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اإلقامة يف أندورا

إمارة أندورا ، وتسمى أيًضا إمارة وادي أندورا ، هي دولة مستقلة وذات سيادة صغرية تقع يف جبال الربانس الرشقية التي تحدها إسبانيا وفرنسا. وهي تُعرَف بإسم اإلمارة ، حيث الحكومة 

الثُنائية و يرأسها اثنان من األمراء املُشرتكني، أسقف أورغل الكاثولييك يف إسبانيا ، ورئيس فرنسا. يف أندورا ، تخضع الهجرة والرضائب لرقابة ُمشًددة من ِقبَل الدولة. كل عام ، تنرش الدولة 

عدد األشخاص الذين ستفتح لهم الهجرة إىل البالد.

معلومات عامة ومزايا:

تتمتع أندورا ببيئة طبيعية فريدة من نوعها مع أعىل عاصمة يف أوروبا	 

نظام مايل قوي	 

رضائب َمنَخِفضة جدا	 

السالمة العامة وخصوصية ال مثيل لها	 

غري ُمنظَمة الجرمية	 

أعىل متوسط للحياة يف العامل يبلغ 84.2 سنة ، وفًقا ملنظمة الصحة العاملية	 

أشكال الهجرة:

ُمقيم دون عمل ُمرِبح	 

ُمقيم يعمل لحسابه الخاص	 

ُمتطَلِبات اإلقامة بدون عمل ُمرِبح:

الدوام اإللزامي يف اإلقليم ملدة 90 يوًما )تراكمي يف الفرتات الُحرة(	 

اإللتزام بإمتالك أو تأجري عقار	 

يجب الحصول عيل التأمني الخاص  	 

يجب أن يكون الدخل أعىل من ٪300 من الحد األدىن لألجور يف أندورا )957.00 	 

يورو( باإلضافة إىل ٪100 للمعالني

يجب أن يكون لديك إستثامر وإيداع وديعة يف )أي ان ايه إف( )انظر ُمتطَلِبات 	 

اإلستثامر أدناه(

مالحظة: بالنسبة للرياضيني الذين لديهم إسقاطات دولية أو علامء دوليني ، فإن إستثامر 

400,000 يورو غري مطلوب ، فقط كفالة اإليداع يف )أي ان ايه إف(
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ُمتطَلِبات اإلقامة الُحرة:

 	ً رشاء أو تأسيس رشكة ، متلك أكرث من ٪10 منها وتكون مسؤوالً أو مديرا

اإللتزام بإمتالك أو تأجري عقار	 

دفع شهري للضامن اإلجتامعي )انظر ُمتطَلِبات اإلستثامر أدناه(	 

ُمتطَلِبات اإلستثامر:

تَطلُب إمارة أندورا من املُقيمني دون عمل مربح إمتالك أو إستئجار عقار ، 	 

واإلستثامر يف اإلقليم ووضع إيداع لدى املعهد الوطني األندوري للتمويل.

مطلوب من السكان العاملني لحسابهم الخاص )أصحاب اإلقامة الُحرة( إمتالك أو 	 

إستئجار عقار يف اإلقليم ودفع الرسوم إىل الضامن اإلجتامعي

اإلستثامرات:

بالنسبة للُمقيمني الذين ال ميلكون عمالً ُمربًحا: اإلستثامر العقاري مثل رشاء 	 

العقارات أو األسهم أو أسهم الرشكات أو السندات الحكومية أو بعض املُنتجات 

املالية للبنوك األندورية بقيمة إجاملية تبلغ 400,000 يورو وإيداع مبلغ 50,000 

يورو لـ )املعهد الوطني األندوري للتمويل( باإلضافة إىل 10,000 يورو للشخص 

الواحد. سوف تُعاد الوديعة عندما تُقِرر ُمغادرة البالد.

للُمقيمني لحسابهم الخاص ) اإلقامة الُحرة( : دفع 400 يورو شهرياً للضامن 	 

اإلجتامعي )مع إعفاءات من العامني األولني(.

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لحكومة أندورا للهجرة.

ال ترتددوا يف اإلتصال بنا للحصول عىل مزيد من التفايص
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