إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ
 1ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻋﺎم 2017

ﺗﻐﻄﻲ إﺣﺎطﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ھﺬه ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذﯾﺮﺑﯿﺠﺎﻧﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن وﺗﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وداﺋﻤﺔ.
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﺧﻠﻮن أذرﺑﯿﺠﺎن ﺑﺘﺄﺷﯿﺮة
ﺻﺎﻟﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة .وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل :

اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﺧﻠﻮن أذرﺑﯿﺠﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺑﺪون ﺗﺄﺷﯿﺮة  90ﯾﻮﻣﺎ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪوﻟﻲ

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

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﺒﻘﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10أﯾﺎم ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن أن
ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﯿﻦ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  ،1أو أن ﯾﺴﺠﻠﻮا ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﮭﺠﺮة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
 10أﯾﺎم ﻣﻦ وﺻﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد .وﻻ ﯾﺪﻓﻊ أي رﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ أذرﺑﯿﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﮫ .ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ،ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻨﺪق ﻧﻔﺴﮫ.
ﻻ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﻲ 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 اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
ا ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أذرﺑﯿﺠﺎن
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺰم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
إﻗﺎﻣﺔ .وﻋﺎدة ﺗﺼﺪر ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮزﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ،ﻛﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة
ﺳﻨﺘﯿﻦ.
 .1ﺗﺼﺪر ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻊ
ﻣﻮاطﻦ أذرﺑﯿﺠﺎﻧﻲ؛
 .2اﺳﺘﺜﻤﺮﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦAZN 500,0002ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ  3ﺳﻨﻮات )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ( .
 .3ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ  AZN 100,0003,4ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
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اﻟﻌﻨﻮان :
102A ،ﺳﺘﻲ ﺑﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻛﻮ ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺷﺎرع ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻤﺪ ﻗﻮﻟﻮزاده
أذ  ،1022ﺑﺎﻛﻮ ،أذرﺑﯿﺠﺎن

 1ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  -www.migration.gov.az-ودﺧﻮل ﻗﺴﻢ "اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ" ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ "اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ".
2ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔAZN 500 000 ،ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟـ  295 000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.
3ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔAZN 100 000 ،ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟـ 59 000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.
4ﺗﺤﺪد داﺋﺮة اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء.

 .4ﻟﺪﯾﮫ أﻣﻮال ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  AZN 100 000ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أذرﺑﯿﺠﺎن: 5
 .5ھﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺆھﻞ ﺗﺄھﯿﻼ ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ؛
 6ھﻮ اﺧﺼﺎﺋﻲ دﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺆﻻءاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ.
 .7ھﻮ أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ أذرﺑﯿﺠﺎﻧﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن.
 .8ھﻮ رﺋﯿﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮع أو ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻛﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن.
 .9ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن وأﺑﺮﻣﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ  5أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ أو  10أﺷﺨﺎص
ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن  80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن.
 .10ھﻮ رﺋﯿﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻛﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻧﺸﺊ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن ،ﻣﺆﺳﺲ أو واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﯿﮫ ،ھﻮ ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ
أﺟﻨﺒﻲ أو ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري.
.11ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن.
 .12طﺎﻟﺐ ﻣﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ.
 .13ھﻮ طﺎﻟﺐ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن.
 .14ھﻮ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط دﯾﻨﻲ ﻣﮭﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﯾﻨﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤﯿﺎ.
 .15ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ أﺑﺮﻣﺘﮫ أذرﺑﯿﺠﺎن.
ﺗﺪﻓﻊ واﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ:
ﺣﺘﻰ  3أﺷﮭﺮ– AZN 30
 6-3أﺷﮭﺮ – AZN 60
 12-6ﺷﮭﺮا – AZN 120
 18-12ﺷﮭﺮا – AZN 180
 24-18ﺷﮭﺮا – AZN 240
 30-24ﺷﮭﺮا – AZN 300
 36-30ﺷﮭﺮا – AZN 360
ﺗﻜﻮن واﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  18ﺳﻨﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

 5ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ AZN 100 000 ،ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟـ  59 000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .ﻣﻠﺤﻮظﺔ  :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل
اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﺪدة.

يتعين على المواطنين غير األذربيجانيين الذين يعتزمون اإلقامة مؤقتا والعمل في وظائف مأجورة في أذربيجان

ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﻤﻞ
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺰﻣﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ ﻣﺄﺟﻮرة ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل رب ﻋﻤﻠﮭﻢ.
ﯾﺼﺪر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ.
ﺗﺪﻓﻊ واﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻌﻤﻞ:
ﺣﺘﻰ  3أﺷﮭﺮ – AZN 350
ﺣﺘﻰ  6أﺷﮭﺮ – AZN 600
ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ – AZN 1000
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮭﺠﺮة ﻻ ﯾﻠﺰم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻤﻞ.
اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أذرﺑﯿﺠﺎن
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  1-10أﻋﻼه أن ﯾﻘﺪﻣﻮا طﻠﺒﺎ إﻟﻰ داﺋﺮة
اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ.
ﯾﺼﺪر ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات 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 ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
ﯾﺘﺤﻤﻞ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ  AZN 300واﺟﺐ إﺻﺪار رﺧﺼﺔ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ وﺗﻤﺪﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ )أو ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ
 18ﻋﺎﻣﺎ(.
أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات إﻟﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﺪﺧﻮل واﻟﻌﺒﻮر .وﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻹدﺧﺎﻻت ،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 .وﻻ ﺗﺼﺪر ﺗﺄﺷﯿﺮة دﺧﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ إﻻ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ أذرﺑﯿﺠﺎن ﻓﻲ
زﯾﺎرة رﺳﻤﯿﺔ .وﺗﺼﺪر ﺗﺄﺷﯿﺮة دﺧﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ أذرﺑﯿﺠﺎن ﻷﻏﺮاض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺰﯾﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  90ﯾﻮﻣﺎ ﻟﺪﺧﻮل  /ﺧﺮوج ﻣﺮة واﺣﺪة ،وﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻟﺪﺧﻮل  /ﺧﺮوج ﻣﺘﻌﺪد.
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أﻋﻼه ،ﻓﺈن إﺣﺪى طﺮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن ھﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻦ
 .AZN 100 000وﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي ﻋﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أذرﺑﯿﺠﺎن ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷراﺿﻲ .وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻷراﺿﻲ أو ﯾﺘﻢ ﺷﺮاؤھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 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 15ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات ،واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻷﻏﺮاض ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﻣﺨﺎطﺮ .إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ .ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ،ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﯾﻠﻐﻲ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ إﻻ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﺳﯿﻜﺘﺴﺐ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  1ﺣﺰﯾﺮان  /ﯾﻮﻧﯿﮫ . 2017وﻻ 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
شركة المحاماة الجديدة على ال كتلة هي شراكة محدودة المسؤولية اإلنجليزية مع ثروة من الخبرة.
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.
• نحن مهتمون في حل المشاكل الخاصة بكم من خالل تقديم حلول األعمال الممكنة وعملية
• 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.comوال تتردد في التواصل معنا على
 office@lanlawchambers.comلمعرفة المزيد من المعلومات عن الشركة وكيف يمكننا أن نساعدكم.

