
 

 

 

 

 

رسيعة إقامة  

إجراءات مبسطة وسريعة إلصدار التراخيص إلى المواطنين من غير دول االتحاد األوروبي واللذين يرغبون في 

 االستثمار في قبرص عن طريق شراء العقارات.

 اإلجراءات

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

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

( أو مختومة من وزارة الخارجية والسفارة القبرصية المعنية.1961الهاي لعام   

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

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

يورو عن كل متقدّم بالغ. 2.000دفع رسوم التقديم البالغة   

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

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

يورو رسوم الموافقة على كل متقدّم. 5.000دفع مبلغ   

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

لهوية.محكمة المقاطعة واستالم جواز السفر وبطاقة ا  

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

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

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

 أشهر للقيام بالقسم الضروري واستالم جواز السفر وبطاقة الهوية.



 شروط االستثمار

 يمكن الحصول على الجنسية القبرصية من خالل االستثمار اآلمن في العقارات، وتشمل الشروط المالية التالي: 

يورو )غير شامل الضريبة( 300.000راء يجب أن يكون على األقل سعر الش .1  

يورو )غير شامل الضريبة( إلى البائع 200.000يجب دفع على األقل  .2  

يورو )غير شامل الضريبة( 200.000يجب تقديم إثبات على تحويل من الخارج بملغ  .3  

سنوات 3في قبرص لمدة يورو تعهد في حساب بنكي  30.000يجب أن يقوم المتقدّم أيضاً بإيداع  .4  

 شروط التقديم

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

 جواز سفر •

 شهادة ميالد •

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

 شهادة الزواج )إن توفرت( •

 سيرة ذاتية مفصلة •

 


