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أسس عملك  التجاري يف بريث ، واحدة من أكرث مدن العامل ودية وراحة يف املعيشة

 ترحب حكومة غرب أسرتاليا باملهاجرين من رجال األعامل الذين يتم االعرتاف بهم وتقديرهم
.ملساهمتهم يف اقتصاد الوالية والتوظيف والتنوع الثقايف

 مع مناخ البحر األبيض املتوسط ، واملجتمعات املتنوعة واملستوى

 العايل للمعيشة ، تعد بريث واحدة من أكرث مدن العامل مالءمة

.للعيش

 تتمتع غرب أسرتاليا ببيئة أعامل ديناميكية ولها تاريخ قوي يف

 التجارة الدولية واالستثامر والعديد من املوارد واألصول الزراعية.

 كام أنها موطن لثلث جميع الرشكات املدرجة يف بورصة األوراق

 ال يوجد وقت أفضل للمهاجرين للتحرك .(ASX) املالية األسرتالية

.واالستفادة من الفرص التجارية العديدة املتاحة يف غرب أسرتاليا

 تقع بريث يف نفس املنطقة الزمنية لحوايل 60 يف املائة من سكان

 العامل ، وهي مدينة ذات اتصال عاملي ميكن العيش فيها وتشغيل

 األعامل التجارية. وتتمتع مبوقع جيد بشكل خاص كبوابة ملنطقة

 آسيا واملحيط الهادئ ، مع رحالت يومية مبارشة إىل العديد من

.املواقع مبا يف ذلك إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا والصني

 ميكن للمهاجرين اختيار العيش يف الضواحي املطلة عىل الشاطئ

 أو األحياء العائلية أو املدن اإلقليمية الهادئة. أينام استقروا ،

 سيجدون شبكات اجتامعية وداعمة ، ومجتمعات من خلفيات

.وديانات مختلفة

تأشريات العمل املؤقتة

 تتوفر مجموعة من تأشريات اإلقامة املؤقتة للمهاجرين إلدارة

 األعامل أو االستثامر. تبلغ رسوم طلب  ترشيح الوالية للحصول

ا .عىل تأشرية عمل مؤقتة 750 دوالرًا أسرتاليً

:تشمل تأشريات العمل املؤقتة ما ييل

فئة تأشرية األعامل الفرعية 188 - مسار االبتكار يف األعامل.1

:هذه التأشرية متاحة للمهاجرين الذين يستوفون املعايري التالية

 أن يكون لديه يف السنوات األربع املالية املاضية وملدة سنتني

 حصة ملكية وأن يكون قد أدار بشكل مبارش ما يصل إىل

 رشكتني رئيسيتني بحد أدىن من املبيعات السنوية يبلغ

750,000  دوالراً أسرتالياً  يف كل سنة من تلك السنوات ؛

 أن ميتلك صايف أصول تجارية وشخصية ال تقل عن 1,250,000

دوالراً أسرتالياً  ؛ و

ا يف عمل استهلك فيه تقديم الخدمات  أال يكون منخرطً

.املهنية أو الفنية أو التجارية أكرث من 50 يف املائة من وقته

 سيكون معظم حاميل هذه التأشرية مؤهلني للتقدم بطلب للحصول

 عىل تأشرية 888 واإلقامة الدامئة مبجرد أن ميتلكوا ويديروا رشكة يف

 غرب أسرتاليا ملدة عامني عىل األقل من السنوات الثالث املاضية وأن

 يستوفوا املعايري املتعلقة بحصص امللكية ودورة رأس املال واألصول

.والتوظيف واإلقامة
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:هذه التأشرية متاحة للمهاجرين الذين يستوفون جميع املعايري التالية

 أن يكون لديه ما ال يقل عن ثالث سنوات من الخربة يف املشاركة 
 املبارشة يف إدارة واحد أو أكرث من األعامل املؤهلة أو االستثامرات
املؤهلة ؛

 يف سنة واحدة من السنوات املالية الخمس املاضية ،أن يكون 
ا ميتلك فيه حصة ملكية ا تجاريً  أدار بشكل مبارش نشاطً
 بنسبة 10 يف املائة عىل األقل ؛ أوأدار بشكل مبارش استثامرات
.بقيمة 2.5 مليون دوالراً أسرتالياً  عىل األقل

 لكل من السنتني املاليتني املاضيتني ، امتلك إجاميل أصول تجارية 
وشخصية بقيمة صافية ال تقل عن 2.5 مليون دوالراً أسرتالياً  ؛

 أن يكون قادراً عىل إجراء استثامر ممتثل بقيمة 2.5 مليون دوالراً 
 أسرتالياً  طوال مدة التأشرية املؤقتة عىل النحو املحدد من قبل وزارة
؛ (DHA) الشؤون الداخلية

 سيكون معظم حاميل هذه التأشرية مؤهلني للتقدم بطلب للحصول
 عىل تأشرية 888 واإلقامة الدامئة مبجرد حصولهم عىل 2.5 مليون دوالراً
 أسرتالياً يف االستثامر املمتثل ملدة ثالث سنوات عىل األقل وإقامتهم يف
.الوالية ملدة عامني عىل األقل يف املجموع خالل هذا الوقت

 ملزيد من املعلومات حول هذه التأشرية وإطار عمل االستثامر املمتثل ،
يرجى زيارة موقع وزارة الشؤون الداخلية عىل
 immi.homeaffairs.gov.au

  تأشرية العمل - الفئة الفرعية 188 – مسار املستثمرين ذوي .3 
  األهمية

 هذه التأشرية متاحة للمهاجرين الذين لديهم أصول تجارية وشخصية
 ال تقل عن 5 ماليني دوالراَ أسرتالياً متاحة لالستثامر يف إطار االستثامر
 املمتثل عىل النحو املحدد من قبل وزارة الشؤون الداخلية مبارشة قبل
.منح التأشرية

 سيكون حاملو هذه التأشرية مؤهلني للتقدم بطلب للحصول عىل
 تأشرية 888 واإلقامة الدامئة مبجرد أن يحتفظوا باستثامراتهم املمتثلة
 يف أسرتاليا ملدة التأشرية (بحد أدىن ثالث سنوات متتالية) ويقيمون يف
.أسرتاليا ملدة 120 يوًما عىل األقل يف املجموع خالل هذا الوقت

 ملزيد من املعلومات حول هذه التأشرية وإطار عمل االستثامر املمتثل ،
  يرجى زيارة موقع وزارة الشؤون الداخلية عىل
immi.homeaffairs.gov.au

تأشرية العمل الفئة الفرعية 188 – مسار رجال األعامل

 هذه التأشرية متاحة للمهاجرين الذين يقرتحون القيام بنشاط ريادي
 :يف غرب أسرتاليا. ملزيد من املعلومات، يرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au للحصول عىل طلب 
.(EOI) التعبري عن االهتامم

تأشريات العمل الدامئة

 ُتنح تأشريات عمل اإلقامة الدامئة لألشخاص الذين استوفوا بنجاح
 متطلبات تأشرية العمل املؤقتة الخاصة بهم مبا يف ذلك اتفاقية ترشيح
.الوالية ومعايري وزارة الشؤون الداخلية

 ستكون متطلبات ترشيح الوالية للتأشريات من الفئة الفرعية 188
 والفئة الفرعية 888 بشكل عام هي نفسها متطلبات وزارة الشؤون
 .(DHA) الداخلية

 تبلغ رسوم طلب ترشيح الوالية للحصول عىل تأشرية عمل دامئة 750
ا .دوالرًا أسرتاليً

 Business هذه التأشرية متاحة لحاميل التأشريات املؤقتة 188
Innovation Stream 188 أو Investor Stream 188 أو Significant 
Investor Stream 188 أو Entrepreneur.

معلومات إضافية

 يتم تشجيع املهاجرين من رجال األعامل املحتملني ووكالئهم عىل
.businessmigration زيارة املوقع اإللكرتوين لحكومة غرب أسرتاليا عىل
wa.gov.au إلجراء تقييم ذايت مقابل فئات تأشرية العمل ولتقديم طلب 
 ترشيح الوالية.  قد يكون أصحاب األعامل واملستثمرون الناجحون ،
 الذين يشاركون بالفعل يف عمل أو استثامر يف غرب أسرتاليا ، مؤهلني
.أيًضا للحصول عىل إحدى التأشريات املدرجة يف هذه النرشة

 :التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية عمل إىل غرب أسرتاليا يعني

 الحد األدىن من املتطلبات هو نفس معايري وزارة الشؤون 

الداخلية

اختيار أي نشاط تجاري مؤهل 

املشاركة يف نشاط أعامل التطوير العقاري 

 سيتم النظر يف طلب التنازل عن السن أو التصديق الخاص 

عىل أساس كل حالة عىل حدة

أولوية املعالجة ميكن طلبها يف ظل ظروف استثنائية 
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