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 ا�قدمة و صحيفة الوقائع

رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
� ساجيس، سانت ديفيدز، غرينادا

صفحة 1 من 9



�نح الجنسية مدى الحياة للمستثمر والزوجة وا�طفال وا�باء وا�شقاء

يتم توارث الجنسية الغرينادية ا�منوحة ع� هذا النحو

� تش£ط زيارة غرينادا أو ا�قامة فيها للتقدم بطلب الجنسية

تصدر جوازات السفر الغرينادية خ©ل مدة ت£اوح ب§ 90 و120 يوماً من تقديم الطلب تقريباً

نظام ±يبى سخى و فعال

يتمتع مواطنو غرينادا بالحق « السفر إ¸ ما يزيد ع� 130 دولة دون الحاجة إ¸ تأش¶ة، وتشمل هذه الدول: ا�ملكة
ا�تحدة، وروسيا، والص§، ودول الشنغن ا�وروبية، ومعظم دول الكومنولث ال½يطانية 

يتمتع مواطنو غرينادا بالحق « التقدم بطلب للحصول ع� تأش¶ة       ا�ستث¿رية إ¸ الو�يات ا�تحدة ا�مريكية

تشمل الجنسية حالة ا�قامة الداÀة والحق « العمل « غرينادا

يسمح �واطني غرينادا با�حتفاظ بجنسياتهم ا�خرى دون أي Âط �ب©غ البلد ا�م للمتقدم بطلب الحصول ع� الجنسية

�نح خيارات الخروج القدرة ع� تحقيق أرباح رأس ا�ال واستدرار الدخل ع� ا�ستث¿ر بعد ف£ة تريث قدرها 5 سنوات

الجنسية الغرينادية: مزايا ا�ستثمرين
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غرينادا هي دولة « جزر الهند الغربية « البحر الكاريبي، تقع إ¸ الش¿ل الغرË من ترينيداد وتوباغو، وإ¸ الش¿ل الÊقي من
فنزوي©، والجنوب الغرË من ســانت فينســنت والغرينادين. ك¿ أن هذه الدولة، التي تعد اللغة ا�نجليزية لغتها الرســمية، قد 
نالــت اســتق©لها عــن ا�ملكــة ا�تحدة عام 1974، وهــي عضو « دول الكومنولث (رابطة الشــعوب ال½يطانية). وتعتÏ ا�لكة 
اليزابيت الثانية هرم الســلطة وفقاً للدســتور « غرينادا، و« ح§ يبلغ عدد الســكان 107,000 نســمة، تتفاخر غرينادا بارتفاع 
معــدل محــو ا�ميــة بينهــم، إذ يبلغ %98. ك¿ تبلغ مســاحة اليابســة « هــذه الجزيرة حواÓ 134 ميــ©ً مربعاً، « ح§ يبلغ 
إجــ¿Ó الناتــج ا�حــÏ للدولــة حــواÓ 1.12 مليار دو�ر أمريÖ، والعملة الرســمية ا�عتمدة فيهــا هي دو�ر Âق الكاريبي 
وسعر Øفه الثابت مقابل الدو�ر هو: 1 دو�ر أمريÖ= 2.7 دو�ر Âق الكاريبي. وتجدر ا�شارة إ¸ أن الحكومة « غرينادا تنعم 

 Ùبا�ستقرار السيا
وتتيح غرينادا الفرصة لÜفراد للحصول ع� الجنســية من خ©ل برنامج اســتث¿ري ترعاه الحكومة، عل¿ً بأن أولئك ا�شــخاص
الذين يلبون متطلبات ال½نامج ا�ذكور يحصلون ع� الجنســية الكاملة، �ا « ذلك الحصول ع� جواز ســفر واكتســاب الحق 
«  ا�قامــة والعمــل بصــورة داÀــة « غرينادا. والجدير بالذكر أنه قد جرى إط©ق برنامج الجنســية ا�قتصادية « غرينادا عام 
وهو يتميز بالعديد من ا�زايا التنافسية البارزة با�قارنة مع ال½امج ا�وفرة من قبل الدول ا�خرى « منطقة  البحر الكاريبي ،2013
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•

•

•

ما تقدمه رينج ديفيلو�نتس: �نحك السمعة الحسنة والدÝومة والح¿ية

الجنسية الغرينادية وا�نتقال إ¸ الو�يات ا�تحدة ا�مريكية

تعد غرينادا الدولة الوحيدة « منطقة الكاريبي (والتي لديها برنامج جنسية من خ©ل ا�ستث¿ر) التي يتمتع مواطنوها (�ن فيهم
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حصة استث¿رية «  ع©مة تجارية حائزة ع� الجوائر ومكّرسة ل©ستدامة والرفاهية ضمن قطاع الضيافة

ا�زايا ا�رتبطة بالجنسية الغرينادية

ض¿ن ا�ستث¿ر لدى أحد مطوري الضيافة البارزين ضمن مجال الجنسية من خ©ل ا�ستث¿ر والذي يتمتع بسجل حافل
من ا�شاريع الناجحة 

الÊاكة مع ع©مة تجارية حاصلة ع� الجوائز وذائعة الصيت ع� ا�ستوى العا�ي

خيارات الخروج بعد 5 سنوات

إمكانية التقدم للحصول ع� تأش¶ة        ا�ستث¿رية إ¸ الو�يات ا�تحدة ا�مريكية

: Ïوع من مشاريعنا العقارية، سيتمتع ا�ش£ي ذو الصلة �ا يÊلدى ا�ستث¿ر « م

ا�واطنون ا�قتصاديون) بالحق « التقدم للحصول ع� تأشــ¶ة        ا�ســتث¿رية إ¸ الو�يات ا�تحدة (وذلك وفقاً �عاهدة
أبرمــت بــ§ الو�يــات ا�تحــدة ا�مريكية وحكومة غرينادا). وقد كان هناك عدد من الحــا�ت الناجحة التي حصل من خ©لها

مواطنون اقتصاديون غريناديون ع� تأش¶ة        ا�ستث¿رية إ¸ الو�يات ا�تحدة
تتيح تأشــ¶ة        ا�ســتث¿رية ا�مريكية للمســتثمر ا�قامة وتنفيذ ا�ع¿ل « الو�يات ا�تحدة ا�مريكية مقابل اســتث¿ر "قيّم

وبخ©ف حال مواطني العديد من الدول التي أبرمت معاهدة مع الو�يات ا�تحدة ا�مريكية بخصوص تأش¶ة        ا�ستث¿رية
Ýكن �واطني غرينادا الحاصل§ ع� تأشــ¶ة        ا�ســتث¿رية ا�مريكية ا�قامة « الو�يات ا�تحدة �دة 5 ســنوات دون أية

قيود ع� عدد مرات تجديد تأش¶ة        ا�ستث¿رية ا�مريكية الخاصة بهم
ع©وًة ع� ذلك، يجوز أن يشمل طلب الحصول ع� تأش¶ة        ا�ستث¿رية ا�مريكية زوجة/ زوج ا�ستثمر وأطفاله/ أطفالها

ا�عال§ (تحت سن 21 عاماً)، بحيث يتاح لهم أيضاً ا�نتقال إ¸ الو�يات ا�تحدة ا�مريكية مع إمكانية العمل والدراسة فيها

العتبــة الدنيا ا�ــوâ بها هي 250,00 دو�ر أمريÖ) « الو�يات ا�تحدة
ويجــب أن يتــم تســخ¶ ا�ســتث¿ر ذي الصلــة ضمن مÊوع يتمتع ا�ســتثمر با�قــدرة ع� "تطويره وتوجيهــه" بحيث Ýلك

ا�ستثمر منه حصة نسبتها 50 با�ائة ع� ا�قل
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ا�زايا الرئيسية التي توفرها تأش¶ة        ا�ستث¿رية ا�مريكية
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معاملة ãيعة- Ýكن الحصول ع� تأش¶ة        ا�ستث¿رية ا�مريكية بصفة عامة خ©ل 3 أشهر

يجوز أن يشمل طلب التأش¶ة زوجة/ زوج ا�ستثمر وأطفاله/ أطفالها ا�عال§ تحت سن 21 عاماً 

يجوز لزوجة/ زوج ا�ستثمر التقدم بطلب للعمل « مختلف أرجاء الو�يات ا�تحدة ا�مريكية

يجوز لÜطفال ا�عال§ الدراسة « مختلف أرجاء الو�يات  ا�تحدة ا�مريكية

يجوز للمستثمر وأطفاله/ أطفالها ا�عال§ �ضية الوقت « الو�يات ا�تحدة ا�مريكية دون الخضوع لåيبة  
 الدخل العا�ي 

يجوز للمستثمر تجديد تأش¶ة        ا�ستث¿رية ا�مريكية وا�قامة « الو�يات ا�تحدة طا�ا كانت أع¿له تلبي ا�تطلبات
ا�حددة « هذا الصدد 

Ýكن اعتبارها بادرة تبÊ با�وافقة ع� طلب تأش¶ة ا�هاجر ا�ستثمر          واستع¿لها كمقدمة مساعدة ع� ذلك

E-2

E-2

EB-5

رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
� ساجيس، سانت ديفيدز، غرينادا

صفحة 4 من 9

 ا�قدمة و صحيفة الوقائع



التكاليفالبند

الرسوم الحكومية لعائلة مكونة من 4 أفراد

تكاليف الحصة

رسوم التحريات ال©زمة

رسوم الطلب

رسوم معالجة الطلب

الرسوم الحكومية لتسجيل الحصة ا�ستث¿رية

299,880æدو�ر أمري

معاملة طلب ا�ستث¿ر العقاري « غرينادا: استعراض ãيع

تختلف الرسوم القانونية ورسوم التصديق باخت©ف موقع ا�ستثمر وعدد ا�عال§

� يطلب من ا�عال§ تحت سن 16 عاماً دفع رسوم التحريات ال©زمة
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:

نورد أدناه التكاليف الخاصة بعائلة مكونة من 4 أفراد (باستثناء الرسوم القانونية).

Ïا فيه رسوم الطلب والرسوم الحكومية، ك¿ ي� ،Ó¿سيكون ا�ستث¿ر ا�ج

•

•

للحفاظ ع� الجنسية، يطلب من ا�ستثمرين ا�بقاء ع� استث¿رهم ا�ؤهل للجنسية �دة � تقل عن 5 سنوات
بعد ذلك، Ýكن أن يتم بيع ا�ستث¿ر، ك¿ يجوز للمستثمرين ال©حق§ التقدم بطلب الحصول ع� الجنسية

وا�ستفادة من مزاياها با�عت¿د ع� نفس ا�داة ا�ستث¿رية. فض©ً عن ذلك، سيتمتع ا�ستثمر ا�صÏ بالحق «
ا�حتفاظ بالجنسية الغرينادية

.

.

(           دو�ر أمريæ لكل شخص)

(            دو�ر أمريæ لكل شخص)

دو�ر أمريæ (250 دو�ر أمريæ لكل شخص)1,000

دو�ر أمريæ (20 دو�ر أمريæ لكل شخص) 80

شخص فوق سن ال     سنة و ما فوق، و       دو�ر
16أمريæ لكل شخص تحت سن ال     سنة)

التكاليف ا�ج¿لية لعائلة مكونة من 4 أفراد
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10,000

220,000æدو�ر أمري

æدو�ر أمري

æدو�ر أمري

æدو�ر أمري

50,000

6,000

æدو�ر أمري 8,800

æلكلدو�ر أمري æ1,500(         دو�ر أمري
16500

4,000

5,000

1,500

رسوم إصدار جوازات السفر

رسوم قسم الو�ء



عملية تقديم الطلبات
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يجب ع� ا�ستثمر تدقيق الوثائق ا�طلوبة (انظر الصفحة التالية) واستك¿ل éاذج طلب الجنسية من خ©ل
 ا�ستث¿ر �ساعدة من محاميه. ويجب أن يتم دفع الرسوم القانونية ورسوم التحريات ال©زمة مع الطلب بشكل

.مباÂ إ¸ ا�حامي. ويجب ع� ا�ستثمر إبرام اتفاقية البيع والÊاء خ©ل هذه ا�رحلة 

الخطــوة الثانيــة: تقديم éــاذج الطلبات والوثائق

.

دو�ر أمريÖ �قدم الطلب الرئيë و3 معال§ والرسوم الحكومية الخاصة بتسجيل الحصة ا�ستث¿رية واى مصاريف
.

تستغرق معاملة الطلب مدة ت£اوح ب§ 90 و120 يوماً ع� وجه التقريب، وعند ا�وافقة ع� الطلب يجب ع�
ا�ستثمر أن يدفع خ©ل 7 أيام ا�بلغ ا�تبقي ومقداره 198,000 دو�ر أمريÖ، والرسوم الحكومية �قدار

وستصدر رينج  ديفيلو�نتس  شهادة ملكية للمستثمر أخرى .

الخطــوة الثالثــة: معاملــة الطلب والدفع

50,000

رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
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صفحة 6 من 9

 ا�قدمة و صحيفة الوقائع

الخطوة ا�و¸: اســت¿رة الحجز

 يقوم ا�ستثمر بالتوقيع ع� است¿رة الحجز وإيداع وديعة �بلغ 22,000 دو�ر أمريÖ « مقابل ا�ستث¿ر �بلغ 220,000
.دو�ر للتأكد من الحصول ع� ربح من خيار العقارات ا�طروح « برنامج الجنسية من خ©ل ا�ستث¿ر

.
 Ýكن أن تقدم Âكة رينج ديفيلو�نتس ا�ساعدة للمستثمر من خ©ل اختيار محامي ومقدم خدمات للقيام بعملية تقديم

الطلب

الخطــوة الرابعــة: ا�نتهاء من ا�جراءت ونقــل ا�لكية

 سوف يتم إرسال إثبات ا�لكية اإÓ الحكومة ووحدة الجنسية من خ©ل ا�ستث¿ر �صدار شهادات الجنسية وجوازات السفر
.ا�مر الذي سيستغرق من 3-4 أسابيع
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لكل مقدم طلب:

éوذج طلب الجنسية            البيانات الشخصية

 éوذج طلب الجنسية            بص¿ت ا�صابع (لكافة ا�تقدم§ الذين تتجاوز أع¿رهم 16 عام)

 éوذج طلب الجنسية            النموذج الخاص بوزارة الداخلية. يقوم مقدم الطلب الرئيë بتوقيع النموذج نيابة عن

éوذج طلب الجنسية            النموذج الطبي، ا�ؤرخ وا�وقع وا�ختوم من قبل الطبيب

 عدد اثنى عÊ (12)  صورة شخصية لجواز السفر ملونة حديثة، تم التقاطها خ©ل الستة (6) أشهر ا�اضية، أربع (4) صور

موثقة (قياس 35 ملم        ملم، خلفية بيضاء بوجه كامل بدون ابتسامة وتظهر ك© ا�ذن§ والجبهة)

-1 CBI

-2 CBI

-3 CBI

-4 CBI

القاØ (أقل من 16 عام)

x 45

•

•

صورة موثقة ملونة من جواز (جوازات) السفر

صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، إن وجدت

•

•

صورة موثقة من شهادة ا�ي©د

صورة موثقة من شهادة الزواج أو الط©ق، إن وجدت

•

•

شهادة وفاة الزوج/ الزوجة، إن وجدت

شهادات التعليم ا�وثقة (مطلوبة �قدم الطلب الرئيë والزوجة والوالدين ا�عال§ وا�جداد ا�عال§)

•

•

صورة موثقة من السج©ت العسكرية، إن وجدت

(ëء البند 11 من قبل مقدم الطلب الرئيÏللطفل ا�عال أقل من 16 عام، يتم م) وذج جواز سفر غريناديé طلب

•

•

(ëللطفل ا�عال أقل من 16 عام، يتم توقيعه من قبل مقدم الطلب الرئي) الو�ء §Ý

خطاب تفويض لكل مقدم طلب يتجاوز عمره 16 عام

•

•

 النسخة ا�صلية لنتيجة إختبار تحليل ف¶وس نقص ا�ناعة البÊية (ا�يدز) ا�ؤرخ وا�وقع وا�ختوم من قبل الطبيب

 وم£جم إذا كان مكتوباً بلغة أخرى بخ©ف اللغة ا�نجليزية (بالنسبة لكافة مقدمي الطلب البالغ عمرهم 12 عام أو
(ïأك

•

 شهادة بحث الحالة الجنائية ا�صلية وا�وثقة وا�ختومة من قبل ا�£جم إذا كانت محررة بلغة أخرى بخ©ف اللغة ا�نجليزية

 (من كل دولة عاش فيها مقدم الطلب الرئيë وزوجته وكافة ا�عال§ له البالغ عمرهم 16 عام لف£ة تجاوزت السنة
خ©ل العÊة سنوات ا�خ¶ة)

•

•

•

•

طلب التقدم للحصول عÏ جنسية وجواز سفر غرينادا: ا�وراق ا�طلوبة



:ëقدم الطلب الرئي�

اتفاقية بيع وÂاء

éوذج طلب الجنسية           éوذج الحالة الوظيفية والïوة والتجارة

•

•

إثبات �صدر ا�موال

éوذج طلب الجنسية            éوذج إثبات ا�ستث¿ر

•

•

خطاب توصية أصÏ من البنك •

خطاب توصية مهني •

الس¶ة الذاتية •

شهادة حلف Ý§/ للمعال§ •

éوذج طلب معلومات عن العميل •

للزوج/ للزوجة:

إقرار با�وافقة من قبل الزوج أو الزوج السابق خاص با�طفال، إن وجد

الس¶ة الذاتية

•

•

للزوج/ للزوجة غ¶ مقدمة الطلب:

 éوذج طلب الجنسية            البيانات الشخصية

éوذج طلب الجنسية            éوذج بص¿ت ا�صابع

•

•

CBI 5

CBI 6

 وثيقة أصلية �ثبات عنوان ا�قامة الحاÓ (فاتورة كهرباء عن الث©ثة أشهر ا�اضية أو حلف Ý§ مشفوع بقسم من قبل مقدم
 الرئيë إذا كان العنوان الكامل غ¶ موضح بفاتورة الكهرباء؛ صورة من عقد ا�يجار موضح فيها العنوان بالكامل؛ الطلب

بطاقة ائت¿ن/ كشف حساب بنÖ موضح فيه العنوان بالكامل)

•

 شهادة بحث الحالة الجنائية ا�صلية (من كل دولة عاش فيها الزوج/عاشت فيها الزوجة غ¶ مقدم الطلب لف£ة تجاوزت

السنة خ©ل العÊة سنوات ا�خ¶ة)

•

صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، إن وجدت

صورة موثقة من شهادة ا�ي©د

•

•

الس¶ة الذاتية •

-1 CBI

-2 CBI

شهادة حلف Ý§/ للمعال§

Öرسوم التحريات بقيمة 8,000 دو�ر أمري

•

•
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رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
� ساجيس، سانت ديفيدز، غرينادا

صفحة 8 من 9

 ا�قدمة و صحيفة الوقائع

طلب التقدم للحصول عÏ جنسية وجواز سفر غرينادا: ا�وراق ا�طلوبة
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رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
� ساجيس، سانت ديفيدز، غرينادا

صفحة 9 من 9

 ا�قدمة و صحيفة الوقائع

طلب التقدم للحصول عÏ جنسية وجواز سفر غرينادا: ا�وراق ا�طلوبة

للكفيل (إن وجد)

 éوذج طلب الجنسية            البيانات الشخصية

é-2 CBIوذج طلب الجنسية            éوذج بص¿ت ا�صابع

-1 CBI •

•

éوذج طلب الجنسية            النموذج الخاص بوزارة الداخلية

إثبات �صدر ا�موال

•

•

شهادة بحث الحالة الجنائية ا�صلية (من كل دولة عاش فيها الكفيل لف£ة تجاوزت السنة خ©ل العÊة سنوات ا�خ¶ة) •

صورة موثقة ملونة من جواز (جوازات) السفر •

صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، إن وجدت •

خطاب توصية أصÏ من البنك •

الس¶ة الذاتية •

إثبات العنوان •

Öرسوم التحريات بقيمة 8,000 دو�ر أمري •

-3 CBI

 كل الوثائق ا�طلوبة �بد وأن تكون باللغة ا�نجليزية، وإذا كانت الوثائق ا�صلية بلغة غ¶ اللغة ا�نجليزية، �بد وأن ت£جم بواسطة
م£جم قانوó محلف أو بواسطة Âكة يكون مجال عملها ا�ساÙ هو ال£ج¿ت ا�هنية.

من ا�مكن طلب أوراق إضافية كإثبات أو تفس¶ أو دعم للمعلومات ا�قدمة من خ©ل مقدم الطلب.


