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البيضــاء، هــي  الرمليــة  بامتــدادات شــواطئها  التــي تشــتهر  غرينــادا 
تمتــاز  الكاريبــي.  البحــر  فــي  ا طلســي  المحيــط  فــي  تقــع  جزيــرة 
غرينــادا بمناظــر الطبيعيــة الخالبــة والواســعة التــي تضــم الغابــات 

الخضراء والخصبة وُتعرف غرينادا باسم "جزيرة التوابل".
 

أطلق برنامج جنســية غرينادا من خالل االســتثمار في عام 2013، يســمح 
برنامــج الجنســية االقتصاديــة للمتقدميــن بالحصــول علــى جنســية 
ثانيــة وجــواز ســفر ثاني في غضون 6 إلى 8 أشــهر. ويمكــن للمتقدمين 
التأهــل للحصــول علــى الجنســية مــن خــالل االســتثمار عــن طريــق 
تقديــم مســاهمة غيــر مســتردة لصنــدوق التحــول الوطنــي أو عــن 

طريق االستثمار في العقارات المعتمدة من الحكومة

فوائد البرنامج

الحصول على الجنسية وجواز السفر في غضون 6 إلى 8 أشهر
جنسية دولة تابعة لدول الكومنولث البريطاني 

تعتــرف غرينــادا بالجنســية المزدوجــة، وال تشــترط علــى ا شــخاص 
التخلي عن جنسيتهم الحالية

الســفر إلــى أكثــر مــن 130 دولــة حــول العالــم دون الحاجة إلى تأشــيرة 
ومن ضمنها هونغ كونغ و المملكة المتحدة وسنغافورة 

برنامج جنسية غرينادا  

حقائق  عن غرينادا  

الموقع: دولة في البحر الكريبي
العاصمة: سانت جورج
المساحة: ٣٤٨,٥ كم٢

اللغة: ا½نجليزية 
الديانة: المسيحية – الكاثوليك ، البروتستانت

الحكومة: برلمانية دستورية 
العملة: دوالر شرق كاريبي 

سعر الصرف: ١ دوالر امريكي =٢٫٧٠ دوالر شرق كاريبي

ــاء  ــت أثن ــي أي وق ــادا ف ــي غرين ــة ف ــب ا½قام ــدم الطل ــى مق ــن عل ال يتعي
Åعملية تقديم الطلب أو بعد أن يصبح مواطن

ال يوجد أي مقابلة 
اعفاء ضريبي على الدخل الخارجي

ــية  ــى الجنس ــول عل ــل والحص ــاء وااله ــّم ا بن ــب ض ــدم الطل ــن لمق يمك
مدى الحياة وتوريثها لالحفاد عبر النسب

الســماح بالتقــدم لبرنامــج التأشــيرة ا مريكيــة E -2 للمســتثمرين بإقامــة 
ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــش ف ــدة والعي ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــال تجاري أعم

االمريكية
توريث الجنسية لËبناء واالحفاد عبر النسب

المحيط ا�طلسي

البحر الكريبي

امريكا الجنوبية

غرينادا



  

برنامج جنسية غرينادا 

االستثمار في عقار 

المسار االستثماري :

 

 

  

  

 

غرينادا 

يقــوم مقدم الطلب بشــراء عقار في غرينــادا بقيمة $350,000 
والحفاظ عليه لمدة 3 سنوات من بعد الحصول على الجنسية

رسوم حكومية :

50,000$ لمقدم الطلب الرئيسي لوحده
50,000$ لمقدم الطلب والزوجة 

50,000$ لعائلة من ٤ أفراد @
25,000$ عن كل فرد اضافي 

رسوم التحقيقات االمنية: 
5,00$ لمقدم الطلب الرئيسي 

5,000$ للزوج / الزوجة 
5,000$ لكل فرد فوق عمر 16  

رسوم المعاملة:
1,500$ لمقدم الطلب الرئيسي وكل فرد فوق عمر ال 18

500$ لكل فرد تحت عمر ال 18
رسوم الطلب:

1,500$ عن كل فرد

المساهمة المالية في صندوق
 التحول الوطني 

يقوم مقدم الطلب بالمساهمة بمبلغ مالي غير مسترد لمرة 
واحدة لصندوق التحول الوطني (NTF)  يعتمد مبلغ 

المساهمة على عدد أفراد العائلة كما يلي: 
150,000$ لمقدم الطلب الرئيسي 

200,000$  لمقدم الطلب والزوجة 
200,000$ لعائلة من 4 أفراد 

25,000$  عن كل فرد اضافي 
رسوم التحقيقات االمنية: 

5,00$ لمقدم الطلب الرئيسي 
5,000$ للزوج / الزوجة 

5,000$ لكل فرد فوق عمر16 
رسوم المعاملة:

1,500$ لمقدم الطلب الرئيسي وكل فرد فوق عمر ال 18
500$ لكل فرد تحت عمر ال 18

رسوم الطلب:
1,500$ عن كل فرد

 

الجدول الزمني واالجراءات 

يمكن الحصول على جواز سفر غرينادا خالل 6 إلى 8 أشهر 

اليوم االول 

الشهر االول 

الشهر 6-2

الشهر 6- 8 

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 4

الخطوة 5

الخطوة 6

تقوم شركة بلومينا بإجراء فحص وتدقيق أولي وتمهيدي لخلفية مقدم طلب جنسية غرينادا 
وعند اجتياز هذه المرحلة يبدأ إعداد الملف وتجميع الوثائق المطلوبة، وهنا تستحق رسوم 

االستشارة والرسوم الحكومية ورسوم التحقيقات ا منية

يتم تجميع الوثائق و تقديم الملف

إصدار كتاب موافقة من قبل وحدة الجنسية عن طريق االستثمارالتابعة للحكومة.

يتم االستثمار في خيار محدد (استثمار عقاري أو تقديم مساهمة لصندوق التحول الوطني).

يتم اصدار شهادات االقامة الدائمة وشهادات الجنسية

 يتم تقديم طلب جواز السفر واصدار جوازات السفر

غرينادا   



وجهات استثمار حول العالم 

دول ال تحتاج إلى تأشيرة
اوروبا 

أكروتيري ودكليا
أندورا 

النمسا
بلجيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا 
كرواتيا 
قبرص

التشيك
الدنمارك
إستونيا

جزر فارو
فنلندا
فرنسا

جورجيا
المانيا 

جبل طارق
اليونان

االرض الخضراء
غيرنزي 

هنغاريا 
آيسلندا 

ايرالندا 
جزيرة مان

ايطاليا
جيرسي 

جمهورية كوسوفو
التفيا

ليشتنشتاين
ليتوانيا

لوكسمبورغ 
مالطا

مولدوفا
موناكو 

الجبل ا¡سود
هولندا 
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
روسيا 

سان مارينو 
صربيا

سلوفاكيا
سلوفينيا 

اسبانيا
السويد

سويسرا
ترانسنيستريا 

المملكة المتحدة 
الفاتيكان 

آسيا
أرمينيا

بنغالدش 
بروناي 

كمبوديا
الصين

دار السالم 
هونغ كونغ  

اندونيسيا
ايران

اسرائيل
االردن
الوس
ماكاو

ماليزيا
المالديف 

مايوت 
نبال

كاليدونيا الجديدة
فلسطين
الفيلبين 
ريونيون 

سريالنكا 
سنغافورة

كوريا الجنوبية 
تيمور الشرقية 

تركيا

أوقيانوسيا
جزر كوك 

فيجي
بولينيزيا الفرنسية 

كيريباتي
ميكرونيسيا

ناورو 
نييوي

باالو
بابوا غينيا الجديدة

جزر بيتكيرن
ساموا 

جزر سليمان 
تونغا 

توفالو
فانواتو

واليس وفوتونا

سانت هيلينا
سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا 
سانت مارتن

سانت مارتين 
سان بيير وميكلون

سانت فينسنت والغرينادين
سورينام 

ترينيداد وتوباجو
جزر تركس وكايكوس

أوروغواي
فنزويال

أفريقيا  
بوتسوانا 

الرأس ا¡خضر
جمهورية أفريقيا الوسطى

مصر  
إسواتيني

غانا 
كينيا 

ليسوتو 
مدغشقر

موريشيوس 
موزامبيق  

رواندا
سيشل

إسواتيني
تنزانيا
توغو

تريستان دا كونا
أوغندا
زامبيا

زيمبابوي

 ا�مريكيتين
أنغويال

أنتيغوا وبربودا
ا¡رجنتين 

أروبا 
الباهماس
بربادوس 

بليز 
برمودا
بونير 

البرازيل 
جزر العذراء البريطانية 

جزر كايمان 
تشيلي 

كولومبيا  
كوستا ريكا

كوبا
كوراساو

دومينيكا 
جمهورية الدومينيكان

ا²كوادور
جزر فوكالند

جزر الهند الغربية الفرنسية
غويانا الفرنسية

جرينالند
 غوادلوب

غيانا  
هايتي  
جامايكا

مارتينيك 
المكسيك(بشرط الحصول 
على فيزا الواليات المتحدة)

مونتسيرات 
نيكاراغوا

َبَنَما 
بيرو  

جزيرة سابا 
بارتيليمي

سانت أوستاتيوس

@فيزا الكترونية

@@فيزا عند الوصول

غرينادا   



   

جميع المعلومات المكتوبة في هذه الوثيقة هي لغايات التوضيح وليست ¡ي غاية قانونية أو استشارية. بلومينا ليست مسؤولة عن أي خطأ أو عدم ذكر أية معلومات في هذا 
المحتوى. بلومينا ليست مسؤولة بأي شكل من ا¡شكال عن أي ضرر ناجم عن سوء استخدام هذه الوثيقة أو محتواها . 

© بلومينا 2020: جميع حقوق النشر محفوظة. يمنع استخدام أو تعديل هذه الوثيقة أو محتواها من غير موافقة خطية مسبقة من بلومينا.  

+962 6 5921 210 
+962 79 62 666 62 

+971 55 424 2026
 +971 52 305 5303

+972 229 5   3703
+972 599 78 5423

   

+974 6 611 9049  
+974 4 002 7333

+964 75 1001 1555    
 +964 75 1001 1666    

العراق - بغداد + اربيل

قطر - الدوحةفلسطين - رام اÂا²مارات العربية المتحدة - دبي

مصر - القاهرة

+962 79 626 6662

تواصلوا معنا عبر

ا¡ردن - عمان


