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 Eurofast ) )40تقوم برعاية اعمال زبائنها ألكثر من  يوروفاست 
 .عاما

، حيث  Eurofast Ltdصادف مرور الذكرى األربعين لتأسيس شركة   2018و في عام 
بدأت اعمال محاسبة  مع الشركات المحلية في قبرص وتوسعت حتى وصلت االن ان لديها  

 .موظف في جنوب شرق أوروبا والشرق األوسط 200مكتبًا وأكثر من  21
 

عاًما الماضية قامت بالعمل مع العديد من العالمات التجارية العالمية ٤٠وكذلك خالل 
والمؤسسات الرائدة ، العاملة في قطاع التصنيع وتجارة التجزئة وشركات الطيران والخدمات 

هو مستشار األعمال الموثوق به في  يوروفاستو عمالؤنا هم دليل حي على أن . المهنية
 .أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

 

 ...بدايتًا ، دعونا نقدم انفسنا لكم
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في األسواق الناشئة حيث نعمل في جنوب شرق أوروبا والشرق 
لرجال  1األوسط ، و نريد أن نرى مؤسستنا كنقطة مرجعية رقم 

األعمال الذين يسعون للحصول على معلومة موثوقة من حيث 
االستشارات ، والقانون ، والضرائب ، وعمليات الدمج واالستحواذ 

ولدينا فريق مؤهل .، والتأمين ، والشركات ، والرواتب والمحاسبة 
، ومجموعة من المهنيين المحليين المؤهلين والمتميزين ذوي  

النظرة الدولية ، والذين هم دائًما موثوقون وحصريون وشخصيون 
ومبتكرون وخاضعون للمساءلة ولكن قبل كل شيء هم أشخاص 

.صادقين  ، يمكن لعمالئنا الوثوق بهم ويصبحون أصدقاء لهم  

نحن منظمة استشارية إقليمية تهدف إلى أن تكون االختيار المفضل 
.آلالف الشركات و الهيئات  

:نريد ببساطة أن يقف عمالؤنا ويقولون بفخر  

 

 

 

 رؤيتنا

 

 !"في هذا الجزء من العالم EUROFASTنحن نعمل مع "
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 نظرة عامة عىل البلد

اليونان معروفة في جميع أنحاء العالم لتاريخها وثقافتها الغنية وجمالها •
 .والمتنوع الذي ال مثيل له

 .وكذلك تتميز اليونان بموقعها الجغرافي االستراتيجي بين ثالث قارات•
 .وايضاً عضو االتحاد األوروبي•
 .و تعد اليونان في قلب أوروبا التاريخي•
 

 1981يناير  1منذ 
 

 2001يناير  1منذ 
 

 (EL) اليونانية
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ائب األساسية  معدالت الضر

 %24الضريبة على الشركات 

2020يناير  1٪ ضريبة مقتطعة على أرباح األسهم في 5  

ال تنطبق على المعامالت العقارية الخاضعة لضريبة  -٪ ضريبة القيمة المضافة 24
31.12.2022القيمة المضافة حتى   

٪ ضريبة نقل عقاري ورسوم البلدية3.09  

6 



 برنامج اإلقامة األوروبية بأسعار معقولة
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 4 |تصنيف عالمي 

 169 |دول التنقل 
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ة  خطوات إجراءات التأشير
ة دخول الذهبية اليونانية   إصدار تأشير

اء ممتلكات  يورو 250.000وكالء بحد أدنر / شر  

 تحديد موعد مع السلطات المختصة
جمع الوثائق  

 موعد القياسات الحيوية

 شهادة التطبيق

 إصدار بطاقة تضي    ح إقامة
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 فرصة استثمارية
ي اليونان واالستثمار المرب  ح من خالل عوائد اإليجار

.يمكن تأجير العقار فر  

 

 حرية العيش في اليونان والسفر  بدون تأشيرة

ي جميع أنحاء منطقة 
ات الذهبية لسفر غير محدود وغير المقيد فر يتم منح حامىلي التأشير

ي  شنغن ي االتحاد األورون 
.فر  

 

الجنسية وجواز السفر  
ي اليونان التقدم بطلب للحصول 

ة الذهبية الذين يختارون اإلقامة فر يمكن لحامىلي التأشير
.سنوات 7عىل الجنسية اليونانية وجواز السفر بعد   
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ة الذهبية  فوائد برنامج التأشير
 اليونانية



 نصيحة بشأن اختيار أفضل
فرص االستثمار في اليونان  
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، أثينا ميسونيت  مجمع إسبي روس 



13 

 فوال 
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 نظرة عامة عىل البلد

هيا بلد متعدد األوجه ولها أسلوب أصيل مع جبال وعرة وقرى من القرون  •
يط ضيق من الشواطئ عىل طول ساحلها األدرياتيك    .الوسىط وشر

  نوعية الحياة للمستثمرين وأشهم•
 .وتعد مونتينيجرو بيئة آمنة ومأمونة ف 

  البلقان•
 .واحدة من أشع االقتصادات ف 

  أوروبا ، •
وهيا عضو  بمنظمة حلف شمال األطلس  ، ومنظمة األمن والتعاون ف 

 واالتحاد النقدي األوروب   
  أكتوبر •

متقدم  2000، ليقترص عىل  2019تم إطالق برنامج  الجنسية ف 
 .فقط

 

 

 

 

 

من مؤسسين االتحاد 
 األوروبي 

 

1 يناير 2002 من    

 
المونتنغريةاللغة   (ME) 
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ائب  نظرة عامة عىل الرص 

16 

٪ ضريبة دخل الشركات9  

٪ ضريبة دخل شخصية9  

٪ ضريبة القيمة المضافة21  

٪ ضريبة نقل عقاري 3  



 34 |تصنيف عالمي 

 123 |دول التنقل 
100.000 
يورو تبرع 
للصناديق 
 الحكومية

250.000 
يورو أو 

450.000 
يورو استثمار 
 في العقارات

حرية الحركة 
في منطقة 

 شنغن

الرعاية 
الصحية 
 والتعليم
 مجاني

الجنسية مدى 
 الحياة

السفر بدون 
تأشيرة إلى 

دولة 123  
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نامج  نظرة عامة عىل الب 
نامج فوائد الب   

 

 مسموح للعائلة بأكملها •
 مطلوب زيارة لمرة واحدة•
 ال متطلبات اإلقامة•
 نظام ضريبي منخفض•
 الوصول بدون تأشيرة•
 جنسية االتحاد األوروبي المستقبلية•
 يسمح بالجنسية المزدوجة•
 ال يوجد شرط اللغة•
 صالح مدى الحياة•
 E2)معاهدة )طريق قصير إلى الواليات المتحدة األمريكية •
 أشهر 6-3: السرعة في اإلجراءات في وقت من•

 
 

 

خيارات االستثمار  

 

  مشاري    ع 
وافقت حكومة مونتينيجرو عىل االستثمار ف 

  الشمال
 تطوير سياحة جديدة ف 

يورو 250.000  

 

 أو

  
  جنوب و ف 

  تطوير المشاري    ع السياحية ف 
االستثمار ف 
العاصمة   

يورو 450.000  

 و

يورو للصندوق الحكوم   100.000مساهمة بقيمة   
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تم اعتماد تطوير المشاريع من قبل حكومة 
 مونتينيجرو
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 المشاريع التي وافقت عليها الحكومة
 مونتينيغرو  الجنوبية

€ 450.000 

 

   - ميلوس  
ستيفان سفيت  ) 

  ، منتجعات أمان 126)بيتش  كويب   منتجع  
(وحدة ، سند ملكية مجاب  ) 

 

تيفات  

 

ي  144)بوكا بالس ، بورتو الجبل األسود 
(سند ملكية -وحدة ، حجز مجانر  

 

  شمال مونتينيغرو

€ 250.000 

 كالسي   
ي  168) 1450 بيالجيكامنتجع •

 (سند ملكية -وحدة ، حجز مجانر

كيورفندق بريزا من • ي  188) مير
 (سند ملكية -وحدة ، حجز مجانر

لج • ر ر للي  اء -وحدة ، ملكية جزئية  93)منتجع ويست   (خيار إعادة الشر

   

زابلجك  

ي  64تشيدي )•
 (سند ملكية -وحدة ، حجز مجانر

ي  100حوالي ) دورميتور جانومنتجع •
 (سند ملكية -وحدة ، حجز مجانر
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 كالسين
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 زابلجك

 بودفا

 تيفات

 كالسين
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 مركز استثمار مشهور



ص  نظرة عامة عىل قب 
  عام  -

.2014انضمت إىل االتحاد األوروب   ف   

ائب منخفضة -  .الرص   

.اقتصاد متنوع -  

.مستوى معيشة عال -  

.مركز ألوروبا والشرق األوسط وآسيا -  

.مناخ لطيف مع شتاء معتدل وصيف رائع -  

اتيج   بي   ثالث قارات -   االسب 
.الموقع الجغراف   

.االستقرار السياس  ومستويات المعيشة العالية -  

-   
.دولة أوروبية 35العيش والعمل والدراسة ف   

 

 

 

 

 

2008يناير  1منذ  2004مايو  1منذ   (ENG) اإلنجليزية (EL) اليونانية 
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ائب  نظرة عامة عىل الرص 

26 

.   ضرائب غير مفروضة على العقارات 0% 

قيمة الضرائب المضافة عند شراء المسكن على المعاش  5%
 .  األجنبي

.ضرائب على الشركات 12,5%  



 7 |الترتيب العالمي 

 165 |درجة التنقل 
€150,000 

التبرع الى 
صندوق 
 الحكومي

 

 2€ميلون 
االستثمار في 

  العقار

حرية التحرك 
داخل االتحاد 

 األوروبي

الصحة 
والتعليم مجاناً   

 اإلقامة الدائمة
التأشيرة مجاناً 

لسفر في 
الشنغنمنطقة   
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 المعايير االقتصادية
 

يمكن لألشخاص المؤهلين الذين يستوفون أحد المعايير االقتصادية التالية التقدم بطلب للحصول على الجنسية القبرصية:  

 

 مليون يورو أو 2االستثمار في العقارات ، ومشاريع تطوير األراضي والبنية التحتية على األقل •
 مليون يورو أو 2االستثمار في األصول المالية للشركات من الشركات القبرصية كحد ادنى  •
االستثمار في صناديق االستثمار البديل أو األصول المالية للشركات و المنظمات القبرصية المرخصة من قبل هيئة األوراق المالية •

 مليون يورو أو 2والبورصة القبرصية كحد ادنى 
 .يورو 500.000مزيج من المعايير الثالثة المذكورة أعاله ، والتي يمكن أن تشمل أيًضا االستثمار في السندات الحكومية حتى •
 
 :باإلضافة إلى أحد الخيارات المذكورة أعاله ، يجب على متقدم الوفاء بمساهمتين المذكورة أدناه•
  يورو لمؤسسة البحث واالبتكار في قبرص و 75،000•
ي  75000•

ص لتطوير األراضر كة قي   .يورو لشر
 

ة االحتفاظ باالستثمار عىل : مالحظة  سنوات من تاري    خ اخذ الجنسية 5يتم تحديد في   
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الفوائد: برنامج استثمار الجنسية   
ر من أي بلد•  ال قيود عىل المتقدمتر
 يسمح بتعدد  االستثمارات•
 جميع افراد العائلة مؤهلة للحصول •
ة•  السفر بدون تأشير
 أشهر 3إجراءات شيعة تستغرق من وقت  •
 مطلوب زيارة لمرة واحدة•
ي ملفت االنتباه • يب   نظام ضر
ي المملكة المتحدة•

 حالة التسوية فر
 الجنسية المزدوجة•
 صالح مدى الحياة•
 ال توجد متطلبات اإلقامة المادية•
 ال توجد اختبارات اللغة•
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 جدارة و أهلية
  االشخاص الطبيعيون من غير القبارصة المذكورين أدناه 

 مؤهلون  للحصول على الجنسية القبرصية:

 

يحق ألشخاص الذين يستثمرون شخصياً أو من خالل شركة •
 .يشاركون فيها كمساهمين

من خالل االستثمار الذي يقوم به زوجها أو باالشتراك مع •
 زوجين

 المدير رفيع المستوى لشركة تلبي أحد المعايير المالية  -•
 

 

 

30 



 يكتسب لزوج أو شريك المستثمر أن يكتسب الجنسية
  القبرصية على النحو التالي:

 18يجوز لألطفال المعالون حتى سن : األطفال القاصرين -
عاما، التقدم بطلب بعد حصول المستثمر على الجنسية 

 القبرصية وشريطة موافقة الوالد اآلخر على منح الجنسية

يتم أيًضا تقديم طلب : ألطفال البالغين معتمد على نفسه ماديًا -
على الجنسية لألطفال البالغين المعالين ماليًا من الفئتين 

األطفال الذين يعانون ( 2. 28الطالب حتى سن ( 1: التاليتين
عقلية شديدة تمنعه العمل/ من إعاقة جسدية   

 

يمكن لوالدي المستثمر أيًضا التقدم بطلب للحصول على : الوالدان
الجنسية بعد حصول المستثمر على جنسيته ، شريطة أن يكونوا مالكي 

ضريبة القيمة )+ يورو  500.000إقامة دائمة وسكن ال يقل عن 
والديها بشكل جماعي الحصول / يجوز للمستثمر ووالديه (. المضافة

ضريبة )+ على عقار سكني واحد بقيمة إجمالية ال تقل عن مليون يورو 
(القيمة المضافة  
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العقارات الفخمة والمشاريع السكنية 
 الجديدة والفيالت حول قبرص
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 نيقوسيا ليماسول
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 ليماسول



London | Athens | Thessaloniki | Lefkosia | Sofia | Bucharest | Belgrade | Podgorica | Tirana | Skopje | Zagreb 
Pristina | Banja Luka | Sarajevo | Cairo | Alexandria | Tbilisi | Kiev | Moscow | Beirut | Erbil | Tehran | Ljubljana  

www.eurofast.eu  

info@eurofast.eu 
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