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DOMINICA CITIZENSHIP
اخذ شهروندی و پاسپورت دائم کشور دومینیکا

امکان مسافرت به بیش از  ۱۴۷ کشور دنیا بدون نیاز به ویزا

کارگزاری رسمی دولت دومنیکا در ایران
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در سرزمین مادری بمانید، کسب و کار خود را زنده نگه دارید،
درگیر مهاجرت و پیامدهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی آن نشوید،

تعهد به جایی نسپارید و پاسپورتی معتبر بگیرید.

چرا باید  پاسپورت دوم داشته باشیم؟

امروزه افراد بسیاری برای زندگی بهتر تمایل به اخذ تابعیت دوم دارند زیرا تابعیت دوم مزایای 
زیادی را به همراه دارد.داشتن پاسپورت دوم عالوه بر این که به شما امکان میدهد تا از مزایای 
فوق العاده آن بهره مند شوید ، بلکه به فرزندان و نسل های  شما هم انتقال می یابد. شهروند 
شما  اختیار  در  فراوانی  های  مزیت  و  است  پاسپورت  یک  داشتن  از  بیشتر  چیزی  بودن  دوم 

میگذارد که برخی از آنها عبارتند از:

ارتقا امنیت جغرافیایی
سرمایه گذاری بر روی آینده

رفتن به سفرهای بیشتر بدون نیاز به ویزا
تضمین آینده تحصیل فرزندان در بهترین مراکز علمی جهان

اجتناب از ناکارآمدی های تک شهروندی
حفظ و افزایش ثروت

برخورداری از معافیتهای مالیاتی
جهانی کردن کسب و کار
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دومینیکا  یکی از محبوب ترین کشورها برای اخذ پاسپورت دوم است. مزایای زیادی برای اخذ 
پاسپورت دومینیکا وجود دارد، همین موضوع سبب گشته است که اخذ پاسپورت دومینیکا روز 

به روز افزایش پیدا کند.
تقاضای تابعیت از طریق اعطای وجه بلالعوض به دولت در دومینیکا در چند سال گذشته به طور 
فزاینده ای محبوب شده است و این جای تعجب ندارد. کشور دومینیکا بهترین انتخاب برای 
داشتن گذرنامه دوم است. این کشور فرصت ها و تجربیات جدیدی را در اختیار شما میگذارد 

مانند:

١.این تابعیت مادام العمر بوده و هیچ مقام و مرجعی در دومینیکا حق سلب آن را نخواهد
 داشت.

٢.این تابعیت به صورت موروثی به فرزندان متقاضی اهدا می شود.     
٣.امکان سفر بدون ویزا به ١٤٠ کشور از جمله انگلیس ، اتحادیه اروپا ،هنگ کنگ ،ژاپن 

سنگاپور، کره ، مصر و...
٤.دریافت  ویزای ١٠ ساله کانادا

٥.دریافت ویزای ١٠ ساله امریکا 
٦.دریافت ویزای ١٠ ساله استرالیا

٧.تضمین فرصت های  تحصیل فرزندان در بهترین دانشگاه های جهان
٨.زمان کوتاه روند اخذ پاسپورت  

٩.عدم نیاز مدرک زبان انگلیسی
١٠.عدم نیاز به مراجعه حضوری در این کشور

١١.معافیت مالیاتی ٢٠ ساله بستر مناسب ورود به بازارهای جهانی 
بر خورداری از فرصت های شگرف سرمایه گذاری در مقیاس بین المللی   .١٢

ارتقا تحرک بین المللی   .١٣
عدم نیاز به مدرک تحصیلی  .١٤

قیمت پايين این پاسپورت  در مقایسه با هزینه های سرسام آور مهاجرت   .١٥
اجتناب از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مهاجرت   .١٦

قدرتمند بودن پاسپورت  .١٧
شهروندی مادام العمر با قابلیت انتقال به نسل های آینده   .١٨

بدون نیاز سفر به دومینیکا و انجام مصاحبه  .١٩
به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف در دومینیکا  .٢٠

محرمانه بودن پروسه بررسی پرونده   .٢١
٢٢. سرمایه گذاری ها و شرکت های ثبت شده دراین کشور موقعیت های منحصر به فردی

 جهت تجارت را فراهم می آورند .
٢٣.تسهیل نمودن پروسه افتتاح حساب در معتبرترین بانک های بین المللی و نقل و

 انتقاالت مالی 
٢٤. امنیت باال

٢٥. امکان زندگی آرام و راحت در دوران بازنشستگی در جزیره 
٢٦. اقتصاد پایدار  و در حال رشد به عنوان مثال نرخ برابری واحد پولی این کشور با دالر 

امریکا  در طول چهار دهه ی اخیر  ثابت و بدون نوسان بوده است.
٢٧.پیش بینی آینده ی قدرتمند تری برای پاسپورت این کشور همزمان با رشد مستمر و

 متوازن سرانه ی تولید ناخالص ملی 
٢٨.امکان فعالیت در زمینه نگهداری ،خرید وفروش رمز ارزها به صورت قانونی

و در حجم نامحدود

در مورد پاسپورت دومینیکا بیشتر بدانید؟
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درباره دومینیکا

جزیره کوچک و زیبای دومینیکا  تنها با 
جمعیت  و  مربع  کیلومتر   ٧٨٠ مساحت 
ساکن ٢٢ هزار نفر در کنار کانادا و استرالیا 
بعنوان یکی از اعضای قدیمی جامعه ی 
کشورهای مشترک المنافع انگلیس واقع 
در حوزه کارائیب، با سواحل شنی چشم
جنگل های  سرسبز،  کوه های   نواز، 
برای  محلی   ، شگفت انگیز  گرمسیری 
ورزش های آبی و پیاده روی، آماده جذب 
اخذ  قصد  که  است  سرمایه گذارانی 
کشور  دارند.  را  دومینیکا  پاسپورت 
عنوان  به  که  این  از  غیر  به  دومینیکا 
گرفته است یک  عنوان  استوایی  بهشت 
مرکز اقتصادی شناخته شده هم می باشد 
که شرکت های آن از معافیت مالیاتی ٢٠ 
دالر  آن  پول  واحد  برخوردارند.  ساله 

کارائیب شرقی نام دارد.
محدوده  در  همواره  جزیره  هوای  و  آب 
 ٢٤ تا   ١٨ بین  و  دارد  قرار  بهاری  هوای 
درجه سانتی گراد ،شب و روز در نوسان 
با  و  رزئو  شهر  کشور  این  است.پایتخت 
جمعیتی حدود ٨ هزار نفر در سمت غرب 

جزیره قرار گرفته است.

کشورهای  ترین  امن  از  یکی  دومینیکا 
اقتصادی،  و  لحاظ سیاسی  است.از  دنیا 
همواره  را  پایداری  وضعیت  جزیره  این 
دلیل  همین  به  است.  کرده  تجربه 
دومینیکا محلی امن برای سرمایه گذاران 
خارجی می باشد. رژیم سیاسی این کشور 
دموکراسی پارلمانی بوده و رييس جمهور 
انتخاب  مردم  توسط  مستقیم  طور  به 
می شود. در زمینه اقتصاد، دومینیکا کامًال 
به  نهایت  در  و  کشاورزی  گردشگری،  به 
است.  وابسته  خارجی  سرمایه گذاری 
برای  سرمایه  جلب  جهت  دومینیکا 
توسعه اقتصادی کشور، در مقابل سرمایه

و  تابعیت  دولتی،  پروژه های  در   گذاری 
پاسپورت خود  را به سرمایه گذاران اهداء 

می کند.
و  است  انگلیسی  دومینیکا  رسمی  زبان 
زبان های کریول دومینیکایی و فرانسوی 
مورد  گفتاری  زبان های  عنوان  به  نیز 

استفاده واقع می شوند.
جزیره  این  ملی  پرنده  شاهی  طوطی 
است و نگاره آن بر روی پرچم دومینیکا 

نیز نقش بسته است.

DOMINICA
CITIZENSHIP
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یک ساعت و نیم تا آمریکا
90 min to USA

Roseau
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روش اهدای وجه به دولت

در این روش متقاضیان با پرداخت وجهی غیر قابل استرداد  به دولت دومینیکا امکان دریافت 
مادام العمر و غیر قابل ابطال تابعیت این کشور را پیدا میکنند.

این سرمایه برای توسعه اقتصادی و زیر ساخت ها در این کشور صرف خواهد شد.

روش سرمایه گذاری با خرید سهام  

در این روش متقاضیان باید در امالک مورد تاييد دولت دومینیکا سرمایه گذاری کنند. متقاضیان 
امکان خرید مستقیم امالک و مستغالت در دومینیکا را ندارند.سهام خریداری شده تا ٥ سال قابل 
فروش نخواهد بود. پس از ٥ سال متقاضیان می توانند ملک یا سهام خریداری شده را به قیمت 
روز و با موافقت مدیریت پروژه بفروشند.این روش اگرچه در ابتدا وسوسه انگیز به نظر می رسد 

ولی در مقایسه با روش اهدایی به دولت دارای ریسک های زیر می باشد:

١.متقاضیان تا ٥ سال امکان فروش و واگذاری سهام فوق را نخواهند داشت.
٢.این سهام بعد از ٥ سال صرفا به قیمت های کارشناسی مدیریت پروژه  و اجازه ی آن قابل 

واگذاری خواهد بود.
تامین  به  نبوده و متضرر گردد، متقاضیان ملزم  آوری موفق  به لحاظ سود  پروژه  ٣.چنانچه 

خسارات وارده به پروژه به سهم خود می باشند.
اسمی سهام  ارزش  که  یافت  در خواهید  ها  پروژه  مالی  به شاخص های  دقیق  نگاهی  ٤.با 
واگذاری شده تا حدود ١٠ برابر از ارزش واقعی آن پروژه و ساخت و سازهای آن بیشتر است.

روش های موجود برای اخذ تابعیت و پاسپورت دومینیکا: 

www.irandominica.com
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هزینه اخذ پاسپورت و شهروندی دائم دومینیکا با توجه به تعداد اعضای خانواده متفاوت و به 
شرح زیر (مجموع هزینه سرمایه گذاری و هزینه های دولتی) است:

به مبالغ فوق هزینه های تاييد فرم متقاضی ، پروسه چک امنیتی ، صدور شناسنامه ، صدور 
پاسپورت اضافه میگردد.

• هزینه ثبت تقاضا به ازاء هر خانواده : ٣٠٠٠ دالر
• هزینه بررسی سوابق فردی: متقاضی ٧٥٠٠ دالر-همسر ٤٠٠٠ دالر - فرزندان باالی ١٦ سال ٤٠٠٠ دالر

• هزینه صدور گواهینامه تابعیت هرنفر ٢٥٠ دالر
• هزینه صدور پاسپورت: ١٢٠٠ دالر به ازای هر نفر

• هزینه حق الوکاله وکیل رسمی دولت - سرپرست ١٥٠٠٠ دالر و هر نفر اضافه ١٥٠٠ دالر 
• هزینه پروسسینگ ١٠٠٠ دالر به ازای هر خانواده

هزینه های متقاضی اخذ اقامت دائم و پاسپورت دومینیکا
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یک فرد مجرد

یک زوج بدون فرزند

یک زوج + ١ فرزند زیر ١٨ سال

یک زوج + ٢ فرزند زیر ١٨ سال

به ازای هر فرزند دیگر (با حداکثر ٢٥ سال سن)

١٠٠،٠٠٠ دالر آمریکا

١۵٠،٠٠٠ دالر آمریکا

١۷۵،٠٠٠ دالر آمریکا

١۷۵،٠٠٠ دالر آمریکا

۲۵،٠٠٠ دالر آمریکا
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اخذ تابعیت دومینیکا برای 
چه کسانی مناسب است؟

امتیازات اخذ تابعیت دومینیکا 
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تجار و صاحبان مشاغل ، پزشکان ، عاشقان وطن 
و امیدواران به آینده کسب و کار در ایران 

افــراد و خانــواده هایی که نگــران مهاجرت 
و پیامــد هــای آن بوده و نیاز به ســفرهای

فراوان و سریع را دارند

دانشجویان و متقاضیان رشته های پزشکی و مهندسی و
ز دانشــگاههای معتبــر جهان یافــت پذیــرش ا در

روال اداری ســریع اخذ تابعیت و گرفتن پاســپورت
حدود ۶ ماه

این تابعیت مادام العمر بوده 
و هیچ فرد یا سازمانی حق سلب آن را نخواهد داشت

نگلیســی ز به داشــتن مــدرک زبان ا عــدم نیا

معافیت از پرداخت مالیات بر اموال و دارایی های
کسب شده در خارج از کشور

عدم نیاز ســفر به کشــور دومینیکا حتی یک روز
مــت قا ا ســت  ا خو ر د یــا  و  حبــه  جهــت مصا

با دریافت پاسپورتی معتبر برند خود را 
جهانی کرده و ســرمایه های خود را در 

سراسر جهان به حرکت درآورید.

با هدیه دادن این پاسپورت به فرزندان 
خود درب های بهترین دانشــگاه های 

جهان را بر روی آنان باز کنید.

در سرزمین مادری بمانید، کسب و کار 
خــود را زنده نگه دارید، درگیر مهاجرت 
و پیامدهــای گوناگــون اجتماعی و 
اقتصــادی آن نشــوید،تعهد به جایی 

نسپارید و پاسپورتی معتبر بگیرید.
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زمان تقریبی مراحل ۴ گانه  در حدود ۴ ماه

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

عقد قرارداد و پر کردن فرم ها و دریافت فایل نامبر
هزینه 4300$

ترجمه و ارسال مدارک به دفتر دومینیکا وشروع تحقیقات سوابق فردی
هزینه هر نفر 7500$

اتمام تحقیقات پلیس دومینیکا در مورد متقاضی
و دریافت نامه رسمی موفقیت پرونده

واریز وجوه دولتی و دریافت پاسپورت کشور دومینیکا
هزینه مابقی مبلغ قرارداد
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شرایط اخذ پاسپورت دومینیکا و اقامت دائم

داشتن شرایط زیر جهت برنامه اقتصادی شهروندی الزم میباشد
• متقاضی اصلی باید باالی ٢١ سال باشد.

• کلیه افراد وابسته به متقاضی شامل همسر و فرزندان و پدر و مادر و نیز برادار و خواهر
 با کمتر از ٢٥ سال  می توانند با مزایای تخفیف دولت دومینیکا به پرونده ملحق شوند.

• متقاضی باید سابقه ارتکاب جرم مکتوب نداشته باشد.
• متقاضی باید یک سری معاینات پزشکی متداول و متعارف را  انجام دهد.

مدارک مورد نیاز اخذ پاسپورت دومینیکا

مدارک برای زن و شوهر:

شناسنامه  •
کارت ملی  •

عقدنامه  •
آخرین مدرک تحصیلی  •

گواهی عدم سوء پیشینه  •
عکس برای تمام اعضای خانواده با ابعاد ٦در ٤ (٨ قطعه)  •

آزمایش عمومی خون ، ادرار و ایدز  •

مدارک برای سرپرست:

گواهی نامه رانندگی  •
کارت پایان خدمت  •

پروانه مطب/کسب/روزنامه رسمی/معرفی نامه شغلی  •
پرینت ١٣ ماهه از بانک  •

گواهی سوءپیشینه  •
قبض تلفن ثابت یا همراه یا سند ملکی به نام متقاضی  •

مدارک برای فرزندان باالی ١٠ سال:

شناسنامه  •
کارت ملی  •

نامه اشتغال به تحصیل (در صورت دانشجو بودن)  •
گواهی عدم سوء پیشینه  •

زیر ١٠ سال:

شناسنامه  •
نامه اشتغال به تحصیل   •

کارت واکسن  •
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دومینیکا بهشت مالیاتی

اخذ پاسپورت دوم راه حل موثری برای بسیاری از محدودیت های  مالی و ورود به بازار های 
جهانی  است .فراهم نمودن امکانات وسیعی نظیر تسهیل نمودن پروسه باز کردن حساب در 
بانک های معتبر بین المللی  گرفته تا کسب موقعیت های جدید تجاری و ترفیع جایگاه فرد در 
دنیای امروز از جمله فرصت هایی است که با دریافت این پاسپورت به روی شما گشوده می شود.

کند،برخورداری  می  اهمیت  حائز  و  بسیار جذاب  را  دومینیکا  پاسورت  که  دیگری  نکته ی 
مالیاتی  موافقیت  ٩٠ کشور  از  بیش  با  دومینیکا  باشد.  مالیاتی می  معافیت های  از   گسترده 
نماييد  ثبت  دومینیکا  در  شرکت  یک  شما  اگر  که  معنا  این  به  دارد،  متقابل 
(Main Compnay)وآنگاه این شرکت اقدام به گشایش  نمایندگی (Offshore Compnay)در 
بخش  و  کانادا  امریکا،  شمالی،  امریکای  امارات،  خاورمیانه،  انگلستان،  اروپایی،  کشورهای 
این  درامد  به  متعلقه  نماید،مالیات  کشور   ٩٠ از  بیش  مجموعا  و  جنوبی  امریکای  ی  عمده 

شرکت ها از معافیت ها مالیاتی گسترده ای برخوردار خواهند بود.

٢٠ سال معاف از مالیات

شرکتهای ثبت شده در خارج از کشور، تعطیالت مالیاتی ٢٠ ساله دریافت می کنند (مشوق دولتی 
جهت کاهش مالیات یا معافیت مالیاتی) و مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکت، مالیات بر 

ارث و ثروت پرداخت نخواهند کرد.

www.irandominica.com
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قدرت پاسپورت دومینیکا

رده بندی قوی ترین پاسپورت های جهان که هرساله و بر اساس آزادی سفر شهروندان آن کشور به 
شاخص ها معتبرترین  از  یکی  می شود،  صادر  ویزا  اخذ  به  نیاز  بدون  جهان  کشورهای  دیگر 

برای تخمین قدرت پاسپورت محسوب می شود.اعتبار پاسپورت دومینیکا در سال ٢٠٢۰ جهشی 
فوق العاده داشته است.

موسسه  توسط  که   ٢٠٢۰ سال  در  جهان  پاسپورت های  قوی ترین  رده بندی  آخرین  اساس  بر 
مطالعاتی هنلی و سازمان بین المللی حمل  و نقل هوایی IATA  منتشر شد، پاسپورت دومینیکا با 
امکان ورود به ١٤٧ کشور از جمله: انگلستان ، کشورهای حوزه شنگن ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، 

برزیل و روسیه و.... در رتبه ٣٢ جهانی قرار دارد.

پیش بینی آینده ی قدرتمندتری برای پاسپورت دومینیکا

رشد استوار و متوازن اقتصاد  دومینیکا در طول چهار دهه اخیر، به همراه اجتناب این کشور از 
که  جهان،  منطقه  ترین  هوا  و  آب  در خوش  قرارگیری  و همچنین  های سیاسی،  گیری  جهت 
تغیرات سریع اقلیمی گزندی به آن وارد نخواهد ساخت ،ازجمله فاکتورهای متعددی است که 
آینده قدرت مندی برای این پاسپورت به ارمغان خواهد آورد. اضافه شدن هرساله تعداد بیشتری 
کشور به لیست کشورهایی که شهروندان دومینیکا بدون ویزا میتوانند به آنها سفر کنند ٔموید این 

واقعیت است.
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تضمین آینده تحصیلی فرزندان با پاسپورت دومینیکا

مهاجرت تحصیلی و ادامه تحصیل در کشورهای مختلف دنیا یکی از موضوعاتی است که 
همواره مورد توجه خانواده ها و دانشجویان بوده و ساالنه افراد بسیاری بدین نیت اقدام به 
مهاجرت تحصیلی می کنند. انتخاب مناسب ترین و بهترین کشور برای تحصیل به فاکتور ها و 
عوامل متعددی بستگی دارد که هر شخص با توجه به شرایط خود باید به بررسی آن ها بپردازد.

مدارس ، کالج ها و دانشگاه های معتبر بین المللی از جمله  کشور های اروپایی و انگلستان 
با  دانشجویان  پذیرش  به  اقدام  راحتی  به  باشد  می  دنیا  های  دانشگاه  معتبرترین  جزو  که 

پاسپورت دومینیکا می نمایند.
مراحل طاقت فرسای اخذ ویزا به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای اقدام به تحصیل در 
خارج از کشور هموراه وقت و انرژی زیادی از زمان فرزندان شما را به هدر می دهد، با دریافت 
پاسپورت دومینیکا ازمیان برداشته می شود و آنها را بی دغدغه و سریع به اهداف خود نزدیک 

می کند. 

www.irandominica.com
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چرا اخذ پاسپورت ترکیه گزینه ی خوبی برای ایرانیان نمی باشد؟

• بر اساس قوانینی که ترکیه بواسطه آنها پاسپورت اعطا میکند ، هیچ کجا به مادالعمر بودن آن 
اشاره نمی شود!!!

• قدرت پايين پاسپورت ترکیه در رتبه بندی جهانی پاسپورت
• عدم معافیت های مالیاتی

• عدم تحرک جهانی ناشی از تحریم ها ی موجود براقتصاد ترکیه
• ناتوانی در پذیرش از دانشگاه های معتبر با توجه به رقابت شدید شهروندان ترکیه در اخذ 

پذیرش از این موسسات
• ناتوانی سفر به کشورهای حوزه ی شینگن،انگلیس و بسیاری از کشورهای معتبر جهان

چرا پاسپورت کانادا گزینه ی مناسبی برای ایرانیان نیست؟

• پروسه ی طوالنی مدت  از زمان اقدام تا رسیدن به پاسپورت در محدوده ی ٨ سال
• از دست دادن ارتباطات و  فرصت ها ی کسب و کار در سرزمین مادری  

• نبود  معافیت های مالیاتی همراه با نرخ سرسام آور مالیات در کانادا
• جدایی از کشور و عواقب سخت مهاجرت و تاثیرات مخرب آن

• نیاز به حضور و زندگی در کانادا حداقل به مدت ٥ سال
• روند سخت و غیر قابل اتکای برسی مدارک متقاضی در اداره ی مهاجرت 

• تعهد شهروندان کانادایی به پرداخت مالیات بر درآمد خود در ایران به صورت ساالنه به کانادا
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نمودار رشد مستمر اعتبار پاسپورت دومینیکا در ۲۰ سال گذشته
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درباره ما 

ایران دومینیکا با ١١ سال سابقه ی موفق و درخشان در زمینه ی اخذ پاسپورت دومینیکا اولین 
کارگذار تخصصی و رسمی دولت دومینیکا در ایران می باشد. کلیه ی فعالیت های این مجموعه 

منحصرا و اختصاصی  بر روی اخذ پاسپورت دومینیکا قرار دارد.
ایران دومینیکا، کارگذار مورد تاييد دولت دومینیکا در ایران و همزمان تنها نمایندگی دفتر حقوقی 

عالی ترین وکیل کشور دومینیکا آقای Alick Lawrence در ایران می باشد.
مفتخر هستیم که توانسته ایم شبکه ی وسیعی از پرونده های موفق در سراسر کشور در میان 
گروه های متنوعی از صاحبان صنایع و مشاغل و پزشکان که فرایند اعتماد سازی با مشتریان 

جدید را سهل و آسان می سازد  را به انجام رسانیم.
ما توانسته ایم با دریافت  مجوزات الزم از دولت دومینیکا ، کلیه ی مراحل اداری اخذ پاسپورت 
در دفتر این شرکت در تهران انجام دهیم. همچنین این مجموعه امکان اعزام متخصصین خود 
جهت انجام پروسه ی انگشت نگاری و امضای فرم های دولتی در محل مورد درخواست متقاضی 

در هر نقطه از کشور را دارد.
کارشناسان ما در طول ساعات اداری  آماده ی ارایه ی راهنمایی های مفید به منظور تصمیم گیری 

به شما عزیزان می باشند. 
پاسپورت  متولدین،اخذ  تازه  برای  پاسپورت  پاسپورت،اخذ  تمدید  :مانند  حقوقی  خدمات  ارائه 
،از  همسر ،ثبت شرکت در دومینیکا و دیگر کشورهای حوزه ی کارائیب ،افتتاح حساب بانکی 

جمله خدمات این مجموعه به هموطنان عزیز ایرانی دومینیکایی می باشد.
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