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المحتوى 

إجراءات ماقبل الوصول الى بريطانيا.

 إجراءات ما بعد الوصول الى بريطانيا



االوصول الى بريطانيماقبلإجراءات 





.اشهر و اقصاها سنه أو سنتين ٦غالبًا اقل فتره لإليجار -

تكونأنأماالتأمينرسوم+ اإليجارعقدبدايةمعاإليجاردفعيتم-

• االحتياللتجنبالمكانمعاينةوالمدينةإلىالوصولبعدالعقدتوقيعيفضل

• بمدتهيلتزمويحتويهمابكليلمانيجبصفحه( ٢٠_١٠)منمكونعقدتوقيععند



إجراءات ما بعد الوصول الى 

بريطانيا



المستجدين في نظام للطلبة  فتح ملف جديد 

الخطوات

ي صعوبات الرجاء التو اصل في حالة مواجهة ا 
و زيارة الملحقية الثق

افية مع الدعم الفني ا 
بلندن

٢فتح ملف على سفير -١ إرفاق المرفقات المطلوبة

ختام الدخول وصورة عن جواز السفر لجم
 
يع ا

ساس
 
شخاص المرافقين والمبتعث ال

 
يال

صور المؤهالت الدراسية السابقة

ساسي صورة من قرار البتعاث ال 

صورة ملونة لجواز السفر

و الفيزا للمرافقين  شيرة ا 
 
ن ي)صورة التا جب ا 

(تكون جميع الصور في ملف واحد مضغوط

و كشف الحساب 
 
و)   بطاقة البنك ا

 
ا

(مايثبت معلومات الحساب

و صورة ملونة لكرت العائلة من المام والخ
 
لف ا

صورة الهوية الوطنية

و الفيزا للطالب
شيرة ا 

 
بةالطال/ صورة التا

ن اإلجازة ل
 
و الجامعة با

خطاب من المعهد ا 
تتعارض مع الدراسة

ة بدون إجاز –استقالة )إثبات عدم ارتباط المرافق بعمل 
و ب رنت من راتب محدد بدايتها ونهايتها حديثة للموظف ا 
حوال المدنية لغير الموظفين  ال 

٢رابط موقع سفير 
https://safeer2.moe.gov.sa/
موقع الملحقية الثقافية بلندن 

630 Chiswick high Rd, Chiswick, London W4 5RY

(٢سفير )إيميل الدعم الفني 
Es-help@moe.gov.sa
SP@uk.moe.gov.sa

https://safeer2.moe.gov.sa/
mailto:Es-help@moe.gov.sa
mailto:SP@uk.moe.gov.sa


استالم بطاقة اإلقامة
(BIOMETRIC RESIDENCE PERMIT             )

يام من وصولك إلى بلد البتعاث10وذلك خالل 
 
.ا

شيرة
 
راجعة الخطاب المقدم و إن كنت ل تتذكر فعليك اذا م. وعادة ما يتم تحديد مكان استالم بطاقة اإلقامة عند التقديم على التا

شيرة
 
.لك من السفارة عند استالم التا

.استالم بطاقة اإلقامة منههذا الخطاب يوضح المكان الذي يمكنك 

قامة   نموذج لبطاقة الإ



سجيل تت زا ا جو ل ا

لتسجييجبالبتعاثمقرالىالوصولبعد

وزارةموقععلىلهاصور ارفاقوالجوازات

الرابطعلىالخارجية

https://www.mofa.gov.sa/EServ/Serv

iceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx

?svc=37

او من خالل تطبيق وزارة الخارجية

MOFA



التسجيل في الشرطة

ش
 
ك ثر من ستة ا

 
شيرة دراسة ل

 
هر في بريطانيا، في الغالب يجب على الطالب الحاصلين على تا

يام من الوصول إلى بريطاني
 
تعّرف على . االتسجيل لدى مركز الشرطة الرئيسي خالل سبعة ا

المتطلبات وطريقة التسجيل

و تحديد السكن BRPبعد استالم بطاقة.

يجب حجز اقرب موعد للتسجيل لدى الشرطة عن طريق الموقع ادناه 

https://west-midlands.police.uk/services/overseas-visitor-registration

في حال عدم توفر موعد قريب يتم التواصل مع اليميل التالي 
و الخاص مك تب الشرطة في مدينة برمنجهام

s.lallie@westmidlands.pnn.police.uk

متطلبات 
التسجيل في 
الشرطة 

٣٤مبلغ 
باوند 

اثبات عنوان 
السكن 

BRPبطاقة  جواز السفر

صورتين 
شخصيتين

ن ورقة القبول م
ال اوالجامعة

CAs letter

حدى الثباتات التية: مالحظة  اثبات عنوان السكن ممكن ان يكون باإ

خطاب من الجامعة موضح فيه عنوان السكن•

فاتورة كهرباء •

كشف بنكي•



Barclays Lloydss HSBC 

:مالحظة 
ك ثر-١

 
و ا
 
سبوع ا

 
غالبا يكون الموعد بعد ا

ون لين لتسهيل-٢
 
ينصح بطلب حساب ا

اإلنترنت إجراءات التحويل عبر حسابك البنكي عبر
و التطبيق)

 
(عن طريق الكمبيوتر ا

بموقع عند فتح الحساب قم بتحديث بياناتك-3
سفير للحصول على المخصصات المالية

بعد استالم بطاقة اإلقامة والتسجيل لدى الشرطة وتحديد مقر 

عليك التوجه إلى أحد البنوك المعروفة( عنوان ثابت)إقامتك 

(.حساب أساسي أو حساب طالب)لفتح حساب بنكي 

العقبات في فتح كثير من الطالب يواجهون بعض لألسف أن 

.الحساب البنكي خصوصا في البداية

:ولتسهيل العملية عليك الحصول على

خطاب يوضح المكافأة المستلمة من جهة االبتعاث•

خطاب من المعهد او الجامعة•

ما يثبت مقر إقامتك•

.ثم التواصل مع البنك لحجز موعد

فتح حساب بنكي



فتح حساب بنكي رقمي
(عن طريق التطبيقات الذكية)

المتطلبات تنزيل التطبيق  إيميل إلك تروني ورقم جوال 
بريطاني خر ي إثبات ا  و ا  صورة للجواز ا 

عنوان سكني خاص بك في 
ل يشترط)المملكة المتحدة

(وجود السم في العقد

فديو تقوم فيه بالتعريف بنفسك مثل 

(Hi, I am Abdulrahman and I would like to 
open a bank account with (Monzo) thanks)

يام عمل سوف يتم  2-5خالل ال تقوم برفعها عن طريق الجو ا 
إرسال البطاقة إلى عنوانك

طلبات فتح حساب بنكي في البنوك الرقمية يعتبر سهل جدا ول يتطلب الك ثير من المت
لى عنوانك رسال البطاقة اإ ويتم اإ

: مميزاته 
ثبات سكن -١ لى اإ ل يحتاج اإ
ل يتطلب نوع فيزا معين-٢



(فاتورة)الحصول على شريحة جوال 

مكانك الحصول على شريحة جوال بريطانية بعقدبعد الحصول على بطاقة البنك • صبح باإ
 
خط )شهري ا

(.مفوتر

نسب من خيار المسبق الدفق •
 
.من ناحية السعر والخدمات( pay as you go)هذا الخيار بالعادة هو ال

فضل الشركات في بريطانيا والتي تقدم خدمات استثنائية من ناحية التجوال الدولي و•
 
نترنت هي من ا باقات الإ
(.Three)شركة 

فضل خيارات الجوال •
 
 all)هي شريحة البيانات والدقائق المفتوحة  Threeوالمقدم من شركة المفوترمن ا

you can use ) ك ثر من
 
.دولة حولة العالم60والتجوال المجاني في ا



الحصول على أنسب باقة للغاز 
والكهرباء

ل مع قد يغفل بعض الطالب عن أمر مهم عند االنتقال للسكن الخاص، أال وهو التواص•
.مزود الغاز والكهرباء للشقة

سكن دون والسبب الرئيسي إلغفال هذا األمر، هو أن الكهرباء والغاز تكون متوفرة في ال•
ب وتتراكم و لكن قد تكون تكلفة باقة الغاز والكهرباء ليست األنس. أي مجهود من قبلك 

.عليك المبالغ خالل األشهر األولى دون أن تشعر

. لذا عليك التواصل مع مزود الخدمة واختيار الباقة األنسب •

•

لخدمة التزامك بدفع فواتير الكهرباء والغاز بانتظام وتزويد مقدم اوأضيف هاهنا أن •
يك أو دفع بالقراءات الصحيحة للعداد بشكل دوري لتفادي تراكم المبالغ المستحقة عل

.مبالغ اكثر من المستحق

للمقارنة بين مزودي الخدمة واختيار األنسب لك  Uswitchكما يمكنك استخدام موقع•
.وتحديد الباقة الشهرية المناسبة



البحث عن مدارس لألبناء

• البحث عن أقرب مدرسة في الحي الذي •
.تسكن فيه

• االستفسار عن طريق النادي السعودي أو •
.المبتعثين عن أفضل المدارس إن أمكن

• التواصل المباشر مع المدرسة واالستفسار •
.عن آلية التسجيل

• ة في /لتتمكن من تسجيل الطفل: مالحظة هامة
المدارس البريطانية يجب أن تكون لديهم تأشيرة

(Tier 4 Dependent)تابعة لتأشيرتك الدراسية 



لألطفالحضاناتعنالبحث

:معلومات مهمة•

.يوجد دوام جزئي بفترتين صباحية أومسائية أو دوام كامل فترة واحدة من الصباح حتى المساء•

.يستطيع ولي األمر من تسجيل الطفل إما بدوام جزئي أو كامل•

.يمكنك تحديد أطباق خاصة للطفل•

.تختلف الخدمات المقدمة من حضانة إلى آخرى يمكنك اإلطالع عليها من خالل موقعهم•

:وللتسجيل يجب عليك •

.البحث عن أفضل الحضانات أو القريبة منك•

.اإلتصال عليهم والتأكد من أن لديهم مكان في الحضانة•

.عادة يتم طلب حضورك للحضانة والتأكد من كافة التفاصيل•

.في حال الموافقة، سوف يطلبون منك إحضار الطفل لكي يبدأ بالتعود التدريجي على الحضانة•

.قد تستغرق هذه الفترة حدود اسبوع حتى يتأقلم الطفل•

.بعدها سوف يتم إخبارك عن الموعد الفعلي للبداية•

:الدعم الحكومي لمن هم أكبر من ثالث سنوات•

. اتتقوم الحكومة البريطانية أو الكونسل بتقديم دعم مالي مقطوع للطفل لمن هو أكبر من ثالث سنو•
:ولإلستفادة من الدعم

.عليك التسجيل مع الكونسل لكي تتمكن من الدخول في قائمة اإلنتظار•

.التأكد من أن الحضانة مدعومة من قبل الكونسل•

.بعد الموافقة سوف يقوم الكونسل بإيداع مبلغ مقطوع كل ثالث أشهر•



معلومات مهمة لمن يرغب بشراء سيارة في المملكة 
المتحدة 

و الحصول على رخصة•
ول لقيادة السيارة في المملكة المتحدة تحتاج للحصول على رخصة سارية المفعول ا 

الدولية مع ضرورة ا 
وجود الرخصة السعودية في حالة الرخصة الدولية

مواقع للبحث عن السيارات •

http://www.autotrader.co.uk

https://www.gumtree.com/cars

مين السيارات•
 
مواقع للمقارنة بين شركات تا

http://www.gocompare.com/insurance/

https://www.confused.com/car-insurance

كد من الفحص الدوري للسيارة •
 
(MOT)موقع للتا

https://www.gov.uk/check-mot-history

ن السيارة ليست مسروقة •
 
كد با

 
موقع للتا

https://www.gov.uk/checks-when-buying-a-used-car

£14في حالة العزم على الشراء باإلمكان الحصول على تقرير عن المركبة عن طريق الموقع بمبلغ •

https://www.rac.co.uk/

ينصح بفحص المركبة شخصيا قبل الشراء•

http://www.autotrader.co.uk/
https://www.gumtree.com/cars
http://www.gocompare.com/insurance/
https://www.confused.com/car-insurance
https://www.gov.uk/check-mot-history
https://www.gov.uk/checks-when-buying-a-used-car
https://www.rac.co.uk/


:تقبلوا تحيات فريق العمل

فوزية الزهرة 
سلوان عيسى                    غادة العتيبي 

حصة الشغدلي 

March 2020


