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نبذة عن َكريبي لخدمات الهجرة™
َكريبي لخدمات الهجرة هي شريكك الجدير بالثقة للحصول على الجنسية عن طريق االستثمار .فنحن
نساعد األفراد والعائالت على الحصول على الجنسية وجواز السفر الثاني .ونلتزم في عملنا باالمتثال
التام للوائح الحكومية ،كما نضع احتياجاتك و احتياجات عائلتك ،في مقدمة أولوياتنا ،كما نضمن لك
تجربة تمتاز بالسالسة والشفافية بشكل سري و سريع.
كما يقدم لك مستشاري شركة َكريبي استشارة أولية مجانية تمكنك من تحديد البرنامج االستثماري
األمثل لك ولعائلتك من اجل الحصول علي الجنسية وجواز السفر.

ملاذا َكريبي لخدمات الهجرة
إن إجراءات التقديم على الجنسية الثانية من خالل شركة َكريبي لخدمات
الهجرة هي عملية سلسة وبسيطة ،حيث سيقوم أحد خبراءنا بمساعدتك خطوة
بخطوة ابتداء من تقديم االستشارة املجانية ،تحديد البرنامج املناسب لك وحتى
الحصول علي الجنسية وجواز السفر الثاني.

الكفاءة والفعالية
نقدم لك تجربة شاملة سلسة ،تبدأ من مرحلة االستشارة حتي الحصول على الجنسية
والجواز الثاني ،حيث يتيح لنا النموذج التشغيلي املعتمد تنفيذ جميع العمليات املطلوبة
في املواعيد املحددة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

الخبرة و الثقة
قدمت شركة َكريبي لخدمات الهجرة املساعدة للعديد من رجال األعمال و أسرهم عبر
السنوات املاضية فرصة الحصول علي الجنسية و جواز السفر الثاني ،حيث أتاح لهم
ذلك العديد من فرص السفر و اإلقامة واالستثمار بالعديد من الدول من ضمنها دول
االتحاد األوروبي و بريطانيا.

الشفافية و املصداقية
نتمتع بسمعة ال تضاهي فيما يتعلق للحصول على الجنسية عن طريق االستثمار .نحن
خصيصا وف ًقا الحتياجات كل عميل ،وذلك في
نعمل بشفافية كاملة ونوفر حلوالً مصممة
ً
دائما بالقوانني واللوائح الحكومية.
ظل التزامنا التام
ً
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حقائق سريعة

س€€ان€€ت ك €€يتس

ن€€ €يفيس

العاصمة:
باستير )سانت كيتس( وشارلستون )نيفيس(

العملة:
دوالر شرق الكاريبي

الحكومة:
ديمقراطية برملانية في ظل ملكية دستورية

املساحة:
 176كم) 2سانت كيتس(
 93كم) 2نيفيس(
اللغة الرسمية:
اإلنجليزية
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الجزيرة األم لجزر الهند الغربية
يعد اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس ذو األجواء الشاعرية الخالبة ،والذي يُعرف أكثر باسم سانت كيتس
ونيفيس ،الدولة السيادية األصغر في األمريكتني .كما تعد من ضمن الوجهات األكثر سحرا ً وروعة في منطقة
الكاريبي .وتعد ثقافتها النابضة بالحياة النابعة عن تأثيرات الكاريب األصليني ،واإلسبان ،والفرنسيني،
والبريطانني ،وتراث مزارع السكر واملوقع االستراتيجي بمحاذاة مسارات الرحالت البحرية الرائجة ،وراء نجاحها
السياحي املتألق في املنطقة.
وقد كانت سانت كيتس ونيفيس أول مجموعة
جزر في الكاريبي استعمرها األوروبيون .
وتولي الحكومة تركيزا ً هائالً على تعزيز النقل
الجوي الدولي إلى سانت كيتس ونيفيس .ويدير
مطار روبرت إل برادشو الدولي في جزيرة
سانت كيتس بالفعل رحالت مباشرة إلى
الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،واململكة
املتحدة باإلضافة إلى باقي منطقة الكاريبي.
أما مطار فانس دبليو آموري الدولي فيقدم
خدماته لجزيرة نيفيس.
كما اعتمدت الدولة الجزرية استراتيجية سياحية
مربحة ترتكز على اجتذاب املسافرين املوسرين،
وبناء مشروعات سياحية مستدامة واالستثمار
في القطاعات املتخصصة مثل اإلبحار
باليخوت ،والجولف ،والغوص ،واالجتماعات،
والحوافز ،واملؤتمرات ،واملعارض.
تتمتع سانت كيتس ونيفيس بواحد من أسرع معدالت
النمو االقتصادي بني دول األمريكتني ،وينسب
الفضل لبرنامج الجنسية عن طريق االستثمار
في إحداث تأثير قوي في تنمية البلد.
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ملاذا سانت كيتس ونيفيس
كانت سانت كيتس ونيفيس رائدة برنامج الجنسية عن طريق االستثمار في عام .1984حصلت سانت
كيتس ونيفيس على استقاللها عن اململكة املتحدة في عام  .١٩٨٣وعلى الرغم من ذلك ،فإنها ما زالت
ممثلة من قبل البرملان البريطاني الديمقراطي ،وال تزال الحكومة تعد جز ًءا من رابطة الكومنولث البريطانية
وتنضوي تحت التاج البريطاني من خالل امللكة إليزابيث الثانية كرئيس للدولة ،فيما يرأس الحكومة فيها

مزايا جنسية سانت كيتس ونيفيس
• جنسية مدى الحياة .األحفاد أيضا ً مؤهلون للتقدم للحصول على الجنسية.
• دخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من  150بلدا ً بما في ذلك
منطقة شنغن ،واململكة املتحدة ،وهونغ كونغ ،وسنغافورة.
• ال تشترط سانت كيتس ونيفيس التنازل عن جنسيتك الحالية ،مما يتيح لك حمل جنسية مزدوجة.
• عدم اشتراط اإلقامة قبل معالجة الطلب ،أو خاللها ،أو بعدها ،مع الترحيب بالزيارات.

• إمكانية تضمني أفراد األسرة واملعالني املسموح بهم في طلب الجنسية الخاص بك )االبناء الغير
متزوجني تحت سن ال  ٣٠سنة و الوالدين املتفاعدين من عمر ال  ٥٥سنة( .
• العملة املحلية ،دوالر شرق الكاريبي ،مربوطة بالدوالر األمريكي ،مما يمنحك ويمنح أعمالك األمان إلى
جانب املزايا املالية.
• سانت كيتس ونيفيس عضو في مجموعة الكاريبي ) ،(CARICOMمما يمنح ميزة حرية الحركة
والعمل )للمواطنني ذوي الكفاءة واملهارة( وممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم الجمركية في الدول
الكاريبية الـ 15واألقاليم التابعة لها .
• سانت كيتس ونيفيس عضو في األمم املتحدة ودول الكومنولث وتعد جز ًءا من رابطة الكومنولث
البريطانية وتنضوي تحت التاج البريطاني من خالل امللكة إليزابيث الثانية كرئيس للدولة.
• ال تفرض ضرائب على الدخل املكتسب في جميع أنحاء العالم.
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إمكانية دخول  55%من دول العالم
تقدم الدول التالية إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول ملواطني سانت كيتس ونيفيس:
ألبانيا
أندورا
أنغيال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
أرمينيا
أروبا
النمسا
الباهاما
بنغالديش
بربادوس
بلجيكا
بليز
برمودا
بوليفيا
بونير
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
البرازيل
الجزر البريطانية
بلغاريا
كمبوديا
الرأس األخضر )نيب(
جزر كايمان
تشيلي
جزر القمر
كولومبيا
كوستا ريكا
كرواتيا
كوبا
كوراكاو
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
جيبوتي )نيب(
دومينيكا
جمهورية الدومنيكان
اإلكوادور
مصر
السلفادور
استونيا
جزر صناعية
فيجي
فنلندا
فرنسا
غيانا الفرنسية
الجنوبي أحد أبناء الجنوب ،أيضا،
أنتاركتيكا ،إسالند
بولينيزيا الفرنسية
غامبيا
جورجيا
أملانيا
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جبل طارق
اليونان
األرض الخضراء
غرينادا
جوادلوب
غواتيماال
غينيا بيساو
غيانا
هايتي
الكرسي الرسولي
هندوراس
هونغ كونغ
اليونان
أيسلندا
أندونيسيا
إيران )تطبق الشروط(
أيرلندا
إيطاليا
جامايكا
األردن )نيب(
كينيا
كيريباس
كوسوفو
الوس )نيب(
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مقدونيا
مدغشقر
ماالوي
ماليزيا
جزر املالديف
مالطا
مارتينيك
موريشيوس
ميكرونيزيا
موناكو
الجبل األسود
مونتسيرات
موزمبيق
نيبال )نيب(
هولندا واألقاليم
كاليدونيا الجديدة
نيكاراغوا
نيوي
النرويج
باالو
بناما

بيرو
الفلبني
جزيرة بيتكيرن
بولندا
البرتغال
جمع شمل
رومانيا
سابا
ساموا
سان مارينو
السنغال
سيشيل
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
كوريا الجنوبية
إسبانيا
سانت بارتيليمي
سانت لوسيا
سانت مارتن
القديس مارتن
سانت أوستاتيوس
سانت هيالنة
سانت بيير وميكلون
سانت فينسنت والغرينادين سورينام
سورينام
السويد
سويسرا
تايوان
تنزانيا
تيمور الشرقية
ليذهب
تونغا
ترينداد وتوباغو
تونس
ديك رومي
جزر تركس وكايكوس
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اململكة املتحدة
أوروغواي
فانواتو
مدينة الفاتيكان
فنزويال
واليس وفوتونا
روسيا
زامبيا
زيمبابوي
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الخيارات االستثمارية
الخيار األول :املساهمة في صندوق التنمية املستدامة التابع للحكومة ))SGF
ُيطلب القيام بمساهمة في صندوق التنمية املستدامة ) ،(SGFوهو عبارة عن صندوق استثماري تابع للحكومة تخضع
ملراقبة مستقلة.
مقدم طلب مفرد:

 000,150دوالر أمريكي

الزوج أو الزوجة:

 000,25دوالر أمريكي

عائلة مكونة من  4أفراد

 195,000دوالر أمريكي

معال إضافي مؤهل )بدون االشقاء(

 10,000دوالر أمريكي

اآلباء واألجداد املعالون أكبر من  55عاما ً:

 10,000دوالر أمريكي

إضافة األخ أو األخت حتي عمر ال 30عام

 20,000دوالر أمريكي

الخيار الثاني :االستثمار العقاري:
يمكن القيام باستثمار في عقار مخصص بقيمة ال تقل عن  200000دوالر أمريكي من مطور معتمد تتأهل
لالستثمار للحصول على الجنسية ويمكن إعادة بيع العقار بعد  7سنوات باالضافة الى الرسوم الحكومية
التالية:

مقدم طلب مفرد:

 000,35دوالر أمريكي

الزوج أو الزوجة:

 20,000دوالر أمريكي

طفل معال بعمر 17- 0عاما ً:

 10,000دوالر أمريكي

إضافة األخوات حتي عمر ال 30عام

 40,000دوالر أمريكي
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الرسوم االخرى للتقديم:
رسوم التدقيق األمني للمقدم االساسي  +الرسوم البنكية

 700,7دوالر أمريكي

رسوم التدقيق األمني للمعالني الذين يبلغون  16عاما ً فأكثر  +الرسوم البنكية )للشخص(

 100,4دوالر أمريكي

رسوم التدقيق األمني للمعالني الذين تحت  16عاما ً  +الرسوم البنكية )للشخص(
رسوم جواز السفر )للشخص(
رسوم شهادة الجنسية )للشخص(
رسوم استمارات تقديم الطلب )للشخص(

 50دوالر أمريكي
 355دوالر أمريكي
 50دوالر أمريكي
 250دوالر أمريكي

الشروط واملتطلبات
 .1ان يبلغ املقدم الرئيسي  18عاما ً.
 .2ان يمتلك جميع املقدمني سجل جنائي نظيف.
 .3ان ُيثبت املقدم الريئيسي امتالكه للمبلغ الذي ينوي استثماره.
 .4ان يكون جميع املقدمني غير حاصلني على رفض دخول من البلدان التي و ّقعت سانت كيتس ونيفيس معها
اتفاقيات بهذا الخصوص.
* ستقوم شركة كاريبي بإعداد تقديرات تكاليف محددة ومحدثة للعمالء على أساس كل حالة على
حدة في وقت تقديم الطلب.

*تجري شركة كاريبي عملية تأهيل مسبق .في حالة رفض وثائق مقدم الطلب ،ترد شركة كاريبي
رسوم االستشارة بالكامل.
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خطوات التقديم
يمكنك الحصول على الجنسية والجواز في خالل  ٤الى  ٦اشهر في معظم الحاالت .يمكن تقديم الطلبات لبرنامج
جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق االستثمار فقط من خالل وكالء الحكومة املعتمدين.

مرحلة تجميع األوراق
الخطوة ا إلى الخطوة ) 3أسبوعني(

مرحلة املراجعة والفحص
الخطوة  4إلى الخطوة  4 - 3) 6أشهر(

مرحلة اإلستالم
الخطوة  7إلى الخطوة ) 9شهرين(

خطوة :1

التأهيل املسبق ملقدم الطلب .

خطوة :2

إعداد الوثائق املطلوبة.

خطوة :3

سداد رسوم العناية الواجبة والرسوم املنطبقة أو حجز
االستثمار العقاري.

خطوة :4

تقديم طلب الحصول على الجنسية إلى وحدة الجنسية.

خطوة :5

تقوم الحكومة بفحص الطلب من خالل التحقق الدقيق
من الخلفية ببذل العناية الواجبة.

خطوة :6

تُمنح املوافقة على الجنسية.

خطوة :7

يُنفذ استثمار الجنسية لحكومة سانت كيتس ونيفيس أو
يتم سداد االستثمار العقاري للمطور.

خطوة :8

منح شهادة الجنسية و جواز السفر.

خطوة :9

سداد املدفوعات النهائية ذات الصلة عند استالم جواز
السفر.

* يشير اإلطار الزمني السابق إلى عمليات التقديم
النمطية .وقد تتباين األطر الزمنية بحسب كل حالة.
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الوثائق املطلوبة:
•

نسخة واضحة من جواز السفر

•

نسخة واضحة من شهادة امليالد

•

إثبات عنوان السكن ) نسخة من فاتورة كهرباء أو مياه مكتوب فيها عنوان املنزل او نسخة من عقد ايجار او
خطاب مختوم إثبات عنوان من محامي(

•

نسخة واضحة من بطاقة الهوية او بطاقة شخصية سارية املفعول

•

نسخة واضحة من اإلقامة )إذا كنت مقيم في أي بلد غير بلدك األم(

•

نسخة واضحة من عقد الزواج /شهادة الطالق

•

نسخة واضحة من شهادة الجامعة ان وجدت

•

السيرة الذاتية )متضمنة كل تاريخك العملي( -إن وجدت

•

نسخة واضحة من الرخصة التجارية اذا كنت رجل أعمال تملك تجارة خاصة فيك او مساهم في شركة

•

نسخة واضحة من عقد التأسيس او الشراكة ان وجد

الوثائق األصلية املطلوبة للتسليم:
•

خطاب من مكان العمل إذا كنت موظف )أصل(

•

خطاب تزكية من محامي أو محاسب او دكتور موقعه ومختومة )اصل(  -سيتم تزويدكم بنموذج الخطاب الحقا في إيميل

•

خطاب تعريف بالحساب من بنك تعامل معه مدة ال تقل عن عامني )أصل(

•

كشف الحساب البنكي ألخر  12شهر من حسابك الشخصي أو الشركة إذا كانت هيا مصدر الدخل الرئيسي )أصل(

•

شهادة حسن سيرة و سلوك من البلد الذي ولدت فيه والدولة الذي تحمل جنسيتها و اي دولة أقامت فيها  6أشهر أو أكثر
خالل ال  10أعوام املاضية )اصل(

•

صورة شخصية بااليميل بحيث تكون ذات جودة عالية )) (High Resolutionخلفية بيضاء ،مالبس داكنة ،حجاب اسود
اذا كانت محجبة ،غير مبتسم ،االذان واضحة ومن غير حلق ،نبتة الشعر واضحة ،والشعرغير نازل على الوجه(

•

استمارات تقديم الطلب  -سوف نرسل لكم جميع االستمارات و الرسائل الذي يجب توقيعه لتسليم امللف بعد استالم
جميع النسخ املطلوبة أعاله باإليميالت املطلوبة

•

الفحوصات الطلبية املطلوبة )فحص اإليدز (HIV
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سانت كيتس ونيفيس

تواصل مع شركة َكريبي لخدمات الهجرة
ابدأ رحلتك باستشارة مجانية
سيساعدك فريق خبراء شركة َكريبي لخدمات الهجرة الجنسية عن طريق االستثمار على إيجاد أفضل الباقات
و الخيارات املمكنة التي تناسبك وتناسب احتياجات عائلتك.

للتواصل معنا



 1802برج ويستبري ،الخليج التجاري دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة
UAE ,Dubai ,Business Bay ,Westburry Tower 1802



+971 55 557 5578

971585008888+



info@karibi.com



@KaribiImmigrationServices



@karibimigration



karibiimigrationservices

KARIBI IMMIGRATION SERVICES

www.karibi.com
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الجنسية الثانية ..الخيار األول.
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