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طـــلــب حـــجـــز

 الرقم ا�رجعي (ل�ستخدام ا�كتبي فقط)

 قا�ة محتويات طلب الحجز

القسم 1 :تعلي�ت �لء طلب الحجز

القسم 2 :التفاصيل الخاصة با�طراف وأسئلة ما قبل الفحص

القسم 3 :ا�علومات وحصص ا�لكية

القسم 4 :الدفعات

القسم 5 :البنود وا�حكام

الجدول (أ) :تفاصيل الدفع

الجدول (ب) :الوثائق ا�لحقة

صفحة تنفيذية

 تعلي�ت �لء طلب الحجزالقسم ا�ول

 (أ) ام® طلب الحجز هذا بأحرف كب»ة وحª أسود. ويجب أن تكون كافة التفاصيل مكتوبة بصورة واضحة

 (ب) ألحق بطلب الحجز ا�وقع، أو أرفق معه ا�ستندات التي ورد بيانها ¯ الجدول "ب"

 (ج) يجب ا¶شارة إ³ طريقة الدفع بصورة واضحة

 (د) ¹ تضع ع�مة إ¹ ¯ ا�ربعات ذات الصلة

(ه) وقع بالحروف ا�و³ من اسمك ع¼ كل الصفحات وقم بتوقيع طلب الحجز هذا

 

 تفاصيل Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد

  هاتف                :3447 325 4 971 +
    فاكس                :3448 325 4 971 +

 info@rangedevelopments.com:   ÁوÂيد ا¶لكªال 

Áالتفاصيل الخاصة با�طرافالقسم الثا  
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Áالقسم الثا

تفاصيل ا¹تصال

: (السيد/ السيدة/ اÄنسة) ا¹سم

الجنسية

ا�وقع الجغرا¯

ص.ب

هاتف مكتب رقم

هاتف منزل رقم

هاتف محمول رقم

فاكس رقم

جواز سفر رقم
(الرجاء إرفاق نسخة من جواز السفر)

   تفاصيل مقدم الطلب

ÁوÂيد ا¶لكªال
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Áأسئلة ما قبل الفحصالقسم الثا 

هل سبق أن تم القبض عليك أو إدانتك ¯ أي جرÊة؟

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

 هل سبق أن قضيت فÂة ما ¯ السجن أو ا�عتقل؟

هل سبق أن أجرت أي مصلحة Ïائب تحقيًقا معك؟

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

هل سبق أن تعرضت لحالة إف�س شخصية أو مؤسسية؟

هل سبق أن تقدمت بطلب للحصول ع¼ جنسية أي بلد وتم رفض ذلك الطلب؟

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

هل سبق أن تم رفض منحك تÓيح عمل أو تÓيح إقامة ¯ أي بلد؟

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

هل Êكنك أن تؤكد أن مصدر ا�موال ا�خصصة لهذا ا¹ستث�ر قد تم
الحصول عليه من مصدر مÖوع Ôاًما، وأن تلك ا�موال ليست ناتجة 

قانونية ¯ أي بلد أو تم ترحيلك منها؟ 

عن عوائد أنشطة إجرامية من أي نوع، سواء بصورة مباÀة أو غ» مباÀة؟ 
إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

¹نعم

¹نعم

¹نعم

¹نعم

¹نعم

¹نعم

¹نعم

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

إذا كانت ا¶جابة بنعم، يرجى كتابة التفاصيل

¹نعم  هل سبق أن تم رفض إصدار تأش»ة دخول لك أو تواجدت بصورة غ»

4 صفحة



Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد وسداد الدفعات ا�خرى التي ورد بيانها ¯ هذه ا¹تفاقية في� يتعلق بهذا
الحجز.

ا�علومات وتفاصيل حصص ا�لكيةالقسم الثالث
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أ- ا�علومات

(أ) �غراض طلب الحجز هذا:

 التطوير" يقصد به ا�نتجع الذي يضم فندقًا فخً� يتألف من 100 غرفة با¶ضافة إ³ ا�ماكن العامة ا�لحقة به، والذي
 تم تشييده داخل ا�نتجع ع¼ نحو ما ورد بيانه بشكل أكÝ تفصي� ¯ اتفاقية البيع والÖاء؛

.1

 مبالغ الرصيد" تعني ا�بالغ ا�حددة ¯ الجزء 3 من الجدول "أ"؛

"

""

"3. حساب التحصيل" يعني أي حساب تحصيل تم فتحه لدى بنك دß ا¹مارات الوطنى في� يتعلق �Öوع التطوير؛

"5. الدفعات ا�ولية" تحمل ا�عنى الوارد ذكره لها ¯ الفقرة 2 من القسم الخامس ¯ طلب الحجز هذا؛

.2

.6"

 حزمة ا�علومات" تعني حزمة ا�علومات التي قدمتها Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد إ³ مقدم الطلب
 والتي تحتوي، �غراض توف» ا�علومات �قدم الطلب فقط، ع¼ تفاصيل مÖوع التطوير والتفاصيل البارزة ا�خرى

  في� يتعلق بحصة ا�لكية؛

.4"

 حصة ا�لكية" تعني أي حصة ملكية غ» مفروزة ¯ مÖوع التطوير، والتي تساوي حصة بنسبة 1/575 ¯ مÖوع
  التطوير والتي سوف يتم عرضها ع¼ مقدم الطلب ضمن الÖوط والبنود الواردة ¯ اتفاقية البيع والÖاء؛

"7. سعر الÖاء" يعني سعر Àاء أي حصة ملكية ع¼ نحو ما ورد بيانه ¯ الجزء 1 من الجدول "أ"؛

 منتجع" يعني مجمع ضيافة فخم سوف يتم بناؤه من قبل Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد ع¼ مراحل ¯"8.
   ¹ساجيâ بدولة غرينادا والتي يقع فيها مÖوع التطوير به؛ و

 اتفاقية البيع والÖاء" تعني ا¹تفاقية التي سيتم تحريرها بã مقدم الطلب وÀكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد"9.
   في� يتعلق ببيع حصص ا�لكية وÀائها

   ب) تقوم Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد بتطوير مÖوع التطوير. وقد تم تقديم حزمة ا�علومات إ³ مقدم
الطلب.

.

)

(   ج)  يرغب مقدم الطلب ¯ تأمã حجز حصة ملكية ¯ مÖوع التطوير ووفًقا لذلك يرغب ¯ سداد الدفعة ا�قدمة إ³
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طريقة دفع الرسوم الحكومية والäائب ا�طبقة

 يتعã تحديد مبالغ ا¹ستث�ر مستحقة الدفع من مقدم الطلب في� يتعلق بحصة ا�لكية وطلبات الحصول ع¼ الجنسية
 ا¹قتصادية (والتي يشار إليها مجتمعة بـ "إج�å مبلغ ا¹ستث�ر") ¯ الجزء 1 من الجدول "أ" بطلب الحجز هذا. يجب
 سداد الدفعة إ³ الحساب ا�ذكور أدناه. الرجاء م�حظة أن إج�å مبلغ ا¹ستث�ر ا�حدد ¯ طلب الحجز هذا ¹ يشمل
 أتعاب محاميو مقدم الطلب وموفرو الخدمة اÄخرين الخاصã �قدم الطلب في� يتعلق بطلب الحصول ع¼ الجنسية

الخاص �قدم الطلب

الدفعاتالقسم الرابع

.

الدفعات
طريقة السداد:

حوالة مÓفية إ³ حساب التحصيل شيك بـاسم حساب التحصيل

البنك:

ا�ستفيد:

SAIF D. Q1-08-093/C. P.O. Box 513398, Sharjah, United Arab Emiratesعنوان ا�ستفيد:

رقم الحساب:

عنوان البنك:

الدو¹ر ا�مريçالعملة:

البنك ا�راسل:

عنوان البنك ا�راسل:

Emirates NBD

Range Global Consultants (FZE)

AE380260001025417196102

Group Head O�ce Branch, Dubai, UAE

Citibank N.A.

New York, NY 10043

EBILAEADرقم السويفت:

CITIUS33رقم سويف البنك ا�راسل:

 يجب تحويل الرسوم الحكومية والäائب ا�ستحقة في� يتعلق بطلب الحصول ع¼ الجنسية الخاص �قدم الطلب إ³
 ا�حامã و/أو موفري الخدمات الذي عينهم مقدم الطلب للقيام بذلك بصورة مستقلة والذين يتحملون مسؤولية إجراء
 طلب الحصول ع¼ الجنسية الخاص �قدم الطلب. و¹ تتحمل Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد مسؤولية ض�ن

 ا¶نفاق أو ا¹ستخدام ا�ناسب لهذه ا�موال ل®غراض ا�حددة لها من قبل محاميو مقدم الطلب و/أو موفرو الخدمة الذين
.اختارهم مقدم الطلب
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Àوط وأحكام طلب الحجزالقسم الخامس

 تنطبق الÖوط وا�حكام الوارد ذكرها ¯ ا�قسام من ا�ول وحتى الخامس (�ا ¯ ذلك الجدول "أ" والجدول "ب") من طلب
:الحجز هذا (والتي يشار إليها مجتمعة ¯ هذه الوثيقة بـ "طلب الحجز") ع¼ حجز مقدم الطلب �ي حصة ملكية

 يدخل طلب الحجز هذا حيز التنفيذ الكامل والéيان التام ¯ تاريخ توقيعه من قبل مقدم الطلب وÀكة رينج
ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد (والذي يشار إليها في� بعد بـ "تاريخ الéيان

.1

 ¯ غضون êانية وأربعون (48) ساعة من تاريخ الéيان، يتعã ع¼ مقدم الطلب أن يدفع ا�قدم والدفعات ا�خرى
 الواردة ¯ الجزء 2 من الجدول "أ" (والتي تسمى مجتمعه بـ "الدفعات ا�ولية"). ويقر مقدم الطلب ويوافق ع¼ أن
 ا�قدم يتعã إيداعه ¯ حساب التحصيل حتى صدور موافقة أو رفض أوليã من قبل وحدة منح الجنسية من خ�ل
 ا¹ستث�ر التابعة لدولة غرينادا، ع¼ طلب الحصول ع¼ الجنسية ا¹قتصادية الخاص �قدم الطلب. ك� يقر مقدم

 الطلب بأن الدفعات ا�ولية ا�خرى من ا�قرر تطبيقها ع¼ ا�غراض ذات الصلة ع¼ نحو ما ورد بيانه ¯ الجزء 2 من
 الجدول "أ". ويقر مقدم الطلب كذلك بأن أي دفعات أولية يتم دفعها إ³ حساب التحصيل أو إÀ ³كة رينج

 ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد تكون غ» قابلة ل�سÂداد، باستثناء ما يكون ¯ الحا¹ت التي ورد بيانها ëاحة ¯ طلب
 الحجز هذا. ويقر مقدم الطلب بأن Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد تكون مسئولة عن ض�ن ا¹نفاق أو

 ا¹ستخدام ا�ناسب لهذه ا�موال التي تم دفعها من قبل مقدم الطلب إ³ محاميو مقدم الطب و/أو موفرو الخدمة
الذين اختارهم مقدم الطلب

 

.2

.("

.

3. يتم حجز أي حصة ملكية لصالح مقدم الطلب فقط بعد أن يستلم حساب التحصيل الدفعات ا�ولية �بالغ صافية.

 إذا í يتسلم حساب التحصيل الدفعات ا�ولية كاملة وصافية ¯ غضون الفÂة ا�حددة ¯ الفقرة 2 أع�ه، فإن لÖكة
 رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد الحق، وفق ما تختاره، ¯ إنهاء طلب الحجز هذا وفور îيان هذا ا¹نتهاء، لن يقع
 ع¼ عاتق Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أو مقدم الطلب أي التزامات أو مسؤوليات أيًا كانت تجاه بعضه�

البعض �وجب عقد أو �وجب إخ�ل أو غ» ذلك

.4

 إذا تم دفع أي مبالغ �وجب طلب الحجز هذا بواسطة شيك، فإنه يتعã سداد هذه ا�بالغ باستخدامه حوالة مÓفية
 يجب سحبها بالدو¹ر ا�مريç. ويتعã فرض رسوم إدارية قدرها مائة دو¹ر أمريç (100 دو¹ر أمريç) عن أي شيك

(شيكات) í يتم ëفه عند تقدÊه �ي سبب كان

.5

.

.
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 يتعã سداد كافة الدفعات ا�ستحقة �وجب طلب الحجز هذا و/أو �وجب اتفاقية البيع والÖاء بالعم�ت التي ورد
 ذكرها ¯ طلب الحجز هذا ودون أي خصم أو مقاصة أو دعوى متقابلة أيًا كانت. و¯ حال طُلب من مقدم الطلب أن

 يقتطع أي مبلغ من أي دفعات مقابل أي Ïيبة أو رسم أو �ي سبب آخر، فإن ع¼ مقدم الطلب أن يقوم بتجميع
 ا�بالغ مستحقة الدفع مثل تلك ا�بالغ الصافية التي حصلتها Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد تكون ع¼ نحو
 ما ورد بيانه ¯ الجزء ذي الصلة من الجدول "أ". ويتعã ع¼ مقدم الطلب كذلك أن يتحمل كافة رسوم التحويل في�
 يتعلق بأي وكافة الدفعات مثل تلك ا�بالغ ا�طلوبة التي يتم تحصيلها بالعملة ا�نصوص عليها ¯ طلب الحجز هذا

صافية دون رسوم التحويل

.6

 يتعã ذكر الÖوط والبنود ا�تعلقة بحصص ا�لكية ¯ اتفاقية البيع والÖاء. ويجب ع¼ Àكة رينج ديفيلو�نتس
 (غرينادا) ليمتد أن تقدم اتفاقية البيع والÖاء إ³ مقدم الطلب ¯ غضون 24 ساعة من تاريخ الéيان، ويتوجب ع¼

 مقدم الطلب ¯ غضون سبعة (7) أيام من تاريخ تسلم اتفاقية البيع والÖاء أن يقوم بتوقيع اتفاقية البيع والÖاء
 ا�صلية وإرجاعها إÀ ³كة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد. ويقر مقدم الطلب بأن اتفاقية البيع والÖاء قا�ة ع¼

 òوذج قياñ ينطبق ع¼ جميع مقدمي الطلبات في� يتعلق بحصص ا�لكية ¯ مÖوع التطوير وأنه وفًقا لذلك لن
تقبل Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أي تحويرات أو تعدي�ت ¯ النموذج القياñ أو إدخال تعدي�ت عليه

.7

 يقر مقدم الطلب بأن طلب مقدم الطلب بالحصول ع¼ الجنسية ا¹قتصادية Ê ¹كن إقراره حتى يتم تسليم النسخة
 ا�صلية من اتفاقية البيع والÖاء إÀ ³كة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد. ك� يقر مقدم الطب بأن أي تأخ» ¯

 تسليم النسخة ا�صلية من اتفاقية البيع والÖاء سوف يؤدي إ³ حدوث تأخ» ¯ معالجة طلب الحصول ع¼ الجنسية
 الخاص �قدم الطلب وأن Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد ¹ تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو Ïر

يتكبده� مقدم الطلب واللذان ينشئان عن هذا التأخ»

.8

 عند تحرير اتفاقية البيع والÖاء من قبل مقدم الطلب وÀكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد، يجب أن تحل
اتفاقية البيع والÖاء محل طلب الحجز هذا من جميع النواحي

.9

 أن كل ا�علومات التي قدمها مقدم الطلب �وجب طلب الحجز هذا (�ا ¯ ذلك الوثائق التي يتعã تقدÊها
 �وجب الجدول "ب") هي معلومات كاملة ودقيقة وحقيقية وغ» مضللة بأي شكل؛

.1-10

 إذا لزم اعت�د ا�ستندات التي قدمها مقدم الطلب أو ا�صادقة عليها أو توثيقها أو ترجمتها، فحينئذ يجب
 إجراء عمليات ا¹عت�د أو ا�صادقة أو التوثيق أو الÂجمة حسب ا�صول وع¼ نحو مناسب �ا يتوافق مع

  الÖوط الوارد ذكرها ¯ الجدول "ب" و�ا يتوافق مع أي قوانã ُمطبقة؛

.2-10

يقر مقدم الطلب التعهدات والض�نات التالية: .10

.

.

Àوط وأحكام طلب الحجزالقسم الخامس

8 صفحة



 يوفر مقدم الطلب ع¼ الفور لÖكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد كافة ا�علومات التي قد تطلبها Àكة
   رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد من وقت Äخر؛

.3-10

 يخطر مقدم الطلب Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد خطيًا وع¼ الفور بأي تغي»ات مادية ¯
 ا�علومات التي قدمها مقدم الطلب إÀ ³كة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد �ا ¯ ذلك، ع¼ سبيل ا�ثال ¹

    الحÓ، تفاصيل ا¹تصال الخاصة �قدم الطلب؛

.4-10

 Ê ¹ثل طلب الحجز هذا أو حزمة ا�علومات أو اتفاقية البيع والÖاء، ¯ أي نطاق اختصاص قضاô يخضع له
 مقدم الطلب، توصية أو عرًضا ترويجيًا أو عرًضا لبيع، أو دعوة لÖاء أوراق مالية أو أي استث�رات أخرى تتعلق

 �Öوع التطوير، ك� Ê ¹ثل طلب الحجز هذا أو حزمة ا�علومات أو اتفاقية البيع والÖاء، ¯ نطاق أي
 اختصاص قضاô يخضع له مقدم الطلب، تقديم مشورة متعلقة با¹ستث�ر أو الخدمات ا¹ستث�رية أو مشورة

    قانونية أو أي مشورة تتعلق بالäائب أو أي مشورة أخرى من أي نوع؛

.5-10
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طـــلــب حـــجـــز

 ¹ يحظر إدخال أو تنظيم طلب الحجز هذا و/أو تسلم حزم ا�علومات أو اتفاقية البيع والÖاء من قبل مقدم
    الطلب ¯ نطاق ا¹ختصاص القضاô الذي يخضع له مقدم الطلب؛ و

.6-10

 يقوم مقدم الطلب بإبرام طلب الحجز هذا بعد أن يستند فقط ع¼ تقصيه ل®مر وا¹ستشارة ا�هنية ا�ستقلة
    في� يتعلق با�خاطر القانونية وا¹قتصادية والنتائج التي تÂتب ع¼ إبرام ا¹تفاقيات ا�قÂحة

.7-10
.

.11

.

Àوط وأحكام طلب الحجزالقسم الخامس

9 صفحة

 بÖط سداد الدفعات ا�ولية وتسلم Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد ¹تفاقية البيع والÖاء ا�وقعة 
 وا�ستندات ا�لحقة بها وا�شار إليها ¯ الجدول "ب" في� يتعلق �قدم الطلب (وأي من ا�ستفيدين ا�قÂحã �قدم
 الطلب)، يتعã ع¼ Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أن تتعاون مع ا�حامã و/ أو موفري الخدمات ¯ دولة

 غرينادا وتتصل بهم، والذين تم تعيينهم وإÀاكهم ¯ ا�مر من قبل مقدم الطلب �جل التعهد �عالجة طلبات
 الحصول ع¼ الجنسية لض�ن أن الطلب الذي تقدم به مقدم الطلب للحصول ع¼ الجنسية من دولة غرينادا �وجب
 برنامج الحصول ع¼ الجنسية من خ�ل ا¹ستث�ر قد تم تسجيله لدى وحدة منح الجنسية من خ�ل ا¹ستث�ر. ويقر

 مقدم الطلب بأن Àكة رينج ديفيلو�نتس Ê ¹كنها أن تضمن، بل ولن تضمن نجاح طلب الحصول ع¼ الجنسية ويقر
 كذلك بأن ا�وافقة ع¼ طلبات الحصول ع¼ الجنسية تقع بصورة كاملة تحت تÓف وسيطرة حكومة غرينادا. ولن

 يفرض ع¼ Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أي التزام يتعلق بض�ن ا�داء ا�ناسب من قبل ا�حامã وموفرو
 الخدمة الخاصã �قدم الطلب �ا يقع ع¼ عاتقهم من التزامات مهنية تجاه مقدم الطلب. وع¼ مقدم الطلب أن

 يجري ترتيبات مستقلة لدفع ا�تعاب مع ا�حامã وموفري الخدمة الخاصã �قدم الطلب والذين يتحملون مسؤولية
معالجة طلب الحصول ع¼ الجنسية ا¹قتصادية الخاص �قدم الطلب
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طـــلــب حـــجـــز

 عند تسلم ا�وافقة ا�ولية ع¼ طلب الحصول ع¼ الجنسية ا¹قتصادية ("موافقة           من وحدة منح الجنسية  
 من خ�ل ا¹ستث�ر التابعة لحكومة غرينادا، يجب ع¼ Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أن تخطر مقدم

 الطلب خطيًا بهذه ا�وافقة (والذي يشار إليه في� بعد بـ "إخطار ا�وافقة"). وع¼ مقدم الطلب أن يدفع ¯ غضون
 سبعة (7) أيام من إخطار ا�وافقة مبالغ الرصيد ع¼ نحو ما ورد بيانه ¯ الجزء 3 من الجدول "أ". ويجب أن يتعامل
 في� بعد مع الدفعة ا�قدمة ومبالغ الرصيد �ا يتوافق مع Àوط وأحكام اتفاقية البيع والÖاء. ويقر مقدم الطلب

 ويوافق ع¼ أنه إذا í يتم تسلم مبالغ الرصيد ¯ غضون الفÂة ا�حددة ¯ هذه الفقرة 12، فحينها قد تنتهي فÂة
ص�حية موافقة وحدة منح الجنسية من خ�ل ا¹ستث�ر نتيجة التأخر ¯ سداد مبالغ الرصيد

.12

 إذا تم رفض الطلب الذي تقدم به مقدم الطلب للحصول ع¼ الجنسية ا¹قتصادية �وجب برنامج الحصول ع¼   
 جنسية غرينادا من خ�ل ا¹ستث�ر من قبل حكومة غرينادا، فحينها يجوز لÖكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد
 أن تنهي اتفاقية البيع والÖاء �وجب إخطار خطي ترسله إ³ مقدم الطلب أو يجوز �قدم الطلب أن ينهي اتفاقية

 البيع والÖاء �وجب إخطار خطي يرسله إÀ ³كة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد. ويتعã ع¼ Àكة رينج
 ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد أن تقوم خ�ل أربعة عÖ يوًما من تاريخ إنهاء اتفاقية البيع والÖاء ع¼ نحو ما ورد

 ذكره آنًفا الحق برد مبلغ يعادل ا�ائة با�ائة (100%) من الدفعة ا�قدمة إ³ مقدم الطلب. ك� يقر مقدم الطلب بأنه
 لن تكون هناك أموال مسÂدة مستحقة أو واجبة الدفع في� يتعلق بالدفعات ا�ولية غ» ا�بلغ ا�ساوي لنسبة ا�ائة
 با�ائة (100%) من الدفعة ا�قدمة. وعند هذا ا¶نهاء ¹تفاقية البيع والÖاء واسÂداد الدفعة ا�قدمة مخصوًما منها

 الرسوم ا¶دارية ع¼ نحو ما ورد بيانه آنًفا، تعتª كافة الحقوق وا¹لتزامات القا�ة بã مقدم الطلب وÀكة رينج
 ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد منتهية وع¼ هذا ¹ يكون لÖكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد و¹ مقدم الطلب

أي التزامات أو مسؤوليات تجاه بعضه� البعض �وجب عقد أو �وجب إخ�ل أو غ» ذلك من ا�مور

.13

 يُعتª طلب الحجز طلبًا خاًصا �قدم الطلب. ويكون التفويض أو نقل ا�لكية أو التنازل من قبل مقدم الطلب عن   
 أي أو كافة الواجبات أو الحقوق ا�فروضة ع¼ مقدم الطلب أو ا�كفولة له �وجب هذه الوثيقة، ُملغاة ما í يتم

الحصول ع¼ موافقة خطية مسبقة ع¼ ذلك من Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد

.14

 يقر مقدم الطلب ويدرك أنه مطالب با¹لتزام بأي متطلبات قانونية وتنظيمية معمول بها (�ا ¯ ذلك ا�تطلبات   
 الخاصة بالتسجيل من خ�ل توقيع كافة ا�ستندات الرئيسية وتقديم كافة ا�علومات الäورية) في� يتعلق بحصص

 ا�لكية. وع¼ مقدم الطلب أن يلتزم بكافة ا�تطلبات القانونية والتنظيمية ا�عمول بها (�ا ¯ ذلك ا�تطلبات الخاصة
 بالتسجيل من خ�ل توقيع كافة ا�ستندات الرئيسية وتقديم كافة ا�علومات الäورية) ¯ غضون ذلك ا¶طار الزمني

الذي تحدده Àكة رينج ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد إ³ مقدم الطلب

.15

("CBI

.

.

.

.

Àوط وأحكام طلب الحجزالقسم الخامس

10 صفحة
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Àوط وأحكام طلب الحجزالقسم الخامس

 ¹ يوجد ¯ طلب الحجز هذا أو ¯ حزمة ا�علومات ما Êكن اعتباره ع¼ أنه تعهًدا أو ض�نًا أقرته Àكة رينج  
ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد تجاه مقدم الطلب في� يتعلق �Öوع التطوير أو حصص ا�لكية

.16

 يجوز تحرير طلب الحجز هذا بأي عدد من النسخ ا�تطابقة، ويكون لتلك النسخ نفس ا�ثر ك� لو كان التوقيع  
ا�وجود ع¼ النسخ ا�تطابقة توقيًعا ع¼ نسخة فردية من طلب الحجز هذا

.17

يخضع طلب الحجز هذا ويتم تفس»ه �ا يتوافق مع قوانã دولة غرينادا.   .18

 أي نزاعات تنشأ في� يتعلق بطلب الحجز هذا يجب عرضها ع¼ جهة ا¹ختصاص القضاô الحÓي �حاكم دولة
غرينادا

.19

.

.

11 صفحة
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الرسوم الحكومية ا�ستحقة لخيار التملك العقارى

الرسوم القانونية

(ªل®شخاص ذو 16 سنة وأك) ÷رسوم التحريات والتق

رسوم الطلب

الرسوم الحكومية لتسجيل حصة ا�لكية

رسوم معالجة الطلب:
ª(أ) ل®شخاص ذو 16 سنة وأك

(ب) ل®شخاص اقل من 16 سنة

رسوم إصدار جوازات السفر

رسوم قسم الو¹ء

ãبالنسبة �قدم الطلب و حتى 3 معال

øلكل معال اضا

 إج�å مبلغ ا¹ستث�ر الجدول "أ"- الجزء 1

سعر Àاء حصة ا�لكية:

 دو¹ر أمريù(أ) الدفعة ا�قدمة

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

(ب) رصيد سعر الÖاء

تفاصيل الدفعات
 إج�å ا�بلغ

çبالدو¹ر ا�مري نوع الدفعة

ãتختلف الرسوم القانونية بإخت�ف موقع ا�ستثمر وعدد ا�عال
 ¹ يطالب ا�عالã الذين تبلغ أع�رهم أقل من 16 سنة بدفع مصاريف التحريات والتق÷

تطبق تكاليف إضافية ع¼ الن�ذج الحكومية الرسمية وإعت�د ا�ستندات

12 صفحة

ا¶ج�³ الفرعى

إج�³ مبلغ ا¶ستث�ر

•
•
•

دو¹ر أمريù لكل شخص

دو¹ر أمريù لكل شخص

دو¹ر أمريù لكل شخص

دو¹ر أمريù لكل شخص

دو¹ر أمريù لكل شخص

دو¹ر أمريù لكل شخص

ùدو¹ر أمري 

 ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 

ùدو¹ر أمري 



 إج�³ ا�بلغنوع الدفعة
ùبالدو¹ر ا�مري

22,000

نوع الدفعة
 إج�³ ا�بلغ

ùبالدو¹ر ا�مري
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طـــلــب حـــجـــز
çالدو¹ر ا�مري

 إج�å مبلغ ا¹ستث�ر الجدول "أ"- الجزء 2

مبالغ الرصيد الجدول "أ"- الجزء 3

13 صفحة

ا�قدم

رصيد Àاء مبلغ حصة ا�لكية

الرسوم الحكومية لتسجيل حصة ا�لكية

الرسوم الحكومية والäائب (وفق ما يكون معمول به)

الرسوم القانونية

رسوم معالجة الطلب

رسوم التحريات والتق÷

رسوم الطلب

 ا�دفوعات ا�ولية

ا�بالغ ا�Âصدة

ùدو¹ر أمري

198,000

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري

ùدو¹ر أمري



المتقدمین
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:âقدم الطلب الرئي�

اتفاقية بيع وÀاء

òوذج طلب الجنسية           òوذج الحالة الوظيفية والÝوة والتجارة

•

•

إثبات �صدر ا�موال

òوذج طلب الجنسية            òوذج إثبات ا¹ستث�ر

•

•

خطاب توصية أصü من البنك •

خطاب توصية مهني •

الس»ة الذاتية •

ãللمعال /ãÊ شهادة حلف •

òوذج طلب معلومات عن العميل •

للزوج/ للزوجة:

إقرار با�وافقة من قبل الزوج أو الزوج السابق خاص با�طفال، إن وجد

الس»ة الذاتية

•

•

للزوج/ للزوجة غ» مقدمة الطلب:

 òوذج طلب الجنسية            البيانات الشخصية

òوذج طلب الجنسية            òوذج بص�ت ا�صابع

•

•

 قا�ة �ستندات طلب الحصول ع¼ الجنسية الجدول "ب"

5 CBI

6 CBI

 وثيقة أصلية ¶ثبات عنوان ا¶قامة الحاå (فاتورة كهرباء عن الث�ثة أشهر ا�اضية أو حلف ãÊ مشفوع بقسم من قبل مقدم
 الرئيâ إذا كان العنوان الكامل غ» موضح بفاتورة الكهرباء؛ صورة من عقد ا¶يجار موضح فيها العنوان بالكامل؛ الطلب

بطاقة ائت�ن/ كشف حساب بنç موضح فيه العنوان بالكامل)

•

 شهادة بحث الحالة الجنائية ا�صلية (من كل دولة عاش فيها الزوج/عاشت فيها الزوجة غ» مقدم الطلب لفÂة تجاوزت

السنة خ�ل العÖة سنوات ا�خ»ة)

•

صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، إن وجدت

صورة موثقة من شهادة ا�ي�د

•

•

الس»ة الذاتية •

-1 CBI

-2 CBI

ãللمعال /ãÊ شهادة حلف

çرسوم التحريات بقيمة 8,000 دو¹ر أمري

•

•

15 صفحة
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 قا�ة �ستندات طلب الحصول ع¼ الجنسية الجدول "ب"

للكفيل (إن وجد)

 òوذج طلب الجنسية            البيانات الشخصية

ò-2 CBIوذج طلب الجنسية            òوذج بص�ت ا�صابع

-1 CBI •

•

òوذج طلب الجنسية            النموذج الخاص بوزارة الداخلية

إثبات �صدر ا�موال

•

•

شهادة بحث الحالة الجنائية ا�صلية (من كل دولة عاش فيها الكفيل لفÂة تجاوزت السنة خ�ل العÖة سنوات ا�خ»ة) •

صورة موثقة ملونة من جواز (جوازات) السفر •

صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية، إن وجدت •

خطاب توصية أصü من البنك •

الس»ة الذاتية •

إثبات العنوان •

çرسوم التحريات بقيمة 8,000 دو¹ر أمري •

-3 CBI

 كل الوثائق ا�طلوبة ¹بد وأن تكون باللغة ا¶نجليزية، وإذا كانت الوثائق ا�صلية بلغة غ» اللغة ا¶نجليزية، ¹بد وأن تÂجم بواسطة
مÂجم قانوÁ محلف أو بواسطة Àكة يكون مجال عملها ا�ساñ هو الÂج�ت ا�هنية.

من ا�مكن طلب أوراق إضافية كإثبات أو تفس» أو دعم للمعلومات ا�قدمة من خ�ل مقدم الطلب.

16 صفحة



طـــلــب حـــجـــز

 يجب أن تكون كافة ا�ستندات ا�شمولة ¯ أي طلب للحصول ع¼ الجنسية باللغة ا¶نجليزية، أو، إذا í تكن اللغة ا�صلية
 للمستند (ا�ستندات) هي اللغة ا¶نجليزية، فحينها يجب إرفاق ترجمة معتمدة لها

 الهيئات الحكومية أو لدى إحدى ا�نظ�ت الدولية أو لدى أي مؤسسة رسمية مثيلة، أو إذا Ôت الÂجمة ¯ إحدى البلدان  
 التي ¹ يتوافر بها مÂجمون معتمدون رسميًا، فتعني أي ترجمة تقوم بإÔامها Àكة يقتÓ عملها الرئيâ أو الوحيد ع¼
 إÔام الÂج�ت ا¹حÂافية (أي ¹ تكون ترجمة مقدمة من قبل مÂجم فردي) ويجب إرفاق ا¶قرار التاå معها ع¼ خطاب

 يحمل عنوان هذه الÖكة
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2 . إرشادات لتقديم مستندات الطلب   

 قا�ة �ستندات طلب الحصول ع¼ الجنسية الجدول "ب"

.

.

.

.

.

.
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" الÂجمة ا�عتمدة" تعني أي ترجمة يقوم بها أحد ا�Âجمã ا�حÂفã ا�عتمدين رسميًا لدى إحدى ا�حاكم، أو إحدى 

 نؤكد �وجب هذه الوثيقة ع¼ أن الÂج�ت ا�رفقة بهذه الوثيقة تراجم صحيحة ودقيقة إ³ اللغة ا¶نجليزية من   "
 ا�ستندات ا�صلية، والتي تم إرفاق نسخ منها بهذه الوثيقة."   

 يجب توقيع ا¶قرار من قبل مدير واحد من مدراء الÖكة ع¼ ا�قل، ويجب اعت�د التوقيع (التوقيعات) من قبل أحد
 الكتبة العدول ويجب ا�صادقة ع¼ اعت�د كاتب العدل بتذييل �وجب اتفاقية ¹هاي ا�ªمة بتاريخ 5 أكتوبر من عام

 1961 والتي تلغي متطلب التصديق ع¼ ا�ستندات العامة ا�جنبية
 و¯ أي وقت يلزم فيه تقديم أي مستند كـ "نسخة معتمدة"، فهذا يعني أن نسخة معتمدة من قبل أحد الكتبة العدول

 لتكون نسخة صحيحة من النسخة ا�صلية
 ويجب ا�صادقة ع¼ اعت�د الكاتب العدل بتذييل �وجب اتفاقية ¹هاي ا�ªمة بتاريخ 5 أكتوبر من عام 1961 والتي تلغي

 متطلب التصديق ع¼ ا�ستندات العامة ا�جنبية
 و¯ الدول التي ليست طرفًا ¯ اتفاقية ¹هاي، يتعã أو¹ً اعت�د ا�ستندات التي يلزم التصديق عليها من قبل أحد الكتبة

 العدول ثم التصديق عليها من قبل وزارة الخارجية، أو Êكن ا�صادقة ع¼ ا�ستندات بد¹ً من ذلك من قبل إحدى
السفارات ا�عتمدة
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توقيع مقدم الطلب

ا¹سم

التاريخ

توقيع ا�خول بالتوقيع عن Àكة رينج
 ديفيلو�نتس (غرينادا) ليمتد 

ا¹سم

التاريخ
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 تتو³ رينج ديفيلو�نتس  (غرينادا) ليمتد تطوير مÖوع سيكس سينسيز ¹ ساجيس غرينادا والتسويق له وبيعه، عل�
 بأنها Àكة مستقلة عن Àكة سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز، ويستعمل اسم: "سيكس سينسيز" من قبل ا�طور
 �وجب ترخيص محدود من سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز. وتجدر ا¶شارة إ³ أن دور سيكس سينسيز هوتيلز

 ريزورتس سباز يقتÓ ع¼ إدارة الفندق. لن تعتª سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز وÀكاتها الزميلة كفي�ً للعرض
 و¹ تقع عليهم أي مسئولية عن هذه ا�ادة. ولن يعتª إصدار �حة عامة حول هذا ا�Öوع �ثابة أي شكل من أشكال

 ا¹لتزام باتخاذ أي إجراء. وبصفة خاصة، ولكن دون ا¶خ�ل بعمومية ما سبق، ¹ يقدم ا�طور ومشغل الفندق أي تعهد أو
 ض�نة في� يخص إنجاز أو معقولية أي توقعات أو تقديرات أو تصورات أو عائدات واردة ¯ اللمحة العامة حول ا�Öوع

.أو م� هو جائز استنتاجه من خ�لها




