
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج التأشیرة و اإلقامة في مالطاقوانین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكيل معتمد  "أكونتينج سريفيسز". شركة  معتمدرمسي و قامة يف مالطا طبقا للقوانني املعمول هبا، يتم ذلك من خالل وكيل ن للمواطن األجنيب التحصل على اإلميك
يُقدم الطلب لدى إدارة "اهلوية مالطا" اليت بدورها تصدر  . ARM01937 من مجهورية مالطا حتت رقمالرمسي  و حتمل اإلعتماد IIP117 رقم ذات رخصة

يقوم املستفيد بإعالتهم والتكفل هبم و املؤهلني طبقا للقانون املعمول  األفراد الذيشهادة ُختول املستفيد االستقرار أو اإلقامة الدائمة يف مالطا، و يستفيد من ذلك أيضا 
 به.
 

 :إلى جانب مقدم الطلب األشخاص المستفيدين
 .الطلب ملقدم الوحيدة الزوجة .1
 اإلبن القاصر ملقدم الطلب، حىت و لو كان بالتّبين.  .2
 الطلب.الذي يثبت ممارسته لنشاط اقتصادي، و إعتماده الكلي على مقدم سنة،  26، يكون أعزباً و يقل عمره عن اإلبن البالغ ملقدم الطلب  .3
 والدا أو جّدا مقدم الطلب ، مع اثبات عدم ممارستهم ألي نشاط إقتصادي و اعتمادهم الكلي على مقدم الطلب.  .4
 إلبن البالغ ملقدم الطلب و احلامل لشهادة معاق جسديا، الذي يعيش و يعتمد كليا على مقدم الطلب .ا .5

 
 كل مخس سنوات بعد ذلك.يتم معاجلة شهادة اإلقامة سنويا للخمس سنوات األوىل، مث  

 

 ن برنامج اإلقامة ثالث مراحل من اإلستثمارات:ضمّ يت
يا يف املنطقة يورو سنو 12,000اجيار بقيمة يورو يف املنطقة اجلنوبية، أو  270,000يورو يف املنطقة الشمالية أو  320,000شراء عقار ثابت بقيمة  .1

  يورو يف املنظقة اجلنوبية. 10,000الشمالية أو 
 .املالطية احلكومة لصاحل يورو 250,000بقيمة  فائدة بدون ماىل سند .2
 يورو كمصاريف إدارية غري قابلة لإلسرتجاع.  5,500يورو و املتضمنة لـ  30,000مسامهة مالية بقيمة  .3

 

 كيفية تقديم طلب اإلقامة باتخاذ شركة "أكاونتينج سيرفيسز"  وكيل رسمي:
 " كمصاريف إدارية.إلدارة "اهلوية مالطا يورو 5,500 دفع .1
  كتسبيق لشركة "أكاونتينج سريفيسز".  يورو 4,500 دفع .2
 . املَؤَهلقدمي عقد ملكية أو كراء العقار ت .3
 شهادة اإلستثمار املَؤَهل. تقدمي .4
 كل الوثائق األخرى املطلوبة. قدميت .5
 ."مالطا وية"اهل إلدارة مسامهةك يورو 24,500 دفع  .6
كدفعة �ائية لشركة "أكاونتينج سريفيسز". يورو 15,500 دفع .7



 
 
 

 الشروط المؤِهلة لقبول الملف:
 سنة على األقل. 18أن يكون السن  .1
 توفر كل شروط الطلب. .2
 التعهد بتقدمي دليل ملكية أو اجيار عقار. .3
 التعهد بالشروع يف إستثمار مًؤهل. .4
 املسامهة كامال. عهد بدفع مبلغالت .5

 

 الوثائق المرفقة بالملف ( يجب أن تكون أصلية أو نسخ مصادق عليها ):
خالل العشر شهادات إدارة الشرطة: األوىل مستخرجة من اإلدارة املختصة يف مالطا، الثانية مستخرجة من البلد األصلي أو من كل بلد متت االقامة به  .1

 يف كل مرة.سنوات األخرية ملدة ستة أشهر أو تزيد 
 توفر شروط األهلية.ثبات الطلب)، كإمقدم ( " بعنوان: تعرف على الزبونزمن طرف شركة "أكاونتينج سريفيس ملف ُمعد .2
 .التعهد بشراء أو اجيار عقار ثابت .3
 بتحقيق إستثمار مَؤَهل.تعهد ال .4
 التعهد بتحويل مبلغ املسامهة كامًال. .5
 موثوقة.شهادة طبية مستخرجة لدى مؤسسة إستشفائية  .6
 .أي وثائق إضافية تقوم إدارة "اهلوية مالطا" بطلبها .7
سنة، إستمارات القصر يتم إمضاؤها من طرف الوالدين أو تكون  18تعهد خطي بالتكفل بكل فرد يقوم مقدم الطلب بإعالته و الذي يقل سنه عن  .8

 ضانة والوصاية على القاصر.مصحوبة بكل الوثائق الرمسية و املستندات القانونية اليت تُبني بالتفصيل احل
 

 األشخاص المؤَهلين (خالل فترة معالجة الطلب و بعد االستفادة):
  ذوي حسن السري و السلوك.األشخاص 
 أي جنسية من دولة أوربية، أو سويسرا. األجانب الغري حاملني للجنسية املالطية أو 
  الشهادة.مخس سنوات من تاريخ  5األشخاص املالكني لعقار ملدة ال تقل عن 
  س املدة اليت ال تقل عن مخس سنواتفمؤَهل لن املالكني إلستثماراألشخاص . 
  أصحاب دخل ثابت و دوري يكفي لتلبية حاجاهتم و حاجات األفراد الذين يقومون برعايتهم.األشخاص 
  املرافقني الذين حيوزون وثائق سفر رمسية.مقدم الطلب و 
  يف االحتاد األورويب. املَؤمنني صحيا ضد كل املخاطراألشخاص 
 يورو. 500,000يورو أو لديهم رأس مال ال يقل عن  100,000الذين يتعهدون كتابيا بأن مدخوهلم السنوي ال يقل عن  ألشخاص ا 

 
 %  10 واستفد من خصم 2016-04-30إدفع التسبيق قبل 

 اناً.ــــــــدودة مجــــــشركة مالطية محاء ـــــــــــــــو إنش ابناـــــــــى أتعـــــــــعل
 

 اتصل بنا على:
 شارلين شيبراس

 csciberras@fairwindsmanagement.net:   امييل
 (هاتف أو فايرب) 00356.9944.8416هاتف:  
 (فايرب فقط) 00971.56.660.1989  هاتف:

 آدريان شيبراس
 asciberras@accountingservices.com.mt:   امييل

 (هاتف أو فايرب) 00356.7989.0072هاتف:  
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