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اإلقامة يف ُجُزر البهاما

معلومات عامة ومزايا

ال توجد رضيبة  ثروة أو رضيبة مرياث أو رضيبة هبة أو رضيبة دخل أو رضيبة 	 

رشكات

الحد األدىن من ُمتطَلِبات اإلقامة: ال يشء ُمحَدد لُسلطات جزر البهاما  	 

ُمناخ صديق لإلستثامر مع إختيار جيد من املؤسسات املالية مثل البنوك ، ورشكات 	 

اإلئتامن ، ورشكات التأمني ، وُمَقدمي خدمات الرشكات ، إلخ.

اإلستقرار السيايس واإلقتصادي	 

وجود البنوك الخاصة ذات الُسمعة العاملية	 

موقع ُمالئِم عىل بُعد نصف ساعة طريان من ميامي مع رحالت مبارشة إىل لندن 	 

وتورنتو ونيويورك واملدن الرئيسية األخرى

الحياة يف ُجُزر البهاما ُمبِهجة بشكل خاص ، مع البيئة املعيشية املُشِمسة 	 

واملُسَتخية والُسكان الودودين

اإلقامة الدامئة

تسمح اإلقامة الدامئة لغري ُمواطني ُجُزر البهاما باإلقامة الدامئة يف ُجُزر البهاما ، 

ومتريرهم بحرية من خالل الهجرة ، وتكون صالحة ملدى الحياة.

ُمتطَلِبات اإلستثامر

إستثامر 500,000 دوالر أمرييك يف إقامة كاملة اإلنشاء )األرايض الشاغرة أو 	 

األعامل لن تكون كافية(

إذا كان اإلستثامر أعىل من 1,500,000 دوالر أمرييك ، فسيتم تطبيق »التتبُع 	 

الرسيع« يف وقت املُعاَملة

الرسوم  

الرسوم الحكومية: 10,000 دوالر أمرييك	 

رسوم املُعاَملة: 100.00 دوالر أمرييك	 

ُجُزر البهاما هي دولة ُمستقلة ذات سيادة ، وأنجح مركز مايل دويل يف منطقة الكاريبي ، تتمتع بدميُقراطية برملانية ُمستِقرة عىل ِغرار النظام الربيطاين. هناك ثالثة أنواع من اإلقامة املُتاحة 

لألجانب: ترصيح اإلقامة الدائم ، ترصيح اإلقامة السنوي واإلقامة السنوية لبطاقة مالك املنزل.
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اإلقامة السنوية

يَسَمح الترصيح السنوي لغري البهاميني الراغبني يف اإلقامة يف ُجُزر البهاما بالقيام بذلك 

عىل أساس سنوي. وفقاً لسياسة الحكومة ، يجوز لغري البهاميني الدخول إىل ُجُزر الباهاما 

كزائر لفتة أولية تصل إىل شهرين ، وخالل هذه الفتة مُيِكن للزائر التقُدم بطلب لإلقامة.

الرسوم

رسوم حكومية: 1,000 دوالر أمرييك . لكل شخص	 

رسوم املُعاَملة: 100 دوالر أمرييك. لكل شخص	 

بطاقة مالك املنزل

غري البهاميني الذين مَيلِكون منازل ثانية يف ُجُزر البهاما مُيِكُنُهم التَقُدم بطلب للحصول 

عىل بطاقة اإلقامة السنوية ملالك املنزل. هذه البطاقة قابلة للتجديد سنوياً وتهدف 

إىل تيسري الدخول إىل ُجُزر البهاما بأقل قدر من اإلجراءات الشكلية. يحق لحامل هذه 

البطاقة  زيارة ُجُزر البهاما لإلقامة ملدة عام واحد.

الرسوم

الرسوم الحكومية: 250 دوالر أمرييك.	 

املُستندات املطلوبة

منوذج طلب الهجرة )موثق بطابع بقيمة 10 دوالر أمرييك(	 

نُسخة ُموثًقة من جواز السفر	 

صورتان بحجم صور جواز السفر مع توقيع يف الخلف	 

صورة ُموثًقة من شهادة امليالد )اإلقامة الدامئة فقط(	 

نُسخة ُموثًقة من شهادة ميالد الوالد )للقارصين( )إقامة دامئة فقط(	 

صورة ُموثًقة من شهادة الزواج )لألزواج( )إقامة دامئة فقط(	 

شهادة رشطة – البحث الجنايئ  تغطي اإلقامة ملدة خمس سنوات 	 

شهادة طبية مع توقيع / ختم املكتب	 

عدد 2 شخص مرجعي سواء محامي \ محاسب	 

َمرِجع بنيك للتَحُقق من القيمة اإلقتصادية )استشهاداً بالرقم(	 

تأكيد ما إذا كان ُمقِدم الطلب لديه منزل يف ُجُزر البهاما )نسخة من عقد اإليجار 	 

أو سند(

مجموعة كاملة من بصامت األصابع ملُقِدم الطلب	 

يُرجى ُمالَحظة أن موافقة اإلقامة هي لتقدير ُسلطات الهجرة.

يتم تطبيق تكاليف إضافية عىل املُعالني وأفراد األرسة وتختلف مع ُعمر الشخص.

يرجى اإلتصال بنا للحصول عىل عرض أسعار ُمَفًصل والرسوم.

مُيكَنك العثور عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لحكومة ُجُزر البهاما.
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