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رقم املرجع (خا�ص با�ستخدام املكتب)

قائمة حمتويات طلب احلجز
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تعب�أة طلب احلجز هذا ب�أحرف كبرية وبالقلم الأزرق.يجب �أن تكون كافة التفا�صيل مكتوبة ب�صورة وا�ضحة
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تفا�صيل مقدم الطلب

................................................................................................................................................

				
اال�سم

:

(ال�سيد /ال�سيدة /الآن�سة)_________________________

			
اجلن�سية

:

__________________________________

__________________________________
:
		
رقم جواز ال�سفر
(يرجى �إرفاق ن�سخة من جواز ال�سفر)

تفا�صيل الإت�صال:
املوقع اجليوغرايف

:

__________________________________

			
�ص.ب

:

__________________________________

رقم هاتف املكتب

:

__________________________________

		
رقم هاتف املنزل

:

__________________________________

رقم الهاتف املتحرك

:

__________________________________

رقم الفاك�س		

:

__________________________________

		
الربيد الإلكرتوين

:

__________________________________

�صفحة ٢
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�أ�سئلة ما قبل الفح�ص

.................................................................................................................................................

						
هل �سبق �أن مت القب�ض عليك �أو �إدانتك يف �أي جرمية؟

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل �سبق �أن ق�ضيت فرتة ما يف ال�سجن �أو املعتقل؟							 

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل �سبق �أن� أجرت �أي م�صلحة �رضائب حتقيق ًا معك؟						

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل �سبق �أن تعر�ضت حلالة �إفال�س �شخ�صية �أو م�ؤ�س�سية؟						

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل �سبق �أن مت رف�ض �إ�صدار ت�أ�شرية دخول لك �أو تواجدك ب�صورة غري قانونية يف �أي بلد �أو مت ترحيلك منها؟

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل �سبق �أن تقدمت بطلب للح�صول على جن�سية �أي بلد ومت الرف�ض ذلك الطلب؟			

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
					
هل �سبق �أن مت رف�ض منحك ت�رصيح عمل �أو ت�رصيح �إقامة يف �أي بلد؟

نعم

ال

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
هل ميكنك �أن ت�ؤكد� أن م�صدر الأموال املخ�ص�صة  لهذا اال�ستثمار قد مت احل�صول عليه من م�صدر م�رشوع متام ًا ،و�أن تلك الأموال
نعم ال
لي�ست ناجتة عن عوائد �أن�شطة �إجرامية �أو متويل �أعمال ارهابية من �أي نوع� ،سواء ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؟

�إذا كانت الإجابة بنعم ،يرجى كتابة التفا�صيل____________________________ :
_____________________________________________
�صفحة ٣
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الق�سم الثالث
املعلومات وتفا�صيل ح�ص�ص امللكية

................................................................................................................................................

�أ  -املعلومات
(�أ) لأغرا�ض طلب احلجز هذا:
.١

“التطوير” يق�صد به ت�صميم و�إن�شاء املنتجع واملذكور ب�صورة تف�صيلية يف اتفاقية البيع وال�رشاء؛

.٢

“مبالغ الر�صيد” تعني بها املبالغ املحددة يف اجلزء ( )3من اجلدول (�أ)؛

.٣

“الت�أمني” يق�صد به الدفعة امل�ستحقة على مقدم الطلب والتي تبلغ  %10من �سعر ال�رشاء؛

.٤

“دومينيكا” يق�صد بها كومونويلث دومينيكا؛

.٥

“ح�ساب ال�ضمان” يعني ح�ساب ال�ضمان الذي يتم فتحه لدى وكيل �ضمان فيما يتعلق مب�رشوع التطوير؛

.٦

“وكيل ال�ضمان” يعني بنك دومينيكا الوطني؛

.٧

“حزمة املعلومات” تعني حزمة املعلومات التي تقدمها �رشكة رينج �إلى مقدم الطلب والتي حتتوي ،لأغرا�ض توفري 		
املعلومات ملقدم الطلب فقط ،على تفا�صيل م�رشوع التطوير والتفا�صيل البارزة الأخرى فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية؛

.٨

“املدفوعات الأولية” حتمل املعنى الوارد ذكره لها يف الفقرة  2من الق�سم اخلام�س يف طلب احلجز هذا؛

.٩

“ح�ص�ص امللكية” تعني �أي ح�صة ملكية غري مق�سمة يف م�رشوع التطوير ،وهي تعادل ح�صة بن�سبة  500/1من التطوير والتي
�سوف يتم عر�ضها على مقدم الطلب ً
وفقا للبنود والأحكام الواردة يف اتفاقية البيع وال�رشاء؛

�“ .١٠سعر ال�رشاء” يق�صد به �سعر �رشاء ح�صة ملكية كما هو حمدد يف اجلزء ( )1من اجلدول (�أ)؛

“ .١١رينج” يق�صد بها �رشكة “رينج كابيتال بارترنز (دومينيكا) ليمتد”؛
“ .١٢املنتجع” يق�صد به جممع �ضيافة فخم يتم تطويره بوا�سطة �رشكة “رينج كابيتال بارترنز (دومينيكا) ليمتد” يف كابريت�س،
بورت�سموت ،دومينيكا ؛ و
“ .١٣اتفاقية البيع وال�رشاء” تعني الإتفاقية التي �سيتم حتريرها بني مقدم الطلب و�رشكة “رينج كابيتال بارترنز (دومينيكا)
ليمتد”فيما يتعلق ببيع و�رشاء ح�ص�ص امللكية.
�صفحة ٤
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(ب) تقوم �رشكة رينج بتطوير م�رشوع التطوير .وقد مت تقدمي حزمة املعلومات �إلى مقدم الطلب.
(ج) يرغب مقدم الطلب يف ت�أمني حجز ح�صة ملكية يف م�رشوع التطوير ووفق ًا لذلك يرغب يف �سداد �أحد دفعات املقدم �إلى
“رينج” و�سداد املدفوعات الأخرى التي ورد بيانها يف هذه االتفاقية فيما يتعلق بهذا احلجز.

الق�سم الرابع
املدفوعات

................................................................................................................................................

يتعني حتديد مبالغ الإ�ستثمار م�ستحقة الدفع من قبل مقدم الطلب فيما يتعلق بح�صة امللكية والطلبات الإقت�صادية ذات �صلة
ً
جمتمعة ب “�إجمايل مبلغ الإ�ستثمار”) يف اجلزء ( )1من اجلدول (�أ) بطلب احلجز هذا.
للح�صول على اجلن�سية (والتي ي�شار �إليها
الرجاء مالحظة �أن �إجمايل مبلغ الإ�ستثمار املحدد يف طلب احلجز هذا ال ي�شمل� أتعاب حماميو مقدم الطلب وموفرو اخلدمة
الآخرين اخلا�صني مبقدم الطلب فيما يتعلق بطلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب.
رينج ال تتحكم ب�أي تغيري خا�ص ب�إجمايل مبلغ الإ�ستثمار الذي ممكن �أن يح�صل نتيجة عن �أي زيادة بال�رضائب من حكومة دومينيكا.

املدفوعات الأولية:
طريقة دفع املقدم واملبالغ املرت�صدة:
امل�ستفيد			

:

Government of Dominica and Range Capital Partners Dominica Ltd

			
رقم احل�ساب

:

261100033

			
بنك امل�ستفيد

:

National Bank of Dominica Ltd

		
:
		
عنوان بنك امل�ستفيد
		
رقم �سويفت بنك امل�ستفيد

:

NCDMDMDM

			
البنك املرا�سل

:

Bank of America

رقم �سويفت البنك ااملرا�سل

:

BOFAUS3N

�صفحة 5

 33كينيدي افينيو ،ص.ب ،1976 :روسو ،كمونويلث دومينيكا .هاتف+١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :

client.relations@rangedevelopments.com | www.rangedevelopments.com

طريقة دفع الر�سوم اخلا�صة مبعاجلة طلب اجلن�سية ور�سوم التحريات والر�سوم احلكومية:
يتعني على مقدم الطلب �أن يقوم برتتيبات م�ستقلة لدفع الأتعاب مع حماميه املحددين ومع موفري اخلدمات الآخرين امل�سو�ؤولني
عن معاجلة طلب احل�صول على اجلن�سية الإقت�صادية اخلا�ص مبقدم الطلب.
يجب حتويل الر�سوم وال�رضائب احلكومية امل�ستحقة فيما يتعلق بطلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب �إلى املحامني و/
�أو موفري اخلدمات الذي عينهم مقدم الطلب للقيام بذلك ب�صورة م�ستقلة والذي يتحملون م�سو�ؤولية معاجلة طلب احل�صول على
اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب.وال تتحمل �رشكة رينج كابيتال بارترنز (دومينيكا) ليمتد م�سو�ؤولية �ضمان الإنفاق �أو الإ�ستخدام
املنا�سب لهذه الأموال للأغرا�ض املحددة لها من قبل حماميو مقدم الطلب و�/أو موفرو اخلدمة الذين ا�ستعملهم مقدم الطلب.

الق�سم اخلام�س 
�رشوط و�أحكام طلب احلجز
................................................................................................................................................
تنطبق ال�رشوط والأحكام الوارد ذكرها يف الأق�سام من الأول وحتى اخلام�س(مبا يف ذلك اجلدول “�أ” واجلدول “ب”) من طلب
ً
جمتمعة يف هذه الوثيقة (“طلب احلجز”) على حجز مقدم الطلب لأي ح�صة ملكية:
احلجز هذا والتي ي�شار �إليها
.١

يدخل طلب احلجز هذا حيز التنفيذ الكامل وال�رسيان التام يف تاريخ توقيعه من قبل مقدم الطلب و�رشكة رينج كابيتال
بارترنز (دومينيكا) ليمتد والذي ي�شار �إليها فيما بعد (“تاريخ ال�رسيان”).

 .٢يف غ�ضون ثمانية و�أربعون (� )48ساعة من تاريخ ال�رسيان ،يتعني على مقدم الطلب �أن يدفع املقدم واملدفوعات الأخرى 		
الواردة يف اجلزء  ٢من اجلدول “�أ” والتى ت�سمى جمتمعة (“املدفوعات الأولية”) .ويقر مقدم الطلب ويوافق على �أن املقدم
يتعني �إيداعه لدى وكيل ال�ضمان حتى �صدور موافقة �أو رف�ض �أوليني من قبل وحدة منح اجلن�سية من خالل اال�ستثمار التابعة
لدومينكا ،على الطلب الإقت�صادي للح�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب .كما ُيقر مقدم الطلب ب�أن املدفوعات الأولية
الأخرى من املقرر تطبيقها على الأغرا�ض ذات ال�صلة على نحو ما ورد بيانه يف اجلزء  ٢من اجلدول “�أ” .و ُيقر مقدم الطلب
كذلك ب�أن �أي مدفوعات �أولية يتم دفعها �إلى وكيل ال�ضمان �أو �إلى �رشكة رينج تكون غري قابلة للإ�سرتداد من قبل وكيل
ً
�رصاحة يف طلب احلجز هذا.ويقر مقدم الطلب ب�أن
ال�ضمان �أو �رشكة رينج ،ب�إ�ستثناء ما يكون يف احلاالت التي ورد بيانها
وكيل ال�ضمان ال يتحمل هو �أو �رشكة رينج م�سو�ؤولية �ضمان الإنفاق �أو الإ�ستخدام املنا�سب لهذه الأموال التي مت دفعها من قبل
مقدم الطلب �إلى حماميو مقدم الطلب و�/أو موفرو اخلدمة الذين ا�ستعملهم مقدم الطلب.
.٣

ال يتم حجز �أي ح�صة ملكية ل�صالح مقدم الطلب �إال بعد �أن ي�ستلم وكيل ال�ضمان املدفوعات الأولية مببالغ خال�صة.

.٤

� إذا مل يتم �إ�ستالم مبلغ الت�أمني كام ًال من قبل وكيل ال�ضمان يف غ�ضون الفرتة املحددة يف الفقرة � ٢أعاله ،ف�إن �رشكة
رينج تُخول احلق وفق ما تختاره يف �إنهاء طلب احلجز هذا وفور �رسيان هذا الإنهاء ،لن يقع على عاتق �رشكة رينج �أو مقدم
ٍ
ٍ
إخالل �أو غري ذلك.
عقد �أو مبوجب �
الطلب �أي التزامات �أو م�سو�ؤوليات �أ ًيا كانت جتاه بع�ضهم البع�ض مبوجب

�صفحة 6
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 .٥يتعني �سداد كافة املدفوعات امل�ستحقة مبوجب طلب احلجز هذا و�/أو مبوجب اتفاقية البيع وال�رشاء بالعمالت التي ورد 		
ذكرها يف طلب احلجز هذا ودون �أي خ�صم �أو مقا�صة �أو دعوى م�ضادة �أ ًيا كانت.ويف حال ُطلب من مقدم الطلب �أن يقتطع
ٍ
�سبب �آخر ،ف�إن على مقدم الطلب �أن يقوم بتجميع املبالغ م�ستحقة
	�أي مبلغ من �أي مدفوعات مقابل �أي �رضيبة �أو ر�سم �أو لأي
الدفع مثل تلك املبالغ ال�صافية التي ح�صلتها �رشكة رينج تكون على نحو ما ورد بيانه يف اجلزء ذي ال�صلة من اجلدول “�أ”.
ويتعني على مقدم الطلب كذلك �أن يتحمل كافة ر�سوم التحويل فيما يتعلق ب�أي وكافة املدفوعات مثل تلك املبالغ املطلوبة
التي يتم حت�صيلها بالعملة املن�صو�ص عليها يف طلب احلجز هذا �صافية دون ر�سوم التحويل.
.٦

يتعني ذكر البنود والأحكام املتعلقة بح�ص�ص امللكية يف اتفاقية البيع وال�رشاء .ويجب على �رشكة رينج �أن تقدم اتفاقية
البيع وال�رشاء �إلى مقدم الطلب يف غ�ضون � ٢٤ساعة من تاريخ ال�رسيان ،ويتوجب على مقدم الطلب فى غ�ضون �سبعة (� )٧أيام
من تاريخ ت�سلم اتفاقية البيع وال�رشاء ان يقوم بتوقيع اتفاقية البيع وال�رشاء الأ�صلية و�إرجاعها �إلى �رشكة رينج .ويقر مقدم
الطلب ب�أن اتفاقية البيع وال�رشاء قائمة على منوذج قيا�سي ينطبق على جميع مقدمي الطلبات فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية يف
م�رشوع التطوير و�أنه ً
وفقا لذلك لن تقبل �رشكة رينج �أي انحرافات �أو تعديالت عن النموذج القيا�سي �أو �إدخال تعديالت عليه.

.٧

يقر مقدم الطلب ب�أن طلب مقدم الطلب باحل�صول على اجلن�سية الإقت�صادية ال ميكن �إقراره حتى يتم ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من
اتفاقية البيع وال�رشاء �إلى �رشكة رينج .كما يقر مقدم الطلب ب�أن �أي ت�أخري يف ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من اتفاقية البيع 		
وال�رشاء �سوف ي�ؤدي �إلى حدوث ت�أخري يف معاجلة طلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب و�أن �رشكة رينج ال 		
تتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر يتكبدهما مقدم الطلب واللذان ين�شئان عن هذا الت�أخري.

.٨

عند حترير اتفاقية البيع وال�رشاء من قبل مقدم الطلب و�رشكة رينج ،يجب �أن حتل اتفاقية البيع وال�رشاء حمل طلب احلجز
هذا من جميع النواحي.

.٩

يقر مقدم الطلب التعهدات وال�ضمانات التالية:

� .٩-١أن كل املعلومات التي قدمها مقدم الطلب مبوجب طلب احلجز هذا (مبا يف ذلك الوثائق التي يتيعن تقدميها مبوجب
		 اجلدول “ب”) هي معلومات كاملة ودقيقة وحقيقية وغري م�ضللة ب�أي �شكل؛
ٍ
فحينئذ يجب �إجراء 		
� .٩-٢إذا لزم اعتماد امل�ستندات التي قدمها مقدم الطلب �أو امل�صادقة عليها �أو توثيقها �أو ترجمتها،
		 عمليات الإعتماد �أو امل�صادقة �أو التوثيق �أو الرتجمة ح�سب الأ�صول وعلى نحوٍ منا�سب مبا يتوافق مع ال�رشوط الوارد 		
		 ذكرها يف اجلدول “ب” ومبا يتوافق مع �أي قوانني منطبقة؛
 .٩-٣يوفر مقدم الطلب على الفور ل�رشكة رينج كافة املعلومات التي قد تطلبها �رشكة رينج من وقت لآخر؛
خطيا وعلى الفور ب�أي تغيريات مادية يف املعلومات التي قدمها مقدم الطلب �إلى 		
 .٩-٤يخطر مقدم الطلب �رشكة رينج
ً
		 �رشكة رينج مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،تفا�صيل الإت�صال اخلا�صة مبقدم الطلب؛
 .٩-٥ال ميثل طلب احلجز هذا �أو حزمة املعلومات �أو اتفاقية البيع وال�رشاء ،يف �أي نطاق اخت�صا�ص ق�ضائي يخ�ضع له مقدم
ترويجيا �أو عر�ض ًا لبيع� ،أو دعوة ل�رشاء �أوراق مالية �أو �أي ا�ستثمارات �أخرى تتعلق مب�رشوع
		 الطلب ،تو�صية �أو عر�ض ًا
ً
		 التطوير ،كما ال ميثل طلب احلجز هذا �أو حزمة املعلومات �أو اتفاقية البيع وال�رشاء ،يف نطاق �أي اخت�صا�ص ق�ضائي
		 يخ�ضع له مقدم الطلب ،تقدمي م�شورة متعلقة بالإ�ستثمار �أو اخلدمات الإ�ستثمارية �أو م�شورة قانونية �أو �أي م�شورة تتعلق
		 بال�رضائب �أو �أي م�شورة �أخرى من �أي نوع؛
�صفحة ٧

 33كينيدي افينيو ،ص.ب ،1976 :روسو ،كمونويلث دومينيكا .هاتف+١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :

client.relations@rangedevelopments.com | www.rangedevelopments.com

 .٩-٦ال ُيحظر �إدخال �أو تنظيم طلب احلجز هذا و�/أو ت�سلم حزم املعلومات �أو اتفاقية البيع وال�رشاء من قبل مقدم الطلب يف
		 نطاق الإخت�صا�ص الق�ضائي الذي يخ�ضع له مقدم الطلب؛ و
 .٩-٧يقوم مقدم الطلب ب�إبرام طلب احلجز هذا بعد �أن ي�ستند فقط على حترياته وم�شورته املهنية امل�ستقلة فيما يتعلق 		
		 باملخاطر القانونية والإقت�صادية والنتائج التي ترتتب على �إبرام الإتفاقيات املقرتحة.
 .١٠ب�رشط �سداد املدفوعات الأولية وت�سلم �رشكة رينج لإتفاقية البيع وال�رشاء املوقعة وامل�ستندات امللحقة بها وامل�شار 		
ا�إليها يف اجلدول “ب” فيما يتعلق مبقدم الطلب (و� ٍأي من امل�ستفيدين املقرتحني ملقدم الطلب) ،يتعني على �رشكة 		
رينج �أن تتعاون مع املحامني و�/أو موفري اخلدمات يف دومينيكا وتت�صل بهم ،والذين مت تعيينهم و�إ�رشاكهم يف الأمر من
قبل مقدم الطلب لأجل التعهد مبعاجلة طلبات احل�صول على اجلن�سية ل�ضمان �أن الطلب الذي تقدم به مقدم الطلب للح�صول
على اجلن�سية من دومينيكا  مبوجب برنامج احل�صول على اجلن�سية من خالل الإ�ستثمار قد مت ت�سجيله لدى وحدة منح اجلن�سية
من خالل الإ�ستثمار .ويقر مقدم الطلب ب�أن �رشكة رينج ال ميكنها �أن ت�ضمن ،بل ولن ت�ضمن جناح طلب احل�صول على اجلن�سية
ويقر كذلك ب�أن املوافقة على طلبات احل�صول على اجلن�سية تقع ب�صورة كاملة حتت ت�رصف و�سيطرة حكومة دومينيكا .ولن
يفر�ض على �رشكة رينج �أي التزام يتعلق ب�ضمان الأداء املنا�سب من قبل املحامني وموفرو اخلدمة اخلا�صني مبقدم الطلب ملا
يقع على عاتقهم من التزامات مهنية جتاه مقدم الطلب .وعلى مقدم الطلب �أن ُيجري ترتيبات م�ستقلة لدفع الأتعاب مع
املحامني وموفري اخلدمة اخلا�صني مبقدم الطلب والذين يتحملون م�سو�ؤولية معاجلة طلب الإقت�صادي للح�صول على اجلن�سية
اخلا�ص مبقدم الطلب.
 .١١عند ت�سلم املوافقة الأولية على طلب احل�صول على اجلن�سية الإقت�صادية (“موافقة وحدة منح اجلن�سية من خالل الإ�ستثمار”) من
خطيا
قبل وحدة منح اجلن�سية من خالل الإ�ستثمار التابعة حلكومة دومينيكا ،يجب على �رشكة رينج �أن تُخطر مقدم الطلب
ً
بهذه املوافقة )والذي ُي�شار �إليه فيما بعد بـ (“�إخطار املوافقة”) .وعلى مقدم الطلب �أن يدفع يف غ�ضون �سبعة (� )٧أيام من
	�إخطار املوافقة مبالغ الر�صيد على نحو ما ورد بيانه يف اجلزء  3من اجلدول “�أ” .ويجب �أن يتعامل فيما بعد مع املقدم ومبالغ
الر�صيد مبا يتوافق مع �رشوط و�أحكام اتفاقية البيع وال�رشاء.ويقر مقدم الطلب ويوافق على �أنه �إذا مل يتم ت�سلم مبالغ الر�صيد
يف غ�ضون الفرتة املحددة يف هذه الفقرة  ،١٢فحينها قد تنتهي فرتة �صالحية موافقة وحدة منح اجلن�سية من خالل الإ�ستثمار
نتيجة الت�أخر يف دفع مبالغ الر�صيد.
 .١٢يف حال رف�ض طلب مقدم الطلب للح�صول على اجلن�سية ً
وفقا للربنامج الإقت�صادي للح�صول على اجلن�سية من قبل الهيئات
احلكومية املخت�صة يف دومينيكا ،يجوز ل�رشكة رينج مبوجب �إ�شعار تر�سله �إلى مقدم الطلب �أو مبوجب �إ�شعار مر�سل من مقدم
يوما من تاريخ ف�سخ اتفاقية البيع
الطلب �إلى رينج ف�سخ اتفاقية البيع وال�رشاء .يتعني على �رشكة رينج خالل �أربعة ع�رش ً
وال�رشاء كما ورد �أعاله �إجراء رد قيمة تعادل مائة يف املائة ( )%100من مبلغ الت�أمني �إلى مقدم الطلب .يقر مقدم الطلب �أن
املدفوعات الأولية لن تكون م�سرتدة �أو م�ستحقة ال�سداد بخالف املبالغ التي تعادل مائة يف املائة ( )%100من الت�أمني .عند ف�سخ
اتفاقية البيع وال�رشاء ورد الت�أمني بعد خ�صم الر�سوم الإدارية كما ورد �أعاله ،تبطل جميع احلقوق والإلتزامات فيما بني رينج
ومقدم الطلب وال يجوز ل�رشكة رينج� ،أو وكيل ال�ضمان� ،أو مقدم الطلب املطالبة ب�أية التزامات �أو م�س�ؤوليات جتاه بع�ضهم
البع�ض بخالف ما ورد يف العقد �أو الأ�رضار �أو غري ذلك.
طلبا خ ًا�صا مبقدم الطلب .ويكون التفوي�ض �أو نقل امللكية �أو التنازل من قبل مقدم الطلب عن �أي �أو كافة
 .١٣يكون طلب احلجز
ً
الواجبات �أو احلقوق املفرو�ضة على مقدم الطلب �أو املكفولة له مبوجب هذه الوثيقة ،الغي ًا ما مل يتم احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة على ذلك من �رشكة رينج.
مطالبا بااللتزام بجميع الأنظمة والت�رشيعات القانونية ال�سارية (مبا يف
 .١٤يقر مقدم الطلب ويتعهد �أن مقدم الطلب �سوف يكون
ً
ذلك طلبات الت�سجيل من خالل التوقيع على جميع امل�ستندات وتقدمي كافة املعلومات الالزمة) فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية.
وعلى مقدم الطلب �أن يلتزم بكافة املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها (مبا يف ذلك املتطلبات اخلا�صة بالت�سجيل من
�صفحة ٨

 33كينيدي افينيو ،ص.ب ،1976 :روسو ،كمونويلث دومينيكا .هاتف+١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :

client.relations@rangedevelopments.com | www.rangedevelopments.com

خالل توقيع كافة امل�ستندات الرئي�سية وتقدمي كافة املعلومات ال�رضورية) يف غ�ضون ذلك الإطار الزمني الذي حتدده �رشكة
رينج �إلى مقدم الطلب.
 .١٥ال يوجد يف طلب احلجز �أو حزمة املعلومات ما ميكن اعتباره على �أنه تعهدً ا �أو �ضمان ًا �أقرته �رشكة رينج جتاه مقدم الطلب
فيما يتعلق مب�رشوع التطوير �أو ح�ص�ص امللكية.
 .١٦يجوز حترير طلب احلجز هذا ب�أي عدد من الن�سخ املتطابقة ،ويكون لتلك الن�سخ نف�س الت�أثري كما كان التوقيع املوجود على
الن�سخ املتطابقة توقيع ًا على ن�سخة فردية من طلب احلجز هذا.
 .١٧يخ�ضع طلب احلجز هذا ويتم تف�سريه مبا يتوافق مع قوانني دومينيكا.
� .١٨أي نزاعات تن�ش�أ فيما يتعلق بطلب احلجز هذا يجب عر�ضها على جهة الإخت�صا�ص الق�ضائي احل�رصي للمحكمة العليا ل�رشق الكاريبي.

�صفحة ٩
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اجلدول (�أ) (اجلزء )1
�إجمايل قيمة اال�ستثمار

................................................................................................................................................
تفا�صيل املدفوعات

نوع الدفع

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

�سعر �رشاء ح�ص�ص امللكية:
 22,000دوالر �أمريكي

(�أ) الت�أمني
(ب) ر�صيد �سعر ال�رشاء

 220,000دوالر �أمريكي

 198,000دوالر �أمريكي

الر�سوم احلكومية امل�ستحقة خليار التملك العقاري*:
 ٢٥,000دوالر �أمريكي

(�أ) املتقدم الرئي�سى فقط
(ب) املتقدم الرئي�سى مع ثالثة معالني

 ٣٥,000دوالر �أمريكي

(ج) املتقدم الرئي�سى مع خم�سة معالني

 ٥0,000دوالر �أمريكي

(د) املتقدم الرئي�سى مع �ستة لاعمني و أﻛﺛر

 ٧0,000دوالر �أمريكي

الإجمايل الفرعي

US$

الر�سوم القانونية**

US$

 ١,٠00دوالر �أمريكي

امل�صاريف احلكومية اخلا�صة مبعاجلة املعاملة

US$

ر�سوم التحريات والتق�صى
(�أ) للمتقدم الرئي�سى

 7,500دوالر �أمريكي

US$

(ب) لكال من الزوجة واى من املعالني فوق �سن ال � 16سنة

 4,000دوالر �أمريكي

US$

ر�سوم ت�سجيل ح�صة امللكية

 ٨,٨00دوالر �أمريكي

US$

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

 ٢٥٠دوالر �أمريكي

US$

تكلفة عملية تعجيل احل�صول على جوازات ال�سفر لكل متقدم

 ١,٢00دوالر �أمريكي

US$

�إجمايل مبلغ اال�ستثمار

US$

* الر�سوم القانونية ملعاجلة معاملة اجلن�سية ،واجبة الدفع على كل املعامالت و�ستختلف ب�إختالف عدد املعالني.
تطبق تكاليف �إ�ضافية على الإ�ستمارات احلكومية الر�سمية و�إعتماد امل�ستندات.

�صفحة ١٠
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اجلدول (�أ) (اجلزء )2
املدفوعات الأولية

................................................................................................................................................
نوع الدفع

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

الت�أمني

 22,000دوالر �أمريكي

الر�سوم القانونية

US$

امل�صاريف احلكومية اخلا�صة مبعاجلة املعاملة

US$

ر�سوم التحريات و التق�صى

US$

املدفوعات الأولية

US$

اجلدول (�أ) (اجلزء )3
مبالغ الر�صيد

................................................................................................................................................
نوع الدفع

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

ر�صيد مبلغ �رشاء ح�صة امللكية

 198,000دوالر �أمريكي

الر�سوم وال�رضائب احلكومية
(وفق ما يكون معمول به)

US$

املبالغ املرت�صدة

US$

�صفحة١١
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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 الختبلات اراطبىرخألية ا
�م ةرسو�ة مقسدن لجواز /جوازات ا�سفر
نني متني موثقتسخ�ن �سهادة الميلاد
نة مقسد�سخة م�ن بطاوطنية ،اإلة ايوهلة اقن وجد
�سهادة م قطلا /جاوز� ةقسدح�سب الحالة
ا نة مقسد�سخة م�نل�سهادة /ال�سهادةلاسب الح�ح لومةبدلمعية /ااات الج
مهرامعح اأو رتاي نيذلقدمين اتملل  18و  ٣٠اهيف مهيلجس�ت يدفي اكلية بملمعة /ااالج نم قسد�م واأ يسل�اأ باطخ قديمت متي سنة�
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 ١٢
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�صفحة التوقيعات:

................................................................................................................................................

توقيع مقدم الطلب

اال�سم
التاريخ

توقيع املخول بالتوقيع
عن رينج كابيتال بارترنز
(دومينيكا) ليمتد

اال�سم
التاريخ

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 طلب احلجز هذا 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 وم�شغل الفندق لتحقيق �أو معقولية �أي توقعات
وتقديرات �أو العوائد الواردة يف �أو التي ميكن ا�ستنتاجها من طلب احلجز هذا.

�صفحة ١٣
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مكتب دومينيكا:
 33كينيدي افينيو� ،صندوق بريد  ,1976رو�سو،
كومنويلث دومينيكا.
تليفون+١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :
مكتب دبي:
بوليفارد بالزا ،برج رقم  ،2مكتب ،1104
جممع برج خليفة ،داون تاون،
�صندوق بريد ،450341دبي،
الإمارات العربية املتحدة.
تليفون+971 4 325 3447:
فاكس+٩٧١ ٤ ٣٢٥ ٣٤٤٨:
�سانت كيت�س:
جناح رقم  ،1جممع خليج بانانا ،كري�ستوف هاربور،
�شبة اجلزيرة اجلنوبية ال�رشقية� ،صندوق بريد،٢٤٧٢
�سانت كيت�س،جزر الهند الغربية.
تليفون+١ ٨٦٩ ٧٦٢ ٧٢٧٥ ,+1 ٨٦٩ ٧٦٢ ٥٠٤٢:
�سانت لو�شيا:
جناح رقم  ،2مبنى رودين باي�سايد ،رودين باي،
جرو�س-اي�سليت� ،سانت لو�شيا.
تليفون+1 ٧٥٨ ٤٨٨ ٨٢٠٣:
client.relations@rangedevelopments.com
RANGEDEVELOPMENTS.COM

