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االقتصاد
غرينادا  اقتصاد  تحول  األخيرة،  عامًا  العشرين  خالل 

صادراتها  وتتكون  الخدمات،  تقديم  إلى  الزراعة  من 

ثاني  غرينادا  تعتبر  الذي  الطيب،  جوز  من  الرئيسية 

أكبر منتج له في العالم، وقرون الكاكاو، واألسماك 

التصدير األساسية  والقمح والدقيق. وتشمل وجهات 

وكندا. وهولندا  وألمانيا  وسويسرا  المتحدة  الواليات 

مع  كبير،  بشكل  غرينادا  في  السياحة  قطاع  يتوسع 

من  متزايدة  حصص  على  االستحواذ  الجزيرة  مواصلة 

هذا  من  كبير  جزء  ويرجع  الكاريبية.  السياحة  سوق 

حيث المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  إلى  التوسع 

شعبية  في  االستثمار  األجانب  األعمال  رجال  يختار 

بغرض  والمسافرين  الزائرين  مع  المتزايدة  غرينادا 

السياحة  على  كبير  بشكل  الدولة  وتعتمد  الترفيه. 

األجنبية. العملة  لكسب 

العملة والبنوك والضرائب
كبير  حد  إلى  منظم  مالي  بقطاع  غرينادا  تتمتع 

من  بنوك  سبعة  غرينادا  في  يوجد  ومستقر.  وناضج 

بينها سكوشيا بنك ورويال بنك أوف كندا. كما توفر 

جذابة. فائدة  أسعار  مع  األموال  إليداع  ٓامًنا  مكاًنا 

 ليست هناك ضوابط على صرف العمالت األجنبية وال 

قيود على تحويل الدوالر  األمريكي منها وإليها. 

تقنيات المعلومات واالتصاالت
وكارياكو  غرينادا  في  االتصاالت  نظام  يعتبر 

ومارتينيك الصغرى من أحدث النظم الموجودة في 

باتصال  االستمتاع  للسكان  يمكن  حيث  العالم، 

الهواتف  خدمات  جانب  إلى  السرعة،  فائق  انترنت 

األخرى. البيانات  وخدمات  والتجوال  المتحركة 

الصحة
الصغرى  ومارتينيك  وكارياكو  غرينادا  في  تتوفر 

واألطباء  والعامة  الخاصة  العيادات  من  العديد 

حكومة  وتمتلك  الرمد.  وأطباء  األسنان  وأطباء 

غرينادا،  مستشفى  مستشفيات:  أربعة  غرينادا 

أليس،  األميرة  ومستشفى  جورج،  سان  في  الواقعة 

ومستشفى  أندروز،  سانت  أبرشية  في  الواقعة 

ومستشفى  كارياكو،  في  الواقعة  رويال،  برنسيس 

جورج.  سان  في  أيًضا  الواقعة  غاي،  ميت 

التعليم
 5 سن  بين  لألطفال  مجاني  غرينادا  في  التعليم 

عالية  درجة  على  عام  بشكل  والسكان  سنة،  و16 

على  قائم  فيها  التعليمي  والنظام  التعليم.  من 

قبل  ما  التعليم  مراحل  مع  البريطاني،  المنهاج 

غرينادا  تعتبر  كما  والثانوي.  واألساسي  األساسي 

تعليمية  مٔوسسة  وهي  جورج،  سان  لجامعة  موطًنا 

أمريكية بها كليات للطب البشري والطب البيطري 

على  غرينادا  مواطنو  ويحصل  والعلوم.  واآلداب 

التعليم. رسوم  على   %75 بنسبة  خصم 
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جنسية  على  الحصول  برنامج  ملخص  لكم  نقدم 

فرصة  األجانب  األفراد  يعطي  الذي  باإلستثمار  غرينادا 

إضافي. سفر  وجواز  الجنسية  على  للحصول 

توفر الجنسية المزدوجة أداًة فعالة للتخطيط الضريبي 

الدولي، وتقدم خصوصية مالية للخدمات المصرفية 

باألمان  الشعور  تحسين  على  تعمل  كما  واإلستثمار، 

الشخصي، وتتيح حرية التحرك وتسمح بالحصول على 

أفضل فرص الرعاية الصحية والتعليم.

اإلنجاز  ورسوم  المنخفض  المطلوب  االستثمار  مبلغ 

من  واحدًا  تجعله  مستوياتها  أدنى  إلى  تصل  التي 

العالم. في  توفيرًا  األكثر  البرامج 

المحفزات الرئيسية :
● سهولة الحركة الدولية.	

● الحرية المالية المعززة.	

● ازدواجية الجنسية.	

● مزايا أسلوب المعيشة الفاخرة.	

● الرعاية الصحية والتعليم .	

● التخطيط الضريبي وتخطيط الوراثة.	

● فرص االستثمار.	

الوقت حتى الحصول على الجنسية

 4 أشهر بعد تقديم الطلب *

اشتراطات اإلقامة

ال يوجد

الدخول بدون تأشيرة

128 دولة

األسرة

الزوجة )الزوج( واألطفال المعالين 

دون سن 30 عامًا والوالدين المعالين 

الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا

شروط اللغة

ال توجد

األعباء الضريبية

ال تطبق غرينادا ضريبة على الدخل 
األجنبي أو الثروات أو الهدايا أو 

الميراث أو المكاسب الرأسمالية.

* هــذا اإلطــار الزمنــي هــو ارشــادي فقــط، فــي بعض الحــاالت قديســتغرق 
وقــت معالجــة الطلــب زمنــًا اكثــر مــن 4 أشــهر  نظــرًا لوجــود متطلبــات 

إضافيــة يجــب القيــام بهــا.
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يتيح برنامج غرينادا للجنسية من خالل االستثمار لألفراد 

التسجيل  خالل  من  الجنسية  على  الحصول  وأسرهم 

وقد  غرينادا.  في  معتمد  مشروع  في  االستثمار  بعد 

في  االستثمار  خالل  من  الجنسية  برنامج  إطالق  تم 

الغرينادي  البرلمان  أصدر  عندما   2013 أغسطس 

.2013 لسنة   15 رقم  القانون 

خالل  من  التقدم  الطلبات  مقدمي  على  يتعين 

األوراق إلى  المرخصين، وال يجوز لهم تقديم  الوكالء 

أنفسهم. عن  بالنيابة  الحكومة 

)NTF( الصندوق الوطني لتحول األداء
»الحد األدنى لقيمة االستثمار 150 ألف دوالر أمريكي«

إلى  لالسترداد  قابل  غير  مبلغ  دفع  الخيار  هذا  يتضمن 

يجب   .)NTF( األداء  لتحول  الوطني  غرينادا  صندوق 

على مقدم الطلب إيداع مبلغ 150.000 دوالر أمريكي 

لمقدم  األداء  لتحول  الوطني  غرينادا  صندوق  في 

ألسرة  أمريكي  دوالر   200.000 أو  الفردي  الطلب 

أقصى. بحد  أفراد  أربعة  من  مكونة 

إستثمار عقاري معتمد
» الحد األدنى 350 ألف دوالر «

ــد  ــي بح ــغ 350,000 دوالر أمريك ــتثمار مبل ــب اس يج

ــة  ــن لجن ــدة م ــاريع المعتم ــد المش ــي أح ــى ف أدن

غرينــادا للجنســية مــن خــالل اإلســتثمار، وعــالوة 

ــغ  ــة بمبل ــوم حكومي ــع رس ــم دف ــك، يت ــى ذل عل

ــة  ــن أربع ــة م ــرة مكون ــي ألس  50,000 دوالر أمريك

ــن  ــن معالي ــن تضمي ــى. ويمك ــد أقص ــخاص بح أش

ــة. ــوم إضافي ــل رس ــن مقاب إضافيي

ثالث 1.  لمدة  العقاري  باإلستثمار  االحتفاظ  يجب 

الجنسية. منح  بعد  أدنى  بحد  سنوات 

بسجل 2.  االحتفاظ  الطلبات  مقدمي  على  يجب 

يتعين  كما  الموطن.  دولة  من  نظيف  جنائي 

عليهم عدم المشاركة في أي نشاط من  المحتمل 

تم  قد  يكونوا  وأال  غرينادا،  سمعة  إلى  يسيء  أن 

بينها  التي  الدول  إلحدى  تأشيرة  منحهم  رفض 

تأشيرة. بدون  سفر  اتفاقيات  غرينادا  وبين 

على 3.  حصوله  طلب  رفض  تم  طلب  مقدم  أي 

أخرى  دولة  أي  في  االستثمار  خالل  من  الجنسية 

من دول الكاريبي لن يتم اعتماد طلبه للحصول 

على اإلقامة الدائمة أو الجنسية في برنامج غرينادا 

االستثمار. خالل  من  للجنسية 

خيــارات اإلستثمارمعايير االستثمار :

متطلبات االستثمار :
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)NTF( الصندوق الوطني لتحول األداء 1
لتحول  الوطني  غرينادا  صندوق  إلى  لالسترداد  قابل  غير  مبلغ  دفع  الخيار  هذا  يتضمن 

صندوق  في  أمريكي  دوالر   150.000 مبلغ  إيداع  الطلب  مقدم  على  يجب   .)NTF( األداء 

ألسرة  أمريكي  دوالر   200.000 أو  الفردي  الطلب  لمقدم  األداء  لتحول  الوطني  غرينادا 

أقصى. بحد  أفراد  أربعة  من  مكونة 

الرسوم الحكومية : 
● معال 	 والد  أو  عامًا   30 سن  تحت  إضافي  معال  طفل  لكل  أمريكي  دوالر   25,000

عامًا.   55 سن  فوق  إضافي 

رسوم اإلنجاز والطلب :
● 1,500 دوالر أمريكي رسوم طلب لكل شخص.	

● 1,500 دوالر أمريكي رسوم إنجاز لكل شخص، بإستثناء األطفال المعالين دون سن 	

17 عامًا، حيث تكون الرسوم 500 دوالر لكل طفل.

● 1,000 دوالر أمريكي رسوم إقامة دائمة لكل شخص )اختياري(.	

● 375 دوالر أمريكي رسوم جواز السفر لكل شخص.	

● 20 دوالر أمريكي رسوم يمين الوالء لكل شخص.	

● %1 رسوم بنكية.	

رسوم العناية الواجبة :
● مقدم الطلب الرئيسي 5000 دوالر أمريكي.	

● الزوج / الزوجة 5000 دوالر أمريكي.	

● المعالون )من سن 12 إلى 16 سنة( مجانًا.	

● المعالون )من سن 17 إلى 30 سنة( 5000 دوالر أمريكي لكل منهم.	

● الوالدان المعاالن ) 55 سنة فأكثر( 5000 دوالر أمريكي لكل منهم.	

الرسوم المهنية يتم تقديمها عند الطلب.

ــة  ــة الغرينادي ــا الحكوم ــي تحصله ــات الت ــوم الطلب ــع رس ــع جمي ــة: تخض ملحوظ

ــة. ــد العملي ــة تعقي ــات ودرج ــي الطلب ــدد مقدم ــى ع ــوم عل ــف الرس ــر، وتتوق للتغيي
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اإلستثمار العقاري المعتمد 2
تكاليف أسرة مكونة من 4 أفراد:

● 220,000 دوالر أمريكي الحصة اإلستثمارية.	

● 8,800 دوالر أمريكي قيمة تسجيل الحصة.	

● 50,000 دوالر أمريكي الرسوم الحكومية.	

رسوم اإلنجاز والطلب:
● 1500 دوالر أمريكي رسوم طلب لكل شخص.	

● شخص 	 لكل  إنجاز  رسوم  أمريكي  دوالر   1500

باستثناء األطفال المعالين دون سن 17 عامًا، حيث 

أمريكي/طفل. دوالر   500 الرسوم  تكون 

● 250 دوالر أمريكي رسوم جواز السفر / شخص.	

● 20 دوالر أمريكي رسوم يمين الوالء / شخص.	

● 1% رسوم بنكية.	

● الرسوم المهنية تقدم عند الطلب.	

رسوم العناية الواجبة :
● مقدم الطلب الرئيسي 5000 دوالر أمريكي.	

● الزوج / الزوجة 5000 دوالر أمريكي.	

● المعالون )من سن 12 إلى 16 سنة( مجانًا.	

● المعالون )من سن 17-30 سنة( 5000 دوالر/ الفرد	

●  الوالدان المعاالن ) 55 سنة فأكثر( 5000 دوالر/ الفرد.	

    الرسوم المهنية تقدم عند الطلب.

          فــي حالــة وجــود معاليــن إضافييــن أكثــر مــن 

ــرض  ــيتم ف ــراد، س ــة أف ــن أربع ــة م ــرة المكون األس

رســوم علــى مقدمــي الطلبــات لــكل معــال 

ــي: ــب التال ــي حس إضاف

الرسوم الحكومية : 
● إضافي 	 معال  طفل  لكل  أمريكي  دوالر   25,000

أو والد معال إضافي. 30 عامًا  تحت سن 

رسوم اإلنجاز والطلب :
● 1,500 دوالر أمريكي رسوم طلب لكل شخص.	

● شخص، 	 لكل  إنجاز  رسوم  أمريكي  دوالر   1,500

عامًا،   17 سن  دون  المعالين  األطفال  بإستثناء 

طفل. لكل  دوالر   500 الرسوم  تكون  حيث 

● 250 دوالر أمريكي رسوم جواز السفر / شخص.	

● 20 دوالر أمريكي رسوم يمين الوالء / شخص.	

● %1 رسوم بنكية.	

رسوم العناية الواجبة :
● مقدم الطلب الرئيسي 5000 دوالر أمريكي.	

● الزوج / الزوجة 5000 دوالر أمريكي.	

● المعالون )من سن 12 إلى 16 سنة( مجانًا.	

● المعالون )من سن 17-30 سنة( 5000 دوالر/ الفرد	

●  الوالدان المعاالن )55 سنة فأكثر( 5000 دوالر/ الفرد	

220,000 دوالر أمريكي، و هذا  الخيار شراء عقارات في جرينادا بقيمة مالية ال تقل عن  يتضمن هذا 

تعتمد  الجديدة.  الفاخرة  المنتجعات  مشاريع  في  الستخدامه   2019 مارس  في  إطالقه  تم  قد  الخيار 

5 سنوات. إال بعد  الدفعة على قيمة العقار و ال يتم بيعه 
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منتجــع سيكـس سيـنسيــز ال ســاجيـس
The Resort of Six Senses La Sagesse

يأتيكم مشروع سيكس سينسيز ال ساجيس، غرينادا، عن طريق 

لشركة  الكاريبي  شرقي  منطقة  في  استراتيجي  شريك  أبرز 

الكاريبي لإلستثمار واالستشارات »رينج ديفيلوبمنتس« المطور 

ــهيرة،  ــة الش ــات التجاري ــادق ذات العالم ــوق الفن ــي س ــرز ف األب

والتــي يتــم تمويلهــا مــن خــالل برنامــج الجنســية علــى 

أســاس االســتثمار، علــى مســتوى منطقــة شــرقي الكاريبــي.

ــى  ــادا، عل ــاجيس، غرين ــيز ال س ــيكس سينس ــع س ــع منتج يق

شــاطٔي جميــل، وقــد أشــارت إليــه كل مــن صحيفتــي: صاندي 

تايمــز وتليغــراف علــى أنــه األفضل فــي منطقــة الكاريبــي، إذ 

يســترخي هــذا المنتجــع بيــن تــالل وادعــة تمتــد ببهــاء علــى 

طــول شــاطٔي رملــي خــالب مطــل علــى البحــر الكاريبــي.

غرينــادا،  ســاجيس،  ال  سينســيز  ســيكس  منتجــع  ســيضم 

ــا  ــة، كم ــباحة خاص ــة س ــال برك ــمل كل في ــة، وستش 100 غرف

ــر  ــى البح ــة عل ــالالت البانورامي ــل باإلط ــذا العم ــيتكلل ه س

ــالت. ــا الفي ــتتمتع به ــي س الت
صور من مشاريع »رينج ديفيلوبمنتس« في منطقة الكاريبي 
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في  المشتري  سيتمتع  العقارية،  مشاريعنا 
يلي: بما  العقارية  مشاريعنا  من  مشروع 

● على 	 حائزة  تجارية  عالمة  في  استثمارية  حصة 

ضمن  والرفاهية  لإلستدامة  ومكرّسة  الجوائر 

الضيافة. قطاع 

● المزايا المرتبطة بالجنسية الغرينادية.	

● الضيافة 	 مطوري  أحد  لدى  االستثمار  ضمان 

البارزين ضمن مجال الجنسية من خالل االستثمار 

الناجحة. المشاريع  من  حافل  بسجل  يتمتع  والذي 

● الجوائز 	 على  حاصلة  تجارية  عالمة  مع  الشراكة 

العالمي. المستوى  على  الصيت  وذائعة 

● خيارات الخروج بعد 5 سنوات.	

● 	 E-2 تأشيرة  على  للحصول  التقدم  إمكانية 

األمريكية. المتحدة  الواليات  إلى  االستثمارية 

صور من مشاريع »رينج ديفيلوبمنتس« في منطقة الكاريبي 
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يتميز هذا المنتجع برسوخه ومتانة أواصره، كما يتمتع 

بوحدة معالجة فّعالة ومستوى رفيع من الحوكمة، وزد 

على ذلك تمّسكه بأعلى معايير العناية الالزمة. وفي 

حين تم التصويت لعالمة سيكس سينسيز بوصفها 

أفضل عالمة تجارية فندقية في العالم من قبل:

ترافل + ليجر على عامين متتاليين، وتجدر اإلشارة إلى 

أنه يجوز لك بيع استثمارك بعد 5 سنوات إلى أي شخص 

ٓاخر يرغب بالتقدم للحصول على الجنسية الغرينادية.
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               الجنسية الغرينادية واالنتقال إلى الواليات المتحدة األمريكية

تعد غرينادا الدولة الوحيدة في منطقة الكاريبي ) والتي لديها برنامج جنسية من خالل االستثمار ( التي يتمتع 

االسـتثمارية   E-2 تأشـيرة  على  للحصول  التقدم  في  بالحق   ) االقتصاديون  المواطنون  فيهم  بمن   ( مواطنوها 

إلى الواليات المتحدة »وذلك وفقًا لمعاهدة أبرمـت بـين الواليـات المتحـدة األمريكية وحكومة غرينادا«. وقد 

 E-2 التي حصل من خاللها مواطنون اقتصاديون غريناديون على تأشيرة  الناجحة  الحـاالت  كان هناك عدد من 

المتحدة. الواليات  إلى  االستثمارية 

تتيح تأشـيرة E-2 االسـتثمارية األمريكية للمسـتثمر اإلقامة وتنفيذ األعمال في الواليات المتحدة األمريكية مقابل 

اسـتثمار »ّقيم ) الحد األدنى المـوصى به هو  250  ألف دوالر أمريكي ( في الواليات المتحدة«.

»تطويره  على  بالمقـدرة  المسـتثمر  يتمتع  مشروع  ضمن  الصلـة  ذي  االسـتثمار  تسـخير  يتـم  أن  ويجـب 

من  العديد  مواطني  حال  وبخالف  األقل،  على  بالمائة   50 نسبتها  حصة  منه  المستثمر  يملك  بحيث  وتوجيهـه« 

E-2 االستثمارية يمكن لمواطني  المتحدة األمريكية بخصوص تأشيرة  الواليات  أبرمت معاهدة مع  التي  الدول 

غرينادا الحاصلين على تأشـيرة E-2 االسـتثمارية األمريكية اإلقامة في الواليات المتحدة لمدة 5 سـنوات دون أية 

بهم. الخاصة  األمريكية  االستثمارية   E-2 تأشيرة  تجديد  مرات  عدد  على  قيود 

المستثمر  زوج   / زوجة  األمريكية  االستثمارية   E-2 تأشيرة  على  الحصول  طلب  يشمل  أن  يجوز  ذلك،  على  عالوًة 

وأطفاله/ أطفالها المعالين ) تحت سن 21 عامًا (، بحيث يتاح لهم أيضًا االنتقال إلى الواليات المتحدة األمريكية 

فيها. والدراسة  العمل  إمكانية  مع 

صور من مشاريع »رينج ديفيلوبمنتس« في منطقة الكاريبي 
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دخول بدون تأشيرة إلى

128 دولة وإقليم

* الحصول على التأشيرة عند الوصول

أفـريقيــا

أوروبــــا

األمريكتـان

ٓاسـيــــا و أوقيانوسيا

 بتسوانا
 الرأس األخضر *

 جزر القمر *
 كوت ديفوار*

 جيبوتي
 مصر

 بنغالديش* 
 كمبوديا*

 الصين
 هونج كونج

 الهند**
 إندونيسيا

  أندورا
 أرمينيا*
 النمسا
 بلجيكا

 البوسنة
 بلغاريا

 كرواتيا
 قبرص

 التشيك

 إسواتيني
 إثيوبيا*

 الغابون*
 جامبيا

 غينيا-بيساو *
 كينيا

 إيران*
 فلسطين*

 األردن*
 الوس*

 ماكاو* 
 ماليزيا

 الدنمارك
 إستونيا

 فنلندا
 فرنسا

 ألمانيا
 اليونان

 المجر
 ٓايسلندا

 أيرلندا

 ليسوتو
 مدغشقر*

 ماالوي
 موريتانيا*

 موريشوس
 موزمبيق*

 المالديف*
 نيبال*

 الفلبين
 قطر

 سنغافورة
 كوريا الجنوبية

 إيطاليا
 كوسوفو

 التفيا
 ليختنشتين

 ليتوانيا
 لوكسمبورج

 مالطا
 مولدوفا
 موناكو

 رواندا*
 السينيغال*

 سيشل*
 الصومال

 تنزانيا
 التوغو

 سريالنكا**
 تيمور الشرقية*

 أوزباكستان
 فيجي

 كيريباتي
 ميكرونوسيا

 الجبل األسود
 هولندا
 النرويج

 روسيا
 بولندا

 البرتغال
 رومانيا

 سان مارينو
 صربيا

 أوغندا
 زامبيا

 زيمبابوي

 باالو
 ساموا

 جزر سولومون
 توفالو

 فانواتو

 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 إسبانيا
 السويد

 سويسرا
 تركيا*

 المملكة 
المتحدة

 الفاتيكان

 أنتيغوا وباربودا
 األرجنتين

 البهاماس
 باربادوس

 بليز
 بوليفيا*

 البرازيل
 تشيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 دومينيكا

 جمهورية 
الدومنيكان

 اإلكوادور
 جويانا

 هايتي
 جامايكا

 نيكاراجوا*
 بنما
 بيرو

 سانت كيتس 
ونيفيس

 سانت لوسيا

 سانت فنسنت 
والجريندين

 سورينام
 ترينيداد وتوباجو

 األوروغواي
 فنزويال
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مسودة من نماذج الطلبات )ستقدمها لكم شركة . 1
الكاريبي لإلستثمار (.

صور من جواز السفر )أول 3 صفحات وٓاخر 3 صفحات مع . 2
صفحة تأشيرة اإلقامة السارية، حيثما ينطبق( :

● مقدم الطلب الرئيسي.	
● الزوج / الزوجة واألطفال )حيثما ينطبق(.	

السيرة الذاتية التفصيلية :. 3
● اإلسم.	
● الجنسية.	
● العنوان )السكني والبريدي(، وأرقام الهاتف وعناوين 	

البريد اإللكتروني.
● المناصب الوظيفية التي تم توليها، بما في ذلك 	

تفاصيل المهام والمسٔووليات.
شهادات الميالد : )صور موثقة أو مصدقة(. 4

● مقدم الطلب الرئيسي.	
● الزوج / الزوجة واألطفال )حيثما ينطبق(.	

صور من بطاقة الهوية الوطنية :. 5
● مقدم الطلب الرئيسي.	
● الزوج/الزوجة واألطفال فوق سن 18 عاما )حيثما ينطبق(	

أصل فاتورة الخدمات التي تحتوي على عنوان سكن مقدم . 6
الطلب الرئيسي.

عقد زواج )صورة موثقة أو مصدقة، حيثما ينطبق(.. 7
الكشوفات البنكية آلخر 12 أشهر.. 8
خطابان مرجعيان، أحدهما من شركة تعمل معها والثاني . 9

من البنك الذي تتعامل معه، ئوكدان أن حسابك قد تم 
فتحه منذ أكثر من سنتين.

خطاب تأكيد من جهة العمل ) إذا مقدم الطلب موظًفا(.. 10
شهادة تسجيل نشاط تجاري/رخصة تجارية موثقة صادرة . 11

من الحكومة المحلية تٔوكد تسجيل النشاط التجاري.
الشهادات العلمية )مطلوب نسخ مصدقة فقط وليس . 12

األصول،ا ٕذا كانت متوفرة( :
● مقدم الطلب الرئيسي.	
● يتعين على األطفال من سن 16 إلى 18 عامًا تقديم 	

إفادة أصلية من مدرستهم تٔوكد بأنهم يدرسون بدوام 
كامل.

مستندات الطالق/الحضانة )صورة موثقة أو مصدقة، حيثما ينطبق(. 13
12 صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر )برجاء االطالع . 14

على “نصائح مهمة بخصوص الصور المستخدمة في 
نماذج الطلب”( :

● مقدم الطلب الرئيسي.	
● الزوج / الزوجة واألطفال )حيثما ينطبق(.	

شهادة أو مستندات الخدمة العسكرية )حيثما ينطبق(.. 15
يلزم تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية لجميع أفراد . 16

األسرة من سن 16 عامًا فأكثر من دولة الجنسية وكل دولة 
أقمتم فيها ألكثر من سنة خالل العشر سنوات السابقة. 

إذا لم تكن قد أقمت في دولة الجنسية وبإمكانك تقديم 
المعلومات التي تثبت ذلك، يمكننا أن نتنازل عن هذا 

الطلب.
تقرير طبي عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . 17

لجميع أفراد األسرة، يُرجى التأكد من اكتمال نتائج اختبار 
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قبل زيارة الطبيب 

لتعبئة الملحق  8 – الشهادة الطبية.

الملحق أ
قائمة بالمستندات المطلوبة لمتابعة تقديم طلبك :

نصائح مهمة
 بخصوص صور
نماذج الطلب

● منظر أمامــي كامـل للوجه والكتفين عـن 	
قـرب 70% إلى 80% من الصورة.

● يجب التقاط الصورة بدون نظارات.	

● يجب أن تنظر إلى األمام في إتجاه الكاميرا 	
وعيناك مفتوحتان وأال يكون هناك شعر 

يغطي عينيك.

● يجب التقاط الصورة بتعبير محايد وأن يكون 	
الفم مغلقًا )بدون نظرة ضاحكة أو عابسة(.

● يجب أن تكون الصورة طبيعية وغير معدلة 	
بأي طريقة، وذات خلفية بيضاء وواضحة 

المعالم.

● أبعاد الصورة 35x45 ملم بجودة عالية 	
وملونة ومطبوعة على ورق عالي الجودة.

● جميع الصور متطابقة من كافة األوجه.	

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

يُرجى العلم بأن وحدة الجنسية من خالل االستثمار )CIU( قد تطلب مستندات/معلومات إضافية لم تذكرها هنا.
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