كريستوس فارديكوس محامي يتّخذ أثينا مقرا ً له وهو أيضا ً القنصل الفخري لكومنولث دومينيكا في
الجمهورية اليونانية ،كما أنه يعمل بصفة المستشار الخاص للشؤون البحرية لمعالي رئيس وزراء
كومنولث دومينيكا.
()www.dominicaconsulategreece.com

قبل تعيينه في المنصب الراهن شغل منصب القنصل الفخري لجمهورية جزر المارشال في اليونان.
السيد فارديكوس عضو في نقابة المحامين في أثينا (محامي معتمد لدى المحكمة العليا) ونشر على نطاق
واسع مقاالت تشمل جوانب متعددة من القانون اليوناني ،نذكر منها:





الهجرة والتجنيس  /الباب المخصص لليونان ،إصدار كلوير.
المعامالت الضريبية المخفّضة  /الباب المخصص لليونان ،إصدار كلوير.
إجراءات احتجاز السفن  /الباب المخصص لليونانwww.shiparrested.com ،
قضايا الهجرة  /المكتبة القانونية – مجلة االستثمار في اليونان،



http://www.greeklawdigest.gr/topics/immigration/item/117-immigration-issues

 قضايا احتجاز السفن  /المكتبة القانونية – مجلة االستثمار في اليونان،


http://www.greeklawdigest.gr/topics/shipping/item/69-ship-arrest-in-greece



http://www.greeklawdigest.gr/topics/business-entities/item/36-investing-througha-low-tax-jurisdiction-structure

 نشاطات لإلستفادة من التشريعات المتعلقة بالضرائب المخفّضة  /المكتبة القانونية – مجلة
االستثمار في اليونان،

قدم السيد فارديكوس أوراق بحثية في أكثر من عشرين مؤتمر دولي تتعلق بالهجرة والقانون البحري
والملكية الفكرية .وهو يقوم بإدارة مكتب محاماة فارديكوس وفارديكوس ( ،)http://vardikos.com/الذي
يخدم صفوة المجتمع ،مع وجود مكاتب مرتبطة به في كل من قبرص ودومينيكا (وكيل حكومي معتمد
لبرنامج الجنسية من خالل االستثمار) .إلى جانب االهتمامات المختلفة يتخصص المكتب في مجال النقل
البحري والملكية الفكرية وقانون الهجرة واستحصال الديون وخدمات الشركات في كافة اإلختصاصات
القضائية الرئيسية.
Vardikos@vardikos.com
consul@dominicaconsulategreece.com

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
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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
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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.

