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غرينادا

نبذة عن َكريبي لخدمات الهجرة™
َكريبي لخدمات الهجرة ھﻮ ﺷﺮﯾﻜﻚ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد
واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮھﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ .وﻧﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻀﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻚ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي.
ﯾﻘﺪم وﻛﻼء َكريبي اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﻹرﺷﺎدك ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ملاذا َكريبي لخدمات الهجرة™
ﻧﺤﻦ ﻧﺮاﻓﻘﻚ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ أي ﺟﮭﺪ ﯾﺬﻛﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺒﮫ .

كفء وفعال
تجربة شاملة سلسة ،من مرحلة االستشارة إلى الحصول على الجنسية .يتيح لنا
النموذج التشغيلي الذي نعتمده تنفيذ جميع العمليات املطلوبة في املواعيد املحددة.

جدير بالثقة
أمضى فريقنا املعتمد دوليا ً عشرات السنوات في إقامة عالقات طويلة املدى مع الهيئات
الحكومية والحفاظ عليها.

خبير
نتمتع بسمعة ال تضاهي فيما يتعلق بتخصص الجنسية عن طريق االستثمار .وتستعني
شبكتنا العاملية من الشركاء بقدر هائل من املعلومات العميقة املتخصصة للتغلب على أي
عقبات قد تطرأ.

َ © 2021كريبي لخدمات الهجرة| جميع الحقوق محفوظة

1

غرينادا

حقائق سريعة

غ xxري xxنادا

العاصمة:

العملة:

سانت جورجز

دوالر شرق الكاريبي

الحكومة:

املساحة:

ديمقراطية برملانية في ظل ملكية دستورية

 344كم2
اللغة الرسمية:
اإلنجليزية
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غرينادا

جزيرة التوابل
تجسد الدولة التي تتكون من ثالث جزر ،غرينادا وكارياكو وبيتي مارتينيك ،الحلم الكاريبي من الشواط„ البيضاء
الحريرية ،واملساحات الوارفة التي تغطي اآلفاق ،والحياة البرية املتفردة ،والتصاميم املعمارية الخالبة التي ترجع
إلى الفترة االستعمارية .كما أن مواطن الجذب البرية والبحرية التي تحفل بها الجزيرة تجعلها واحدة من
الوجهات السياحية األكثر رواجا ً في املنطقة ،كما تضم عاصمتها سانت جورجز محطة رسو سفن رحالت سياحية
عصرية ومطارا ً دوليا ً.

وتظهر مدى أهمية تجارة جوزة الطيب القتصاد البالد
من خالل وجود هذه الثمرة على علم غرينادا
الوطني.
ويقدم مطار موريس بيشوب الدولي في سانت جورجز
رحالت جوية مباشرة إلى أوروبا ،والواليات
املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة وجزر
كاريبية أخرى ،مما يجعل غرينادا نقطة دخول
مالئمة إلى املنطقة.
تضيء احتفاالت غرينادا بمهرجان سبايس ماس
السنوي الدولة بفائض من األلوان ،وإيقاعات
الكاليبسو ،واملواكب الفاخرة.
كما تحفل الجزيرة باملشاهد املبهرة ،بما في
ذلك مشاهد التماثيل الغارقة التي تسلب
األلباب في املنطقة البحرية املحمية مولينير
بوسيجور ،والتي تعد متنزه املنحوتات تحت املاء
األول في العالم.

َ © 2021كريبي لخدمات الهجرة| جميع الحقوق محفوظة

3

غرينادا

ملاذا غرينادا
يعد برنامج جنسية غرينادا عن طريق االستثمار واحدا ً من األقوى من نوعه في منطقة الكاريبي .جاء برنامج
الجنسية عن طريق االستثمار إلى الوجود عندما أقر برملان غرينادا "قانون جنسية غرينادا عن طريق االستثمار
لعام ."2013

مزايا الحصول على جنسية غرينادا
• جنسية مدى الحياة.
• قصر الوقت املستغرق منذ تقديم الطلب إلى الحصول على الجنسية.
• دخول بدون تأشيرة إلى أكثر من  121دولة بما في ذلك اململكة املتحدة ،وسنغافورة ،وهونغ كونغ ،ودول شنغن،
والصني.
• يمكن للمتقدمني التقديم للزوج أو الزوجة ومعالني إضافيني كجزء من طلب مفرد ،وفق الرسوم املقررة.

• عدم اشتراط اإلقامة في غرينادا قبل أو بعد الحصول على الجنسية.
• ال تشترط غرينادا التنازل عن جنسيتك الحالية ،مما يتيح لك حمل جنسية مزدوجة.
• تقدم تأشيرة املستثمرين " "Treaty 2-Eملواطني غرينادا فرصا ً مواتية لإلقامة في الواليات املتحدة األمريكية
وإقامة األعمال بها.
• العملة املحلية ،دوالر شرق الكاريبي ،مربوطة بالدوالر األمريكي ،مما يمنحك ويمنح أعمالك األمان إلى جانب
املزايا املالية.
• ﻏﺮﯾﻨﺎدا ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎرﯾﺒﻲ ) ،(CARICOMﻣﻤﺎ ﯾﻤﻨﺢ ﻣﯿﺰة ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ )ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﺎرة(
وﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻜﺎرﯾﺒﯿﺔ اﻟـ 15واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ..
• غرينادا عضو في األمم املتحدة ودول الكومنولث.
• ال تفرض ضرائب على الدخل املكتسب في جميع أنحاء العالم.
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غرينادا

إمكانية دخول
 60%من دول العالم
تقدم الدول التالية إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول ملواطني

موريتانيا
موريشيوس
ميكرونيزيا
موناكو
مونتسيرات
موزمبيق
نيبال
هولندا واألقاليم
نيكاراغوا
النرويج
باالو
بناما
بيرو
الفلبني
جزر بيتكيرن
بولندا
البرتغال
رومانيا
صباح وساراواك
القديسة لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
ساموا
سان مارينو
السنغال
سيشيل
سنغافورة
سانت مارتن
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
إسبانيا
سيريالنكا
سانت كيتس ونيفيس
سورينام
سوازيالند
السويد
سويسرا
تنزانيا
تيمور  -ليشتي
ليذهب
…
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فرنسا
الغابون
غامبيا
جورجيا
أملانيا
جبل طارق
اليونان
األرض الخضراء
جوادلوب
غيرنسي
غينيا بيساو
غيانا
هايتي
هونغ كونغ
اليونان
أيسلندا
الهند
إيران
أيرلندا
جزيرة آيل أوف مان
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
جيرسي
األردن
كينيا
كيريباس
جزيرة كيش
كوسوفو
الوس
التفيا
ليسوتو
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبورغ
ماكاو
مدغشقر
ماالوي
ماليزيا
جزر املالديف
مالطا
جزيرة مارغريتا
مارتينيك

أندورا
أنغيال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
أرمينيا
أروبا
النمسا
الباهاما
بنغالديش
بربادوس
بلجيكا
بليز
برمودا
بوليفيا
بونير
سانت أوستاتيوس وسابا
بوتسوانا
البرازيل
جزر العذراء البريطانية
بلغاريا
كمبوديا
الرأس األخضر
جزر كايمان
تشيلي
الصني
كولومبيا
جزر القمر
جزر كوك
كوستا ريكا
كرواتيا
كوبا
كوراكاو
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
جيبوتي
دومينيكا
جمهورية الدومنيكان
اإلكوادور
مصر
استونيا
جزيرة فارو
فيجي
فنلندا
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غرينادا

معايير التأهل
مقارن ًة بالعديد من برامج الجنسية عن طريق االستثمار التي تقدم في منطقة الكاريبي ،فإن برنامج جنسية
غرينادا يتسم بالتفرد ،حيث أن طلب الحصول علي الجنسية "يقتصر على من توجه لهم الدعوة فقط".
تُوجه الدعوة للمرشحني للتقدم بالطلب عن طريق الوكالء املعتمدين ويجب الحصول على موافقة حكومة غرينادا
بشكل فردي من خالل إجراء "تعرف على عميلك" الذي يساعد على الحفاظ على هيبة مواطني غرينادا وسالمتهم.

الخيارات االستثمارية

) (NTFالخيار األول :صندوق التحول الوطني
مقدم الطلب الرئيسي وبحد أقصى ثالثة معالني مؤهلني )زوج أو زوجة ومعالني مؤهلني(:
تُسدد مساهمة غير قابلة لالسترداد بقيمة في صندوق التحول الوطني

 200000دوالر أمريكي

مقدم الطلب الرئيسي مع أكثر من ثالثة معالني )زوج أو زوجة وأكثر من معالني مؤهلني( :تُسدد
مساهمة غير قابلة لالسترداد

 200000دوالر أمريكي

معال إضافي بعد املعال الثالث
للمعالني بعمر  17 -12عاما ً

 250000+دوالر أمريكي
 2000دوالر أمريكي

الخيار الثاني :مشروع عقاري معتمد
يجب على مقدم الطلب الرئيسي االستثمار بمبلغ ال يقل عن  350000دوالر أمريكي في مشروع عقاري معتمد
من الحكومة والذي يمكن أن يتضمن مشروعات فندق ،وفيال ،ومنتجع .يجب االحتفاظ بملكية العقار ملدة ال تقل عن
 3.سنوات بعد الحصول على الجنسية .كما يجب أيضا ً سداد رسوم حكومية إضافية على النحو املفصل أدناه.
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غرينادا

رسوم أخرى مطبقة
رسوم حكومية )واجبة الدفع فقط عند اختيار املشروع العقاري(
مقدم الطلب الفردي/أسرة من أربعة أفراد كحد أقصى
كل معال إضافي بعد املعال الثالث

 50000دوالر أمريكي.
 25000دوالر أمريكي

رسوم الطلب
لكل مقدم طلب

 1500دوالر أمريكي

رسوم املعالجة
مقدمو الطلبات بعمر  18عاما ً فأكثر
مقدمو الطلبات بعمر  17 - 0عاما ً:

 1500دوالر أمريكي
 500دوالر أمريكي

رسوم العناية الواجبة
مقدم الطلب الرئيسي

 5000دوالر أمريكي

الزوج أو الزوجة

 5000دوالر أمريكي

للمعالني الذين يبلغون  18عاما ً فأكثر

 5000دوالر أمريكي

للمعالني بعمر  17 -12عاما ً

 2000دوالر أمريكي

* ستقوم شركة َكريبي بإعداد تقديرات تكاليف محددة ومحدثة
للعمالء على أساس كل حالة على حدة في وقت تقديم الطلب.

* تجري شركة َكريبي عملية تأهيل مسبق .في حالة رفض وثائق
.مقدم الطلب ،ترد شركة َكريبي رسوم االستشارة بالكامل.
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غرينادا

الخطوات
يمكنك الحصول على الجنسية والجواز في خالل  ٤الى ٦
اشهر في معظم الحاالت .يمكن تقديم الطلبات لبرنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق االستثمار فقط من
خالل وكالء الحكومة املعتمدين.
مرحلة تجميع األوراق
الخطوة ا إلى الخطوة ) 3أسبوعني(

مرحلة املراجعة والفحص
الخطوة  4إلى الخطوة  4 - 3) 6أشهر(

مرحلة اإلستالم
الخطوة  7إلى الخطوة ) 9شهرين(

خطوة :1

التأهيل املسبق ملقدم الطلب .

خطوة :2

إعداد الوثائق املطلوبة.

خطوة :3

سداد رسوم العناية الواجبة والرسوم املنطبقة أو حجز
االستثمار العقاري.

خطوة :4

تقديم طلب الحصول على الجنسية إلى وحدة الجنسية.

خطوة :5

تقوم الحكومة بفحص الطلب من خالل التحقق الدقيق
.من الخلفية ببذل العناية الواجبة

خطوة :6

تُمنح املوافقة على الجنسية.

خطوة :7

يُنفذ استثمار الجنسية لحكومة غرينادا أو يتم سداد
.االستثمار العقاري للمطور

خطوة :8

منح شهادة الجنسية و جواز السف

خطوة :9

سداد املدفوعات النهائية ذات الصلة عند استالم جواز
السفر.

* يشير اإلطار الزمني السابق إلى عمليات التقديم
النمطية .وقد تتباين األطر الزمنية بحسب كل حالة.
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غرينادا

الوثائق املطلوبة:
•

نسخة واضحة من جواز السفر

•

نسخة واضحة من شهادة امليالد

•

إثبات عنوان السكن ) نسخة من فاتورة كهرباء أو مياه مكتوب فيها عنوان املنزل او نسخة من عقد ايجار او خطاب
مختوم إثبات عنوان من محامي(

•

نسخة واضحة من بطاقة الهوية او بطاقة شخصية سارية املفعول

•

نسخة واضحة من اإلقامة )إذا كنت مقيم في أي بلد غير بلدك األم(

•

نسخة واضحة من عقد الزواج /شهادة الطالق

•

نسخة واضحة من شهادة الجامعة ان وجدت

•

السيرة الذاتية )متضمنة كل تاريخك العملي( -إن وجدت

•

نسخة واضحة من الرخصة التجارية اذا كنت رجل أعمال تملك تجارة خاصة فيك او مساهم في شركة

•

نسخة واضحة من عقد التأسيس او الشراكة ان وجد

الوثائق األصلية املطلوبة للتسليم:
•

خطاب من مكان العمل إذا كنت موظف )أصل(

•

خطاب تزكية من محامي أو محاسب او دكتور موقعه ومختومة )اصل(  -سيتم تزويدكم بنموذج الخطاب الحقا في إيميل

•

خطاب تعريف بالحساب من بنك تعامل معه مدة ال تقل عن عامني )أصل(

•

كشف الحساب البنكي ألخر  12شهر من حسابك الشخصي أو الشركة إذا كانت هيا مصدر الدخل الرئيسي )أصل(

•

شهادة حسن سيرة و سلوك من البلد الذي ولدت فيه والدولة الذي تحمل جنسيتها و اي دولة أقامت فيها  6أشهر أو أكثر
خالل ال  10أعوام املاضية )اصل(

•

صورة شخصية بااليميل بحيث تكون ذات جودة عالية )) (High Resolutionخلفية بيضاء ،مالبس داكنة ،حجاب اسود
اذا كانت محجبة ،غير مبتسم ،االذان واضحة ومن غير حلق ،نبتة الشعر واضحة ،والشعرغير نازل على الوجه(

•

استمارات تقديم الطلب  -سوف نرسل لكم جميع االستمارات و الرسائل الذي يجب توقيعه لتسليم امللف بعد استالم
جميع النسخ املطلوبة أعاله باإليميالت املطلوبة

•

الفحوصات الطلبية املطلوبة يتم تزويدك بها عند التقديم
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غرينادا

كيفية التواصل معنا
ابدأ رحلتك باستشارة مجانية
سيساعدك فريقنا العاملي من خبراء الجنسية عن طريق االستثمار على إيجاد أفضل الباقات/الخيارات املمكنة
التي تناسبك وتناسب احتياجات عائلتك.

للتواصل معنا



 1802برج ويستبري ،الخليج التجاري دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة
UAE ,Dubai ,Business Bay ,Westburry Tower 1802



+971 55 557 5578

971585008888+





info@karibi.com

@KaribiImmigrationServices



@karibimigration



karibiimigrationservices

KARIBI IMMIGRATION SERVICES

www.karibi.com
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الجنسية الثانية .الخيار األول.
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