بيان الشركة ذو السبعة أركان

الركائﺰالسبﻊﳌؤرش
النتائج اإلجاملية ﳌؤرش
CBI 2019
91%

دومينيكا 1.

89%

سانت كيتس 2.

87%

غرينادا 3.

84%

سانت لوسيا 4.

79%

أنتيغوا وبربودا 5.

78%

فانواتو 6.

66%

قﱪص 7.

65%

مالطا 8.

61%

تركيا 9.

57%

بلغاريا 10.

54%

النمسا 11.

54%

كمبوديا 11.

51%

االردن 13.

ونيفيس

حرية الحركة
أهم الدول

النمسا  ،مالطا

يوفر كﻼ البلدين للمواطنني
السفر بدون تأشرية أو
الحصول عﲆ تأشرية عند
الوصول إىل أكرث من 180
وجهة .وتشمل هاتني الدولتني
 19من أهم مراكز األعامل
 CBI Indexالعاﳌية ﳌؤرش

بلغاريا  ،قﱪص
ميكن ﳌواطني بلغاريا وقﱪص
الوصول بسهولة إىل  18مرك ًزا
 CBIتجاريًا عاﳌيًا ﳌؤرش
وحوايل  170وجهة Index
إجامال

مستوى اﳌعيشة
أهم الدول

النمسا  ،مالطا

الحد األدﻰﻧ من نفقات
االستثامر
أهم الدول

دومينيكا  ،سانت لوسيا

$100,000

دوالر لﻸفراد من
مقدمي الطلبات

التعليم
ميكن للمواطنني الغرينادين أن
يحصلوا يف اﳌتوسط عﲆ 16.9
سنة من التعليم  -وهو أعﲆ
معدل يف مؤرش اﳌواطنة من
خﻼل االستثامر .النمسا تقبع
عﲆ مسافة قريبة خلفها بـ
 16.1سنة

7.5%

تواصل دومينيكا وسانت لوسيا
توفري أكرثخيارات االستثامر
بأسعار معقولة

األكﺮﺜ تغريا عﲆ اﳌؤرش
قفزت تركيا خمسة مراكز بتخفيض الحد
األدىن للنفقات إىل  250,000دوالر

ﻤﻧو

تتمتع كمبوديا بأعﲆ معدل
ﻤﻧو حقيقي يف الناتج اﳌحﲇ
اإلجاميل بنسبة  7.5يف اﳌائة،
وهو أعﲆ من العديد من
الدول الغربية

األغﲆ

النمسا  ،تليها قﱪص
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السفر أو اإلقامة
اإلجبارية

جدول اﳌواطنة

سهولة اإلجراءات

العناية الواجبة

أهم الدول

أهم الدول

أهم الدول

أهم الدول

دومينيكا  ،غرينادا  ،األردن ،
سانت كيتس ونيفيس  ،سانت
لوسيا

دومينيكا  ،سانت كيتس
ونيفيس  ،فانواتو

شهر 12

ينبغي أن يقﴤ طالبو
الجنسية يف مالطا أوالً مدة
 12شه ًرا عﲆ أرض الجزيرة،
باإلضافة إىل زيارة مالطا ألخذ
القياسات البيومﱰية وحلف
اليمني

انضمت سانت كيتس ونيفيس
إىل اﳌراتب األوىل هذا العام
بسبب تقليل فﱰة التأخري ،إىل
جانب عملية التقديم الﴪيع
للطلبات ) (AAPوالتي توفر
وقتًا ثابتًا لﻺجراءات يبلغ
 60يو ًما

األردن  ،سانت لوسيا

ايام 5

تتطلب أنتيغوا وبربودا من
اﳌتقدمني قضاء  5أيام عﲆ
مدار فﱰة  5سنوات يف البﻼد.
ميكن لﻸطفال االنتظار حتى
عمر  18عا ًما للقيام بذلك
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األبطأ يف
اإلجراءات

بفﱰة  36شه ًرا كحد أدىن،
يتطلب الحصول عﲆ الجنسية
يف بلغاريا أطول فﱰة

دومينيكا

دومينيكا  ،غرينادا  ،مالطا ،
سانت كيتس ونيفيس

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

اختبار

توفر كمبوديا الﱪنامج
الوحيد الذي يجب عﲆ
اﳌتقدمني فيه إبداء
مستوى معني من الكفاءة
اللغوية واجتياز امتحان
التاريخ أو الثقافة

مقابلة شخصية

يتوجب عﲆ اﳌواطنني
النمساويني والبلغاريني حضور
مقابلة شخصية

مع كون بعض الدول
تشكل اآلن خطرا أكﱪ
عﲆ األمن القومي ،فإن
استبعاد الطلبات من
بعض البلدان كان عامﻼ
هاما

أفضل الﱪامج تحقق بدقة يف
مصادر أموال اﳌتقدمني

نتائج ومنهجية بيان الشركة

المنهجية والنتائج
المنهجية والنتائج

تم بناء مؤشر المواطنة من خﻼل االستثمار استنادا
إلى سبع ركائز ،وتم تصميمه لقياس ميزات برنامج
المواطنة العالمية واستصواب االختصاصات
مؤشر المواطنة من خﻼل االستثمار
هو نظام تصنيف مصمم لقياس أداء
وجاذبية المواطنة العالمية من خﻼل
برامج االستثمار عبر مجموعة متنوعة
من المؤشرات .والغرض منه هو توفير
آلية صارمة ومنهجية لتقييم البرامج
لتسهيل عملية صنع القرار لﻸفراد الساعين
إليها وتحقيق قيمة للمواطنة من خﻼل
صناعة االستثمار .يقيم مؤشر CBIجميع
البلدان التي لديها جنسية تشغيلية عن
طريقل برامج االستثمار ،والتي تشمل في
عام  2019الدول الـ  13التالية :أنتيغوا
وبربودا والنمسا وبلغاريا وكمبوديا وقبرص
ودومينيكا وغرينادا واألردن ومالطا وسانت

لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وتركيا
وفانواتو .الركائز السبع التي تشكل مؤشر
المواطنة من خﻼل االستثمار تشمل
 1حرية الحركة
 2مستوى المعيشة
 3الحد األدنى لنفقة االستثمار
 4السفر أو اإلقامة اإللزامية
 5الجدول الزمني للحصول على الجنسية
 6سهولة اإلجراءات
 7العناية الواجبة
تق َّيم كل من الركائز السبع من  10نقاط
كحد أقصى ،وتحسب على أساس المتوسط
من مجموع المؤشرات المركبة والمؤشرات
الفرعية .أقصى نتيجة يمكن تحقيقها من
خﻼل البرنامج هي  70نقطة ،مع انعكاس
جميع الدرجات النهائية في صورة نسبة
مئوية من إجمالي النقاط المتاحة .تم
تأطير مؤشر المواطنة من خﻼل االستثمار
باستخدام المصادر والمنشورات الرسمية
من المؤسسات ذات أعلى مكانة دولية و
مؤشرCBI
السبعة أركان

خط عريض :يتم تقييم
كل من الركائز السبع
من  10نقاط كحد
أقصى ،يتم حسابها
على أساس متوسط
من مجموع المؤشرات
المركبة والمؤشرات
الفرعية
وكذلك المدخﻼت المتخصصة على يد
خبراء المجال .وكلما أمكن يتم منح النقاط
على أساس األدلة الواردة من المصادر
الرسمية وخطاب القانون ،وليس من
اإلعﻼنات عن التغييرات التي لم تنفذ بعد

مستوى الحد األدىن لنفقة السفر أو اإلقامة الجدول الزمني
سهولة العناية
حرية الحركة اﳌعيشة
اإللزامية
للحصول عﲆ الجنسية اإلجراءات الواجبة
االستثامر
البلد
7
6
7
9
9
9
8
انتيجوا وباربودا
2
8
9
4
4
1
10
النمسا
7
7
4
1
7
5
9
بلغاريا
8
5
8
4
4
8
1
كمبوديا
8
6
7
7
7
2
9
قﱪص
6
10
10
10
10
10
7
دومينيكا
10
7
9
8
10
9
8
غرينادا
5
5
9
10
2
3
1
األردن
9
3
2
10
8
4
10
مالطا
10
10
6
9
10
9
سانت كيتيس ونيفيس 8
10
6
9
9
7
10
8
سانت لوسيا
8
6
6
6
4
8
4
تركيا
6
10
8
6
9
9
7
فانواتو

النتائج النهائية

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
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بيان بيانات الشركة

بياناتالبلدان
بلغاريا

انتيجواوباربودا
العاصمة :سانت جون
عدد السكان يف (96,286 *)2018

اللغة الرسمية :اللغة اإلنجليزية
العملة :دوالر رشق الكاريبي
FINAL
79%
النهائية:
SCORE:
79%النتيجة

النمسا

العاصمة :صوفيا

العاصمة :فيينا

عدد السكان يف (7,024,216 *)2018

عدد السكان يف (8,847,037 *)2018

اللغة الرسمية :البلغارية

اللغة الرسمية :األﳌانية

العملة :الليف البلغاري

العملة :اليورو

FINAL
57%
النهائية:
SCORE:
 57%النتيجة

قبرص

FINAL
54%
النهائية:
SCORE:
54%النتيجة

كمبوديا

العاصمة :نيقوصيا

العاصمة :فنوم بنه

عدد السكان يف (1,189,265 *)2018

عدد السكان يف (16,249,798 *)2018

اللغة الرسمية :اليونانية والﱰكية

اللغة الرسمية :الخمريية

العملة :اليورو والجنيه القﱪيص

العملة :الريل الكمبودي

FINAL
66%
النهائية:
SCORE:
66%النتيجة

غرينادا

FINAL
54%
النهائية:
SCORE:
54%النتيجة

دومينيكا

العاصمة :سانت جورج

العاصمة :روسو

عدد السكان يف (111,454 *)2018

عدد السكان يف (71,625 *)2018

اللغة الرسمية :اإلنجليزية

اللغة الرسمية :اإلنجليزية

العملة :دوالر رشق الكاريبي

العملة :دوالر رشق الكاريبي

FINAL
87%
النهائية:
SCORE:
 87%النتيجة

مالطا

FINAL
91%
النهائية:
SCORE:
 91%النتيجة

األردن

العاصمة :فاليتا

العاصمة :عامن

عدد السكان يف (483,530 *)2018

عدد السكان يف (9,956,011 *)2018

اللغة الرسمية :اﳌالطية واإلنجليزية

اللغة الرسمية :العربية

العملة :اليورو

العملة :الدينار األردين
FINAL
65%
النهائية:
SCORE:
65%النتيجة

سانت لوسيا

FINAL
51%
النهائية:
SCORE:
 51%النتيجة

سانت كيتيس ونيفيس

العاصمة :كاسﱰيس

العاصمة :باستري

عدد السكان يف (181,889 *)2018

عدد السكان يف (52,441 *)2018

اللغة الرسمية :اإلنجليزية

اللغة الرسمية :اإلنجليزية

العملة :دوالر رشق الكاريبي

العملة :دوالر رشق الكاريبي

FINAL
84%
النهائية:
SCORE:
84%النتيجة

فانواتو

تركيا

العاصمة :بورت فيﻼ

العاصمة :أنقرة

عدد السكان يف (292,680 *)2018

عدد السكان يف (82,319,724 *)2018

اللغة الرسمية :اإلنجليزية والفرنسية والبسﻼما

اللغة الرسمية :الﱰكية

العملة :فانواتو فاتو

العملة :اللرية الﱰكية
FINAL
78%
النهائية:
SCORE:
 78%النتيجة

* Source: the World Bank Data Bank; last checked 18/7/19
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FINAL
89%
النهائية:
SCORE:
89%النتيجة

FINAL
61%
النهائية:
SCORE:
 61%النتيجة

مقدمة تقرير خاص

مؤشر  CBIهو أداة فعالة ألولئك الذين يعتبرون أنفسهم
مواطنينعالميين
إعداد يوري بندر

لمقدمة

يسعىاألفرادللحصولعﲆالجنسيةالثانية
لعدد من األسباب يف حني أن الفوائد التي
تقدمها الدول التي تقدم برامج اﳌواطنة من
خﻼل االستثامر تعد فوائد كبرية
اﳌشاركون يف صناعة ما توفر الحصول
عﲆالجنسيةللدولاألصغرحجاممقابل
االستثامراتيفاﳌنشآتاﳌحليةأعلنواعن
زيادةالطلب عﲆخدماتهم.وقداستند
هذا األمر عﲆ الرثوة اﳌتنامية وميل األفراد
ذوياألرصدةاﳌاليةالكبريةليأخذتفكريهم
منحىعاﳌ ًيا.كاميرونأناكتسابالجنسية
أداة رشعية ﳌساعدة األشخاص من البلدان
اﳌحظورة عﲆ السفر بحرية أكﱪ .ميكن أن
يكون جواز السفر الثاين أيضً ا وثيقة تأمني
جيدة إذا ساءت األمور يف الوطن األول.
والشائع إن الطلب عﲆ هذه االستثامرات
ينتﴩ اآلن يف جميع أنحاء العامل .يقول مﴫيف
خاصرفيعاﳌستوى“:سيستخدماﳌستثمرون
من اﳌناطق غري اﳌستقرة الحصول عﲆ
الجنسية عن طريق االستثامر  CBIلحامية
األصولمنالتأميم واالضطراباتاالجتامعية
أواﳌخاطرالثورية”.وترىرشكاتاالستشارات
 CBIالقانونيةاﳌتخصصةيفتقديمحلول
للعديد من اﳌوكلني ،مبا يف ذلك يس إس جلوبال
ورشكاه وهيلني ورشكاه  ،ومقريهام يف لندن ،إن
األسبابالرئيسيةوراءحاجةعمﻼئهالجوازات
سفر ثانية هي األمن ،باإلضافة إىل توسيع نطاق
الفرصلعائﻼتهممنحيثتوفريالوظائف
والسفر والتعليم.تقدمالصني-بسببعدد
سكانهاالهائل واقتصادهااﳌتنامي -واحدةمن
أكرثمناطقالجذبالفعالةﳌقدميخدمات
اﳌواطنةمنخﻼلاالستثامر.فسكانهاوسكان
اﳌناطق األخرىذات الرثوات اﳌتناميةيسعون
لقدر أكﱪ من حرية الحركة ومستعدون لدفع
تكاليفالحصولعﲆجنسيةأخرى والتي
بدورهاتقدمتلكاﳌيزة.ميثلاﳌتقدمون
الصينيون حوايل  45يف اﳌائة من أصحاب
الطلباتاﳌعتمدةمنقبلبرامجاﳌواطنةمن
خﻼلاالستثامرالكاريبيةالكﱪى،وفقًا

لكريستوفر آشبي  ،اﳌدير اإلداري لﴩكة ليسﱰ
القابضة،وهيرشكةعقاريةمقرهاغرينادا
ومتخصصة يف مﴩوعات اﳌواطنة من خﻼل
االستثامر.يفيدمتخصصواﳌجالأنغالبية
تطبيقاتاﳌواطنةمنخﻼلاالستثامرتخصص
ﳌخططاتمندولأمثالدومينيكاوغرينادا
وسانتكيتيسونيفيسيفمنطقةالبحر
الكاريبي وقﱪص ومالطا يف االتحاد األورويب.
تنظررشكةإرينجتونبوزلخدماتالهجرة
يفلندنإىلسانتكيتيسونيفيس وانتيجوا
وباربودا بعني االعتبار وبصفة خاصة معتﱪة أن
تطبيقاتاﳌواطنةمنخﻼلاالستثامرتتمتع
فيهابشعبيةكبريةبنيعمﻼءالﴩكةالتي
تتمتع بفرق عمل قوية من الﴩق األوسط
وروسياوأمريكاالوسطى.يقولجونإرينجتون
العضواﳌنتدب“:بالنسبةللعمﻼءالذينلديهم
اسﱰاتيجياتلتعددالجنسيةمتيلالسلطات
القضائية يف هذه البﻼد إىل مﻼءمة ظروفهم
بشكلأفضلمنغريها”.وأفادإرينجتون
أن وثائق السفر الصادرة عن الدول األخرى
اﳌشاركة يف خطط اﳌواطنة من خﻼل االستثامر
التحظىدامئًاباالعتبار.ويحذرإرينجتون
قائﻼ“:هناكبالتأكيدتسلسلهرميبﱰتيب
تنازيل من نظرة االزدراء للبلدان التي تبيع
جنسيتهابثمنبخس.هذاأمرغريقانوين،لكنه
ليس الغرض من معاهدات االتحاد األورويب”.
انتقد مؤخرا أعضاء الﱪﳌان األورويب برامج
اﳌواطنةاالقتصاديةاﳌالطية والقﱪصية،ودعوا
إىل التخلص التدريجي منها .يس إس جلوبال
ورشكاه وهيلني ورشكاه يقوال إن أي برنامج
يوفرالحيطةالواجبةلنيقبلاﳌتقدمنيالذين
يخرقون أي قانون ميكن أن يؤدي إىل مقاضاتهم
جنائيا يف بلدهم األم من أجل توفري حصتهم
االستثامريةمناﳌواطنةمنخﻼل االستثامر.
غال ًبامايشريمنتقدومخططاتاﳌواطنة
من خﻼل االستثامر إىل أن اﳌراكز التي توفر
جوازاتسفرتقبلأباطرةمهاجرينممنقاموا
بخرق ضوابط صارمة عﲆ الﴫف يف بلدانهم
منأجلتوريداﳌبالغالكبريةاﳌطلوبة.ولكن
رشكات اﳌحاماة تجابه هذا األمر .يقول الدكتور
يورجستيفن-الرئيسالتنفيذيﳌجموعة
هينﲇ ورشكاه“ :إن معظم عمﻼء االستثامر من

أصحابالرثواتالضخمةللغايةالذيننتعامل
معهمقدغريوابالفعلموطنهممنذسنوات
ّ
ونتطلع اآلن إىل تحسني وضعهم الحايل
فياميتعلقبتخطيطاإلقامة والحصولعﲆ
الجنسية،فهماليخضعونلقيودتحويل
رأس اﳌال” .وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي
لبنك عاﳌي خاص كبري ،إذ يقول إن معظم
العمﻼءمنالبلداناﳌتقلبةسياسياًقدوضعوا
بالفعل“خططبديلة”تتطورمعتطورالوضع
الجغرايفالسيايس.يفالسابقاختارمعظم
األفراد األثرياء االنتقال إىلاﳌملكةاﳌتحدة
أو الواليات اﳌتحدة ،لكن هذه الوجهات رمبا
فقدتجزءامنجاذبيتهااﳌعهودة.يقول
الرئيسالتنفيذي“:الكثريمنالﴩقأوسطيني
ال يرغبون يف القدوم إىل الواليات اﳌتحدة ،
متاماًكام ال يريد الكثري من األوروبيني القدوم
إىلاﳌملكةاﳌتحدةبسببخروجبريطانيا
من االتحاد األورويب ،بينام تبحث العائﻼت يف
االتجاه إىل مالطا والﱪتغال وقﱪص يف االتحاد
األورويب ،فهذه هي البلدان التي تفتح أبوابها
بتأشرياتاﳌستثمرينوتقدمتسهيﻼتﳌشاريع
الجنسية واالستثامر”.تتحدثهيلنيورشكاه
أيضً ا عن “حقوق اﳌساواة السيادية”  ،حيث
تنقل األصول من األفراد األثرياء إىل البلدان
النامية من خﻼل برامج  CBIللمساعدة يف
خلققيمةسياديةومجتمعيةكبرية.منخﻼل
االنخراطمع اﳌستثمرينمن أصحابالرثوات
الضخمة،ميكنلحكوماتالدولالناميةتحقيق
االستقﻼلاﳌايلومعالجةاالختﻼالتاﳌتزايدة
والتفاوتاتاﳌتأصلةللتمويلالتقليديللديون
السيادية  ،تدير هذه الحجة .وعﲆ الرغم
من أن استخدام عائدات اﳌواطنة من خﻼل
االستثامرمليكشفعنهابالكاملعﲆنطاق
عاﳌي بعد ،إال أن هناك الكثري من العمل مام
يفيداﳌجتمعيجريوراءالكواليس
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مؤشرCBI 2019
مؤرش  CBIهودليل شامل قائم عﲆ تحليل
وهو دليل عمﲇ حول اﳌواطنة من خﻼل
برامج االستثامر يف جميع أنحاء العامل ونقاط
القوةالنسبيةلها.يعدمؤرش CBI 2019
وهو اآلن يف عامه الثالث ،مصدر اﳌعلومات
األكرث موثوقية وسهولة يف هذا اﳌجال حول
برامجاليوم والقضاياالرئيسيةالتيتشكل
اهتامماﳌستثمرين واالتجاهاﳌستقبﲇ
.للمواطنةمنخﻼلاالستثامر منذإصدار
 CBI 2018حدث تغيري كبري ،فﱪنامج دعم
التنميةلفانواتواآلنمينحالجنسيةبدالًمن
اﳌواطنةالفخرية.وقدقامتقﱪصبتنقيح
معايري الطلب وإضافة رشط تقديم اثنتني من
الهباتاإللزامية،وعززتالبلدانعروضهاغري
اﳌﴩوطةبالتأشرياتوأَتاحتسبلاستثامر

 CBIيفحﺺ مؤشر
المواطنة2019
من خﻼل البرامج
االستثماريةلـ
 13دولة  ،كما
هو موﺿﺢ في
الخريطةأدناه

جديدة.وتشملاﳌوضوعاتالرئيسيةتعزيز
التعاون واآلثارالﴬيبيةللمواطنة واستخدام
أموالاﳌتقدمنيألغراضاجتامعيةاقتصادية.
وتتمثلالتحدياتيفارتفاعطلباتاالستثامر،
واإلجراءاتالتصحيحيةضدالوكﻼء،ومزيد
منالتدقيقالعاﳌي
األردن وتركيا  ،الوافدان الجديدان يف العام
اﳌاﴈ  ،حافظا عﲆ مكانتهام يف هذا اﳌجال،
بينام مل تنجح بعد الجبل األسود ومولدوفا
واللتانعقدعليهامآمالعريضةيفتحقيق
األداء اﳌتوقع .ال تزال الجبل األسود ترفض
الطلبات،بينامعلقتمولدوفاهذهالطلبات
تحسباًإللغاءبرنامجها

وبالتايل فإن مؤرش  CBI 2019يفحصمنح
الجنسية من خﻼل برامج االستثامر يف 13
دولةوهي:أنتيغواوبربودا والنمساوبلغاريا
وكمبودياوقﱪصودومينيكاوغرينادا واألردن
ومالطاوسانتكيتسونيفيسوسانت
لوسيا وتركيا وفانواتو .تُ َق َّيم تلك الدول يف
إطار"الركائز"السبعالتيتعكسأولويات
اﳌستثمرين.تمالحصولعﲆالبياناتمن
التﴩيعات والوثائقالحكوميةالرسمية
واإلحصاءاتاﳌحكمةومصادراإلعﻼم.
ولسهولةالرجوعإليها،ميكنتقييمكلبرنامج
من خﻼل معايري محددة ومن خﻼل درجة
نهائيةشاملة

النمسا
بلغاريا

تركيا

سانت كيتس
ونيفيس
أنتيغوا وبربودا

كمبوديا

مالطا

قﱪص
األردن

فانواتو
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دومينيكا
سانت لوسيا
غرينادا
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دليل اﳌواطنة العاﳌية
اﳌواطنة من خﻼل(
)االستثامر
 CBI 2019مؤرش

مبشاركة

