
اقامت امارات متحده عربی

از طریق سرمایه گذاري

حداقل سرمایه گذاري
550,000 دالر

2,000,000 درهم
یا



کشــور امــارات بــه عنــوان خاســتگاه بهتریــن هتــل هــا و اســتراحتگاه هــا در جهــان شــناخته شــده اســت کــه توانســته تمــام نــگاه هــا را بــا آســمان خــراش هــا، هتــل
  هــاي شــیک، مراکــز خریــد لوکــس و خــط ســاحلی چشــمگیر، بــه خــود معطــوف کنــد. بــدون شــک امــارات متحــده عربــی را می تــوان بــه عنــوان مقصــدي بــراي 

کسانی که به دنبال محلی براي زندگی راحت هستند، به حساب آورد. 

در اختیــار داشــتن ویــزاي طالیــی امــارات متحــده عربــی، ایــن امــکان را بــراي اتبــاع خارجــی فراهــم مــی کنــد کــه در کشــور امــارات بــه راحتــی از شــرایط الزم و کافی 
جهت زندگی، کار، تجارت و تحصیل برخوردار باشند. 

شرایط و الزامات دریافت ویزاي طالیی براي اتباع خارجی:
شــرایط و الزامــات جهــت دریافــت ویــزاي طالیــی بــه نــوع اقامــت دریافتــی بســتگی دارد.  انــواع ایــن اقامــت هــا شــامل ســرمایه گــذاري از طریــق خریــد ملــک، ثبــت 

شرکت و کارآفرینی و شاغلین با درآمد ماهانه مطابق با استاندارد وزارت کار امارات می باشد.

شــرایط اقامــت و حضــور فیزیکــی: افــرادي کــه موفــق بــه دریافــت ویــزاي طالیــی شــده انــد دیگــر الــزام بــه حضــور فیزیکــی در مــدت زمــان کوتــاه را ندارنــد. 
براي صاحبان دیگر ویزاها این الزام وجود دارد که در هر شش ماه حداقل یکبار حضور فیزیکی در کشور امارات را داشته باشند.

• امکان تمدید اقامت با حفظ تمام امتیازات 
• هویت  مستقل در کار و اقامت 

• امکان دریافت ویزاي طالیی براي فرزندان تحت تکفل
      - فرزندان پسر تحت تکفل تا سن 25 سالگی

      - فرزندان دختر تحت تکفل تا قبل از ازدواج شامل این محدودیت سنی نمی شوند
• عدم الزام به حضور دائم در کشور امارات

مزایاي ویزاي طالیی 

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاري به صورت غیر حضوري

چند روز کاري
فرآیند زمانی شرایط حضور فیزیکی شروع سرمایه گذاري از

1روز در 18 ماه 550،000 دالر 2،000،000 درهم

ویزاي طالیی10 ساله امارات متحده عربی

�امی تعرفه های پرداختی در خصوص 
مایه گذاری ممکن است تغییر کند* �امی تعرفه های پرداختی در خصوص 
مایه گذاری ممکن است تغییر کند*



شــرط الزم بــراي دریافــت ایــن نــوع اقامــت در اختیــار داشــتن ملــک در کشــور امــارات متحــده عربــی بــا ارزش حداقــل 2 میلیــون درهــم اســت. بــه 
متقاضیانــی کــه موفــق بــه دریافــت ایــن اقامــت مــی شــوند، ویــزاي طالیــی بــه مــدت زمــان 10 ســال اعطــا مــی شــود کــه مشــروط بــه دریافــت 

نامه ي تایید شده توسط اداره Landing Department در خصوص در اختیار داشتن یک یا چند ملک به ارزش حداقل 2 میلیون درهم است.

یکــی از راه هــاي دریافــت اقامــت از طریــق ســرمایه گــذاري بــه صــورت ثبــت شــرکت مــی باشــد کــه از ایــن طریــق متقاضیــان مــی تواننــد از ویــزاي 
طالیــی کشــور امــارات بــه مــدت زمــان 10 ســال بهــره منــد شــوند. حداقــل ســپرده مــورد نیــاز جهــت ســرمایه گــذاري 2 میلیــون درهــم اســت کــه 

باید به صورت افتتاح حساب حقوقی در بانک معتبر در امارات صورت پذیرد.

در ایــن نــوع اخــذ اقامــت، متقاضــی بایســتی داراي حداقــل حقــوق و دســتمزد ماهیانــه 30 هــزار درهــم داشــته باشــد. بــراي متقاضیــان ایــن الــزام وجــود 
دارد کــه "قــرارداد کاري معتبــر" (بــا ذکــر کامــل حقــوق و دســتمزد) کــه بــا اســتانداردهاي شــغلی وزارت کار و منابــع انســانی امــارات مطابقــت دارد را 

در اختیار داشته باشند. 

اخــذ اقامــت از طریــق ســرمایه گــذاري بــه صــورت ســپرده بانکــی ثابــت بــه ارزش 2 میلیــون درهــم نیــز موجــب دریافــت ویــزاي طالیــی بــه مــدت 
زمــان 10 ســال مــی شــود کــه در صــورت حفــظ شــرایط مذکــور تمدیــد خواهــد شــد. شــرایط و الزامــات دریافــت ایــن نــوع اقامــت منــوط بــه ارائــه 

نامه تاییدیه از بانکی معتبر در امارات می باشد که در آن حتما به وجود «سپرده ثابت» به ارزش 2 میلیون درهم اشاره شده باشد.
در صورتــی کــه ســپرده ثابــت قبــل از مــدت زمــان 2 ســال بــه هــر دلیلــی برداشــت شــود، بایــد در اســرع وقــت بــه اداره کل اقامــت و امــور اتبــاع 

خارجی واقع در دبی اطالع داده شود.

• جمع آوري مدارك و مستندات مورد نیاز 
• ثبت تمامی مدارك و مستندات مورد نیاز جهت رسیدگی در مراجع قانونی امارات متحده عربی

• پرداخت هزینه هاي مورد نیاز جهت اخذ ویزاي طالیی
• درخواست براي اخذ ویزاي الکترونیکی جهت ورود به کشور امارات و نیز تکمیل آزمایشات پزشکی و دریافت مهر ویزا در پاسپورت خود

ــا اینکــه مجــوز  ــه شــده و ی ــه ارزش 2میلیــون درهــم از طریــق بانــک مذکــور ارائ ــا مضمــون تاییدیــه ســرمایه گــذاري ب همچنیــن بایــد نامــه اي ب
تجاري معتبر و نیز اظهارنامه و اساسنامه معتبر مبتنی بر سرمایه گذاري حداقل 2 میلیون درهم به مراجع ذیربط ارائه شود.

رونــد اقــدام بــراي ایــن اقامــت بســیار ســاده اســت. تنهــا الزم اســت کــه پاســپورت فــرد ســرمایه گــذار بــه مــدت چنــد روز و بــه منظــور تکمیــل فرآینــد 
اداري در اختیار مسئول مربوطه قرار داشته باشد.

البته این نکته هم حائز اهمیت است که سرمایه گذاري در پروژه هاي در حال ساخت به ارزش بیش از2 میلیون درهم هم مجاز می باشد. 
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4- بخش حقوق و دستمزد

مراحل اخذ اقامت 10 ساله امارات

3- بخش سرمایه گذاري به صورت سپرده بانکی ثابت

2- بخش سرمایه گذاري از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی

1- بخش امالك - سرمایه گذاران ملک

گزینه هاي سرمایه گذاري




