من نحن؟
سا٠ظ ادٚاسدص ِ٘ ٟإعغخ لبٔ١ٔٛخ ِشوض٘ب ٌٕذْ ِزخظظخ ف ٟاٌٙجشح ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌٍجٛء ٌٍٍّىخ اٌّزحذح ٚاالرحبد االٚسٚثٚ ٟلبْٔٛ
حمٛق االٔغبْ.ف ٟسا٠ظ أدٚاسدص أعغٕب ػاللخ ػًّ ج١ذح ِغ ػّالئٕب  ٚرأوذٔب ِٓ أْ ػٕب٠زٕب ثؼّالئٕب ٘ ٟفِ ٟمذِخ خذِبرٕبٔ .حٓ
ٔزف ُٙثأْ رمذّٕ٠ب خذِبد اٌٙجشح ٘١ٌ ٟغذ ِجشد ػًّ ٚأّب رزطٍت طش٠مخ رفبػٍ١خ ِ ٚزى١فخِ .غ سا٠ظ أدٚاسدص عٛف رزشن ٔفغه
ثذ ْٚشىٛن ثأْ ِغزمجٍه ف ٟأفضً أ٠ذ.ٞ
٠مغ ِىزجٕب ف ٟلٍت ٌٕذْ  ،ػٍِ ٝغبفخ ألً ِٓ دل١مخ ِش١ب ِٓ ِحطخ شبٔغ١شٌ .ٞذ ٜفش٠ك ِحبِٕ١ب اٌخجشح ثزّث ً١ػّالء ِٓ وبفخ أٔحبء
اٌؼبٌُ ٠ ٚزٛاطٍِ ْٛغ ػّالئٕب اٌذ ِٓ ٓ١١ٌٚخالي اعزخذاَ أحذس لٕٛاد االرظبي
ٌذِ ٜحبِٕ١ب اٌخٍف١خ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌم٠ٛخ اٌز ٟاوزغج٘ٛب ِٓ خالي اعزذػبئ ُٙاٌ ٝاٌّحبوُ  ٚرأٍ٘١ٌ ُٙىٛٔٛا ِحبِ ٓ١فٍ٠ٚ ٟض ٚأجٍزشا.
ٔٚحٓ ِٕظّ ْٛػٍ ٝأػٍِ ٝغزِ ٜٛغ ٚ OISCاٌز٠ ٞغّح ٌٕب ثزّث ً١اٌؼّالء ِٓ ِشحٍخ اثزذاء اٌطٍت اٌٙٔ ٝب٠جزٗ ٚاٌز ٞلذ ٠ؼٕٟ
اٌّثٛي أِبَ لضبح اٌٙجشح فِ ٟحىّخ اٌٙجشح ٌٍٍّّىخ اٌّزحذح ٌالعزئٕبفٌٍٚ .حظٛي ػٍِ ٝثً ٘زا اٌّغز ِٓ ٜٛاٌّإ٘الد احزجٕب اٌٝ
عٕٛاد ِٓ اٌزذس٠ت ٚرٌه ٌضّبْ أْ اٌّحبِ ٟاٌز٠ ٞؼًّ ِؼه ٘ ٛخج١ش لبٔ١ٌٚ ٟٔٛظ ِجشد ِحبِِ ٟغجً ٌذ . OISC ٜأٙب رٍه
اٌخٍف١خ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌم٠ٛخ اٌز ٟرضغ سا٠ظ أدٚاسدص فِ ٟمذِخ ِٕبفغٕ١ب ِٓ . OISC

المستثمر المحتمل  ،صبحب العمل أو الممثل الوحيد
٠حز ٞٛاٌىز١ت ػٌٍّ ٝحخ ػٓ خ١بساد رأش١شح اٌٍّّىخ اٌّزحذح ٌالشخبص أطحبة سؤٚط االِٛاي اٌز ْٕٚٛ٠ ٓ٠اٌزمذَ ثطٍجبد
رأش١شاد  ٚجٛاصاد ثش٠طبٔ١خ ػٍ ٝأعبط:
 االستثمار بطرق معٌنة من خالل سندات حكومٌة أو شركات مؤهلة  ،أو أنشاء عمل /استمالن عمل أو االستثمار فً شركة لائمة  ،أو افتتاح فرع فً المملكة المتحدة لعمل لائم مركزه عبر البحار.ٔٛػ١بد اٌزأش١شاد اٌزّ٠ ٟىٕه أْ رزأً٘ ٌٙب ّ٠ىٓ رمغّٙ١ب اٌ:ٝ
 الفئة  1المستثمر – أنظر الصفحة ، 4 الفئة  1صاحب العمل – أنظر الصفحة ، 5 -الممثل الوحٌد لشركة عبر البحار – أنظر الصفحة .6
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٠شوض اٌىز١ت ػٍٛٔ ٝػ١بد اٌزأش١شاد أػالٖ ٌٚىٓ سا٠ظ أدٚاسدص ّ٠ىٕٙب اٌّغبػذح ف ٟطٍجبد اٌٙجش االخش:ٜ
ٌذٕ٠ب خجشح ٚاعؼخ ف ٟوً ِجبالد اٌٙجشح اٌز ٟرشًّ اٌفئخ { 4اٌطالة}  ،اٌخط١ت/اٌضٚج  /اٌشش٠ه ،طٍجبد  ، EEAاٌفئخ { 2أرْ
اٌؼًّ}  ،وفبٌخ اٌشخض  :اال سشبد ٌّإعغبد اٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌٍّّىخ اٌّزحذح ٌٍٚ /ششوبد ف ٟاٌٍّّىخ اٌّزحذح اٌز ٟرشغت ثبٌزٛظ١ف ِٓ
غ١ش االرحبد االٚسٚث ٚ ٟاعزئٕبف اٌٙجشح  ٚاٌٍجٛء.
ارظً أ ٚأسعً ٌٕب سعبٌخ أٌ١ىزش١ٔٚخ ٌٍحظٛي ػٍ ٝرمِ ُ١١جبٔ ٟأ ٚلُ ثض٠بسرٕب ػٍِٛ ٝلغ االٔزشٔذ اٌخبص ثٕب.

ف ٟسا٠ظ أدٚاسدص ٔزىٍُ اٌؼشث١خ.
الفئت { 1المستثمر}
رؼزجش ٘زٖ اٌزأش١شح االوثش شؼج١خ ٚااللً رطٍجب ف٠ ٟخض اٌّزطٍجبدٚ .رإد٘ ٞزٖ اٌزأش١شح اٌ ٝاالعزمشاس { االلبِخ اٌذائّخ}ٚ .رؼزّذ
اٌّذح اٌالصِخ ٌٍزأً٘ ػٍِ ٝمذاس االعزثّبس:
أ .عشرة مالٌٌن جنٌه استرلٌنً تسمح لن بالتمدٌم لاللامة خالل سنتٌن.
ة .خمسة مالٌٌن جنٌه استرلٌنً تسمح لن بالتمدٌم لاللامة خالل  3سنوات.
د 2 .ملٌون جنٌه استرلٌنً تسمح لن بالتمدٌم لاللامة خالل  5سنوات.
بدايت الطلب
٠جت أْ ثزٛفش ٌذ٠ه ِجٍغ  ْٛ١ٍِ 2جٕ ٗ١اعزشٌٌ ٟٕ١حذ أدٔ ٝرحذ رظشفه فِ ٟإعغخ ِبٌ١خ ٔظبِ١خ ٚلبثٍخ ٌٍزح ً٠ٛاٌ ٝػٍّخ اٌٍّّىخ
اٌّزحذح ٚرٍّىٙب شخظ١ب أ ٚثشىً ِشزشن ِغ صٚجه أ ٚاٌشش٠ه اٌّذٔ ٚ ٟاٌز ٞرؼزّذ ػٍ: ٚ ، ٗ١
 لمت بفتح حساب فً بنن نظامً فً المملكة المتحدة لغاٌات استثمار مبلغ ال ٌمل عن  2ملٌون جنٌه استرلٌنً فً المملكةالمتحدة.
 على أن ٌتم اٌداع المبلغ فً الحساب لبل  3شهور من تمدٌم الطلب  ،وأن كان المبلغ فً الحساب لمدة ألل من  3شهور ٌجبتمدٌم دلٌل عن مصدر هذه االموال.
ٚاثزذاء ِٓ االٚي ِٓ شٙش عجزّجش ٠ ، 2012جت ػٍ١ه ٚػٍ ٝوً ِشافك ساشذ رمذ ُ٠شٙبدح اٌغجً اٌجٕبئٌ ٟىً دٌٚخ ألّزُ ثٙب ٌّذح
 12شٙشا ِزٛاطٍخ أ ٚأوثش خالي  10عٕٛاد اٌز ٟرغجك طٍجه
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تمديد الطلب
 ٌجب أن تبٌن استثمارات ال تمل عن  2ملٌون جنٌه استرلٌنً فً المملكة المتحدة  ،من خالل سندات حكومٌة للمملكةالمتحدة  ،أو رأس مال مشترن أو ممترض فً شركات مسجلة فً المملكة المتحدة تجارٌة و فعالة  ،خالل  3شهور من
تارٌخ دخول المملكة المتحدة أو خالل  3شهور من منح الدخول أو االلامة كمهاجر {مستثمر} من الفئة . 1
 ٌجب أن تبٌن بأنن حافظت على استثمارن الى المستوى المطلوب خالل ألامتنف ٟحبٌخ اعزثّبساد  ْٛ١ٍِ 5 ٚ 11جٕ ٗ١اعزشٌ ٟٕ١ال رحزبج اٌزمذَ ثطٍت رّذ٠ذ ح١ش ّ٠ىٕه اٌزمذَ ِجبششح ثطٍت ألبِخ دائّخ خالي
عٕز ٓ١أ 3 ٚعٕٛاد ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
لمبذا تأشيرة المستثمر الفئت  1؟
-

متطلب اللغة االنجلٌزٌة غٌر مطلوب لن و لمرافمٌن ،
ال تحتاج لمتطلب الصٌانة ،
ٌمكنن احضار مرافمٌن معن  :زوجتن أو شرٌكن وابناءن تحت  11سنة ،
لٌود محدودة على العمل والدراسة لن ولمرافمٌن ،
تستطٌع البماء خارج المملكة المتحدة لمدة ألصاها ٌ 111وما خالل أي سنة.

الفئت { 1صبحب العمل}
طش٠مخ اٌفئخ { 1طبحت اٌؼًّ} رٕبعجه أرا وٕذ رش٠ذ أٔشبء ػًّ ف ٟاٌٍّّىخ اٌّزحذح ِٓ اٌجذا٠خ أ ٚاالعزثّبس ف ٟششوخ لبئّخ ٚأْ
رم َٛثأداسرٙب ثشىً فؼبي.
اٌفزشح اٌز ٟرإٍ٘ه ٌاللبِخ اٌذائّخ ٘ ٟػبدح  5عٕٛاد ػجش ٘زٖ اٌزأش١شحٔٚ .شج ٛاٌّالحظخ ثأٔٗ ّ٠ىٕه اٌزأً٘ ٌاللبِخ اٌذائّخ ثؼذ 3
عٕٛاد أْ حممذ ِزطٍجبد رغش٠غ اال لبِخ.
بدايت الطلب
٠جت أْ رج ٓ١ثأٔٗ ٌذ٠ه ِب ال٠مً ػٓ  211111جٕ ٗ١اعزشٌ ٟٕ١أ 51111 ٚجٕ ٗ١اعزشٌِ ِٓ ٟٕ١بٌه اٌخبص فِ ٟإعغخ ِبٌ١خ ٔظبِ١خ
 ٚلبثً ٌٍزح ً٠ٛاٌ ٝاٌٍّّىخ اٌّزحذحّ٠ٚ .ىٕه االػزّبد أ٠ضب ػٍ ٝاالِٛاي اٌّّزٍىخ ِٓ صٚجه أ ٚاٌشش٠ه أ ٚأ ٞجٙخ أخش ٜثشىً
فشد ٞأِ ٚشزشن.
 ٌجب أن تحمك متطلبات اللغة االنجلٌزٌةٌ -جب أن تحمك متطلبات فحص صاحب العمل االصٌل
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 ٌجب أن تمدم خطة عمل .فً راٌس أدواردز ٌمكننا مساعدتن فً تمدٌم خطة عمل مناسبة لن. ابتداء من االول من سبتمبر ٌ 2115جب علٌن وعلى مرافمٌن الراشدٌن تمدٌم شهادة السجل الجنائً من أي دولة ألمتم فٌهامدة  12شهرا مستمرا أو أكثر.

تمديد الطلب
٠جت أْ رظٙش أٔه لّذ ثبعزثّبس ِب ال ٠مً ػٓ  211111جٕ ٗ١اعزشٌ ٟٕ١ثشىً ِجبشش فٚ ٟاحذح أ ٚأوثش ِٓ ششوبد اٌٍّّىخ
اٌّزحذح.
-

لمت بالتسجٌل كمدٌر أو صاحب عمل خالل مدة ال تتجاوز  6أشهر بعد تارٌخ منحن أذن البماء فً المملكة المتحدة بناء
على تأشٌرة الفئة { 1صاحب العمل}.
اثبات بأنن كنت صاحب عمل أو تعمل كمدٌر لمؤسسة أو شركة مدة  3شهور لبل تمدٌم الطلب.
لمت بتوفٌر وظٌفتٌن على االلل بدوام كامل.
ٌجب أن تحمك متطلب الصٌانة
ٌجب أن تحمك متطلب فحص صاحب العمل االصٌل.

لمبذا تأشيرة الفئت  1صبحب العمل ؟
-

ٌمكنن البماء خارج المملكة المتحدة لمدة ألصاها ٌ 111وما خالل أي سنة،
ٌمكنن أحضار مرافمٌن معن  ،الزوج أو الشرٌن و االبناء تحت  11سنة ،
ٌكون للمرافمٌن لٌود محدودة على الدراسة والعمل
بامكانن تكوٌن فرٌك مع شخص آخر ممدم على تأشٌرة الفئة  1صاحب عمل واالشتران فً نفس تموٌل االستثمار بمٌمة
 211111جنٌه استرلٌنً.

ممثل وحيد لشركت أو مؤسست عبر البحبر
٘زا اٌّغبس ٌٍز ْٕٚٛ٠ ٓ٠أشبء أ ٚرغج ً١فشع ٌششوخ أِ ٚإعغخ أَ ِٛجٛدح ػجش اٌجحبس.
بدايت الطلب
 ٌجب أن تكون لادرا على بٌان حٌازتن على الخبرة الالزمة والمعرفة الخاصة بالعمل.٠جت أْ رىِٛ ْٛظفب خبسج اٌٍّّىخ اٌّزحذح ٌذ ٜششوخ ِشوض٘ب اٌشئ١غِٛٚ ٟلؼٙب اٌشئ١غ ٟخبسج اٌٍّّىخ اٌّزحذح.
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-

ٌجب أن تكون فً منصب عالً مع تلن الشركة عبر البحار {ولٌس شرٌكا} ولدٌن السلطة الكاملة التخاذ لرارات عملٌة
لصالح الشركة.
ٌجب أن تظهر بأنن تنوي أنشاء الوجود التجاري االول فً المملكة المتحدة  ،بمعنى فرع مسجل أو فرع تابع مملون
بالكامل.
لٌس للشركة أي فرع أو فرع تابع أو أي تمثٌل فً المملكة المتحدة.
ٌجب أن ال تنوي الحصول على أي وظٌفة أخرى فً المملكة المتحدة.
ٌجب أن تحمك متطلبات الصٌانة.
ٌجب أن تحمك متطلبات اللغة االنجلٌزٌة.

تمديد الطلب
-

-

تنوي العمل فمط لدى نفس صاحب العمل و بنفس الوظٌفة التً منحت فٌها أذن الدخول،
تنوي العمل بدوام كامل لدى صاحب العمل كممثل لشركة عبر البحار.
المولع الرئٌسً لصاحب العمل ال ٌزال خارج المملكة المتحدة.
ٌجب أن تحمك متطلبات الصٌانة.
ٌجب أن تثبت بأنن ال زلت:
أ .مستمرا كموظف عالً وبسلطة كاملة التخاذ لرارات عملٌة
ة .تستلم راتبا من صاحب العمل بتمدٌم دلٌل على الراتب المدفوع خالل  12شهرا السابمة وتأكٌد كٌف تم دفع الراتب.
دٌ .لزم من صاحب العمل:
ٌجب أن تثبت بأنن أنشأت و تتحمل مسؤولٌة فرع أو فرع تابع فً نفس مجال نشاط الشركة االمٌ .جب أن تمدم دلٌال ٌؤكد
تولٌد عمل مع شركات فً المملكة المتحدة بشكل رئٌسً لصالح صاحب العمل منذ دخولن المملكة المتحدة.

لمبذا تأشيرة ممثل وحيد لشركت أو مؤسست عبر البحبر؟
-

ٌمكنن البماء خارج المملكة المتحدة لمدة ألصاها ٌ 111وما خالل أي سنة.
بامكانن أحضار مرافمٌن معن  ،الزوج أو الشرٌن واالبناء ألل من  11سنة.
للمرافمٌن لٌود محدودة على العمل والدراسة.
ٌمكنن البماء فً المملكة المتحدة أذا تغٌرت ظروف شركتن وكنت فً المملكة المتحدة أكثر من سنتٌن.
أن ٌكون معن ممدار محدد من االموال.
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نحن نتفهم بأنه بعد التمدم لتأشٌرة  ،لد تحتاج لخدمات أخرى .فبعد التمدم بطلب هجرة ناجح  ،نكون لد كسبنا ثمتن وبذلن ربما ترٌد
أن تطلب مساعدتنا خارج طلب التأشٌرة.
فرٌمنا جاهز للمساعدة و ٌمكنه المساعدة فً الخدمات التالٌة:
-

خدمات أنشاء الشركة بما فً ذلن تسجٌل الشركة.
خدمات الحسابات و الضرٌبة مثل الحسابات المدلمة  ،ردٌات الضرٌبة  ،ضرٌبة الدخل وضرٌبة الشركات  ،الرواتب
خدمات الحسابات البنكٌة {مساعدتن فً فتح حسابات بنكٌة خاصة/شركات}
أنشاء مكاتبن
خدمات أدارٌة و توظٌفٌة
تكوٌن شركات خارجٌة والمساعدة فً انشاء صنادٌك االئتمان

 خطة العمل هً بمثابة خارطة الطرٌك لنجاح العمل .فً راٌس أدواردز نستطٌع مساعدتن فً عمل خطة العمل المناسبةلن.

لدى راٌس أدواردز طرٌمة مخصصة تالئم كل عمٌل و موظفٌنا األكفاء سوف
ٌتأكدون من سالسة ادارة شركتكم .سنمضى مسافة المٌل االضافً لنموم بأعطائكم
الخدمات االستثنائٌة المناسبة الحتٌاجاتن.تعرض راٌس أدواردز خدمات أنتمال
شاملة لكم .نستطٌع مساعدتكم بأٌجاد عمار بحسب متطلباتكم و مساعدتكم بشراء
العمار فً الم ملكة المتحدةٌ .مكننا ترتٌب كورسات تعلٌمٌة للراشدٌن أو أن كنت
تنوي أرسال ابنن للدراسة فً المملكة المتحدة  ،نستطٌع أن نساعدكم أو نساعد
أوالدكم فً المبول فً أكثر المؤسسات التعلٌمٌة رلٌا فً المملكة المتحدة.
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