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قرُبُص يف  الدامئة  إلقامة 

تحتل ُجمهورية قرُبُص الجزء الجنويب من جزيرة قرُبُص يف رشق البحر األبيض املتوسط. قرُبُص هي ثالث أكرب جزيرة يف البحر األبيض املتوسط وعضو كامل يف اإلتحاد األورويب. وهي معروفة 

بشواطئها والطقس الدافئ واملُستَِقر ونوعية الحياة املُمتازة وأحد أدىن ُمعدالت الرضائب يف أوروبا.

تِبعاً إلتجاه و نية حكومة قرُبُص لجذب اإلستثامرات الدولية ، قامت وزارة الداخلية مؤخراً بتسهيل إجراءات إصدار تصاريح اإلقامة الدامئة لغري مواطني اإلتحاد األورويب الذين يرغبون يف 

اإلستثامر يف قرُبُص. ميكن الحصول عىل اإلقامة الدامئة من خالل رشاء العقارات يف قرُبُص.

املُتطَلِبات:

رِشاء ُممتلَكات غري منقولة جديدة بقيمة سوقية ال تقل عن 300,000 يورو 	 

باإلضافة إىل رضيبة القيمة املُضافة.

يجب عىل ُمقِدم الطلب تقديم منوذج الطلب مصحوباً بعقد البيع وإثبات دفع ما 	 

ال يقل عن 200,000 يورو باإلضافة إىل رضيبة القيمة املُضافة.

يجب عىل ُمقِدم الطلب تقديم ِخطاب من أحد البنوك الُقربُصية بأنه قام بإيداع 	 

مبلغ ال يقل عن 30،000 يورو من مصادر خارجية إىل الحساب ، والذي سيتم 

إيداُعُهم ملدة ثالث سنوات. بعد انتهاء هذه الفرتة ، سيتم اإلفراج عن املال دون 

قيود.

يجب عىل ُمقِدم الطلب تقديم أدلًة داعمة عىل وجود دخل سنوي مضمون ال 	 

يقل عن 30,000 يورو ُمستََمدة من الخارج. يجب أن يزيد هذا الدخل مبقدار 

5,000 يورو لكل طفل إضايف ، و 8,000 يورو لكل والد/ والدة  تابع. قد يشمل 

هذا الدخل رواتب العاملة واإليجارات واملعاشات التقاُعدية وأرباح األسهم، إلخ.

الفوائد واملزايا:

املسار الرسيع	 

إمكانية التقدم بطلب الجنسية عن طريق التَجُنس بعد سبع سنوات من اإلقامة 	 

يف قرُبُص

إجراءات تطبيق املسار الرسيع ، يف غضون شهرين	 

مُيِكن تسجيل املُعالني يف مدارس خاصة عالية الجودة ، حيث تُقَدم دورات يف 	 

اللُغة اإلنجليزية    

اإلقامة تنطبق عىل جميع أفراد األرُسة )ُمقِدم الطلب والزوج واألطفال دون سن 	 

18 سنة( 

األطفال املُعالني الذين ترتاوح أعامرهم بني 25-18 وآباء املُتقِدمني مؤهلون أيًضا	 

ميكن تنظيم وترتيب إجراءات العملية بأكَملِها دون أن تكون موجود يف البالد. 	 

ومع ذلك ، هناك حاجة إىل الزيارة إلتخاذ البصامت

ليس من الرضوري اإلقامة يف قرُبُص ولكن الزيارة مرة كل سنتني مطلوبة 	 

يتم فرض رسوم وكيل إضافية. ال ترتددوا يف اإلتصال بنا ملزيد من التفاصيل
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