
کنکاش با بیش از ۳۰ سال تجربه، نامی آشنا و قابل اعتماد است

www.cankash.com

 

 اخذ تابعیت دومینیکا از طریق مجرب ترین وکال و نماینده رسمی دولت
 نماینده فروش سهام هتل هیلتون دومینیکا

از راست به چپ :
جناب آقای ین ادواردز سازنده پروژه هتل هیلتون دومینیکا، جناب آقای 

روزولت اسکریت نخست وزیر دومینیکا، خانم کیانوش محمودی مدیر شرکت 

کنکاش (نماینده رسمی فروش سهام هتل هیلتون) و جناب آقای 

امانوئل نانتان رئیس واحد اعطای شهروندی دومینیکا

 

DOMINICA CITIZENSHIP BY
INVESTMENT

از طریق نماینده رسمی دولت دومینیکا

http://www.cankash.com/
https://tranquilitybeachdominica.com/
http://www.cankash.com/


 

 دومینیکا را با جمهوری دومینیکن اشتباه نگیریم
دومینیکا و دومینیکن، ۲ کشور متفاوت در دریای کارائیب

هستند که معموال با هم اشتباه گرفته می شوند.

فقط دومینیکا دارای برنامه اعطای تابعیت از طریق سرمایه گذاری

است و جمهوری دومینیکن چنین برنامه ای ندارد.
 
 

دومینیکا یک کشور زیبا، تمیز و بسیار امن واقع

در دریای کارائیب است که مانند دیگر جزیره های
 دریای کارائیب به بهشت روی زمین معروف
است و به عنوان یکی از شادترین مکان های دنیا

برای زندگی شناخته شده است.

 
این جزیره کوچک، حدود ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد

و زبان رسمی آن، انگلیسی است.
 

ساکنین بسیار خونگرم و مهربان دومینیکا به

گرمی پذیرای مهاجران و افراد خارجی هستند.

پیدا کردن دوستان خوب در دومینیکا اصال کار

سختی نیست و اهالی این جزیره مملو از

آرامش، همیشه آماده کمک کردن به مهاجران و

توریست ها هستند.

 
مناظر بکر و خیره کننده به همراه هوایی که

همیشه معتدل و خنک است و باران های گاه نم

نم و گاه شدیدتر، دومینیکا را به یک مقصد

رویایی سفر در قلب دریای کارائیب در آمریکای

مرکزی تبدیل کرده است.

 
در دومینیکا مهاجران متعددی از کانادا، آمریکا،
چین، لبنان و سوریه زندگی می کنند و این جزیره

زیبا و امن سبک زندگی متفاوت وآرامش بخشی
را به آن ها هدیه کرده است.

 
دومینیکا دارای یک اقتصاد بسیار پایدار و رو به

رشد است و در ۴۰ سال اخیر نرخ دالر دومینیکا

نسبت به دالر آمریکا هیچ تغییری نکرده است.

همیشه یک دالر آمریکا برابر ۲.۷ دالر کارائیب

است.

 
در دومینیکا فرصت های سرمایه گذاری بسیاری

وجود دارد و این کشور به سرعت در حال ایجاد

زیر ساخت های  الزم برای جذب توریست و رونق
اقتصاد خود است. 

 
اثرات مثبت برنامه اقتصادی اعطای شهروندی

در ازای سرمایه گذاری، در کشور بسیار مشهود
است و به راحتی به چشم می خورد. از این میان

می توان به وجود هتل های مجلل و تراز اول،

ساخت جاده های خوب و احداث فرودگاه

بین المللی در دومینیکا اشاره کرد که منجر به

رونق صنعت گردشگری و سرازیر شدن

سرمایه های خارجی و ایجاد مشاغل متنوع در

کشور می شود.

 
هر چند برنامه اخذ تابعیت دومینیکا از طریق

سرمایه گذاری، متقاضیان را مجبور به اقامت در

دومینیکا نمی کند، اما با دریافت شهروندی

دومینیکا می توان خاطر  جمع بود که شهروندی

یک کشور امن و زیبا را به دست آورده اید که خانه

دوم شما محسوب می شود و همیشه می دانید

که بهشت امنی متعلق به خود دارید که در

صورت لزوم به مهاجرت، به گرمی پذیرای شما

خواهد بود.

درباره دومینیکا

 
 

دومینیکا عضو کشورهای مشترک المنافع، سازمان ملل، بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول است. 

 
دومینیکا نه تنها یک بهشت استوایی است، بلکه مرکز اقتصادی
شناخته شده ای است که شرکت های آن از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله

برخوردارند.
 

کیفیت زندگی در دومینیکا بسیار باال است. قیمت غذا در این کشور
ارزان است. یک آپارتمان ۳ تخته بیرون از مرکز شهر و در یک ساحل
زیبا را می توان با مبلغ ۶۷۰ دالر به صورت ماهانه اجاره کرد. نرخ
ارتکاب جرم در دومینیکا بسیار پایین است. دومینیکا یکی از امن ترین

کشورهای کارائیب است.
 

در دومینیکا به ثروت، ارث و سود سرمایه مالیات تعلق نمی گیرد.
عالوه بر این، به درآمدی که در خارج از دومینیکا کسب شود،
هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد. از این رو، دومینیکا یک پناهگاه

مالیاتی است.



مزایای اخذ تابعیت و پاسپورت دومینیکا
 

سی و سومین پاسپورت قدرتمند دنیا
 

امکان سفر بدون ویزا و ویزای فرودگاھی به بیش از ١۴۴ کشور دنیا

تابعیت و شھروندی مادام العمر که به نسل ھای آینده ھم اعطا

می شود

بدون نیاز به اقامت در دومینیکا، بدون شرط زبان، بدون نیاز به سفر

به دومینیکا و انجام مصاحبه

یکی از سریع ترین برنامه ھای اخذ تابعیت و پاسپورت دوم (زمان

پردازش پرونده تنھا چند ماه طول می کشد)

پروسه بررسی پرونده بسیار محرمانه است و اطالعات متقاضی با

مقامات دیگر کشورھا درمیان گذاشته نمی شود

کشور دومینیکا تابعیت مضاعف را به رسمیت می شناسد

CARICOM آزادی تجارت در همه کشورهای عضو پیمان

همسر، فرزندان وابسته تا سن ۳۰ سالگی و پدر و مادر وابسته

همگی می توانند در یک پرونده به همراه متقاضی اصلی تابعیت

دومینیکا را دریافت نمایند

این برنامه یکی از ارزان ترین برنامه ھای موجود در نوع خود است

 

 



برای مشاهده لیست کشورهایی که با پاسپورت دومینیکا می توان بدون نیاز به

ویزا، با ویزای الکترونیکی و یا ویزای فرودگاهی به آنها سفر کرد، به سایت
کنکاش مراجعه نمایید.

 

برنامه اعطای تابعیت از طریق سرمایه گذاری از سال ۱۹۹۳ در دومینیکا پابرجا است و به این ترتیب،

این برنامه قدیمی ترین برنامه در نوع خود در دنیا به شمار می آید. همچنین، این برنامه محبوب ترین

برنامه اخذ تابعیت دوم در دنیا است و به دلیل کارآمدی و سهولت انجام، بارها مورد تمجید قرار گرفته

است.

 
قدمت و اعتبار این برنامه باعث می شود متقاضیان اخذ تابعیت دوم، در مورد آینده قدرت

پاسپورت خود نگرانی نداشته باشند. در مقایسه با برنامه های نوظهور مشابه، دومینیکا

انتخاب مطمئن تری برای خانواده شما و نسل های آینده شما به حساب می آید.

 
هر چه باشد، این برنامه ۳۰ سال وجود داشته و هر سال قدرتمند تر و منسجم تر شده است، این در
حالی است که هنوز معلوم نیست برنامه های نوظهور بتوانند این سطح از اعتبار را در آینده حفظ

نمایند.

 
دولت دومینیکا خود را متعهد می داند که به شهروندان خود در شهرهایی که در آ ن ها سفارت دارد،

حمایت شهروندی و خدمات کنسولی ارائه دهد. از میان این شهرها می توان به واشنگتن، نیویورک،

لندن، ابوظبی و بروکسل اشاره کرد.

 

 

https://cankash.com/dominica-passport-visa-free-countries/


CURIO
A COLLECTION
BY HILTON
با خرید سهام از پروژه مجلل و نامدار هتل هیلتون در دومینیکا، عالوه بر انجام 
یک سرمایه گذاری امن و مطمئن، پاسپورت قدرتمند دومینیکا را دریافت خواهید

کرد.
سهام داران این پروژه، کارت عضویت طالیی مجموعه هتل های هیلتون را دریافت

خواهند کرد و می توانند در هتل های هیلتون در سرتاسر دنیا خدمات VIP دریافت

کنند. به عالوه، کارت عضویت طالیی با ۱,۲۵۰,۰۰۰ امتیاز به آن ها اعطا می شود که

می توانند این اعتبار را در مجموعه هتل های هیلتون در سراسر دنیا استفاده

کنند.

 تخمین زده می شود ساالنه حدود ۴ الی ۷ درصد مبلغ سرمایه گذاری، سود به
سهام داران تعلق خواهد گرفت.

 

 



یکی از ویالهای تکمیل شده

 پروژه هتل هیلتون
پروژه در حال ساخت هتل هیلتون 

در دومینیکا

 

بازدید تیم کنکاش از پروژه در حال ساخت هتل

هیلتون در دومینیکا به همراه ین ادواردز سازنده

Tranquility Beach پروژه و مدیر شرکت
 

تابستان سال ۲۰۲۱

 



کنکاش با بیش از ۳۰ سال سابقه

 قدیمی ترین شرکت ایران
درصنعت اخذ اقامت و تابعیت از

طریق سرمایه گذاری است و به

این ترتیب، تجربه، اطمینان خاطر

و تخصصی که در این امر خطیر

نیاز دارید را برای شما فراھم

می آورد.

 
با در اختیار داشتن تیم بسیار

مجرب و کارآزموده، بهترین وکال و

شبکه وسیعی از ارتباطات نزدیک و

حرفه ای، کنکاش گزینه ای مطمئن

برای اخذ تابعیت دوم شما و

خانواده عزیزتان است.
 

طی ٢٠ سال، پاسپورت شما باید

حداقل ٢ بار تعویض شود، چرا که

مدت اعتبار پاسپورت دومینیکا

برای بزرگساالن ١٠ سال و برای

بچه ھای زیر ١۵ سال  ۵ سال

است.

 
 

درباره کنکاش

جلسه مدیران کنکاش در دفتر نخست وزیر با جناب آقای

روزولت اسکریت نخست وزیر دومینیکا و جناب آقای

امانوئل نانتان رئیس واحد اعطای شهروندی دومینیکا

 
روش اقدام 

 
به منظور این اقدام، متقاضی با کمک و زیر نظر تیم

متخصص کنکاش، مدارک الزم را جمع آوری کرده و به

کنکاش ارسال می کند. بعد از تشکیل پرونده در

کنکاش، پرونده برای دولت دومینیکا ارسال می شود.

در این مرحله پرونده برای بررسی های امنیتی توسط

دولت به سازمان های بررسی پیشینه افراد سپرده

خواهد شد. بعد از حدود ۳ ماه، دولت جواب رسمی به

درخواست متقاضی خواهد داد و در این مرحله

متقاضی باید سرمایه گذاری اصلی را انجام دهد و

منتظر صدور پاسپورت ها شود. 

پاسپورت ها و گواهی های شهروندی همه اعضای

خانواده همزمان در دفتر کنکاش به متقاضی تقدیم

خواهند شد. 

هیچ گونه سفر و یا مصاحبه، دانش زبان یا دانش

مدیریت برای این اقدام نیاز نیست.

چه چیز بھتر از این خواھد بود که بدانید شرکتی که از طریق آن پاسپورت خود را اخذ

کرده اید، ھمچنان بعد از ٢٠ یا ٣٠ سال فعال است؟ به این ترتیب می توانید خدماتی که
در آینده به آن نیاز پیدا خواھید کرد را از طریق سیستمی دریافت کنید که توسط آن

پاسپورت خود را دریافت کرده اید و به آن اطمینان دارید.

 
این آرامش خاطری است که مشتریان کنکاش در طی ۳۰ سال گذشته از آن لذت

برده اند، شما ھم می توانید بخشی از آن باشید.
 



همین حاال با ما تماس بگیرید.

تهران، عباس  آباد، خیابان سرافراز، برج موج، طبقه ۶، واحد ۲۶

 

www.cankash.com

info@cankash.com                     

شماره های تماس:

 
02188710588 - 02188710589 - 02188710590

 

+989120318329

cankash_immigration


