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سانت لوسیا

 َكريبي لخدمات الهجرة هو شريكك الجدير بالثقة للحصول على الجنسية عن طريق االستثمار.
 فنحن نساعد األفراد والعائالت على الحصول على جواز سفرهم الثاني. ونلتزم في عملنا

 باالمتثال التام للوائح الحكومية، كما نضع احتياجاتك في اعتبارنا بينما نقدم لك عملية تمتاز
بالسالسة والشفافية بشكل سري.  

 

كفء وفعال
 تجربة شاملة سلسة، من مرحلة االستشارة إلى الحصول على الجنسية. يتيح لنا

النموذج التشغيلي الذي نعتمده تنفيذ جميع العمليات املطلوبة في املواعيد املحددة.

جدير بالثقة
 أمضى فريقنا املعتمد دولياً عشرات السنوات في إقامة عالقات طويلة املدى مع الهيئات

الحكومية والحفاظ عليها.

خبير
 نتمتع بسمعة ال تضاهي فيما يتعلق بتخصص الجنسية عن طريق االستثمار. تستعني

 شبكتنا العاملية من الشركاء بقدر هائل من املعلومات العميقة املتخصصة للتغلب على أي
عقبات قد تطرأ.

ملاذا َكريبي لخدمات الهجرة™

 نحن نرافقك عبر عملية ال تكلف أي جهد يذكر  للحصول على حل الجنسية 
املخصص لك الذي ترغبه.

   نبذة عن َكريبي لخدمات الهجرة™



ســانــت لـــوســـيا

حقائق سريعة
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العملة:
 دوالر شرق الكاريبي

العاصمة:
كاستريس

املساحة:
6162 كم

 الحكومة:
ديمقراطية برملانية في ظل ملكية دستورية

اللغة الرسمية:
اإلنجليزية



هيلني جزر الهند الغربية

 وتعد القمم الشاهقة لجبال بيتون أحد أماكن الجذب
 األكثر إبهاراً في سانت لوسيا وأحد مواقع

 التراث العاملي وفقاً ملنظمة اليونيسكو.

 كان مطار هيوانورا الدولي يستخدم كمطار
 عسكري للواليات املتحدة خالل الحرب العاملية
 الثانية ويمتاز اليوم باتصاله الوثيق بالواليات
 املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وكندا،

 وأوروبا، وجزر كاريبية أخرى. .

 يمكن إيجاد الجاكو أو ببغاء سانت لوسيا فقط
 في الجزيرة وهو يعد رمزاً على التنوع

 البيولوجي الثري واملتفرد الذي تفتخر به سانت
 لوسيا.

 وقد جذب تطوير البنية التحتية ،واملشهد السياسي
 املستقر، والعمالة ذات املستوى التعليمي
 املرتفع، مستويات متزايدة من االستثمار

األجنبي خالل السنوات األخيرة.

 يعد الصراع العنيف بني الفرنسيني والبريطانيني على سانت لوسيا، والذي أدى إلى تغيير السيادة على الدولة
 الكاريبية 14 مرة، شهادة على الجمال األخاذ الذي تتمتع به الجزيرة. تمتاز سانت لوسيا بطبيعة بكر تنال

 استحسان كل من محبي الطبيعية واملغامرات، بسواحلها الساحرة ومنتجعاتها الفاخرة ومرافئها التي تجعلها
أحدث ساحة لالسترخاء والترفيه للمشاهير واألثرياء.
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ملاذا سانت لوسيا

مزايا الحصول على جنسية سانت لوسيا

• عملية تقديم سريعة ومباشرة.

 • دخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 125 دولة بما في ذلك هونغ كونغ، واململكة املتحدة، ودول شنغن.

• ال تشترط سانت لوسيا التنازل عن جنسيتك الحالية، مما يتيح لك حمل جنسية مزدوجة.

 .• عدم اشتراط اإلقامة قبل معالجة الطلب أو خاللها أو بعد الحصول على الجنسية.

 يعد برنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق االستثمار أجدد برنامج يُطلق في منطقة الكاريبي، حيث بدأ تنفيذه
في يناير2016 وينظمه قانون الجنسية عن طريق االستثمار رقم 14 الذي تم إقراره عام 2015.
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 • يمكن لجميع املتقدمني التقديم لألزواج واملعالني اإلضافيني (األبناء املعالني أقل من 25 عاماً واآلباء أو األجداد
 املعالني أكبر من 65 عاماً) كجزء من طلب مفرد.

 • العملة املحلية، دوالر شرق الكاريبي، مربوطة بالدوالر األمريكي، مما يمنحك ويمنح أعمالك األمان إلى جانب
 املزايا املالية.

 •  سانت لوسيا عضو في مجموعة الكاريبي (CARICOM)، مما يمنح ميزة حرية الحركة والعمل (للمواطنني
 ذوي الكفاءة واملهارة) وممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم الجمركية في الدول الكاريبية الـ15 واألقاليم

التابعة لها.

.•  سانت لوسيا عضو في األمم املتحدة ودول الكومنولث.

•  ال تفرض ضرائب على الدخل املكتسب في جميع أنحاء العالم.



 إمكانية دخول
%66 من دول العالم

 الفلبني
 بولندا

 رومانيا
 ساموا

سان مارينو
  السنغال

 جزر سليمان
الصومال

 كوريا الجنوبية
 سانت كيتس ونيفيس

  سانت لوسيا
 سانت لوسيا
 سينت مارتن

 سانت فينسنت والغرينادين
 سنغافورة
 إسبانيا
 سورينام

 سوازيالند
السويد
 سويسرا
 تنزانيا
  هولندا

  تيمور - ليشتي
 ليذهب
 تونغا

 ترينداد وتوباغو
 تونس
توفالو
أوغندا  

اململكة املتحدة  
 فانواتو

مدينة الفاتيكان  
فنزويال
 زامبيا

 زيمبابوي

 

 غرينادا
غواتيماال

غيانا
هايتي  

هندوراس  
هونغ كونغ

اليونان  
أيسلندا
إيران  

إيطاليا  
جامايكا  
األردن  
كينيا  

 كيريباس
الوس
التفيا  

 ليسوتو
 ليتوانيا

 لوكسمبورغ
 مدغشقر
ماالوي
 ماليزيا

جزر املالديف  
 مالطا

موريشيوس
 موريتانيا

 ميكرونيزيا
موناكو

موزمبيق
نيبال

نيكاراغوا
النرويج

باالو
بناما
بيرو

أندورا  
  أنتيغوا وبربود

األرجنتني  
أرمينيا  
النمسا  
  الباهاما

بنغالديش  
بربادوس  
 بلجيكا

 بليز
بوليفيا

بوتسوانا
 بلغاريا

بوروندي
كمبوديا  

 الرأس األخضر
 جزر كايمان

تشيلي
كولومبيا  

جزر القمر  
كوستا ريكا  

كرواتيا  
كوبا  

كوراكاو  
 قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك  
جيبوتي  
دومينيكا

 جمهورية الدومنيكان
 اإلكوادور

مصر
السلفادور
استونيا  
 فيجي
فنلندا  
 فرنسا
اليونان

تقدم الدول التالية إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول ملواطني سانت لوسيا:
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 تخضع القائمة أعاله للتغيير. يُرجى االتصال بالجهات الحكومية املعنية قبل القيام بأي ترتيبات للسفر إلى الدول
املذكورة أعاله.



 

 

الخيار األول: املساهمة في الصندوق االقتصادي الوطني

الخيار الثاني: االستثمار العقاري

 االستثمار العقاري في مشروع سبق املوافقة عليه بحد أدنى 300000 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى رسوم
 املعالجة الحكومية، ورسوم العناية الواجبة، وتسجيل العقار، والضرائب، ورسوم أخرى. يجب االحتفاظ بملكية

االستثمار العقاري ملدة ال تقل عن خمسة أعوام.

الخيار الثالث: االستثمار التجاري

 يمكن ملقدمي الطلب الرئيسيني املوافق عليهم وأسرهم املرافقة لهم االستثمار في سندات حكومة سانت لوسيا،
والتي تتباين قيمتها بحسب حجم األسرة. يجب االحتفاظ بملكية السندات لخمس سنوات.

 
 

100000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي

165000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة

190000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن

25000 دوالر أمريكي لكل معال إضافياملعالون اإلضافيون

معاييرالتأهيل للحصول على الجنسية: 
ان يبلغ املقدم الرئيسي 18 عاماً.

ان يمتلك جميع املقدمني سجل جنائي نظيف.

ان يُثبت املقدم الريئيسي امتالكه للمبلغ الذي ينوي استثماره.

ان يكون جميع املقدمني غير حاصلني على رفض دخول من البلدان التي وّقعت سانت كيتس ونيفيس معها اتفاقيات بهذا 
الخصوص.

6 2021 ©  َكريبي لخدمات الهجرة| جميع الحقوق محفوظة 

سانت لوسيا

الخيارات االستثمارية:

30,000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي

45,000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة

10,000 دوالر أمريكي لكل معالمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن

5,000 دوالر أمريكي لكل معالاملعالون اإلضافيون



 

الخيار الخامس: سندات اإلغاثة املتعلقة بـ كوفيد-19 (عرض لفترة محدودة)

 تم إنشاء هذا السند الخاص بإغاثة COVID-19 ابتداًء من 250،000 دوالر أمريكي هو سند حكومي ال يحمل
 فائدة وال يدفع مقدم الطلب أي رسوم معالجة له. يجب أن يكون السند مسجالً ويبقى باسم مقدم الطلب من تاريخ

اإلصدار األول. يتوفر خيار السندات هذا لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2021.
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 الخيار الرابع: االستثمار في مشروع مؤسسي

 املستثمر املفرد: استثمار بقيمة ال تقل عن 3.5 مليون دوالر أمريكي وتوفير ما ال يقل عن 3 فرص عمل. مجموعة
 مستثمرين (بحد أقصى 6 متقدمني مؤهلني) بقيمة 6 مليون دوالر أمريكي وتوفير ما ال يقل عن 6 فرص عمل،

 بحيث يقدم كل فرد استثماراً بحد أدنى 1 مليون دوالر أمريكي.

500000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي

535000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة

550000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن

25000 دوالر أمريكي لكل معال إضافياملعالون اإلضافيون

500000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي

535000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة

550000 دوالر أمريكيمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن

25000 دوالر أمريكي لكل معال إضافياملعالون اإلضافيون

 مقدم الطلب الرئيسي(كفالة حيازة ملدة خمس 
سنوات)

250000 دوالر أمريكي

 250,000 دوالر أمريكي، ويجب االحتفاظمقدم الطلب الرئيسي ( الزوج + الزوجة)
بالسندات ملدة 6 سنوات

 250,000 دوالر أمريكي، ويجب االحتفاظمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن
بالسندات ملدة 7 سنوات

 300,000 دوالر أمريكي، ويجب االحتفاظمقدم الطلب الرئيسي + الزوج أو الزوجة+ طفالن
بالسندات ملدة 5 سنوات

15,000 دوالر أمريكي لكل معالاملعالون اإلضافيون



رسوم مطبقة أخرى:

رسوم العناية الواجبة

7500 دوالر أمريكي مقدم الطلب الرئيسي

5000 دوالر أمريكي معال أكبر من 16 عاماً

رسوم إدارية حكومية (عقارات/مشروعات)

50000 دوالر أمريكي. مقدم الطلب الرئيسي

35000 دوالر أمريكي الزوج أو الزوجة

35000 دوالر أمريكي إبن معال بعمر 18 - 25 عاماً

35000 دوالر أمريكي والد معال بعمر يتجاوز 65 عاماً

25000 دوالر أمريكي معال أقل من 18 عاماً

رسوم معالجة غير قابلة لالسترداد

2000 دوالر أمريكي مقدم الطلب الرئيسي

1000 دوالر أمريكي معال أكبر من 16 عاماً
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 * 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.

 



التقديم والحصول على جواز سفر سانت لوسيا

التأهيل املسبق ملقدم الطلب . خطوة 1:

إعداد الوثائق املطلوبة. خطوة 2:

 سداد رسوم العناية الواجبة والرسوم املنطبقة أو حجز 
 االستثمار العقاري.

خطوة 3:

تقديم طلب الحصول على الجنسية إلى وحدة الجنسية. خطوة 4:

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

خطوة 5:

تُمنح املوافقة على الجنسية. خطوة 6:

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

خطوة 7:

منح شهادة الجنسية و جواز السفر خطوة 8:

 سداد املدفوعات النهائية ذات الصلة عند استالم جواز
السفر.

خطوة 9:

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

 * يشير اإلطار الزمني السابق إلى عمليات التقديم
النمطية. وقد تتباين األطر الزمنية بحسب كل حالة.
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مرحلة تجميع األوراق
الخطوة ا إلى الخطوة 3 (أسبوعني)

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

مرحلة اإلستالم
الخطوة 7 إلى الخطوة 9 (شهرين)
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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•

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 12 شهر 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 6 أشهر أو أكثر •

خالل ال 10 أعوام املاضية (اصل)

صورة شخصية بااليميل بحيث تكون ذات جودة عالية (High Resolution)  (خلفية 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 باإليميل

•(Urienفحص الدم - فحص ال -  HIV فحص اإليدز) الفحوصات الطبية املطلوبة
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سانت لوسيا

للتواصل معنا

1802 برج 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 

كيفية التواصل معنا

 سيساعدك فريقنا  العاملي من خبراء الجنسية عن طريق االستثمار على إيجاد أفضل الباقات و الخيارات املمكنة 
التي تناسبك وتناسب احتياجات عائلتك.

http://www.karibi.com


الجنسية الثانية.. الخيار األول.

w w w . k a r i b i . c o m

http://www.karibi.com
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