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منذ يناير 2017 ، يتيح القانون اإليطالي للهجرة

تأشيرات للمهاجرين المستثمرون الذين يسعون

لدخول إيطاليا إىل االنخراط في استثمارات رأس

المال تفيد االقتصاد اإليطالي. ويوىل اهتمام

خاص للتمويل المؤدي إىل خلق فرص العمل

واالستثمارا متصل مع الشركات الناشئة، التدريب

المتقدم، البحث العلمي، واألنشطة الرعاية.

باإلضافة إىل ذلك ، يتم توفير إعفاءات ضريبية

ومالية لألجانب الذين يحولون إقامتهم الضريبية

في إيطاليا.

 
 
 



من هو المؤهل للحصول عىل تأشيرة المستثمر

 إليطاليا؟
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في عام 2020 ، تم نشر ما يسمى ب "دكريطو

ريالنشو" يؤكد تخفيض االستثمار المطلوب

للتأهل للحصول عىل تأشيرة المستثمر في حالة

االستثمار في الشركات اإليطالية والشركات

الناشئة المبتكرة.

المبالغ اآلن عىل التوالي 500,000 يورو (بدال

من 1 مليون) و 250,000 يورو (بدال من

(500,000 يورو

شراء ما ال يقل عن 2 مليون يورو في سندات

الحكومة اإليطالية - األموال التي يجب االحتفاظ

بها لمدة عامين عىل األقل ؛ أو

استثمار ما ال يقل عن 500.000 يورو في

أدوات األسهم لشركة مقرها وتعمل في إيطاليا؛

أو

للتأهل للحصول عىل تأشيرة المستثمر يمكن لمقدم

الطلب:

استثمار ما ال يقل عن 250.000 يورو في أدوات حقوق الملكية لشركة ناشئة مقرها وتعمل في

إيطاليا ؛ أو

التبرع بما ال يقل عن مليون يورو تمويل خيري لدعم المشاريع ذات االهتمام العام في مجال

الثقافة والتعليم والهجرة والبحث العلمي واستعادة األصول الثقافية والمناظر الطبيعية   



 المتطلبات 

قد تطلب منك السلطات اإليطالية معلومات و/أو وثائق إضافية

يجب تصديق بعض الوثائق وتوثيقها وتأجيلها وترجمتها.

سيرة ذاتية مفصلة
اختيار نوع االستثمار

إثبات ملكية الموارد المالية ، عىل وجه الخصوص:

  - حساب مصرفي حديث ومفصل
  - خطاب من البنك الذي يجب أن يتضمن إعالنًا محدًدا بأن البنك قام بجميع األنشطة   

  فاتف)  الالزمة بموجب المعايير الدولية لفرقة العمل المالية حول غسل األموال ومكافحة  اإلرهاب)
  - تقرير من خبير مستقل  في القانون أو المحاسبة ، يشهد عىل صحة المعلومات المقدمة.                      

ما نوع المستندات التي أحتاج إىل
تقديمها عند التقدم بطلب

للحصول عىل تأشيرة المستثمر؟

قائمة المستندات العامة كما يلي:

شهادات عدم وجود إدانات جنائية وتهم معلقة

معلومات شخصية (نسخة من جواز السفر ، العنوان ، إلخ)
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 التقدم بطلب للحصول عىل تأشيرة المستثمر

يجب عىل الفرد التسجيل والتقديم عبر اإلنترنت من خالل الموقع

اإللكتروني للحكوم:

www.investorvisa.mise.gov.it

الطلب باللغة اإليطالية أو اإلنجليزية. يجب ترجمة أي مستندات داعمة تحتاج إىل

تقديمها ، إذا لم تكن متوفرة باللغة اإليطالية أو اإلنجليزية ، مع ترجمة معتمدة

           تقديم الطلب:

      ("إلنهاء الطلب تُصدر المنصة إعالنًا نهائًيا محدًدا لاللتزام ("اإلعالن.
      يجب توقيع المستند بتوقيع إلكتروني.

 
يمكن الحصول عىل التوقيع اإللكتروني (فيرمة ديجيطاىل)من خالل أحد مقدمي

الخدمات المعتمدين لدى الحكومة:

Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia | Agenzia per l’Italia
agid.gov.it) digitale)  

ستتم الموافقة عىل الطلب من قبل الوزارة:

إذا كان تقييم اللجنة إيجابيا ، يتم إرسال شهادة عدم وجود عائق إىل طالب
التأشيرة من خالل المنصة. ثم يتم إرسالها إىل القنصلية اإليطالية التي أشار إليها

المستثمر في الطلب. يمكن استخدام الشهادة من قبل مقدم الطلب للحصول

عىل التأشيرة في غضون ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
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 التقدم بطلب للحصول عىل تأشيرة المستثمر
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 التقدم بطلب للحصول عىل تأشيرة المستثمر

سيقوم طالب التأشيرة باالتصال بالقنصلية اإليطالية وسيتم إعطاؤه األولوية لتقديم
طلب التأشيرة. في حال وجد مقدم الطلب أي صعوبات في االتصال أو الحصول عىل

إجابة من القنصلية ، فمن المستحسن إرسال بريد إلكتروني ونسخة كربونية أيضا إىل

لجنة الوزارة عىل البريد اإللكتروني التالي

investorvisa@mise.gov.it
يجب ختم التأشيرة عىل جواز السفر ويمكن لمقدم الطلب السفر إىل إيطاليا.

الوصول إىل إيطاليا وطلب الحصول عىل تصريح إقامة

يجب عىل حامل التأشيرة التقدم بطلب للحصول عىل تصريح إقامة في غضون ثمانية

أيام عمل من دخول إيطاليا. يمكن لحاملي تأشيرات المستثمرين أخذ موعد مباشرة في
مكتب الشرطة (كويستورة) في المكان الذي يعتزمون اإلقامة فيه. بعد تقديم طلب

تصريح اإلقامة ، سيبلغون الوزارة من خالل المنصة المخصصة بتاريخ الدخول إىل إيطاليا

وتاريخ طلب تصريح اإلقامة

هام: يجب تنفيذ االستثمار المختار في الطلب في غضون ثالثة أشهر من تاريخ الدخول.

تنفيذ االستثمار

يثبت المواطن األجنبي أنه قام بتنفيذ االستثمار المعتمد من قبل اللجنة عن طريق

التحميل في المنصة (في حالة شراء سندات حكومية):

 -الوثائق المصرفية التي تثبت الشراء (نسخة من ملف األوراق المالية) ، مع اإلشارة 
إىل نوع األوراق المالية وتاريخ إصدارها وتاريخ استحقاقها ؛

-شهادة إيداع األوراق المالية في مؤسسة مالية مقرها في إيطاليا .
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يجب عىل حامل تأشيرة المستثمر الحفاظ عىل

االستثمار طوال مدة تصريح اإلقامة ، وإال سيتم

إلغاء التصريح ولن يكون من الممكن تجديده.

 
يجب عىل المستفيد االحتفاظ باالستثمار

األصلي. حتى عندما يكون التصريح قد تم

إصداره بالفعل ، ال يجوز لحامله تغيير وجهة

االستثمار تحت أي ظرف من الظروف ، وإال إلغاء

التصريح وال يمكن تجديده.

تصريح إقامة المستثمر صالح لمدة عامين

ويمكن تجديده لفترات أخرى مدتها ثالث سنوات

إذا تم الحفاظ عىل االستثمار.

الحفاظ عىل تصريح اإلقامة وتجديده

ما هي الفوائد التي أحصل عليها إذا حصلت عىل تأشيرة

المستثمر إليطاليا؟

ال يوجد حد أدنى للوقت

ال تتطلب تأشيرة المستثمر ، لتجديدها ، أن يقضي حاملها الحد األدنى من
الوقت في إيطاليا. في الواقع ، فإن الحصول عىل تأشيرة مستثمر ال يعني

في حد ذاته الحصول عىل اإلقامة الضريبية اإليطالية.

 
ومع ذلك ، قد يصبح حامل تأشيرة المستثمر (وفقا للقواعد العادية)

مقيما ضريبيا إيطاليا اعتمادا عىل قوة العالقات مع إيطاليا.
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ضريبة:
 

عىل أي حال ، تقدم إيطاليا خطة تخفيف ضريبي للمقيمين الجدد الذين

يمكنهم االستفادة من ضريبة بديلة عىل الدخل المتولد في الخارج عن طريق

دفع ضريبة ثابتة بقيمة 100000 يورو لكل سنة ضريبية.

عمل:

 
تسمح تأشيرة المستثمر أيضا بالعمل ويمكن تحويلها إىل تصريح عمل إذا

كان الفرد يستوفي جميع متطلبات التحويل.

 شركة:

يمكن تقديم طلب الحصول عىل تصريح تأشيرة (نوال اوصطة) المستثمر

اإليطالي أيضا باستخدام شركة يسيطر عليها مقدم الطلب.

ال يوجد اختبار لغة:
 

يعفى حاملو تصريح المستثمر من التزامات اتفاقية التكامل، أي اختبار اللغة.

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86


األسئلة المتداولة حول تأشيرة مستثمر

 ١.هل  هناك أي قيود تتعلق بجنسية المتقدمين للحصول عىل   

 التأشيرة؟

     ال، ولكن سيحتاج مقدم الطلب إىل تقديم دليل عىل أن       
األموال التي سيتم استثمارها متوافقة مع لوائح مكافحة غسل    

 األموال.

٢.ما هو االستثمار األكثر شعبية واألكثر أمانا؟ 

   تعتبر كل من زيادة رأس المال وشراء األسهم الصادرة بالفعل         
استثمارات مؤهلة.

   ٣.ما هي أنواع االستثمار في الشركات غير المدرجة المؤهلة  

 للحصول عىل تأشيرة مستثمر؟

2 مليون يورو سندات حكومية أو 500 ألف يورو من أسهم 
شركة مدرجة في البورصة.
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٤. هل من الممكن شراء أسهم أكثر من شركة لطلب واحد؟

 ال، يجب توجيه االستثمار إىل شركة واحدة فقط لكل طلب.
وبالتالي ، ال يسمح أيضا بالجمع بين أنواع مختلفة من االستثمار

،عىل سبيل المثال ، جزء مباشر من المبلغ للتبرع وجزء إىل

االستثمار في األسهم

٥. هل يمكن اختيار الشركة المستهدفة 

في مرحلة الحقة؟  عىل سبيل المثال، بعد تقديم الطلب؟

 ال، ال يمكن. أيًضا ، سيحتاج مقدم الطلب إىل تقديم أدلة
عىل أن األموال المراد استثمارها متوافقة مع لوائح غسل

األموال.

٦.كم  هو وقت التجهيزة للحصول عىل موافقة الوزارة؟   

يستغرق حوالي 30 بدءا من يوم تقديم الطلب

٧. متى يجب علي القيام باالستثمار؟  

في غضون 3 أشهر من الوصول إىل إيطاليا
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٨. هل من الممكن الحصول عىل التأشيرة بدون الذهاب إىل 

القنصلية اإليطالية؟

ال، يجب عىل مقدم الطلب الذهاب شخصيا إىل المكتب القنصلي
المسؤول عن فقه إقامته المعتادة.

١٠. هل أحتاج إىل قضاء أي وقت أدنى في إيطاليا؟                 

ال، ال يوجد حد أدنى للفترة التي يجب أن يقضيها حامل تأشيرة
المستثمر في إيطاليا.

      ٩.ما هي مدة التصريح؟

   في البداية ، سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة 2 سنوات.
   بعد ذلك ، يمكن تمديده لمدة 3 سنوات أخرى عند الحفاظ عىل  

  االستثمار
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نعم ، ولكن في غضون 90 يوًما أي 180 فترة اليوم

١٣. هل أحتاج إىل إقامة؟                                                       

نعم ، لغرض الحصول عىل تصريح الشرطة ، يتعين عىل مقدم

الطلب أن يكون لديه إقامة ، والتي يمكن أن تكون إما عقار

مستأجر أو مملوك.

١٢.بعد أن أحصل عىل التأشيرة ، هل يمكنني السفر بحرية لبلدان

 شنغن األخرى؟

 ١١.  هل يمكنني إحضار عائلتي معي؟                               

نعم ، من الممكن إحضار أحد أفراد العائلة إىل إيطاليا. ومع ذلك ،

سيحتاجون إىل طلب تصريح عائلي ويمكن فقط ألفراد األسرة

التاليين طلب هذا التصريح:
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١) األزواج غير المنفصلين قانونا والذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.
٢) األطفال القصر - بمن فيهم أطفال الزوج أو المولودون خارج رباط  

الزوجية - غير المتزوجين، شريطة أن يكون الوالد اآلخر قد أعطى

.موافقته
٣) األطفال المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما ، إذا لم يتمكنوا

ألسباب موضوعية من توفير احتياجاتهم األساسية بسبب الظروف

الصحية التي تنطوي عىل إعاقة كاملة

٤) اآلباء المعالين ، إذا لم يكن لديهم أي أطفال آخرين في بلد المنشأ ، 
أو اآلباء واألمهات الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما ، إذا كان األطفال

اآلخرون غير قادرين عىل دعمهم بسبب الظروف الصحية الخطيرة

والموثقة حسب األصول عىل النحو الواجب



نعم ، ولكن فقط ، بعد 10 سنوات من اإلقامة المستمرة في

إيطاليا.

نعم 

 ١) ضريبة مسطحة سنوية 100000 عىل أي دخل أجنبي      
٢)إعفاء 50 ٪ من الدخل من عمل العاملين لحسابهم الخاص 

والعاملة

٣) ضريبة بنسبة 7 ٪ للمتقاعدين الذين ينقلون إقامتهم إىل 
بعض البلديات فوسط و جنوب إيطاليا

١٥. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية اإليطالية؟

١٤. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول عىل إقامة دائمة؟ 

بعد 5 سنوات ، من الممكن طلب تصريح إقامة دائم ، ومع

ذلك ، يجب عىل مقدم الطلب تلبية عدة متطلبات ، عىل

سبيل المثال ، تسجيل اإلقامة في إيطاليا في قاعة المدينة ،

الجتياز اختبار اللغة ، لرفع إقرارات ضريبية ، إلخ.
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١٦. هل تقدم إيطاليا أي حوافز ضريبية ل سكان جدد؟



في اآلونة األخيرة ، تم نشر بعض المقاالت عىل شبكة اإلنترنت ، والتي كانت تستهدف

معظمها لمواطني جنوب إفريقيا ، نشر إمكانية الحصول عىل الجنسية من خالل االستثمار

في أمبريا ، وهي منطقة في وسط البالد. تزعم المقاالت:

احذر من المعلومات المضللة و عمليات االحتيال

أنشأت وكالة اإليرادات اإليطالية برنامجًا جديًدا لتشجيع األشخاص النشطين    

اقتصاديًا عىل الهجرة إىل إيطاليا ، تقدم اآلن طريقة غير مكلفة نسبًيا للحصول

  عىل اإلقامة في هذا البلد ، تليها المواطنة وجواز سفر إيطالي ، في أقل من عام
أو

يسمى البرنامج الرئيسي الذي يمكن لمواطني األجانب الحصول عىل إقامة   

دائمة تليها المواطنة من قبل االستثمار في إيطاليا مخطط تأشيرة المستثمر

أو

التكاليف المرتبطة بالمبادرة اإليطالية الجديدة هي 100000 فقط للمتقدم    

الرئيسي للحصول عىل اإلقامة تليها الجنسية وجواز سفر

في هذا الصدد ، رفضت السفارة اإليطالية في

جنوب إفريقيا بالفعل األخبار باعتبارها "عملية

احتيال". ومع ذلك ، فإن هذه األنواع من

عمليات االحتيال والمعلومات المضللة هي ،

لألسف ، ليست نادرة.
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كما يمكن رؤيته من ما سبق ، ال يمكن الحصول عىل الجنسية اإليطالية عن طريق االستثمار.

ومع ذلك ، في حال كان المستثمر األجانب قد حافظ عىل إقامته دون انقطاع في إيطاليا لمدة

10 سنوات ، يمكنه أن يختار طلب الجنسية اإليطالية عن طريق اإلقامة. (لذلك ، لن يطلب
هذا الشخص الجنسية كمستثمر ، ولكن كمقيم طويل األجل في إيطاليا).

ال يوجد سوى ثالث طرق للحصول عىل

الجنسية اإليطالية ، وهي:

١. الجنسية اإليطالية عن طريق النسب 

٢. الجنسية اإليطالية باإلقامة             

٣. الجنسية اإليطالية بالزواج أو الشراكة المدنية  

3 سنوات من اإلقامة القانونية: بالنسبة لألجانب
الذين كان والده أو والدته أو أحد األصول في خط

مباشر من الدرجة الثانية هم اإليطاليون بالوالدة أو

لألجانب المولودين في إيطاليا ويقيمون هناك ؛

 4 سنوات لمواطن دولة عضو في االتحاد األوروبي ؛
5 سنوات من اإلقامة القانونية بعد  تبني األجانب
في السن القانونية ، أو بعد االعتراف بوضع

األشخاص عديمي الجنسية أو الالجئين السياسيين.

كقاعدة عامة ، بالنسبة لألجانب من غير االتحاد األوروبي ،

يلزم اإلقامة القانونية عىل أراضي الدولة اإليطالية لمدة

10 سنوات عىل األقل ، ولكن هناك العديد من الحاالت
التي تكون فيها فترة اإلقامة أقل:
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