
 

 

 

 

 

إن عملية الحصول على جوازات سفر قبرصية من خالل برنامج قبرص لإلعفاء من الجنسية، تمنح الجنسية األوروبية 

 لمواطنين من دول ثالثة.

 جواز السفر القبرصي هو بوابتك إلى أوروبا. اختار أسلوب الحياة الذي يعجبك

 جوازات سفر فردية

 وازات سفر فردية

 اإلجراءات

 

المتقّدم جميع األوراق الضرورية المطلوبة للتقديم )اقرأ شروط التقديم(. ويجب أن تكون هذه المستندات يجب أن يمتلك 

مترجمة إلى اليونانية أو اإلنجليزية من جهة رسمية ومصّدق عليها من مكاتب التصديق )إذ كانت دولة وقعت على 

رة القبرصية المعنية.( أو مختومة من وزارة الخارجية والسفا1961اتفاقية الهاي لعام   

 اختيار العقارات )من خالل زيارة لقبرص أو من خالل المراسالت(. توقيع إتفاقية شراء وتحويل األموال إلى حساب آمن.

 يتم إصدار إيصال عن طريق المطور، ويتم طلب هذا اإليصال عند التقديم.

 

يورو عن كل متقّدم بالغ. 2.000دفع رسوم التقديم البالغة   

يداع طلب التقديم مع اتفاقية شراء العقار وجميع المستندات المطلوبة في وزارة الداخلية.يتم إ  

أشهر. 3يتم الموافقة على الجنسية من قبل وزارة الداخلية خالل   

يورو رسوم الموافقة على كل متقّدم. 5.000دفع مبلغ   

الموافقة لتأكيد الوالء لجمهورية قبرص في  أشهر من الحصول على 3يجب على المتقّدم )والزوجة( زيارة قبرص خالل 

 محكمة المقاطعة واستالم جواز السفر وبطاقة الهوية.



أسابيع؛ ويمكنهم السفر  3تقديم الطلبات لألطفال لحصولهم على الجنسية. يتم مراجعة طلبات التقديم لألطفال القّصر خالل 

تقديم لألطفال البالغين فتستغرق شهرين لمرجعتها وتخضع إلى قبرص في أي وقت الستالم أوراقهم. وبالنسبة لطلبات ال

 3يورو. ويجب على األطفال البالغين زيارة قبرص خالل  5.000يورو ورسوم الموافقة  2.000لرسوم التقديم البالغة 

 أشهر للقيام بالقسم الضروري واستالم جواز السفر وبطاقة الهوية.

 شروط االستثمار

لقبرصية من خالل االستثمار العقاري اآلمن، والشروط المالية هي كالتالي: يتم الحصول على الجنسية ا  

مليون يورو استثمار في عقار فاخر واحد 2 .1  

يورو لإلقامة الدائمة. 500.000مليون يورو استثمار في العقارات باإلضافة إلى  2 .2  

 شروط التقديم

ق الشروط/تقديم المستندات التالية: باإلضافة إلى االستثمار المالي، فإنه يجب على المتقدمين تحقي  

 جواز سفر •

 شهادة ميالد •

 شهادة تؤكد الخلو من السوابق الجنائية من الشرطة من الدولة األم •

 شهادة الزواج )إن توفرت( •

 سيرة ذاتية مفصلة •

 

 

ات ز ي السفر جواز ممي  ي/األوروب   ص  القي   

رسيعة إجراءات  

ن المعالي  ن واألطفال وزوجته المستثمر إىل الجوازات إصدار يتم .أشهر ثالثة خالل السفر جواز إصدار يتم 28 سن حت   

ط سنة، كامل بدوام طالب يزالوا ال أن بشر . 

ائب حساب الض   

يبة تبعيات توجد ال ن ض 
ّ
ن مقيم أصبحت إذا إال  

ص ف  يبة وخاضع قبر ن يوجد ال .للض   
ص ف  ائب قبر اث عىل ض  ولديها المب   

ن هيكل يتر 
ن ض  كات إيجابر  ن اإلزدواج معاهدات من لةشام وشبكة للشر يتر 

الض  . 

 الجنسية

ص جمهورية تسمح ن األوالد، إىل الجنسية توريث يتم أنه كما .المزدوجة بالجنسية قبر ك وبالتاىل  ن ستب 
 
القادمة لألجيال إرثا . 

ن الموقع  
الجيوغراف   

ص تمتلك ن بموقع تتمتع حيث فيه، العيش أو للزيارة رائع موقع قبر  
، جيوغراف  اتيجر  ن اسب 

ّ
دول بي  ن ممتاز رابط رلتوف  

ن ومستقر محبب وطقس ممتازة تحتية بنية لها أن كما العالم،  
األوقات أغلب ف  . 

لألعمال الوصول  

ن االتحاد دول ضمن الحرة التجارة ص، خالل من األوروبر  ن مواطن مليون 500 إىل الوصول قبر  
ن االتحاد ف  األوروبر  . 

ة  التأشب 

ن من السفر ة غب  ن مكني كما .دولة 157 إىل تأشب  ن السفر جواز لحامىل  ص  ة عىل الحصول القبر األخرى للدول التأشب   

المتحدة الواليات مثل موفرة وبأسعار بشعة . 



 


