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الُقربُصية املواطنة 

قُبُص هي دولة أوروبية جذابة تقع يف رشق البحر األبيض املتوسط. 

أنشأت الحكومة الُقبُصية عددا من الحوافز إلجتذاب اإلستثامر األجنبي املبارش إىل البلد.

أحد هذه البامج هو برنامج الجنسية عن طريق اإلستثامر الذي مينح الجنسية الُقبُصية الكاملة إىل أولئك الذين يستثمرون أكرث من 2.5 مليون يورو والذين يستوفون 

ُمتطلِبات أخرى ُمعينة. 

يحصل املُتقدمون ذو الطلبات املقبولة واملوافَق عليها عىل حق العيش والعمل والدراسة يف جميع الدول األعضاء يف اإلتحاد األورويب والبالغ عددها 28 دولة.

معلومات عامة ومزايا

إجراء التتبع الرسيع: اإلطار الزمني للتطبيق واملوافقة هو ثالثة أشهر 	 

فقط 

يتم الحصول عىل الجنسية الكاملة لإلتحاد األورويب ، مع الحق يف 	 

اإلقامة بحرية والعمل والدراسة والقيام بأعامل تجارية يف أي من 

الدول األعضاء يف اإلتحاد األورويب ، وكذلك يف سويرسا وليختنشتاين 

والرنويج وأيسلندا

الجنسية املزدوجة مسموح بها يف قُبُص	 

ال يتطلب رشط اإلقامة يف قُبُص بعد الحصول عىل الجنسية الُقبُصية	 

السفر بدون تأشرية إىل أكرث من 150 دولة حول العامل	 

يُسَمح  بتمرير طلب التقُدم إىل زوج املُستثِمر ، واألطفال )املُعالني 	 

حتى سن 28 سنة( وأحفادهم.

ال توجد متطلبات إتقان اللغة  	 

ُمتطلِبات اإلستثامر

تم تخفيض الحد األدىن لإلستثامر من 5 مليون يورو إىل 2.5 مليون يورو	 

التبع مبا ال يقل عن 75,000 يورو ملؤسسة البحث والتجديد يف قبص، و	 

التبع مبا ال يقل عن 75,000 يورو ملؤسسة تطوير األرايض يف قبص 	 

إدراج  االستثامر يف قطاع املالحة البحرية 	 

توفري إمكانية املزج بني مخلف املعايري االقتصادية: يجب أن يكون إجاميل 	 

االستثامر بقيمة 2,650,000 يورو 
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املُستندات املطلوبة

شهادة امليالد ، صورتني بحجم صور جواز السفر ، ونُسخة من جواز السفر  	 

شهادة براءة السجل الجنايئ من البلد األصل	 

شهادة تغيري اإلسم )إن وجدت(	 

شهادة الزواج / شهادة الطالق )إن وجدت(  	 

نُسخة من نرش صحيفة يف إصدارين ُمنفصليني من أي جريدة ُمتداولة يف 	 

قُبُص تفيد نية ُمقدم الطلب بتقديم طلب للتجنس

السرية الذاتية والوثائق املطلوبة التي تثبت إختيار إستثامر ُمقِدم الطلب 	 

يف قُبُص

العقارات السكنية بقيمة 500,000 يورو + رضيبة القيمة املُضافة )إن 	 

وجدت(

يجب ترجمة جميع الوثائق ترجمة رسمية إىل اإلنجليزية أو اليونانية 	 

وإضفاء الرشعية عليها إما من خالل التصديق أو عن طريق وزارة الشؤون 

الخارجية وسفارة قُبُص

الرسوم الحكومية

اإلستامرة / تقديم الرسوم € 2,000

إصدار شهادات التجنس € 5,000

يتم تطبيق تكاليف إضافية عىل املُعالني وأفراد األرسة وتختلف مع ُعمر الشخص. 

يتم فرض رسوم وكيل إضافية. يرجى اإلتصال بنا للحصول عىل عرض أسعار 

ُمفَصل والرسوم.

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لوزارة الداخلية الُقبُصية

ال ترتددوا يف اإلتصال بنا ملزيد من التفاصيل.
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