
	برنامج التجنس للمستثمرین في قبرص عن طریق االستثناء على أساس القسم الفرعي (٢) من القسم أ ١١١
 من قوانین السجل المدني لعامي ٢٠٠٢-٢٠١٥

 

 

 

 األفراد جذبو المباشر األجنبي االستثمار تشجیع زیادةھي  قبرص لجمھوریة االقتصادیة للسیاسة الرئیسیة األھداف أحد

 وجھة قبرص تجعل التي الرئیسیة العوامل ص.قبر في تجاریة بأعمال والقیام لالستقرار العالیة المالیةالثروات  ذوي

 والنظام ،الجدیر بالثقة والتنظیمي التشریعي اإلطارو للغایة، المتخصص البشري المال رأس ھي لالستثمار، جذابة

.البالد في السائدة واالستقرار السالمة وظروف ،المستقر الضریبي  

 

 من المستثمرین ستجن برنامج" ونقحت قبرص حكومة وضعت ،مصلحة المستثمرین القویة مراعاة ومع اإلطار ھذا وفي

 الخاصة المدني السجل قوانین من ١١١ أ المادة من) ٢( الفرعي القسم أساس على" باالستثناء القبارصة غیر

.اإلساءة منع أجل من ةرقاب وإجراءات محددة وشروط وأحكام حوافز مع ،٢٠١٥-٢٠٠٢. بالمستثمرین  

 

ً  إما ،)أ( التالیة االقتصادیة المعاییر بأحد یفي قبرصي، غیر مواطن يأ ،البرنامج أساس على  شركة خالل من أو شخصیا

 أو زوجھا/  زوجتھ بھا یقوم التي االستثمارات خالل من أو ،تملكھ نسبة مع یتناسب بما - كمساھم فیھا یشارك شركات/ 

 بطلب یتقدم قد ،)أ( االقتصادیة المعاییر بأحد تفي شركات/  شركة في المستوى رفیع كمدیر حتى أو الزوج مع باالشتراك

.االستثناء طریق عن التجنس خالل من القبرصیة الجنسیة على للحصول  

 

 عن یقل ال بما للجمھوریة ضریبیة إیرادات حققی تعویض یتلقى أن شریطة ،بطلب یتقدم أن المستوى لمدیر رفیع یجوز

ا.مسبقً  دفعھا أو الضریبة ھذه دفع تم قد كونت أن شریطة ،سنوات ثالث مدى على یورو ١٠٠،٠٠٠  

 

 یحتفظ أن ویجب الطلب لتاریخ السابقة الثالث السنوات خالل الالزمة االستثماراتب قام قد الطلب مقدم یكون أن یجب

.التجنس تاریخ من اعتبارا سنوات ثالث عن تقل ال لمدة المذكورة باالستثمارات  

 

.ب الجزء في علیھا المنصوص واألحكام بالشروط الوفاء الطلب مقدم على یجب ذلك، إلى باإلضافة  

	

 إبطال یمكن من شروط البرنامج شرط أو معیار خرق تم قد أنھ إثبات دوري، تفتیش إجراء بعد فیھا، تم التي الحالة في

الممنوح.  التجنس 	

 

 

 



	معیار (أ):

	١– االستثمار في العقار، تطویر األراضي ومشاریع البنى التحتیة:

 تطویر مشاریع ةإلقام أو المباني تشیید أو لشراء یورو ملیون ٢٫٠عن یقل ال ما استثمار الطلب مقدم على یجب

.أخرى تحتیة بنیة مشاریع أو) السیاحة قطاع في تطویر تجاریة، أو سكنیة مشاریع( أخرى 	

 خطة إدراج شریطة المعیار، ھذا في مدرج التطویر قید األراضي في االستثمار أن إلى اإلشارة وتجدر

 في تقع التي األراضي في االستثمار أن المفھوم من. الطلب في شرائھا تم لتي يلتطویر األراض استثماریة

. ىمستثن التنمیة، صفر ذات بناء منطقة  

 

 ٢- الشراء أو التأسیس أو المشاركة في الشركات القبرصیة:

 في وتعمل أنشئت منظمات أو شركات شارك في أو شراء عملیة أجرى قد الطلب مقدم یكون أن ینبغي

 تمویل نحو المستثمرة األموال توجیھ یجب. یورو ملیون ٢،٠ان  تقل ال استثماریة بتكالیف قبرص جمھوریة

.ةمعین استثمار خطة أساس على قبرص، في حصراً  الشركات لھذه االستثماریة األھداف 	

 كبیر نشاط مع قبرص، في المادي وجودھا أثبتت قد المنظمات أو الشركات أن من للتحقق الطلبات تقییم یجب

 االتحاد في األعضاء الدول مواطني أو قبارصة) 5( خمسة عن یقل ال ما وتوظیف س المالألر ودوران

 في أو واحد آن في یستثمر للطلب مقدم من أكثر كان إذا الموظفین، لعدد األدنى الحد یزید أن یجب. األوروبي

 قانوني بشكل اإلقامة الشركات موظفي على یجب ذلك، إلى باإلضافة. الشركة نفس في تقریبا واحد وقت

الطلب. تقدیم لتاریخ السابقة الخمس السنوات خالل قبرص في ومستمر  

 

٣- االستثمار في صنادیق االستثمار البدیلة أو األصول المالیة للشركات أو المنظمات القبرصیة المرخصة من 

 قبل ھیئة األوراق المالیة والتداوالت القبرصیة:

 أنشئت بدیلة استثمار صنادیق من یورو ملیون 0،2 عن تقل ال وحدات اشترى قد الطلب مقدم یكون أن ینبغي

 تتم والتي المالیة والتداوالت القبرصیةھیئة األوراق  من قبل علیھا وأشرف ومرخصة قبرص، جمھوریة في

 المجاالت في أو البرنامج ھذا معاییر تجتمع التي االستثمارات في قبرص، جمھوریة في حصراً استثماراتھا 

.المالیة وزیر علیھا وافق التي 	



 سنوات ثالث لمدة بھا االحتفاظ یتمس الحالي البرنامج معاییر تستوفي التي االستثمارات أن من التأكد أجل من

 المالیة وزارتي سنوي، أساس وعلى كتابةً  یُعلم أن الصندوق حسابات مدقق أو مدیر على یجب األقل، على

.األولي االستثمار قیمةبوالداخلیة   

 السندات مثل یورو، ملیون ٢٫٠بمبلغ ال یقل عن  القبرصیة المؤسسات أو للشركات المالیة األصول شراء

 قبل من ،ھیئة األوراق المالیة والتداوالت القبرصیة من بموافقة صدرت التي المالیة، واألوراق واألذونات

 تمویل غرض ولھا قبرص، جمھوریة في الكبیر االقتصادي ونشاطھا المادي وجودھا أثبتت التي الشركات

 ھذا تحت تندرج ،استثمار خطة إلى استنادا قبرص، في حصراً المنظمات  أو الشركات ھذه من االستثمار خطط

.المعیار  

 یعتبر ال اخرى بدیلة استثمارات صنادیق في لوحدات البدیلة لالستثمارات صندوق قبل من الشراء أن ینوه

. ًمؤھال  

 

 ٤- مزیج من االستثمارات المذكورة أعاله:

 إلى االستثمار إجمالي یصل أن بشرط أعاله، المذكورة االستثمارات من مزیج في یشرع أن الطلب لمقدم یجوز

یورو. ملیون 2.0 عن یقل ال ما 	

 جمھوریة من خاصة حكومیة سندات شراء الطلب لمقدم یجوز ،)االستثمارات من مجموعة( المعیار ھذا ضمن

 أن بشرط المالیة، لوزارة التابع العام الدین إدارة مكتب سیصدرھا والتي یورو، ٥٠٠،٠٠٠ إلى تصل قبرص

 خالل من الخاصة السندات ھذه وشروط خصائص تحدید سیتم. سنوات ثالث لمدة السندات بھذه المستثمر یحتفظ

 من الحكومیة السندات في االستثمارات. قبرص لجمھوریة الحكومیة للسندات والخاص العام اإلصدار شروط

.مؤھلة تعتبر ال الثانویة السوق خالل  

 

 ب- الشروط واألحكام:

 أال یجب ذلك، على وعالوة. نظیف جنائي سجل الطلب مقدم لدى یكون أن یجب :سجل جنائي نظیف -١

.للعقوبات نتیجة األوروبي، االتحاد حدود ضمن أصولھم، ُجمدت الذین األشخاص قائمة في اسمھ یدرج  

 



 اإلقامة الطلب مقدم على یجب، أ الجزء في المدرجة الحاالت جمیع في :قبرص جمھوریة في اإلقامة -٢

 عن یقل ال شرائھا سعر یكون أن یجب والتي قبرص، جمھوریة في الخاص للقطاع المملوكة الدائمة

.المضافة القیمة ضریبةیورو +  ٥٠٠٫٠٠٠  

 على الحصول یمكنھم كمستثمرین، منفصلة بطلبات یتقدمون الذین نفسھا، العائلة أفراد أن المالحظ من

 لكل یورو ٥٠٠٫٠٠٠ مبلغ المنزلیة الممتلكات لھذه اإلجمالیة القیمة تبلغ أن شریطة جماعي، بشكل اإلقامة

	طلب.

 جزء استخدام یمكن یورو، ٥٠٠٫٠٠٠ مبلغ قبرص في الخاص الدائمة اإلقامة مكان قیمة تجاوز حالة في

 أ الجزء معاییر أساس على یتم الذي لالستثمار اإلجمالي المبلغ الستكمال ألغراض اإلضافي المبلغ ھذا من

 أعاله.

 ١.أ المعیار أساس على سكنیة / وحدات وحدة في الطلب مودع استثمر إذا أنھ یالحظ ذلك، إلى باإلضافة

 ھذه من األقل على واحدة كانت إذا قبرص، في دائم آخر مسكن لشراء حاجة ھناك تكونفلن  آنفا المذكور

 أن شریطة المضافة، القیمة ضریبة إلى باإلضافة األقل، على یورو ٥٠٠٫٠٠٠ تستحق السكنیة الوحدات

.الحیاة مدى اإلقامةمكان  بحیازة الطلب مقدم یحتفظ  

 

 تصریح یحمل أن قبرصي كمواطن تجنسھ قبل الطلب، مقدم على یجب: قبرص في اإلقامة تصریح -٣

:قبرص في إقامة  

 على للحصول بطلب التقدم لھا/  لھ یجوز إقامة، تصریح في ذلك الحین یحمل الطلب مقدم یكن لم إذا

 تم إذا. التجنس طلب مع بالتزامن والھجرة، األجانب قانون من) 2( 6 الالئحة أساس على الھجرة تصریح

 ألحكام وفقًا القبرصیة، الجنسیة على الحصول ألغراض فقط الھجرة تصریح على الحصول طلب تقدیم

 ھذا من ب والجزء أ الجزء من كل في المذكورة الشروط غیر أخرى شروط توجد فال المخطط، ھذا

.المخطط  

 بطلب سیتقدمون الذین ،المستثمر عائلة في البالغین األفراد على أیًضا ینطبق سبق ما جمیع أن یالحظ

.الجنسیة على للحصول 	

 ألحكام وفقًا علیھ الحصول یتم الذي الھجرة تصریح إلغاء سیتم سبب، ألي سالتجن طلب رفض حالة في

ر. الفو على القرار ھذا  



:تسلیم الوثائق -ت  

الوثائق التالیة: إلى ) باإلضافة٢١٧االستمارة (م  تقدیم یجب الطلبات، لتقییم  

سجل جنائي نظیف: -١  

.مختلفا كان إذا اإلقامة وبلد المنشأ بلد من سجل جنائي نظیف شھادة  

االقامة في جمھوریة قبرص: -٢  

عقد البیع.. أ  

والمسح.   األراضي دائرة مع العقد تسجیل إثبات أو الملكیة سندب.   

.علیھ المتفق الشراء ثمن دفع إثباتت.   

.البائع شركة أو البائعمؤسسة مصرفیة تجاریھ قبرصیة باسم  إلى نسخة من الحوالة المصرفیةث.   

 وزارة أو الداخلیة وزارة من ذلك األمر تطلب إذا مستقل، مسجل ألراضيل مّساح من تقییم شھادةج. 

.ةالمالی  

االقتضاء): عند( االستثمار معاییر -٣  

الشركات. مسجل قبل من الشركات/  الشركة تسجیل شھادة. أ  

 المستفید المالك ھو الطلب مقدم أن تثبت التي الشھادات أو الشركات مسجل قبل من المساھمین شھادةب. 

الشركات./  للشركة  

الطلب. سنة تسبق التي السابقة الثالث للسنوات) الشركات أو( للشركة ةالمدقق الحساباتت.   

 إدارة من واإلیصال العمل عقد إضافة فإن المستوى، رفیعي المدیرین كبار من الطلب مقدم كان إذاث. 

.ذلك إلى باإلضافة مطلوبان الداخلیة اإلیرادات  

الزواج. شھادة على الحصول فیجب ،باالشتراك أو / الزوجة الزوج قبل من االستثمار تم إذاج.   

یلي: ما یلزم الحالة، على اعتمادًا ذلك، على عالوة  

:التحتیة البنیة ومشاریع األراضي وتطویر العقارات في االستثمار -١  

. عقد البیع.أ  

والمسح.   األراضي دائرة مع العقد تسجیل إثبات أو الملكیة سندب.   

.علیھ لمتفق الشراء ثمن دفع إثباتت.   

.البائع شركة أو البائعمؤسسة مصرفیة تجاریھ قبرصیة باسم  إلى ث. نسخة من الحوالة المصرفیة  



 وزارة أو الداخلیة وزارة من ذلك األمر تطلب إذا مستقل، مسجل ألراضيل مّساح من تقییم شھادةج. 

.ةالمالی  

األراضي قید التطویر. ءشرا ینطوي لالستثمار شرائھا،لتي تم  األراضي لتطویر االستثمار ح. خطة  

 

:المشاركة في الشركات القبرصیة أو الشراء أو التأسیس -٢  

عقد البیع.. أ  

.علیھ لمتفقا الشراء ثمن دفع إثباتب.   

الشركات. مسجل قبل من المساھمین شھادةت.   

المنظمة. أو الشركة باسممصرفیة تجاریة قبرصیة  مؤسسة إلىنسخة من الحوالة المصرفیة ث.   

محددة. استثماریة خطةج.   

استثمر من قبل الشركة التي  العاملین األوروبي االتحاد أو القبارصة للمواطنین العمل عقود من نسخح. 

مقدم الطلب.  فیھا 	

 األوروبياالتحاد  أوللمواطنین القبارصة  للتأمین القابل الدخل على االجتماعي التأمین إدارة من تأكیدخ. 

	العاملین في الشركة. 

.األوروبيمن االتحاد  أو االجتماعي لكل موظف مواطن قبرصيالتأمین د. نسخة من مساھمات   

 من ھم الذین للموظفین) ٣ (م یو االتحاد لمواطني دائمة تسجیل شھادة أو) ١ یو (م ر. شھادة التسجیل

األوروبي. االتحاد مواطني  

 

أو المنظمات القبرصیة  القبرصیة للشركات المالیة األصول أو البدیلة االستثمار صنادیق في االستثمار -٣

:والتداوالت القبرصیةھیئة األوراق المالیة المرخصة من قبل   

    شرائھا.لتي تم العنوان / العناوین والوثاق األخرى ذات الصلة لألصول / الوحدات المالیة  .أ

  المنظمة. أو الشركة باسممصرفیة تجاریة قبرصیة  مؤسسة إلىب. نسخة من الحوالة المصرفیة 

 ت. خطة استثماریة محددة.

.القبرصیةھیئة األوراق المالیة والتداوالت من  تأكیدث.   

 



الحكومیة: السندات في الستثمارا -٤  

.خاصة ةیحكومسندات  لشراء العام الدین إدارة مكتب من إثبات. أ  

قبرص. جمھوریة لخزانة مصرفي حساب إلى المصرفیة الحوالة من نسخةب.   

  .المالیة وزارة أو الداخلیة وزارة تطلبھا قد أخرى وثیقة أي

  .القرار اتخاذ عند الوزراء لمجلس المطلق التقدیر على سبق مما أي یؤثر ال

 

	وزارة الداخلیة

١٣/٩/٢٠١٦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

	

 

   



 

 

 

 

 
 

 
	

	




