
• مكاتب دعم االستثامر هي مكاتب تعمل عىل جذب املستثمرين اىل املدينة او املنطقة مبساهمتها يف تحقيق االستثامرات•	

يف االطار القانوين وجميع االجراءات الالزمة وتقديم التوعية و الخدمات االستشارية للمستثمرين وتعزيز فرص االستثامر•

يف املنطقة•.

• مكاتب دعم االستثامر هي مكاتب تهتم بعرض امكانات االستثامر يف املدينة للمستثمرين املحليني واالجانب وتعمل ايضا•	

عىل توجيههم ودعمهم لدى وزارة املالية والجهات الحكومية املختصة.

• 	
• م للمستثمرين مجانية•.	 تقديم الطلبات ملكاتب دعم االستثامر تابعة لرغبة املستثمر والخدمات التي تَُقدَّ

مكاتب دعم االستثمار. لماذا ؟
• ترسيع االجراءات البريوقراطية خالل فرتة االستثامر•.	

• خدمات استشارية مجانية لالستثامر.•	

• أقرص طريق للوصول اىل الخدمات العامة.	

• مركز معلومات للمستثمرين حول املنطقة.	

• نقطة مركزية للوصول اىل دعم الدولة وتحفيزاتها•.	

• مركز دعم وتوجيه لرجال األعامل•.	

الدعم يف تنظيم وثيقة•الدعم	الفني	

التحفيز وتقديم•

الطلبات

تقديم	الحلول	
للمشاكل

حل املشاكل لدى•

املؤسسات والدوائر•

الرسمية

نقطة	االرتباط	
األولى

الدعم	طوال	فترة	
االستثمار

متابعة وتنسيق عمليات•

الرتخيص والتصاريح من•

مصدر واحد

التعريف باألعامل•

وامكانات االستثامر•

،•••اعالم وتوجيه•
املستثمرين

• ظروف جدية للمنافسة•.	

• معاملة واحدة للمستثمرين املحليني واألجانب .	

• بالنظر اىل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول••املتقدمة امكانية تأسيس النشاط التجاري بوقت اقرص•.	

تركيا من الناحية القانونية توفر للمستثمرين بيئة اعامل مواتية للغاية•.•ميكن للمستثمرين تأسيس رشكاتهم بشكل رسيع•

دون النظر اىل جنسياتهم واماكن اقامتهم•.•تأسيس الرشكة ميكن ان يتم خالل يوم واحد يف حال تقديم األوراق والوثائق•

الالزمة اىل مكتب السجل التجاري ذي العالقة•.•والرشكة يف حال تسجيلها لدى السجل التجاري تكتسب صفة الشخصية•

القانونية

مراحل تأسيس الرشكة كاآليت•:

• تصديق العقد الرئييس للرشكة لدى الكاتب بالعدل.	

• تسديد نسبة معينة من راس املال•)0,04%(•••لحساب هيئة املنافسة الرتكية.	

• ارسال منوذج اخطار التسجيل اىل مكتب السجل التجاري•.	

• تصديق دفاتر الحساب لدى الكاتب بالعدل•.	

التحفيزات خارج املنطقة الصناعية املنظمة داخل املنطقة الصناعية املنظمة

االعفاء•من رضيبة القيمة االضافية ✓ ✓

االعفاء•من الرضيبة الجمركية ✓ ✓

تخفيضات رضيبة الدخل للمؤسسات
50%)20%من رضيبة املؤسسات••

10%يطبق(
60%)20%من رضيبة املؤسسات••

8%يطبق(

نسبة املساهمة يف االستثامر من مبلغ االستثامر الثابت•02% من مبلغ االستثامر الثابت 25%

دعم مدفوعات التامني االجتامعي ثالث سنوات خمس سنوات

الدعم الربوي 500.000 ل.•ت. 500.000 ل.•ت.

تخصيص موقع االستثامر يف حال ايجاد أرض االستثامر•

التعليم
• جامعتان احداهام حكومية واألخرى وقفية	

• جامعة البحر األسود التقنية اول جامعة تقام خارج انقرة واستانبول .	

• حوايل ستون الف طالب والفي أكادميي•.	

• مدينة متعلمة•،•مبعدل عرشة يف املئة السكان خريج جامعي•.	

الصحة
• املدينة الرائدة صحيا يف املنطقة•:•مثانية عرش مستشفًى•حكوميا وثالثة مستشفيات خاصة	

• مستشفيان بطابع دويل تحت البناء•،•مستشفى العيون ومستشفى االسنان•	

• واحدة من عرش مدن يف تركيا من حيث السياحة الصحية	

الرياضة
• املدينة الرتكية التي ينبض فيها قلب الرياضة•	
• املدينة املضيفة أللعاب البحر األسود للعام•2007•،•والعاب الشباب االوملبية األوربية للعام•2011•،•ولكأس العامل•	

لكرة القدم•U20•،•و لبطولة كرة اليد العاملية بني املدارس الثانوية للعام•2014

• بنية تحتية واسعة للرياضة غري موجودة يف اي مدينة تركية•: ) قاعة رياضية مغلقة بسعة•7500 متفرج•،•اول•	

قاعة للرياضة البدنية يف تركيا•،•اكرب مجمع للتنس يف تركيا بـ•16•ملعب•،•اول مسبح يف تركيا مغلق ميكن كشفه•،•

مجمع آق يازي الريايض قيد البناء•( .

• مدينة احد اكرب اربعة فرقاء•يف تركيا وهو فريق طربزون الريايض.	

5 بنية تحتية قوية للتعليم والصحة والرياضة 

6سهولة تأسيس االعمال 

7 تحفيزات الدولة : 8 مكاتب دعم االستثمار : قوة استثمار شركاتكم 

طبيب 
مختص ماع بيبط  دعاسم

بيبط
 عومجم

ءابطألا
 بيبط
نانسا يلديص  فظوم

يحص ةضرمم ةلباق

877 429 447 1753 192 311 2219 2378 708

مثانية اسباب من اجل االستثامر يف

طربزون
نظام التحفيز الجديد

تطبيقات 
التحفيز العامة

االعفاء•من رضيبة•	•
القيمة االضافية

االعفاء•من الرضيبة•	•
الجمركية

االعفاء•من رضيبة•	•
القيمة االضافية

االعفاء•من الرضيبة•	•
الجمركية

تخفيضات رضيبية•	•

دعم حصة صاحب•	•
العمل من مدفوعات•

التأمني

تخصيص مكان•	•
االستثامر

الدعم الربوي	•

االعفاء•من رضيبة•	•
القيمة االضافية

االعفاء•من الرضيبة•	•
الجمركية

تخفيضات رضيبية•	•

دعم حصة صاحب•	•
العمل من مدفوعات•

التأمني

تخصيص مكان•	•
االستثامر

االعفاء•من رضيبة القيمة•	•
االضافية

االعفاء•من الرضيبة•	•
الجمركية

تخفيضات رضيبية•	•

دعم حصة صاحب العمل•	•
من مدفوعات التأمني

تخصيص مكان االستثامر	•

الدعم الربوي	•

اعادة رضيبة القيمة االضافية	•

تطبيقات التحفيز 
االقليمية

تحفيز االستثمارات 
واسعة النطاق

حوافز االستثمار 
االستراتيجي
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مدينة طربزون•،•بحجم تجارتها الخارجية املرتفع والبنية التحتية للصناعة••عىل املستوى االقليمي والوطني•

والعاملي هي مدينة تقدم فرص العمل ملن يرغب باالستثامر من رجال االعامل واملستثمرين.

• واحدة من الـ•15 مدينة االُول يف تركيا•.•واملدينة األكرث تصديرا يف منطقة البحر األسود بصادرات•2،1•مليار•	

دوالر

• عن طريق الصادرات التي تقوم بها اكرث من•200 رشكة مصدرة اىل حوايل•110•بلد يتم تامني شبكة اتصال•	

وفرص تعاون•.

• املدينة الثالثة من حيث فائض الحساب الجاري•.	

• اربع مناطق صناعية منظمة•. اثنتان نشطتان واثنتان يف مرحلة البناء•.	

• طربزون مدينة التقنية•.	

• مدينة النقل التكنولوجي•.	

• يف املنطقة الصناعية املنظمة•110•رشكات نشطة يعمل فيها حوايل اربعة آالف عامل•.	

• يف ستة مواقع صناعية صغرية هناك تسعمئة مؤسسة فيها ثالثة آالف عامل•.	

• وجود نباتات متميزة متوطنة كثرية ذات قيمة اقتصادية عالية وسيقام مركز للتكنولوجيا الحيوية.	

املجاالت التي ميكن االستثامر فيها :

• مجال املعلومات	

• تحويل املنتجات املعدنية	

• الطاقة	

• السياحة	

• التصنيع الزراعي	

• الرثوة املائية واألسامك	

• تصنيع املكائن واقسامها	

• األجهزة واملنتجات الطبية	

• منتجات األخشاب وانتاج املوبيليا	

• صناعة وبناء•السفن	

• انتاج األسلحة	

• تصنيع األلبسة الجاهزة واألقمشة واألحذية	

• القطاعات األخرى•:•صناعة األساور التقليدية•	

املنسوجة•،•تصنيع الذهب والنحاس والربونز و•

والسبائك الخليطة•،•األعامل الحجرية والخشبية•،•

صناعة األنسجة والسكاكني .

1االمكانات الكبيرة للتصدير و البنية التحتية للصناعة المتطورة 2الخدمات الموقعية واللوجستية

4 النجم المتصاعد في السياحة

املوقع الجغرايف واالسرتاتيجي الجذاب
• القرب من املواقع الهامة يف املنطقة مثل القوقاز وروسيا وآسيا الوسطى والرشق األوسط	

• نقطة الوصل يف مشاريع النقل واملواصالت العاملية الربية والبحرية•.	

• طريق مرور هام بني آسيا و أوربا .	

• مدينة التجارة والنقل االقليمي من املايض اىل يومنا هذا.	

شبكة موصالت ممتازة
• صلة الوصل اىل الطريق الربي الدويل•–•طريق البحر األسود الرسيع	

• ممر زيجانا ونفق اوفيت يشكالن صلة وصل بني الرشق األوسط واملناطق الداخلية .	

• من حيث عدد املسافرين عرب الخطوط الداخلية سادس مطار ازدحاما ومن حيث املجموع الكيل ثامن مطار•.	

• املطار الدويل األكرث استيعابا واألكرث ازدحاما يف منطقة البحر األسود .	

• رحالت غري مبارشة عرب انقرة و استانبول اىل كل مكان يف العامل•.•وهناك رحالت مبارشة اىل السعودية واملانيا•	

واذربيجان وروسيا وهولندا•.

• قاعدة للنقل الجوي الدويل	

• ثالثة موانئ تقدم خدمات مبستوى عاملي•.	

• ميناء•طربزون اكرب ميناء•يف املنطقة بالقدرة عىل معاملة عرشة ماليني طن يف السنة•،•وبسعة تخزين خمسة ماليني•	
طن سنويا•،•وبقدرة استقبال 2300•باخرة سنويا•.

• منطقة حرة تقدم امكانيات التجارة الخارجية•.	

• يف سنة•2013•تم استقبال اثنتني وثالثني سفينة سياحية•.	

• الوجهات السياحية العاملية املعروفة•)•اوزون جول•،•دير سوميال•،•اياصوفيا•(	

• سنويا حوايل خمسمئة الف سائح اجنبي و مليوين سائح محيل .•	

• طلب متزايد من دول الخليج العريب	

• استثامرات سياحية متزايدة وما يقرب من ستة آالف رسير	

• جنة املصايف والهضاب	

• ُمتََّجٌه•بديل يف السياحة الصحية•.	

• بنية تحتية قوية من اجل التنظيامت الرياضية الوطنية والدولية•.••	

• غنًى•من حيث العنارص التاريخية والثقافية والفلكلورية . 	

• مدينة فتحها السلطان محمد الفاتح وكان والِيها السلطان ياووز سليم وولد فيها السلطان سليامن القانوين•.	

• منتجات بعالمة تجارية محلية وعاملية .	

• كوفتة اقجااباد•،•سكاكني سورمنة•،•اساور طربزون الذهبية املنسوجة•،•نسيج خيوط الذهب والفضة•،•رز بالحليب•	

من خميس كوي•.

• َمْركَُز•التَِّجاَرِة•يف الْمنطقة•: ثالثة مراكز تسوق كبرية•،•واسواق قدمية وحديثة	

3 السكانُ الْفَتِيُّ الْحَرِكُ والعمالة الرخيصة المؤهلة
• نسبة مرتفعة من الشباب بني مجموع السكان	

• نسبة الشباب من السكان تحت سن•35•يف املدينة هي•: 6،53 %	

• بنية برشية قوية•130•الف نسمة بني سن•25- 15	

• انتاجية متزايدة للعامل•	

• حوايل•10 %•من السكان••خريجي جامعة او دراسات عليا•.	

• يتم تخريج حوايل عرشة آالف طالب جامعة او دراسات عليا سنويا.	

• اشرتاكات الضامن االجتامعي••يتم تسديدها من ِقبَِل•الدولة لفرتة•48•شهرا•.	

• عاملة رخيصة باملقايسة بالدول املتقدمة .•)أرخص من امريكا بـ••5,8••وارخص من دول االتحاد االوريب بـ•4,2•••مرة(	

    

 54,4 50,1

 6,9 8,3

 50,6 46,1

معدل املشاركة يف القوة العاملة

معدل البطالة

معدل العاملة•/•التوظيف

طربزون•)%(تركيا•)%(
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