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سانت لوسيا مواطنة

معلومات عامة ومزايا

الجنسية األكرث حرصية من خالل برنامج الجنسية عن طريق اإلستثامر يف منطقة 	 

البحر الكاريبي تسمح ل 500 ُمتقدم فقط يف السنة

تُصَدر الجوازات يف غضون أربعة أشهر	 

ال توجد ُمتطلِبات للسفر إىل سانت لوسيا خالل عملية تقديم الطلب	 

ال توجد خربة تعليمية أو إدارية مطلوبة	 

ليس مطلوباً من املُتقِدم العيش والسكن يف الجزيرة   	 

الحد األدىن من ُمتطلِبات مستوى اإلستثامر املعقولة واملنطقية	 

رسوم املُعاملة واإلدارة غري ُمرتفعة السعر	 

الرسوم الحكومية

العناية الواجبة: 7,500 دوالر أمرييك	 

رسوم املُعاَملة: 2,000 دوالر	 

تُطبَق الرسوم اإلدارية عىل اإلستثامر العقاري أو اإلستثامر يف املشاريع املُعتَمدة: 	 

50,000 دوالر أمرييك

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

فرض رسوم وكيل إضافية. يرجى اإلتصال بنا للحصول عىل عرض أسعار ُمفَصل والرسوم.

ُمتطلِبات اإلستثامر )اخرت أحد الخيارات التالية(

التربع لصندوق سانت لوسيا الوطني لإلقتصاد: 200,000 دوالر أمرييك	 

اإلستثامر يف مرشوع عقاري ُمعتَمد: 300,000 دوالر أمرييك ، والتي يجب أن يتم 	 

اإلحتفاظ به ملدة خمس سنوات بعد منح الجنسية

اإلستثامر يف مرشوع ُمؤَسيس ُمعتَمد: 3,500,000 دوالر أمرييك ، إمتثااًل إلنشاء ما 	 

ال يقل عن ثالث وظائف دامئة جديدة

الجزيرة الكاريبية – سانت لوسيا، تقع بجوار بربادوس ومارتينيك ، أطلقت رسميا سانت لوسيا برنامج الجنسية عن طريق اإلستثامر. اإلستثامر املؤِهل  يجب أن يستويف الحد األدىن 

لإلستثامر إما يف صندوق سانت لوسيا الوطني لإلقتصاد أو مرشوع عقاري ُمعتَمد أو مرشوع مؤسسة ُمعتَمد.
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الفوائد واملزايا

جواز سفر سانت لوسيا يسمح بالسفر دون  تأشرية أو التأشرية عند الوصول إىل 	 

121 دولة وإقليم ، مبا يف ذلك اململكة املُتَِحدة وهونغ كونغ وسنغافورة ودول 

منطقة شنغن.

ال رضائب لغري املقيمني	 

تَعَتِف سانت لوسيا بالجنسية املُزَدوجة حتى تتمكن من اإلحتفاظ بجنسيتك 	 

الحالية

صالحية جواز السفر هي خمس سنوات. وميكن تجديده بسهولة مقابل رسوم 	 

ُمنخِفضة ملرة واحدة ومع تأكيد اإلستثامرات األولية

سانت لوسيا - عضو يف الكومنولث ، والتي تؤهل املواطنني للحصول عىل إمتيازات 	 

ُمعينة يف اململكة املُتَِحدة ودول الكومنولث األخرى

تَُعد سانت لوسيا مكانًا جذابًا للعيش وإمتالك منزل ثاٍن ، مع وصالت طريان جوية 	 

ممتازة إىل أمريكا الشاملية وكندا وأوروبا

ال توجد قيود عىل أي جنسية	 

ُمتطلِبات الجنسية عن طريق اإلستثامر - سانت لوسيا

يجب أن يكون ُعمر ُمقِدم الطلب عىل األقل مثانية عرش )18( سنة ، و	 

يجب تقديم كل الوثائق واملعلومات املطلوبة 	 

يجب أن تُثِبت املوارد املالية ل 3,000,000 دوالر أمرييك. 	 

املُستندات املطلوبة

شهادة صحية فيام يتعلق بكل ُمقِدم طلب وُمعال ُمَؤهل	 

شهادة الفحص الجنايئ من الرشطة من بلد ميالد ُمقِدم الطلب ومن أي بلد آخر 	 

يُقيم فيه ُمقِدم الطلب ألكرث من عام واحد خالل السنوات العرش السابقة لتاريخ 

تقديم الطلب

خطاب مرجعي َمرَصيف	 

تفاصيل وأدلة عىل اإلستثامر املَُؤَهل املُقتَح	 

نُسخة ُمصدقَة من شهادة الزواج )إن وجدت( 	 

نُسخة ُمصدقَة من شهادة الطالق )إن وجدت(	 

نُسخة ُمصدقَة من دليل تغيري اإلسم )إن وجدت(	 

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

ال تتددوا يف اإلتصال بنا ملزيد من التفاصيل.
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