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مواطنة سانت كيتس ونيفيس

معلومات عامة ومزايا

سهولة الحصول عىل جواز السفر الثاين والجنسية ألفراد عائلتك	 

تستغرق عملية تقديم الطلب 90 يوًما تقريبًا	 

سيتم إبالغ املُتقِدمني بحالة طلباتهم من خالل ُمَمثلُهم	 

السفر بدون تأشرية لجميع دول اإلتحاد األورويب -  شينغن مبا يف ذلك سويرسا 	 

واململكة املُتَِحدة وأيرلندا

ال تحتاج إقامة أو زيارة لسانت كيتس    	 

ُمعفاة من الرضائب - ال توجد رضائب عىل الدخل أو رضائب عىل الرثوة أو 	 

املرياث

املواطنة مدى الحياة     	 

الخصوصية يف بلد ِسلمي صغري	 

فوائد الجنسية املزدوجة	 

ُمالحظة: اليس أي يب ال يقبل املُتقدمني من إيران واليمن ونيجرييا ، بغض النظر عن 

املكان الذي يعيشون فيه.

ُمتطلِبات اإلستثامر )اخرت أحد الخيارات التالية(

تربعات خريية غري قابلة لإلسرتداد بقيمة ال تقل عن 250,000 دوالر أمرييك 	 

ملؤسسة تنويع صناعة السكر )اس أي دي إف( باإلضافة اىل دفع رسوم املُعاملة. 

تُطَبق رسوم إضافية قدرها 50,000 دوالر أمرييك عىل األرسة املُصاِحبة )عىل سبيل 

املثال ، الزوجان وطفلني(

إستثامر عقاري قابل لإلسرتداد بقيمة ال تقل عن 400,000 دوالر أمرييك باإلضافة 	 

إىل دفع رسوم تسجيل ورسوم أخرى. يتم تطبيق رسوم إضافية عىل أي من أفراد 

األرسة املُرافقني )انظر أدناه(

ُمساهمة غري قابلة لإلسرتداد يف صندوق إغاثة اإلعصار مببلغ 150,000 دوالر 	 

أمرييك ملُقِدم طلب واحد أو ألرسة مكونة من أربعة أفراد )ُمقِدم الطلب الرئييس 

، والزوج ، واثنني من املُعالني(. مطلوب مبلغ إضايف قدره 25,000 دوالر أمرييك 

لكل ُمعال إضايف. ُمالحظة: هذا العرض حتى 30 مارس 2018 فقط.

سانت كيتس ونيفيس هي دولة ثُنائية - الجزيرة تقع بني املحيط األطليس والبحر الكاريبي. لدى حكومة سانت كيتس ونيفس برنامج »املواطنة عن طريق اإلستثامر« طويل 

األمد يجتذب األجانب الذين يساهمون بشكل كبري يف تنمية البالد. ميكن للُمستَثِمرين جنبا إىل جنب مع أي فرد من أفراد األرسة التأهل مبارشة للحصول عىل الجنسية من 

خالل اإلستثامر ، إما عن طريق التربُع أو اإلستثامر يف رشاء العقارات.
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العملية املَُعَجلة 60 يوًما - سانت كيتس ونيفيس : 

ُمقِدم الطلب الرئييس: 25,000 دوالر أمرييك

املُعال أكرب من 16 عاًما: 20,000 دوالر أمرييك

 

مالحظة: تنطبق تكاليف إضافية عىل املُعالني وأفراد األرسة وتختلف مع ُعمر الشخص. 

يتم تطبيق رسوم وكيل إضافية. يرجى اإلتصال بنا للحصول عىل عرض أسعار ُمَفَصل 

والرسوم  

جميع الوثائق املذكورة أعاله يجب أن تكون باللغة اإلنجليزية ، موثَقة وُمصًدقة من ِقبَل 

التصديقات

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لربنامج الجنسية عن طريق اإلستثامر 

ال ترتددوا يف اإلتصال بنا ملزيد من التفاصيل.

املُستندات املطلوبة:

 شهادة الفحص الجنايئ من الرشطة. إذا كنت تعيش يف أي بلد آخر خالل . 1

السنوات العرش املاضية ، فعليك الحصول عىل »شهادة عدم وجود سجل 

جنايئ« يف جميع البلدان التي عشت فيها يف السنوات العرش املاضية. إذا 

كنت يف الواليات املُتَِحدة ، فستحتاج إىل الحصول عىل ترصيح رشطة من 

املُحافظة ومكتب التحقيقات الفيدرايل. يرجى ُمالحظة أن شهادات الرشطة 

يجب أال تزيد ُمدتها عن ستة أشهر عن الوقت الذي تُقِدم فيه طلب 

الجنسية الخاص بك.

شهادة امليالد األصلية لكل شخص.. 2

الوثائق التي ليست باللغة اإلنجليزية يجب أن ترَُتَجم ترجمة رسمية   . 3

شهادة طبية ونتائج إختبار  فريوس نقص املناعة البرشية )ال يتجاوز عمرها . 4

ثالثة أشهر(  

نسخة ُمَصًدقة من شهادة الزواج. 5

خطابيني مرجعيني من املرَصَفيني أو املُحامني أو ُمحاسب قانوين )ال يتجاوز . 6

ثالثة أشهر(

ستة صور فوتوغرافية بحجم 35 × 45 ملم تقريبًا ، تم التقاطها خالل . 7

الستة أشهر املاضية 

الرسوم الحكومية

املُساعدات الخريية

املُعالون اإلضافيون ، بغض النظر عن العمر: 25,000 دوالر أمرييك

رسوم العناية الواجبة:

ُمقِدم الطلب الرئييس 7,500 دوالر

املُعال أكرب من 16 عاًما: 4,000 دوالر أمرييك

إستثامر عقاري

ُمقِدم الطلب الرئييس: 50,047 دوالر أمرييك

الزوج / الزوجة من ُمقِدم الطلب الرئييس: 25,047 دوالر أمرييك

املُعالون أقل من 18 عاًما: 25,047 دوالًرا أمريكيًا

رسوم العناية الواجبة:

ُمقِدم الطلب الرئييس 7,500 دوالر

املُعال أكرب من 16 عاًما: 4,000 دوالر أمرييك
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