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 مقدمة أ.    

لى ع يحدد المستندات الالزمة لكي يتقدم الشخص المعني بالطلب للحصول المنشور الشروط و يحلل هذا

 .س بموجب النظامين ذوي الصلةيتصريح إقامة دائمة في قبرص دون التجن

الحصول على تصريح إقامة دائمة تشمل  يأخذون بعين االعتبارإن األسباب الرئيسية التي تجعل األفراد 

 يلي: ما

 .الحصول على سكن دائم و مستقر في االتحاد األوروبي كبديل لبلدهم الحالي 

 .الحصول على منزل عطلة في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 .)كخطوة أولى للحصول على الجنسية القبرصية )االتحاد األوروبي 

  ادر خارج الدخل من مصمن أجل التمتع بالفوائد الضريبية للمقيمين في قبرص فيما يتعلق بتلقي

ما إلى ذلك( و االستفادة من شبكة واسعة  و األسهم أرباح قبرص )مثل المعاشات التقاعدية، و

 من المعاهدات القبرصية فيما يتعلق باالزدواج الضريبي.

 .كنقطة انطالق للعمليات داخل أوروبا 

 الذين لديهم إقامة  من أجل االستفادة من بعض الحوافز أو التشريعات المطبقة على األشخاص

 مزدوجة وفقا ألنظمة بلدهم األصلي.

 نغن لدخول االتحاد األوروبي و السماح بالسفر ييمكن لحامليها بسهولة الحصول على تأشيرة ش

 بحرية لحاملي التأشيرة داخل االتحاد األوروبي.

 

 إقامة دائمة: أن يكون الشخص مؤهال لتقديم طلب للحصول على تصريحهناك طريقتان يمكن بموجبهما 

 يورو )باستثناء ضريبة 300.000اقتناء ممتلكات غير منقولة بقيمة ال تقل عن  أوال، عن طريق 

يورو، على النحو  30.000القيمة المضافة( باإلضافة إلى إيداع ثابت لمدة ثالث سنوات بقيمة 

 ب أدناه و، فصلالمبين بالتفصيل في ال

 ت أدناه. فصلعلى النحو المبين في الدخل سنوي آمن،  امتالك ثانيا، عن طريق 

 

 هي تصاريح لإلقامة الدائمة في قبرص التي "F" (  و بموجب الفئة2) 6بموجب التشريع  إن التصاريح

لة، للتصريح ذي الص تمنحها وزارة الداخلية في قبرص للمتقدمين الذين يستوفون المعايير ذات الصلة

 التجنيس. المواطنة أووبالتالي ال ينبغي الخلط بينها وبين 

 ما يلي: "F"(  أو بموجب الفئة 2) 6يجوز لحاملي تصريح اإلقامة الدائمة بموجب التشريع 

 ،يسمح لهم باإلقامة  في قبرص بشكل دائم و بدون حدود 

 ،يجب عليهم زيارة قبرص مرة كل سنتين 

 ،ال يحق لهم العمل في قبرص 
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    يورو من مصادر أخرى غير تلك الناجمة  30.000يجب أن يكون لديهم دخل سنوي ال يقل عن

 عن التوظيف أو األعمال التجارية أو التجارة في قبرص.

يمكن تقديم الطلب من قبل ممثل مقدم الطلب وليس هناك حاجة لمقدم الطلب أن يأتي شخصيا إلى قبرص 

وجود مقدم الطلب لدى إدارة الهجرة في لحظة تقديم الطلب إلعطاء  قبل أو أثناء تقديم الطلب. إال إن

معلومات تفاصيله الشخصية، سوف يساعد على تسريع عملية إصدار بطاقة التصريح عند الموافقة على 

 الطلب.

هناك طريقتان للحصول على تصريح لإلقامة الدائمة، و هما إما بالحصول على ممتلكات غير منقولة في 

 ."F"(  أو بحيازة دخل سنوي آمن بموجب الفئة 2) 6التشريع  قبرص بموجب

 (2) 6ب.  تصريح لإلقامة في قبرص  بموجب التشريع 

 

التقديم الكامل  ( خالل فترة أقصاها شهرين من تاريخ2) 6تصريح اإلقامة الدائمة بموجب التشريع  يتم منح

الشهرين دقيقة و ال يمكن أن يكون هناك أي تأخير  أدناه. إن فترة Ιوالمتكامل للمستندات المذكورة في الملحق 

أو متطلبات أخرى من قبل وزارة الداخلية. إن المعايير و الشروط الواجب توافرها من قبل مقدم الطلب لكي 

 :يكون مؤهال للتقدم هي التالية

 

Ι:المعايير و الشروط  . 

 

 (2) 6األشخاص المؤهلون بالتقدم بالطلب بموجب التشريع  .1

  ( 2) 6يتوجب على الشخص الذي يجوز له التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بموجب التشريع 

 ما يلي:

مكاتب مكتب / متجر / متاجر أو  شقة / شقق أو)منزل أو عقار سكني و / أو غير ذلك من الممتلكات  شراء أ

الخارج، بقيمة سوقية  تحويل ألموال منأو أي مبنى / مباني أخرى( في قبرص، على أن يتم دفع قيمتها من 

و بحسب ما تنص عليه التشريعات في . المضافة( يورو )باستثناء ضريبة القيمة 300.000ال تقل عن مبلغ 

 الوقت الراهن، فإنه يمكن لمقدم الطلب أن يستحوذ على:

 عقار أو عقارين للسكن )شقق أو منازل(، أو 

  متر مربع، أو 100بمساحة إجمالية ال تتجاوز عقار سكني واحد )شقة أو منزل( و متجر 

  متر مربع. 250عقار سكني واحد )شقة أو منزل( و مكتب بمساحة إجمالية ال تتجاوز 

 الشروط:

  يورو )باستثناء ضريبة القيمة المضافة(. 300.000يجب أن يكون الحد األدنى لقيمة العقار هو 
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  تم الحصول عليها من نفس المطور.قد يشمل العقار مباني مستقلة على أن يكون قد 

  ال يتم قبول اتفاقيات إعادة البيع(. 7/5/2013يجب شراء العقار ألول مرة مباشرة من المطور )اعتبارا من 

 

 مالحظات هامة:

i.  )االستحواذ على أكثر من عقارين كما هو بال يسمح لكل زوجين )مقدم الطلب والزوج/الزوجة

 .موضح أعاله

ii.  حيازة العقار أو سند الملكية باسم مقدم الطلب و / أو باسم الزوج/الزوجة.يجب أن يكون اتفاق 

iii. اقتناء العقار من قبل شركة )مسجلة في قبرص أو أي بلد من بلدان االتحاد يمكن أن يتم 

وحيدين  مساهمينكمساهم أو ك المسجل لديها يكوناألوروبي(، بدال من شخص طبيعي بشرط أن 

 المنتفعين:أو المالك/المالكين 

 المتقدم بالطلب أو 

 المتقدم بالطلب و الزروج/الزوجة 

 

iv.  حسب األصول من قبل المفوض  ةملكية الممتلكات غير المنقولة مختوم اتفاقية كونتيجب أن

 المكلف برسم الطابع.

v.  لدى مكتب السجل العقاري.أصوالً الممتلكات غير المنقولة  الحيازة علىودع اتفاقية ت  يجب أن 

vi.  و التي  يورو )باستثناء ضريبة القيمة المضافة( 200.000بإيداع/دفع للبائع ما ال يقل عن القيام

من الممتلكات المستحوذ عليها إلى  جزئية من المتوجب أن تكون محولة من الخارج كدفعة أولية

 للبائع في قبرص. حساب مصرفي

vii. ال أ، سجل جنائي نظيف، و يكون لدى مقدم الطلب و زوجته / زوجها، إذا كان ذلك مطبقاً  يجب أن

 بأي حال تهديدا لألمن العام أو النظام العام في قبرص. يشكل

viii. .يعلن أنه ال ينوي / تنوي الحصول على عمل أو أن يعمل لحسابه الخاص في قبرص 

إن حقيقة أن مقدم الطلب و/أو زوجته / زوجها قد يكون مساهماً في شركة مسجلة في قبرص 

 ال يؤثر على طلب اإلقامة الدائمة.كدخل  أسهم تتلقى أرباح

ix. السنوي  مقدم الطلب وزوجته / زوجها، إذا كان ذلك مطبقاً، أن يعلنوا مصادر دخلهم ينبغي على

 وأصله ومقداره وفقا للشروط المذكورة أعاله.

x.  يجب أن يكون مقدم الطلب و زوجته / زوجها / من يعيل، إذا كان ذلك مطبقاً، مؤمن عليه بواسطة

 تأمين الصحي.بوليصة 
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 يورو كوديعة ثابتة لمدة ثالث سنوات. 30.000إيداع في حساب مصرفي قبرصي مبلغ  ب

 18سن  معال دون ولديورو لكل  5.000يورو و كذلك  30.000الزوج/الزوجة لدخل سنوي ال يقل عن  امتالك ت

في جامعة / كلية.  /طالبةطالباً  /تكونسنة وغير متزوج شريطة أن يكون 25-18معال بعمر  ولدسنة أو ألي 

يورو لكٍل من والدي مقدم الطلب أو الوالد لزوج/زوجة  8.000عالوة على ذلك امتالك دخل سنوي إضافي قدره 

 مقدم الطلب.

ال يجوز أن يتأتى دخل مقدم الطلب من االستخدام أو األعمال التجارية أو التجارة في قبرص، بل يجب أن يتأتى 

 :من

 مستلمة من قبرص أو من الخارج، أو استالم أرباح أسهم 

 الرواتب من العمل خارج قبرص، أو 

 الفائدة على ودائع ثابتة محولة من الخارج، أو 

 المعاشات التقاعدية المحولة من الخارج، أو 

 .اإليجارات المحولة من الخارج 

 ( 2) 6مقدمو طلبات آخرون مؤهلون بموجب التشريع  .1

(  إذا كانوا يندرجون 2) 6بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب التشريع  يجوز لألفراد التالين أيضا التقدم

 تحت الفئات التالية:

 أ.  األسر

 عاما أن 18يجوز لمقدم الطلب مع زوجته / زوجها و أوالده الذي يعيلهم الذين تقل أعمارهم عن 

 دار تصريحين يتقدموا بالطلب. إذا رغب مقدم الطلب وزوجته / زوجها في ذلك، فمن الممكن إص

 عاما في كال التصريحين. 18منفصلين. يمكن تضمين األوالد دون سن 

 

 .25-18ب.  المعالون غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

معتمدين  ، شريطة أن يكونوا25-18غير المتزوجين من المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين  يمكن للمعالين

على مقدم الطلب و يكونوا طالب في جامعة / كلية في الخارج، أن يتقدموا بطلب فردي و ذلك عن طريق  مالياً 

حال تم الحصول على تصريح دائم، في وقت تقديم طلب، فإنه  تقديم طلب منفصل للحصول على تصريح. في

 الكلية. / ي الجامعةأشهر ف 6يزال لديه دراسة متبقية لمدة ال تقل عن  يتوجب على المعال أن يكون ال

و يستمر تطبيق التصريح حتى بعد بلوغ المعال سن الخامسة والعشرين ولم يعد غير متزوج / يعتمد ماليا على 

 مقدم الطلب / طالباً.

 عاماً. 18ت.  األشخاص غير المعالين بسن ما فوق 

طلبا منفرداً و ذلك  عليه/عليها، أن يقدميجوز إلبن مقدم الطلب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة و ال يعتمد  و

 ( أعاله 1) Ιالمنصوص عليها في الفقرة  بتقديم طلب منفصل للحصول على تصريح إقامة دائم وفقا للشروط
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 أدناه. Ιالمستندات المنصوص عليها في الملحق  وبتقديم

ات بالحصول على ممتلك ملزماً بشرط الحصول على الممتلكات غير المنقولة، ال يكون مقدم الطلب  فيما يتعلق

يورو )باستثناء  600.000ال تقل قيمتها عن  أبويه غير منقولة مستقلة إذا كانت الممتلكات التي حصل عليها

 كان هناك ولد مستقل ثان يرغب في التقدم بطلب للحصول على تصريح فإن القيمة ضريبة القيمة المضافة(. إذا

ضريبة القيمة المضافة. و في  يورو باستثناء 900.000يجب أن تكون  بويهأالدنيا للممتلكات التي حصل عليها 

 من قيمة الممتلكات غير %66هذه الحاالت، فإن اإليصاالت التي يتم تقديمها، يجب أن تغطي على األقل، نسبة 

 المنقولة التي حصل عليها األبوين.

 ث.  والدا المتقدم بالطلب أو والد زوجة/زوج مقدم الطلب

دخل  اإلضافي الوحيد الذي يتعين على مقدم الطلب وزوجته/زوجها إثباته هو تقديم دليل على الشرطو إن 

 يورو ألحد األبوين المعال أو أحد والدي الزوج/الزوجة. 8 000سنوي إضافي قدره 

 

ΙΙمالحظات هامة  . 

  

 اللغات األخرى يجب أن تكون . يجب تقديم كافة المستندات باللغة اليونانية أو اإلنكليزية. و إن كل1     

 ( في قبرص.PIOمترجمة بشكل رسمي من مكتب الصحافة و المعلومات )     

 كان بلد منشأ الوثيقة ليست عضواً في  . يجب أن تكون المستندات موثقة وفقا التفاقية الهاي. إذا2    

 أن تكونن تقديمها مستندات، فإنه يجب على المستندات التي يتعيال لتوثيقاتفاقية الهاي     

 قبرص في بلد  بلد المنشأ و من ثم مصدقة إما من قبل سفارة / قنصلية من وزارة خارجية مصادق عليها    

 المنشأ أو السفارة / القنصلية لبلد المنشأ في قبرص.    

 . يجب دفع الرسوم الحكومية إلى إدارة الهجرة عند تقديم الطلب.3   

 

ΙΙΙمدة التصريح  . 

 غير محدودة ولن يتم إلغاؤها شريطة أن يزور صاحبها قبرص مرة كل سنتين. تصريحلمدة ا

 

IVالوقت الالزم لفحص الطلب  . 

 إن الوقت الالزم لفحص الطلب ال يتجاوز الشهرين.
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 "Fت.  تصريح اإلقامة في قبرص بموجب الفئة "

 

ثبات للسلطات بأن مقدم الطلب يتمتع بدخل اإلإن الطريقة الثانية للحصول على تصريح إقامة دائمة في قبرص هي 

 ،و يقدم المستندات ذات الصلة مقدم الطلب الذي يستوفي جميع المعايير و الشروط المذكورة أدناهل يمكن. سنوي آمن

 تقديم الطلب، وفقا لتقدير وزير الداخلية. خفي غضون سنة واحدة من تاري "F"تصريح الفئة أن ي منح 

 يتم فحص الطلبات فيما يتعلق بالملف الشخصي العام و الوضع المالي لمقدم الطلب.

قيمة ذلك العقار، أو  من ٪80المثال، الطلب من قبل الشخص الذي يعتزم شراء عقار في قبرص و يدفع  على سبيل

أو الذي سوف   الشهر، أو الذي يمكنه تحمل توظيف مدبرة منزل، في يورو 2.000الذي يعتزم استئجار فيال بمبلغ 

يدرس أوالده في المدارس الخاصة، فإن تلك األمور سوف تعطي بالتأكيد مقدم الطلب فرصاً إيجابية متزايدة لنتائج 

 دراسة طلبه / طلبها.

Ιالمعايير و الشروط  . 

 إن المتقدم بالطالب و الذي:

سكنياً في قبرص من أي قيمة و من المستحسن أن يكون لديه إيداعات ثابتة في  يمتلك أو يستأجر عقاراً  .1

 المصارف القبرصية.

 يورو لكل شخص معال(. 5.000يورو )إضافةً لمبلغ  30.000لديه دخالً سنوياً ال يقل عن  .2

يجب أن  ال يجوز أن يتأتى دخل مقدم الطلب من االستخدام أو األعمال التجارية أو التجارة في قبرص، بل

 يتأتى من:

  من الخارج، أو يتم تحويلهااستالم أرباح أسهم 

 الرواتب من العمل خارج قبرص، أو 

 الفائدة على ودائع ثابتة محولة من الخارج، أو 

 المعاشات التقاعدية المحولة من الخارج، أو 

  .اإليجارات المحولة من الخارج 

 حال تهديداً لألمن العام أو النظام العام في قبرص.بأي  يكون لديه سجل جنائي نظيف، و ال يشكل .  أن3

" F" فئةتصريح .  أن يكون لديه النية بالحصول على تصريح لإلقامة الدائمة في قبرص. يمكنه التقدم ل4

 .فصلبموجب هذا ال

ΙΙمدة التصريح  . 

 غير محدودة ولن يتم إلغاؤها شريطة أن يزور صاحبها قبرص مرة كل سنتين. تصريحمدة ال
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IIIالوقت الالزم لفحص الطلب  . 

 إن الوقت الالزم لفحص الطلب يمكن أن يصل لسنة واحدة.

 

 ث.  كيف يمكن لكينانيس )ذات مسؤولية محدودة( أن تساعدكم

 يمكن لشركتنا أن تساعدكم بما يلي:

 .تحضير و إتمام و تقديم الطلب و المستندات الداعمة له 

 .فتح حساب مصرفي في قبرص 

  االستئجار بما يتعلق بـ اتفاقيات إعداد عقد البيع و الشراء أودراسة و 

 .الممتلكات غير المنقولة في قبرص 

 .التعريف بشركات التأمين الصحي في قبرص 

 .التعريف بالوكالء العقاريين في قبرص 

 .تقييم العقارات قبيل شرائها 

 نغين.يالتنسيق للحصول على تأشيرة الش 

 يير المطلوبة.التجنيس عند اإليفاء بالمعا 

 

 ج.  إخالء للمسؤولية

للمعلومات فقط. و هو ليس بديال عن المشورة المهنية. و يجب أال يعتمد المرء  لقد أ عد هذا المنشور كدليل عام و

عليه من دون تلقي مشورة مستقلة استنادا إلى وقائع معينة تتعلق بقضيته الخاصة. و ال يمكن قبول أية مسؤولية من 

 .المنشور أو امتناع عن عمل على أساس هذا عملقبل المؤلفين أو الناشرين عن أي خسارة ناجمة عن 

           

 

 2016مايو/أيار              
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 (2) 6تصاريح اإلقامة القبرصية بموجب التشريع  – Iالملحق 

( لكل شخص 2) 6أ.  المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تصريح لإلقامة الدائمة بموجب التشريع 

 صاحب عالقة. المستندات التالية سوف تكون مطلوبة:

 نموذج الطلب يتضمن تفاصيل مقدم الطلب، إن وجدت. أ

 نسخة عن جواز سفر صالح لمقدم الطلب. ب

 نسخة عن تصريح اإلقامة المؤقتة، إن كان مطبقاً. ت

نسخة أصلية عن السيرة الذاتية )بما في ذلك المؤهالت األكاديمية( إضافة إلى نسخ عن الدرجات  ث

 العلمية/ الدبلوما/ الشهادات.

بيانات الحسابات المصرفية للحسابات الجارية و / أو حسابات الودائع )سواء في قبرص نسخ أصلية عن  ج

 أو في الخارج(.

 يورو على أساس سنوي 30.000مبلغ لتوثيق لنسخة أصلية من الودائع الثابتة من مصرف قبرصي  ح

 .ؤكد أن مبلغ الوديعة الثابتة قد تم تحويله من الخارجيسنوات،  3ثابت لمدة 

متوفرة، إضافةً إلى  ية أو نسخة مصدقة من سند الملكية للممتلكات غير المنقولة، إذا كانتأصل نسخة خ

من قبل المفوض المكلف برسم  الممتلكات غير المنقولة مختومة بحسب األصول االستحواذ علىاتفاق 

على أصلية أو نسخة مصدقة من اتفاقية الحصول  الطابع أو إذا كان سند الملكية غير متوفر، نسخة

من قبل المفوض المكلف برسم الطابع، باسم مقدم الطلب  الملكية غير المنقولة مختومة بحسب األصول

 .و / أو الزوج/الزوجة أو الشركة

 على الملكية غير المنقولة لدى مكتب السجل العقاري. االستحواذية نسخة من إيصال إليداع اتفاق د

تثبت أن مقدم  ن و / أو غيرها من المستندات التيشهادات المساهمي أصلية أو نسخة مصدقة من نسخة ذ

على الممتلكات غير  الطلب و / أو الزوج/الزوجة هم المساهمون الوحيدون للشركة التي حصلت

 ة(.المنقولة باسم شرك على الملكية غير االستحواذالمنقولة )إذا كانت اتفاقية 

ة جزئية من ثمن شراء الممتلكات يورو كدفع 200.000اإليصال األصلي للدفع، لما ال يقل عن  ر

 يثبت بأن مبلغ الدفعة الجزئية قد تم تحويله من الخارج.. سويفت من المصرف المشتراة

أشكال العمل أو  نسخة أصلية عن تصريح مقدم الطلب بأنه ال يعتزم العمل أو االشتراك بأي شكل من ز

 األعمال التجارية أو التجارة في قبرص.

 مقدم الطلب الذي يبين فيه مصادر و أصل و مقدار الدخل السنوي بخالفنسخة أصلية عن تصريح  س

يورو   5.000 باإلضافة إلى -يورو  30.000التوظيف / التجارة / األعمال في قبرص )ما ال يقل عن 

 ن(.يورو لكل من الوالدي 8.000لكل معال زائد 

يورو   30.000)ما ال يقل عن  المستندات األصلية التي تثبت مصدر هذا الدخل كما هو موضح أعاله ش

 (.يورو لكل معال  5.000 باإلضافة إلى
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 الشهادة األصلية لبوليصة التأمين الصحي لمقدم الطلب، و الزوجة/الزوج و المعالين من قبل مقدم الطلب. ص

شهادة سجل جنائي نظيف أصلية مصدقة حسب األصول لمقدم الطلب، وللزوج/الزوجة و للمعالين من قبل   ض

 مقدم الطلب.

 شهادة زواج أصلية مصدقة حسب األصول، إن كان ذلك مطبقاً. ط

 شهادة ميالد أصلية مصدقة حسب األصول للمعالين من قبل مقدم الطلب. ظ

 

 . المستندات التالية مطلوبة:25-18ير المتزوجين المعالين بين سن المستندات المطلوبة لمقدمي الطلب غب. 

 

 نموذج الطلب يتضمن  تفاصيل مقدم الطلب. أ

 نسخة عن جواز سفر صالح لمقدم الطلب. ب

 نسخة عن تصريح اإلقامة المؤقتة، إن كان مطبقاً. ت

 نسخة أصلية عن السيرة الذاتية )بما في ذلك المؤهالت األكاديمية(.  ث

 أو أحدهمانسخة من التصريح الدائم الذي تم الحصول عليه أو إيصال إليداع الطلب من قبل األبوين   ج

 (.2) 6بموجب المادة 

ف / التوظي نسخة أصلية عن تصريح األبوين الذي يبين فيه مصادر و أصل و مقدار الدخل السنوي بخالف ح

 يورو لكل معال(.  5.000 اإلضافة إلىب -يورو  30.000التجارة / األعمال في قبرص )ما ال يقل عن 

 -يورو  30.000الوثائق األصلية التي تثبت مصدر دخل األبوين كما هو موضح أعاله )ما ال يقل عن  خ

 يورو لكل معال(.  5.000 باإلضافة إلى

أشكال العمل أو  نسخة أصلية عن تصريح مقدم الطلب بأنه ال يعتزم العمل أو االشتراك بأي شكل من د

 التجارية أو التجارة في قبرص. األعمال

 .الشهادة األصلية لبوليصة التأمين الصحي لمقدم الطلب ذ

 شهادة سجل جنائي نظيف أصلية مصدقة حسب األصول لمقدم الطلب. ر

 لمقدم الطلب. شهادة ميالد أصلية مصدقة حسب األصول ز

تقديم  تاريخ أشهر من 6تبقية لفترة مستند أصلي يثبت الدراسة في الجامعة أو الكلية يؤكد فيه فترة التعليم الم س

 الطلب.
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 المستندات التالية مطلوبة:. المستندات المطلوبة لتقديم طلب أبوي مقدم الطلب أو أبوي زوجة/زوج مقدم الطلبت.  

 نموذج الطلب يتضمن  تفاصيل مقدم الطلب. أ

 نسخة عن جواز سفر صالح لمقدم الطلب. ب

الطلب المعني  ( أو إثبات تقديم2) 6زوجته/زوجها بموجب التشريع من تصريح اإلبن/البنت أو  نسخة ت

 (2). 6للحصول على تصريح الهجرة بموجب التشريع 

 نسخة أصلية عن السيرة الذاتية )بما في ذلك المؤهالت األكاديمية(. ث

نسخة أصلية عن تصريح اإلبن/البنت أو زوجته/زوجها الذي يبين فيه مصادر و أصل و مقدار الدخل  ج

 باإلضافة إلى -يورو  30.000التوظيف / التجارة / األعمال في قبرص )ما ال يقل عن  لسنوي بخالفا

 يورو لكل من األبوين(.  8.000

أشكال العمل أو  نسخة أصلية عن تصريح مقدم الطلب بأنه ال يعتزم العمل أو االشتراك بأي شكل من ح

 األعمال التجارية أو التجارة في قبرص.

 األصلية لبوليصة التأمين الصحي لمقدم الطلب.الشهادة  خ

 شهادة سجل جنائي نظيف أصلية مصدقة حسب األصول لمقدم الطلب. د

 لإلبن/البنت أو زوجته/زوجها تثبت العالقة مع مقدم الطلب. شهادة ميالد أصلية مصدقة حسب األصول ذ
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 ذي صلة" لكل شخص Fتصريح اإلقامة في قبرص في إطار الفئة " - II الملحق

 ". المستندات التالية مطلوبة:Fأ.  المستندات المطلوبة لتقديم الطلب بموجب الفئة "

 

 نموذج الطلب يتضمن تفاصيل مقدم الطلب، إن وجدت. أ

 نسخة عن جوازات سفر صالحة للمعالين من قبل مقدم الطلب. ب

 نسخة عن تصريح اإلقامة المؤقتة، إن كان مطبقاً. ت

 الذاتية )بما في ذلك المؤهالت األكاديمية(.نسخة أصلية عن السيرة  ث

 بيانات المصرفية للحسابات الجارية في قبرص )للشهرين السابقين(.نسخ أصلية عن ال ج

توثيق لنسخة أصلية من الودائع الثابتة من مصرف قبرصي ألي مبلغ تم إيداعه في حساب وديعة ثابتة  ح

 .)إن كان ذلك مطبقاً(

 ، أو من عقد البيع مختوم بحسب األصولعقد البيع من و سند الملكية أصلية أو نسخة مصدقة من نسخة خ

 .اني السكنيةبأو اتفاقية اإليجار بما يتعلق بالم

أشكال العمل أو  نسخة أصلية عن تصريح مقدم الطلب بأنه ال يعتزم العمل أو االشتراك بأي شكل من د

 األعمال التجارية أو التجارة في قبرص.

مقدم الطلب الذي يبين فيه مصادر و أصل و مقدار الدخل )ما ال يقل عن نسخة أصلية عن تصريح  ذ

 (.يورو 30.000

 مستندات أصلية تثبت مصادر الدخل المذكورة أعاله. ر

 الشهادة األصلية لبوليصة التأمين الصحي لمقدم الطلب، و للمعالين من قبل مقدم الطلب. ز

 م الطلب، و للمعالين من قبل مقدم الطلب.شهادة سجل جنائي نظيف أصلية مصدقة حسب األصول لمقد  س

 شهادة زواج أصلية مصدقة حسب األصول. ش

 لمعالين من قبل مقدم الطلب.ألبناء اشهادة ميالد أصلية مصدقة حسب األصول ل ص

 أية مستندات داعمة أخرى تثبت الوضع المالي لمقدم الطلب. ض

 

 

 



 
 
 

 
  

 
 
 

 في قـبــرص  الدائمة ريح االقــامــةاتص

 

14 
 

 شركتنا

األعمال الرائدة في قبرص،  قانونية و استشارية، و هي واحدة من أكبر شركات قانونهي شركة إن شركة كينانيس )ذات مسؤولية محدودة( 

 الخاصين بما يتعلق بجميع شؤون القانون والضرائب والمحاسبة. عاما للمستثمرين الدوليين و للعمالء 33وتقدم المشورة ألكثر من 

 ، وبأبعاد محلية ودولية.1983لقانونية واالستشارية منذ عام لقد اكتسبت شركة كينانيس ذ.م.م مساهميها الذين يعملون في المهن ا

إلى شركة متعددة االختصصات و أكثر  والممارسة على مر السنين قد دفعت قدماً بالحاجة إلى التحول من مكتب محاماة تقليدي إن الخبرة

الضرائب  الشركات و رة واسعة في المشورة  عنتجمع بين القانون والمحاسبة مع خب ابتكاراً لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات التي

الخدمات المقدمة "كل الخدمات في مكان واحد"، بحيث يجد العميل  أفضل مشورة عالمية ممكنة تعتمد مبدأ لضمان حصول عمالئنا على

 .بالثقة و الفعال لقضاياه القانونية والمحاسبية والضريبية اليومية في بيئة جديرة الحل السريع و الصحيح

تأهيالً جيداً ومشاركتنا في المعامالت الدولية على  من الخدمات القانونية والمحاسبية والضريبية من خالل موظفينا المؤهلين إن هذا المزيج

الخبرة بواحدة من الالعبين الرئيسيين في هذا المجال. كما أن مشاركتنا في المعامالت المالية الدولية قد زودتنا  مر السنين، قد جعل شركتنا

 الواسعة في تمثيل المجموعات والشركات والصناديق االئتمانية وكذلك العمالء الخاصين.

المحامين والمحاسبين و اإلداريين الذين  من المهنيين الشباب المفعمين بالحيوية و الطموح، بما في ذلك 80الشركة حوالي  يعمل لدى

التجارية المحلية  درون على مواجهة التحديات الحالية التي تواجه بيئة األعمالالجودة و هم قا يقدمون خدمات سريعة وفعالة وعالية

 الدولية.و

 احتياجات كل عميل محاولين استباق القضايا قبل أن دائما إلعطاء الحلول بطريقة بسيطة و سريعة قدر اإلمكان مع التركيز على نحن نتطلع

 تتحول إلى مشكلة.

 كينانيس )ذات مسؤولية محدودة(

 ركة محاماة محدودةش

 ، نيقوسيا1097شارع مصر،  12

 نيقوسيا، قبرص 1520، 22303ص.ب. 

 00 25 66 22 357+فاكس:  – 88 88 55 22 357+هاتف:  

 www.kinanis.com الموقع على اإلنترنت:  - KinanisLLC@kinanis.com  بريد إلكتروني:
 

 قسم الشركات

 خريستوس ب. كينانيس

 08 28 76 22 357+فاكس: 

بريد إلكتروني: 

  @kinanis.comcorporate  

 قسم المحاسبة:

 خرلمبوس ميفاتزيس

 74 14 75 22 357+فاكس: 

بريد إلكتروني: 

  @kinanis.comaccounting 

 قسم التقاضي:

 أدريانا سولومونيديس

 95 81 45 22 357+فاكس: 

بريد إلكتروني: 

  @kinanis.comlitigation 

 القسم المصرفي:

 كيرياكوميروال 

 15 39 75 22 357+فاكس: 

بريد إلكتروني: 

  @kinanis.combanking 

 قسم الضرائب:

 ماريوس باليسيس

 74 14 75 22 357+فاكس: 

 بريد إلكتروني: 

  @kinanis.comtax 

 القيمة المضافة:قسم المحاسبة و ضريبة 

 ديميترا كونستانتينو

 74 14 75 22 357+فاكس: 

بريد إلكتروني: 

  @kinanis.comaccounting 

 

مالطا و الشركات  عالمة الخدمة التي من خاللها تقوم كينانيس )ذات مسؤولية محدودة( من قبرص، الوكالء كينانيس المحدودة من كينانيس هي

 قانوني منفصل. التابعة لها، بإجراء األعمال التجارية، و إن كل منها هو كيان
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