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أنتيغوا وبربودا

الجنسية 

قامت أنتيغوا وبربودا، وهي دولة مكّونة من جزيريت أنتيغوا وبربودا، بعرض برنامج تقديم الجنسية عن طريق االستثامر، بحيث ميكن الحصول عىل الجنسية وجواز السفر 

إما عن طريق التربع لصالح جمعية خريية أو عن طريق رشاء عقار. 

تُطبق تكاليف إضافية عىل املعالني وأفراد العائلة وتختلف حسب السّن. تُطبق 

تكاليف إضافية بدل أتعاب الوكيل. يرجى االتصال بنا للحصول عىل مزيد من 

التفاصيل عن عروض األسعار والرسوم.  

املعلومات واملزايا العامة

ميكن لحاميل جواز سفر أنتيغوا وبربودا السفر إىل 165 دولة دون الحاجة 	 

إىل االستحصال عىل تأشرية، من ضمنها اململكة املتحدة وسنغافورة وهونغ 

كونغ ودول منطقة الشنغن. 

تبلغ فرتة صالحية جواز سفر أنتيغوا وبربودا خمس سنوات.	 

يتم إصدار الجوازات خالل شهرين أو ثالثة أشهر.	 

ميكن االستحصال عىل جواز السفر يف أنتيغوا وبربودا، أو يف أي سفارة أو 	 

مفوضية عليا، أو مكتب قنصيل تابع لدولة أنتيغوا وبربودا.

الطقس الجميل والشواطئ البيضاء والبحر الزمردي ونوادي اليخوت 	 

واملهرجانات،  كل هذه العوامل  تساهم يف جذب واستقطاب مزيد من 

مقدمي الطلبات للحصول عىل جنسية دولة أنتيغوا وبربودا.  

يُشرتط زيارة أنتيغوا وبربودا ملدة خمسة أيام يف السنوات الخمس األوىل. 	 

ال ينطبق هذا الرشط  عىل األطفال املعالني دون سن الثامنة عرشة. عند 

بلوغ سن الثامنة عرشة، يجب االمتثال لرشط اإلقامة باإلضافة إىل رشط أداء 

القسم والتعهد بالوالء للدولة.

متطلبات االستثامر

 

100,000 دوالر أمرييك )لألفراد واألرسة املكونة من أربعة أفراد كحٍد 	 

أقىص(/ 125,000 دوالر أمرييك )لألرسة املكونة من خمسة أفراد وما فوق(، 

مساهمة اقتصادية لصالح صندوق التنمية الوطني.

استثامر بقيمة 400,000 دوالر أمرييك يف قطاع العقارات. ميكن لشخصني 	 

إثنني من مقدمي الطلبات )من األطراف املعنية( إجراء استثامر مشرتك، 

بحيث يبلغ الحد األدىن الستثامر كل مقدم طلب 200,000 دوالر أمرييك  

من أجل التأهل للحصول عىل الجنسية )أو( 

1,5 مليون دوالر أمرييك لالستثامر يف األعامل التجارية.	 

الرسوم

إضافة إىل االستثامر، تُطبق رسوم إضافية  مستحقة عىل كل فرد من أفراد األرسة، 

منها:

الرسوم الحكومية: 25,000 دوالر أمرييك عن العائلة املكونة من أربعة أفراد كحٍد 

أقىص، إضافة إىل 15,000 دوالر أمرييك عن كل معال إضايف.

رسوم العناية الواجبة: 7,500 دوالر أمرييك )عن مقدم الطلب الرئييس والزوج(، 

4,000 دوالر أمرييك )عن كل فرد معال بلغ سن الـ 18 وما فوق(، 2,000 دوالر 

أمرييك )عن كل طفل معال يرتاوح عمره بني 12 و 17 عاماً(.

رسوم جواز السفر: 300 دوالر أمرييك

www.globalworldcitizenship.com
mailto:info%40globalworldcitizenship.com?subject=
www.globalworldcitizenship.com


Tel:      +41 44 218 51 85
E-mail: info@globalworldcitizenship.com
Site:     www.globalworldcitizenship.com

Global World Citizenship
Loewenstrasse 20
8001 Zurich, Switzerland

امليزات

 تُعترب الجنسية املزدوجة وسيلًة قانونية تساهم يف توسيع نطاق التواجد 	 

الدويل.

ال يرتتّب عىل املواطنني الذين تم قبول طلباتهم  مبوجب هذا الربنامج دفع 	 

أي رضائب لدخل إضافية التي د قتنشأ أو تتأىت من خارج دولة أنتيغوا 

وبربودا. وهذا يشمل رضيبة الدخل الفردي، رضيبة القيمة الصافية، رضيبة 

الهبات، رضيبة املرياث، رضيبة أرباح رأس املال أو رضيبة الرتكات. 

يجوز إعادة األرباح أو رؤوس األموال املتأتية من دول أخرى إىل أنتيغوا 	 

وبربودا من دون أي قيود.

تتمتع هذه الجزيرة بدرجة عالية من االستقرار يف جميع نواحي الحياة 	 

االجتامعية واالقتصادية والقانونية، وهي جزء من دول الكومنولث. وقد 

نالت حكومة هذه الدولة رشعيتها الدميقراطية مبوجب قانون الربملان 

الربيطاين.

ال يُعترب إتقان اللغة املحلية )اإلنجليزية( رشطاً الزماً.	 

املستندات املطلوبة من كل مقدم طلب 

نسخة مصدقة من جواز السفر الحايل وبطاقة الهوية الوطنية.	 

نسخة مصدقة من شهادة امليالد.	 

شهادة طبية وشهادة تثبت خلو مقدم الطلب من مرض اإليدز )فريوس 	 

نقص املناعة  البرشية(. يجب أال يكون قد مىض عىل فحص مرض اإليدز 

أكرث من ثالثة أشهر.

شهادة حسن سرية وسلوك أو سجل جنايئ نظيف صادر من الجهات املعنية 	 

يف أي بلد عاش فيه مقدم الطلب ألكرث من ستة أشهر خالل السنوات 

العرش املاضية وجميع البلدان األخرى التي ميتلك مقدم الطلب جنسيتها. 

يجب أن يكون تاريخ إصدار السجل الجنايئ أقل من ستة أشهر.  

مثانية )8( صور ملونة بحجم صورة جواز السفر  ال يعود تاريخ التقاطها 	 

إىل أكرث من ستة أشهر )سيتم إرسال املتطلبات الصارمة املتعلقة بخصائص 

الصور(؛ يجب أن تكون إحدى هذه الصور مصدقة.

ملء استامرة »شهادة مصادقة الصورة  والتوقيع«. 	 

نسخة مصدقة من مستندات الخدمة العسكرية )إن وجدت(	 

نسخة مصدقة من شهادة إثبات تغيري االسم )إن وجدت(	 

املستندات املطلوبة فقط من مقدم الطلب الرئييس:

شهادة إثبات االستثامر/ – استامرة اتفاق الضامن املعلق لدى صندوق 	 

التنمية الوطنية 

ملء استامرة الوكيل.	 

رسالة توصية أصلية من مرصف معرتف به دولياً ال يعود تاريخ إصدارها إىل 	 

أكرث من ستة أشهر.

شهادة خربة أصلية ال يعود تاريخ إصدارها إىل أكرث من ستة أشهر.	 

مستند أصيل إلثبات مكان اإلقامة.	 

يف حالة اعتامد خيار رشاء العقار: نسخة من العقد العقاري املحرر حسب 	 

األصول )عقد الرشاء والبيع(، ونسخة من اتفاقية الضامن محررة حسب 

األصول.

نسخة من وثيقة الزواج )يف حال تقديم طلب مشرتك مع الزوج(. 	 

نسخة مصدقة من وثيقة الطالق )إن وجدت(.	 

إفادة خطية مشفوعة بقسم بشأن اإلنفاق عىل كل معال  )باستثناء الزوج( 	 

عمره أكرث من 18 عاماً )إن وجد(.

تأكيد خطي من جامعة معتمدة أو معهد معتمد يفيد بأن املعال من قبل 	 

مقدم الطلب الذي يرتاوح عمره بني 18 و 25 عاماً ملتحق يف برنامج درايس 

بدوام كامل وأنه قد تقدم بطلبه مع مقدم الطلب الرئييس )إن وجد(.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع الرسمي للجنسية عن طريق برنامج 

.)www.cip.gov.ag( االستثامر
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