


شـرکت حقــوقی بیــات
ارائه دهنده خدمات در زمینه های 

مهاجرت، اخذ اقامت و اخذ شهروندی 
با بیش از 26 سال سابقه  و ده شعبه در سرتاسر جهان

با داشتن این کد:  Jan2020 اولین مشاوره شما رایگان خواهد بود

رمز موفقیت انسان های آینده نگر چیست؟
آیــا مــی دانیــد هــر ســال شــرایط اخــذ شــهروندی  قانونــی بــرای ایرانیــان در حــال ســخت 

تــر شــدن اســت؟
در حــال حاضــر اخــذ شــهروندی دومینیــکا و ترکیــه از لحــاظ زمانــی و هزینــه مناســب تریــن 

گزینــه بــرای ایرانیــان مــی باشــد.

آینــده شمــا، مـاموریــت ماســت
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office: +90 212 3739498  
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Dubai; 23rd floor, Al Moosa Tower ll, Trade Centre 
area, Sheikh Zayed Rd, Dubai, U.A.E.
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چرا شهروندی دومینیکا؟
تابعیت مادام العمر	 
فرآیند اخذ تابعیت در کمتر از 6 ماه	 
رتبه 29 از لحاظ اعتبار جهانی پاسپورت 	 
سفر بدون ویزا به بیش از 125 کشور از 	 
هنگ کنگ و سنگاپور گرفته تا کشورهای حوزه شنگن و انگلستان	 
عدم پرداخت مالیات برای افراد غیر مقیم	 
اقامت کامل، امکان تحصیل و کار در دومینیکا	 
داشتن تابعیت دوم قانونیست	 

چرا شهروندی ترکیه؟
تابعیت مادام العمر	 
اعطای تابعیت و تحویل گذرنامه در ظرف مدت کمتر از ۶ ماه	 
سفر بدون نیاز به ویزا به بیش از 11۰ کشور	 
ــدان و 	  ــر، فرزن ــواده )همس ــته خان ــای وابس ــامل اعض ــه ش ــر ک ــادام العم ــت م تابعی

ــود ــی ش ــز م ــن( نی والدی
داشتن تابعیت دوم قانونیست	 

وکالی مجــرب، مشــاورین کســب و کار  و متخصصانــی بــا بیــش از 26 ســال ســابقه در گــروه 
حقوقــی بیــات،  شــما را در ســاختن آینــده ای مطمئــن و روشــن، حمایــت خواهنــد کــرد.
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تابعیت مادام العمر که شامل اعضای وابسته	 

        خانواده )همسر، فرزندان و والدین( نیز می شود
داشتن تابعیت دوم قانونیست	 

و  کار   و  کســب  مشــاورین  مجــرب،  وکالی 
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در حــال ســخت تــر شــدن اســت؟ در حــال حاضــر اخــذ شــهروندی 
ــا  ــن گزینه ه ــب تری ــه مناس ــی و هزین ــاظ زمان ــه از لح ــکا و ترکی دومینی
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داشتــــن تابعیـــــت دوم قــــانونیـست	 

وکالی مجرب، مشاورین کسب و کار  در گروه حقوقی بیات،  شما را در ساختن آینده ای   
مطمئن و روشن، حمایت خواهند کرد.
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سنت لوسیا دومینیکا گرنادا آنتیگوا
Saint Lucia Dominica Grenada Antigua

سنت کیس
Saint Kitts
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