
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج التأشیرة و اإلقامة في مالطاقوانین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. شركة  معتمدرسمي و قامة في مالطا طبقا للقوانین المعمول بھا، یتم ذلك من خالل وكیل ن للمواطن األجنبي التحصل على اإلیمك
 . ARM01937 جمھوریة مالطا تحت رقم الرسمي من و تحمل اإلعتماد IIP117 رقم ذات رخصةوكیل معتمد  "أكونتینج سیرفیسز"

ذلك  یُقدم الطلب لدى إدارة "الھویة مالطا" التي بدورھا تصدر شھادة تُخول المستفید االستقرار أو اإلقامة الدائمة في مالطا، و یستفید من
 یقوم المستفید بإعالتھم والتكفل بھم و المؤھلین طبقا للقانون المعمول بھ. األفراد الذيأیضا 

 
 :إلى جانب مقدم الطلب األشخاص المستفیدین

 .الطلب لمقدم الوحیدة الزوجة .1
 اإلبن القاصر لمقدم الطلب، حتى و لو كان بالتبّني.  .2
الذي یثبت ممارستھ لنشاط اقتصادي، و إعتماده الكلي على سنة،  26، یكون أعزباً و یقل عمره عن اإلبن البالغ لمقدم الطلب  .3

 الطلب.مقدم 
 والدا أو جدّا مقدم الطلب ، مع اثبات عدم ممارستھم ألي نشاط إقتصادي و اعتمادھم الكلي على مقدم الطلب.  .4
 إلبن البالغ لمقدم الطلب و الحامل لشھادة معاق جسدیا، الذي یعیش و یعتمد كلیا على مقدم الطلب .ا .5

 
 كل خمس سنوات بعد ذلك.یتم معالجة شھادة اإلقامة سنویا للخمس سنوات األولى، ثم 

 

 ن برنامج اإلقامة ثالث مراحل من اإلستثمارات:ضمّ یت
ایجار بقیمة یورو في المنطقة الجنوبیة، أو  270,000یورو في المنطقة الشمالیة أو  320,000شراء عقار ثابت بقیمة  .1

  یورو في المنظقة الجنوبیة. 10,000یا في المنطقة الشمالیة أو یورو سنو12,000
 .المالطیة الحكومة لصالح یورو 250,000بقیمة  فائدة بدون مالى سند .2
 یورو كمصاریف إداریة غیر قابلة لإلسترجاع.  5,500یورو و المتضمنة لـ  30,000مساھمة مالیة بقیمة  .3

 

 كیفیة تقدیم طلب اإلقامة باتخاذ شركة "أكاونتینج سیرفیسز"  وكیل رسمي:
 " كمصاریف إداریة.إلدارة "الھویة مالطا یورو 5,500 دفع .1
  كتسبیق لشركة "أكاونتینج سیرفیسز". یورو 4,500 دفع .2
 . المَؤَھلقدیم عقد ملكیة أو كراء العقار ت .3
 شھادة اإلستثمار المَؤَھل. تقدیم .4
 كل الوثائق األخرى المطلوبة. قدیمت .5
 ."مالطا ھویة"ال إلدارة مساھمةك یورو 24,500 دفع  .6
كدفعة نھائیة لشركة "أكاونتینج سیرفیسز". یورو 15,500 دفع .7



 
 
 

 الشروط المؤِھلة لقبول الملف:
 سنة على األقل. 18أن یكون السن  .1
 توفر كل شروط الطلب. .2
 التعھد بتقدیم دلیل ملكیة أو ایجار عقار. .3
 التعھد بالشروع في إستثمار مًؤھل. .4
 المساھمة كامال.عھد بدفع مبلغ الت .5

 

 الوثائق المرفقة بالملف ( یجب أن تكون أصلیة أو نسخ مصادق علیھا ):
شھادات إدارة الشرطة: األولى مستخرجة من اإلدارة المختصة في مالطا، الثانیة مستخرجة من البلد األصلي أو من كل بلد  .1

 كل مرة. تمت االقامة بھ خالل العشر سنوات األخیرة لمدة ستة أشھر أو تزید في
 توفر شروط األھلیة.ثبات الطلب)، كإمقدم ( " بعنوان: تعرف على الزبونزمن طرف شركة "أكاونتینج سیرفیس ملف ُمعد .2
 .التعھد بشراء أو ایجار عقار ثابت .3
 بتحقیق إستثمار مَؤَھل.تعھد ال .4
 التعھد بتحویل مبلغ المساھمة كامالً. .5
 موثوقة.شھادة طبیة مستخرجة لدى مؤسسة إستشفائیة  .6
 .أي وثائق إضافیة تقوم إدارة "الھویة مالطا" بطلبھا .7
سنة، إستمارات القصر یتم إمضاؤھا من طرف  18تعھد خطي بالتكفل بكل فرد یقوم مقدم الطلب بإعالتھ و الذي یقل سنھ عن  .8

 ضانة والوصایة على القاصر.الوالدین أو تكون مصحوبة بكل الوثائق الرسمیة و المستندات القانونیة التي تُبین بالتفصیل الح
 

 األشخاص المؤَھلین (خالل فترة معالجة الطلب و بعد االستفادة):
  ذوي حسن السیر و السلوك.األشخاص 
 أي جنسیة من دولة أوربیة، أو سویسرا. األجانب الغیر حاملین للجنسیة المالطیة أو 
  الشھادة.خمس سنوات من تاریخ  5األشخاص المالكین لعقار لمدة ال تقل عن 
  س المدة التي ال تقل عن خمس سنواتفمؤَھل لن المالكین إلستثماراألشخاص . 
  أصحاب دخل ثابت و دوري یكفي لتلبیة حاجاتھم و حاجات األفراد الذین یقومون برعایتھم.األشخاص 
 المرافقین الذین یحوزون وثائق سفر رسمیة.مقدم الطلب و 
  في االتحاد األوروبي. المَؤمنین صحیا ضد كل المخاطراألشخاص 
 500,000یورو أو لدیھم رأس مال ال یقل عن  100,000الذین یتعھدون كتابیا بأن مدخولھم السنوي ال یقل عن  ألشخاص ا 

 یورو.
 
 

 اتصل بنا على:
 شارلین شیبراس

 csciberras@fairwindsmanagement.net:   ایمیل
 (ھاتف أو فایبر) 00356.9944.8416ھاتف:  

 (فایبر فقط) 00971.56.660.1989  ھاتف:
 آدریان شیبراس

 asciberras@accountingservices.com.mt:   ایمیل
 (ھاتف أو فایبر) 00356.7989.0072ھاتف:  
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