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ملؤرش اإلجاملية النتائج
CBI 2019

الحركة حرية

الدول أهم

مالطا ، النمسا

قربص ، بلغاريا

للمواطنني البلدين كال يوفر
أو تأشرية بدون السفر
عند تأشرية عىل الحصول
180 من أكرث إىل الوصول

الدولتني هاتني وتشمل وجهة.
األعامل مراكز أهم من 19
ملؤرش العاملية CBI Index

وقربص بلغاريا ملواطني ميكن
مركزًا 18 إىل بسهولة الوصول
ملؤرش عامليًا تجاريًا CBI
Index وجهة 170 وحوايل

إجامال

الدول أهم

املعيشة مستوى

مالطا ، النمسا

منو

التعليم
أن الغرينادين للمواطنني ميكن
16.9 عىل املتوسط يف يحصلوا
أعىل وهو - التعليم من سنة
من املواطنة مؤرش يف معدل
تقبع النمسا االستثامر. خالل
بـ خلفها قريبة مسافة عىل

سنة 16.1

معدل بأعىل كمبوديا تتمتع
املحيل الناتج يف حقيقي منو
املائة، يف 7.5 بنسبة اإلجاميل
من العديد من أعىل وهو

الغربية الدول

7.5%

الدول أهم

نفقات من األدىن الحد
االستثامر

لوسيا سانت ، دومينيكا

املؤرش عىل تغريا األكرث
الحد بتخفيض مراكز خمسة تركيا قفزت
دوالر 250,000 إىل للنفقات األدىن

من$100,000 لألفراد الطلباتدوالر مقدمي
لوسيا وسانت دومينيكا تواصل
االستثامر أكرثخيارات توفري

معقولة بأسعار

األغىل
قربص تليها ، النمسا
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CBI 2019

الدول أهم

اإلجراءات سهولة

دومينيكا

كيتس سانت ، غرينادا ، وبربودا أنتيغوا
فانواتو ، لوسيا سانت ، ونيفيس

اختبار
الربنامج كمبوديا توفر
عىل يجب الذي الوحيد
إبداء فيه املتقدمني

الكفاءة من معني مستوى
امتحان واجتياز اللغوية
الثقافة أو التاريخ

شخصية مقابلة
املواطنني عىل يتوجب

حضور والبلغاريني النمساويني
شخصية مقابلة

الدول أهم

املواطنة جدول

لوسيا سانت ، األردن

كيتس سانت ، دومينيكا
فانواتو ، ونيفيس

ونيفيس كيتس سانت انضمت
العام هذا األوىل املراتب إىل
إىل التأخري، فرتة تقليل بسبب
الرسيع التقديم عملية جانب
توفر والتي للطلبات
يبلغ لإلجراءات ثابتًا وقتًا

يوًما 60

يف األبطأ
اإلجراءات

أدىن، كحد شهرًا 36 بفرتة
الجنسية عىل الحصول يتطلب

فرتة أطول بلغاريا يف

الدول أهم

اإلقامة أو السفر
اإلجبارية

، األردن ، غرينادا ، دومينيكا
سانت ، ونيفيس كيتس سانت

لوسيا

12 شهر
طالبو يقيض أن ينبغي

مدة أوالً مالطا يف الجنسية
الجزيرة، أرض عىل شهرًا 12
ألخذ مالطا زيارة إىل باإلضافة
وحلف البيومرتية القياسات

اليمني

5 ايام
من وبربودا أنتيغوا تتطلب
عىل أيام 5 قضاء املتقدمني
البالد. يف سنوات 5 فرتة مدار
حتى االنتظار لألطفال ميكن
بذلك للقيام عاًما 18 عمر

الدول أهم

الواجبة العناية

، مالطا ، غرينادا ، دومينيكا
ونيفيس كيتس سانت

الدول بعض كون مع
أكرب خطرا اآلن تشكل
فإن القومي، األمن عىل
من الطلبات استبعاد
عامال كان البلدان بعض

هاما

يف بدقة تحقق الربامج أفضل
املتقدمني أموال مصادر

(AAP)



االستثمار خالل من المواطنة مؤشر
أداء لقياس مصمم تصنيف نظام هو
خالل من العالمية المواطنة وجاذبية
متنوعة مجموعة عبر االستثمار برامج
توفير هو منه والغرض المؤشرات. من
البرامج لتقييم ومنهجية صارمة آلية

الساعين لألفراد القرار صنع عملية لتسهيل
خالل من للمواطنة قيمة وتحقيق إليها
جميع مؤشر يقيم االستثمار. صناعة
عن تشغيلية جنسية لديها التي البلدان
في تشمل والتي االستثمار، برامج طريقل
أنتيغوا التالية: 13 الـ الدول 2019 عام

وقبرص وكمبوديا وبلغاريا والنمسا وبربودا
وسانت ومالطا واألردن وغرينادا ودومينيكا

وتركيا ونيفيس كيتس وسانت لوسيا
مؤشر تشكل التي السبع الركائز وفانواتو.
تشمل االستثمار خالل من المواطنة

نقاط 10 من السبع الركائز من كل تقيَّم
المتوسط أساس على وتحسب أقصى، كحد
والمؤشرات المركبة المؤشرات مجموع من
من تحقيقها يمكن نتيجة أقصى الفرعية.
انعكاس مع نقطة، 70 هي البرنامج خالل
نسبة صورة في النهائية الدرجات جميع
تم المتاحة. النقاط إجمالي من مئوية

االستثمار خالل من المواطنة مؤشر تأطير
الرسمية والمنشورات المصادر باستخدام
و دولية مكانة أعلى ذات المؤسسات من

يد على المتخصصة المدخالت وكذلك
النقاط منح يتم أمكن وكلما المجال. خبراء
المصادر من الواردة األدلة أساس على
من وليس القانون، وخطاب الرسمية

بعد تنفذ لم التي التغييرات عن اإلعالنات

الحركة حرية
المعيشة مستوى

االستثمار لنفقة األدنى الحد
اإللزامية اإلقامة أو السفر

الجنسية على للحصول الزمني الجدول
اإلجراءات سهولة
الواجبة العناية

1
2
3
4
5
6
7

تقييم يتم عريض: خط
السبع الركائز من كل
كحد نقاط 10 من
حسابها يتم أقصى،
متوسط أساس على

المؤشرات مجموع من
والمؤشرات المركبة

الفرعية

والنتائج المنهجية

الشركة بيان نتائجومنهجية

والنتائج المنهجية

استنادا االستثمار خالل من المواطنة مؤشر بناء تم
برنامج ميزات لقياس تصميمه وتم ركائز، سبع إلى

االختصاصات واستصواب العالمية المواطنة

CBI
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CBIمؤشر
أركان النهائيةالسبعة النتائج

الحركة حرية
8
10
9
1
9
7
8
1
10
8
8
4
7

مستوى
املعيشة
7
9
7
5
8
6
7
5
9
6
6
6
6

اإلقامة أو السفر
اإللزامية
7
8
7
8
7
10
10
10
2
10
10
8
8

الزمني الجدول
الجنسية عىل للحصول

6
2
1
8
6
10
8
9
3
10
9
6
10

سهولة
اإلجراءات
9
4
4
4
7
10
9
5
8
9
9
6
9

العناية
الواجبة
9
4
7
4
7
10
10
2
10
10
7
4
6

مجمل
النقاط
55
38
40
38
46
63
61
36
46
62
59
43
54

%

79
54
57
54
66
91
87
51
65
89
84
61
78

لنفقة األدىن الحد
االستثامر
9
1
5
8
2
10
9
3
4
9
10
8
9

البلد
وباربودا انتيجوا
النمسا
بلغاريا
كمبوديا
قربص
دومينيكا
غرينادا
األردن
مالطا

ونيفيس كيتيس سانت
لوسيا سانت
تركيا
فانواتو



بياناتالشركة بيان

* Source: the World Bank Data Bank; last checked 18/7/19

النمسا

FINALSCORE: النهائية:54%54% النتيجة

FINALSCORE: النهائية:54%54% النتيجة

FINALSCORE:91%91%:النهائية النتيجة

FINALSCORE: النهائية:51%51% النتيجة

FINALSCORE: النهائية:89%89% النتيجة

FINALSCORE:61%61%:النهائية النتيجة

جون سانت العاصمة:
96,286 *)2018( يف السكان عدد
اإلنجليزية اللغة الرسمية: اللغة
الكاريبي رشق دوالر العملة:

فيينا العاصمة:
8,847,037 *)2018( يف السكان عدد

األملانية الرسمية: اللغة
اليورو العملة:

بنه فنوم العاصمة:
16,249,798 *)2018( يف السكان عدد

الخمريية الرسمية: اللغة
الكمبودي الريل العملة:

روسو العاصمة:
71,625 *)2018( يف السكان عدد

اإلنجليزية الرسمية: اللغة
الكاريبي رشق دوالر العملة:

عامن العاصمة:
9,956,011 *)2018( يف السكان عدد

العربية الرسمية: اللغة
األردين الدينار العملة:

باستري العاصمة:
52,441 *)2018( يف السكان عدد

اإلنجليزية الرسمية: اللغة
الكاريبي رشق دوالر العملة:

أنقرة العاصمة:
82,319,724 *)2018( يف السكان عدد

الرتكية الرسمية: اللغة
الرتكية اللرية العملة:

FINALSCORE: النهائية:79%79% النتيجة

FINALSCORE: النهائية:57%57% النتيجة

FINALSCORE:66%66%:النهائية النتيجة

FINALSCORE: النهائية:87%87% النتيجة

FINALSCORE:65%65%:النهائية النتيجة

FINALSCORE: النهائية:84%84% النتيجة

FINALSCORE: النهائية:78%78% النتيجة

وباربودا انتيجوا

كمبوديا

دومينيكا

األردن

سانتكيتيسونيفيس

تركيا

بلغاريا

قبرص

غرينادا

مالطا

سانتلوسيا

فانواتو

صوفيا العاصمة:
7,024,216 *)2018( يف السكان عدد

البلغارية الرسمية: اللغة
البلغاري الليف العملة:

نيقوصيا العاصمة:
1,189,265 *)2018( يف السكان عدد

والرتكية اليونانية الرسمية: اللغة
القربيص والجنيه اليورو العملة:

جورج سانت العاصمة:
111,454 *)2018( يف السكان عدد

اإلنجليزية الرسمية: اللغة
الكاريبي رشق دوالر العملة:

فاليتا العاصمة:
483,530 *)2018( يف السكان عدد
واإلنجليزية املالطية الرسمية: اللغة

اليورو العملة:

كاسرتيس العاصمة:
181,889 *)2018( يف السكان عدد

اإلنجليزية الرسمية: اللغة
الكاريبي رشق دوالر العملة:

فيال بورت العاصمة:
292,680 *)2018( يف السكان عدد

والبسالما والفرنسية اإلنجليزية الرسمية: اللغة
فاتو فانواتو العملة:

بياناتالبلدان
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خاص تقرير مقدمة

ليسرت اإلداريلرشكة املدير آشبي، لكريستوفر
غرينادا وهيرشكةعقاريةمقرها القابضة،
ومتخصصةيفمرشوعاتاملواطنةمنخالل
يفيدمتخصصواملجالأنغالبية االستثامر.

تطبيقاتاملواطنةمنخاللاالستثامرتخصص
وغرينادا ملخططاتمندولأمثالدومينيكا
البحر وسانتكيتيسونيفيسيفمنطقة

األورويب. االتحاد يف الكاريبيوقربصومالطا
لخدماتالهجرة إرينجتونبوز تنظررشكة
يفلندنإىلسانتكيتيسونيفيسوانتيجوا

أن معتربة وبصفةخاصة بعنياالعتبار وباربودا
تتمتع تطبيقاتاملواطنةمنخاللاالستثامر
التي الرشكة بنيعمالء كبرية بشعبية فيها
الرشقاألوسط من قوية بفرقعمل تتمتع

يقولجونإرينجتون الوسطى. وأمريكا وروسيا
الذينلديهم “بالنسبةللعمالء العضواملنتدب:
اسرتاتيجياتلتعددالجنسيةمتيلالسلطات
ظروفهم إىلمالءمة البالد القضائيةيفهذه
إرينجتون بشكلأفضلمنغريها.”وأفاد
األخرى الدول عن الصادرة السفر وثائق أن

االستثامر منخالل املشاركةيفخططاملواطنة
إرينجتون ويحذر باالعتبار. التحظىدامئًا
“هناكبالتأكيدتسلسلهرميبرتتيب قائال:
تبيع التي للبلدان االزدراء تنازيلمننظرة

لكنه أمرغريقانوين، هذا بثمنبخس. جنسيتها
األورويب.” ليسالغرضمنمعاهداتاالتحاد
األورويببرامج الربملان أعضاء مؤخرا انتقد

ودعوا املواطنةاالقتصاديةاملالطيةوالقربصية،
التخلصالتدريجيمنها.يسإسجلوبال إىل
برنامج أي إن يقوال وهيلنيورشكاه ورشكاه

الواجبةلنيقبلاملتقدمنيالذين الحيطة يوفر
يؤديإىلمقاضاتهم أن أيقانونميكن يخرقون
توفريحصتهم منأجل األم يفبلدهم جنائيا
االستثامر. مناملواطنةمنخالل االستثامرية
يشريمنتقدومخططاتاملواطنة ما غالبًا
توفر التي املراكز أن إىل االستثامر منخالل

مهاجرينممنقاموا أباطرة تقبل جوازاتسفر
بلدانهم عىلالرصفيف بخرقضوابطصارمة
ولكن املطلوبة. الكبرية املبالغ منأجلتوريد
الدكتور يقول األمر. هذا تجابه رشكاتاملحاماة

الرئيسالتنفيذيملجموعة يورجستيفن-
من االستثامر “إنمعظمعمالء هينيلورشكاه:

الثانية يسعىاألفرادللحصولعىلالجنسية
التي الفوائد أن حني يف األسباب من لعدد

من برامجاملواطنة التيتقدم الدول تقدمها
كبرية فوائد تعد االستثامر خالل

الحصول توفر ما املشاركونيفصناعة
للدولاألصغرحجاممقابل عىلالجنسية
عن أعلنوا االستثامراتيفاملنشآتاملحلية
استند وقد الطلبعىلخدماتهم. زيادة
األفراد وميل املتنامية عىلالرثوة األمر هذا
تفكريهم ليأخذ الكبرية املالية ذوياألرصدة
اكتسابالجنسية كاميرونأن منحىعامليًا.
البلدان األشخاصمن ملساعدة أداةرشعية
أن ميكن أكرب. بحرية عىلالسفر املحظورة
تأمني وثيقة أيًضا الثاين السفر يكونجواز
األول. الوطن يف األمور ساءت إذا جيدة
االستثامرات الطلبعىلهذه إن والشائع

يقولمرصيف العامل. أنحاء ينترشاآلنيفجميع
خاصرفيعاملستوى:“سيستخدماملستثمرون

الحصولعىل مناملناطقغرياملستقرة
لحامية االستثامر طريق عن الجنسية
األصولمنالتأميمواالضطراباتاالجتامعية
الثورية.”وترىرشكاتاالستشارات املخاطر أو
املتخصصةيفتقديمحلول القانونية CBI

يفذلكيسإسجلوبال مبا املوكلني، من للعديد
إن لندن، ومقريهاميف ، وهيلنيورشكاه ورشكاه
لجوازات األسبابالرئيسيةوراءحاجةعمالئها
نطاق إىلتوسيع باإلضافة ثانيةهياألمن، سفر
الفرصلعائالتهممنحيثتوفريالوظائف
بسببعدد الصني- تقدم والتعليم. والسفر

واحدةمن املتنامي- الهائلواقتصادها سكانها
أكرثمناطقالجذبالفعالةملقدميخدمات
وسكان فسكانها املواطنةمنخاللاالستثامر.
يسعون املناطقاألخرىذاتالرثواتاملتنامية
ومستعدونلدفع الحركة أكربمنحرية لقدر
تكاليفالحصولعىلجنسيةأخرىوالتي
ميثلاملتقدمون تلكامليزة. تقدم بدورها
أصحاب من املائة يف الصينيونحوايل45

الطلباتاملعتمدةمنقبلبرامجاملواطنةمن
وفًقا الكربى، الكاريبية خاللاالستثامر

لمقدمة
بندر يوري إعداد

CBI

الذيننتعامل للغاية أصحابالرثواتالضخمة
بالفعلموطنهممنذسنوات معهمقدغرّيوا
الحايل اآلنإىلتحسنيوضعهم ونتطلع

فياميتعلقبتخطيطاإلقامةوالحصولعىل
فهماليخضعونلقيودتحويل الجنسية،
الرئيسالتنفيذي أكده ما وهذا رأساملال”.
إنمعظم يقول إذ لبنكعامليخاصكبري،

قدوضعوا العمالءمنالبلداناملتقلبةسياسياً
الوضع معتطور تتطور بالفعل“خططبديلة”
معظم يفالسابقاختار الجغرايفالسيايس.
املتحدة االنتقالإىلاململكة األثرياء األفراد
الوجهاترمبا لكنهذه الوالياتاملتحدة، أو
يقول املعهودة. منجاذبيتها فقدتجزءا

“الكثريمنالرشقأوسطيني الرئيسالتنفيذي:
، الوالياتاملتحدة إىل القدوم يف يرغبون ال
القدوم األوروبيني الكثريمن يريد كامال متاماً
املتحدةبسببخروجبريطانيا إىلاململكة

بينامتبحثالعائالتيف األورويب، االتحاد من
االتحاد والربتغالوقربصيف مالطا إىل االتجاه
أبوابها التيتفتح البلدان هي فهذه األورويب،
بتأشرياتاملستثمرينوتقدمتسهيالتملشاريع
الجنسيةواالستثامر.”تتحدثهيلنيورشكاه
حيث ، السيادية” عن“حقوقاملساواة أيًضا
البلدان إىل األثرياء األفراد من األصول تنقل
يف للمساعدة برامج خالل من النامية

منخالل خلققيمةسياديةومجتمعيةكبرية.
املستثمرينمنأصحابالرثوات االنخراطمع
الضخمة،ميكنلحكوماتالدولالناميةتحقيق
االستقاللاملايلومعالجةاالختالالتاملتزايدة
والتفاوتاتاملتأصلةللتمويلالتقليديللديون
وعىلالرغم الحجة. هذه تدير ، السيادية
منخالل عائداتاملواطنة استخدام أن من
بالكاملعىلنطاق مليكشفعنها االستثامر
العملمام من الكثري هناك أن إال بعد، عاملي

الكواليس يفيداملجتمعيجريوراء

CBI

أنفسهم يعتبرون الذين ألولئك فعالة أداة هو مؤشر
مواطنينعالميين

CBI
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وبربودا أنتيغوا

دومينيكا

غرينادا

لوسيا سانت

كيتس سانت
ونيفيس

فانواتو

كمبوديا

بلغاريا

النمسا

مالطاقربص

تركيا

األردن

CBIيفحصمؤشر
المواطنة2019
البرامج منخالل
االستثماريةلـ
كما ، دولة 13
موضحفي هو
أدناه الخريطة

يفحصمنحوبالتايلفإنمؤرش مؤرش

منذإصدار
فربنامجدعم حدثتغيريكبري،

قائمعىلتحليل هودليلشامل
منخالل املواطنة دليلعميلحول وهو

ونقاط العامل أنحاء برامجاالستثامريفجميع
يعدمؤرش لها. النسبية القوة

جديدة.وتشملاملوضوعاتالرئيسيةتعزيز
التعاونواآلثارالرضيبيةللمواطنةواستخدام
اقتصادية. أموالاملتقدمنيألغراضاجتامعية
وتتمثلالتحدياتيفارتفاعطلباتاالستثامر،
ومزيد الوكالء، واإلجراءاتالتصحيحيةضد

منالتدقيقالعاملي
العام يف الجديدان الوافدان ، وتركيا األردن

املجال، عىلمكانتهاميفهذا حافظا املايض،
ومولدوفا الجبلاألسود تنجحبعد بيناممل
واللتانعقدعليهامآمالعريضةيفتحقيق
ترفض األسود الجبل تزال ال املتوقع. األداء

الطلبات بينامعلقتمولدوفاهذه الطلبات،
تحسباًإللغاءبرنامجها

13 يف االستثامر برامج منخالل الجنسية
وبلغاريا والنمسا وبربودا أنتيغوا دولةوهي:
واألردن وغرينادا وقربصودومينيكا وكمبوديا

وسانتكيتسونيفيسوسانت ومالطا
تلكالدوليف تَُقيَّم وفانواتو. وتركيا لوسيا
التيتعكسأولويات السبع "الركائز" إطار
تمالحصولعىلالبياناتمن املستثمرين.
الترشيعاتوالوثائقالحكوميةالرسمية
اإلعالم. واإلحصاءاتاملحكمةومصادر

ميكنتقييمكلبرنامج الرجوعإليها، ولسهولة
درجة ومنخالل محددة معايري منخالل

نهائيةشاملة

من بدالً اآلنمينحالجنسية لفانواتو التنمية
وقدقامتقربصبتنقيح الفخرية. املواطنة

اثنتنيمن الطلبوإضافةرشطتقديم معايري
غري وعززتالبلدانعروضها الهباتاإللزامية،
بالتأشرياتوأَتاحتسبلاستثامر املرشوطة

املعلومات مصدر الثالث، اآلنيفعامه وهو
املجالحول وسهولةيفهذا موثوقية األكرث
التيتشكل الرئيسية برامجاليوموالقضايا
اهتامماملستثمرينواالتجاهاملستقبيل

.للمواطنةمنخاللاالستثامر

CBI 2019 CBI

لمؤشر الشركة CBIبيان

CBI 2019

CBI 2018
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العاملية املواطنة دليل
خالل) من املواطنة

(االستثامر
مؤرش CBI 2019

مبشاركة


	Arabic new order_8_WEB
	Arabic new order_6_WEB
	Arabic new order_7_WEB
	Arabic new order_4_WEB
	Arabic new order_5_WEB
	Arabic new order_3_WEB
	Arabic new order_2_WEB
	Arabic new order_1_WEB

