أن تكون الوثائق العراقية مصدقة مسبقا من قبل
وزارة الخارجية العراقية.
الوقت المطلوب لدراسة الطلب في العادة هو تقري ًبا ستة أشهر ،في بعض الحاالت قد تستغرق دراسة الطلب مدة أطول.
ال يلزم إجراء حجوزات طيران للتقدم للحصول على تأشيرة  -يرجى عدم الحجز حتى تحصل على التأشيرة.
تحتفظ السفارة بحق طلب المزيد من المستندات.
تقديم أوراق غير مكتملة يؤدي إلى تأخير عملية دراسة الطلب وقد يؤدي إلى الرفض.
ال تتعامل السفارة مع مكاتب الخدمات لحجز المواعيد ،وتنصح بدراسة عروض خدماتهم بدقة وتمعّن

يرجى عدم توجيه االستفسارات المتعلقة بطلبكم خالل فترة دراسة الطلب حيث أنها تشكل عبء إضافي على موظفي قسم
التأشيرات ولذلك لن يتم الرد عليها.

1

ُعدّل في.2021 / 9 :

قائمة مطابقة األوراق المطلوبة لتقديم الطلب
يجب تقديم جميع األوراق التالية عند تقديم كل طلب
لم يقدم


(عدد  ) 2نموذج طلب التأشيرة الوطنية معبأ بالكامل وموقع من مقدم الطلب شخصيا و(عدد  )2نموذج التصريح األمني )حسب مادة  54من
قانون اإلقامة( معبأ بالكامل وموقع من مقدم الطلب شخصيا.
إذا لزم األمر تعبئة (عدد  )2نموذج إقرار وتخويل بطريقة التواصل بالكامل وتوقيعه
Erklärungen zur Erreichbarkeit und Bevollmächtigung

(عدد  )2صورة شخصية حديثة قابلة للقياس البيومتري (انظر مواصفات الصورة الشخصية حسب شروط السفارة)
جواز سفر صالح (موقع من قبل صاحب الجواز شخصيا و يتضمن على األقل صفحتين فارغتين)
(عدد  )2صورة عن صفحة البيانات لجواز سفرك ساري المفعول و (عدد  )2صورة عن التأشيرات السابقة (إن وُ جدت).
(عدد  )2نسخة من خطة العمل ذات المغزى
(عدد  )2نسخة من منهجية العمل
(عدد  )2نسخة من خطة االحتياجات الرأسمالية
(عدد  )2نسخة من الخطة التمويلية
(عدد  )2نسخة من توقعات اإليرادات
(عدد  )2نسخة من مستخرج للسجل التجاري
إذا كان النشاط التجاري قائم بالفعل فيجب تقديم (عدد  )2نسخة من شهادة السجل التجاري و الشهادات الضريبية عن جميع السنوات الضريبية
(عدد  )2نسخة موقعة من خطاب التحفيز مكتوب باللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
(عدد  )2نسخة موقعة من السيرة الذاتية مكتوبة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
إذا كنت قد تجاوزت سن  45فيتعين عليك تقديم اثبات تأمين التقاعد – يمكنك ذلك من خالل:
 تقديم عرض تأمين تقاعدي خاص أو تقديم تأمين على الحياة أمالك خاصة استحقاقات تقاعدية مكتسبة أو أصول متداولةمقدمي الطلبات من غير األردنيين
تقديم إثبات اإلقامة عن طريق ختم الدخول أو تصريح اإلقامة
الرسوم
رسوم دراسة الطلب بقيمة  75يورو وتدفع نقدا عند تقديم الطلب (فقط بالدينار األردني)
اكتمال األوراق
□ نعم
هل قدمت جميع األوراق
اإلقرار بعدم اكتمال األوراق المقدمة:

□ ال ،الوثائق أو المعلومات المشار إليها أعاله غير موجودة

لقد أبلغت بأن طلبي المقدم غير مكتمل ،كما أني على علم بأن تقديم الطلب غير المكتمل قد يؤدي إلى رفض منح التأشيرة ،مع ذلك أرغب بتقديم
طلبي.
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