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

Global World Citizenship
Loewenstrasse 20
8001 Zurich, Switzerland

مواطنة غرينادا

غرينادا هي جزيرة كاريبية تقع بني البحر الكاريبي واملحيط األطليس وتضم جزيرة رئيسية ، تسمى أيًضا غرينادا ، وستة ُجُزر أصغر ُمحيطة. يتيح برنامج املواطنة من خالل اإلستثامر يف 

غرينادا لألفراد وأَُسِهم الحصول عىل الجنسية أو اإلقامة الدامئة. وميكن الحصول عىل الجنسية وجواز السفر املُصاِحب إما عن طريق املُساهمة يف صندوق التحول الوطني أو اإلستثامر يف 

مرشوع ُمعتَمد )عقار( يف غرينادا.

معلومات عامة ومزايا:

أدىن رسوم للُمعاملة.	 

  أسع تحول من تقديم الطلب إىل الجنسية يف حوايل 60 يوًما.  	 

ال توجد مقابلة أو تعليم أو خربة إدارية مطلوبة.	 

ال يُطلب أي رشط لإلقامة يف غرينادا قبل املواطنة أو بعدها.	 

بيئة إستثامرية معروفة جيداً ومستقرة وراسخة.	 

تسمح غرينادا لألفراد بالحصول عىل الجنسية املزدوجة.	 

يجوز إمداد املواطنة / الجنسية ألفراد األسة ، مثل الزوج ، واألطفال املُعالني ، 	 

والوالدين املُعالني.

عملية تقديم الطلب تكون سية ، دون اإلفصاح أو تبادل املعلومات مع 	 

الحكومات أو الهيئات األخرى ، إال عندما يتم إجراء فحوصات العناية الواجبة 

كجزء من عملية التقديم. يتم تنفيذ هذه الُفحوصات من ِقبَل وكالة العناية 

الواجبة املُعتََمدة.

ُمتطلِبات اإلستثامر )إخرت أحد الخيارات التالية(

التربع للصندوق الوطني للتحويل: 200,000 دوالر أمرييك ، والذي يتضمن . 1

ُمقِدم الطلب الرئييس وثالثة ُمعالني. بعد املُعال الثالث ، ترسي الرسوم 

البالغة 25,000 دوالر أمرييك لكل تابع إضايف.     

املرشوع املُعتَمد )العقارات( يف غرينادا – 350,000 دوالر أمرييك يجب . 2

عىل املُتقدمني اإلحتفاظ بالعقارات ملدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد منح 

الجنسية

الرسوم الحكومية

رسوم طلب اإلستامرة  1,500 دوالر أمرييك للشخص الواحد.   	 

تبلغ رسوم العناية الواجبة  5,000 دوالر أمرييك للشخص الواحد الذي يبلغ 18 	 

عاًما وأكرث ، و 2,000 دوالر أمرييك لكل شخص بني ُعمر  12 و 17 سنة

تبلغ رسوم املعاملة 1,500 دوالر أمرييك لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاًما وأكرث 	 

، و 500 دوالر أمرييك لألشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18 عاًما

تُطَبق الرسوم اإلدارية إلستثامر مرشوع عقاري ُمعتَمد: 50,000 دوالر أمرييك و 	 

25,000 دوالر أمرييك لكل تابع إضايف بعد املُعال الثالث

يتم تطبيق تكاليف إضافية عىل املُعالني وأفراد األسة وتختلف مع ُعمر الشخص. يتم 

تطبيق رسوم وكيل إضافية. يرجى اإلتصال بنا للحصول عىل عرض أسعار ُمفَصل
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ُمتطلِبات الجنسية عن طريق اإلستثامر

يجب أن يكون ُعمر املُتقِدم ال يقل عن مثانية عرش )18( عاًما ؛ و  	 

يف صحة جيدة ؛ و	 

يجب تقديم كل الوثائق واملعلومات الالزمة. و	 

لديه أموال كافية إلجراء اإلستثامر املطلوب. يجب أن يكون مصدر هذه األموال 	 

قانونيًا

الفوائد واملزايا

يستطيع مواطنوا غرينادا السفر بدون قيود التأشرية إىل أكرث من 115 بلداً ، وهي 	 

تشمل اململكة املُتَِحدة وجميع األعضاء اآلخرين يف اإلتحاد األورويب وسنغافورة 

وهونغ كونغ وجمهورية الصني الشعبية

غرينادا ليس لديها أي من رضائب دخل أجنبي أو رضائب ثروة أو رضائب هبة أو 	 

رضائب مرياث أو رضيبة أرباح رأس املال. توجد مجموعة ُمحِفزات سخية تشمل 

حوافز رضيبية للرشكات ، واإلعفاء الكامل من رسوم اإلسترياد ، وإستحقاقات 

اإلعفاء الرضيبي ، وبدل التصدير

توفر غرينادا األمن اإلجتامعي والسيايس ملواطنيها ، ُمعَززة بعضويتها يف األمم 	 

املُتَِحدة و دول الكومنولث

إن املجتمع املحيل يف غرينادا يتميز بالنشاط الثقايف والحيوي الودود. إنه املكان 	 

املثايل لُِكل من املغامرة واإلسرتخاء: حيث مناطق الحياة الربية الجذابة والحياة 

البحرية والشواطئ الخالبة 

واملُتنزِهات القومية تجعلها مكانًا مثريًا لإلستكشاف	 

جوازات سفر غرينادا صالحة ملدة خمس سنوات وميكن تجديدها يف الُقنصلية 	 

الغرينادية يف لندن ، ُمبارشة من خالل مكتب الجوازات والهجرة الغرينادي ، أو 

إرسالها عرب الربيد الرسيع

املُستندات املطلوبة

إستامرات / مناذج  طلب الجنسية الوكيل ُمكتَِملة	 

نسخة ُمصَدقة من جواز )جوازات السفر( الحايل وبطاقة )بطاقات( الهوية 	 

الوطنية

إثبات املوارد املالية 	 

شهادة صحية لكل ُمقِدم طلب وُمعال مَؤهل	 

شهادة الرشطة	 

يجب ملء استامرة الطلب باللغة اإلنجليزية ويجب أن تكون أي وثيقة مقدمة باللغة 

اإلنجليزية أو مصحوبة برتجمة ُمَصدقة

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي لربنامج الجنسية عن طريق االستثامر

ال ترتددوا يف االتصال بنا ملزيد من التفاصيل.
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