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فرصة رائعة
خدمات التأشيرات 

للمستثمرين



Knightsbridge Wealth عمليات االستثمار في

نحن نحدد نطاق المخاطر.
قد يختلف تعريف المخاطرة العالية أو المتوسطة أو المنخفضة من مستثمر إلى آخر. نحن نحدد لك 

نطاق المخاطر ونقدم لك النصح حول ما يناسبك.

تحديد أفضل مزيج استثماري
جميع أصول االستثمارات لها خصائص مختلفة، وطريقة دمجها هي التي يمكن أن تصنع فارًقا.

تحديد أفضل مدير للصندوق
يقوم مديرو الصناديق بإجراء تحليل شامل للمخاطر والنتائج المتعلقة بأصول االستثمار ومدى 

ترابطها ببعضها البعض. ونحن نضمن تصميم المزيج االستثماري األمثل لعمالئنا.

بعد الوصول إلى أفضل تخصيص استراتيجي لألصول، يتم تحديد أفضل مدير صندوق يناسب 
متطلبات العميل. 
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طرق سريعة للحصول على إقامة دائمة 
يمكن لمن يقدم استثمارات بقيمة 5 ماليين جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة 
أن يحصل على إقامة غير محددة المدة خالل ثالثة أعوام، وتقل هذه الفترة إلى 

عامين لمن يقدم استثمارات بقيمة 10 ماليين جنيه إسترليني. 

إجراءات الحصول على اإلقامة 
يجب إرسال طلبات الحصول على تصريح الدخول من خارج المملكة المتحدة، 

غالًبا من خالل السفارة البريطانية أو القنصلية العامة في البلد األصلي أو بلد 
اإلقامة الخاص بالمتقدم. وتستغرق معالجة الطلبات غالًبا ما بين 4 إلى 6 أسابيع. 

وهناك متطلبات خاصة ألنواع المستندات التي يطلبها كل من وزارة الداخلية 
 البريطانية والمؤسسة المالية في المملكة المتحدة والتي ستدير استثماراتك. 

ويجب عليك تقديم الدليل المطلوب. 

تمتلك Knightsbridge Wealth روابط قوية مع محاميين متخصصين في 
شؤون الهجرة يمكنهم تقديم نصائح أكثر فعالية للحصول على تأشيرة المستثمر. 

سنعمل على ترتيب المواعيد والمقدمات المناسبة بالنسبة لك – وذلك اعتماًدا 
على ظروفك الخاصة. محامون مختلفون، على سبيل المثال، متخصصون في 

التعامل مع الجنسيات المختلفة. وسنضمن أيًضا توفير مترجمين فوريين إذا 
تطلب األمر ذلك. 

 االستثمار في المملكة المتحدة 
اعتماًدا على الخيار الذي تم تحديده )5 ماليين أو 10 ماليين جنيه إسترليني(، 

يجب استثمار نسبة ال تقل عن 75% من هذه األموال في سندات حكومية أو سندات 
شركات أو شركات مسجلة داخل المملكة المتحدة )أسهم(. ويمكن استثمار النسبة 

المتبقية، 25%،  كأموال نقدية في العقارات غير المرهونة والكيانات التجارية.



إسترليني
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فرصة رائعة: 

يمكن تعريف المهاجرين من الدرجة األولى )المستثمرون( بأنهم األفراد 
أصحاب األصول الكبيرة والذين يمكنهم تقديم استثمارات مالية جوهرية في 

المملكة المتحدة. 

بعد وصول المهاجرين إلى المملكة المتحدة، يجب عليهم تقديم استثمارات 
بقيمة مليون جنيه إسترليني على األقل، من ضمنها 750 ألف جنيه إسترليني 

على األقل يجب تقديمها كاستثمارات دائمة في السندات الحكومية أو كرأس 
مال مخصص إلقراض الشركات التجارية والنشطة المسجلة في المملكة 

المتحدة أو في االستثمارات المتعلقة باألسهم داخل المملكة. 

يتم منح حق اإلقامة داخل المملكة المتحدة لفترة مبدئية تبلغ ثالث سنوات، ويتم 
منح سنتين إضافيتين في حالة تحقق الشروط الموضحة أعاله. 

وفي نهاية هذه السنوات الخمس، يصبح المتقدم وعائلته، مؤهلين للحصول 
على إقامة دائمة )إقامة لفترة غير محددة(، ولكن يجب عليهم أوالً اجتياز 

اختبار اإلقامة داخل المملكة المتحدة، والذي يستثنى منه من هو دون الثامنة 
عشر من العمر أو يتجاوز عمره الخامسة والستين. 

وبعد مرور عام آخر، يمكن التقدم للحصول على الجنسية البريطانية، وفي حالة 
الموافقة، يحصل المتقدم وعائلته على جوازات سفر تمنحهم أيًضا جنسية االتحاد 
األوروبي وحق اإلقامة والعمل والتقاعد في أي من الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي. 

وخالل هذه المدة، يمكن للمتقدم الحصول على وظيفة )ولكن ليس كطبيب 
أو طبيب أسنان تحت التدريب( أو العمل لحسابه الخاص، ولن يكون بإمكانه 

االلتجاء إلى األموال العامة. 

ليس من الضروري أن تصبح المملكة المتحدة هي الموطن الرئيسي 
المملكة  بالتغيب عن  إذًنا  البريطانية" تمنح  الحدود  للمتقدم، حيث إن "وكالة 

لمدة تصل إلى ستة أشهر كل عام. 

إال أن التغيب الزائد عن المملكة المتحدة قد يؤثر على نجاح طلب الحصول 
على اإلقامة. 

إذا كان هدفك النهائي هو الحصول على الجنسية البريطانية، فيجب أال تتغيب 
عن المملكة المتحدة أكثر من 450 يوًما خالل فترة السنوات الخمس التي تسبق 
التقدم للحصول على الجنسية، وأال تزيد فترة غيابك عن ثالثة أشهر خالل العام 
الذي يسبق تقديم الطلب. كما يجب أال تزيد فترة غياب من يريد الحصول على 

جواز سفر عن تسعين يوًما كل عام. ويحق لوزارة الداخلية البريطانية، بين 
حين وآخر، إسقاط أي فترة تغيب تزيد عن الحد المقرر والذي يصل إلى 450 

يوًما. 

 خدمات التأشيرات للمستثمرين في المملكة المتحدة  
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لماذا تختار شركتنا؟

يختلف كل عميل عن اآلخر. 

نحن نضمن لك الحصول على األداء والخدمة المناسبين لك. نحن نضمن لك ما يلي: 

•   إمكانية التواصل مع "مدير ثروات تقديرية" متخصص وخاضع للمحاسبة 

•   تحليل شامل الحتياجاتك وتوقعاتك ودرجة تحملك للمخاطر 

•   عملية استثمار احترافية 

•   األمان والفعالية من مؤسسة مالية ذات مركز مرموق داخل المملكة المتحدة 

•   إدارة نشطة لملفك التجاري عن طريق خبراء في عالم االستثمار 

•   استراتيجية استثمار فعالة من حيث التكلفة لتحقيق أعلى قيمة من األموال المستثمرة 

 •    إمكانية الوصول بشكل مباشر وآمن إلى الملف التجاري عن طريق اإلنترنت، 

إذا كان ذلك مطلوًبا 

•   إمكانية التواصل مع مستشارين ضريبيين

Knightsbridge Wealth

 Knightsbridge Wealth هي شركة رائدة ومتميزة في مجال إدارة الثروات، 
مقرها لندن. نحن نقدم أعلى جودة باإلضافة إلى الخدمات الخاصة والفردية، ونراعي 

االبتكار والعصرية، ونحترم التزامنا نحو عمالئنا الذين يتزايدون يوًما بعد يوم.

 اتصل بنا على هذا الرقم لتحديد موعد 

 +44 )0(20 7407 3032
أو أرسل رسالة بريد إلكتروني على العنوان التالي:

 info@knightsbridgewealth.co.uk




