
املقدمة و�صحيفة الوقائع



�صفحة 1

�صانت كيت�ص و نيفي�ص: اأر�ص الفر�ص

اإحتاد جزر �صانت كيت�س و نيفي�س )�صانت كيت�س( هو عبارة عن دولة مكونة من جزيرة مزدوجة تقع يف جزر الهند الغربية الربيطانية. حيث تبعد هذه الدولة ما 

يقرب من 1300 ميل جنوب �صرق ميامي، فلوريدا وتبعد تقريبا ما بني 50 اإيل 70 ميل عن جزر �صانت بارت�س، و�صانت مارتني، واأنغواليا. جدير بالذكر اأن هذه 

الدولة الناطقة باللغة االإجنليزية قد ح�صلت علي اإ�صتقاللها من اململكة املتحدة يف عام 1983م ولكنها ال تزال ع�صوًا يف احتاد الكومنولث الربيطاين.

يبلغ عدد �صكانها 50.000 ن�صمة ويبلغ ن�صبة التعليم بها ما يزيد عن 95%. تبلغ م�صاحة الياب�صة علي هذه اجلزيرة 65 ميل مربع ويبلغ طول اجلزيرة تقريبا 18 

ميل وعر�صها حوايل 5 ميل. يبلغ اإجمايل الناجت املحلي ل�صانت كيت�س 550 مليون دوالر اأمريكي والعملة امل�صتخدمة بها هي دوالر �صرق الكاريبي والذي ي�صاوي 2.7 

من الدوالر االأمريكى. تتمتع �صانت كيت�س با�صتقرار �صيا�صي وحكومة دميوقراطية. تويل �صعادة ال�صيد/ دينزل ليويان دوجل�س رئا�صة الوزراء منذ عام 1995م.

ت�صمح دولة �صانت كيت�س لالأفراد باحل�صول علي اجلن�صية من خالل برنامج االإ�صتثمار الذي ترعاه احلكومة. فاالأ�صخا�س الذين تنطبق عليهم �صروط الربنامج 

يح�صلون علي اجلن�صية كاملة مبا يف ذلك جواز �صفر واإقامة دائمة وحق العمل بها. ُيعد هذا الربنامج اأقدم برنامج مواطنة ،واالأوحد عامليا يعتمد علي نظام 

اإقت�صادي والذي مت تطبيقه منذ عام 1984م. والطريق االأول للح�صول على اجلن�صية بالن�صبة لالأفراد هو القيام باإ�صتثمار ٢٢٠,٠٠٠ دوالر اأمريكي باإال�صافةاإيل 

امل�صاريف احلكومية يف بارك حياة �صانت كي�س.

جن�صية �صانت كيت�س: الفوائد العائدة علي امل�صتثمرين

احل�������ص���ول ع��ل��ي اجل��ن�����ص��ي��ة م����دي احل���ي���اة مب���ا يف ذل����ك ع����دد غ���ر حم����دد م���ن االأ����ص���خ���ا����س ال���ذي���ن ت��ع��ول��ه��م وي���ت���م ت������وارث اجل��ن�����ص��ي��ة علي   • 
مدي اأجيال، وال يجب علي الراغبني يف احل�صول علي اجلن�صية زيارة اجلزيرة اأو االإقامة عليها.  

احل�صول علي جواز �صفر بعد مرور من 90 اإيل 120 يوما تقريبا من تاريخ ملء طلب احل�صول علي اجلن�صية.  •

االإعفاء من �صريبة الدخل و�صريبة اأرباح راأ�س املال و�صريبة الهبة والرثوة و�صريبة املراث.  •

اإمكانية ال�صفر بدون تاأ�صرة  اإيل اأكرث من 130 دولة منها: اأ�صرتاليا، وبلجيكا، واململكة املتحدة، والدمنارك، وفنلندا، وفرن�صا، واأملانيا، واإيطاليا، واليونان،  • 
ولوك�صمبورج، وهولندا، والربتغال، واأ�صبانيا، ال�صويد، و�صوي�صرا، ومعظم دول اإحتاد الكومونولث الربيطاين.  

احل�صول علي اإقامة كاملة وحق العمل يف البلد.  •

ي�����ص��م��ح ب��احل�����ص��ول ع��ل��ي ج��ن�����ص��ي��ة م����زدوج����ة وم���ت���اح���ة جل��م��ي��ع اجل��ن�����ص��ي��ات وال ي�����ص��رتط اإع������الم دول�����ة امل���وط���ن ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��وان��ني امل��ع��م��ول   • 
بها يف دولة �صانت كيت�س.  

ن���ظ���ام ���ص��رائ��ب م��ب�����ص��ط ع��ل��ي ال�����ص��رك��ات ح��ي��ث اإن ال��ع��م��ل��ة يف ���ص��ان��ت ك��ي��ت�����س م��رت��ب��ط��ة ب����ال����دوالر االأم���ري���ك���ي، ك��م��ا اأن ال���ت���ج���ارة م���ع ك��ن��دا   • 
معفاة من ال�صرائب بينما التجارة مع دول الكاريبي معفاة من الر�صوم اجلمركية.  

�صمان احل�صول على تاأمني االأ�صرة بالن�صبة لالأزواج واالأطفال وكبار ال�صن من الوالدين والذين يح�صلون علي اجلن�صية كاملة.  •

�صهولة الو�صول من لندن ونيويورك وميامى وجزيرة �صارلوت انتيغوا و�صانت جوان واأجزاء خمتلفة من العامل.  •



�صفحة 2

عرو�س �صركة رينج ديفيلومبنت�س: منزلك، حريتك  

يخول اال�صتثمار يف امل�صروع العقاري اخلا�س بنا امل�صرتي احل�صول علي:

ح�صة اإ�صتثمارية يف فندق 5 جنوم.  •
عائد من الدخل ال�صنوي من بداية امل�صروع.  •

الفوائد املرتبطة باحل�صول علي جن�صية �صانت كيت�س.  •
االأمان يف التعامل مع مطور عاملي وعالمات جتارية معرتف بها عامليا.  •

ال����ن����وادي املف�صلة  ال���دخ���ول اإىل  ال���و����ص���ول/  ل���ك  ي��ت��ي��ح  ال��ع��ل��ي��ا وال�����ذي  ال�����ص��ري��ح��ة  اأ����ص���ح���اب  ال���ف���ن���ادق  ال�����والء مل�����ص��غ��ل��ي  ب��رن��ام��ج  ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف   • 
واحل�صول علي اأ�صعار مميزة يف الفنادق حول العامل.  

الفندق يعمل ب�صكل كامل و مفتوح ال�صتقبال ال�صيوف منذ 1 نوفمرب 2017

اال�صتثمار العقاري يف �صانت كيت�س وعملية تقدمي الطلبات 

نظرة عامة �صريعة

فيما يلي بيان بالتكلفة الأ�صرة مكونة من 4 اأ�صخا�س )غر �صاملة م�صاريف معاجلة الطلب(.

اإجمايل اال�صتثمار مت�صمنا م�صاريف الطلب وامل�صاريف احلكومية كما يلى:

ال�ـت�ك�ـل�ـف�ةال�ـــب�ــن�ـد

٢٢٠,000 دوالر اأمريكيثمن احل�صة 

 35.000 دوالر اأمريكيامل�صاريف احلكومية علي املتقدم االأ�صا�صي 

20.000 دوالر اأمريكيامل�صاريف احلكومية للزوجة

20.000 دوالر اأمريكي ) 10.000 دوالر لكل طفل (امل�صاريف احلكومية علي عدد 2 طفل

١١,٠00 دوالر اأمريكيالر�صوم احلكومية لت�صجيل احل�صة اال�صتثمارية

19.500 دوالر اأمريكي اأي 7500 األف دوالر اأمريكي لالأ�صا�صي و4000×3 للمعولني*ر�صوم التحريات والتق�صى

٣٢٥,٥00 دوالر أمرييكاإجمايل م�صاريف تكلفة اأ�صرة مكونة من اأربعة اأفراد

* تكلفة امل�صاريف القانونية تتباين بناء علي موقع امل�صتثمر وعدد اال�صخا�س الذين يعولهم.

* ال يتم دفع ر�صوم التحريات والتق�صى علي االأطفال ما دون �صن 16 �صنة.

* يتم ح�صاب تكاليف اإ�صافية على النماذج احلكومية وت�صديق امل�صتندات.

وبالن�صبةللم�صتثمرين لكي يح�صلوا علي اجلن�صية يجب اأن ي�صتثمروا راأ�س املال على االأقل ملدة 5 �صنوات.

ميكن بيع اال�صتثمارات فيما بعد كما ميكن اأن ي�صتفيد منه اال�صتثمار امل�صتثمرين التاليني الراغبني يف االإ�صتفادة من اجلن�صية والذين �صوف ي�صتخدمون نف�س 

اال�صتثمار. ويحق للم�صتثمر االأ�صلي االإحتفاظ بجن�صية �صانت كيت�س. 



�صفحة 3

عملية تقدمي الطلبات

اخلطوة االأويل: اإ�صتمارة احلجز

 يقوم امل�صتثمر بالتوقيع على اإ�صتمارة احلجز واإيداع وديعة مببلغ ٢٢,٠٠٠ دوالر اأمريكي يف مقابل اال�صتثمار مببلغ ٢٢٠,٠٠٠ دوالر للتاأكد من احل�صول علي ربح 

من خيار العقارات املطروح يف برنامج اجلن�صية من خالل االإ�صتثمار.

ميكن اأن تقدم �صركة رينج ديفيلومبنت�س امل�صاعدة للم�صتثمر من خالل اختيار حمامي ومقدم خدمات للقيام بعملية تقدمي الطلب.

اخلطوة الثانية: اإ�صتمارة التقدم واإر�صال االأوراق

يقوم امل�صتثمر بتجهيز االأوراق املطلوبة )رجاء االإطالع علي ال�صفحة التالية( وملئ اإ�صتمارات التقدمي اخلا�صة بربنامج اجلن�صية من خالل االإ�صتثمار مب�صاعدة 

املحامي. الر�صوم القانونية ور�صوم التحريات التي تبلغ 7.500 دوالر اأمريكي للمتقدم االأ�صا�صي و4.000 دوالر اأمريكي لكل معال يجب اأن يتم دفعها مع تقدمي 

الطلبات مبا�صرة اإيل املحامي. يقوم امل�صتثمر باإبرام اتفاقية البيع وال�صراء يف هذه املرحلة

اخلطوة الثالثة: عملية التقدمي والدفع

ت�صتلزم عملية الطلب حوايل 90-120 يوم. بعد املوافقة على الطلب، يقوم امل�صتثمر بدفع املبالغ املرت�صدة البالغ قيمتها ١٩٨,000 دوالر اأمريكي خالل 7 اأيام 

وكذلك ر�صوم حكومية بقيمة 35,000 دوالر للمتقدم الرئي�صى، 20,000 دوالر لزوجة املتقدم الرئي�صى و 10,000 دوالر لكل معال ا�صافى، بغ�س النظر عن العمر

 ور�صوم حكومية لت�صجيل احل�صة )١1,٠00 دوالر اأمريكي(. تقوم رينج ديفيلومبنت�س باإ�صدار �صهادة ملكية اإىل امل�صتثمر. 

اخلطوة الرابعة: االإنتهاء من االإجراءت ونقل امللكية 

�صوف يتم اإر�صال اإثبات امللكية اإيل احلكومة ووحدة اجلن�صية من خالل االإ�صتثمار الإ�صدار �صهادة اجلن�صية وجواز ال�صفر. االأمر الذي �صي�صتغرق من 3-4 اأ�صابيع.



�صفحة 4

طلب التقدم للح�صول علي جن�صية وجواز �صفر �صانت كيت�س 

االأوراق املطلوبة

لكل مقدم طلب:

منوذج طلب اجلن�صية �صى1 – البيانات ال�صخ�صية واالإقرار   •
منوذج طلب اجلن�صية �صى2 – الت�صوير الفوتوغرافى و�صهادة التوقيع  •

منوذج طلب اجلن�صية �صى3 – ال�صهادة الطبية  •
�صورة موثقة من جواز )جوازات( ال�صفر  •

�صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، اإن وجدت  •
�صورة موثقة من تاأ�صرة االإقامة، اإن وجدت  •

ن�صختني ا�صليتني )2( او �صور موثقة من �صجل الوالدة الكامل او �صهادة امليالد  •
الن�صخة اال�صلية لنتيجة اختبار حتليل فرو�س نق�س املناعة الب�صرية )االإيدز(، خمتومة وموقعة من معمل طبى اأو دكتور للمتقدمني ذوى الثمانية   •

)8( اأعوام و اأكرث

�صهادة اأمنية اأ�صلية / �صهادة بحث احلالة اجلنائية )�صاحلة ملدة 3 اأ�صهر( وذلك من بلد امليالد وكل البالد التى اقام فيها املتقدم لفرتة جتاوزت   •
ال�صنة )1( وذلك للع�صر )10( �صنوات االأخرة

ثمانية )8( �صور �صخ�صية حديثة وملونة جلواز ال�صفر )بحجم 45 ملم × 35 ملم، بخلفية بي�صاء، للوجة كامال، بدون اإبت�صامة، وتظهر كال االأذنني(  •
�صورة موثقة من اإثبات تغير االإ�صم، اإن وجدت  •

منوذج طلب جواز ال�صفر  •

ملقدم الطلب الرئي�صى:

•  ك�صف ح�صاب بنكى اأ�صلى من بنك معرتف به دوليا، لالأثنى ع�صر )12( �صهر االأخرة، وخمتوم من البنك
خطاب تو�صية اأ�صلى من بنك، �صالح ملدة 6 اأ�صهر  •

خطاب تو�صية مهنى اأ�صلى من حمامى اأو حما�صب قانونى اأو كاتب عدل   •
وثيقة اأ�صلية الإثبات عنوان االإقامة احلاىل )فاتورة كهرباء او ك�صف ح�صاب بنكى او تاأكيد كتابى ميكن ت�صمينه فى اأى من خطاب التو�صية البنكى او   •

خطاب التو�صية املهنى(

خطاب توظيف اأ�صلى، اإذا كان موظفا  •
�صورة موثقة من وثائق تاأ�صي�س ال�صركة، �صهادات احل�ص�س االإ�صتثمارية، الرخ�س التجارية، اإذا كان يعمل حل�صابه اخلا�س   •

�صورة موثقة من ال�صهادة )ال�صهادات( التعليمية وال�صادرة من اجلامعة، اإن وجدت   •
�صورتني )2( ا�صليتني او ن�صختني موثقتني من وثيقة الزواج، اإن وجدت   •

�صورة موثقة من �صهادة الطالق، اإن وجدت   •
�صهادة حلف ميني تفيد الدعم املاىل لالأبناء املعالني بني �صن الثمانية ع�صر )18( و�صن ثالثون )٣٠( و االآباء ذوى �صن خم�صة و خم�صون )٥٥( واكرث   •

توكيل قانوين خا�س ي�صمح ملوفر اخلدمة بالقيام بتقدمي املعاملة )املعامالت( واإ�صتالم جواز )جوازات( ال�صفر   •

لالأبناء املعالني بني �صن الثمانية ع�صر )18( و �صن ثالثون )٣٠(

اإثبات الت�صجيل / التعليم بدوام كامل   •

كل الوثائق املطلوبة البد وان تكون باالجنليزية، واذا كانت الوثائق اال�صلية بلغة غر اللغة االجنليزية، البد وان ترتجم بوا�صطة مرتجم قانونى حملف او بوا�صطة 

�صركة يكون جمال عملها اال�صا�صى هو الرتجمات املهنية

من املمكن طلب اأوراق اإ�صافية كاإثبات او تف�صر او دعم للمعلومات املقدمة من خالل مقدم الطلب


