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دولية مع شركات تابعة ومرتبطة بها في أنحاء العالم وشبكة واسعة من العمالء محاماة هي شركة  فارديكوسوارديكوس ف

 المحليين والدوليين، ينتشرون في أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

وخاصة لعمالئنا  وفعالة شاملة خدمات قانونيةومنذ ذلك الحين يقدم محامونا المتميزون  1888تأسست الشركة في اليونان في عام 

 من الشركات العالمية واألفراد من ذوي الثروات الضخمة.

  فارديكوسوفارديكوس لدى شركة 

(http://www.vardikos.com) التالية:  والمدن  مكاتب تابعة لها في البلدانالشركة بتحتفظ ، كما مكاتب في قبرص ودومينيكا 

 يالا تسه ،وموسكو امالطو سنغافورةو ليبيا )طرابلس(و ولبنان )بيروت وطرابلس( مصر )القاهرة واإلسكندرية(و أبوظبي ودبي

االقتصادية" عن طريق برامج االستثمار. الجنسية" للحصول علىالعمالء  / لجميع المتقدمين  

 تتخصص الشركة في المجاالت التالية:

 االستثمار األجنبي في اليونان 

 براءات اختراع الملكية الفكرية والعالمات التجارية 

 (89/67ن رقم إنشاء شركات الشحن األجنبية في اليونان )القانو 

  (3427/2005إنشاء مقرات للشركات في اليونان )القانون رقم 

 القانون البحري 

 تسجيل اليخوت والسفن 

  قانون الهجرة 

 تأسيس الشركات في أنحاء العالم 

  برامج االستثمار في أوروبا وباألخص في اليونان وقبرص ومالطا. خاللإجراءات الجنسية واإلقامة من 

نقوم بالتركيز على:في منطقة البحر الكاريبي   

 كومنولث دومينيكا

لحصول المؤدي ل( CBIUشركة المحاماة الخاصة بنا هي وكيل حكومي معتمد لبرنامج "الجنسية من خالل الوحدات االستثمارية" )

كجنسية قمنا بنجاح باستكمال عدد من طلبات جنسية دومينيكا   2005على جنسية دومينيكا من خالل برنامج االستثمار. منذ عام 

 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 ممانعة -
 نتيغوا وباربودا

ممثل ومزود خدمات معتمد لبرنامج حكومة أنتيغوا وباربودا للحصول على الجنسية من خالل االستثمار.س فارديكووفارديكوس   

 غرانادا 

فرعي لبرنامج الحصول على جنسية غرانادا عبر االستثمار.وكيل مؤخرا ك سفارديكووفارديكوس تم تعيين   

 

البريد  عبر معنا بالتواصل أو http://www.vardikos.com  موقعنا زيارة خالل من وفارديكوس فارديكوس على أكثر تعّرف

 info@vardikos.comااللكتروني 

http://www.vardikos.com/
http://www.vardikos.com/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=(http%3A%2F%2Fwww.vardikos.com)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=(http%3A%2F%2Fwww.vardikos.com)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=(http%3A%2F%2Fwww.vardikos.com)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=(http%3A%2F%2Fwww.vardikos.com)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=(http%3A%2F%2Fwww.vardikos.com)
http://www.dominicaconsulategreece.com/
http://www.vardikos.com/
mailto:info@vardikos.com


COMMONWEALTH OF DOMINICA
CONSULATE

جنسیة کومنولث دومینیکا

الحصول علي جنسیة دومنیکا عن طریق االستثمار

ممیزات الحصول علي جنسیة دومنیکا :

کومنولث دومینیکا هي جزیرة يف البحر الکاریبي. یجاورها إلی الشمال والشمال الغربي غوادلوب ومن الجنوب الشرقي 
مارتینیك. تبلغ مساحتها ٧٥٤ کم٢ (٢٩١ میل مربع)، أیلع نقطة يف البلد هي مورن دیابلوتان بارتفاع ١,٤٤٧ م (٤٧٤٧ 
الطبیعة يف  بجزیرة  دومینیکا  تلقب  روسو.  العاصمة هي  تقریبًا.   ٧٢٥٠٠ دومینیکا  کومنولث  تعداد سکان  یبلغ  قدم). 
من  للعدید  موطنًا  وکونها  الجبلیة،  الخصبة  املطیرة  بالغابات  الجزیرة  تتمیز  امللوث.  غیر  الطبیعي  لجمالها  الکاریبي 
الحیوانات والنباتات النادرة. توجد مناطق أقل رطوبة يف الساحل الغربي، لکن یمکن توقع هطول أمطار داخلیة غزیرة 
نالت کومنولث دومینیکا استقاللها کدولة قائمة بذاتها منذ عام ١٩٧٩. والجزیرة هي جزء من جزر األنتیل األصغر مساحة 
ومارتینیك.  جوادلوب  الفرنسیة  الجزیرتین  بین  میامي  من  الشرقي  الجنوب  إلی  کیلومترا   ٢٠٠٠ مسافة  یلع  وتقع 
البرملاني  النظام  أساس  یلع  تشریعاتها  تقوم  بذاتها  قائمة  دیمقراطیة  ودولة  الکومنولث  من  جزء  هي  ودومینیکا 
الذین  الکریول والناس  الرسمیة فیها وکذلك لغة األعمال هي اإلنجلیزیة. ویتم فیها أیضًا تداول لغة  البریطاني. واللغة 
املتحدة  األمم  يف  عضو  ودومینیکا  بالفرنسیة.  الناطقین  مع  التحدث  کذلك  یمکنهم  بطالقة  اللغة  هذه  یتحدثون 

والکومنولث البریطاني ومنظمة الدول األمریکیة واملجموعة الکاریبیة ومختلف املنظمات الدولیة األخرى. 

والقانون  الدستور  قانونا يف  ومعتمد   ١٩٩١ عام  منذ  به  العمل  بدأ  دومینیکا  من  االستثمار  الجنسیة عن طریق  برنامج 
الدومنیکي الخاص باملواطنة. 

• ُمواَطَنة مدى الحیاة، ویحصل املوالید الجدد یلع الجنسیة فورًا.
• یمکن إضافة الوالدین للمتقدمین بدءا من سن ٥٥ عاما.

• یمکن إضافة األطفال املعالین حتی سن ٣٠ عاما.
• تسمح دولة دومینیکا بالجنسیة املزدوجة، ِلذا ال یوجد داٍع للتنازل عن جنسیتك االصلیة.

• لست ُملزمًا بالسفر او اإلقامة يف الدومینیکا لتتمتع بحقوق املواطنة.
• یسمح لك جواز سفر دومینیکا بدخول اکثر من ١٢٠ دوله حول العالم من دون تأشیرة من بینهم دول الشنجن  وانجلترا.

• ال یتطلب منك تأدیة الخدمة العسکریة فی الدومنیکا.
• إجراءات سریعة يف غضون ٦ اشهر ا

• ال توجد ضرائب یلع الدخل العاملی 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



شروط الحصول علي جنسیة دومنیکا :

COMMONWEALTH OF DOMINICA
CONSULATE

أ) التبرع لصندوق االستثمار الحکومي ”التبرع“:
تبرع غیر مسترد یدفع مره واحدة کما یلي:

• متقدم واحد فقط: ١٠٠,٠٠٠ دوالر أمریکي.
• املتقدم الرئیسي مع الزوجة فقط: ١٧٥,٠٠٠ دوالر أمریکي.

• املتقدم الرئیسي مع ما یصل إلی ثالثة معالین: ٢٠٠,٠٠٠ دوالر أمریکي.
• إضافة معالین اضافیین ٢٥,٠٠٠ دوالر أمریکي لکل معال.

ب) االستثمار العقاري:
یجب یلع املتقدم للحصول علي جنسیة کومنولث دومینیکا شراء عقار او املساهمه باحدي املشروعات املصدق علیها 
من قبل الحکومه بالدوله بقیمة التقل عن ٢٠٠,٠٠٠ دوالر أمریکي. ویجب أن یتم االحتفاظ بالعقار ملدة ٣ سنوات، ویجوز 

أن یستخدم نفس العقار وإعادة بیعه تحت برنامج الجنسیة عن طریق االستثمار بعد ٥ سنوات من تاریخ الشراء األصلي.

• ان یتجاوز سن املتقدم الرئیسي ال ١٨ عام.
• یتمتع کل افراد االسره بصحه جیده.

• السیره الحسنه و سجل جنائي نظیف لکل االفراد املتقدمین.
• استیفاء کافه االستمارات و املستندات و االوراق املطلوبه للتقدیم.

• دفع کل االستثمارات و املصروفات املطلوبه من الحکومه حسب الجدول الزمني املقرر لها.
• االستثمار لدوله کومنولث دومینیکا علي النحو التالي :


