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اإلقامة يف اململكة املَُتِحدة - املُستوى األول : تأشرية للُمسَتثِمر أو تأشرية صاحب أعامل

اململكة املُتَِحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية ، واملعروفة باسم اململكة املُتَِحدة )اململكة املُتَِحدة( أو بريطانيا ، هي دولة ذات سيادة يف غرب أوروبا. تبلغ مساحة اململكة املُتَِحدة 

أكرث من 242,500 كيلومرت مربع ، وهي رقم 78 كأكرب دولة ذات سيادة يف العامل ويف املركز الحادي عرش  كأكرب دولة يف أوروبا.

معلومات عامة ومزايا

متتلك اململكة املُتَِحدة خامس أكرب إقتصاد يف العامل من حيث الناتج املحيل 	 

اإلجاميل اإلسمي وتاسع أكرب اقتصاد من خالل تعادل القوة الرشائية.

تُصَنف اململكة املُتَِحدة تصنيف عايل جدا يف مُؤِش التنمية البرشية ، وتحتل 	 

املرتبة السادسة عرشة يف العامل.

إنها واحدة من أكرث األماكن جاذبية يف العامل كموقع تجاري وكمكان إلقامة خاصة. 	 

من املعروف انه يف اململكة املُتَِحدة توجد حكومة دميُقراطية ُمستِقرة ونظام 	 

ُمحرتم من القانون الذي تم إعتامده من ِقبَل البلدان يف جميع أنحاء العامل ويقع 

بشكل جيد بني الواليات املُتَِحدة وأوروبا.

من حيث بيئة األعامل الدولية ، لندن هي العاصمة املالية للعامل.	 

لدى اململكة املُتَِحدة نظام رضيبي جذاب لألفراد ذوي القيمة املالية العالية الذين 	 

يقيمون بها ولكنهم ليسوا ُمستََقرين بها.

هي دولة أسلحة نووية معروفة وتحتل املرتبة السابعة يف اإلنفاق العسكري يف 	 

العامل.

بالنسبة للمواطنني األجانب ليصبحوا ُمقيمني دامئني يف اململكة املُتَِحدة ، يتقدموا  	 

بطلب للحصول عىل إذن غري ُمحَدد للبقاء

األهلية للحصول عىل املُستوى 1:

ُمسَتثِمر 	 

∙ بالفعل يف اململكة املُتَِحدة ويُريد أن يتقدم تحت فئة املُستَثِمرين	

∙ لديه تأشرية املُستوى 1 ولكن يريد متديد فرتة اإلقامة	

∙ تخليص الدخول تحت فئة املُستَثِمر 	

صاحب أعامل 	 

∙ بالفعل يف اململكة املُتَِحدة ويريد أن يتقدم تحت فئة صاحب أعامل	

∙ لديه تأشرية املُستوى 1 ولكن يريد متديد فرتة اإلقامة	

∙ تخليص الدخول تحت فئة صاحب شكة	

∙ بالفعل يف اململكة املُتَِحدة كصاحب أعامل أو ُمبتَِكر ويرغب يف متديد إقامته 	

تحت ِفئة صاحب أعامل

مالحظة: ميكنك التقديم إذا مل تكن من مواطني املنطقة اإلقتصادية األوروبية أو سويرسا.
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ُمَتطلِبات اإلستثامر :

للُمستَثِمر: يجب أن تستثمر 2,000,000 جنيه اسرتليني لصندوق اإلستثامر	 

بالنسبة لصاحب األعامل: يجب أن يستثمر مبلغ 50,000 جنيه إسرتليني يف 	 

صندوق اإلستثامر

املَُتطلِبات األساسية لطلب البقاء ألَجل غري ُمَسمى:

يجب الحصول عىل تأشرية املُستوى األول )ُمستَثِمر / صاحب أعامل(	 

يجب أن يكون حسن الُخلُق	 

يجب اإلستمرار يف العيش والحياة يف اململكة املُتَِحدة 	 

يجب أن يكون لديك معرفة كافية بالحياة يف اململكة املُتَِحدة 	 

يجب أن يكون قادراً عىل التواصل باللغة اإلنجليزية إىل درجة مقبولة   	 

يجب أن يكون ُمقياًم يف اململكة املُتَِحدة ملدة خمس سنوات   	 

ُمالحظة: خالل فرتة التأهيل ، يجب أن ال تكون خارج اململكة املُتَِحدة أكرث من 90 يوًما 

خالل فرتة الـ 12 شهرًا األخرية وال تزيد عن 180 يوًما يف أي فرتة 12 شهرًا ُمتتالية قبل 

تقديم الطلب.

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي للتأشريات والهجرة يف حكومة اململكة 

املُتَِحدة . 

ال ترتددوا يف اإلتصال بنا للحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأن خدماتنا والرسوم.

الرسوم الحكومية

رسوم الطلب )عرب اإلنرتنت / الربيد( لتأشرية املُستوى األول ) املُستَِثمر(: الخدمة 	 

العادية - 1,561 جنيه إسرتليني للشخص الواحد

خدمة سوبر برمييوم – 10,500 جنيه إسرتليني باإلضافة إىل 2,030 جنيه إسرتليني 	 

للشخص الواحد

رسوم الطلب )عرب اإلنرتنت / الربيد( لتأشرية املُستوى األول )صاحب أعامل( – 	 

1,228 جنيه إسرتليني للشخص الواحد

إذا كان من تركيا أو مقدونيا – 1,173 جنيه إسرتليني ، وبالنسبة للُمعالني – 	 

1,228 جنيه إسرتليني للشخص الواحد

رسوم الطلب إلستامرة البقاء ألَجل غري ُمَسمى: الخدمة العادية – 2,297 جنيه 	 

إسرتليني للشخص الواحد

الخدمة املُتَميزة – 2,848 جنيه إسرتليني للشخص الواحد )يدفع املُعالون نفس 	 

الرسوم(

الفوائد واملزايا

طلب البقاء ألَجل غري ُمَسمى املعروف أيضا باسم اإلقامة الدامئة ، ميَنح الحق يف 	 

العيش والعمل يف اململكة املُتَِحدة دون التقيُد بأي من قيود الهجرة.

يستطيع الشخص الذي لديه وضع البقاء ألَجل غري ُمَسمى ملدة 12 شهرًا ويعيش 	 

يف اململكة املُتَحدة ملدة خمس سنوات التقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر 

بريطاين.

حالة طلب البقاء ألَجل غري ُمَسمى تعني أنه يجوز لك الخروج وإعادة الدخول 	 

إىل البالد عدة مرات دون قيود.

حاميل طلب البقاء ألَجل غري ُمَسمى لديهم حق الوصول إىل األموال العامة. 	 

ونتيجة لذلك ، مُيِكُنهم املُطالبة ببدل بحث عن وظيفة ومزايا أخرى ُمتاحة عادًة 

ملواطني اململكة املُتَِحدة .
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