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سانت لوسيا من أحد الجزر الواقعة في البحر الكاربي ضمن المحيط 
ا�طلسي. وقامت باطالق برنامج الجنسية عن طريق االستثمار في 

عام ٢٠١٦، وبهذا تكون خامس وآخر دولة كاريبية تطلق برنامجها 
وتمنح الجنسية عن طريق االستثمار ل�فراد من جميع الجنسيات ما 

عدا حاملي الجنسية ا�يرانية. 
يمكن الحصول على جنسية سانت لوسيا عن طريق القيام 

بالمساهمة المالية لمرة واحدة بمبلغ غير مسترد لصندوق االقتصاد 
الوطني. 

فوائد البرنامج
-الحصول على الجنسية خالل ٤ إلى ٦ أشهر 

-الحصول على جنسية دولة تابعة للكومنولث البريطاني 
-ازدواجية الجنسية، ال حاجة للتخلي عن الجنسية ا�صلية

-امكانية السفر إلى أكثر من ١٥٠ دولة بدون تأشيرة من ضمنها دول 
الشنغن وبريطانيا

-ال حاجة ل·قامة في دولة سانت لوسيا خالل فترة التقديم أوبعدها
-ال يوجد مقابلة 

-اعفاء ضريبي على الدخل الخارجي 
-الحصول على الجنسية مدى الحياة لجميع للمستثمر و�فراد 

العائلة وامكانية توريثها عبر النسب ل�بناء واالحفاد

سانت لوسيا 

حقائق عن سانت لوسيا 

الموقع: دولة كاريبية، جزيرة في شرق البحر الكريبي. 
تقع في الشمال الشرقي من سانت فينست وفي 

الشمال الغربي للباربادوس و في الجنوب من جزيرة 
مارتينيك. 

العاصمة: كاستريس
٤- UTC :المنطقة الزمنية

المساحة: ٦١٧ كم٢
اللغة: ا�نجليزية 

الديانة: المسيحية – الكاثوليك 
الحكومة: برلمانية دستورية 

العملة دوالر شرق كاريبي 
سعر الصرف: ١ دوالر امريكي =٢٫٧٠ دوالر شرق كاريبي 

المحيط ا�طلسي

البحر الكريبي

امريكا الجنوبية
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برنامج جنسية سانت لوسيا 

االستثمار في عقار 

المسار االستثماري :

 

 

  

  

 

سانت لوسيا 

ــة  ــيا بقيم ــانت لوس ــي س ــار ف ــراء عق ــب بش ــدم الطل ــوم مق يق
300,000$ والحفــاظ عليــه لمــدة ٥ ســنوات مــن بعــد الحصــول 

على الجنسية
رسوم حكومية :

30,000$ لمقدم الطلب الرئيسي لوحده
45,000$ لمقدم الطلب والزوجة 

5,000$ عن كل فرد اضافي تحت عمر ال 18 *
10,000$ عن كل فرد اضافي فوق عمر ال18

*10,000$ عــن كل فــرد اضافــي بغــض النظــر عــن العمــر لعائلــة 
مكونة من 7 افراد واكثر  

رسوم المعاملة:
2,000$ لمقدم الطلب الرئيسي

1,000$ للزوجة
1,000$ لكل فرد اضافي

رسوم التحقيقات االمنية: 
7,500$ لمقدم الطلب الرئيسي 

5,000$ للزوج / الزوجة 
5,000$ لكل فرد فوق عمر16 

المساهمة المالية في صندوق 
االقتصاد الوطني 

يقــوم مقــدم الطلــب بالمســاهمة بمبلــغ مالــي غيــر مســترد 
لمــرة واحــدة لصنــدوق االقتصــاد الوطنــي(NEF)  يعتمــد مبلغ 

المساهمة على عدد أفراد العائلة كما يلي: 
100,000$ لمقدم الطلب الرئيسي 
165,000$  لمقدم الطلب والزوجة 

190,000$ لعائلة من 4 أفراد 
25,000$  عن كل فرد اضافي 

رسوم المعاملة:
2,000$ لمقدم الطلب الرئيسي

1,000$ للزوجة
1,000$ لكل فرد اضافي

رسوم التحقيقات االمنية: 
7,500$ لمقدم الطلب الرئيسي 

5,000$ للزوج / الزوجة 
5,000$ لكل فرد فوق عمر16 
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سانت لوسيا   

يمكن الحصول على جواز سفر سانت لوسيا خالل



وجهات استثمار حول العالم 

دول ال تحتاج إلى تأشيرة
اوروبا 
أندورا 

النمسا
بلجيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا 
كرواتيا 
قبرص

التشيك
الدنمارك
إستونيا

جزر فارو
فنلندا
فرنسا
المانيا 

جبل طارق
اليونان

جرينالند 
هنغاريا 
آيسلندا 

ايرالندا 
جزيرة مان

ايطاليا
جيرسي

جمهورية كوسوفو
التفيا

ليشتنشتاين
ليتوانيا

لوكسمبورغ
مالطا

مولدوفا
موناكو 

الجبل ا�سود
هولندا 
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
السويد

سويسرا
تركيا

اوكرانيا 
المملكة المتحدة 

الفاتيكان 

آسيا
أرمينيا@

بنغالدش@  
كمبوديا@

هونغ كونغ  
اندونيسيا

ايران@
اسرائيل

االردن@
الوس@
لبنان@

ماكاو@
ماليزيا

المالديف@ 
نبال@ 

كوريا الجنوبية 
فلسطين
الفيلبين  

سنغافورة 
تيمور الشرقية@

أوقيانوسيا
جزر كوك 

فيجي
بولينيزيا الفرنسية 

كيريباتي
ميكرونيسيا

كاليدونيا الجديدة 
نييوي
باالو@

ساموا @
جزر سليمان 

توفالو
فانواتو

واليس وفوتونا

أفريقيا  
بوتسوانا 
بوروندي

الرأس ا�خضر
جمهورية أفريقيا الوسطى

جزر القمر 
جيبوتي

مصر@  
إسواتيني

غامبيا
غانا 

كينيا 
ليسوتو
ماالوي 

مدغشقر
موريتانيا

موريشيوس 
موزامبيق @ 

رواندا
افريقيا الشمالية 

سيشل
إسواتيني

تنزانيا
توغو

تريستان دا كونا
أوغندا
زامبيا

زيمبابوي

ا�مريكيتين
ارجنتين

أروبا 
أنغويال

انتيغوا وبربودا
الباهماس
بربادوس 

بليز 
برمودا

بوليفيا
بونير 

جزر كايمان 
تشيلي 

كولومبيا

سانت لوسيا   

كوستا ريكا
كوبا

كوراساو
دومينيكا 

جمهورية الدومينيكان
ا¦كوادور

السلفادور
غويانا الفرنسية

الهند الغربية
غرينادا

جرينالند
غواتيماال

 غوادلوب
غيانا  

هايتي
هندوراس  

جامايكا
مارتينيك 

مونتسيرات 
نيكاراغوا

َبَنَما 
بيرو  

جزيرة سابا 
سانت بارتيليمي

سانت أوستاتيوس
سانت كيتس ونيفيس

سانت مارتن
سانت مارتين 

سانت فينسنت والغرينادين
سورينام 

ترينيداد وتوباجو
جزر تركس وكايكوس

فنزويال

@فيزا الكترونية

@@فيزا عند الوصول
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+962 6 5921 210 
+962 79 62 666 62 

+971 55 424 2026
 +971 52 305 5303

+972 229 5   3703
+972 599 78 5423

   

+974 6 611 9049  
+974 4 002 7333

+964 75 1001 1555    
 +964 75 1001 1666    

العراق - بغداد + اربيل

قطر - الدوحةفلسطين - رام اÀا¦مارات العربية المتحدة - دبي

مصر - القاهرة

+962 79 626 6662

تواصلوا معنا عبر

ا�ردن - عمان


