املقدمة و�صحيفة الوقائع
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دومينيكا – جزيرة الطبيعة
دومينيكا هي جزيرة جميلة يف منطقة لي�سري انتيل�س()Lesser Antillesالتي تقع يف البحر الكاريبي حيث تقع دومينيكا يف جنوب
�رشق جوادلوب ( )Guadeloupeو�شمال غرب مارتينيك ( )Martiniqueتبلغ م�ساحة دومينيكا  290ميل مربع و�أعلى نقطة فيها
هي ماونت مورن ديابلوتين�س بارتفاع  4,747قدم.
أي�ضا ن�سبة �صغرية متتد �أ�صولها
يبلغ تعداد ال�سكان يف دومينيكا  72,000ن�سمة وتعترب �أغلبية مواطني دومينيكا من �أ�صل �أفريقي .هناك � ً
جلذور �أوروبية وقلة قليلة من لبنان و�سوريا و�آ�سيا.اللغة الر�سمية هي اللغة االجنليزية.
دومينيكا هي دولة برملانية دميقراطية يف دول احتاد الكمونويلث وهي ع�ضو يف املنظمة الدولية للفرنكوفونية()La Francophonie
منذ �سنة .1979
العملة الر�سمية هي دوالر �رشق الكاريبي ( )ECDوهي عملة مرتبطة بالدوالر الأمريكي ( 1دوالر �أمريكي 2.7 :دوالر �رشق الكاريبي).
يف ظل الن�ضال من �أجل حتقيق هدفها ال�سامي للتطوير القومي ،قامت حكومة دومينيكا ب�إن�شاء برنامج اجلن�سية االقت�صادية يف
 1993ويحظى هذا الربنامج بتاريخ طويل وعريق حيث يح�صل �أولئك الذين تُ�ستوفى فيهم �رشوط الربنامج جميع امتيازات اجلن�سية
مبا يف ذلك جواز ال�سفر وحق الإقامة الدائمة والعمل يف الدولة .من بني الطرق التي ميكن من خاللها احل�صول على اجلن�سية هي
ا�ستثمار مبلغ وقدره  220,000دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إلى الر�سوم احلكومية وذلك يف م�رشوع عقاري معتمد من قبل احلكومة.

جن�سية دومينيكا  -الفوائد العائدة على امل�ستثمرين
•

اجلن�سية مدى احلياة ،مبا يف ذلك عدد غري حمدود من املعالني ،ويتم توارث اجلن�سية على مدى الأجيال
(املتقدمني للح�صول على اجلن�سية غري مطالبني بزيارة اجلزيرة �أو الإقامة عليها)

•

ت�صدر جوازات ال�سفر خالل  120-90يوم من تاريخ تقدمي املعاملة

•

ال�سماح بازدواج اجلن�سية بدون �رشط �إ�شعار دولة مقدم املعاملة

•

نظام �رضيبي �سخي حيث ال توجد �رضيبة على الرثوات ،الهبات ،املرياث ،الدخل الأجنبي� ،أرباح ر�أ�س املال

•

بيئة تطوير �أعمال مف�ضلة الرتباط العملة بالدوالر الأمريكي

•

ال�سفر لأكرث من  ١٢٠دولة بدون ت�أ�شرية مبا فيهم اململكة املتحدة ،دول جمموعة ال�شنغن ،هوجن كوجن،
�سنغافورة والعديد من الدول الأخرى

•

�إقامة كاملة واحلق يف العمل يف دومينيكا

�صفحة 1
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كابريت�س ريزورت كيمبن�سكي دومينيكا
حيث الطبيعية تالقي الرفاهية
•

ح�صة ا�ستثمارية يف منتجع فخم

•

عائد دخل �سنوي من بداية امل�رشوع

•

الفوائد املرتبطة باحل�صول على جن�سية دومينيكا

•

ا�ستثمار �آمن من خالل التعامل مع مطور عقاري دويل و�رشكاء معرتف بهم دولي ًا

•

الت�سجيل يف ال�رشيحة العليا لربنامج الوالء اخلا�ص بكيمبن�سكيDiscovery GHA،

زيادة �سنوية يف الأ�سعار للح�صول على اجلن�سية ً
وفقا ملا �أف�صحت عنه حكومة دومينيكا ،فمن املتوقع �أن يحقق امل�ستثمر ربح ر�أ�س
املال عند بيع اال�ستثمار (خا�صة الآن ،بعد �إ�ضافة دول ال�شنغن الى الدول التى ميكن ال�سفر �إليها بدون ت�أ�شرية) .بناء على توقعات
الدخل وربح ر�أ�س املال ،ف�إنه من املتوقع احل�صول على قيمة معادلة لر�أ�س املال امل�ستثمر وجميع الر�سوم التي مت دفعها مبا�رشة
عقب انتهاء فرتة احليازة الإلزامية � 5سنوات.

عائد اال�ستثمار ال�سنوي املتوقع
%5.0
%5.5

ال�سنة اخلام�سة
و ما يليها

%5.0

ال�سنة الرابعة
من الت�شغيل

%4.0
%4.5

ال�سنة الثالثة
من الت�شغيل

%4.0

ال�سنة الثانية
من الت�شغيل

%3.0
%2.0

%3.5

ال�سنة الأولى
من الت�شغيل

%2.0

%1.0
%0.0

ح�ساب �ضمان
امل�رشوع

الر�سم البياين �أعاله للأغرا�ض التو�ضيحية فقط .الأرباح تقديرية وقد تختلف بناء ًا على الأداء الفعلي.

لقد مت تطوير وت�سويق وبيع “كابريت�س ريزورت كيمبن�سكى دومينيكا” بوا�سطة رينج كابيتال بارترنز (دوينيكا) ليمتد ،و هى �رشكة منف�صلة عن جمموعة كيمبن�سكى ،وقد مت ا�ستخدام �أ�سم
“كيمبن�سكى” من قبل املطور بناء على رخ�صة من فنادق كيمبن�سكى �إ�س �أيه .ويقت�رص دور جمموعة كيمبن�سكى على �إدارة الفندق .وال ي�شكل �إ�صدار �صحيفة احلقائق هذه اى �شكل من
�أ�شكال االلتزام بامل�ضى قدما فى اى معاملة .وحتديدا ،وبدون امل�سا�س بعمومية ما تقدم ،ف�إنه ال يتم منح �أي متثيل �أو �ضمان من قبل املطور وامل�شغل فندق لتحقيق �أو معقولية �أي توقعات
وتقديرات �أو العوائد الواردة يف �أو التي ميكن ا�ستنتاجها من �صحيفة احلقائق هذه.

�صفحة ٢
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الإ�ستثمار العقاري يف دومينيكا وعملية تقدمي معاملة اجلن�سية
اجمايل الإ�ستثمار مت�ضمن ًا تكلفة املعاملة وامل�صاريف احلكومية كما يلي لعائلة مكونة من �أربعة �أ�شخا�ص*:
التكلفة
تكلفة احل�صة الإ�ستثمارية

 220,000دوالر �أمريكي

الر�سوم احلكومية للمتقدم الرئي�سى والزوجة واثنني
من االبناء املعالني

 ٣5,000دوالر �أمريكى

ر�سوم التحريات **

 11,500دوالر �أمريكي
( 7,500دوالر �أمريكى للمتقدم الرئي�سى  4,000 +دوالر �أمريكى للزوجه)

ر�سوم ت�سجيل احل�صة الإ�ستثمارية

 8,800دوالر �أمريكي

امل�صاريف احلكومية اخلا�صة مبعاجلة املعاملة

 1,000دوالر �أمريكي

�شهادة اجلن�سية ،مت�ضمنا م�صاريف الدمغة

 ١,٠00دوالر �أمريكي ( ٢50دوالر �أمريكى× )4

�إجمايل التكلفة لأ�رسة مكونة من � 4أفراد

 277,300دوالر �أمريكي

* الر�سوم القانونية ملعاجلة معاملة اجلن�سية واجبة ال�سداد على جميع الطلبات وقد تختلف بناء على عدد املعالني.

** املعالني اكرب من �سن � 16سنة �سيتطلب منهم دفع مبلغ  4,000دوالر �أمريكى كم�صاريف للتحريات.

للمحافظة على اجلن�سية يجب على امل�ستثمرين االحتفاظ باال�ستثمار ملدة ثالث �سنوات .يجوز مل�ستثمر �آخر ا�ستخدام احل�صة
اال�ستثمارية �ضمن طلب احل�صول على اجلن�سية يف ال�سنة اخلام�سة من منح اجلن�سية للم�ستثمرين الأ�صليني.

�صفحة ٣
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عملية تقدمي املعاملة
اخلطوة الأولى – �إ�ستمارة احلجز
يقوم امل�ستثمر بتوقيع �إ�ستمارة احلجز ودفع مقدم بقيمة  22,000دوالر �أمريكي من مبلغ الإ�ستثمار  220,000دوالر �أمريكي
ك�ضمان للقيام بالإ�ستثمار.
ت�ستطيع �رشكة رينج ديفيلومبنت�س م�ساعدة امل�ستثمر يف اختيار مقدم اخلدمة للقيام بعملية تقدمي املعاملة.

اخلطوة الثانية – مناذج املعاملة وتقدمي امل�ستندات
يقوم امل�ستثمر با�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة (يرجى االطالع على ال�صفحة التالية) و�إمتام مناذج املعاملة املطلوبة مب�ساعدة مقدم
اخلدمة .ر�سوم معاجلة املعاملة ور�سوم التحريات يجب دفعها مع املعاملة مبا�رشة �إلى مقدم اخلدمة .يقوم امل�ستثمر ب�إبرام اتفاقية
البيع وال�رشاء يف هذه املرحلة.

اخلطوة الثالثة – معاجلة وتقدمي املعاملة والدفع
تقريبا  120-90يوم من تقدمي املعاملة .خالل � 7أيام من املوافقة على املعاملة ،يقوم امل�ستثمر بدفع
ي�ستغرق معاجلة املعاملة
ً
الر�صيد املتبقي البالغ  198,000دوالر �أمريكي والر�سوم احلكومية الواجبة ور�سوم ت�سجيل احل�صة� .ستقوم رينج ديفيلومبنت�س ب�إ�صدار
�شهادة ملكية �إلى امل�ستثمر.

اخلطوة الرابعة – الإنتهاء من الإجراءت ونقل امللكية
يتم تقدمي �إثبات امللكية �إلى احلكومة وتقوم وحدة اجلن�سية ب�إ�صدار �شهادة (�شهادات) اجلن�سية وبعد ذلك جواز /جوازات ال�سفر وهذا
ي�ستغرق عادة � 4-3أ�سابيع.

�صفحة ٤
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جن�سية دومينيكا و تقدمي طلب اجلوازات
امل�ستندات املطلوبة
لكل فرد من �أفراد الأ�رسة:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النموذج ( :)Form D1جلميع املتقدمني الذين يزيد �أعمارهم عن � 16سنة ،يتم ا�ستيفاء ن�سختني من منوذج االف�صاح عن املعلومات
النموذج ( :)12 Formيتم ا�ستيفاء ن�سختني منه وت�صديقه من قا�ضي �ش�ؤون ال�سالم ،املفو�ض� ،أو الكاتب العدل .يقوم �أولياء الأمور
	�أوالويل القانوين بالن�سبة للمتقدمني دون � 18سنة بتوقيع النموذج ( )12 Formبالنيابة عن ال�شخ�ص القا�رص
النموذج ( :)Form D2جلميع املتقدمني الذين يزيد �أعمارهم عن � 16سنة ،مبا يف ذلك الب�صمة .يقوم �أولياء الأمور �أو الويل
القانوين بالن�سبة للمتقدمني دون � 18سنة بتوقيع النموذج ( )Form D2بالنيابة عن ال�شخ�ص القا�رص
بالن�سبة للمتقدمني الذين يزيد �أعمارهم عن � 16سنة ،يتم تقدمي �شهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك الأ�صلية �أو �أي وثيقة مماثلة �صادرة
من هيئة تنفيذ القانون من بلد امليالد وبلد الإقامة .البلد التى يحمل جن�سيتها وكل البلدان التى اقام فيها ملدة تزيد عن
ال�ستة �أ�شهر
بالن�سبة للأطفال الذين يرتاوح �أعمارهم بني  12و � 15سنة ،يتم تقدمي �إقرار م�شفوع بق�سم من ويل الأمر مبا ي�ؤكد على �أن الطفل
لي�س لديه �سجل جنائي
النموذج (� :)Form D3شهادة �صحية �صادرة من �أخ�صائي طبي م�سجل ،و�أ�صل �شهادة خلو من فريو�س نق�ص املناعة HIV
ونتائج خالاتبلات اراطبىرخية الاأ
�م ةرصو�ة مقصدن لجواز /جوازات ا�صفر
ن�نني متني موثقتصخ �صهادة الميلاد
ن�نة مقصد�صخة م بطاوطنية ،اإلة ايوهلة اقن وجد
�صهادة م قطلا /جاوز� ةقصدح�صب الحالة
ن�ا نة مقصد�صخة مل�صهادة /ال�صهادلومةبدلمعية /ااات الج ح�ةلاصب الح
مهرامعح اأو رتاي نيذلقدمين اتملل  18و � ۳۰اهيف مهيلجص�ت يدفي اكلية بملمعة /ااالج نم قصد�م واأ يصل�اأ باطخ قديمت متي صنة
نيفقدمين الموظتالم عيم جل ،يتم قديمت خطاب عمل دحيد يةلانة الحهني المب
�إذا كان املتقدم من �أ�صحاب املهن احلرة ،يجب على املتقدم تقدمي �آخر م�ستندات الت�أ�سي�س،
و�شهادات الت�أ�سي�س ،والرخ�صة التجارية ،و�شهادات احل�ص�ص � ...إن وجد
�أ�صل خطاب التو�صية املهني من حمامي �أو حما�سب معتمد .يجب �أن يرد يف اخلطاب �أن �صاحب التو�صية على معرفة ب�أعمال/
عمل مقدم الطلب ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات
دوليا عن �آخر � 12شهر ،خمتومة من البنك
�أ�صل الك�شوفات امل�رصفية من �أحد البنوك املعرتف بها
ً
عدد � 8صور �شخ�صية (خلفية بي�ضاء) .يتم امل�صادقة على � 4صور
منوذج التقدمي على جواز ال�سفر.
لكل املتقدمني فوق �سن � 18سنة ،رخ�صة القيادة او حلف ميني.
بطاقة ق�سم الوالء .يقوم الوالدين او الو�صى القانونى بالتوقيع على بطاقة ق�سم الوالء بالنيابة عن املتقدمني الق�رص االقل من � 1٨سنة.

م�ستندات �إ�ضافية للمتقدم الرئي�سي
•
•
•
•
•
•
•

�سرية ذاتية مف�صلة
خطاب موجه �إلى �سعادة الوزير امل�س�ؤول عن اجلن�سية يفيد �سبب� /أ�سباب التقدم للح�صول على جن�سية دومينيكا
اتفاقية البيع وال�رشاء
منوذج طلب احلجز
حلف ميني يفيد الدعم املالى لكل معال فوق �سن � 18سنة (فيما عدا الزوجة)
�إفادة العنوان (فاتورة ا�ستهالك)
توكيل خا�ص

�صفحة ٥
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