
 تم تجميع المعلومات المقدمة في هذا الملف كدليل للشركات و المستمثرين األجانب الذي يتطلعون إلى بدء
 نشاطهم التجاري في تركيا. القواعد واللوائح والحوافز قابلة للتغيير دون إشعار. تحقق دائًما من مصدر

المعلومات للتأكد من صحته قبل اتخاذ أي قرارات مالية لنشاطك التجاري

 بيلدينغ ماركتس
دليل البقاء لألعمال 2#

الحوافز الحكومية 
لألعمال في تركيا



 إعادة 100٪ من قيمة ضرائب الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة االستهالك الخاصة وصندوق دعم
.استخدام الموارد و الرسوم الضريبية
.اإلعفاء من تدابير الحصص و المراقبة

.هذه الحوافز يمكن تطبيقها أيضا على المبيعات المحلية

ر؟ هناك أيضا حوافز خاصة بالنسبة لك !هل انت ُمَصدِّ

رين. هذه األنواع من الحوافز تشمل :في تركيا ، يوفر برنامج المعالجة الداخلية الضرائب والحوافز األخرى للُمَصدِّ

 هل تعلم أن وزارة االقتصاد التركية توفر أيًضا حوافز
للمستثمرين األجانب؟

 أصبحت الحوافز الجديدة متاحة من أجل جذب المستثمرين األجانب ليس فقط لخفض العجز في الحساب الجاري
 ولكن لتعزيز االستثمار في تركياK الحوافز المختلفة متاحة للستة مناطق التي أنشأتها الحكومة التركية على

أساس المستوى التنمويK الحوافز التالية متاحة من قبل وزارة االقتصاد

لمزيد من المعلومات حول الحوافز من قبل وزارة االقتصاد التركية ، قم بزيارة:
https://www.ekonomi.gov.tr/

لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام وزارة االقتصاد التركية بدعم عملك قم بزيارة
http://www.invest.gov.tr

ر في تركيا ، قم بزيارة :لمزيد من المعلومات حول برنامج دعم الُمَصدِّ
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx

 الشباب (رواد األعمال الذين تقل أعمارهم عن 27)
النساء

المستثمرين األجانب

أنواع الدعم
 تقدم هذه الوكاالت دعًما شامًال من المنح إلى القروض إلى تسديد النفقات. وفقا الحتياجات نشاطك التجاري ، قد

 تكون مؤهًال لتلقي تعويض نفقات السفر ، ومنحة لشراء المعدات ، وخدمات استشارية مجانية ، ودعم البحث
والتطوير ، وأكثر من ذلك! قم بزيارة مواقعهم على االنترنت لمزيد من المعلومات

هل تطلع إلى البدء بعمل تجاري جديد؟
  تدعم كل من KOSGEB  و  TÜBITAKريادة األعمال وأفكار األعمال المبتكرة من خالل تقديم التدريب ، والتوجيه ، 

وسداد نفقات الموظفين ، والمنح ، واالئتمان المصرفي

هل تسعى إلى زيادة نمو نشاطك التجاري ؟
 من أجل زيادة قدرة األعمال التجارية في تركيا ، تقدم الحكومة الحوافز التي تساعدها لزيادة وتحسين 

.اإلنتاجية ، القدرة التنافسية الدولية ، العمالة ، واالبتكار

 المؤهالت
هناك ثالثة أنواع من رواد األعمال المؤهلين للحصول على حوافز حكومية في تركيا

ما هي الوكاالت الحكومية التي تقدم الحوافز؟
https://www.ika.org.tr/ :(وكالة طريق الحرير للتنمية) IPEKYOLU

http://www.iskur.gov.tr/ :(وكالة التوظيف التركية) İŞKUR
http://www.istka.org.tr/ :(وكالة إسطنبول للتنمية) ISTKA

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ :(صندوق ضمان االئتمان) KGF
http://www.kosgeb.gov.tr/ :(وكالة تنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة) KOSGEB

TESKOMB (الجمعية المركزية لتعاونيات االئتمان و الضمان للحرفيين صغار الكسبة في تركيا):
http://www.teskomb.org.tr/ 

https://www.ekonomi.gov.tr/: وزارة االقتصاد التركية
http://www.invest.gov.tr: الوكالة التركية لالستثمار في تركيا

https://www.tubitak.gov.tr/ :(مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا) TÜBİTAK

لمزيد من المعلومات حول الحوافز المتاحة من TÜBİTAK قم بزيارة:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari

 لمزيد من المعلومات حول الحوافز المتاحة من KOSGEBقم بزيارة:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi/ 

المراجع
.1

.2

6 تمنح بشرط أن يتم االستثمار في المنطقة
 تمنح بشرط أن يتم االستثمار في المناطق 3 أو 4 أو 5 أو 6 في إطار خطة الحوافز

االستثمار اإلقليمية
لالستثمارات االستراتيجية بحد أدنى لالستثمار الثابت بقيمة 500 مليون ليرة تركية

*
**

***
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 إعادة 100٪ من قيمة ضرائب الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة االستهالك الخاصة وصندوق دعم 
استخدام الموارد و الرسوم الضريبية
اإلعفاء من تدابير الحصص و المراقبة

 يمكن تطبيق هذه الحوافز  على المبيعات المحلية أيضا

ر؟ هناك أيضا حوافز خاصة بالنسبة لك !هل انت ُمَصدِّ

رين. هذه األنواع من الحوافز تشمل: في تركيا ، يوفر برنامج المعالجة الداخلية الضرائب والحوافز األخرى للُمَ صدِّ

 هل تعلم أن وزارة االقتصاد التركية توفر أيًضا حوافز
للمستثمرين األجانب؟

 أصبحت الحوافز الجديدة متاحة من أجل جذب المستثمرين األجانب ليس فقط لخفض العجز في الحساب الجاري  
ولكن لتعزيز االستثمار في تركيا. الحوافز المختلفة متاحة للستة مناطق التي أنشأتها الحكومة التركية على 

أساس المستوى التنموي. الحوافز التالية متاحة من قبل وزارة االقتصاد

لمزيد من المعلومات حول الحوافز من قبل وزارة االقتصاد التركية ، قم بزيارة: 
https://www.ekonomi.gov.tr/

لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام وزارة االقتصاد التركية بدعم عملك قم بزيارة
http://www.invest.gov.tr

ر في تركيا ، قم بزيارة :لمزيد من المعلومات حول برنامج دعم الُمَصدِّ
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx

 الشباب (رواد األعمال الذين تقل أعمارهم عن 27
النساء

المستثمرين األجانب

أنواع الدعم
 تقدم هذه الوكاالت دعًما شامًال من المنح إلى القروض إلى تسديد النفقات. وفقا الحتياجات نشاطك التجاري ، قد

 تكون مؤهًال لتلقي تعويض نفقات السفر ، ومنحة لشراء المعدات ، وخدمات استشارية مجانية ، ودعم البحث
والتطوير ، وأكثر من ذلك! قم بزيارة مواقعهم على االنترنت لمزيد من المعلومات

هل تطلع إلى بدء بعمل تجاري جديد؟
،  KOSGEB و TÜBITAK  تدعم كل من  ريادة األعمال وأفكار األعمال المبتكرة من خالل تقديم التدريب ، والتوجيه

وسداد نفقات الموظفين ، والمنح ، واالئتمان المصرفي

هل تسعى إلى زيادة نمو نشاطك التجاري ؟
 تقدم الحكومةمن أجل زيادة قدرة األعمال التجارية في تركيا ، تقدم الحكومة الحوافز التي تساعدها لزيادة

.وتحسين اإلنتاجية ، القدرة التنافسية الدولية ، العمالة ، واالبتكار

 المؤهالت
.هناك ثالثة أنواع من رواد األعمال المؤهلين  للحصول على حوافز حكومية في تركيا

ما هي الوكاالت الحكومية التي تقدم الحوافز؟
https://www.ika.org.tr/ :(وكالة طريق الحرير للتنمية) IPEKYOLU

http://www.iskur.gov.tr/ :(وكالة التوظيف التركية) İŞKUR
http://www.istka.org.tr/ (وكالة إسطنبول للتنمية): ISTKA

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ :(صندوق ضمان االئتمان) KGF
http://www.kosgeb.gov.tr/ :(وكالة تنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة) KOSGEB

TESKOMB (الجمعية المركزية لتعاونيات االئتمان و الضمان للحرفيين صغار الكسبة في تركيا):
http://www.teskomb.org.tr/ 

https://www.ekonomi.gov.tr/: وزارة االقتصاد التركية
http://www.invest.gov.tr: الوكالة التركية لالستثمار في تركيا

https://www.tubitak.gov.tr/ :(مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا) TÜBİTAK

قم بزيارة TÜBİTAK لمزيد من المعلومات حول الحوافز المتاحة من:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari

KOSGEB لمزيد من المعلومات حول الحوافز المتاحة من: قم بزيارة
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi/ 

المراجع
.1

.2

تمنح بشرط أن يتم االستثمار في المنطقة 6
 تمنح بشرط أن يتم االستثمار في المناطق 3 أو 4 أو 5 أو 6 في إطار خطة الحوافز

االستثمار اإلقليمية
لالستثمارات االستراتيجية بحد أدنى لالستثمار الثابت بقيمة 500 مليون ليرة تركية

*
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***
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 تم تجميع المعلومات المقدمة في هذا الملف كدليل للشركات و المستمثرين األجانب الذي يتطلعون إلى بدء
 نشاطهم التجاري في تركيا. القواعد واللوائح والحوافز قابلة للتغيير دون إشعار. تحقق دائًما من مصدر

المعلومات للتأكد من صحته قبل اتخاذ أي قرارات مالية لنشاطك التجاري

بيلدينغ ماركتس
دليل البقاء لألعمال 2#

 الحوافز الحكومية
 I N T U R K E Y




