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اإلقامة الدامئة يف سنغافورة

جمهورية سنغافورة ، التي يُشار إليها أحيانًا باسم مدينة األسد ، هي دولة مدينة ذات سيادة يف جنوب رشق آسيا. تتكون أرايض سنغافورة من جزيرة رئيسية واحدة إىل جانب 62 جزيرة 

أخرى. ُمنذ اإلستقالل ، أدى إستصالح نِطاق واسع من األرايض إىل زيادة حجم اإلسِتصالح اإلجاميل بنسبة ٪23 )130 كيلومرت مربع( ، وقد غطًت سياسة التخضري هذه الجزيرة ذات الكثافة 

الُسكانية العالية بالنباتات االستوائية والحدائق العامة والحدائق.

معلومات عامة ومزايا

تحتل سنغافورة املرتبة الخامسة يف ُمؤرِش التنمية البرشية لألُمم املُتَِحدة ولديها 	 

ثالث أعىل نصيب للفرد من الناتج املحيل اإلجاميل.

يتم تصنيفها بدرجة عالية يف التعليم ، والرعاية الصحية ، ومتوسط الُعمر املُتوقَع ، 	 

ونوعية الحياة ، والسالمة الشخصية ، واإلسكان.

تُعتَب مبثابة مالذ رضيبي.	 

تصنيفها يشمل : الدولة »األكرث جاهزية للتكنولوجيا« ، »ثالث أكب سوق رصف 	 

أجنبي« ، »ثالث أكب مركز مايل« ، و »ثالث أكب مركز لتكرير النفط والتجارة«

تُعتَب »ثاين أكرث دولة تنافُسية« يف العامل.	 

األهلية:

الزوج / الزوجة واألطفال غري املتزوجني )أقل من 21 سنة( ملواطن سنغافوري / 	 

إقامة سنغافورة الدامئة

اآلباء املُسنني ملواطن سنغافوري  	 

حاميل اذون العمل / املرور	 

املُستَثِمرين	 

مالحظة: للُمستَثِمرين ، ُيِكنهم التقدم للحصول عىل إقامة دامئة يف إطار برنامج 

املُستَثِمر العاملي 

) جي أي يب (

ُمَتطلِبات اإلستثامر مبوجب ) جي أي يب ( إخرت أحد الخيارات التالية

إستثامر عىل األقل 2.5 مليون دوالر سنغافوري يف كيان تُجاري جديد أو يف توسيع 	 

عملية تُجارية قامئة.

إستثمر ما ال يقل عن 2.5 مليون دوالر سنغافوري يف صندوق ) جي أي يب ( 	 

يُستَثَمر يف الرشكات التي مقرها سنغافورة.

www.globalworldcitizenship.com
mailto:info%40globalworldcitizenship.com?subject=
www.globalworldcitizenship.com


Tel:      +41 44 218 51 85
E-mail: info@globalworldcitizenship.com
Site:     www.globalworldcitizenship.com

Global World Citizenship
Loewenstrasse 20
8001 Zurich, Switzerland

األهلية لطلب ) جي أي يب ( 

يجب أن يكون لدى املُستَثِمر سجل أعامل كبري.	 

يجب أن يكون لدى املُستَثِمر خلفية ناجحة يف مجال األعامل. 	 

معايري التقييم لطلب ) جي أي يب ( 

ما ال يقل عن ثالث سنوات من ِسجل ريادة األعامل الُحرة واألعامل التُجارية 	 

ويجب أن يتم تقديم بيانات مالية ُمدقَقة للرشكة خالل السنوات الثالث املاضية.

يجب أن تكون أعامل الرشكة واحدة أو أكرث من الصناعات التالية: )هندسة 	 

الطريان ، الطاقة البديلة / التكنولوجيا النظيفة ، السيارات ، املواد الكيميائية 

، األعامل اإلستهالكية ، اإللكرتونيات ، الطاقة ، الخدمات الهندسية ، الرعاية 

الصحية ، منتجات وخدمات ، الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد ، 

الهندسة البحرية ،  اإلعالم والرتفيه ، التكنولوجيا الطبية ، تكنولوجيا النانو ، املوارد 

الطبيعية ،  األمن و السالمة ، الفضاء ، الشحن ، األدوية والتكنولوجيا الحيوية ، 

الهندسة الدقيقة ، الخدمات املَِهنية ، األعامل الفنية ، األعامل الرياضية ، املكاتب 

العائلية والخدمات املالية(.

يجب أن يكون ُمعَدل دوران الرشكة 50 مليون دوالر سنغافوري عىل األقل يف 	 

السنة التي تسبق الطلب ُمبارشة وعىل األقل 50 مليون دوالر سنغافوري سنويا يف 

املتوسط   ملدة ثالث سنوات تسبق الطلب مبارشة.

بالنسبة لرشكة خاصة ، يجب أن يكون ُمَقِدم الطلب لديه ما ال يقل عن 30 ٪ من 	 

أسهم الرشكة.

الرسوم الحكومية

رُسوم الطلب 7,000 دوالر سنغافوري )للُمستَثِمرين(	 

لألشخاص العاديني ، 100 دوالر سنغافوري ، 10 دوالرات سنغافورية سنويًا ، 30 	 

دوالر سنغافوري )إصدار إذن دخول ، ترصيح إعادة الدخول ، تأشرية(

الفوائد واملزايا

يحق للُمقيم الدائم رِشاء العقارات بأسعار معقولة عن طريق دفع نصف رسوم 	 

الدمغة فقط

املُقيم الدائم  يكون مُؤَهل للتقُدم بطلب للحصول عىل الجنسية السنغافورية 	 

بعد عامني من وجود اإلقامة الدامئة - تخضع ملوافقة الهجرة ونِقاط التفتيش يف 

سنغافورة

حاميل جوازات السفر يف سنغافورة لديهم عدد قليل جدا من ُمتطلِبات تأشرية 	 

السفر يف جميع أنحاء العامل ويكنهم التمتع بالسفر بدون تأشرية إىل وجهات 

عديدة مثل الواليات املُتَِحدة األمريكية واململكة املُتَِحدة وأوروبا.

سيتم تطبيق املُشاَركة اإللزامية يف صندوق اإلدخار املركزي و يحق للمواطن 	 

الدائم سحب أموال صندوق اإلدخار املركزي إذا قََرر ُمغادرَة سنغافورة والتخيل 

عن وضعية اإلقامة الدامئة.

املُستندات املطلوبة

ُمنَجز بالكامل: منوذج 4 )لألشخاص العاديني( ، منوذج ) جي أي يب (  للتقديم 	 

اإللكرتوين )للُمستَثِمرين(

للُمسَتثِمرين: 

التعهد بالرشوط واألحكام الخاصة ب ) جي أي يب ( 	 

منوذج إعالن لخطة اإلستثامر املُقرتَحة يف النموذج ) ب (  	 

تفاصيل دفع رسوم الطلب يف النموذج )يس( - مع نسخة من قسيمة عملية الدفع  	 

منوذج إعالن قانوين	 

وثائق داعمة أخرى	 

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لهيئة الهجرة ونقاط التفتيش. 

ال ترتددوا يف اإلتصال بنا للحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأن خدماتنا والرسوم.
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