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� 28 شباط 2017، تّم منح

بالفعل للمستثمرين من 
خارج ا�تحاد ا�ورو� 

وحوا�

للمستثمرين وأفراد عائ�تهم. 

إن معظم ا�ستثمرين حاليا يأتون 
من الص� وروسيا وم� ولبنان.

1615

4000

 إجازة إقامة دا�ة
للمستثمرين وعائ�تهم

الفوائد

أرقــام

ا�قامة � اليونان من دون أي قيود زمنية 
السفر إ� 26 بلد من منطقة الشنغن ا�وروبية دون أي 

متطلبات وا�قامة هناك �دة ث�ثة أشهر � كّل فصل 
إقامة طويلة ا�مد، التي تضع بالتا� ا�مكانية � الحصول 

ع² الجنسية، وفق ظروف محددة  
� توجد متطلبات للّغة

� وجود لطلب حد أد´ للمدخول الفردي
إن ا�عاملة بسيطة، ¶يعة وشفافة

تكلفة التطبيق منخفضة جدا
الحصول ع² مدخل إ� نظام التعليم اليون̧ا

 ºإن إذن ا�قامة ع² شكل بطاقة إلك¼ونية مستقل، غ
ملصق بجواز السفر

أسعار ا�صول العقارية جد تنافسية مقارنة مع غºها من 
ا�ماكن ا�وروبية

إن عائدات ا�يجار � مواقع رئيسية مرتفعة كون خصائصها 
ذات جودة عالية 

مؤسسة اليونان هي الوكالة الرسمية للدولة اليونانية، 
التي تعمل تحت إÀاف وزارة ا�قتصاد والتنمية، لتعزيز 

ا�ستثÂرات � 

اليونان والصادرات من اليونان، تستطيع تزويدك 
با�علومات ا�تعلقة ب برنامج التأشºات الذهبية 

اليونانية..

 �زيد من ا�علومات بشأن برنامج  الفيزا الذهبية  يرجى 
ا�تصال  بنا 

تلفون: 5726 335 210 30+ 
                                                           info@enterprisegreece.gov.gr :¸بريد الك¼و

www.enterprisegreece.gov.gr
















 



 هل خطر ع� بالك فكرة العيش
أو حتى تربية أطفالك � اليونان؟

برنامج الفيزا الذهبية
اليونانية و... الحياة السهلة 

تخيل عائلتك تتمتع بالشمس، ا�ناظر وآ�ف السن� من 
تاريخ وثقافة غنيت�، وذلك ليس فقط لبضعة من ا�يام، 

ولكن لسنوات عديدة. ليس كالسياح، ولكن كمقيم�. 

 فكر � أنت وعائلتك العيش � منزلك الخاص، � اليونان. 
كونك أصبحت مقيÂ � اليونان  ا�مر الذي Ïنحك أيضا 

(الزوج ، ا�طفال والوالدين) الدخول إ� 26 بلد ضمن 
�ال� العقارات � اليوناننطاق "الشنغن".   

برنامج الفيزا الذهبية اليونانية ينطبق ع² مواطن� من 
خارج ا�تحاد ا�ورو�، الذين يش¼ون ا�صول العقارية � 

اليونان والتي � تقل قيمتها عن 250.000 €.  

برنامج الفيزا الذهبية اليونانية Ïنح ت�يح إقامة داÒة، 
قابلة للتجديد كل 5 سنوات، وذلك للÂلك، الزوج أو الزوجة، 

أولياء أمرهم وأو�دهم.

Ïكن استئجار العقار فورا، وبالتا� إنتاج الدخل.

 �Âط أن يتجاوز إجÀ ،اء عدة عقاراتÕيسمح أيضا ب
ــاً  ا�ستثÂر Ï .€ 250.000كن لØصول العقارية أن تكون أيـّ
من هذه: منزل، في�، شقة، قطعة أرض أو مزيج منها. Ïكن أن 
يكون أيضا مبلغ 250.000 € إيجار مش¼ك بالوقت (�دة 10 

سنوات)، للفنادق أو ا�راكز السياحية ا�جهزة وا�فروشة.

للنشاط ا�ستث�ري � اليونان
 Üإن ا�واطن� من خارج ا�تحاد ا�ورو� الذين يستثمرون بأك

من 250.000 € بأي قطاع من ا�قتصاد اليون̧ا Ïكنهم 
الحصول ع² إجازة إقامة لغرض النشاط ا�ستثÂري � اليونان.

برنامج الفيزا الذهبية اليونانية Ïنح إجازة ا�قامة الداÒة، 
قابلة للتجديد كل 5 سنوات، وذلك للÂلك، الزوج أو الزوجة، 

أولياء أمرهم وأو�دهم.

وÏكن أيضا منح ما يصل إ� 10 تصاريح إقامة، حسب حجم 
ا�ستثÂر، للمديرين التنفيذي� للÕكة ا�شارك� � تنفيذ و/ 

أو إدارة ا�Õوع ا�ستثÂري.

وقد ينطوي النشاط ا�ستثÂري ع² بناء مرافق جديدة أو 
عمليات استحواذ تجارية أو توسيع نطاق ا�نشطة الحالية 

Àط أن يكون أثرها ع² ا�قتصاد الوطني إيجا�.

استثمر � بلد:
هو عضو � ا�تحاد ا�ورو� ومنطقة اليورو

Þس�ماً � العا Üيعد واحد من البلدان ا�ك 

يتمتع بأشعة الشمس �كÜ من 300 يوما سنويا

 يقدم معايº غذائية عالية وخصوصاً ا�طبخ ا�توسطي

حيث معظم السكان يتكلمون ا�نكليزية، كلغتهم الثانية

اغتنام الفرصة الذهبية
§اء ممتلكات بقيمة تزيد 

عن 250.000 € 
� إحدى ا�راكز ا�دنية ا�ثºة � اليونان، بالقرب من شاطئ 

البحر، ع² إحدى الجزر اليونان الخ�بة ، أو � م�ذ الجبل،

     أو

استثمر بأك¨ من 250.000 €
بأي قطاع � ا�قتصاد اليونا¸

 واحصل ع� ت¬يح إقامة دائم لك ولعائلتك.

تصاريح ا¯قامة











 


