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الجنسية القربصية 

للمستثمرين



•  يجب عىل جميع املتقدمني من البالغني أن يكونوا حاملني لإلقامة الدامئة قبل حصولهم عىل الجنسية 

القربصية.

•  يقوم املتقدم الرئييس وزوجه بتقديم طلب مشرتك. ومبجرد املوافقة عىل الطلب يتبع ذلك طلبات األطفال 

والوالدين.

يتم منح املوافقة عىل الجنسية مبوجب القرار املعني من خالل مجلس الوزراء القربيص.  •

يتم تقديم مجموعة الطلبات إىل وزارة الداخلية. وتقوم وزارة املالية بتقييم املعايري االقتصادية.  •

ملجلس الوزراء السلطة التقديرية الكاملة فيام يتعلق بهذه القرارات.  •

•  ال يصبح املتقدم مواطنا خاضعا للرضيبة ما مل يقض / تقض ما يزيد عن 183 يوما يف خالل أي عام تقوميي.

بإمكان والدا املستثمر التقدم بطلب الحصول عىل الجنسية القربصية، وذلك بعد رشاء اإلقامة الدامئة بحد أدىن 	 

500 ألف يورو.
يلزم وجود سجل جنايئ نظيف للمتقدمني من البالغني )مقدم الطلب الرئييس، والزوج، واألبناء من البالغني، 	 

والوالدين( الغري مشمولني أيضا ضمن قامئة األشخاص الصادر بحقهم أوامر بتجميد امللكية يف داخل نطاق 

اإلتحاد األورويب.

 يجب اإلبقاء عىل جميع اإلستثامرات املذكورة أعاله قامئة ملدة ثالث سنوات عىل األقل من تاريخ الحصول 	 

عىل الجنسية.

يجب أن يتم تنفيذ جميع االستثامرات باستخدام متويالت جديدة من خارج البالد.	 

يجوز ألي من كبار املديرين رفيعي املستوى التقدم إذا ما تلقى / تلقت ذلك التعويض الصادر عن اإليرادات 	 

الرضيبية بالجمهورية بقيمة 100 ألف يورو عىل األقل عن فرتة الثالث سنوات، وكان / كانت قد اشرتى 

/ اشرتت إقامة دامئة بقيمة 500 ألف يورو. ويجب أن يتم اإلستثامر طبقا للمعايري اإلقتصادية يف رشكة 

التوظيف  يف قربص.

الرشوط واألحكام

معلومات أساسية



املعايري االقتصادية والرشوط املطلوبة األخرى

إستنادا إىل قرار مجلس الوزراء ذو الصلة )املؤرخ يف 2016/9/13(، فإن املستثمرين غري القربصيني ميكنهم الحصول عىل الجنسية األساس والقواعد القانونية

القربصية من خالل التجنس )عدا ما يكون استنادا إىل قوانني السجل املدين 2002 – 2015(.

املزايا الرئيسية

 الشخيص الثاين و / أو 
قاعدة األعامل

01
حرية الحركة

السفر واإلقامة والدراسة والعمل يف أي 
مكان يف داخل االتحاد األورويب

03
حرية الحركة لرأس املال 

والسلع والخدمات

02
ميكن للمستثمر وجميع أفراد أرسته 

الحصول عىل الجنسية القربصية )أي الزوج واألبناء أقل 
من 18 عاما ومن يعولهم من األبناء البالغني من عمر 

18 – 27 عاما(

04
ميكن لوالدي املتقدم 

الرئييس الحصول عىل الجنسية القربصية، مع عقار 

سكني إضايف ال يقل عن 500 ألف يورو

استثامر بقيمة 2 مليون يورو نوع االستثامر

)غري شامل رضيبة القيمة املضافة(

العقار السكني بقيمة 500 ألف يورو 

)غري شامل رضيبة القيمة املضافة( *

 إجاميل االستثامر 

)غري شامل رضيبة القيمة املضافة(

أ -1 االستثامر يف العقارات وتطوير األرايض 
ومرشوعات البنية التحتية

العقارات السكنية* 2 مليون يورو√	 
 	  العقارات التجارية / تطوير األرايض / االستثامرات 

2.5 مليون يورو√√يف قطاع السياحة / الدمج

أ -2 االستثامر يف األصول املالية للرشكات / 
2 مليون يورو√√املؤسسات القربصية

أ -3 االستثامر يف صناديق االستثامر البديلة 
أو يف األصول املالية للرشكات / املؤسسات 

2.5 مليون يورو√√القربصية املرخصة من قبل 

 أ -4 مزيج من االستثامرات السابق ذكرها مبا 
 يف ذلك االستثامرات يف السندات الحكومية 

 الخاصة للجمهورية القربصية مبا يصل 

إىل 500 ألف يورو
2.5 مليون يورو√√

*يجب أن يكون العقار السكني الواحد عىل األقل بقيمة 500 ألف يورو )غري شاملة رضيبة القيمة املضافة(؛ ويجب االحتفاظ بالعقار املذكور مدى الحياة.



100% سجل حافل بالنجاح  •
مشورة هادفة ومستقلة  •

 •  خربة راسخة يف املجال من قبل أكرب فريق متفاين يف الجزيرة، والذي يشمل محامني ومتخصصني يف العقارات ومستشارين يف الهجرة ومتخصصني 

يف الرضائب وخرباء االمتثال الدويل

الفحص املسبق للسجالت مع الجهات املختصة  •

عالقات عمل متينة مع الجهات املختصة  •

معرفة عميقة بالعملية، وجميع املتطلبات  •

ماذا نجلب لعمالئنا



دعمنا الشخيص من األلف إىل الياء

التعريف باملعايري والرشوط  االقتصادية املطلوبة، فضال عن الخطوات الالزمة )عملية التصديق( ومتطلبات تقديم الطلب.	 

فحص الظروف املعينة للمتقدم، لوضع الطريقة األكرث فعالية. 	 

تلبية املعايري التي تساعد يف تحديد خيارات االستثامر.	 

االضطالع باملراجعة القانونية التفاقية الرشاء و / أو الوثائق ذات الصلة لالضطالع بالعناية الواجبة بالعقارات.	 

اإلضطالع بالعناية الواجبة بالعقارات.	 

املساعدة يف فحص اآلثار الرضيبية التي تنشأ عن االستثامر. 	 

خالل فحص التخليص املسبق مع الوزارات املسؤولة.	 

املساعدة يف إعداد املركبات للحفاظ عىل االستثامر )مبا يف ذلك صندوق االستثامر البديل(.	 

املساعدة يف تنفيذ جميع االستثامرات.	 

املساعدة يف إعداد الوثائق الالزمة ومجموعة الطلبات مبا يتامىش مع معايري الجودة املطلوبة.	 

املراقبة املستمرة للطلب، واإلحاطة اإلعالمية للمستثمر، مبا يف ذلك التدخالت الشخصية عند االقتضاء. 	 

الدعم الشخيص للمستثمر وعائلته / عائلتها يف الحصول عىل جواز سفر وهوية قربصية.	 
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