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 أ.  مقدمة

 

العمل أو التقاعد،  و هي دولة عضو في من أفضل الدول إلدارة األعمال أو المعيشة أو  تعتبر قبرص

 األوروبي، و لديها نظام ضريبي شخصي منخفض، و بنية تحتية جيدة، و مناخ رائع، و حركة االتحاد

ر و نتيجة لذلك، يجوز للمستثم. للمستثمر األجنبي واألسرة طيران جيدة وغير ذلك، و هي توفر مالذاً آمناً 

لتجنيس بعين االعتبار و ذلك للتمتع بالمزايا التالية من بين أمور ا موضوع أخذ األعمال األجنبي أو رجل

 أخرى:

 

 الدراسة داخل االتحاد األوروبي. العمل و اإلقامة و الحق في حرية الحركة و 

 مستقر لبلد إقامتهم الحالي. بديل دائم آمن وك الحصول على بلد 

  األبيض المتوسط.امتالك ممتلكات غير منقولة بشكل غير محدود في منطقة البحر 

 .كنقطة انطالق للعمليات في الداخل األوروبي 

 

 أصدر مجلس وزراء جمهورية قبرص قراراً أصبحت بموجبه بعض المعايير  13/9/2016بتاريخ 

لمؤهلين األعضاء ا رجال األعمال وكذلك استثناء المستثمرين األجانب وبوالشروط فيما يتعلق بالتجنيس 

تم تخفيفها  التي، 2013-2002من تشريع السجل المدني للفترة  (2) أ() 111الجديد من أسرهم، وفقا للبند 

 كبيرة، مما يجعل الحصول على الجنسية القبرصية أسهل و أكثر فائدة. و توسيعها بدرجة

 

 س باالستثناء.يتحدد هذه النشرة المعايير المطبقة على تقديم طلب التجن

 

 التجنيس باالستثناءب. الجنسية القبرصية من خالل 

 Ι.المستثمرون المؤهلون للتجنيس . 

 

ن أ من أجل أن يتأهل للحصول على الجنسية القبرصية عن طريق التجنيس باالستثناء، يجب إن المستثمر،

 يكون:

كمساهم  ، إما أ( شخصيا، ب(ΙΙΙ مواطناً غير قبرصي يلبي أحد المعايير المالية الموصوفة في القسمإن 

 ج( من خالل االستثمارات ،شركات بما يتناسب مع مساهمته/مساهمتها بحمل األسهمفي شركة / 
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يقوم بها زوجها/زوجته، د( من خالل االستثمارات التي تتم باالشتراك مع زوجته/زوجها، هـ(  التي 

اً مؤهال إذا تلقى هذا المدير أتعاب و يعتبر المدير رفيع المستوىات. لشركة / شرك كمدير رفيع المستوى

يورو)مائة ألف  100.000للضرائب في الجمهورية ال تقل عن  بموجبها على إيرادات التحصيلالتي يتم 

 الضريبة بالفعل أو تم دفعها مسبقاً. يورو(، وقد تم دفع هذه

الزوج / الزوجة / الصديق/الصديقة الحميمين، واألطفال القصر، فضال عن األطفال  يجب التأكيد على أن

 مالياً من قبل مقدم الطلب المؤهل يتأهلون تلقائيا دون أية متطلبات أخرى. المعالينالبالغين 

عاما  28العليا حتى سن  األطفال البالغين المعالين مالياً هم طالب الدراسات الجامعية والدراسات تعريف

رسون الدراسات العليا وال يد من العمر الذين هم بصدد تحصيل أول درجة البكالوريوس أو درجة

حام م للحصول على لقب مهني )مثل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، مجلس االعتماد للمحاسبة،

(. إن الطالب الذين هم في دورات جامعية تأسيسية التي ال تتجاوز مدة فصلين دراسيين قد بِاْلقََضاِء العالي

 يضا في إطار هذه الفئة.يكونون مؤهلين أيضاً. كما يؤهل المعالون المعاقون قانونياً أ

مؤهلين أيضا للتقدم بموجب هذه الخطة بشرط أن يكونوا مالكين لمنزل أن يكونوا المستثمر  ألبوي يمكن

 يورو زائد ضريبة القيمة المضافة. 500.000سكني في جمهورية قبرص بسعر ال يقل عن 

ΙΙالمتطلبات . 

قدم المت لتجنيس، من المهم أن نالحظ أن هذاطرق االستثمار التي تؤهل للحصول على طلب ا قبل تحديد

 يجب عليه أيضا تلبية المتطلبات الثالثة التالية أياً كان أسلوب االستثمار:

i. سجل جنائي نظيف 

لده ب للمستثمر سجل جنائي نظيف في بلده األصلي و في بلد إقامته إذا كان مختلفا عن يجب أن يكون

األوروبي غير مؤهلين للتقدم  أشخاص مقاطعين من قبل االتحاداألصلي. و عالوة على ذلك، فإن أي 

 بالطلب.
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ii.  سكن في جمهورية قبرصمالحيازة على 

 

يجب أن يمتلك المستثمر مسكناً خاصاً في جمهورية قبرص، و يجب أن يكون سعره الصافي ال يقل عن 

عقارات سكنية في قبرص بقيمة و يجوز للمستثمر امتالك عدة . يورو )خمسمائة ألف يورو( 500.000

 يورو. 500.000صافية تراكمية تبلغ 

ى الحصول عل ألفراد األسرة نفسها الذين يودعون طلبات منفصلة كمستثمرين )غير معالين( و يجوز

يورو لكل  500.000للمسكن مبلغ  مسكن واحد في جمهورية قبرص، شريطة أن يشمل السعر اإلجمالي

 مقدم طلب.

 500.000 سعر االمسكن المقرر الحصول عليه في جمهورية قبرص الحد األدنى البالغ يتجاوز و حيثما

يفي بالمعايير االقتصادية  يورو جزئيا بما 500.000، يمكن استخدام أي مبلغ مدفوع يزيد عن يورو

 أدناه. IIIالمذكورة في القسم 

تقييم المسكن تقريراً من مقيّم مؤهل  يجوز لوزارة الداخلية أو وزارة المالية )بحسب تقديرها( أن تطلب مع

 مستقل.

 

iii. .الحيازة على تصريح باإلقامة في جمهورية قبرص 

 

و يجوز تقديم طلب . يجب أن يكون مقدم الطلب حاصالً على تصريح باإلقامة في جمهورية قبرص

 س.يللحصول على تصريح إقامة في نفس الوقت مع طلب التجن

الشروط الثالثة المسبقة أو اإلخالل بها في أي وقت أثناء التجنيس أو بعده،  في حال تم التحايل على أي من

 فإه من الممكن إلغاء التجنيس.

عالوة على ذلك، ال بد من التشديد على أن منح الجنسية هو في نهاية المطاف حق من صالحيات مجلس 

 جعة القضائية.و يحق لمجلس الوزراء رفض أي طلب، و ال يخضع هذا الرفض للمرا. الوزراء

ΙΙΙطرق التأهيل للتجنيس   . 

 موجبهاب يمكن للمستثمرالتي بمجرد أن يستوفي المستثمر الشروط المذكورة أعاله، هناك عدة طرق بديلة 

 أن يكون مؤهالً للتجنيس:
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i. البنية التطوير و مشاريع تقديم الطلب عن طريق االستثمار في الممتلكات غير المنقولة، و 

 .التحتية

 

 مليون يورو )مليوني يورو(، باستثناء ضريبة 2استثمار ما ال يقل عن ب أن يقوم الطلب يمكن لمقدم

ة، السكنية أو التجاري القيمة المضافة، لشراء أو إنشاء أو تطوير مشاريع عقارية مثل التطويرات

 التنمية. والتطويرات في قطاع السياحة أو غيرها من مشاريع

االستثمار في األراضي غير المطورة شريطة أن يقدم مقدم الطلب أيضاً يشمل هذا المعيار أيضا 

إلى وزارة الداخلية خطة استثمار لتطويرها. إن األراضي غير المطورة الواقعة في مناطق 

 التخطيط البلدي الصفرية غير مؤهلة بموجب هذا المعيار.

 جب هذا المعيار، غير ملزمالذي استثمر حصراً في العقارات السكنية بمو سوف يكون المستثمر

 ( أعالهii) IIبشراء مسكن خاص آخر في جمهورية قبرص بموجب الشرط األساسي الثاني 

االقتصادي هو الحد األدنى  بموجب هذا المعيار شريطة أن أحد العقارات السكنية التي حصل عليها

على  انها سوف يحافظالمضافة وانه /  يورو باإلضافة إلى أي ضريبة للقيمة 500.000للقيمة 

 خالل حياته / حياتها. ملكية هذه العقارات السكنية المحددة

 

ii.  أو التأسيس أو المشاركة في أعمال أو شركات قبرصية.على تقديم الطلب عن طريق االستحواذ 

 

مليون يورو )مليوني يورو( في االستحواذ على، أو  2الطلب استثمار ما ال يقل عن  يمكن لمقدم

 لمشاركة في األعمال التجارية أو الشركات القبرصية التي لها حضور فعلي و أنشطةتأسيس أو ا

 األهداف االستثمارية أو األعمال و يجب أن يُستخدم االستثمار الذي تم تنفيذه لتمويل. في قبرص

 خطة استثمار. التجارية أو الشركات المحددة و ذلك حصرا في قبرص على أساس

 ( 5يجب على هذه األعمال التجارية أو الشركات توظيف ما ال يقل عن خمسة ) فإنه من أجل التأهل،         

 جميع هؤالء الموظفين اإلقامة أن يكون  كما يتعين على . مواطنين قبارصة أو مواطنين أوروبيين         

 قانونية و مستمرة في جمهورية قبرص لمدة خمس سنوات سابقة. بصورة          

   ركة، فإن/ الش عمالفي نفس األ متزامن أكثر من مستثمر واحد بشكل متزامن أو تقريبا ستثمرحيث ي        

 / الشركات  ةالشرك الحد األدنى المطلوب من الموظفين القبارصة أو األوروبيين من موظفي هذه         

 .يزيدسوف          
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iii. الطلب عن طريق االستثمار في صناديق االستثمار  تقديم( البديلةAIFsأو األصول ) 

األوراق  المالية للشركات القبرصية أو المنظمات القبرصية المرخص لها من قبل هيئة

 (.CySecالبورصة القبرصية ) المالية و

)مليوني  مليون يورو 2الطلب الحصول على وحدات بقيمة ال تقل عن  يمكن لمقدم

هي  ة في جمهورية قبرص و( المسجلAIFsصناديق االستثمار البديلة ) يورو( في

ر تستثم يجب أن. عليها هيئة األوراق المالية و البورصات القبرصية مرخصة وتشرف

المؤهلة  صناديق االستثمار الدولية حصرا في جمهورية قبرص و في االستثمارات

عليها وزير  المواطنة من خالل خطة االستثمار أو في القطاعات التي يوافقبموجب 

 المالية.

على مدير الصندوق أو مدقق حساباته إخطار وزارة المالية والداخلية سنوياً  و يجب

إن ذلك هو لضمان االحتفاظ . كتابةً، واإلشارة إلى قيمة االستثمار األولي المنفذ

 باالستثمارات التي تم تنفيذها لفترة ال تقل عن ثالث سنوات.

 مليون 2صية بقيمة ال تقل عن المالية للشركات القبرصية أو المنظمات القبر إن األصول

 يورو )مليوني يورو( مثل السندات أو األوراق المالية التي صدرت بموافقة لجنة األوراق

أن يكون لدى  المالية والبورصة القبرصية هي أيضاً مؤهلة بموجب هذا المعيار. و يجب

ي اقتصادي موضوعي ف الشركات أو المنظمات القبرصية المحددة وجود مادي ونشاط

المالية يتعلق باالستثمار  التمويل المكتسب من خالل أصولهايكون جمهورية قبرص وأن 

 الحصري في جمهورية قبرص على أساس خطة استثمار.

 

iv. ( تقديم الطلب عن طريق مجموعة من المعايير المذكورة أعاله فيiii-i.) 

 (iii-i) المذكورة أعالهالطلب أيضا أن يستخدم مجموعة من المعايير المالية  يجوز لمقدم

 .مليون يورو )مليوني يورو(، و يكون مؤهالً للتجنيس 2تبلغ قيمتها على األقل 

 استخدم مقدم الطلب مجموعة من المعايير المالية، يكون لدى مقدم الطلب خيار و إذا

إضافي في هذه المجموعة للحصول على سندات حكومية من جمهورية قبرص بمبلغ 

 ورو )خمسمائة ألف يورو(.ي 500.000أقصاه 

 

IV. مالحظات هامة 

يتعين على المستثمر، قبل التقدم بطلب التجنيس، أن يبرم االستثمارات الالزمة خالل 

 السنوات الثالث السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
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باإلضافة إلى ذلك، فإن المستثمر ملزم باإلبقاء على االستثمار لمدة ثالث سنوات على 

 اكتساب الجنسية القبرصية. األقل بعد تاريخ

 

V. الوقت الالزم لدراسة الطلب 

 )ثالثة( أشهر. 3إن فحص الطلب يستغرق حوالي 

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

 تستطيع شركتنا مساعدتكم باألمور التالية: 

 تحضير و إتمام و تقديم الطلب و المستندات الداعمة له. أ

 عقد الشراء أو االتفاقيات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة في قبرصتجديد وصياغة   ب

 إنشاء شركات في قبرص و خارجها، وتقديم المساعدة فيما يتعلق باألنشطة الريادية. ت

 التخطيط الضريبي الدولي. ث

 فتح حسابات مصرفية في قبرص. ج

 المساعدة فيما يتعلق بالتأمين. ح

 ص.التعريف بالوكالء العقاريين في قبر خ

 خدمات الموارد اإلنسانية. د

 استشارات األعمال والمساعدة في تطوير األعمال. ذ

 المساعدة في عملية تقييم العقارات. ر

 

 المنشورات المتخصصةث.  

تنشر شركتنا بانتظام منشورات متخصصة حول الموضوعات التي تهم المستثمرين الدوليين. من 

 .www.kinanis.comقائمة موسعة لمنشوراتنا، يرجى زيارة  أجل الحصول على

 المنشورات ذات الصلة بشأن هذا الموضوع هي:

 تصاريح اإلقامة الدائمة، و 

 .تملّك الممتلكات غير المنقولة في قبرص 

 

 

http://www.kinanis.com/
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 ج.  إخالء للمسؤولية

لومات فقط. و هو ليس بديال عن المشورة المهنية. و يجب أال يعتمد لقد أُعد هذا المنشور كدليل عام وللمع

المرء عليه من دون تلقي مشورة مستقلة استناداً إلى وقائع معينة تتعلق بقضيته الخاصة. و ال يمكن قبول 

على ما، أو امتناع عن عمل  عملخسارة ناجمة عن  ةأية مسؤولية من قبل المؤلفين أو الناشرين عن أي

 ذا المنشورأساس ه

 2016سبتمبر/أيلول           
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 شركتنا

األعمال  هي شركة قانونية و استشارية، و هي واحدة من أكبر شركات قانونإن شركة كينانيس )ذات مسؤولية محدودة( 

يتعلق بجميع شؤون الخاصين بما  عاما للمستثمرين الدوليين و للعمالء 33الرائدة في قبرص، وتقدم المشورة ألكثر من 

 القانون والضرائب والمحاسبة.

بأبعاد محلية  ، و1983شركة كينانيس ذ.م.م مساهميها الذين يعملون في المهن القانونية واالستشارية منذ عام  اكتسبتقد ل

 .ودولية

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

 يف واسعة خبرة مع والمحاسبة القانون بين تجمع التي الخدمات من كاملة مجموعة لتقديم ابتكاراً  أكثر و االختصصات

 المقدمة الخدمات مبدأ تعتمد ممكنة عالمية مشورة أفضل على عمالئنا حصول لضمان الضرائب و الشركات عن المشورة

 والمحاسبية القانونية لقضاياه الفعال و الصحيح و السريع الحل العميل يجد بحيث ،"واحد مكان في الخدمات كل"

 .بالثقة جديرة بيئة في اليومية والضريبية

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

واحدة من الالعبين الرئيسيين في هذا المجال. كما أن مشاركتنا في  جعل شركتناالمعامالت الدولية على مر السنين، قد 

المعامالت المالية الدولية قد زودتنا بالخبرة الواسعة في تمثيل المجموعات والشركات والصناديق االئتمانية وكذلك العمالء 

 الخاصين.

المحامين والمحاسبين  ية و الطموح، بما في ذلكمن المهنيين الشباب المفعمين بالحيو 80الشركة حوالي  يعمل لدى

الجودة و هم قادرون على مواجهة التحديات الحالية التي تواجه بيئة  واإلداريين الذين يقدمون خدمات سريعة وفعالة وعالية

 التجارية المحلية و الدولية. األعمال

احتياجات كل عميل محاولين  مع التركيز علىدائما إلعطاء الحلول بطريقة بسيطة و سريعة قدر اإلمكان  نحن نتطلع

 استباق القضايا قبل أن تتحول إلى مشكلة.

 كينانيس )ذات مسؤولية محدودة(

 شركة محاماة محدودة

 ، 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: 

  kinanis.comcorporate@  بريد إلكتروني: 

 قسم المحاسبة:

 خرلمبوس ميفاتزيس

 74 14 75 22 357+فاكس: 

 kinanis.comaccounting@  بريد إلكتروني: 

 قسم التقاضي:

 أدريانا سولومونيديس

 95 81 45 22 357+فاكس: 

 kinanis.comlitigation@  بريد إلكتروني: 

 القسم المصرفي:

 ميروال كيرياكو

 15 39 75 22 357+فاكس: 

 kinanis.combanking@  بريد إلكتروني: 

 قسم الضرائب:

 ماريوس باليسيس

 74 14 75 22 357+فاكس: 

 kinanis.comtax@  بريد إلكتروني: 

 قسم المحاسبة و ضريبة القيمة المضافة:

 ديميترا كونستانتينو

 74 14 75 22 357+فاكس: 

 kinanis.comaccounting@  بريد إلكتروني: 

 

 

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

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