
1

 تصاريح اإلقامة
 من أجل أنشطة االستثامر يف اليونان

September 2020

Ministry of 
Migration and 

Asylum

Ministry of 
Development and 

Investments
Ministry of  

Foreign Affairs



2

: ي
ا للقانون اليونا�ن وفًق

ه  ح ن م ح ت رصي ي ت وع د( ه ن ن ال ة م �ي أش ة / ت ي ن ة وط �ي أش ة )ت ل وي ط ة ال ام ق ة الإ �ي أش ت

 / ي  الأورو�ب اد  ح الت ارج  خ ن  م ن  �ي ن واط م ال ول  دخ ل ة  ص ت خ م ال ة  ي ان ون ي ال ات  ط ل س ال

ن 90  د ع زي دة ت م ة ل ي ان ون ي ي ال
ىل الأرا�ن م ع ه ت ام ة وإق ي ة الأوروب ادي ص ت ة الق ق ط ن م ال

ي 
�ن واط م ة ل ل ص ة ذات ال ي ن وط ح ال وائ ل اس ال ىل أس ك ع ا، وذل وًم ل إىل 365 ي ص ا وت وًم ي

. ي اد الأورو�ب ح ون الت ان اس ق ىل أس رى أو ع دول الأخ ال

ة  ي ون ان ق ال ة  ام ق لإ ل وء  ج ل وال رة  ج ه ال وزارة  ه  ح ن م ت ح  رصي ت و  ه ة  ام ق الإ ح  رصي ت

ان،  ون ي ي ال
ة �ن ي ة الأوروب ادي ص ت ة الق ق ط ن م ي / ال اد الأورو�ب ح ارج الت ن خ ن م �ي ن واط م ل ل

اء(.  ض ت ب الق س س )EC(  1030/02، ح ل ج م ة ال ح ي )لئ اد الأورو�ب ح ام الت ك ا لأح ًق وف

ي كل فئة. وتعتمد 
قامة وأنواع عديدة من التصاريح �ن تتوفر عدة فئات من تصاريح الإ

حقوق العمل عىل نوع الترصيح الصادر.

 16 المادة  لأحكام  الستثماري(  للنشاط  قامة  والإ )الدخول  المحدد  نامج  ال�ب يخضع 

ا لصيغته المعدلة بموجب المادة 8 )فقرة  ن )أ( و)د( من القانون 4251/2014، ووفًق الفقرت�ي

21( من القانون 4332/2015، والمادة 84 )الفقرات من 1 إىل 6( من القانون 4399/2016، 

ن )1أ( و)ب( من القانون  والمادة 31، الفقرة 3 من القانون 4540/2018، والمادة 42، الفقرت�ي

.4605/2019

نامج وكذلك الحد الأد�ن من الستثمار المطلوب،  د التفاصيل المتعلقة بتنفيذ ال�ب تُحدَّ

ك. والإجراءات والمستندات الداعمة الالزمة، بموجب قرار وزاري مش�ت

إطار العمل القانوين

قامة لالأنشطة الستثمارية تصاريح الإ

ي 
ي إطار رؤية الدولة الجديدة للنمو، تسعى اليونان إىل جذب الستثمارات الأجنبية �ن

�ن

قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة والسياحة والزراعة والقطاعات الأخرى من 

خالل إجراءات إدارية مرنة ورسيعة، فضالً عن تعزيز مواردها الطبيعية ورأس المال 

ي تتمتع بها الدولة عىل 
ات النسبية الفريدة الأخرى ال�ت ن ا، والم�ي ي المؤهل تعليمًي الب�ش

ا. ق أوروب صعيد المنطقة الأوسع ضمن منطقة جنوب رسش

ي  وضعت اليونان إجراءات مرنة ورسيعة للمستثمرين الأجانب من خارج التحاد الأورو�ب

ة دخول وترصيح  ي الحصول عىل تأش�ي
/ المنطقة القتصادية الأوروبية الذين يرغبون �ن

ي إطار تنفيذ المشاريع الستثمارية، إىل 
ي اليونان. و�ن

ة أنشطتهم التجارية �ن إقامة لمبارسش

ي /  كات من خارج التحاد الأورو�ب ي ال�ش
ن �ن جانب المستثمرين، يجوز للمديرين التنفيذي�ي

وري وجودهم لتنفيذ الستثمار،  المنطقة القتصادية الأوروبية، الذين يكون من الرصن

ي حالة عدم تمثيل الستثمار بواسطة 
ة وترصيح إقامة. و�ن الحصول أيًضا عىل تأش�ي

وتصاريح  ات  التأش�ي إصدار  يمكن   ، ي أجن�ب ي 
قانو�ن كيان  قبل  من  ولكن  عادي،  شخص 

اًدا إىل حجم الستثمار بالنسبة  ن ي اليونان لما يصل إىل ثالثة )3( أشخاص، است
قامة �ن الإ

ي من خارج التحاد  ي الأجن�ب
ن للكيان القانو�ن كات أو المديرين التنفيذي�ي لحملة أسهم ال�ش

وع استثماري وتشغيله، يحق لما  ي / المنطقة القتصادية الأوروبية. لتنفيذ م�ش الأورو�ب

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية  ن من خارج التحاد الأورو�ب ة )10( مواطن�ي يصل إىل ع�ش

قامة بها، اعتماًدا عىل مقياس الستثمار العام، إىل جانب أولئك الذين  دخول البالد والإ

وع الستثماري نفسه. ة وترصيح إقامة للم�ش حصلوا عىل تأش�ي

قد تختص أنشطة الستثمار ببناء مرافق جديدة )الستثمارات التأسيسية( أو عمليات 

الحالية  الأنشطة  توسيع  إىل  بالإضافة  الهيكلة،  إعادة  أو  كات،  ال�ش عىل  الستحواذ 

. ي
ي عىل القتصاد الوط�ن يجا�ب تأث�ي الإ يطة توثيق ال ي القطاعات القائمة(، رسش

)الستثمارات �ن

ن كل خمس  قامة الممنوحة للمستثمرين والمديرين التنفيذي�ي يمكن تجديد تصاريح الإ

بالستثمار واستمرار نشاط  يتعلق  أنهم يحتفظون بمراكزهم فيما  سنوات، طالما 

الذين سيحصلون  عائالتهم  أفراد  لهم اصطحاب  يحق  ذلك،  الستثمار. عالوة عىل 

عىل ترصيح إقامة عىل أساس لم شمل العائلة، والذي سينتهي بمجرد انتهاء صالحية 

ترصيح إقامة العائل.

إىل  ا  ًب جن والإجراءات،  الجديد  العمل  إطار  بشأن  معلومات  عىل  العثور  يمكن 

خالل: من  انية(  اليون اللغة  )ب الطلب  واستمارات  الالزمة  المستندات  مع   جنب 

.https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm 

 Enterprise نامج، يرجى التواصل مع لمزيد من المعلومات أو التوضيحات بخصوص ال�ب

ي مكان إقامتك.
ي info@eg.gov.gr أو قنصليات اليونان �ن

و�ن لك�ت يد الإ Greece ع�ب ال�ب

نظرة عامة
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ة الدخول الوطنية 180 يورو. تبلغ تكلفة إصدار تأش�ي

تبلغ تكلفة إصدار ترصيح إقامة لمدة 5 سنوات أو تجديده 2.000 يورو للمستثمرين 

والمديرين  المستثمرين  أرس  وأفراد  كة  ال�ش ي 
�ن ن  التنفيذي�ي للمديرين  يورو  و150 

. ن التنفيذي�ي

ونية 16 يورو، وهو ما يتوافق مع تكلفة التوريد  لك�ت قامة الإ تبلغ تكلفة إصدار ترصيح الإ

ونية. لك�ت قامة الإ والطباعة والتعامل الآمن مع ترصيح الإ

لمدة   ) ن التنفيذي�ي أو  )للمستثمرين  التجاري  بالنشاط  الخاص  قامة  الإ يُمنح ترصيح 

ط أن يحتفظ المستفيد  ي كل مرة لمدة مساوية، ب�ش
خمس سنوات، ويتم تجديده �ن

بوضعه )مستثمر أو تنفيذي( فيما يتعلق بالستثمار وأن يستمر الستثمار نشًطا. 

امن مع ترصيح إقامة الكفيل.  ن ال�ت قامة ب بالنسبة لأفراد الأرسة، تنتهي صالحية ترصيح الإ

ن لمقدم الطلب الذين تم قبولهم لأسباب  وج�ي ن لحظ أنه بالنسبة لالأبناء غ�ي الم�ت

لم شمل الأرسة، عىل أساس المادة 16 الفقرة أ، القسم 5 من القانون 4251/2014، يتم 

إصدار ترصيح إقامة عىل أساس لم شمل الأرسة ح�ت سن 21.

ناًء عىل تقديم ترصيح  بعد سن 21، يتم إصدار ترصيح إقامة مستقل ح�ت سن 24، ب

قامة السابق. هذا الترصيح غ�ي مرتبط بوضع الكفيل. بعد سن 24، يمكن تجديد  الإ

ا لأحكام قانون الهجرة. الترصيح وفًق

 رسوم استامرة
التقديم

 مدة - تجديد
ترصيح اإلقامة

نامج، إىل: قامة الدائمة، بموجب هذا ال�ب يتم منح حق الدخول وترصيح الإ

الذين  الأوروبية  القتصادية  المنطقة   / ي  الأورو�ب اد  ح الت ارج  خ ن  م ون  ن واط م ال  )a

ن أو من خالل  ي اليونان )المستثمرون(، إما كأشخاص عادي�ي
مون تنفيذ استثمارات �ن ن يع�ت

ي يحددها 
وط والأحكام ال�ت وعهم الستثماري بال�ش ط أن يفي م�ش ، ب�ش ي محىلي

كيان قانو�ن

، عىل النحو الموضح أدناه. ي
طار القانو�ن الإ

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية، والمديرون  اد الأورو�ب ح ارج الت ن خ ون م ن واط م b( ال

ي 
وع الستثماري المع�ن ي تنفيذ و/أو تشغيل الم�ش

كات والمنخرطون �ن التنفيذيون بال�ش

ن  ن الالزم�ي ن المتخصص�ي ن أو الموظف�ي )الفئات العليا والوسطى من المديرين التنفيذي�ي

ن من خارج التحاد  كات التنفيذي�ي وع(. ينطبق هذا البند المتعلق بمديري ال�ش للم�ش

وط المسبقة، عىل المؤسسات  ي / المنطقة القتصادية الأوروبية، بنفس ال�ش الأورو�ب

ًدا.  ا وتنفذ استثمارًا جدي ًي ي تعمل حال
الوطنية المنشأة ال�ت

 / ي  الأورو�ب التحاد  خارج  من  ن  للمواطن�ي تصاريح   )10( ة  ع�ش إىل  يصل  ما  منح  يجوز 

إىل  بالإضافة   ، الإجماىلي الستثمار  مبلغ  إىل  اًدا  ن است الأوروبية،  القتصادية  المنطقة 

وع الستثماري نفسه. التصاريح الممنوحة للمستثمرين لهذا الم�ش

المنطقة القتصادية   / ي  ن من خارج التحاد الأورو�ب c( وما يصل إىل ثالثة )3( مواطن�ي

، سواء كانوا حملة أسهم أو مديرين  الأوروبية، اعتماًدا عىل مبلغ الستثمار الإجماىلي

ي اليونان.
م الستثمار �ن ن ي يع�ت ي أجن�ب

ن لكيان قانو�ن تنفيذي�ي

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية، عىل  ن من خارج التحاد الأورو�ب واط ة م ل ائ راد ع d( أف

النحو الموضح أعاله، الذين يتم منحهم ترصيح إقامة، وهم:

- الزوج/الزوجة، 

يك الآخر الذي وقع معه مواطن الدولة الأخرى اتفاقية مساكنة  - الزوج/الزوجة أو ال�ش

ي اليونان،
�ن

ا ، الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًم ن وج�ي ن - الأبناء غ�ي الم�ت

ا،  ن للكفيل أو زوجته / زوجها، الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًم وج�ي ن - الأبناء غ�ي الم�ت

نائه وللزوج/ أب ا للكفيل فيما يتعلق ب ًي ط أن يكون حق الحضانة قد تم منحه قانون ب�ش

نائه. أب الزوجة فيما يتعلق ب

كاء. ن أو ال�ش - الأقارب ضمن سلسلة النسب الخاصة بالزوج�ي

 املستفيدون من
 ترصيح اإلقامة

 املتعلق بالنشاط
االستثامري
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 / ي  الأورو�ب التحاد  خارج  من  ن  للمواطن�ي الستثماري  للنشاط  قامة  الإ تصاريح  تُمنح 

( ضمن إطار تنفيذ  ن المنطقة القتصادية الأوروبية)المستثمرين أو المديرين التنفيذي�ي

تابعة  ي ال ي لالستثماربواسطة إدارة رأس المال الأجن�ب وع استثماري بعد تقييم إيجا�ب م�ش

لوزارة التنمية والستثمار.

قامة  الحد الأقىص لعدد تصاريح الإ
ن المسموح بها للمديرين التنفيذي�ي
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رشوط النشاط 
االستثامري

ار م ث ت اط الس ش a( ن

وع الستثماري.  ل توجد قيود عىل قطاع النشاط أو موقع الم�ش
�ي  أث ه ت ون ل ك ار هو أن ي م ث ت ه الس ي ب ف ب أن ي ج ذي ي ط ال �ش ال

اد.  ص ت ة والق ي ن وط ة ال ي م ن ت ىل ال ي ع ا�ب ج إي

يمكن تنفيذ النشاط الستثماري من خالل إنشاء مرافق جديدة 
كات،  ال�ش أو عمليات الستحواذ عىل  التأسيسية(  )الستثمارات 
ي 

�ن )الستثمارات  الحالية  الأنشطة  توسيع  أو  الهيكلة  إعادة  أو 
ي العتبار لتقييم التأث�ي 

ي تؤخذ �ن
القطاعات القائمة(.العوامل ال�ت

عىل التنمية الوطنية والقتصاد هي خلق فرص العمل، وتعزيز 
، والتوجه نحو  نتاج المحىلي الموارد المحلية، والتكامل الرأسي لالإ

التصدير، والبتكار، واعتماد تكنولوجيا جديدة. 

ي تكلفة 
إجماىلي مساهمة المستثمر �ن

اليورو الستثمار ب

ما يصل إىل 300.000

1.000.000 – 300.001

3.000.000 – 1.000.001

5.000.000 – 3.000.001

10.000.000 – 5.000.001

15.000.000 − 10.000.001

20.000.000 – 15.000.001

25.000.000 – 20.000.001

30.000.000 – 25.000.001

40.000.000 – 30.000.001

أك�ب من 40.000.000

ار  م ث ت ة الس ف ل ك b( ت

بالتكلفة  يتعلق  فيما  معينة  حدوًدا  ي 
القانو�ن طار  الإ يضع  ل 

وع الستثماري.  الإجمالية للم�ش

ر الذي يتقدم بطلب للحصول  م ث ت س م ومع ذلك، يجب عىل ال
ي الستثمار 

نامج المساهمة �ن عىل ترصيح إقامة بموجب هذا ال�ب
ه  وال أم لل  خ ن  م اح  ت م ورو،  ي  250.000 ن  ع ل  ق ي ل  غ  ل ب م ب

ة. اص خ ال

وع  �ش ل م ك ا ل ه وح ب م س م اريح ال ص ت دد ال عالوة عىل ذلك، فإن ع
اري، بخالف تلك الممنوحة للمستثمرين، يعتمد عىل  م ث ت اس

اوز 10.  ج ت ن أن ي ك م حجم الستثمار ول ي
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)D - وع ة )ن ي ن وط ة ال �ي أش ت دار ال ص ة لإ ام ع ق ال ائ وث ال

تاريخ انتهاء ل يقل عن ثالثة  ف بها من قبل اليونان، ب رى مع�ت ر أخ ف ة س ق ي ر أو وث ف س واز ال a( ج
ن عىل الأقل وتم إصدارها خالل  ن فارغت�ي ة الدخول، وتحتوي عىل صفحت�ي أشهر بعد انتهاء تأش�ي

السنوات الع�ش الماضية.

تتم  بموجبها  ي 
وال�ت منحها،  سيتم  ي 

ال�ت ة  التأش�ي الأقل  عىل  تساوي  بمدة  ر  ف س ال ن  �ي أم ت  )b
تغطية نفقات العودة إىل الوطن لأسباب طبية والرعاية الطبية والصيدلنية الطارئة و/أو دخول 

ي حالت الطوارئ.
المستشفى �ن

ي 
ة، تشهد عىل عدم وجود سجل جنا�أ ي ب ن ات الأج ط ل س ل ال ب ن ق ة م ي ائ ن ة ج ال ة ح ف ي ح c( ص

ة تزيد  ، لف�ت ي بلد آخر غ�ي بلده الأصىلي
ي يقيم فيها مقدم الطلب �ن

ي الحالت ال�ت
لمقدم الطلب. �ن

ضافة إىل  ة الدخول، فإنه يجوز للسلطة القنصلية أن تطلب بالإ عن عام قبل تقديم طلب تأش�ي
  . ي صادرة عن البلد الأصىلي

ذلك صحيفة سجل جنا�أ

ي من 
ف بها، تفيد بأن مقدم الطلب ل يعا�ن ة صادرة عن هيئة عامة أو خاصة ُمع�ت ي ب ادة ط ه d( ش

انات الدولية لمنظمة  ي ب ي ال
ًدا عىل الصحة العامة، عىل النحو المحدد �ن أي حالة قد تشكل تهدي

، ول من أي أمراض معدية أو طفيلية أخرى  ي يعات التحاد الأورو�ب الصحة العالمية )WHO( وت�ش
من شأنها أن تفرض تداب�ي لحماية الصحة العامة. 

اري م ث ت وع الس �ش م ق ال ائ وث

الية: ت اري حيث سيتم توف�ي المعلومات ال م ث ت وع الس �ش م رض ال a( ع

ا )السم، الصيغة القانونية،  ًب - تفاصيل الكيان الستثماري الحاىلي أو الذي سيتم إنشاؤه قري
كة( ن / هيكل ال�ش تشكيل المساهم�ي

وع الستثماري - وصف الم�ش

وع الستثماري  -  موقع الم�ش

انية الستثمارية وهيكلها التمويىلي ن - الم�ي

ي لتنفيذ الستثمار
- الجدول الزم�ن

الجدوى  دراسة   - )الستدامة  الستثمار  لعملية  الأوىل  الخمس  للسنوات  المتوقعة  نتائج  ال  •
وإسقاطات التدفق النقدي(

ها جراء القيام بعمليات الستثمار ي سيتم توف�ي
- إجماىلي عدد الوظائف ال�ت

ي تشمل : 
ب  فيما يخص الستثمار ال�ت ل ط دم ال ق ن م ات ع وم ل ع b( م

ة ذاتية مخترصة  - س�ي

وع الستثماري النسبة للم�ش - المنصب الذي يشغله مقدم الطلب ومهنته ب

ا لتنفيذ الستثمار  قامة وفًق - مدة الإ

ا لالستثمارات ذات الصلة الواردة  وينبغي تقديم الوثائق المذكورة أعاله )أ وب( وتوثيقها وفًق
نامج عىل الشبكة العالمية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية والمالحظات الواردة فيه  ي موقع ال�ب

�ن
.)https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm(

ة اص خ ن ال ري م ث ت س م وال ال ق أم ي وث c( ت

يجب أن تستند وثائق قدرة المستثمر )المستثمرين( عىل الوفاء بمتطلبات الأموال الخاصة عىل 
انيات العمومية  ن يانات ربع سنوية - شهادات للودائع المرصفية أو الأوراق المالية لالأفراد، والم�ي ب

انات القانونية. لكي انات المالية الأخرى ل ي ب وال

ط الدخول لتقديم طلب ترصيح إقامة و أ( رسش

ن  للتقدم بطلب الحصول عىل ترصيح إقامة نشاط استثماري، يجب عىل المواطن�ي

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية: من خارج التحاد الأورو�ب

ة وطنية )نوع د( صادرة لأغراض الستثمار من  - إما أن يكونوا قد دخلوا البلد بتأش�ي

قبل السلطة القنصلية المختصة، صالحة لمدة تصل إىل عام واحد، أو

ي البلد، مع وجود عنوان إقامة محدد أو ترصيح 
ي �ن

- يقيموا بالفعل بشكل قانو�ن

بلوائح  الإخالل  )دون  ي  الأورو�ب التحاد  ي 
�ن عضو  أخرى  دولة  قبل  من  ممنوح  إقامة 

ي هذه الحالة، يجب أن يكون 
ي الدولة العضو(. �ن

قامة المؤقتة �ن ة شنغن لالإ تأش�ي

دارة المختصة، قبل تقديم  ي من الإ إيجا�ب النشاط الستثماري قد حصل عىل رأي 

ي  ن من خارج التحاد الأورو�ب قامة، ويجب عىل المواطن�ي طلب الحصول عىل ترصيح الإ

ي الدولة وقت تقديم طلب 
ي �ن

قامة بشكل قانو�ن / المنطقة القتصادية الأوروبية الإ

قامة.  ترصيح الإ

ة دخول ب( الحصول عىل تأش�ي

ة وطنية )نوع د( لمزاولة نشاط استثماري، عىل المواطن  من أجل الحصول عىل تأش�ي

ذي( أو  ي ف ن ر أو ت م ث ت س ي / المنطقة القتصادية الأوروبية )م من خارج التحاد الأورو�ب

ا به المستندات  انية المختصة، مرفًق وكيله تقديم طلب إىل السلطة القنصلية اليون

وع الستثمار.  الالزمة لمقدم الطلب وم�ش

ي نفس الوقت مع مقدم الطلب الذي 
راد الأرسة بخيار دخول الدولة �ن ع أف ت م ت ي

ة  ي موعد لحق، ويجب أيًضا إصدار تأش�ي
يستمدون منه حقوق إقامتهم )الكفيل( أو �ن

الدخول المناسبة لهم.

و)ج((  و)ب(،  )أ(،  )الوثائق  تقديم  يجب  اري  م ث ت الس وع  �ش م ال ب اص  خ ال ق  ي وث ت ال

انية )يجب أن تكون المستندات الصادرة  اللغة اليون ي ب
و�ن لك�ت بشكلها المطبوع أو الإ

ي تقديم المعلومات 
ي حالة وجود صعوبة �ن

جمة رسمية(. �ن بلغات أخرى مصحوبة ب�ت

من  مساعدة  عىل  الحصول  فيمكن  انية،  اليون اللغة  ب أو  ي 
و�ن إلك�ت بشكل  أعاله 

انية.  القنصليات اليون

ي وزارة التنمية 
دارة المختصة �ن تُرسل السلطة القنصلية الوثائق المذكورة أعاله إىل الإ

دارة  ي لالإ يجا�ب . الرأي الإ ي
طار القانو�ن ي يحددها الإ

وط ال�ت ا لل�ش والستثمار لتقييمها وفًق

ة الدخول.  وري لمنح تأش�ي وع الستثماري �ن المذكورة أعاله بشأن الم�ش

خطوات منح 
ترصيح إقامة لنشاط 

استثامري



ي /  ن من خارج التحاد الأورو�ب د( الإجراءات الستثنائية للمواطن�ي
ي اليونان 

ي �ن
ن بشكل قانو�ن المنطقة القتصادية الأوروبية المقيم�ي

)قانون 4399/2016( 

ي / المنطقة القتصادية  ن من خارج التحاد الأورو�ب من أجل تسهيل الإجراءات للمواطن�ي

ي البالد، 
ي �ن

ي اليونان والذين يقيمون بشكل قانو�ن
مون الستثمار �ن ن الأوروبية الذين يع�ت

 )EC / 2003/109( ة، أو ترصيح إقامة طويل إما بموجب ترصيح إقامة محدد أو تأش�ي

ا مع  ًب ، من الممكن أن تقدم طل ي ي التحاد الأورو�ب
ممنوح من قبل دولة أخرى عضو �ن

إىل  المذكور  الطلب  تقديم  يجب  انية.  اليون السلطات  إىل  الستثمار  وع  م�ش وثائق 

مديرية سياسة الهجرة التابعة لالأمانة العامة لسياسة الهجرة، بوزارة الهجرة واللجوء، 

ي يجب أن تحيله بعد ذلك إىل مديرية العواصم الأجنبية بوزارة التنمية والستثمار 
وال�ت

، يجب عىل مقدم  ي للحصول عىل الرأي المناسب والمطلوب. بعد إصدار رأي إيجا�ب

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية، تقديم طلب  ي من خارج التحاد الأورو�ب
الطلب المع�ن

ي البلد 
ط أن يقيم �ن ترصيح إقامة مع جميع الوثائق الالزمة، كما هو موضح أعاله، ب�ش

. ي
بشكل قانو�ن

ة معالجة الطلب هـ( المخصصات خالل ف�ت

عند استالم الطلب مع جميع الوثائق الالزمة، ستصدر الدائرة المختصة بوزارة الهجرة 

قامة القانونية للطرف  ي تشكل دليالً عىل الإ
واللجوء شهادة سارية لمدة عام واحد، وال�ت

قامة، يحق لحامىلي الشهادات الحصول  ي الدولة. ح�ت يتم إصدار ترصيح الإ
ي �ن

المع�ن

قامة الذي تقدموا للحصول عليه. لذلك،  ي يوفرها ترصيح الإ
ا ال�ت عىل جميع المزاي

ي معامالت 
يمكنهم المتابعة إىل أي إجراءات قانونية تتعلق باستثماراتهم والدخول �ن

مع جميع الهيئات ذات الصلة. يجب منح ترصيح إقامة لمدة خمس سنوات، بمجرد أن 

وط الالزمة. تؤكد الخدمة المختصة استيفاء جميع ال�ش

قامة ج( طلب إصدار ترصيح الإ

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية الذي  يجب عىل المواطن من خارج التحاد الأورو�ب

ة وطنية )النوع د( لأغراض الستثمار إكمال العملية المطلوبة للتقدم  دخل البالد بتأش�ي

ة الدخول. قامة قبل انتهاء صالحية تأش�ي بطلب للحصول عىل ترصيح الإ

ات القيام بأعمال قانونية وإجراء معامالت مع  ي غضون ذلك، يمكن لحامىلي التأش�ي
�ن

الهيئات المختصة.

الوكالة،  ا أو ب قامة، شخصًي يتم تقديم الطلب مع المستندات الالزمة لإصدار ترصيح الإ

إىل مديرية سياسة الهجرة التابعة لالأمانة العامة لسياسة الهجرة التابعة لوزارة الهجرة 

ي اليونان.
واللجوء �ن

انية( أو للزوج أو لأحد  ن اليون ي نقابة المحام�ي
يجوز منح التوكيل إما لمحاٍم )عضو �ن

ن من غ�ي السلف لمقدم الطلب. الأقارب من ناحية السلف، أو لأحد الأقارب البالغ�ي

ا بتوقيع معتمد للمفوض من قبل أي هيئة عامة. ًي اب يتم إثبات التفويض كت

ة ام ق ح الإ رصي ب ت ل ط ة ب اص خ دات ال ن ت س م ال

- استمارة التقديم

 )CD( ي شكل رقمي
- أربع )4( صور مطبوعة رقمية لجواز السفر، مخزنة أيًضا �ن

وع  الم�ش بخصوص  والستثمار  التنمية  بوزارة  المختصة  الدائرة  تقييم  من  نسخة   -

الستثماري

ف بها من قبل اليونان مع  - نسخة معتمدة من جواز سفر ساٍر أو وثيقة سفر أخرى مع�ت

ي البالد.
قامة القانونية �ن ة وطنية سارية، أو ترصيح إقامة يثبت الإ تأش�ي

- رسوم قدرها 2000 يورو للمستثمرين، وفقا لأحكام المادة 38، الفقرة 6، من قانون 

ن  دارية 2112( و150 يورو لأفراد الأرسة والمديرين التنفيذي�ي 4546/2018 )قانون الرسوم الإ

 ."e-paravolo" دارية 2107( تم دفعها والحصول عليها من خالل منصة )قانون الرسوم الإ

ا( من هذه الرسوم؛ يُعفى الأطفال القرص )أقل من 18 عاًم

ا لأحكام القانون 4018/2011  - دفع الرسوم وتحصيلها من خالل منصة "e-paravolo" وفًق

 .) ي
و�ن ي تبلغ 16 يورو فيما يتعلق بطباعة وثيقة منفصلة )ترصيح إقامة إلك�ت

المادة 1، وال�ت

- شهادة من وكالة الضمان الجتماعي المختصة تقدم بها مقدم الطلب للحصول عىل 

ن المطلوب.  التأم�ي

ك ة إىل ذل اف إض

: عقد توظيف ن النسبة للمديرين التنفيذي�ي - ب

جمة  لية من جهات أجنبية، مصدقة وم�ت - لأفراد الأرسة: شهادة حديثة عن الحالة العائ
ي اليونان، يتم تقديم 

ي حالة توقيع اتفاقية مساكنة �ن
ا، تثبت الروابط الأرسية. �ن رسمًي

انية. شهادة تسجيل لتفاقية المعايشة من قبل هيئة عامة يون

6

ي 
اير 2017، تم إطالق إجراء جديد لمنح تصاريح إقامة لغ�ي مواط�ن مالحظة: منذ 20 ف�ب

 EC(( ا لالئحة اليونان، وفًق ي 
الأوروبية �ن المنطقة القتصادية  ي وبلدان  الأورو�ب التحاد 

ي التحاد 
ي بموجبها ستصدر جميع الدول الأعضاء �ن

1030/2002، باعتبارها سارية، وال�ت

ي 
ا، والذي سيحل محل الملصق، وعادة ما يتم لصقه �ن ًي ون ي ترصيح إقامة إلك�ت الأورو�ب

جواز سفر ساٍر.

ام  ن ية. ينطبق الل�ت بيانات البيوم�ت ام بخصوص تقديم ال ن يخضع أفراد الأرسة لنفس الل�ت

. والمنطقة  ي ن من خارج التحاد الأورو�ب بتقديم بصمات الأصابع عىل جميع المواطن�ي

ام  ن القتصادية الأوروبية الذين تزيد أعمارهم عن ست )6( سنوات، بينما ينطبق ال�ت

ا )12(.  ي ع�ش عاًم
ن الذين تزيد أعمارهم عن اث�ن التوقيع الرقمي عىل المواطن�ي



7

ة ام ق ح الإ رصي د ت دي ج ب ت ل م ط دي ق ت ة ب اص خ ق ال ائ وث ال

ة ام ق ع ائ A. وث

- استمارة التقديم

 - CD( ي شكل رقمي
- أربع )4( صور فوتوغرافية حديثة مطبوعة لجواز السفر، مخزنة أيًضا �ن

.)JPEG2000 تنسيق

العائلة  لأفراد  يورو   150 و   )2112 دارية  الإ الرسوم  )رمز  للمستثمرين  يورو   2000 رسوم   -

دارية 2107( تم الحصول عليها من خالل منصة  كة )رمز الرسوم الإ ن لل�ش والمديرين التنفيذي�ي

ا(. )"e-paravolo". ل توجد رسوم إدارية مطلوبة لالأطفال القرص )أقل من 18 عاًم

ي )"الرسوم 
ي المع�ن

و�ن لك�ت - يتم دفع ستة ع�ش )16( يورو من الرسوم وتحصيلها ع�ب التطبيق الإ

ونية"( لك�ت دارية الإ الإ

- نسخة من الكتيب الصحي الخاص بجهة الضمان الجتماعي المختصة.

ف بها من قبل اليونان. - نسخة معتمدة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر مع�ت

ددة ح ق م ائ B. وث

ن: ري م ث ت س م ل ة ل ب س ن ال ب

ي للنشاط الستثماري 
ا( من قبل مقدم الطلب أو من الممثل القانو�ن - تعهد رسمي )معتمد رسمًي

وع  يؤكد أن تنفيذه مستمر أو أن النشاط الحاىلي الذي يتم متابعته هو استمرار أو تطور للم�ش

. الأوىلي

ائب(. ي )تسوية الرصن ي�ب - شهادة تخليص �ن

- رخصة التشغيل التجاري. 

 : ن �ي ذي ي ف ن ت ن ال ري دي م ل ة ل ب س ن ال ب

- عقد توظيف

يبية( امات الرصن ن يبية )الوفاء بالل�ت - شهادة تسوية �ن

راد الأرسة:  لأف

. - إقرار مقدم الطلب بأن الوضع العائىلي لم يتغ�ي

يبية وشهادة تغطية الضمان الجتماعي للكفيل. - شهادة تسوية �ن

ي اليونان.
- نسخة من شهادة الميالد لأي طفل ُولد �ن

حصلوا  الذين  الأوروبية  القتصادية  /المنطقة  ي الأورو�ب التحاد  خارج  من  المواطنون 

بالفعل عىل ترصيح إقامة عىل شكل ملصق ملصوق عىل جواز سفرهم، ل يحتاجون 

ي اليونان 
، حيث إن هذا مقبول لجميع المعامالت �ن ي

و�ن إىل استبداله بترصيح إقامة إلك�ت

، ح�ت انتهاء صالحيته. سيتم استبداله  ي ي التحاد الأورو�ب
ي الدول الأعضاء �ن

ي با�ت
وكذلك �ن

ورة عند إعادة إصداره والذي يمكن  ي إما عند تجديده أو عند الرصن
و�ن بترصيح إقامة إلك�ت

أن يحدث بسبب فقدان جواز السفر الذي تم لصقه عليه. 

جمة  يجب أن تكون المستندات المقدمة والصادرة عن السلطات الأجنبية معتمدة وم�ت

انية. ا إىل اللغة اليون رسمًي

ة: ام ع دات ال ن ت س م اد ال م ت ن اع ان م وع هناك ن

a. لهاي أبوستيل )ختم أبوستيل( من قبل السلطة الأجنبية ذات الصلة عىل الوثيقة 

ًرا  ي لم تصدر اليونان تحذي
ي الخارج للدول الموقعة عىل اتفاقية لهاي وال�ت

الصادرة �ن

بشأنها.

ي البلد الأصىلي للوثيقة، لأي دولة غ�ي موقعة عىل 
انية �ن b. شهادة من القنصلية اليون

اتفاقية لهاي.

يمكن ترجمة الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية:

ا( أو ين ي اليونان )أث
جمة بوزارة الشؤون الخارجية �ن a( عن طريق خدمة ال�ت

انية ن اليون ي نقابة المحام�ي
b( بواسطة محاٍم، عضو �ن

ية  بيانات البيوم�ت قامة، يجب عىل صاحب المصلحة تقديم ال عند تجديد ترصيح الإ

مرة أخرى )الصور الرقمية وبصمات الأصابع(، ومن ثم يتم اتباع الإجراء الموضح أعاله، 

ي وأفراد أرسة الطرف 
ا، فيجب عىل الطرف المع�ن أي إذا لم يتم تقديم الطلب شخصًي

ي تاريخ محدد.   
سوف يتم استدعاؤهم للمثول أمام السلطة المختصة �ن

ط أن  قامة هو إجراء بسيط، ب�ش التجديد المطلوب )كل خمس سنوات( لترصيح الإ

يحتفظ المستفيد بحالته/ حالتها فيما يتعلق بالستثمار، والذي يجب أن يظل 

نشًطا.

الوكالة إىل مديرية سياسة  ا أو ب يتم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة شخصًي

ي 
الهجرة التابعة لالأمانة العامة لسياسة الهجرة التابعة لوزارة الهجرة واللجوء �ن

اليونان. 

تجديد تصاريح 
اإلقامة 

استبدال ترصيح 
اإلقامة
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ن محام لستالم الوثائق؟  وري تعي�ي 1. هل من الرصن

ي حالة عدم تحدث 
ي لجمع الوثائق ومعالجتها من قبل محام. �ن

ط قانو�ن ليس هناك أي رسش
ي الخارج، فقد يحتاج الشخص إىل خدمات وكيل، مقره 

انية و/أو وجوده �ن مقدم الطلب اليون
ي اليونان من أجل تيس�ي العملية.

�ن

2. من يعت�ب أحد أفراد الأرسة؟ 

ا/المنطقة  ق أوروب ن من خارج منطقة رسش اًدا إىل أحكام قانون، فإن أفراد أرس المواطن�ي ن است
القتصادية الأوروبية الذين يدخلون بلدنا هم:

- الزوج/الزوجة،

ي الذي يتقدم بطلب للحصول عىل  يك الذي قام معه مواطن البلد الأجن�ب - الزوج أو ال�ش
ترصيح بتوقيع اتفاقية مساكنة 

ا، ن لأزواج تقل أعمارهم عن 21 عاًم وج�ي ن - الأبناء غ�ي الم�ت

ط أن  ا، ب�ش ن للكفيل أو زوجته / زوجها الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًم وج�ي ن - الأبناء غ�ي الم�ت
نائه،  نائه والزوج الآخر لأب ا للكفيل لأب ًي يكون حق الحضانة قد تم التنازل عنه قانون

منح أفراد الأرسة ترصيح إقامة فقط لأسباب تتعلق  . يُ ن - الأقرباء من ناحية السلف من الزوج�ي
بلم شمل الأرسة.

ي من ناحية السلف )عىل وجه التحديد والدي ووالدي  3. هل يجوز لأقار�ب
ويتم  ي 

يرافقو�ن أن  ا  عاًم  18 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  أطفاىلي  أو   ) ي
زوج�ت

ي ترصيح إقامة أفراد الأرسة؟ 
تضمينهم �ن

ن الذين تقل أعمارهم  وج�ي ن ي الحكم السابق أسالف الأزواج. بالنسبة لالأطفال غ�ي الم�ت
يُدرج �ن

ا، هناك ترصيح إقامة يتم إصداره لأسباب لم شمل الأرسة. عندما يبلغون  عن 21 عاًم
ا، قابل للتجديد، بموجب  ا، قد يُمنحون ترصيح إقامة مستقل ح�ت سن 24 عاًم 21 عاًم

يعات الهجرة ذات الصلة.  ت�ش

ي الأخرى بترصيح إقامة النشاط  ي السفر إىل دول التحاد الأورو�ب
4. هل يمكن�ن

وط تنطبق عىل ذلك؟  الستثماري؟ وهل هناك رسش

ا  قامة السفر إىل الدول الأعضاء الأخرى لمدة ل تتجاوز 90 يوًم نعم. يمكن لحامىلي تصاريح الإ
ا لقانون حدود شنغن. ا، وفًق ة 180 يوًم ات( خالل ف�ت ا أو عىل ف�ت )تراكمًي

5. هل يسمح ترصيح إقامة النشاط الستثماري بالدخول إىل سوق العمل؟ 
ي اليونان؟ 

ي بالعمل �ن
هل يُسمح لأفراد عائل�ت

قامة المذكور بإمكانية الوصول إىل ممارسة النشاط الستثماري  يتمتع حاملو ترصيح الإ
قامة المذكور. قد ل يتمكن أفراد عائلة  المحدد الذي حصلوا من أجله عىل ترصيح الإ

المستثمر من الوصول إىل سوق العمل.

ي التقدم 
ي الحق �ن ي ترصيح إقامة النشاط الستثماري الخاص �ب

6. هل يمنح�ن
بطلب للحصول عىل الجنسية؟

بموجب القرار الوزاري 130181/6353 / 7.3.2018 )الصحيفة الحكومية 1208 / ب / 2.4.2018(، 
قامة المذكور إىل العناوين ما يسمح بالوصول المبارسش للتقدم بطلب  تمت إضافة إذن الإ
ن  ي مثل هذه الحالة، يجب عىل المتقدم�ي

انية بالتجنس. �ن للحصول عىل الجنسية اليون
ي بنيل 

انية المع�ن استيفاء جميع المتطلبات الأساسية بموجب قانون الجنسية اليون
انية بالتجنس. القرار الوزاري المذكور أعاله ينطبق فقط عىل المستثمرين  الجنسية اليون
ن وأفراد الأرسة، الذين يجب أن يحصلوا أولً عىل وضع إقامة  وليس المديرين التنفيذي�ي

وري للتجنس.  ذن الرصن قامة الطويلة، وهو الإ ي حالة الإ
طويلة، كما �ن

7. ما الأحكام المعمول بها المتعلقة بالحصول عىل التعليم والخدمات 
قامة اللتحاق بمدرسة عامة  الصحية؟ هل يمكن لأطفال حامىلي تصاريح الإ

يونانية؟

ي 
ي الحصول عىل التعليم العام مع مواط�ن

قامة بحقوق متساوية �ن يحظى حاملو تصاريح الإ
الدولة. فيما يتعلق بالحصول عىل الخدمات الصحية، يجب أن يتمتع المواطنون من خارج 
ي / المنطقة القتصادية الأوروبية وأفراد أرسهم بموجب لوائح قانون الهجرة  التحاد الأورو�ب
ي - 

يع الوط�ن ها بموجب الت�ش المعمول به، بتغطية تأمينية عامة أو خاصة - إذا تم توف�ي
تغطية تأمينية وتغطية النفقات الطبية والصيدلنية بالإضافة إىل رعاية المستشفى.

األسئلة الشائعة
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اء سيارة تحمل لوحات ترخيص يونانية بالنتقال داخل  8.هل يُسمح ىلي ب�ش
الدولة؟

ن من خارج التحاد  ي تنطبق عىل المواطن�ي
ا للوائح الخاصة بوزارة النقل وال�ت نعم، وفًق

ي / المنطقة القتصادية الأوروبية. الأورو�ب

ط المستثمرون إثبات كفايتهم المالية؟  9. هل يش�ت

ي تمويل 
ن �ن يجب أن يكون لدى جميع المستثمرين )الأفراد والكيانات القانونية( المشارك�ي

ن للحصول عىل ترصيح إقامة فقط( جميع المستندات  وع )وليس الأفراد المتقدم�ي الم�ش
ي الستثمار بأموالهم الخاصة. 

ثبات قدرتهم عىل المشاركة �ن المناسبة المطلوبة لإ

ي / المنطقة القتصادية  ن من خارج التحاد الأورو�ب 10. إذا قرر 10 مواطن�ي
ي اليونان، فهل يحق لجميع 

كة �ن ي رسش
الأوروبية استثمار 3.000.000 يورو �ن

ن الحصول عىل ترصيح إقامة؟ المستثمرين والمديرين التنفيذي�ي

وع بأموال خاصة تصل إىل 250.000 يورو عىل  ي تمويل الم�ش
 يحق لأي مستثمر يشارك �ن

، إذا شارك المستثمرون بالتساوي بالمبلغ أعاله )أي  التاىلي الأقل الحصول عىل ترصيح إقامة. وب
ا الحصول عىل ترصيح  ًع بمبلغ 3.000.000.000 يورو / 10 = 300.000 يورو(، يحق لهم جمي

ن عىل أساس المبلغ المحدد لالستثمار. ن من المديرين التنفيذي�ي إقامة بالإضافة إىل اثن�ي

ي المستثمرين، فقد ل يتم منح المستثمرين 
ومع ذلك، إذا شارك مستثمر بمبالغ أعىل من با�ت

ا  نامج. وفًق ن بأموال خاصة أقل من 250.000 يورو ترصيح إقامة بموجب هذا ال�ب المشارك�ي
للفقرة 1 من المادة 42 من القانون 4605/2019، بالنسبة لالستثمارات )مساهمة المستثمر( 
كة،  من 1،000.001 يورو إىل 3،000،000 يورو، يمكن إصدار ترصيحي إقامة لمديري ال�ش
وع  لم�ش قامة  والإ الدخول  تصاريح  ُمنحوا  الذين  المستثمرين  عدد  عن  النظر  بغض 

استثماري محدد.

ن  ة، فقد يتم إصدار ترصيح�ي لذلك، ح�ت إذا تم إصدار تصاريح إقامة للمستثمرين الع�ش
كة. ي ال�ش

ن �ن ن للمديرين التنفيذي�ي إضافي�ي

ي بلده الأصىلي 
11. ماذا لو تعرض السجل الإجرامي للفرد للتلطيخ، سواء �ن

ا؟  ي يكون فيها ترصيح إقامته ساريً
ة ال�ت ي اليونان، خالل الف�ت

أو �ن

لغائه. ا لإ ابً قامة، أسب ا النظام العام والأمن، الناشئة بعد إصدار ترصيح الإ قد تشكل قضاي

ي حالة نقل / وقف النشاط 
قامة ل يزال ساري المفعول �ن 12. هل ترصيح الإ

التجاري؟

ي / المنطقة  إذا تم نقل / إيقاف النشاط التجاري، يفقد المواطنون من خارج التحاد الأورو�ب
قامة الذي تم منحه.  ي اليونان، عىل أساس ترصيح الإ

قامة �ن ي الإ
القتصادية الأوروبية حقهم �ن
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Enterprise Greece

 Vasilisis Sophias Avenue 109

 Athens 21 115

اليونان

هاتف: 5700 335 210 30+  فاكس: 2079 324 210 30+  

 info@enterprisegreece.gov.gr : ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

 www.enterprisegreece.gov.gr :موقع الويب

 :إخالء المسئولية
ن الحالية بأي ي هذا المنشور ال تحل محل بنود القوان�ي

 المعلومات الواردة �ن
 .حال من االأحوال


