فارديكوس وفارديكوس
فارديكوس وفارديكوس هي شركة محاماة دولية مع شركات تابعة ومرتبطة بها في أنحاء العالم وشبكة واسعة من العمالء
المحليين والدوليين ،ينتشرون في أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شرق آسيا.
تأسست الشركة في اليونان في عام  1888ومنذ ذلك الحين يقدم محامونا المتميزون خدمات قانونية شاملة وفعالة وخاصة لعمالئنا
من الشركات العالمية واألفراد من ذوي الثروات الضخمة.
لدى شركة فارديكوس وفارديكوس
مكاتب في قبرص ودومينيكا ،كما تحتفظ الشركة بمكاتب تابعة لها في البلدان والمدن التالية(http://www.vardikos.com) :
أبوظبي ودبي ومصر (القاهرة واإلسكندرية) ولبنان (بيروت وطرابلس) وليبيا (طرابلس) وسنغافورة ومالطا وموسكو ،تسهيالا
لجميع المتقدمين  /العمالء للحصول على "الجنسية االقتصادية" عن طريق برامج االستثمار.
تتخصص الشركة في المجاالت التالية:










االستثمار األجنبي في اليونان
براءات اختراع الملكية الفكرية والعالمات التجارية
إنشاء شركات الشحن األجنبية في اليونان (القانون رقم )67/89
إنشاء مقرات للشركات في اليونان (القانون رقم )2005/3427
القانون البحري
تسجيل اليخوت والسفن
قانون الهجرة
تأسيس الشركات في أنحاء العالم
إجراءات الجنسية واإلقامة من خالل برامج االستثمار في أوروبا وباألخص في اليونان وقبرص ومالطا.

في منطقة البحر الكاريبي نقوم بالتركيز على:
كومنولث دومينيكا
شركة المحاماة الخاصة بنا هي وكيل حكومي معتمد لبرنامج "الجنسية من خالل الوحدات االستثمارية" ( )CBIUالمؤدي للحصول
على جنسية دومينيكا من خالل برنامج االستثمار .منذ عام  2005قمنا بنجاح باستكمال عدد من طلبات جنسية دومينيكا كجنسية
ثانية.
عالوة على ذلك ،فإن السيد كريستوس فارديكوس هو قنصل دومينيكا في اليونان.
)(www.dominicaconsulategreece.com
بموازاة خدماتنا القانونية نقدم الخدمات التالية لحاملي جوازات سفر دومينيكا:
 التصديقات استخراج البصمات حلف اليمين السجل الجنائي من دومينيكا تجديد جوازات سفر دومينيكا إصدار شهادات عدم ممانعةنتيغوا وباربودا
فارديكوس وفارديكوس ممثل ومزود خدمات معتمد لبرنامج حكومة أنتيغوا وباربودا للحصول على الجنسية من خالل االستثمار.
غرانادا
تم تعيين فارديكوس وفارديكوس مؤخرا كوكيل فرعي لبرنامج الحصول على جنسية غرانادا عبر االستثمار.

تعرف أكثر على فارديكوس وفارديكوس من خالل زيارة موقعنا  http://www.vardikos.comأو بالتواصل معنا عبر البريد
ّ
االلكتروني info@vardikos.com
لموقع االلكتروني:
http://www.vardikos.com
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ﺟﻨﺴﯿﺔ ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ
ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ هﻲ ﺟﺰﯾﺮة ﻲﻓ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﮑﺎرﯾﺒﻲ .ﯾﺠﺎورهﺎ إﻟﯽ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻏﻮادﻟﻮب وﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﻚ .ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ٧٥٤ﮐﻢ ٢٩١) ٢ﻣﯿﻞ ﻣﺮﺑﻊ( ،أﯽﻠﻋ ﻧﻘﻄﺔ ﻲﻓ اﻟﺒﻠﺪ هﻲ ﻣﻮرن دﯾﺎﺑﻠﻮﺗﺎن ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ١,٤٤٧م )٤٧٤٧
ﻗﺪم( .ﯾﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﮑﺎن ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ  ٧٢٥٠٠ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ .اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ هﻲ روﺳﻮ .ﺗﻠﻘﺐ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺠﺰﯾﺮة اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻲﻓ
اﻟﮑﺎرﯾﺒﻲ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﳌﻠﻮث .ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﳌﻄﯿﺮة اﻟﺨﺼﺒﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ،وﮐﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﴼ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎدرة .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻗﻞ رﻃﻮﺑﺔ ﻲﻓ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻟﮑﻦ ﯾﻤﮑﻦ ﺗﻮﻗﻊ هﻄﻮل أﻣﻄﺎر داﺧﻠﯿﺔ ﻏﺰﯾﺮة
ﻧﺎﻟﺖ ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﮐﺪوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .١٩٧٩واﻟﺠﺰﯾﺮة هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺰر اﻷﻧﺘﯿﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ
وﺗﻘﻊ ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ٢٠٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮا إﻟﯽ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰﯾﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺟﻮادﻟﻮب وﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﻚ.
ودوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﮑﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ودوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﯽﻠﻋ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ .واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﯿﻬﺎ وﮐﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ اﻷﻋﻤﺎل هﻲ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ .وﯾﺘﻢ ﻓﯿﻬﺎ أﯾﻀﴼ ﺗﺪاول ﻟﻐﺔ اﻟﮑﺮﯾﻮل واﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ ﯾﻤﮑﻨﻬﻢ ﮐﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ .ودوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﻋﻀﻮ ﻲﻓ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
واﻟﮑﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﯾﮑﯿﺔ واﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﮑﺎرﯾﺒﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺴﯿﺔ دوﻣﻨﯿﮑﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ١٩٩١وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻲﻓ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻣﻨﯿﮑﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ.

ﻣﻤﯿﺰات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺴﯿﺔ دوﻣﻨﯿﮑﺎ :
• ُﻣ َ
ﻮاﻃ َﻨﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ،وﯾﺤﺼﻞ اﳌﻮاﻟﯿﺪ اﻟﺠﺪد ﯽﻠﻋ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻮرﴽ.
• ﯾﻤﮑﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺳﻦ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ.
• ﯾﻤﮑﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺳﻦ  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ.
داع ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﻚ اﻻﺻﻠﯿﺔ.
• ﺗﺴﻤﺢ دوﻟﺔ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ ،ﻟِﺬا ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ٍ
• ﻟﺴﺖ ُﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ او اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺪوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ.
• ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺪﺧﻮل اﮐﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢٠دوﻟﻪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ دون ﺗﺄﺷﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﻢ دول اﻟﺸﻨﺠﻦ واﻧﺠﻠﺘﺮا.
• ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﮑﺮﯾﺔ ﻓﯽ اﻟﺪوﻣﻨﯿﮑﺎ.
• إﺟﺮاءات ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻲﻓ ﻏﻀﻮن  ٦اﺷﻬﺮ ا
• ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﯽﻠﻋ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﳌﯽ ﺧﺎرج ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ.

COMMONWEALTH OF DOMINICA
CONSULATE
.Mavromichali Street, Athens 10679, Greece 3
Tel. +30 2103627889, +30 210 3611505, +30 6934 555 555 , +30693248 88 88 Fax. :+30 210 3617848, +30 210 3387088
Email: consul@dominicaconsulategreece.com
info@dominicaconsulategreece.com
www.dominicaconsulategreece.com
www.dominicaconsulate.ae

COMMONWEALTH OF DOMINICA
CONSULATE

ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺴﯿﺔ دوﻣﻨﯿﮑﺎ :
• ان ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻦ اﳌﺘﻘﺪم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ال  ١٨ﻋﺎم.
• ﯾﺘﻤﺘﻊ ﮐﻞ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮﻩ ﺑﺼﺤﻪ ﺟﯿﺪﻩ.
• اﻟﺴﯿﺮﻩ اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺳﺠﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻧﻈﯿﻒ ﻟﮑﻞ اﻻﻓﺮاد اﳌﺘﻘﺪﻣﯿﻦ.
• اﺳﺘﯿﻔﺎء ﮐﺎﻓﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎرات و اﳌﺴﺘﻨﺪات و اﻻوراق اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﻢ.
• دﻓﻊ ﮐﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﻘﺮر ﻟﻬﺎ.
• اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
أ( اﻟﺘﺒﺮع ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﮑﻮﻣﻲ ”اﻟﺘﺒﺮع“:
ﺗﺒﺮع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺮﻩ واﺣﺪة ﮐﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻣﺘﻘﺪم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ١٠٠,٠٠٠ :دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ.
• اﳌﺘﻘﺪم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ ١٧٥,٠٠٠ :دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ.
• اﳌﺘﻘﺪم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﯽ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻦ ٢٠٠,٠٠٠ :دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ.
• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻦ اﺿﺎﻓﯿﯿﻦ  ٢٥,٠٠٠دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﻟﮑﻞ ﻣﻌﺎل.
ب( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري:
ﯾﺠﺐ ﯽﻠﻋ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﮐﻮﻣﻨﻮﻟﺚ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر او اﳌﺴﺎهﻤﻪ ﺑﺎﺣﺪي اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺼﺪق ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ .وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﳌﺪة  ٣ﺳﻨﻮات ،وﯾﺠﻮز
أن ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺎر وإﻋﺎدة ﺑﯿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ  ٥ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻠﻲ.

