
  

 العمل التأشيرات 
 

 أألجانب( )التجار E-1  تأشيرة      

 ني.للعمالء بشكل قانوتأشيرة غير الهجرة تسمح للرعايا األجانب 

وتتضمن تجارة المعامالت التجارية في السلع والتجارة في الخدمات والتكنولوجيا مثل)المصاريف والتأمين 

 والنقل والسياحة واإلعالنات والخدمات اآلخرين التي يمكن تداولها(.

 ( للمعيشة والعمل غط هنا لمعرفة هذة الدولأضهذة التأشيرة لألشخاص من دول معينة )وتسمح 

 يات المتحدة .للتمتع بهذة الفيزا.بالواليات المتحدة األميركية اعتمادا علي حجم التجارة بين هذة الدول والوال 

  األجانب(:)المستثمرين  E-2 تأشيرة       

غط هنا لمعرفة هذة أضهم من دول المعاهدة )متوفرة لألشخاص الذين جنسيت المستثمرينإن تأشيرة 

(. إذا كان لديك جواز سفر من إحدى تلك الدول, وأنت ترغب ببدء عمل أو شراء عمل الدول
يجب عليك فاشل موجود مسبقاً, فإنه خيار عظيم. بالرغم من أنه اليوجد حد أدنى لرأس المال, 

أن تستثمر "استثماراً جوهرياً" للعمل الجديد. عادةً, تريد القنصليات رؤية على األقل مبلغ 
$ ويمكن أن تكون أي نوع من األعمال: مقهى, مطعم, صالون تصفيف الشعر, 000,000

لمدة سنتين  E2 مقاوالت, تطوير عقاري, متجر لبيع المالبس أو األثاث. يتم اصدار تأشيرة
لعدد غير منته من مرات الدخول. يمكنك التقدم لطلب اإلقامة الدائمة إن كان عملك  وتسمح

ً على تأشيرة والتي تسمح لهم بالعمل والدراسة  E2 ناجحاً. ستحصل الزوجة واالوالد أيضا
يشترط الحصول علي الفيزااثبات قدرة هذا المشروع علي المتحدة .بشكل قانوني في الواليات 

 ا الشخص.توليد أرباح لهذ

 
  

 )المدراء والموظفين االداريين األجانب(: 1A-L تاشيرة          
 

 ط المديرين والمسؤلين التنفيذيين تمنح هذة التأشيرة فق
ً لدى شركة أجنبية, وتود القدوم إلى  ً إداريا الواليات المتحدة للعمل إن كنت مديراً أو موظفا

كمدير أو موظف إداري في شركة أميركية لها صلة بالشركة األجنبية, فأنت مرشح جيد 
 L-1A لتأشيرة

تسمح هذه التأشيرة للموظفين االداريين, رؤساء أو مدراء شركة أجنبية بالقدوم الى الواليات 
تكون تابعاً للشركة األجنبية.  المتحدة للعمل في فرع جديد أو موجود مسبقاً, االنضمام, او أن

ً أن اليجب على كلتا الشركتين أن تؤمنا نفس البضائع أو الخدمات. على  الجدير بالذكر أيضا
سبيل المثال, قد تكون الشركة االجنبية صالوناً لتصفيف الشعر, وقد تكون الشركة ذات الصلة 



مدة سنة واحدة على األقل خالل مطعماً. إن كنت الموظف االداري أو المدير للشركة األجنبية ل
الماضية, فأنت مؤهل لهذه التأشيرة. على عكس تأشيرات العمل األخرى.  5السنوات ال

سنوات  5لمدة  L-1A اليتطلب حد أدنى لمبلغ االستثمارمن أجل هذه التأشيرة. تصدر تأشيرة
ألميركية هي بداية إذا كانت الشركة األميركية فعالة أساساً. أو لمدة سنة إذا كانت الشركة ا

سنوات. وتؤهل الزوجة واألوالد للبقاء والعمل  7عمل جديد. هذه التأشيرة قابلة للتجديد لمدة 
 . قد تؤمن هذه التأشيرة طريقاً مباشراً للحصول على االقامة الدائمة.L-2 والدراسة بتأشيرة

  
  

 
 )تأشيرة التوظيف لخريجي الجامعات(: 1B-H تأشيرة

 
لألجانب الذين لديهم على األقل درجة بكالوريوس للعمل في الواليات  H-1B تسمح تأشيرة

المتحدة بمنصب متعلق بدرجة تعليم المتقدم أو خبرته. يجب أن يكون المتقدم لديه عرض 
سنوات  5لمدة  H-1B المتحدة. يتم إصدار تأشيرةللعمل من قبل صاحب عمل في الواليات 

سنوات أخرى. تستطيع الزوجة واألوالد أيضاً العيش والعمل والدراسة  5وهي قابلة للتجديد ل
فعالة. ينتهي المطاف بكثير من الناس حاملي  H-1B في الواليات المتحدة طالما تأشيرة

ه احب العمل لديهم. وتؤدي هذبالحصول على االقامة الدائمة عن طريق ص H-1B تأشيرة
 .(Green Card)التأشيرة إلى اإلقامة الدائمة 

 
 تأشيرات أخرى

 يوجد عدة تأشيرات متوفرة لعدة أنماط من الناس. 

 
 )الفنانون, الموسيقيون, الممثلون والرياضيون األجانب(: :O-1 تأشيرة      

إن الممثلين, الموسيقيين, الفنانين, المصورين, وآخرون من هم في مجال الفنون, العلوم, 
األعمال, صناعة األفالم والمسلسالت التلفزيونية, والذين لديهم القدرة على اثبات مستوى عال 

لتوسيع مهنتهم في الواليات  O-1 ازات االستثنائية, على التقدم لتأشيرةمن التميز واالنج
 المتحدة. يجب أن يكون الملتمس للطلب وكيالً أو صاحب عمل في الواليات المتحدة.

  

  الرياضيون األجانب  :P-1 تأشيرة

يل. الخللرياضيين مثل العبي كرة القدم, المتسابقين, وراكبي  P-1 على سبيل المثال, تأشيرة
 .المميزةوالمعروفون بموهبتهم 

 
  



 

 :(Green Card) اإلقامة الدائمة  

 Green Card تقدم بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة أو

 القائمة على األسرة:         -

يمكن للمواطنين األميركيين والمقيمين الدائمين النظاميين االلتماس بطلب لفرد محدد من أفراد 
العيش معهم بشكل دائم في الواليات المتحدة. يمكن للمواطنين األميركيين أسرتهم من أجل 

االلتماس بطلب ألزواجهم, أوالدهم القواصر, أوالدهم البالغين المتزوجين وغير المتزوجين, 
وأخوتهم. كما يمكن للمقيمين الدائمين النظاميين االلتماس بطلب ألزواجهم, أوالدهم القواصر, 

. يعتبر الوالدان, األزواج, واألبناء القواصر الحاملين للجنسية الغير متزوجين أوالدهم البالغين
ً أقصر بكثير من باقي  األميركية أقرباء درجة أولى. وتأخذ معالجة طلبات هجرتهم وقتا

 األقارب.
 

   1-EB     الدولىالمدير: 

تم توظيفهم كمدراء  , إن هذا اإلجراء لالقامة الدائمة هو للذينL-1A : تشبه تأشيرةEB-1 فئة
أو موظفين إداريين من قبل شركة أجنبية لمدة سنة واحدة على األقل خالل السنوات الثالث 
الماضية ويتم نقلهم إلى الواليات المتحدة للعمل كمدير أو إداري في فرع, أو تابع لتلك الشركة 

 األجنبية.

  

 درجة متقدمة أو قدرة استثنائية:       

أولئك الذين لديهم المقدرة على إثبات قدرات مميزة في العلوم, الفنون, : يستطيع EB1 فئة
من خالل إشادة وطنية أو دولية مستمرة بااللتماس الذاتي لطلب  التعليم, األعمال, أو الرياضة

االقامة الدائمة. يجب أن تكون انجازاتك معروفة في مجالك عن طريق وثائق واسعة النطاق. 
 ل.ال يتطلب وجود عرض عم

 
 : 6500-362-305(1) ىيرجى االتصال علولمزيد من المعلومات 

 imanlaw@gmail.com او أبعت علي البريد االلكتروني 
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