
 

 

 

 منطقه در زندگی تجربه بتواند سرمایه انتقال بدون خارجی مهاجر که اند آورده فراهم را شرایط این کشورها از بعضی امروزه

 حاضر حال در. آورد دست به نیز را است، شده مستقر آن در که کشوری دائم اقامت همچنین و بیاورد دست به را خوب

 می اجازه مهاجرین به سرمایه انتقال بدون که دارند قرار کشورهایی دسته در پرتغال و ایتالیا فرانسه، اسپانیا، اتریش، سوئیس،

 ها آن به واقع در. دهند انجام را دائم اقامت گرفتن به مربوط کارهای مدتی از بعد و کرده تجربه را امن منطقه در زندگی دهند

 زندگی تجربه اجازه مهاجر به که کشورهایی از یکی. کنند استفاده خود بودن مقیم امکانات از مدتی از بعد که دهند می اجازه

 که دهید نشان حتماً باید آورید، دست به را ایتالیا مالی تمکن اقامت که این برای. است ایتالیا دهد می را گذاری سرمایه بدون

 . دارید ثابت درآمد یک ماهانه

 غیره و مغازه ملک، اجاره درآمدتان یا و کنید می دریافت را آن سود و اید گذاشته بانک در که باشد می پولی از درآمدتان مثال

 خواهیم حاضر مقاله بعدی های پاراگراف در. دارید خود حساب در پولی یک ساالنه که، کنید ثابت باید این بر عالوه. باشد می

 تمکن اقامت دریافت شرایط توضیح به شفاف و واضح صورت به همچنین و است میزان چه ایتالیا مالی تمکن مقدار که، گفت

 مقاله در را مطالبی معتبر های سایت در جستجو و زیاد های تالش با توریستی موسسه عزیز همراهان. پرداخت خواهیم مالی

 اقامت عبارتی به و مالی تمکن طریق از ایتالیا اقامت خصوص در اطالعات ارائه. است آورده هم گرد عزیزان شما روی پیش

 و روز به خدمات چه 2022 سال در توریستی موسسه که بدانید خواهید می اگر نیست، خدمات راه منزله به حمایتی خود

 .بگیرید ارتباط ما مشاورین با اکنون هم دهد، می ارائه جدیدی

  ایتالیا مالی تمکن اقامتگرفتن  شرایط 

 از یکی بسیارند، مهاجرتی های راه. کنید انتخاب خود مهاجرت برای را راهی باید کنید، مهاجرت ایتالیا به که این از قبل

 دولت به که نیست نیازی اقامت نوع این در. باشد می حمایتی خود اقامت همان یا و مالی تمکن طریق از ایتالیا اقامت مسیرها

 دارید دوست گذاری سرمایه بدون که دهید نشان دولت این به کافیست تنها. هستید گذاری سرمایه به مایل دهید نشان ایتالیا

 کنید برآورده را  شرایطی باید شما دارد، خاصی شرایط اقامتی هر که جا آن از ولی. شوید مستقر کشور این مناطق از یکی در

 داشته ثابت درآمد که است این شرایط آن از یکی کردیم بیان مقاله شروع در که طور همان. دهد حضور اجازه شما به دولت تا

 .باشید داشته را الزم سرمایه عبارتی به و باشید امالک و ملک صاحب که باشد می این آن از مهمتر ولی. باشید

 شده خواسته وی از که ای سرمایه ساالنه تواند می و دارد را الزم سرمایه متقاضی که جهت این از خیالش باید ایتالیا دولت 

 قوانین ابتدا در باید ایتالیا مالی تمکن اقامت آوردن دست به برای. شود راحت دهد، نشان خود شخصی حساب در را است

 ۲۰ همسر برای یورو، ۳۲۰۰ اصلی فرد برای دهید نشان حساب در باید که ای سرمایه کشور قوانین طبق. بدانید را کشور

 ماهانه صورت به شما را مبلغ این عزیز همراهان. است یورو ۳۲۰۰ از بیشتر صد در ۵ فرزند برای و یورو ۳۲۰۰ از بیشتر درصد

 نمی انتقال خاصی شخص حساب به را آن یعنی. دهید می نشان اید، کرده افتتاح معتبر های بانک از یکی در که حسابی در

 به را است الزم تمکن این آوردن دست به برای که ای سرمایه عبارتی به و ایتالیا مالی تمکن مقدار باید این بر عالوه. دهید

 .دهید نشان نیز ساالنه صورت

 این که بیافزایید اطالعاتتان به را این مالی تمکن اقامت شرایط خصوص در. است میزان چه مقدار این که گوییم می ادامه در 

 مهم خیلی های شرط از یکی. رساند می دائم اقامت به را مهاجر که راهی. است ایتالیا کشور در حضور برای راه ترین ارزان راه

 نیز کند گذاری سرمایه دارد دوست که شخصی. است خوب خیلی مالی تمکن دادن نشان اقامت نوع این آوردن دست به برای

 سرمایه بازار به راجع را چیز همه که این از بعد و شود کشور این وارد ایتالیا حمایتی خود اقامت طریق از ابتدا در تواند می

 .دهد تغییر را اقامتش نوع دانست، ایتالیا



 

 

 

 همچنین بخوانید:

 اقامت با سرمایه گذاری

 ایرانیان برای ایتالیا مالی تمکن اقامت شرایط

 طریق از که دارند را فرصت این ندارند، اروپایی کشورهای از شناختی عبارتی به و ندارند ایتالیا کشور از شناختی که ایرانیانی

 ارائه خوبی خیلی های اقامت که فرانسه و اسپانیا همچون؛ کشورهایی مالی تمکن اقامت طریق از یا و ایتالیا مالی تمکن اقامت

 مردمان به راجع و بپردازند مدنظر کشور فرهنگ مطالعه به توانند می مهاجرت از بعد ها آن. کنند مهاجرت به اقدام دهند، می

 به و نشده کشور وارد که شخصی ولی دهند قرار آنالیز مورد را کشور آن سرمایه بازار توانند می همچنین. بدانند کشور آن

 از ایتالیا اقامت که این برای ایرانیان. شود مواجه بسیاری های نشیب و فراز با است ممکن کند، می گذاری سرمایه یکباره

 :بپردازند شرایط این کردن برآورده به بایستی آورند، دست به را ایتالیا حمایتی خود اقامت همان یا و مالی تمکن طریق

 مالی تمکن اقامت آوردن دست به برای .دارند ثابت درآمد ایران کشور در ماهیانه صورت به که کنند ثابت باید ها آن 

 ارائه زمینه این در مدرکی که نیست نیازی و بپردازید ایتالیایی زبان قواعد تمام درک به که نیست نیازی ایتالیا

 .دهید

 برای توانند می نیز ندارند، باال سطح دانشگاهی مدارک که کسانی 

 شوند ایتالیا وارد و شده آماده مهاجرت. 

 مالی تمکن مقدار کردن برآورده به حتما باید ولی گیرید می را مالی تمکن اقامت کنید، گذاری سرمایه که این بدون 

 .بپردازید نیز ساالنه صورت به ایتالیا

 کنید زندگی ایتالیا کشور در حتماً  باید شود، تمدید بار یک وقت چند هر شما ویزای که این برای. 

  ایتالیا مالی تمکن مقدار 

 شخصی را یورو ۳۲۰۰. دهید نشان خود حساب در را مبلغی نیز ساالنه باید دهید، نشان ماهانه باید که یورو ۳۲۰۰ کنار در

 خود فرزند برای را آن درصد ۵ و خود زندگی شریک برای را مبلغ این درصد ۲۰ باید متاهلین است، مجرد که دهد می نشان

 در. دهد نشان حسابش در را ۳۲۰۰ از بیشتر درصد ۲۵ باید باشد، می فرزند یک و همسر دارای که شخصی یعنی. دهند نشان

 به یورو هزار ۳۲ دادن نشان که، گفت باید دهید نشان ساالنه باید که ای سرمایه عبارتی به و ایتالیا مالی تمکن مقدار مورد

 اصلی فرد البته. دهند نشان حساب در را مبلغ این برابر چهار باید نفره چهار خانواده مثالً. است ضروری حساب در نفر هر ازای

 زیاد ایتالیا مالی تمکن اقامت به رسیدن برای مبلغ این. گذارد می خود حساب در را مبلغ این خانواده اعضای از هریک ازای به

 . بگیرید را اروپایی کشور اقامت است قرار زیرا نیست،

 سفارت به که این بدون و دهد انجام ویزا اخذ باب در خاصی اداری کار که این بدون گیرد می را ایتالیا اقامت که شخصی

 مبالغ این بر عالوه یعنی. بپردازد نیز ملک اجاره حتماً باید متقاضی. نماید سفر اروپایی های کشور به تواند می کند، مراجعه

 منطقه و شهر خانه، متراژ به توجه با و بگذارد کنار ایتالیا کشور در خانه اجاره برای را خود نقدینگی از مقداری باید شده، ذکر

 عنوان به یا و ایرانی یک عنوان به باید حتماً و نماید پرداخت ایتالیا کشور در را خود خانه اجاره باید است کرده انتخاب که ای

 هزینه باید موارد این همه بر عالوه. بگذارد کنار نیز را خود بیمه هزینه باید یعنی. کند خریداری را درمانی بیمه خارجی یک

 شخصی از کمتر متقاضی هزینه کلی حالت در. بگیرد نظر در نیز را ها فرم تکمیل هزینه و هواپیما بلیط خرید هزینه وکیل،

 .است کرده اقدام گذاری سرمایه طریق از که شود می
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 ایتالیا حمایتی خود اقامت اخذ برای نیاز مورد مدارک

 می ارائه که اسنادی. کنند آوری جمع را مدارکی ایتالیا به مهاجرت برای مالی تمکن مقدار کردن برآورده از بعد باید متقاضیان

 موضوع به پرداختن از قبل کند می دور ایتالیا مالی تمکن اقامت به رسیدن از را شما نقصی هرگونه. باشد دقیق باید دهید،

 زیرا دهید، ارائه حمایتی خود به مربوط ویزای اخذ خصوص در درخواستی توانید نمی تنهایی به که بدانید را این الزم مدارک

 توصیه. دانند می خبره کارشناسان و آگاه وکالی را ایتالیا کشور قوانین ولی دانید، نمی کامل صورت به را حقوقی قوانین شما

 نوع این که کشورهایی میان از ها آن. بسپارید توریستی موسسه به حمایتی خود زمینه در را خود پرونده حتماً که است این ما

 . شوید ها آن ترین امن از یکی وارد کنند می کمکتان و کنند می معرفی شما به را بهترین دهند، می ارائه را اقامت

 و کنید ترجمه ایتالیایی یعنی ایتالیا کشور مردمان زبان به حتماً باید را دهیم قرار ادامه در است قرار که مدارکی عزیز همراهان

 در حضور برای مهم مدرک هواپیما بلیط تهیه که کنید توجه لطفاً. بزند شما مدارک بر تاییدی مهر دادگستری باید حتماً

 قوی مدارک ارائه همچنین. کند پیدا افزایش حمایتی خود ویزای گرفتن برای شما شانس که شود می باعث اما نیست، ایتالیا

 دهید ارائه اگر ولی نیست، ایتالیا مالی تمکن اقامت اخذ مهم مدارک از دارید خوب خیلی بانکی حساب شما دهد نشان که

 را مالی تمکن طریق از ایتالیا اقامت شما که شوند می باعث مدارک این ارائه کلی حالت در. شود می ویزا به شما رسیدن باعث

 :آورید دست به

 آن به مربوط هزینه پرداخت و فرم کردن پر 

 باشد می ایتالیا مدت بلند ویزای به مربوط که فرمی کردن پر. 

 اقامت به صورت این در دهید، نشان خود حساب در را یورو هزار ۳۲ باید نفر هر ازای به)  ساالنه درآمد کردن ثابت 

 .(رسید می مالی تمکن همان یا و حمایتی خود طریق از ایتالیا

 باشد می ضروری گذاری سرمایه بدون اقامت نوع این آوردن دست به برای نیز ملک نامه اجاره دادن نشان. 

 شوید می اقامت این دریافت شرایط واجد باشید، داشته درمانی بیمه اگر. 

 است ضروریات از پیشینه سوء عدم گواهی ارائه. 

 دهید ارائه را سند این باید هستید متاهل اگر البته دهید، ارائه را خود ازدواج سند باید. 

 همچنین بخوانید:

 ویزای ایتالیا

 ایتالیا حمایتی خود برای حضور شرط 

 داخل در را سال از ماه چند باید ایتالیا مالی تمکن اقامت متقاضیان که است کرده بیان روشن و واضح صورت به ایتالیا کشور

 می ارائه را اقامت این که کشورهایی اکثر معموالً. نشود مواجه جدی مشکل با ها آن اقامت کارت تا باشند داشته حضور کشور

 هایی کشور خالف بر فرانسه کشور البته. باشند داشته حضور کشور داخل در سال در ماه ۶ که خواهند می متقاضیان از دهد،

 بدون اقامت آوردن دست به از بعد که دهد می اجازه او به و نکرده اعمال متقاضی برای محدودیتی گونه هیچ شد، ذکر که

 که خواهید می اگر. شود جا به جا باشد، می آن تابع که کشوری و فرانسه کشور میان بود نیاز که زمان هر و حضور شرط

 اگر ولی آورید عمل به حضور ایتالیا داخل در را زیادی زمان مدت که، است این ما اکید توصیه نخورد بر مشکل به اقامتتان

 .کنید اقدام فرانسه مالی تمکن اقامت طریق از است، بهتر هستید من بیزینس

 .کنند می کمک شما به بسیار زمینه این در کنند، می فعالیت توریستی موسسه در که مشاورینی 
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 ایتالیا حمایتی خود معایب و مزایا

 می تحقیق حمایتی خود یا مالی تمکن طریق از استرالیا اقامت اخذ منفی نکات همچنین و مثبت نکات درباره که مهاجری

 مهاجرت خصوص در درستی تصمیم تواند می راحت خیال با واقع در. شود آماده مهاجرت برای تواند می راحت خیال با کند،

 مواجه زیادی موانع با است ممکن است، گذاری سرمایه بدون که اقامت نوع این به راجع تحقیق بدون ولی کند اتخاذ خود

 برای اگر که شوید می متوجه ها آن مشاهده از بعد. ایم داده قرار را منفی نکات و مثبت نکات ترتیب به جا این در ما شوید

 خود اهداف به شوید کشور این وارد دیگر طریق از اگر یا و رسید می اهدافتان به کنید، اقدام ایتالیا مالی تمکن اقامت اخذ

 .رسید خواهید

 :ایتالیا مالی تمکن اقامت مزایای

 سال ۱۸ زیر فرزندان و همسر برای را اقامت این توانند می هستند، ایتالیا مالی تمکن اقامت اخذ دنبال به که کسانی 

 . بگیرند خود

 باشد می فراهم متقاضی فرزندان برای رایگان  تحصیل. 

 نیست گذاری سرمایه به نیاز. 

 تمدید را حمایتی خود ویزای توانید می باشید، داشته را الزم شرایط اگر البته. دارد وجود ویزا نوع این تمدید امکان 

 .کنید

 نیست زبان مدرک ارائه به نیازی. 

 واجدین تمامی به ایتالیا ولی دارد، برمی را سال در نفر ۵۰۰ اتریش کشور مثالً . باشد می خاص بندی سهمیه بدون 

 .دهد می را مالی تمکن طریق از حضور اجازه شرایط

 دهید تغییر گذاری سرمایه به توانید می ایتالیا در حضور از بعد را خود اقامت. 

 بخرید ملک که دارید را اجازه این. 

 کنید سفر اروپایی دیگر کشورهای و فرانسه اسپانیا، پرتغال، آلمان، دانمارک، فنالند، به دارید اجازه ویزا بدون. 

 دارد وجود نیز ایتالیا دائم اقامت دریافت امکان. 

 رسید می ارزش با گذرنامه به کنید رعایت را ایتالیا کشور قوانین همه اگر. 

 :ایتالیا مالی تمکن اقامت معایب

 ندارید را فعال صورت به کار اجازه. 

 بیشتر کمی که بخواهد شما از ایتالیا دولت است ممکن البته. باشید داشته حضور ایتالیا در سال در ماه ۶ باید حتما 

 خود اقامت تمدید به توانید می سال، در حضور ماه ۶ با معموالً ولی آورید، عمل به حضور محیط در را زمان این از

 .بپردازید

 ایتالیا مالی تمکن اقامت طریق از تابعیت و دائم اقامت دریافت 

 دارد دوست همچنین و باشد می دائم اقامت گرفتن دنبال به معموالً است، مدت طوالنی اقامت اخذ دنبال به که مهاجری

 موضوع این دنبال به کنند می اقدام ایتالیا مالی تمکن اقامت برای که کسانی. آورد دست به را نظر مورد کشور پاسپورت

 در متقاضی که است کرده طراحی ای گونه به را حمایتی خود به مربوط ویزای ایتالیا دولت. بگیرند را دائم اقامت که هستند

 تواند می وی واقع در شود مند بهره نیز دائم اقامت کارت مزایای از بتواند قوانین رعایت صورت در و الزم شرایط داشتن صورت

 . دهد انجام پاسپورت دریافت برای اقداماتی که دارد اجازه آن، از بعد و کند اقدام دائم اقامت کارت دریافت برای سال ۵ از بعد



 

 

 

 دهید درخواست باید حتماً و باشد می ایتالیا مقامات تایید مورد که بروید ای اداره به باید حتماً بگیرید، پاسپورت که این برای

 امتحان در حضور اجازه شما به که بخواهید مسئولین از ابتدا در باید شود، زیاد پاسپورت دریافت برای شما شانس که این برای

 است ممکن. بگیرید پاسپورت دارید، اجازه شدید، قبول و کردید شرکت تابعیت امتحان در که این از بعد. دهند را تابعیت

 کشور زبان و فرهنگ به مربوط شوند، می ذکر امتحان در که سواالتی کدامند، تابعیت امتحان در شده ذکر سواالت که بپرسید

 همچنین. شوید قبول را تابعیت امتحان بتوانید تا بپردازید ایتالیایی زبان قواعد تمامی درک به حتماً باید پس. باشند می ایتالیا

  .باشید آشنا کشور این فرهنگ با باید

امیدواریم مطالعه این مقاله باعث افزایش اطالعات شما و پاسخ به سواالت شما شده باشد. چنانچه هنوز سوالی در این زمینه 

 می توانید در قسمت دیدگاه ها آن را مطرح کنید.دارید 

 مقاله اولمنبع 

 مقاله دوممنبع 
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