الفوائد

إجازة إقامة دامئة
للمستثمرينوعائالتهم

 اإلقامة يف اليونان من دون أي قيود زمنية
 السفر إىل  26بلد من منطقة الشنغن األوروبية دون أي
كل فصل
متطلبات واإلقامة هناك ملدة ثالثة أشهر يف ّ
 إقامة طويلة األمد ،التي تضع بالتايل اإلمكانية يف الحصول
عىل الجنسية ،وفق ظروف محددة
 ال توجد متطلبات ل لّغة
 ال وجود لطلب حد أدىن للمدخول الفردي
 إن املعاملة بسيطة ،رسيعة وشفافة
 تكلفة التطبيق منخفضة جدا
 الحصول عىل مدخل إىل نظام التعليم اليوناين
 إن إذن اإلقامة عىل شكل بطاقة إلكرتونية مستقل ،غري
ملصق بجواز السفر
 أسعار األصول العقارية جد تنافسية مقارنة مع غريها من
األماكن األوروبية
 إن عائدات اإليجار يف مواقع رئيسية مرتفعة كون خصائصها
ذات جودة عالية

مؤسسة اليونان هي الوكالة الرسمية للدولة اليونانية،
التي تعمل تحت إرشاف وزارة االقتصاد والتنمية ،لتعزيز
االستثامرات يف
اليونان والصادرات من اليونان ،تستطيع تزويدك
باملعلومات املتعلقة ب برنامج التأش ريات الذهبية
اليونانية..
ملزيد من املعلومات بشأن برنامج الفيزا الذهبية يرجى
االتصال بنا
تلفون+30 210 335 5726 :
بريد الكرتوينinfo@enterprisegreece.gov.gr :
www.enterprisegreece.gov.gr
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إجازة إقامة

بالفعل للمستثمرين من
خارج االتحاد األورويب
وحوايل

4000
إجازة إقامة

للمستثمرين وأف راد عائالتهم.
إن معظم املستثمرين حاليا يأتون
من الصني وروسيا ومرص ولبنان.

برنامجالفي زاالذهبية

اليونانية و ...الحياة السهلة

هل خطر عىل بالك فكرة العيش
أو حتى تربية أطفالك يف اليونان؟

اغتنامالفرصةالذهبية

رشاء ممتلكات بقيمة تزيد
عن € 250.000
يف إحدى امل راكز املدنية املثرية يف اليونان ،بالقرب من شاطئ
البح ر ،عىل إحدى الجزر اليونان الخالبة  ،أو يف مالذ الجبل،

أو

من € 250.000

بأكرث
استثمر
بأي قطاع يف االقتصاد اليوناين

تخيل عائلتك تتمتع بالشمس ،املناظر وآالف السنني من
تاريخ وثقافة غنيتني ،وذلك ليس فقط لبضعة من األيام،
ولكن لسنوات عديدة .ليس كالسياح ،ولكن كمقيمني.

واحصل عىل ترصيح إقامة دائم لك ولعائلتك.

فكر يف أنت وعائلتك العيش يف منزلك الخاص ،يف اليونان.
كونك أصبحت مقيام يف اليونان األمر الذي مينحك أيضا
)الزوج  ،األطفال والوالدين( الدخول إىل  26بلد ضمن
نطاق "الشنغن".

تصاريح اإلقامة

ملاليك العقارات يف اليونان

للنشاط االستثامري يف اليونان

برنامج الفيزا الذهبية اليونانية ينطبق عىل مواطنني من
خارج االتحاد األورويب ،الذين يشرتون األصول العقارية يف
اليونان والتي ال تقل قيمتها عن .€ 250.000

إن املواطنني من خارج االتحاد األورويب الذين يستثمرون بأكرث
من  € 250.000بأي قطاع من االقتصاد اليوناين ميكنهم
الحصول عىل إجازة إقامة لغرض النشاط االستثامري يف اليونان.

برنامج الفيزا الذهبية اليونانية مينح ترصيح إقامة دامئة،
قابلة للتجديد كل  5سنوات ،وذلك للاملك ،الزوج أو الزوجة،
أولياء أمرهم وأوالدهم.

برنامج الفي زا الذهبية اليونانية مينح إجازة اإلقامة الدامئة،
قابلة للتجديد كل  5سنوات ،وذلك للاملك ،الزوج أو الزوجة،
أولياء أمرهم وأوالدهم.

 يقدم معايري غذائية عالية وخصوص اًاملطبخ املتوسطي

ميكن استئجار العقار فورا ،وبالتايل إنتاج الدخل.

 حيث معظم السكان يتكلمون اإلنكليزية ،كلغتهم الثانية

يسمح أيضا ب رشاء عدة عقارات ،رشط أن يتجاوز إجاميل
االستثامر  .€ 250.000ميكن لألصول العقارية أن تكون أي ـّ ــ اً
من هذه :منزل ،فيال ،شقة ،قطعة أرض أو مزيج منها .ميكن أن
يكون أيضا مبلغ  € 250.000إيجار مشرتك بالوقت )ملدة 10
سنوات( ،للفنادق أو امل راكز السياحية املجهزة واملفروشة.

وميكن أيضا منح ما يصل إىل  10تصاريح إقامة ،حسب حجم
االستثامر ،للمديرين التنفيذيني للرشكة املشاركني يف تنفيذ و/
أو إدارة املرشوع االستثامري.

استثمر يف بلد:

 هو عضو يف االتحاد األورويب ومنطقة اليورو
 يعد واحد من البلدان األكرث سالم اً يف العامل
 يتمتع بأشعة الشمس ألكرث من  300يوما سنويا

وقد ينطوي النشاط االستثامري عىل بناء م رافق جديدة أو
عمليات استحواذ تجارية أو توسيع نطاق األنشطة الحالية
رشط أن يكون أثرها عىل االقتصاد الوطني إيجايب.

