دومينيكــا

برنامج الجنسية ￼
من خـالل االستثمـار

www.carib-invest .com

ملخص البرنامج

نبذة عن دومينيكا
تُعــرف دومينيــكا أيضـــــ ًا بإســم جزيــرة الجمــال أو جزيــرة الطبيعـــــة ،وهــي حقــ ًا فــردوس
الكاريبــي ،تعــد الجزيـرة طريقـك إلـى الثقافـة األصيلـة والجمـال الطبيعـي لمـا فيهـا مـن قمـم
بركانيــــة وشـالالت متأللئة ومظـالت مــــن الغابـات الممطـرة ،فضـ ً
ال عــــن اإلحتفـاالت الثقافيـة
والموسـيقى والفنـون ،وقــد شــهد اقتصــاد دومينيــكا مؤخــر ًا طفــرة فــي النمــو ،وأشاد عليهــا
صنــدوق النقــد الدولــي بســبب إصالحاتهـا االقتصاديـة ،وعـالوة علـى ذلـك ،تقـدم دومينيـكا مزايـا
إيجابيـة للشـركات القادمـة مـن الخـارج ،وبفضـل مناظرهـا الطبيعيـة الرائعـة الجمـال وإصالحاتهـا
االقتصاديـة المفيـدة ،تعـد دومينيـكا المـكان األمثـل لإلسـتثمار والوصـول إلـى اإلقتصـاد وأسـلوب
الحيـاة الكاريبـي.

التصنيف العالمي لدومينيكا:
•المرتبة  32في مؤشر قوة جواز السفر.
•المرتبـة  103في مؤشـرات برنامـج األمـم
المتحـدة اإلنمائـي للتنميـة البشـرية
(العالـم).

العضويات الدولية:

العاصمة :روزو
المساحة اإلجمالية 751 :كيلومتر مربع
عدد السكان 72,660 :نسمة
فرق التوقيت :التوقيت العالمي 5-
اللغة :اإلنجليزية وبعض الكريوليين

•األمم المتحدة.
•دول الكومنولث.
•منظمة التجارة العالمية.
•البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.
•مؤسسة التنمية الدولية.
•مؤسسة التمويل الدولية.
•وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف.
•مجموع دول أفريقيا والكاريبـي والمحيط
الهادئ.
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الناطقين بالفرنسية
نوع الحكومة :جمهورية برلمانية موحدة
العملة :دوالر شرق الكاريبي ( ،)XCDمربوط
بالدوالر األمريكي
سعر الصرف:
 1دوالر أمريكي =  2.70دوالر شرق الكاريبي
إجمالي الناتج المحلي (للفرد):
 10,877دوالر أمريكي

نقــدم لكــم برنامــج الحصــول علــى جنســية
دومينيــكا الــذي يعطــي األفــراد األجانــب فرصــة
للحصــول علــى الجنســية وحقــوق المواطنــة
وجــواز ســفر إضافــي.

مــن المميــزات ،وقــت معالجــة الطلــب قصيــر
ويمكــن لمواطنــي دومينيــكا الســفر إلــى أكثــر
مــن  130دولــة دون تأشــيرة منهــا المملكــة
المتحــدة ومنطقــة الشــنجن ،كمــا تمنحــك حــق
غيــر مقيــد فــي المعيشــة والعمــل والســفر
والدراســة فــي أي مــكان فــي مجموعــة
الكاريبــي.

مبلــغ اإلســتثمار المنخفــض ورســوم اإلنجــاز التي
تصــل إلــى أدنــى مســتوياتها تجعلــه واحــد ًا مــن
البرامــج األكثــر توفيــر ًا فــي العالــم.

الوقت حتى الحصول على الجنسية
 4-3شهور بعد تقديم الطلب*.
اشتراطات اإلقامة
ال يوجد
الدخول بدون تأشيرة
 +130دولة
األسرة
الزوجة (الزوج) واألبناء المعالين
والوالدين المعالين*
شروط اللغة
ال توجد
األعباء الضريبية
ال توجد ضرائب على غير المقيمين.

المحفزات الرئيسية:
سهولة الحركة الدولية  /إزدواجية الجنسية  /الرعاية الصحية والتعليم
التخطيط الضريبي وتخطيط الوراثة  /فرص اإلستثمار  /الحرية المالية المعززة.

* تســمح دومينيــكا لألجــداد (وأزواجهــم) وكذلــك األشــقاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و  25عامــ ًا لمقــدم الطلــب الرئيســي أو أزواجهــم
معاليــن  ،طالمــا أنهــم مدعومــون بشــكل كبيــر مــن قبــل مقــدم الطلــب الرئيســي.
بالتأهــل ك ُ
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خيارات الحصول ىلع الجنسية
بــدأ برنامــج الحصــول علــى جنســية دومينيــكا فــي عــام  1993حســب دســتور دومينيــكا وقانــون
المواطنــة فيهــا ،ويســمح للمتقدميــن بفرصــة الحصــول علــى جنســية قانونيــة كاملــة وجــواز ســفر
ألنفســهم وأســرهم عــن طريــق المســاهمة أو اإلســتثمار فــي الدولــة.

 -1المساهمة في الصندوق الحكومي:
“الحد األدنى ”$ 100,000

 -2إستثمار عقاري معتمد:
“الحد األدنى ”$ 200,000

يمكنك الحصول على الجنسية عن طريق سداد
مبلغ لحكومة دومينيكا ،ويعتمد مبلغ التبرع
المطلوب على عدد أفراد األسرة المدرجين في
الطلب ،ويبدأ من  100ألف دوالر أمريكي.

الخيار األفضل للحصول على الجنسية هو اإلستثمار
في مشروع معتمد من قبل حكومة دومينيكا،
إذ يجــب علــى المتقـدم إستثمار مبلغ اليقـل
قيمتـه عـن  200ألــف دوالر أمريكــي.

يمكنم دائم ًا التواصل للحصول على استشارة مجانية من أحد مستشارينا
لمعرفة المبلغ المطلوب لك وألسرتك.
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المساهمة في الصندوق الحكومي:
يتضمــن هــذا الخيــار دفــع مبلــغ غيــر قابــل لإلســترداد إلــى كومنولــث دومينيــكا،
يتوقــف المبلــغ المدفــوع علــى عــدد أفــراد األســرة ويبــدأ مــن  100,000دوالر أمريكي.

مبلغ الدفعة:
• $ 100,000لمقدم طلب فردي.
• $ 150,000لمقدم طلب مع زوجه.
• $ 175,000لمقدمي الطلبات الذين لديهم
ثالثة معالين بحد أقصى (أي زوجة واحدة
وطفلين معالين).
• $ 25,000لكل معال إضافي مؤهل بما في
ذلك الوالدين و األجداد المعالين واألصهار.
• $ 50,000لكل شقيق  /ـة معال غير متزوج ما
بين  18و  25سنة.
• $ 25,000لكل شقيق  /ـة معال غير متزوج
أقل من  18سنة.
رسوم البرنامج:
• $ 60رسوم جواز السفر*.
• $ 1,000رسوم إنجاز.
• $ 250رسوم الجنسية.

ملحوظات في غاية األهمية:
•يمكــن للمواطنيــن اإلقتصادييــن نقــل
الجنســية ألبنائهــم وأحفادهــم الذيــن يحــق
لهــم الحصــول علــى الجنســية عــن طريــق
النســب ،أي دون أي إســتثمار إضافــي.
•تســمح دومينيــكا لألجــداد (وأزواجهــم)
وكذلــك األشــقاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  18و  25عامـ ًا لمقــدم الطلــب الرئيســي
معاليــن  ،طالمــا
أو أزواجهــم بالتأهــل ك ُ
أنهــم مدعومــون بشــكل كبيــر مــن قبــل
مقــدم الطلــب الرئيســي.
•يجــب أن يكــون األشــقاء المؤهليــن غيــر
متزوجيــن ،كمــا يمكــن أيضــ ًا لألشــقاء
الصغــار (أقــل مــن  18عامـ ًا) التأهــل بموافقة
أوليــاء أمورهــم القانونييــن.

رسوم العناية الواجبة:
•مقدم الطلب الرئيسي .$ 7,500
•الزوج  /الزوجة .$ 4,000
•المعالون ( 16+سنة) .$ 4,000
•الوالدان المعاالن ( 55+سنة)  $ 4,000للفرد.
الرسوم المهنية يتم تقديمها عند الطلب.

* تكلفة الحصول على جواز سفر مستعجل .$ 1,200
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اإلستثمار العقاري :
يتضمــن هــذا الخيــار المســاهمة بحصــة إســتثمارية فــي دومينيــكا ،قيمــة الحصــة
اإلســتثمارية فــي مشــروع منتجــع ترانكويليتــي بيتــش ريــزوت -كوريــو بــاي هيلتــون
المعتمــد مــن قبــل الحكومــة  220,000دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى قيمــة تســجيل
الحصــة اإلســتثمارية  $ 6000لكامــل األســرة.

الرسوم الحكومية:
• $ 25,000لمقدم طلب فردي.
• $ 35,000ألسرة مكونة من  4-2أفراد.
• $ 50,000ألسرة مكونة من  6-5أفراد.
• $ 70,000ألسرة مكونة من  7أفراد أو أكثر.
• $ 50,000األخ المؤهل بين  25-18سنة.
• $ 25,000األخ المؤهل أقل من  18سنة.

الرسوم اإلنجاز والطلب:
• $ 60رسوم جواز السفر.
• $ 1,000رسوم التسجيل الرسمية للحكومة
• $ 250رسوم شهادة الجنسية.

رسوم العناية الواجبة:
•مقدم الطلب الرئيسي .$ 7,500
•الزوج  /الزوجة .$ 4,000
•المعالون ( 16+سنة) .$ 4,000
•الوالدان المعاالن ( 55+سنة)  $ 4,000للفرد.
الرسوم المهنية يتم تقديمها عند الطلب.
ملحوظة في غاية األهمية:
إذا كان خيـــار اســـتثمارك هـــو العقـــارات ،فلـــن
يكـــون بإمكانـــك بيـــع العقـار لمـــدة  3سـنوات
بحـد أدنـى .وبعــد ذلــك يمكنــك بيــع العقــار
إلــــى مقــــدم طلـب جنســـية آخـر فـــي نفـس
البرنامـــج بعــد  5ســنوات.

* تكلفة الحصول على جواز سفر مستعجل .$ 1,200

مشـروع ترانكويليتـي بيتـش ريـزورت “هيلتون”
Tranquility Beach Resort – Curio – A Collection by Hilton

منتجعــ ًا معاصــرا و فاخــر ًا بحــق ،وهــو يقــع
علــى ســاحل دومينيــكا الرائــع .وتشــمل مرافــق
المنتجــع نحــو  15مبنــى حديثــ ًا تضــم 73
لتجســد حلــم الجنــة الكاريبيــة
مصممــة
غرفــة
ّ
ّ
الحقيقيــة وتخلــق جــو ًا مــن الصفــاء والســكون.
ّ
يشــكل منتجــع “ترانكويليتــي بيتــش” برنامجــ ًا
حكومي ـ ًا معتمــد ًا للحصــول علــى الجنســية مــن
خــال االســتثمار ،وهــو ذات منفعــة مزدوجــة
تتمثــل بتوفيــر الجنســية فضــ ً
ا عــن االســتثمار
المربــح.
يتولــى قيــادة مشــروع منتجــع “ترانكويليتــي
بيتــش” الســيد “Ian Edwards “Sugar George
أحـــد أبــرز مطــــــــوري العقــارات فــي منطقــة
البحــر الكاريبــي و الــذي حصــدت أعمالــه العديــد
مــن الجوائــز العالميــة المشــهود لهــا فــي مجال
عملــه.
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فـوائد اإلستثمـار في مشـروع ترانكويليتـي بيتـش ريـزورت “هيلتون”:
•عضوية ذهبية فورية و خدمة ممتازة في أكثر من  4600فندق حول العالم.
• 1,250,000نقطة في برنامج هيلتون أونورز قابلة للتحويل كإقامة في أي فندق هيلتون.
•يمكن للمستثمر بيع األسهم بعد  3إلى  5سنوات مع اإلحتفاظ بالجنسية و جميع الحقوق.
•تقدر معدالت العائد المتوقعة للمساهمين من تشغيل الفندق بنسبة  %3إلى  %7سنوي ًا.
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دخول بدون تأشيرة إلى

 130+دولة وإقليم
أفريقيا
مصر
تونس
إثيوبيا
أوغندا
كوت ديفوار*

كينيا
موريتانيا*
الرأس األخضر
جزر القمر*
جيبوتي

الغابون
جامبيا
بتسوانا
غينيا-بيساو
ليسوتو

مدغشقر
ماالوي
موريشوس
موزمبيق*
رواندا*

سيشل*
تنزانيا
التوغو
زامبيا
زيمبابوي

األمريكتـان
البرازيل
تشيلي
كولومبيا
البيرو
أنتيغوا
وباربودا
البهاماس
باربادوس
بليز
كوستاريكا

بوليفيا*
اإلكوادور
كوراساو
السلفادور
كوبا
أنغيال
مونتسرات
برمودا
جواتيماال
هندوراس

فنزويال
جزر تركس و
كايكوس
األرجنتين
أروبا
جزر فيرجن
البريطانية
سينت
أوستاتيوس
سانت مارتن

األوروغواي
جزر كايمان
سابا
جمهورية
الدومنيكان
جرينادا
جويانا
هايتي
جامايكا
نيكاراجوا*

بنما
غينيا الفرنسية
سانت كيتس
ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت
والجريندين
سورينام
ترينيداد وتوباجو

آسـيــــا وأوقيانوسيا
ماليزيا
كوريا الجنوبية
هونج كونج
سنغافورة
الهند**
تايوان
المالديف*

األردن*
فلسطين*
لبنان
قطر
الفلبين
بولينيزيا
الفرنسية

الوس*
ماكاو*
إيران*
نيبال*
كمبوديا*
سريالنكا*
تيمور الشرقية*

بنغالديش*
أوزباكستان
فيجي
جزر نييوي
كاليدونيا
الجديدة
ميكرونوسيا

كيريباس
باالو
ناورو
ساموا
جزر سولومون
تونجا
توفالو فانواتو

أوروبــــا
بريطانيا
ألمانيا
إيطاليا
فرنسا
النمسا
بلجيكا
تركيا*
أيرلندا
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إسبانيا
البرتغال
هولندا
السويد
الدنمارك
النرويج
فنلندا
كرواتيا
برنامج الجنسية من خالل اإلستثمار
دومينيكا

سويسرا
التشيك
قبرص
موناكو
إستونيا
المجر
آيسلندا
البوسنة

مقدونيا
بولندا
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الملحق أ
قائمة بالمستندات المطلوبة لمتابعة تقديم طلبك:
1.مسودة من نماذج الطلبات “ستقدمها لكم الشركة”.

2.صور من جواز السفر ،مشتملة على صفحة تأشيرة
اإلقامة السارية (حيثما ينطبق) لكل من:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•الزوج/الزوجة واالبناء (حيثما ينطبق).
3.السيرة الذاتية التفصيلية:
•اإلسم.
•الجنسية.
•العنوان “السكني والبريدي” ؤارقام الهاتف وعناوين
البريد اإللكتروني.
•المناصب الوظيفية التي تم توليها ،بما في ذلك
تفاصيل المهام والمسٔووليات.
4.شهادات الميالد “صور موثقة أو مصدقة” لكل من:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•الزوج/الزوجة واألبناء (حيثما ينطبق).
5.صور من بطاقة الهوية الوطنية “صور موثقة أو مصدقة”:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•الزوج/الزوجة واألبناء فوق سن  18عام ًا (حيثما ينطبق).
6.رخصة القيادة “صور موثقة ٔاو مصدقة”.
7.عقد الزواج “صورة موثقة ٔاو مصدقة” (حيثما ينطبق).
8.الكشوفات البنكية آلخر  12شهر.
ٔ9.اصل ٕاقرار من المستثمر يوضح مصدر األموال.
	 10.عدد  4خطابات مرجعيةٔ ،احدهم من شركة تعمل معها
والثاني من البنك الخاص بك ،وخطابين مرجعيين
شخصيين (غير مهنيين).
	11.خطاب تٔاكيد من جهة العمل (ٕاذا كان مقدم الطلب موظف ًا).
	12.شهادة تسجيل نشاط تجاري/رخصة تجارية موثقة صادرة
من الحكومة المحلية تٔوكد تسجيل النشاط التجاري.

	13.البيانات المالية األخيرة (ٕاذا كنت تمتلك نشاط ًا تجاري ًا).

	14.الشهادات العلمية “مطلوب نسخ مصدقة فقط وليس
األصول ،إذا كانت متوفرة” لكل من:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•األبناء من سن ٕ 16الى  18عام ًا عليهم تقديم إفادة
أصلية من مدرستهم تؤكد بأنهم يدرسون بدوام كامل.
• خطاب توصية من مدير المدرسة/رئيس الجامعة لألبناء
من سن ٕ 16الى  18عام ًا.
	15.مستندات الطالق/الحضانة (حيثما ينطبق).
	16.صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر لكل من:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•الزوج/الزوجة واألبناء (حيثما ينطبق).
	17.شهادة ٔاو مستندات الخدمة العسكرية (حيثما ينطبق).
	18.شهادات الحالة الجنائية وبصمات األصابع لدولة الميالد
ودولة الجنسية ودولة اإلقامة بداية من تاريخ مولدك
السادس عشر ،لكل من:
•مقدم الطلب الرئيسي.
•الزوج/الزوجة واألبناء فوق سن  16عام ًا (حيثما ينطبق).
•األبناء من سن ٕ 12الى  15عام ًا ( ٕاقرار مشفوع بقسم
من الوالد بٔانهم ليس لديهم سجل جنائي).
	19.الشهادة الصحية ،بما في ذلك اختبار فيروس نقص
المناعة البشرية لجميع ٔافراد األسرة (بالنسبة لألطفال
حتى سن  5سنوات لن يلزمهم ٕاجراء اختبار).
	20.خطاب طلب مقدم ٕالى سعادة الوزير المسؤول عن
الجنسية بطلب منح الجنسية إلى المستثمر أو كبير
األسرة المتقدمة بطلب الجنسية يوضح أسباب التقدم
للحصول على الجنسية االقتصادية.

يُرجى العلم بأن وحدة الجنسية من خالل االستثمار ( )CIUقد تطلب مستندات/معلومات إضافية.

•منظر أمامي كامل للوجه والكتفين عن
قرب  %70إلى  %80من الصورة.
•يجب التقاط الصورة بدون نظارات.

نصائح مهمة
بخصوص صور
نماذج الطلب
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•يجب أن تكون الصورة طبيعية وغير معدلة
بأي طريقة ،وذات خلفية بيضاء وواضحة
المعالم.
•أبعاد الصورة 35x45ملم بجودة عالية
وملونة ومطبوعة على ورق عالي الجودة.

•يجب أن تنظر إلى األمام في إتجاه الكاميرا
وعيناك مفتوحتان وأال يكون هناك شعر
يغطي عينيك.

•جميع الصور متطابقة من كافة األوجه.

•يجب التقاط الصورة بتعبير محايد وأن يكون
الفم مغلق ًا (بدون نظرة ضاحكة أو عابسة).

•يجب أن تكون الصورة حديثة وتم التقاطها
خالل األشهر الستة الماضية.

برنامج الجنسية من خالل اإلستثمار
دومينيكا
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