
 

 ؟فيجلن اذاحالاجلنرامث حالاجلانانقوجلةيكرتل  جلي سنجلا حنم
 باعة  ط

 
ن زيجلابلن ن  دي
بول محام ن سط ي جامعة إ ي ف دول ون ال قان ل ساعد ل احث ومدرس م  وب

تمع س  ا

ق ت ل ع ت  ؟

 األجانب نم البالد في لالستثمار المطلوب األدنى الحد التركية الحكومة قلصت فقد معلوم؛ هو كما

 91 في ُسنت التي القوانين على األخيرة للتعديالت وفقا التركية، الجنسية على للحصول

 .8192 سبتمبر/أيلول

وبموجب تلك التعديالت؛ فقد انخفضت القيم الحدية ألنماط االستثمارات المختلفة الالزمة للحصول 

  على الجنسية إلى ربع أو سدس الحدود الدنيا السابقة.

ولعل من المهم اإلشارة إلى أن من يرغب في االستفادة من الفرص المتاحة في ضوء التعديالت 

سبتمبر/أيلول  91 األخيرة، يتعين عليه الدخول في استثمارات جديدة. ذلك أن أي استثمار حدث قبل

 ال يندرج تحت نطاق التعديالت األخيرة. ووفقاً لذلك فإن؛ 8192

ستثمار في قطا  العقارات من أجل الحصول على الجنسية انخف  من الحد األدنى المطلوب لال -

ألف دوالر. وال يجوز نقل أو تحويل أو سحب االستثمار لمدة ثالث  851إلى  دوالر أميركي مليون

 سنوات.

شريطة عدم -الحد المطلوب للحصول على الجنسية بإيدا  مبالغ في حساب بأحد البنوك التركية  -

انخف  اآلن من ثالثة ماليين دوالر أميركي إلى  -سحب المبلغ المود  لفترة ال تقل عن سنوات

 .خمسمئة ألف

الحد األدنى المطلوب للحصول على الجنسية عبر توظيف مواطنين أتراك تقلص من مئة موظف  -

 إلى خمسين على األقل.

الحد األدنى المطلوب للحصول على الجنسية بشراء سندات حكومية انخف  من ثالثة ماليين  -

 دوالر أميركي إلى خمسمئة ألف.

سبتمبر/أيلول؛  91الت على القوانين الصادرة في وبعد قرابة خمسة أشهر من إدخال تلك التعدي

 أُضيفت تعديالت طفيفة تشرح التفاصيل اإلجرائية الخاصة بمنح الجنسية عبر طلبات االستثمار.
جلتنلنمثتسنلنجلطنمنألجلةيدحلنجلميقلنجلتضفخننجلدقفجل؛ةليخألنجلةيناننقلنجلتنليدعتلنجلكلتجلبجامب"

جللب حالاجلن ىل ذا ا ىلجلن  صالجلع لح الز؟الاجلل فالاجلنر ل ت جلنخمل ش لة همجلنل  كنجل؟نجلني قالا جلار ذ ب ح جلنر دادجلندلق يدسجلنحل عجلأ اجل
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جل دة جلسكل رتلنتجلجدي ك ي جلن الجليف هجلندلخ ح ل وجلع ع ت جلي ت حالاجلنلآن فرصجلني ف دةجل؟نجلنر ت يا جلة رغبجليف جلأ نجل؟نجلي ىل ن 

رية" التجلنل خ عدي ت ط قجلنر تجلق ندلججلحت جلي بلجل8102/90/91جلل رتلجلحدثجلن ك ي  أ نجلأ يجلن

 

أُزيلت بع  جوانب الغموض  -مستثمرين األجانبالتي عالجت هواجس ال-وبفضل تلك التطورات 

تغيرت حالة االنتظار  -8192بحلول نهاية عام -الجوهرية التي اكتنفت تلك القوانين. وهكذا 

والترقب التي سادت أوساط المستثمرين األجانب في المرحلة األولى )حتى ديسمبر/كانون األول 

8191.) 

جنبي في القطا  العقاري وغير  من أدوات االستثمار لالستثمار األ  وتشير اإلحصائيات والحاجة

 األخرى إلى نمّو مطّرد في هذا الصدد.

: ُسنت التعديالت المشار إليها آنفا في خضم بتركيا العقارات على األجنبي الطلب معدل ارتفاع

ها إيجابيا للغاية لدى  حاجة تركيا المتزايدة لتدفق الرساميل األجنبية إلى البالد، وهو ما أحدث توجُّ

 السلطات المحلية وصنا  القرار تجا  مقدمي طلبات االستثمار.

التي تعترض المستثمرين  والبيروقراطية ت اإلجرائيةويقيناً؛ فإن هذا التوجه لن يكتفي بإزالة العقبا

 بة.األجانب، بل سيجعل عملية إنجاز معامالتهم تجري بسالسة وبالسرعة المطلو

وفي الوقت الراهن؛ يتم البت كل أسبو  في عشرات الطلبات للحصول على الجنسية التركية عن 

 طريق االستثمار. وقد تجاوز العدد اإلجمالي للطلبات المقدمة حتى اآلن ألف طلب.

وطبقا لبيانات معهد اإلحصاءات التركي؛ فقد وصلت مبيعات العقارات لمستثمرين أجانب نسبة 

. ومما ال شك فيه أن العامل الرئيسي وراء هذا االرتفا  8190مقارنة بـ 8192ام % في ع02.81

المذهل في المبيعات هو اإلقبال مؤخرا على الحصول على الجنسية التركية من خالل قوانين 

 االستثمار.

 95 اشترى األجانب زهاء  -التي تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين األجانب-وحدها  إسطنبول ففي

مدٌن  -في قائمة الوجهات التي تتصدر االستثمار في العقارات-ألف مسكن. وتأتي بعد إسطنبول 

ويالوفا. فعلى سبيل المثال؛ تخطت مبيعات العقارات في يالوفا نسبة  وأنقرة وبورصة أنطاليا مثل

11.% 

ثمرين األجانب بشكل كبير؛ فبينما ينحدر القسم األكبر من وتتنو  السمات الخاصة بالمست

المستثمرين األجانب من بلدان الشرق األوسط 

ول (؛ يبدو اهتمام األجانب من دوالكويت واليمن والسعودية وإيران ومصر والعراق قطر )مثل

 .8192أخرى كبيرا أيضا. فالروس مثال اشتروا أكثر من ثالثة آالف منزل في عام 

 الفرص عبر التركية الجنسية طلب في المطردة للزيادة عديدة أسباب ثمة تركيا؟ في االستثمار لماذا

 . وسنحاول إيجاز تلك الدوافع في النقاط التالية:االستثمارية

ي تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية؛ فقد شهدت أسعار نظرا للوضع االقتصادي الراهن ف -

العقارات هي األخرى تراجعا حادا. ويتيح هذا الوضع للمستثمرين األجانب فرصا استثمارية 

معقولة وذات جدوى عالية. فحالياً؛ يمكن للمرء شراء منشآت أو فنادق أو محطات بترول أو 

 ضخمة. مستشفيات أو مساكن فاخرة، دون إنفاق أموال

ال تشترط القوانيُن االستثماَر في نو  أو أنوا  محددة من العقارات، بمعنى أن المستثمر األجنبي  -

حر في اختيار ما يرا  من بين تشكيلة عريضة من الخيارات، كالمساكن واألراضي والمباني 

 التجارية وغيرها.
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، العقاري االستثمار عبر الجنسية طلب في للبتّ  كشرط ُملكية وثيقة لتقديم بحاجة المستثمر يعد لم -

إذ يكفي عقد البيع. وبذلك يستطيع المستثمر شراء العقار بناء على المخطط الهندسي، أو من 

المشاريع قيد التنفيذ التي تتداول بأسعار مخفضة بشكل كبير، مما يتيح للمستثمر خيارات فعالة من 

 حيث التكلفة.

وجود بع  الشروط الجديدة التي تفرض قيودا على بيع  يمكن شراء عقارات بدون أقساط رغم -

 العقار باألقساط.

 الجنسية على الحصول في الحق النووية( )األسرة األساسية األجنبي المستثمر أسرة أفراد يُمنح -

 عاما. 92مع المستثمر. واالستثناء الوحيد من ذلك هم أبناء المستثمر ممن تتجاوز أعمارهم  التركية
 اجلةنتص ديجلنررنالانجليفجلكر ح جلانلف ضجلناالاجلنللريةجلنرامث حالا؛جلهقدجلشهدتجلأ يع لجلنرعق لنتجلضجلنل خراجلكرن ع جلح دن جلايكصيجلالا نجلاللجلنلظن"

آتجلأ اجلهف دقجلأ اجليط تجلبامثالجلأ اجل نرا اجللل ذكارينجلنل ج قبجلهر  جلنيكرتليالاجل؟عقارجلاسنتجلجدااجلع رحالا جلي رح ى؛جلجكنجللل ر جلعن جل؟اامثت

نجلف ذ   ص تجلأ اجل؟ ف امث ك ذ ف قجلأ ؟انلجلخض الا"؟ ق رة،جلدانجلن   نخ

 

نظر للنمو السريع لالقتصاد والسكان الشباب والقوى العاملة المؤهلة، وللموقع الجغرافي  -

والجيوبوليتيكي؛ فإن تركيا تعتبر وجهة جيدة للمستثمرين األجانب الذين يرغبون في إقامة 

 مؤسسات/مشاريع تجارية فيها.

للتجارة واالستثمار األجنبي، تجعل منها بيئة مفضلة إلقامة وتتمتع تركيا كذلك بقوانين مدروسة 

المشاريع بتكلفة فعالة، وتعين المستثمر على تلبية متطلبات العمل والزبائن في األسواق العالمية 

 بسهولة تامة.

االستفادةُ  -شأنها شأن المواطنين األتراك-بإمكان مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في تركيا  -

 من ُحَزِم الحوافز وخطط اإلعانات المالية التي تقدمها الحكومة التركية.

يبدو أن الخطوة األخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية لتسهيل الشروط المطلوبة من  :خاتمة

األجانب الراغبين في الحصول على جنسيتها؛ قد أثارت اهتمام المستثمرين وال سيما  المستثمرين

 العرب منهم.

. اآلمن" "المالذ المستثمرين من العديد نظر في تمثل تزال ال تركيا أن على االهتمام هذا ويدل

المبيعات بشأن طلبات الحصول على الجنسية التركية عبر االستثمار و-وتبدو اإلحصائيات الراهنة 

 .8191واعدة للغاية. ولذلك قد نشهد طفرة في بيع العقارات لألجانب في عام  -العقارية
 


