
 

 

 

که به عنوان شهروندان کشورهای ثالث شناخته  -حقوقی جابری به کارآفرینان و سرمایه گذاران خارج از اتحادیه اروپا دفتر

اروپا برای خود و خانواده شان، برنامه های متعددی نامحدود یا دریافت حق شهروندی درجهت دریافت اقامت  - می شوند

 را پیشنهاد می دهد.

 ویزای طالیی:

شی به نام ویزای مستغالت( با ارائه رورید امالک وامالک )خطریق سرمایه گذاری دره اروپا ازکشورهای اتحادیاز تعدادی

 اسپانیا، پرتغال، مالتا، یونان و قبرس از مهمترین این کشورها هستند.دهند. یم الیی، اجازه اقامت به خارجیان راط

حق اقامت نامحدود را برای خریداران ملک و حق شهروندی درجه دو را برای سرمایه گذارن  بلغارستان و مجارستان نیز

 خارجی، در نظر گرفته اند.

درحال سالهای اخیر،موکلین ما ویزای سرمایه گذاری درایش تعداد سرمایه گذاران خارجی وصدورافز ءدر نتیجه

 رند.حاضر،امکانات مختلفی جهت دریافت اقامت یا حق شهروندی دا

 اقامت کشور آلمان از طریق سرمایه گذاری:

آلمان به همین ترتیب،برای کارآفرینان از کشورهای غیراروپایی که شرکت ویا تجارت خود را در کشور آلمان در کشور

قانون اقامت کشور آلمان در نظر گرفته شده  21مدیریت می کنند، بعنوان تاجران مستقل، حق اقامت مطابق پاراگراف 

 است.

آلمان را اداره می کند، حق اقامت در کشور مستقلیص تاجری که بیزینس خود را به نحومطابق این پاراگراف خانواده شخ

 خواهند داشت.

 کارت آبی اتحادیه اروپا:

 پاسخ خواهیم گفت. ،خصوص شرایط و چگونگی اخذ این کارت اقامتبه سئواالت متقاضیان بلوکارت در ما همچنین بعالوه

ما موکلین تحصیلکرده و متخصص خود را بصورت کامال حرفه ای، قدم به قدم در پروسه اخذ کارت آبی اتحادیه اروپا 

سویی دیگر، کارفرمایان آلمانی ای هستند که تمایل مشتریان ما از سویی متقاضیان کارغیرآلمانی وازهمراهی خواهیم نمود. 

 به استخدام نیروهای متخصص خارجی دارند.

 ت انحصاری برای هرموکل:خدما

هدف خدمات دفترحقوقی جابری، ارائه خدمات خاص شخصی و منحصر به فرد هرموکل است که تقاضای اقامت فلسفه و

 رویکردی استراتژیک را درپیش می گیریم.اری را دارد. ما روشی نظام مند واز طریق سرمایه گذ

به  انتخاب می کنیم تا در سریعترین  زمانبا شرایط شما رابعنوان یک دفتر حقوقی مجرب، ما مسیرو فرآیند ویژه متناسب 

 این منافع قابل توجهی را برای مشتریان ما به ارمغان می آورد.نتیجه مثبت مدنظرتان برسید و

 

با ما برقرار کنید و یا از طریق  040.41349987 لفنجهت هرگونه سئوال می توانید اولین تماس خود را از طریق شماره ت

 لین فرصت با شما تماس بگیریم.غام خود را ارسال نمایید تا دراوفرم تماس با ما پی

 

 دفتر حقوقی جابری

 همیشه همراه شما

 

 


