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نبذة عن سانت كيتس ونيفيس
سـانت كيتـس ونيفيـس عبـارة عـن دولـة مكونـة مـن جزيرتيــــن تقـع فـي جـزر الهنـد الفرنسـية. 
وهـي أصغـر دولــــة مسـتقلة فـي األمريكتيــــن، مـن ناحيـة المسـاحة والســــكان. ورغـم صغـر 
مسـاحتها، إال أنهـا تقـدم الكثيـر، وال تـزال الحكومـة تعـد جـزءًا مـن رابطـة الكومنولـث البريطانيـة 

وتنضـوي تحـت التـاج البريطانـي مـن خـالل الملكــــة إليزابيـث الثانيـة كرئيـس للدولـة.
يعـد برنامـج سـانت كيتـس للجنسـية مـن خـالل االسـتثمار البرنامـج السـائد األقـدم مـن نوعـه فـي 
العالــــم. وال تتمثـل االسـتفادة فـي إمكانيـة السـفر بـدون تأشــــيرة ألكثـر مـن 150 دولـة وإقليـم 

فحسـب، بـل تتميـز الدولـة بانخفـاض أســــعار العقـارات، مـا يوفـر مجـاال لزيـادة رأس المـال.

التصنيف العالمي لسانت كيتس ونيفيس:

المرتبة 24 في مؤشر قوة جواز السفر. 	
المرتبـة 72 في مؤشـرات برنامـج األمـم  	

المتحـدة اإلنمائـي للتنميـة البشـرية 
)العالـم(.

العضويات الدولية:

األمم المتحدة. 	
دول الكومنولث. 	
منظمة التجارة العالمية. 	
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. 	
مؤسسة التنمية الدولية. 	
مؤسسة التمويل الدولية. 	
وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف. 	
مجموعة الكاريبي. 	

الموقع: شرق الكاريبي 

العاصمة: باستير

المساحة اإلجمالية: 261 كيلومتر مربع

عدد السكان: 55,345 نسمة )2017(

فرق التوقيت: التوقيت العالمي -5

اللغة: اإلنجليزية

نوع الحكومة: برلمانية ديمقراطية تحت

ملكية دستورية 

العملة: دوالر شرق الكاريبي )XCD(، مربوط 

بالدوالر األمريكي

سعر الصرف:

1 دوالر أمريكي = 2.70 دوالر شرق الكاريبي

إجمالي الناتج المحلي )للفرد(:

16,300 دوالر أمريكي
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ــية  ــى جنس ــول عل ــج الحص ــم برنام ــدم لك نق
ــراد  ــي األف ــذي يعط ــس ال ــس ونيفي ــانت كيت س
الجنســية  علــى  للحصــول  فرصــة  األجانــب 

وحقــوق المواطنــة وجــواز ســفر إضافــي.

يعتبــر برنامــج ســان كيتــس و نيفيــس للتجنيــس 
ــه و  ــن نوع ــول م ــو األط ــتثمار ه ــق اإلس ــن طري ع
ــروع  ــذا المش ــى ه ــل عل ــد العم ــة. بع ــر ثق األكث
لمــدة 20 عامــا، قامــوا بتحســين عمليــة الحصول 

علــى جنســية ثانيــة و جــواز ســفر .

ــًا  ــالل 60 يوم ــتعجلة خ ــة مس ــر عملي ــا تتوف كم
ــف دوالر  ــا 25 أل ــة قدره ــوم إضافي ــع رس ــر دف نظي
أمريكــي لمقــدم الطلــب الرئيســي 20 ألــف 

ــي. ــال إضاف ــكل مع ــي ل دوالر أمريك

الوقت حتى الحصول على الجنسية
3-6 أشهر بعد تقديم الطلب.*

اشتراطات اإلقامة
ال يوجد

الدخول بدون تأشيرة
150+ دولة

األسرة
الزوجة )الزوج( واألبناء المعالين 

والوالدين المعالين*

شروط اللغة
ال توجد

األعباء الضريبية
ال توجد ضرائب على غير المقيمين.

المحفزات الرئيسية:

سهولة الحركة الدولية / إزدواجية الجنسية / الرعاية الصحية والتعليم
التخطيط الضريبي وتخطيط الوراثة / فرص اإلستثمار / الحرية المالية المعززة.

*  هـــذا اإلطـــار الزمنـــي هـــو ارشـــادي فقـط، فـــي بعض الحـــاالت قديســـتغرق وقــــت معالجــة 
الطلــــب زمنـًا أكثــــر مــن 4-6 أشــهر نظــرًا لوجــود متطلبــــات إضافيــة يجــب القيــام بهــا.
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ــام  ــي ع ــا ف ــاص به ــتثمار والخ ــالل االس ــن خ ــية م ــج الجنس ــس برنام ــس ونيفي ــانت كيت ــت س أطلق
ــة  ــذه الدول ــم ه ــم. تض ــتوى العال ــى مس ــه عل ــن نوع ــدم م ــج األق ــه البرنام ــل من ــا جع 1984، مم
المؤلفــة مــن جزيرتيــن العديــد مــن الشــواطئ الجميلــة والجبــال ولقــد أطلــق علــى اتحــاد هاتيــن 

ــوس. ــتوفر كولومب ــم كريس ــًا بإس ــس تيمن ــس ونيفي ــانت كيت ــاد س ــن اتح الدولتي
  

يســعى برنامــج المســتثمر فــي ســانت كيتــس و نيفيــس  إلــى جــذب األفــراد األجانــب الذيــن يحــق 
لهــم الحصــول  علــى جنســية و جــواز ســفر ســانت كيتــس و نيفيــس فــي فتــرة تتــراوح مــا بيــن 4 و 6 

أشــهر تقريبــًا و ذلــك عــن طريــق واحــد مــن الخيــارات اآلتيــة:

 1- صندوق النمو المستدام:
“الحد األدنى 150,000 $”

يتضمن هذا الخيار دفع مبلغ غير قابل لإلسترداد 
لصندوق النمو المستدام، يعتمد المبلغ المدفوع 

على عدد أفراد األسرة و يبدأ من 150,000 دوالر 
أمريكي لمقدم طلب واحد.

 2- إستثمار عقاري معتمد:
“الحد األدنى 200,000 $”

يتضمن هذا الخيار شراء عقارات بقيمة مالية ال 
تقل عن 200,000 دوالر أمريكي، و هذا الخيار قد 

تم إطالقه في أبريل 2018 الستخدامه في مشاريع 
المنتجعات الفاخرة الجديدة. تعتمد الدفعة على 

قيمة العقار و ال يتم بيعه إال بعد 7 سنوات.

يمكنم دائمًا التواصل للحصول على استشارة مجانية من أحد مستشارينا
لمعرفة المبلغ المطلوب لك وألسرتك.

خيارات الحصول ىلع الجنسية
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تكلفة البرنامج:

150,000 $ لمقدم طلب فردي. 	
25,000 $ إضافية لمقدم طلب مع زوجه. 	
10,000 $ إضافية لألبناء الذين مازالوا تحت  	

مسؤولية اآلباء ماديًا )أقل من 30 سنة( للفرد.

الرسوم األخرى:

250 $ رسوم الطلب / الفرد. 	
500 $ رسوم جواز السفر / الفرد. 	
50 $  إلعداد شهادة التسجيل / الفرد. 	

رسوم العناية الواجبة:

مقدم الطلب الرئيسي 7,500 $. 	
الزوج / الزوجة 4,000 $.  	
المعالون )+16 سنة( 4,000 $. 	
الوالدان المعاالن )+55 سنة( 4,000 $ للفرد. 	

الرسوم المهنية يتم تقديمها عند الطلب.

صندوق النمو المستدام:
ــتدام،  ــو المس ــدوق النم ــترداد لصن ــل لالس ــر قاب ــغ غي ــع مبل ــار دف ــذا الخي ــن ه يتضم
ــي  ــة 150,000 دوالر أمريك ــدأ بقيم ــرة، و تب ــراد األس ــدد أف ــى ع ــة عل ــد الدفع تعتم

ــد. ــب واح ــدم طل لمق

العملية السريعة ذات 60 يومًا:

هـي خيـار سـريع متوفـر يتيـح للمسـتثمرين إنجـاز 
طلبهـم خـــالل 60 يومًا، وفيمـا يلـي رسـوم هـذا 

الخيـار:
 

25,000 $ لمقدم الطلب الرئيسي. 	
20,000 $  للزوجة أو لكل معال )+16 سنة(. 	

تعلن سانت كيتس و نيفيس عن عرض 
لمدة ستة أشهر بقيمة 150.000 دوالر 

أمريكي  لعائلة مكونة من أربعة أفراد و 
ذلك في إطار صندوق التنمية المستدامة.

كل معال مؤهل إضافي: مساهمة غير 
قابلة لالسترداد بقيمة 10.000 $

1
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ــارك  ــروع ب ــي مش ــتثمارية ف ــة اإلس ــة الحص قيم
حيــاة ســانت كيتــس 220,000 $ باإلضافــة لمبلغ  

ــتثمارية. ــة اإلس ــجيل الحص ــة تس 11,000$ قيم

رسوم اإلنجاز:

35,000 $ لمقدم طلب فردي. 	
20,000 $  للزوج / الزوجة. 	
10,000 $  للمعالون/للفرد. 	

الرسوم األخرى:

250 $ رسوم الطلب / الفرد. 	
500 $ رسوم جواز السفر / الفرد. 	
50 $  إلعداد شهادة التسجيل / الفرد. 	

رسوم العناية الواجبة:

مقدم الطلب الرئيسي 7,500 $. 	
الزوج / الزوجة 4,000 $.  	
المعالون )+16 سنة( 4,000 $. 	
الوالدان المعاالن )+55 سنة( 4,000 $ للفرد. 	

الرسوم المهنية يتم تقديمها عند الطلب. 

ملحوظة في غاية األهمية:

إذا كان االســـتثمار العقـــاري هـــو خيـــارك، فأنـت 
حـــر فـي القيـــام برحلـــة إلـى ســـانت كيتـس و 
نيفيـــس لمراجعـة خيـــارات العقـــارات المتاحـة، 
أو اإلستعانة بمجموعـــة متنوعـــة مـــن كتيبـــات 
شـركتنا و خطـط التطويــر فــي ســان كيتــس 
و نيفيــــس المتوفــــرة لدينـــا بـداًل مـــن القيـام 

برحلـة إلـــى هنـاك.

اإلستثمار العقاري المعتمد:
يتضمن هذا الخيار شراء عقارات بقيمة مالية ال تقل عن 200,000 دوالر أمريكي،  

هذا الخيار قد تم إطالقه في أبريل 2018 الستخدامه في مشاريع المنتجعات الفاخرة 
الجديدة. تعتمد الدفعة على قيمة العقار و ال يتم بيعه إال بعد 7 سنوات. 2
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مشروع بارك حياة سانت كيتس
PARK HAYATT ST. KITTS

ــن  ــس ع ــانت كيت ــاة س ــارك حي ــروع ب ــم مش يأتيك
منطقــة  فــي  اســتراتيجي  شــريك  أبــرز  طريــق 
شــرقي الكاريبــي لشــركة الكاريبــي لإلســتثمار 
واالستشارات »رينج ديفيلوبمنتس« المطــــور األبــــرز 
فــــي ســــوق الفنــــادق ذات العالمــــات التجاريــــة 
الشــــهيرة، والتــــي يتــــم تمويلهــــا مــــن خــالل 
ــتثمار،  ــاس االســ ــى أســ ــية علــ ــج الجنســ برنامــ

علــــى مســــتوى منطقــــة شــــرقي الكاريبــــي.

يعـد فنـدق بـارك حيـاة سـانت كيتـس مـن أحـد أرقـى 
الفنــــادق المطلــة علــى البحــــر الكاريبــي فــي 
خليــج بانانــــا، فبهــذا الخليــج شــــواطئ مذهلــة 
حيــث يقــع فـي الطـرف الجنـوب الشـرقي لجزيـرة 
سـانت كيتـــس ويطـل علـى مناظـــر جزيـرة سـانت 

الخالبــة. ونيفيـس  كيتـس 

يفخــــر بــــارك حيــــاة ســــانت كيتــــس بتقديــــم 
134 غرفــــة وعـــدد مـن الوحـــدات الســـكنية، وهـذا 
المنتجـــع الفخـم ســـيتضمن علـى معمـــار معاصـر 
مـــع مصـــدر الهـــام مـــن صــور مــن مشــاريع »رينــج 
طـــراز  الكاريبــي  منطقــة  فــي  ديفيلوبمنتــس« 

ــتعمرات. صور من مشاريع »رينج ديفيلوبمنتس« في منطقة الكاريبيالمسـ
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سيتمتع المستثمر في مشاريعنا العقارية بـ:

حصة إستثمارية في فندق 5 نجوم. 	

عائد من الدخل السنوي من بداية  	
المشروع.

جميع الفوائد المرتبطة بالحصول علي  	
جنسية سانت كيتس ونيفيس.

األمان في التعامل مع مطور عالمي  	
وعالمات تجارية معترف بها عالميًا.

التسجيل في برنامج الوالء لمشغلي  	
الفنادق أصحاب الشريحة العليا والذي 

يتيح لك الوصول /الدخول إلى النوادي 
المفضلة والحصول على أسعار مميزة 

في الفنادق حول العالم.
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دخول بدون تأشيرة إلى
+150 دولة وإقليم

-الصومال
تونس
إثيوبيا
أوغندا

كوت ديفوار*

كينيا
موريتانيا*

الرأس األخضر
جزر القمر*

-السينغال

الغابون
جامبيا

بتسوانا
غينيا-بيساو

ليسوتو

مدغشقر
ماالوي

موريشوس
موزمبيق*

رواندا*

سيشل*
تنزانيا

التوغو
زامبيا

زيمبابوي
سيراليون

األمريكتـان

أفريقيا

البرازيل
تشيلي

كولومبيا 
البيرو

أنتيغوا 
وباربودا

البهاماس
باربادوس

بليز
كوستاريكا

بونير

بوليفيا*
اإلكوادور
كوراساو

السلفادور
كوبا

أنغيال
مونتسرات

برمودا
جواتيماال

الهندوراس
جزر مارشال

فنزويال
جزر تركس و 

كايكوس
األرجنتين

أروبا
جزر فيرجن 
البريطانية

سينت 
أوستاتيوس

سانت مارتن
سانت هيالنا

األوروغواي
جزر كايمان

سابا
جمهورية 

الدومنيكان
جرينادا
جويانا

هايتي
جامايكا

نيكاراجوا*
جزر بيتكيرن

بنما
غينيا الفرنسية

- دومينيكا

سانت لوسيا
سانت فنسنت 

والجريندين
سورينام

ترينيداد وتوباجو
سانت بارتيليمي

ماليزيا
كوريا الجنوبية

هونج كونج
سنغافورة 

الهند**
- إندونيسيا
المالديف*

األردن*
فلسطين*

لبنان
قطر

الفلبين
بولينيزيا 

 الفرنسية

الوس*
ماكاو*

إيران*
نيبال*

كمبوديا*
سريالنكا*

تيمور الشرقية*

بنغالديش*
أوزباكستان

فيجي
جزر نييوي
كاليدونيا 

الجديدة
ميكرونوسيا

كيريباس
باالو

ناورو
ساموا

جزر سولومون
كيريباتي

توفالو فانواتو

آسـيــــا وأوقيانوسيا

بريطانيا
ألمانيا

إيطاليا
فرنسا

النمسا
بلجيكا
تركيا*
أيرلندا

أوكرانيا
كوسوفو

ليختنشتين

إسبانيا
البرتغال

هولندا
السويد

الدنمارك
النرويج

فنلندا
كرواتيا

روسيا
جوادلوب 

مولدوفا 

سويسرا
التشيك

قبرص
موناكو
إستونيا

المجر
آيسلندا

البوسنة
بيالروس 

جزر فارو
جرينالند

مقدونيا
بولندا
ألبانيا

اليونان
التفيا

ليتوانيا
لوكسمبورج

مالطا
الجبل األسود

جزيرة ريونيون
مارتينيك

أندورا
رومانيا

سان مارينو
جبل طارق

جزر كوك
سلوفاكيا

بلغاريا 
سلوفينيا

صربيا
سانت بييرو 

واليس وفوتونا

أوروبــــا
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يُرجى العلم بأن وحدة الجنسية من خالل االستثمار )CIU( قد تطلب مستندات/معلومات إضافية.

الملحق أ
قائمة بالمستندات المطلوبة لمتابعة تقديم طلبك:

منظر أمامي كامل للوجه والكتفين عن  	
قرب 70% إلى 80% من الصورة.

يجب التقاط الصورة بدون نظارات. 	

يجب أن تنظر إلى األمام في إتجاه الكاميرا  	
وعيناك مفتوحتان وأال يكون هناك شعر 

يغطي عينيك.

يجب التقاط الصورة بتعبير محايد وأن يكون  	
الفم مغلقًا )بدون نظرة ضاحكة أو عابسة(.

نصائح مهمة 
بخصوص صور 
نماذج الطلب

يجب أن تكون الصورة طبيعية وغير معدلة  	
بأي طريقة، وذات خلفية بيضاء وواضحة 

المعالم.

أبعاد الصورة 35x45ملم بجودة عالية  	
وملونة ومطبوعة على ورق عالي الجودة.

جميع الصور متطابقة من كافة األوجه. 	

يجب أن تكون الصورة حديثة وتم التقاطها  	
خالل األشهر الستة الماضية.

مسودة من نماذج الطلبات “ستقدمها لكم الشركة”.. 1

صور من جواز السفر، مشتملة على صفحة تأشيرة . 2
اإلقامة السارية )حيثما ينطبق( لكل من:

مقدم الطلب الرئيسي.	 
الزوج/الزوجة واالبناء )حيثما ينطبق(.	 

السيرة الذاتية التفصيلية:. 3
اإلسم.	 
الجنسية.	 
العنوان “السكني والبريدي” وأرقام الهاتف وعناوين 	 

البريد اإللكتروني.
المناصب الوظيفية التي تم توليها، بما في ذلك 	 

تفاصيل المهام والمسؤوليات.

شهادات الميالد “صور موثقة أو مصدقة” لكل من:. 4
مقدم الطلب الرئيسي.	 
الزوج/الزوجة واألبناء )حيثما ينطبق(.	 

صور من بطاقة الهوية الوطنية “صور موثقة أو مصدقة”:. 5
مقدم الطلب الرئيسي.	 
الزوج/الزوجة واألبناء فوق سن 18 عامًا )حيثما ينطبق(.	 

أصل فاتورة الخدمات التي تحتوي على عنوان سكن . 6
مقدم الطلب الرئيسي.

عقد الزواج “صورة موثقة أو مصدقة” )حيثما ينطبق(.. 7

خطابين مرجعيين، أحدهما من شركة تعمل معها واآلخر . 8
من البنك الخاص بك.

خطاب تأكيدمن جهة العمل ) إذا كان مقدم الطلب . 9
الرئيسي موظفًا (.

 شهادة تسجيل نشاط تجاري / رخصة تجارية موثقة . 10
صادرة من الحكومة المحلية تؤكد تسجيل النشاط 

التجاري ) إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا (.

الشهادات العلمية “مطلوب نسخ مصدقة فقط وليس . 11
األصول، إذا كانت متوفرة” لكل من:

مقدم الطلب الرئيسي.	 
األبناء من سن 16 إلى 18 عامًا عليهم تقديم إفادة 	 

أصلية من مدرستهم تؤكد بأنهم يدرسون بدوام كامل.

قرار مشفوع بقسم لدعم طلب كل معال )باستثناء . 12
الزوج/الزوجة( يزيد عمره عن 18 عامًا.

مستندات الطالق/الحضانة )حيثما ينطبق(.. 13

عدد 8 صور شخصية بحجم صورة جواز السفر:. 14
مقدم الطلب الرئيسي.	 
الزوج/الزوجة واألبناء  )حيثما ينطبق(.	 

شهادة أو مستندات الخدمة العسكرية الموثقة.. 15

 النسخة األصلية لشهادة الحالة الجنائية لكل دولة . 16
أقمت فيها ألكثر من ستة أشهر خالل العشر سنوات 

الماضية: 
مقدم الطلب الرئيسي.	 
الزوج / الزوجة واألطفال فوق سن 16 عامًا )حيثما ينطبق(.	 

 تقرير طبي عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . 17
لجميع أفراد األسرة.
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