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فانواتوا    نبذة عن  َكريبي لخدمات الهجرة™

 َكريبي لخدمات الهجرة هو 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 لخدمات الهجرة استشارة أولية مجانية تمكنك من تحديد البرنامج

االستثماري األمثل لك ولعائلتك من اجل الحصول علي الجنسية وجواز السفر.

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 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
 نعمل بشفافية كاملة ونوفر حلوالً مصممة خصيًصا وفًقا الحتياجات كل عميل، وذلك في

ظل التزامنا التام دائًما بالقوانني واللوائح الحكومية.

ملاذا َكريبي لخدمات الهجرة
إن إجراءات التقديم على الجنسية الثانية من خالل شركة َكريبي 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. 
 



فــانــواتــوا

 حقائق سريعة

 العملة:
فاتو فانواتي

 

 العاصمة:
بورت فيال

تقع في الجانب الجنوبي من جزيرة فاتي
املساحة:

 12189 كم 2 (4706 ميل
 مربع) (157)

 الحكومة:
ديمقراطية برملانية موحدة

اللغة الرسمية:
البسالما واإلنجليزية والفرنسية
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 الجزيرة األم لجزر الهند الغربية

 في ثمانينيات القرن التاسع عشر فرضت
 فرنسا واململكة املتحدة سيطرتهما على أجزاء
 من البالد وفي عام 1906 اتفقتا على إطار
 عمل إلدارة مشتركة لألرخبيل باسم هبريدس
 الجديدة. نشأت حركة االستقالل في العقد
 1970 وظهرت جمهورية فانواتو في عام

.1980 

 بعد دخول الواليات املتحدة األمريكية الحرب العاملية
 الثانية في عام 1941م، أصبحت جزر نيو

 هبريدز قاعدة حربية مهمة. بدأت حركة املطالبة
 باالستقالل في الجزيرة في الستينيات من

 القرن العشرين امليالدي. في 30 يوليو 1980م
 أصبحت الجزر تعرف بأُمة فانواتو املستقلة. في

 سنة 1987 أصاب إعصار شديد مصحوب
 بالرعد واملطر فانواتو مما أّدى إلى حدوث

خسائر كبيرة.

جغرافيا

 تأخذ جزر فانواتو شكل الرقم 7 في هيئة سلسلة تمتد
 حوالي 800 كم من الشمال إلى الجنوب، عبارة

 عن أرخبيل فانواتا مكون من 80 جزيرةمنها
 67 آهلة، تحتل على مساحة بحرية تغطي

 900,000 كم. مناخ األرخبيل رطب. تغطي
 الغابة 75% من ترابة. 14 من هذه الجزر

 مساحتها أكثر من 100 كم2، سبعني منها فقط
 مأهول بالسكان. أكبر جزيرتني في فانواتو هما

 إسبيريتو سانتو (3956 كم2)، وماالكوال
 (2041 كم2). أغلب جزر فانواتو جبلية

 وبركانية. مناخها استوائي أو شبه استوائي.
 أكبر مدن فانواتو هي بورت فيال، وهي أيضاً

عاصمتها.

 فانواتو أو رسميًا جمهورية فانواتو (بالبسالما:Ripablik blong Vanuatu)، هي دولة جزيرة تقع في جنوب
 املحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا
و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.

 أول من سكن فانواتو هم الشعوب امليالنيزية. بينما وصل أوائل األوروبيني لزيارة الجزر ضمن أعضاء البعثة
 اإلسبانية بقيادة فرنانديس دي كييروس والذي حط في إسبيريتو سانتو في 1605.
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ملاذا فانواتوا

مزايا جنسية فانواتوا

عملية تقديم مباشرة وسريعة.

 • دخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 130 بلداً بما في ذلك منطقة شنغن،
  واململكة املتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة.

 •  تجيز ازدواجية الجنسية.

ال تفرض ضرائب على الدخل املكتسب في جميع أنحاء العالم.

ال توجد متطلبات للسفر أثناء عملية التقديم و ال توجد متطلبات إقامة فعلية للحصول على الجنسية.

 إمكانية تضمني أفراد األسرة واملعالني املسموح بهم في طلب الجنسية الخاص بك. •

يُعد أسرع برنامج جنسية استثمارية في العالم في الوقت الحالي ، حيث تستغرق اإلجراءات منذ تسليم •
امللف إلى إصدار شهادة الجنسية من شهرين إلى ثالثة أشهر

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

 تم تأسيس برنامج دعم التنمية من قبل حكومة فانواتو في العام 2017. ويكمن الهدف من البرنامج في إتاحة
 وتسهيل جذب املستثمرين األجانب، حيث قامت فانواتو بإصدار كافة األنظمة والتشريعات الالزمة وإدخالها حيّز

التنفيذ دعماً لهذا البرنامج.
 بل إن فانواتو ذهبت إلى حد تغيير دستورها لالعتراف بالجنسية املزدوجة التي يكن معترفاً بها إلى أن تم تغيير

الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء البرملان في ديسمبر من  العام 2012.
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 135 إمكانية دخول 
دولة من دول العالم

شارع لوسيا
سانت فنسنت وجرينادينز

ترينداد وتوباغو
 هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصني

الشعبية اإلدارية الخاصة)
ماكاو

جزر فاروس
األرض الخضراء
غيانا الفرنسية

جزر الهند الغربية الفرنسية
مايوت

كاليدونيا الجديدة
جمع شمل

سانت بيير وميكلون
واليس وفوتونا

جزر كوك
ناقص

أكروتيري وديكيليا
أنغيال
برمودا

إقليم املحيط البريطاني الهندي
جزر فيرجن البريطانية

جزر كايمان
جزر فوكالند
جبل طارق
مونتسيرات

جزر بيتكيرن
جزيرة أسنسيون

سانت هيالنة
تريستان ديكونها

 جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش
الجنوبية
كوسوفو

شمال قبرص
فلسطني

صوماليالند
أوسيتيا الجنوبية

ترانسنيستريا
 
 
 
 
 
 

سورينام
كمبوديا
الهند
إيران

فلسطني
الوس

ماليزيا
جزر املالديف

ميانمار
نيبال

الفلبني
دولة قطر
سنغافورة
سيريالنكا

تيمور ليشتي
فيتنام
األردن
بنني

بوتسوانا
جزر الرأس األخضر

جزر القمر
جيبوتي

إيسواتيني
أثيوبيا
غامبيا

غينيا بيساو
كينيا

ليسوتو
مدغشقر
مالوي

موريشيوس
موزمبيق
رواندا

سيشيل
السنغال

سيرا ليون
الصومال
تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زمبابوي
فيجي

كيريباتي
جزر مارشال
ميكرونيزيا
جزيرة باالو

بابوا غينيا الجديدة
ساموا

جزر سليمان
توفالو

أنتيغوا وبربودا
جزر البهاما

بربادوس
كوبا

دومينيكا
غرينادا
هايتي

جامايكا
مونتسيرات

النمسا
بلجيكا

جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
أملانيا
اليونان
هنغاريا
أيسلندا
إيطاليا
التفيا

ليختنشتاين
ليتوانيا

لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
أندورا
أرمينيا

بيالروسيا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جورجيا
أيرلندا
مولدوفا
موناكو

الجبل األسود
رومانيا

االتحاد الروسي
سان مارينو

اململكة املتحدة
مدينة الفاتيكان

بربادوس
بليز

بوليفيا
بوليفيا

كوستا ريكا
االكوادور
السلفادور

غيانا الفرنسية
غواتيماال
هندوراس
نيكاراغوا

بنما
بيرو

تقدم الدول التالية إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول ملواطني سانت كيتس ونيفيس:
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جميع البنود املذكورة أعاله ال تشمل رسوم املعالجة، العناية الواجبة، ورسوم التطبيق
 

7700 دوالر أمريكي  رسوم التدقيق األمني للمقدم االساسي + الرسوم البنكية

4100 دوالر أمريكي  رسوم التدقيق األمني للمعالني الذين يبلغون 16 عاماً فأكثر + الرسوم البنكية (للشخص)

50 دوالر أمريكي  رسوم التدقيق األمني للمعالني الذين تحت 16 عاماً + الرسوم البنكية (للشخص)

335 دوالر أمريكي رسوم جواز السفر (للشخص)

50 دوالرأمريكي  رسوم شهادة الجنسية (للشخص)

250 دوالرأمريكي رسوم استمارات تقديم الطلب (للشخص)

* رسوم استشارية و قانونية

الرسوم االخرى للتقديم:

الشروط واملتطلبات 

مقدم الطلب املفرد يبدأ من 130,000 دوالر أمريكي.1.

125 دول ال تتطلب تأشيرة.2.

3-4 أشهر إلتمام اإلجراءات.3.

تتأهل العائلة بموجب استثمار واحد.4.
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االستثمارية الخيارات

(DSP) الخيار األول: برنامج دعم التنمية
 لكي تحصل على جنسية فانواتو عن طريق برنامج دعم التنمية يلزم على املستثمر التبرع بمبلغ 130,000 دوالر أمريكي
 لصندوق التنمية، وذلك في حال كان املستثمر يتقدم بطلب فردي للحصول على الجنسية، في حني يجب أن تتبرع عائلة

مكونة من أربعة أفراد بما ال يقل عن 180,000 دوالر أمريكي.
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الخطوات

 يمكنك الحصول على الجنسية والجواز في خالل ٤ الى ٦ اشهر في معظم الحاالت. يمكن تقديم الطلبات لبرنامج
جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق االستثمار فقط من خالل وكالء الحكومة املعتمدين.

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 فانواتوا أو يتم سداد 
.االستثمار العقاري للمطور

خطوة 7:

منح شهادة الجنسية و جواز السف 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.

مرحلة تجميع األوراق
الخطوة ا إلى الخطوة 3 (أسبوعني)

مرحلة املراجعة والفحص
الخطوة 4 إلى الخطوة 6 (شهر)

مرحلة اإلستالم
الخطوة 7 إلى الخطوة 9 (شهر)

خطوات التقديم  
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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 رخصة قيادة السيارة ان وجدت•

نسخة واضحة من شهادة الجامعة ان وجدت•

إثبات ان كان لديكم ممتلكات مثل عقار أن وجد•

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

الفحوصات الطبية املطلوبة - سوف نرسل لكم النماذج واالستمارات املطلوبة •
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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

https://karibi.com/ar/

@KaribiImmigrationServices

karibiimigrationservices

@karibimigration

KARIBI IMMIGRATION SERVICES













 تواصل مع شركة  َكريبي لخدمات الهجرة

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

mailto:info@karibi.com
https://karibi.com/ar/


الجنسية الثانية.. الخيار األول.
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سانت كيتس ونيفيس

http://www.karibi.com
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