
1 یونیو عام 2017

تغطي إحاطة العمیل ھذه موقف المواطنین غیر األذیربیجانین الراغبین في الدخول 
واإلقامة في أذربیجان وتحدد قواعد الحصول على تصاریح إقامة مؤقتة ودائمة. 

قواعد عامة 
ال یجوز أن تكون فترة اإلقامة المؤقتة للمواطنین غیر األذربیجانیین الذین یدخلون أذربیجان بتأشیرة

 صالحة أكثر من المدة المحددة في التأشیرة. وال یجوز أن تتجاوز مدة اإلقامة المؤقتة لغیر المواطنین 
األذربیجانیین الذین یدخلون أذربیجان بموجب نظام بدون تأشیرة 90 یوما (ما لم ینص االتفاق الدولي

 على خالف ذلك).

یجب على المواطنین غیر األذربیجانیین الذین یعتزمون البقاء أكثر من  10أیام في أذربیجان أن 
یكونوا مسجلین عبر اإلنترنت 1، أو أن یسجلوا شخصیا في إدارة الھجرة  اإلقلیمیة، في غضون

 10 أیام من وصولھم إلى البالد. وال یدفع أي رسوم حكومیة لتسجیل مواطن غیر أذربیجاني في مكان 
إقامتھ. عند اإلقامة في الفندق، یتم تنفیذ عملیة التسجیل من قبل الفندق نفسھ.  

ال یحتاج المواطن غیر األذربیجاني الذي حصل على تصریح إقامة (مؤقت أو دائم) إلى تأشیرة دخول، 
ویجوز لھ دخول أذربیجان وتركھا على أساس جواز سفر ساري المفعول (أو وثیقة سفر مقبولة أخرى)

وبطاقة ھویة تصریح اإلقامة الصادرة عن دائرة الھجرة الحكومیة. 

إلقامة المؤقتة في جمھوریة أذربیجان  ا
یجب على المواطن غیر األذربیجاني الذي یعتزم اإلقامة مؤقتا في أذربیجان الحصول على تصریح

 إقامة. وعادة تصدر تصاریح اإلقامة المؤقتة لمدة سنة، ولكن یجوزتجدیدھا، كل تجدید ال یتجاوز فترة 
سنتین. 

1. تصدر تصاریح اإلقامة المؤقتة في الحاالت التالیة التي یكون فیھا مقدم الطلب في عالقة وثیقة مع  
مواطن أذربیجاني؛

2. استثمرما ال یقل عنAZN 500,0002في اقتصاد البلد. وقد تكون التصاریح الصادرة على ھذا 
 . األساس لمدة أقصاھا 3 سنوات (قابلة للتجدید)

على األقل.  AZN 100,0003,4 3. یملك العقارات في أذربیجان بقیمة

إحاطة العمیل

 معلومات االتصال :

 نیجار جافاروفا
شریك  
+ 994 12 310 02 41 
+ 994 12 310 02 47  
njafarova@lanlawchambers.com 

 ألوم باتي
شریك  
+ 994 12 310 02 41 
+ 994 12 310 02 47  
abati@lanlawchambers.com 

 لیلى سادیخوفا
شریك  
+ 994 12 310 02 41 
+ 994 12 310 02 47  
lsadikhova@lanlawchambers.com 

 أنار جافاروف
شریك  
+ 994 12 310 02 41 
+ 994 12 310 02 47  
ajafarov@lanlawchambers.com 

 العنوان : 
 ، 102Aستي بوینت باكو، الطابق الخامس 

شارع جلیل ممد قولوزاده  
 أذ 1022، باكو، أذربیجان 

1 یمكن القیام بذلك عن طریق الذھاب إلى الموقع الرسمي لدائرة الھجرة الحكومیة  -www.migration.gov.az- ودخول قسم "التسجیل عند مكان اإلقامة" من عالمة التبویب "الخدمة اإللكترونیة".
دوالر أمریكي تقریبا. 2في وقت الكتابة، AZN  500 000مساویا لـ 000  295
3في وقت الكتابة، AZN  100 000مساویا لـ000   59 دوالر أمریكي تقریبا.

4تحدد دائرة الھجرة الحكومیة بعض القیم لتنفیذ تقییم الممتلكات التي قد تكون أكثر أو أقل من سعر الشراء.



4. لدیھ أموال ال تقل عن AZN 100 000 موزعة في بنوك جمھوریة أذربیجان5 :

5. ھو متخصص مؤھل تأھیال عالیا في مجال االقتصاد والصناعة والدفاع والعلوم والثقافة والریاضة، وما إلى ذلك؛

6 ھو اخصائي دعي للعمل في المناطق التي حددھا الرئیس على أنھ یتطلب ھؤالءالمتخصصین.

7. ھو أحد أفراد أسرة مواطن غیر أذربیجاني یقیم بصفة مؤقتة أو دائمة في أذربیجان.

8. ھو رئیس أو نائب رئیس فرع أو مكتب تمثیل كیان قانوني أجنبي في أذربیجان. 

9. یقوم بأعمال تجاریة في أذربیجان وأبرماتفاق العمل مع 5 أشخاص على األقل والعمل بدوام كامل أو 10 أشخاص 
یعملون بدوام جزئي. وفي ھذه الحالة، یجب أن یكون 80 في المائة على األقل من الموظفین من مواطني أذربیجان.

10. ھو رئیس أو نائب رئیس كیان قانوني أنشئ في أذربیجان، مؤسس أو واحد على األقل من مؤسسیھ، ھو شخص طبیعي 

أجنبي أو شخص اعتباري.

11.ھو الشخص الذي حصل على تصریح عمل للقیام بعمل مدفوع األجر في أذربیجان.

12. طالب ملتحق بالتعلیم بدوام كامل في مؤسسة للتعلیم العالي أو مدرسة تقنیة.

13. ھو طالب یحصل على التعلیم في مدرسة ثانویة في أذربیجان.

14. ھو شخص یعمل في نشاط دیني مھني في مؤسسة دینیة مسجلة رسمیا.

15. یفي باألسباب المنصوص علیھا في اتفاق دولي أبرمتھ أذربیجان.

تدفع واجبات الدولة التالیة فیما یتعلق بإصدار تصاریح اإلقامة المؤقتة:

AZN 30 –حتى 3 أشھر

  AZN 60 – 3-6 أشھر

AZN 120 – 6-12 شھرا

 AZN 180 – 12-18 شھرا

  AZN 240 – 18-24 شھرا

  AZN 300 – 24-30 شھرا

 AZN 360 – 30-36 شھرا

تكون واجبات الدولة لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة نصف المعدالت المذكورة أعاله.

أذربيجان مأجورة في والعمل في وظائف مؤقتا اإلقامة يعتزمون الذين األذربيجانيين المواطنين غير على يتعين
مؤقت من خالل رب عملهم.الحصول على تصريح عمل باإلضافة إلى تصريح إقامة

5 في وقت الكتابة، AZN 100 000 مساویا لـ 000 59 دوالر أمریكي تقریبا. ملحوظة : من الناحیة العملیة، یتم قبول 

الودائع فقط في بعض البنوك المحددة.



تصریح العمل 
یتعین على المواطنین غیر األذربیجانیین الذین یعتزمون اإلقامة مؤقتا والعمل في وظائف مأجورة في أذربیجان الحصول على تصریح عمل 

 باإلضافة إلى تصریح إقامة مؤقت من خالل رب عملھم.
یصدر تصریح عمل لمدة سنة أو المدة الزمنیة لعقد العمل إذا كانت المدة تقل عن سنة. ویجوز تجدید تصریح العمل لفترات ال تتجاوز سنة. 

تدفع واجبات الدولة التالیة لتصاریح العمل:
AZN 350 – حتى 3 أشھر
AZN 600 – حتى 6 أشھر

AZN 1000 – حتى سنة
في بعض الحاالت المحددة في قانون الھجرة ال یلزم الحصول على تصریح عمل.

االقامة الدائمة في جمھوریة أذربیجان  
یجوز للمواطنین غیر األذربیجانیین المقیمین بصفة مؤقتة في أذربیجان لمدة سنتین على األقل على أساس 10-1 أعاله أن یقدموا طلبا إلى دائرة 

الھجرة الحكومیة للحصول على تصریح إقامة دائمة.
یصدر تصریح إقامة دائمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجدید، ویمكن تمدیدھا. عند تجھیز طلب للحصول على تصریح إقامة دائمة، ستختبر لجنة تتألف من 

خبراء من دائرة الھجرة التابعة للدولة، ووزارة العدل، وزارة التربیة والتعلیم معرفة الحقوق والواجبات المنصوص علیھا في قوانین أذربیجان، فضال 
عن المھارات اللغویة الرسمیة.  

 یتحمل واجب الدولة AZN 300 واجب إصدار رخصة إقامة دائمة وتمدید صالحیتھا (أو نصف ذلك المبلغ لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن 
18 عاما). 

أنواع التأشیرات  
تنقسم التأشیرات إلى تأشیرات الدخول والعبور. وحسب عدد اإلدخاالت، تنقسم تأشیرات الدخول إلى تأشیرات دخول مرة واحدة ومتعددة، وتنقسم 

تأشیرات العبور إلى تأشیرات عبور وعبور مزدوج.  
تنقسم تأشیرات الدخول إلى تأشیرات دبلوماسیة وخدمیة وعادیة. وال تصدر تأشیرة دخول دبلوماسیة أو خدمة إال للشخص القادم إلى أذربیجان في 

زیارة رسمیة. وتصدر تأشیرة دخول من النوع العادي للشخص القادم إلى أذربیجان ألغراض األعمال التجاریة والعلوم والتعلیم والعمالة والسیاحة 
والثقافة والریاضة واإلنسانیة والطبیة والزیارة الخاصة. تأشیرات الدخول صالحة لمدة تصل إلى 90 یوما لدخول / خروج مرة واحدة، وتصل إلى 

سنتین لدخول / خروج متعدد. 

القضایا المتعلقة باالستثمار العقاري لغرض الحصول على تصریح إقامة 
كما ذكرنا أعاله، فإن إحدى طرق الحصول على تصریح إقامة مؤقت في أذربیجان ھي االستثمار في العقارات التي ال تقل قیمتھا عن

 AZN 100 000. وال یوجد أي عائق قانوني یمنع المواطنین غیر األذربیجانیین من الحصول على العقارات في أذربیجان، باستثناء 
األراضي. وال یجوز تأجیر األراضي أو یتم شراؤھا من خالل شركة محلیة.  

عند التخلص من العقارات، یتم سداد الضرائب المبسطة. یتم حجب ھذه الضریبة على مصدر الدفع من قبل كاتب العدل ویتم احتسابھا بمبلغ
 AZN 15 لكل متر مربع من العقارات التي یتم بیعھا. ومع ذلك، في حالة الممتلكات السكنیة التي یكون الفرد لدیھ مكان إقامة مسجل لمدة ال 

تقل عن 5 سنوات، والضریبة غیر مستحقة الدفع. 

مخاطر االستثمار في الممتلكات ألغراض تصریح اإلقامة    
ال االستثمار دون مخاطر. إن االستثمار العقاري ینطوي على مخاطر عادیة تتمثل في انخفاض األسعار وارتفاعھا. غیر أنھ في حالة شراء 

الممتلكات بقصد الحصول على تصریح إقامة، ھناك خطر إضافي یتمثل في زیادة القیمة المطلوبة للممتلكات الالزمة للحصول على تصریح 
إقامة مؤقت بموجب القانون أو یلغي ھذا األساس لمنح تصریح تماما. ال یمكن التنبؤ بالمخاطر إال أن المستثمر الحكیم سیكتسب ممتلكات 

تتجاوز قیمتھا الدنیا للحد من فرصة الخسارة في القیمة مما یتسبب في عدم تجدید تصریح اإلقامة.  

تھدف ھذه المعلومات إلى تقدیم إرشادات عامة فیما یتعلق بالقانون فقط في 1 حزیران / یونیھ2017 . وال یتناول ھذا 
القانون كل حالة یغطیھا القانون. في أي حالة معینة، یجب علیك طلب المشورة القانونیة محددة. 



 تقديم شركة المحاماة الن القانونية ذات مسؤولية محدودة 

 من الخبرة.كتلة هي شراكة محدودة المسؤولية اإلنجليزية مع ثروة الشركة المحاماة الجديدة على 

ما الذي يجعل الن القانونية مختلفة ؟ 

نحن في الن القانونية نهدف إلى تزويد عمالئنا مع كفاءة عالية الجودة الخدمة. ونحن نهدف إلى أن تكون شبكة 

 المنطقة المحلية لعمالئنا، وحماية مصالح عمالئنا، وإيجاد حلول للمشاكل وربط نهايات فضفاضة.

المشاكل الخاصة بكم من خالل تقديم حلول األعمال الممكنة وعملية نحن مهتمون في حل•

نحن نساعد على إدارة األعمال بشكل أكثر كفاءة عن طريق منع وتخفيف المخاطر القانونية والضريبية •

الخاصة بكم

حن المهنيين يمكنكم العمل بالراحة والمهنيين يمكنكم الثقة بهم. •

:نحن المهنيين نرد على احتياجات كل عميل من الممارسات التالية 
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 مكافحة الرشوة والفساد 
 الخدمات المصرفية والمالية 

 أسواق المال 
 المنافسة ومكافحة االحتكار 

 حوكمة الشركات والشركات 
 العمالة والعمل 

 الطاقة 
 والسلع االستهالكية تتحرك بسرعة

 حق االمتياز 
 الملكية الفكرية 

 التقاضي وحل النزاعات 
 عمليات الدمج واالستحواذ 

 الخصوصية واألمن 
 القانون الدولي الخاص 

 السياسة العامة والتنظيم 
 العقارات 

 إعادة الهيكلة واإلفالس واإلفالس 
 الضرائب 

 السياحة والضيافة 

سوف تشعر الفرق في الجودة!

يرجى زيارة www.lanlawchambers.com وال تتردد في التواصل معنا على 

office@lanlawchambers.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشركة وكيف يمكننا أن نساعدكم. 




