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الحصول عىل جنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق
برنامج االستثامر

هناك أربعة أنواع من االستثامرات التي ستجعلك مؤهالً للحصول عىل جنسية
الجزر الفردوسية أنتيغوا وباربودا .عند تقديم الطلب ،ميكنك االختيار بني تقديم
مساهمة لصالح الصندوق الوطني للتنمية أو صندوق جامعة الهند الغربية
أو رشاء ملكية يف إحدى املجموعات العقارية املعتمدة مسبقاً أو االستثامر يف
مرشوع تجاري معتمد .وكمرشح ،يجب أن يتجاوز عمرك  18عاماً وأال يكون
لديك سوابق جنائية وأن تتمتع بصحة ممتازة.
عند نجاح طلبك ،ستحصل أنت وأرستك عىل الجنسية مدى الحياة وستستمتعون
بالسفر بدون تأشرية إىل أكرث من  150بلدا ً.
تقديم مساهمة لصالح الصندوق الوطني للتنمية
تم تأسيس الصندوق الوطني للتنمية ،الذي ال يهدف للربح ،لتمويل مشاريع
القطاع العام املدرة للدخل واالبتكار يف ريادة األعامل واالستثامرات الخريية
ُنش تقارير
املعتمدة .وتُرا َجع حساباته من ِقبل رشكة محاسبة معرتف بها دولياً وت َ
عن وضعه سنوياً.
إذا وقع اختيارك عىل هذا النوع من االستثامرات ،ف ُيطلب منك تقديم مساهمة
قدرها  100.000دوالر أمرييك للصندوق الوطني للتنمية ،وهي عبارة عن
مساهمة ت ُق َّدم مرة واحدة عن كل أرسة مك ّونة من أربعة أفراد .وسيتم تطبيق
رسوم املعالجة كام هو موضح أدناه.
ملقدم طلب واحد أو أرسة مك ّونة من  4أفراد أو أقل:
مساهمة قدرها  100.000دوالر أمرييك
رسوم املعالجة 25.000 :دوالر أمرييك
ألرسة مك ّونة من  5أفراد أو أكرث:
• مساهمة قدرها  125.000دوالر أمرييك
رسوم املعالجة 15.000 :دوالر أمرييك لكل شخص ُمعال إضايف عىل أربعة أفراد
صندوق جامعة الهند الغربية:
يعمل هذا الخيار كآلية لتمويل حرم الجزر الخمس الجديد لجامعة الهند
الغربية .وستخول هذه املساهمة أيضاً حصول أحد أفراد األرسة عىل منحة
دراسية مدتها سنة واحدة ،تشمل رسوم التعليم فقط ،يف جامعة الهند الغربية.
ألرسة مك ّونة من  4أفراد أو أكرث:
• مساهمة قدرها  150.000دوالر أمرييك
ألرسة مك ّونة مام يصل إىل  4أفراد:
• رسوم املعالجة 25.000 :دوالر أمرييك
• رسوم املعالجة 15.000 :دوالر أمرييك لكل شخص ُمعال إضايف
االستثامر يف العقارات
ميكنك أنت وأرستك الحصول عىل الجنسية من خالل رشاء عقار يف أنتيغوا
وباربودا .كام ميكنك أيضاً االستفادة من إيرادات اإليجار بفضل هذا االستثامر.

وليك تكون مؤهالً للحصول عىل الجنسية مبوجب هذا الخيار ،يجب عليك
تقل قيمتها عن
االستثامر يف مجموعة عقارية مع ّينة ومعتمدة رسمياً ال ّ
 400.000دوالر أمرييك .إىل غاية  31أكتوبر/ترشين األول  ،2019ميكن دمج
طلبني اثنني ( )2يقدمهام طرفان ذوا عالقة إلجراء استثامر مشرتك ،عىل أن
يستثمر كل طرف مبلغاً ال يقل عن  200.000دوالر أمرييك ليك يكون مؤهالً.
وتظل جميع رسوم املعالجة والعناية الواجبة دون تغيري.
ويجب عليك امتالك العقار ملدة خمس سنوات عىل األقل قبل بيعه .وسيتم
تطبيق رسوم املعالجة كام هو موضح أدناه.
ملقدم طلب واحد أو أرسة مك ّونة من  4أفراد أو أقل:
• رسوم املعالجة 50.000 :دوالر أمرييك
ألرسة مك ّونة من  5أفراد أو أكرث:
• رسوم املعالجة 15.000 :دوالر أمرييك لكل شخص ُمعال إضايف
االستثامر التجاري
تقوم وحدة الجنسية عن طريق االستثامر  -بعد التشاور مع هيئة االستثامر
يف أنتيغوا وباربودا  -باملوافقة عىل املشاريع التجارية ،سواء كانت قامئة أو
مقرتحة ،ألغراض االستثامر يف األعامل التجارية مبوجب برنامج الجنسية عن
طريق االستثامر.
هناك خياران لالستثامر التجاري:
• استثمر ما ال يقل عن  1.500.000دوالر أمرييك يف مرشوع تجاري معتمدة
مسبقاً.
• كبديل لذلك ،ميكن لطرفني عىل األقل اقرتاح إجراء استثامر مشرتك يف مرشوع
تجاري معتمد مببلغ إجاميل ال يقل عن  5.000.000دوالر أمرييك .ويجب عىل
كل مستثمر املساهمة مببلغ ال يقل عن  400.000دوالر أمرييك يف االستثامر
املشرتك.
ملقدم طلب واحد أو أرسة مك ّونة من  4أفراد أو أقل:
• رسوم املعالجة 50.000 :دوالر أمرييك
ألرسة مك ّونة من  5أفراد أو أكرث:
• رسوم املعالجة 15.000 :دوالر أمرييك لكل شخص ُمعال إضايف
ُيرجى األخذ بعني االعتبار أن جميع الخيارات األربعة تشمل أيضاً رسوم العناية
الواجبة مببل  7500دوالر أمرييك ملقدم/ة الطلب الرئييس/ة وزوجه/زوجته
و 2000دوالر أمرييك ألي طفل معال يرتاوح عمره بني  12و 17عاما ً و4000
دوالر أمرييك ألي طفل يرتاوح عمره بني  18و 28عاماً أو أب/أم يتجاوز عمره/
عمرها  58عاماً.

