


الحوافز
لتشجيع  خصيًصا  تصميمه  تم  الجديد  االستثمارات  حوافز  برنامج  إن 
االستثمارات مع احتمالية تقليل االعتماد على استيراد السلع الوسيطة 

الحيوية بالنسبة للقطاعات االستراتيجية بالبالد.

 

ومن بين األهداف األولية لبرنامج حوافز االستثمار الجديد: تقليل العجز 
تقدًما  األقل  بالمناطق  االستثمار  دعم  وزيادة  الجارية  الحسابات  في 
ودعم  التجميعية  األنشطة  وتشجيع  الدعم  وسائل  مستوى  ورفع 

االستثمارات التي تساعد على نقل التكنولوجيا.

 

وقد اشتمل نظام الحوافز االستثمارية الجديد الساري منذ األول من يناير 
عام 2012 على أربعة برامج مختلفة. يمكن للمستثمرين المحليين واألجانب 

الوصول إليها على السواء:



برنامج الحوافز 
لالستثمار 

اإلستراتيجي

برنامج الحوافز 
لالستثمار واسع 

النطاق
برنامج الحوافز 

لالستثمار اإلقليمي
برنامج الحوافز 
لالستثمار العام أدوات الدعم

+ + + + اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

+ + + + اإلعفاء من الرسوم الجمركية

+ + + تخفيض الضرائب

+ + +
دعم أقساط الضمان االجتماعي

)حصة صاحب العمل(

+ + + بدل اقتطاع ضريبة الدخل*

+ + +
دعم أقساط الضمان االجتماعي

)حصة الموظف(*

+ + دعم أسعار الفوائد**

+ + + تخصيص األراضي

+ استرداد ضريبة القيمة المضافة***

*بشرط أن يتم االستثمار في المنطقة رقم 6.

**بشرط أن يتم االستثمار في المناطق رقم 3 أو 4 أو 5 أو 6 في إطار برنامج 
حوافز االستثمارات اإلقليمية.

***لنفقات اإلنشاءات لالستثمارات اإلستراتيجية التي ال يقل حجم االستثمار 
الثابت فيها عن 500 مليون ليرة تركية.



أدوات الدعم
اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة:

تحفيز  شهادة  نطاق  في  محلًيا  المقدمة  و/أو  المستوردة  والمعدات  لآلالت  المضافة  القيمة  ضريبة  من  اإلعفاء 
االستثمار.

اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة:

تحفيز  شهادة  نطاق  في  محلًيا  المقدمة  و/أو  المستوردة  والمعدات  لآلالت  المضافة  القيمة  ضريبة  من  اإلعفاء 
االستثمار.

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية:
يتم تطبيق اإلعفاء من الرسوم الجمركية لآلالت والمعدات المستوردة في نطاق شهادة تحفيز االستثمار.

 تخفيض الضرائب:

يتم احتساب الضريبة على الدخل أو على الشركات على أساس معدالت خفض القيمة حتى يصل المبلغ اإلجمالي 
للضرائب المخفضة إلى حجم المساهمة في االستثمار. ويشير معدل المساهمة في االستثمار إلى نسبة إجمالي 

مبلغ االستثمارات الثابتة الذي يخضع للخفض الضريبي.

 دعم أقساط الضمان االجتماعي )حصة الموظف(:
بسبب فرص العمل الزائدة التي توفرها مشاريع االستثمار يتم احتساب دعم أقساط الضمان االجتماعي لصاحب 
على  األدوات  هذه  تنطبق  الحكومة.  قبل  من  تغطيته  وسيتم  األساسي  القانوني  الراتب  أساس  على  العمل 



االستثمارات القائمة بالمنطقة رقم 6 في نطاق شهادة تحفيز االستثمار. ال يوجد حدٌ أقصى للدعم الموجه ألقساط 
الضمان االجتماعي ويظل هذا الدعم سارًيا لمدة 10 سنوات.

 دعم أقساط الضمان االجتماعي )حصة صاحب العمل(:
بسبب فرص العمل الزائدة التي توفرها مشاريع االستثمار يتم احتساب دعم أقساط الضمان االجتماعي لصاحب 

العمل على أساس الراتب القانوني األساسي وسيتم تغطيته من قبل الحكومة.

 اإلعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع:
لن تخضع ضريبة الدخل للضرائب المقتطعة نظًرا لفرص العمل الزائدة التي توفرها االستثمارات وهذا في نطاق 
شهادة  نطاق  في   6 رقم  بالمنطقة  القائمة  االستثمارات  على  األدوات  هذه  تنطبق  االستثمار.  تحفيز  شهادات 
تحفيز االستثمار. ال يوجد حد أقصى لإلعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع ويظل هذا اإلعفاء سارًيا 

لمدة 10 أعوام.

 دعم سعر الفائدة: 
دعم سعر الفائدة يعتبر دعًما مالًيا يُمنح للقروض االستثمارية المؤجلة لعام على األقل حيث يتم الحصول عليه في 
نطاق شهادة تحفيز االستثمار. ستقوم الحكومة بتغطية جزء من الفائدة/الربح التابع للقرض الذي يشكل على 

األقل 70% من قيمة االستثمار الثابت المسجل بشهادة تحفيز االستثمار لمدة أقصاها الخمس سنوات األولى.

 تخصيص األراضي:
يجوز تخصيص األراضي لالستثمارات في إطار شهادات تحفيز االستثمار في ضوء القواعد والمبادئ التي تحددها 

وزارة المالية طبًقا لمدى توافر هذه األراضي.

 استرداد ضريبة القيمة المضافة
يتم خصم ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها على نفقات التشييد في نطاق االستثمارات االستراتيجية بحد 

أدنى لالستثمار الثابت يبلغ 500 مليون ليرة تركية جديدة.



المنطقة 

يقع TRC-2 )شانلي اورفا و ديار بكر( في المنطقة السادسة. وفقًا لخطة حوافز االستثمار ، فإن المنطقة السادسة هي المنطقة األكثر دعًما.



 المنطقة
رقم 6

 المنطقة
رقم 5

 المنطقة
رقم 4

 المنطقة
رقم 3

 المنطقة
رقم 2

 المنطقة
رقم 1

آغري أديامان أفيون كراهيسار باليك أسير أضنة أنقرة

أرداهان أك صاراي أماسيا بيالجيك أيدين أنطاليا

باطمان بايبورت أرتفين بوردر بولو بورصة

بينكول جانكري بارتن غازي عنتب
جنك قلعة

 باستثناء بوزجادا)
)وجوكسيادا

إسكي شهير

بيتليس أرزوروم جوروم قره بوك دنيزلي إسطنبول

ديار بكر كيره سون دوزجه قرامان أدرنة إزمير

هكاري كوموش خانه العزيز مانيسا إسبارطة كوجه ألي

إغدر  قهرمان
مرعش أرزينجان مرسين قيسارية موغال

قارس كيليس هطاي سامسون كيركالر ألي

ماردين نيغدة قاستامونو طرابزون قونيا

موش أوردو كيركالي أوشاك صقاريا

سعرت عثمانية كير شهير زونكول داغ تكيرداغ

شانلي أورفا سينوب كوتاهيا يالوفا

شرناخ توكات ماالطيا

وان تونجلي نوشهير

بوزجادا وجوكسيادا يوزكات ريزه

سيواس



بغض النظر عن اإلقليم الذي تجرى به أعمال االستثمار فجميع المشروعات 
التي تلبي احتياجات شروط القدرة المحددة والحد األدنى الثابت لالستثمارات 
أنواع االستثمار  العام. بعض  إطار مشروع حوافز االستثمار  الدعم في  تلقى 

يتم استثناؤها من نظام حوافز االستثمار ولن تستفيد من هذا المشروع.

في  جديدة  تركية  ليرة  مليون  االستثمار  لقيمة  الثابت  األدنى  الحد  يبلغ   
المنطقتين رقم 1 و2، و500,000 ليرة تركية جديدة في المناطق رقم 3 و4 و5 و6.

 أهم أدوات حوافز االستثمار:

اإلعفاء من الرسوم الجمركية:

المستوردة  والمعدات  باآلالت  خاص  الجمركية  الرسوم  من  اإلعفاء 
للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز االستثمار.

 اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة:

اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة خاص باآلالت والمعدات التي تم شراؤها 
تحفيز  شهادة  على  الحاصلة  للمشروعات  المستوردة  أو  تركيا  داخل  من 

االستثمار.

إلمكانيات  وفًقا  محددة  تعتبر  منطقة  بكل  دعمها  سيتم  التي  القطاعات 
المنطقة ومستواها االقتصادي المحلي حيث تختلف كثافة الدعم باالعتماد على 

مستوى التنمية بالمناطق.

بصورة  ومنطقة  قطاع  لكل  لالستثمار  الثابت  األدنى  الحد  قدر  تحديد  ويتم   
و2،   1 رقم  بالمنطقتين  جديدة  تركية  ليرة  مليون  قدر  أقل  يعتبر  حيث  منفصلة 

و500,000 ليرة تركية جديدة ببقية المناطق.

 وفي الجدول التالي عرض لشروط ومعدالت الدعم المقدم في إطار مشروع 
حوافز االستثمار اإلقليمي.



أدوات برنامج حوافز االستثمار اإلقليمي

أدوات الحوافز
المنطقة

رقم 6رقم 5رقم 4رقم 3رقم 2رقم 1

      نعماإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

نعماإلعفاء من الرسوم الجمركية

 معدل الخفضتخفيض الضرائب
505560708090)%( الضريبي

)%( نسبة المساهمة في االستثمار

 خارج
152025304050* م. ص. م

 داخل
202530405055*م. ص. م

دعم أقساط الضمان االجتماعي

)حصة صاحب العمل)

مدة الدعم

 خارج
10 أعوام7 أعوام6 أعوام5 أعوام3 أعوامعامان*م. ص. م

 داخل
12 عاًما10 أعوام7 أعوام6 أعوام5 أعوام3 أعوام*م. ص. م

 الحد األقصى
للدعم

)%(

غير محدود1015202535*داخل م. ص. م

غير محدودغير محدود15202535 *داخل م. ص. م

   نعمتخصيص أرض

 دعم سعر
الفائدة

 قروض بالليرة
)بالنقاط المئوية)

ال يوجدال يوجد

7 نقاط5 نقاط4 نقاط3 نقاط

قروض بعمالت أجنبية
2 نقطة2 نقطة1 نقطة1 نقطة)بالنقاط المئوية)

دعم أقساط الضمان االجتماعي
10 أعوامال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)حصة الموظف)

10 أعوامال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداإلعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع

)OIZ( م. ص. م: مناطق صناعية منظمة* 



 نسبة المشاركة في االستثمار الواجبة التطبيق أثناء مدة
 االستثمار / مدة التشغيل بموجب برنامج حوافز االستثمار

اإلقليمي
مدة التشغيلمدة االستثمارالمنطقة

I80 %20 %

II80 %20 %

III80 %20 %

IV80 %20 %

V80 %20 %

VI80 %20 %

الجديد مناطق استثمار معينة بوصفها مناطق ذات »أولوية«  يحدد نظام حوافز االستثمار 
ويقدم لها الدعم اإلقليمي الذي يمتد من خالل برنامج حوافز االستثمار اإلقليمي للمنطقة 
الثابت  إذا كان مبلغ االستثمار  التي يقع فيها االستثمار.  المنطقة  النظر عن  رقم 5 بغض 
في االستثمارات ذات األولوية هو 1 مليار ليرة تركية أو أكثر، فسيتم تطبيق الخفض الضريبي 
المنطقة 5.  المتوفر في  المساهمة في االستثمار«  10 نقاط أعلى »معدل  من خالل إضافة 
أما إذا تمت هذه االستثمارات ذات األولوية في المنطقة رقم 6، فإن حوافز االستثمار لهذه 

المنطقة تسري عليها.



         
    

المحددة  األولويات  ذات  االستثمار  مجاالت 
المنطقة  أدوات  خالل  من  دعمها  سيتم  التي 
الصناعية رقم 5 بصرف النظر عن المنطقة التي 

يتم فيها االستثمار:

استثمارات اإلقامة السياحية في مناطق حماية الثقافة والسياحة    	
وتنميتها واالستثمارات التي قد تستفيد من الحوافز اإلقليمية فيما     

يتعلق بالسياحة المرتبطة بدرجة الحرارة.  

االستثمارات في مجال التعدين 	
استثمارات استكشاف مناطق التعدين المراد تنفيذها في المناطق    	

المرخصة من قبل المستثمرين عن طريق رخصة أو شهادة استكشاف    
سارية صادرة وفًقا لقانون التعدين.  

االستثمارات في السكك الحديدية والنقل البحري أو نقل الركاب 	
استثمارات في الصناعات الدفاعية المراد تنفيذها مع مراعاة الموافقة   	

على المشروع المستلمة من وكيل األمانة للصناعات الدفاعية.  

مراكز االختبار وقنوات التهوية واالستثمارات المماثلة التي تصنع بمجال   	
صناعة السيارات والطيران والفضاء والدفاع  

االستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في رياض األطفال ومراكز   	
الرعاية اليومية باإلضافة إلى مؤسسات التعليم فيما قبل المدرسة     

والمدارس االبتدائية والثانوية والعليا   

االستثمار بمعارض التجارة الدولية بحد أدنى للمساحة الداخلية 50,000    	
متر مربع )باستثناء وحدات اإلقامة ومركز التسوق(  

االستثمارات التي تتم من أجل تصنيع منتجات أو قطع غيار يتم تطويرها   	
بمشروع البحث والتطوير تدعمها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا    

)KOSGEB( وكوسجيب )TUBITAK( توبيتاك  

االستثمارات في الصناعة الرئيسية للسيارات بحد أدنى قدره 300    	
مليون ليرة، واستثمارات صناعة محركات السيارات بحد أدنى 75 مليون    

ليرة، واستثمارات أجزاء محركات السيارات ومكونات/قطع غيار نقل    
الحركة واألجزاء اإللكترونية للسيارات بحد أدنى 20 مليون ليرة.  



     

استثمارات توليد الكهرباء متى كانت المعادن المستخدمة كمدخالت من   	
المعادن المنصوص عليها في المجموعة 4-ب من المادة الثانية من القانون    

الحالي للتعدين رقم 3213 التي تدخل ضمن نطاق ترخيص وتصريح ساٍر بالتعد   
صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.  

االستثمارات في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة التي سيتم تنفيذها في   	
المنشآت الحالية التي تعمل في مجال التصنيع بمعدل استهالك للطاقة    

سنوًياال يقل عن 500 طن نفط مكافئ، مما سيُساهم في توفير     
الطاقة بنسبة 20% على األقل بالمقارنة مع الوضع الحالي، كما سيتم   استهالك    

تلقي عوائد على االستثمار في غضون 5 سنوات أو ما يقل عن ذلك نتيجًة    
لتوفير استهالك الطاقة  

االستثمارات في توليد الكهرباء من خالل استرداد حرارة النفايات في مرفق   	
)باستثناء وحدات توليد الكهرباء المشغلة بالغاز الطبيعي(  

استثمارات الغاز الطبيعي المسال واستثمارات تخزين الغاز تحت األرض بحد   	
أدنى قدره 50 مليون ليرة تركية.  

استثمارات إنتاج ألياف الكربون أو المواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون    
شريطة أن يحدث ذلك بجانب إنتاج ألياف الكربون.  

استثمارات إنتاج المواد في قطاع صناعة التكنولوجيا العالية المنصوص عليها   	
في تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( لكثرة استخدام    

التكنولوجيا  

تعتبر االستثمارات ذات األولوية والتي يزيد الحد األدنى من قيمة االستثمار   	
الثابت بها عن 3 مليار ليرة تركية استثمارات استراتيجية. ومع ذلك، فإن مقدار    

دعم الفائدة لهذه االستثمارات ال يمكن أن يتجاوز 700,000 ليرة تركية.  

استثمارات إلنتاج المحركات التوربينية والمولّدات المستخدمة في توليد الطاقة   	
المتجددة، فضاًل عن استثمارات إلنتاج الشفرات المستخدمة في توليد طاقة    

الرياح  

استثمارات متكاملة بهدف إنتاج منتجات األلومنيوم المسطح بواسطة تقنيات   	
الدرفلة على الساخن والصب مع التبريد المفاجئ مباشرًة  

التخزين المرخص 	
استثمارات محطة توليد الطاقة النووية 	

استثمارات في المختبرات البحثية والمرجعية وسالمة    	
المستهلك والمختبرات المرجعية لألمراض      
المعدية ومختبرات أجهزة التحاليل      
الطبية والدوائية ومختبرات المراقبة وكذلك      
مجمعات المختبرات الختبار األجسام الحية ومراكز البحث  

وباإلضافة إلى ذلك، ستعود أدوات المنطقة رقم 4 بغض 
استثمارات  على  بالمنفعة  االستثمار  موقع  عن  النظر 
إنتاج المواد في قطاع صناعة التكنولوجيا العالية بمستوى 
التعاون  منظمة  تعريف  في  عليها  المنصوص  متوسط 
االقتصادي والتنمية )OECD( لكثرة استخدام التكنولوجيا، 
إجراؤه  تم  الذي  التعديل  من  ذلك  جانب  إلى  وستستفيد 
وتتمثل   .2016 أكتوبر   5 يوم  بالحوافز  الخاص  التشريع  على 

المواضيع االستثمارية محل الدراسة فيما يلي:

   ;)NCE( مواد الطالء غير المصنفة في أي موضع آخر 	
المنتجات غير العضوية التي يتم استخدامها      

كمواد متفسفرة  

مادة الكبريتيت والكبريتات 	
مادة الفوسفينات، والفسفونات، والفوسفات، ومركبات   	

متعدد الفوسفات، والنترات  

تصنيع غير ذلك من المواد الكيميائية األساسية العضوية 	
تصنيع األسمدة الكيميائية ومركبات النيتروز 	

تصنيع المطاط الصناعي والمواد الخام البالستيكية 	
تصنيع الغراء ومادة الجيالتين 	



متصنيع غير ذلك من الماكينات المختصة بمجاالت أخرى   	
)NCE(تصنيع األواني المنزلية غير المصنفة في أي موضع آخر 	

تصنيع المحركات الكهربائية والُمولدات والمحوالت 	
تصنيع أجهزة توزيع الطاقة والتحكم بها 	

مرّكمات حمضية رصاصية خاصة بالمحركات التي تعمل بمفتاح تشغيل 	
ُمركمات كهربائية تستخدم عنصري النيكل والكاموديوم، وعنصري   	

النيكل والحديد، وأنواع أخرى منها  

)NCE( تصنيع المعدات الكهربائية غير المصنفة في أي موضع آخر 	
تصنيع المركبات البرّية المزودة بمحركات 	

تصنيع السيارات والمحركات الخاصة بعربات السكك الحديدية   	
والعربات التي تسير على عجالت  

تصنيع الدراجات النارية 	
تصنيع المركبات المخصصة للمعاقين 	

معاجين التشكيل; الشمع الذي يستخدمه طبيب األسنان، والمستحضرات   	
القائمة على األشرطة الالصقة والمستخدمة في مجال طب األسنان،    
والحشوات والمركبات المستخدمة في مطافئ الحريق; وسائط     

االستنبات التي يتم إعدادها لالستخدام في عمليات استنبات الكائنات الحية    
الدقيقة; الكواشف المختلطة غير المصنفة في أي موضع آخر     

)NCE( والمستخدمة من جانب المختبرات أو بغرض التشخيص  

عناصر اإلشابة الكيميائية المستخدمة في األجهزة اإللكترونية مثل األقراص   	
والمقاييس، وإلى غير ذلك.  

المستحضرات المستخدمة في تنظيف األسطح المعدنية; المواد الخاصة بأداة   	
تسريع عملية تصليد المطاط بالكبريت; مركبات غير مصنفة في أي موضع آخر    

)NCE( لزيادة ليونة وثبات المطاط والمواد البالستيكية; بوادئ     
تفاعل وُمسرعات ومحفزات غير مصنفة في أي موضع آخر )NCE(; ومركبات    

مختلطة غير مصنفة في أي موضع آخر )NCE( بين ألكيل البنزين وأليف القلويات  

تصنيع محركات وتوربينات االحتراق الداخلي )باسثناء الطائرات، والمركبات   	
المزودة بمحركات، ومحركات الدراجات النارية(  

تصنيع المضخات وآالت الضغط 	
تصنيع الحوامل، والتروس، ومجموعات التروس، وآليات القيادة 	

تصنيع أفران التنور الصناعية، واألفران الفخارية، وُمشعالت أفران التنور 	
تصنيع معدات الرفع والقبض 	

تصنيع ماكينات أخرى بأغراض متعددة 	
تصنيع الماكينات الزراعية والماكينات المستخدمة في أعمال الغابات 	

تصنيع أدوات الماكينة 	
تصنيع ماكينات التعدين 	

تصنيع ماكينات المناجم والبناء والشذب 	
تصنيع ماكينات معالجة األطعمة والمشروبات ومواد الدخان 	

تصنيع الماكينات المستخدمة في معالجة األنسجة والثياب والمنتجات الجلدية 	
تصنيع األسلحة والذخيرة )باستثناء بنادق الصيد وذخيرتها، والمكونات   	

والملحقات الخاصة ببنادق الصيد(  



أدوات مشروع حوافز االستثمار الواسعة النطاق تدعم اثني عشر موضوًعا 
استثمارًيا قادًرا على دعم قدرات تركيا في مجال التقنية والبحوث والتطوير 

وتحسين تنافسيتها.



االستثمارات واسعة الناطق

موضوع االستثمار
 قدر الحد األدنى

لالستثمار الثابت
)مليون ليرة تركية جديدة)

1,000إنتاج المنتجات البترولية المكررة1

200إنتاج المنتجات الكيميائية2

 االستثمارات في مشاريع الموانئ، وخدمات3
200الموانئ، والمطارات

أ(        صناعة السيارات األصلية 4
ب(    صناعات إمدادات السيارات 

200
50

 إنتاج قاطرات السكك الحديدية والترام و/أو عربات5
الترام

50

خدمات خطوط أنابيب النقل6

صناعة اإللكترونيات7

 إنتاج المعدات الطبية عالية الدقة والمعدات8
البصرية

إنتاج المستحضرات الدوائية9

 إنتاج الطائرات والمركبات الفضائية و/أو األجزاء10
التابعة لها

)إنتاج اآلالت )يتضمن اآلالت والمعدات الكهربائية11

)التعدين )يتضمن إنتاج المعادن12

وفي الجدول التالي عرض لشروط ومعدالت الدعم التي يتم توفيرها 
بمشروع حوافز االستثمار واسع النطاق. 



أدوات برنامج حوافز االستثمار الواسع النطاق

أدوات الحوافز
المنطقة

رقم 6رقم 5رقم 4رقم 3رقم 2رقم 1

نعماإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

نعماإلعفاء من الرسوم الجمركية

 معدل الخفضتخفيض الضرائب
505560708090)%( الضريبي

)%( نسبة المساهمة في االستثمار
253035405060*خارج م. ص. م

303540506065*داخل م. ص. م

 دعم أقساط
 الضمان

االجتماعي
 حصة صاحب)

)العمل
مدة الدعم

10 أعوام7 أعوام6 أعوام5 أعوام3 أعوامعامان*خارج م. ص. م

2 عاًما10 أعوام7 أعوام6 أعوام5 أعوام3 أعوام*داخل م. ص. م

 الحد األقصى
للدعم

)%(

 غير3581010*خارج م. ص. م
محدود

 غير581011*داخل م. ص. م
محدود

 غير
محدود

نعمتخصيص أرض

دعم أقساط الضمان االجتماعي
10 أعوامال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)حصة الموظف)

10 أعوامال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداإلعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع

*OIZ: المناطق الصناعية المنظمة 



 نسبة المشاركة في االستثمار الواجبة التطبيق أثناء مدة
 االستثمار / مدة التشغيل بموجب برنامج حوافز االستثمار

الواسع النطاق

المنطقة  مدة
االستثمار مدة التشغيل

1 80% 20%

2 80% 20%

3 80% 20%

4 80% 20%

5 80% 20%

6 80% 20%

وحوافز  اإلقليمي  االستثمار  حوافز  بمشروعي  التالية  االستثمارية  للفئات  بيمكن 
االستثمار واسع النطاق االستفادة من الدعم المخصص لإلقليم بدرجة واحدة أقل 

في نطاق تخفيض الضرائب ودعم التأمين االجتماعي )حصة صاحب العمل(.

االستثمارات في م. ص. م 	
االستثمارات المشتركة يجب أن تتكون من خمس شركات تعمل في نفس   	

القطاع وبهدف تحقيق اندماج أكبر  

على سبيل المثال: يمكن الستثمار بالمنطقة رقم 3 في المنطقة الصناعية المنظمة 
االستفادة من مستوى خفض الضرائب بالمنطقة رقم 4، وبالمثل يمكن الستثمار 

في المنطقة رقم 6 أن يستفيد من نسبة 5 % إضافية مساهمة باالستثمار.



 نسبة المشاركة في االستثمار الواجبة التطبيق أثناء مدة االستثمار /
مدة التشغيل بموجب برنامج حوافز االستثمار اإلستراتيجي

مدة التشغيل  مدة
االستثمار المنطقة

%20 %80 1 و2 و3 و4 و5

%20 %80 6

االستثمارات التي تتطابق مع الفئات أدناه تحصل على دعم في إطار برنامج الحوافز 
لالستثمار االستراتيجي:

وفي الجدول التالي عرض لشروط ومعدالت الدعم التي يتم توفيرها بمشروع 
حوافز االستثمار اإلستراتيجي. 

القدرات اإلنتاجية المحلية للُمنَتج المزمع تصنيعه من خالل هذا االستثمار يجب   	
أن تقل عن مستوى الُمنَتج المستورد.  

أال تقل قيمة االستثمار عن 50 مليون ليرة تركية. 	
أال تقل القيمة المضافة التي يخلقها االستثمار عن 40% )هذا الشرط ال يسري   	

على استثمارات تكرير النفط والبتروكيماويات(  

أال تقل قيمة الواردات من المنتج المزمع تصنيعه بهذا االستثمار عن 50   	
مليون دوالر أمريكي اعتباًرا من العام الماضي )باستثناء المنتجات التي ال    

تُنَتج محلًيا(.  



 نسبة المشاركة في االستثمار الواجبة التطبيق أثناء مدة االستثمار / مدة التشغيل بموجب
برنامج حوافز االستثمار اإلستراتيجي

أدوات الحوافز
المنطقة

رقم 6رقم 5رقم 4رقم 3رقم 2رقم 1

نعماإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

نعماإلعفاء من الرسوم الجمركية

تخفيض الضرائب
 معدل الخفض

)%( الضريبي
90

50)%( نسبة المساهمة في االستثمار

دعم أقساط الضمان االجتماعي

)حصة صاحب العمل)

مدة الدعم
7 أعوام

)10 أعوام للمنطقة رقم 6)

)15 )غير محدود للمنطقة رقم 6)%( الحد األقصى للدعم

نعم

دعم سعر الفائدة

55)قروض بالليرة )بالنقاط المئوية

 قروض بعمالت أجنبية )بالنقاط

)المئوية
22

)*( الحد األدنى لقيمة الدعم
 50 مليون

ليرة تركية
50 مليون ليرة تركية

دعم أقساط الضمان االجتماعي

)حصة الموظف)
)10 أعوام )لالستثمارات في المنطقة رقم 6

)10 أعوام )لالستثمارات في المنطقة رقم 6اإلعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع

استرداد ضريبة القيمة المضافة
 نعم )لنفقات إنشاء االستثمارات اإلستراتيجية التي تزيد عن

)500 مليون ليرة تركية

* شريطة أال تتجاوز 5% من مبلغ االستثمار



حوافز البحث 
والتطوير

1-     قانون البحث والتطوير

المبتكرة في تركيا  التصاميم  البحث والتطوير واالستثمار في  البحث والتطوير حوافز خاصة لمشاريع  ايوفر قانون 
الموظفين  عدد  يقل  وأال  موظًفا   15 عن  والتطوير  البحث  مركز  في  العاملين  الموظفين  عدد  يقل  أال  شريطة 
العاملين في مركز التصميم عن 10 موظفين. وحدد مجلس الوزراء عدد الموظفين المطلوب بواقع 30 موظًفا في 
تظل  وسوف  العسكرية.  الطائرات  ذلك  في  بما  بذلك،  المتعلقة  واآلالت  والطائرات،  السيارات،  إنتاج  قطاعات 

الحوافز ضمن القانون الجديد سارية المفعول حتى عام 2024 وتشمل التالي:

خصم كامل بنسبة 100% على نفقات البحث والتطوير من الوعاء الضريبي 	
إن نصف النفقات الزائدة والمتكبدة لخدمات البحث والتطوير والتصميم في العام الجاري مقارنة بالعام    	

السابق سوف تكون قابلة للخصم )سيتم تحديد المعايير بقرار من مجلس الوزراء(  

إعفاء الموظفين من الضريبة المقتطعة على الدخل )حتى 31 ديسمبر 2023(. 	
إعفاء أصحاب العمل من أقساط الضمان االجتماعي بنسبة 50 في المئة )حتى 31 ديسمبر 2023( 	

إعفاء رسوم الدمغة للوثائق المستخدمة 	
إعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تكون ضمن نطاق مشاريع البحث والتطوير 	

تقديم رأس مال بغرض العمل على مبادرات تقنية إلى العلماء بمبالغ تصل إلى 500,000 ليرة تركية 	
خصم بعض األموال التي تمنحها الهيئات العامة والمنظمات الدولية من الوعاء الضريبي 	



2-     الدعم لمناطق التنمية التكنولوجية

المزايا التالية متوفرة في مناطق التنمية التكنولوجية وهي:

يتم إعفاء األرباح الصادرة عن تطوير البرامج، والبحث والتطوير، وأنشطة التصميم من ضريبة الدخل   	
وضرائب الشركات حتى 31 ديسمبر 2023.  

يتم إعفاء مبيعات البرامج التطبيقية المنتجة حصرًيا في مناطق التنمية التكنولوجية من ضريبة    	
القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2023. وتشمل األمثلة على ذلك البرامج الخاصة بإدارة     
األنظمة، وإدارة البيانات، وتطبيقات األعمال وقطاعات األعمال المختلفة، وشبكة     

اإلنترنت، والهواتف المحمولة، ومراكز القيادة والتحكم العسكرية.  

يتم إعفاء أجور موظفي البحث والتطير، والتصميم، والدعم العاملين في المنطقة من جميع    	
الضرائب حتى 31 ديسمبر 2023. يجب أال يتجاوز عدد موظفي الدعم الذين يشملهم اإلعفاء %10    

من عدد موظفي البحث والتطوير.  

يإن االستثمارات المخصصة إلنتاج المنتجات التكنولوجية والتي تم الحصول عليها نتيجة لمشاريع   	
البحث والتطوير التي أجريت في المنطقة يجوز إنشاؤها في منطقة التنمية التكنولوجية إذا تم     

اعتبارها مناسبة من جانب الشركة المشغلة وتم السماح لها من جانب الوزارة.  

وسيتم دفع 50% من حصة صاحب العمل في أقساط الضمان االجتماعي عن طريق الحكومة حتى   	
31 ديسمبر 2023.  

إعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وإعفاء رسوم الدمغة للوثائق المستخدمة   	
في نطاق البحث والتطوير، والتصميم، ومشاريع تطوير البرامج.  



		

)SANTEZ( 3-     برنامج تطوير القطاع الصناعي

لدعم المالي المباشر للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، وتطوير العمليات، وتحسين الجودة، ومشاريع التغيير في 
البيئة التي سيتم تنفيذها عبر شراكات الجامعة:

يمكن أن تكون ميزانية المشروع مدعومة بنسبة تصل إلى 85 في المئة من خالل المنح المباشرة 	
المدة الزمنية للمشروع هي عامين، مع إمكانية تمديدها لمدة 6 شهور 	

يتم دعم اإلنفاق على الموظفين، وتكاليف السفر، والمواد االستهالكية، والمعدات اآللية، واالستشارات،   	
والمشتريات ذات الصلة بالخدمات، ورسوم النقل، والتأمين، والجمارك  

يمكن أن تتم الموافقة على ملف التطبيق في غضون 4 أشهر، وتكون لجنة اإلشراف على المشروع مستقلة 	

TUBITAK 4-     دعم

يقوم TUBITAK )مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا( بمنح أو تعويض النفقات ذات الصلة بأنشطة 
البحث والتطوير وقروض رأس المال لمشاريع البحث والتطوير.

:TUBITAK المشاريع المؤهلة للحصول على حوافز

تطوير المفاهيم 	
البحوث التكنولوجية وبحوث الجدوى الفنية 	

الدراسات المختبرية في التعبير عن المفهوم من خالل إنشاء التصميم 	
دراسات التصميم والتخطيط 	

إنتاج نموذج أولي 	
بناء مرافق تجريبية 	
اختبار عملية اإلنتاج 	

دراسات براءات االختراع والترخيص 	
األنشطة المتعلقة بإزالة مشكالت ما بعد البيع الناتجة عن تصميم المنتجات 	



		

ألقصى  والتطوير  البحث  مختبر  دعم  برنامج   -  1515  TUBITAK
الحدود

ويطبق البرنامج 1515 منظوًرا متكاماًل يمتد تأثيره إلى أبعد من الدراسة المهتمة بمرحلة التأسيس األولية 
لمختبر البحث والتطوير. يقدم برنامج 1515 نموذًجا مالًيا يستند بالكامل على المنح لتغطية ما يصل الى 75 
في المئة من نفقات التشغيل لمختبر البحث والتطوير في تركيا بمبلغ يصل إلى 10 ماليين ليرة تركية عن 

كل عام لمدة 10 أعوام على األكثر.

تتضمن التغطية المقدمة من دعم المنح العناصر التالية:

تكاليف الموظفين 	
تكاليف التشغيل العامة 	

رسوم االستشارات 	

يجب أال تقل نسبة الموظفين الحاملين للجنسية التركية عن 50 في المئة وينبغي أن يكون 3/1 الموظفين 
المشمولة في  الموظفين  للحصول على نفقات  ليكونوا مؤهلين  الدكتوراه،  على األقل حاصل على درجة 

المبلغ اإلجمالي للمنحة.

)TTGV( 5-  قروض مؤسسة تنمية التكنولوجيا التركية

تقدم مؤسسة تنمية التكنولوجيا التركية )TTGV( قروًضا طويلة األمد بدون فائدة لمشاريع البحث والتطوير 
المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتقنيات الصحة، وتقنيات التعليم، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

إن الغرض من هذه القروض هو توفير الدعم المالي لتلك األنشطة التي تهدف إلى تطوير منتجات جديدة 
ذات قيمة تجارية في المجاالت التكنولوجية المذكورة أعاله، أو لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الحالية 

في هذه المجاالت. يشمل نطاق البرنامج التالي:

المدة الزمنية لدعم المشروع هي عام واحد على األقل و3 أعوام على األكثر. 	
الحدود العليا والدنيا لمبلغ الدعم الذي سيتم تقديمه هي 3 مليون دوالر أمريكي و 250,000 دوالر   	

أمريكي على التوالي.  
رسيتم تقديم الدعم بنسبة تبلغ 50 في المئة من جانب مؤسسة تنمية التكنولوجيا التركية و 50 في  	

المئة من مساهمة الشركة في تنسيق المشروع.
مدة استرداد األموال هي 4 أعوام إجمالًيا بعد تنفيذ المشروع، وتشمل فترة سماح لمدة عام واحد.  	



												

دعم الصادرات
نظام معالجة الواردات

إن الهدف من نظام معالجة الواردات هو تمكين جهات التصدير من امتالك مستلزمات اإلنتاج بأسعار السوق 
اتخاذ  المضافة، فضاًل عن  القيمة  الجمركية، بما في ذلك ضريبة  العالمية إلنتاج صادراتها دون أن تخضع للرسوم 

تدابير سياسة تنسيق الشئون التجارية.

1(     يتنازل نظام اإلعفاء المشروط عن تدابير السياسة التجارية والضرائب التي تنتج أثناء استيراد مواد خام غير  
قابلة للتداول، والمواد المساعدة، والحزم، ومعدات التشغيل المستخدمة في إنتاج منتجات التصدير التي     
تخضع لنظام معالجة الواردات. ويطلق عليه اسم النظام المشروط ألن جهة التصدير ينبغي      
أن تضمن من خالل وضع ضمانات للمواد والمعدات المستوردة أنها سوف تُستخدم فقط إلنتاج وتصدير     

المنتجات الخاضعة لنظام معالجة الواردات. سيتم اإلعالن عن الضمان المقدم للمواد والمعدات المضمونة    
عند تصدير المنتج النهائي.  

2(         نظام السداد يتناول سداد قيمة الضرائب التي تم دفعها أثناء عملية استيراد مواد خام قابلة للتداول،   
والمواد المساعدة، والحزم، ومعدات التشغيل المستخدمة في إنتاج منتجات التصدير التي تخضع     
لنظام معالجة الواردات. ويتم سداد قيمة هذه الضرائب عند تصدير المنتج النهائي الخاضع لنظام     
معالجة الواردات. يتم تطبيق تدابير السياسة التجارية على المواد والمعدات المستوردة وعلى     

جميع إجراءات االستيراد مثل اللوائح التنظيمية الفنية في مجال التجارة الخارجية وينبغي أن تكون إجراءات    
التشريعات الموحدة قد اكتملت.  



												

تقييم مجاالت االستخدام

يجب أن يكون من الممكن تحديد ما إذا كان يتم استخدام المواد الخام المستوردة إلنتاج   	
منتجات التصدير.  

ال ينبغي أن يكون للنشاط تأثير سلبي على المصالح االقتصادية للمنتجين في المنطقة   	
الجمركية.  

ينبغي لألنشطة خلق القيمة المضافة ويجب أال يكون للمنتج النهائي تأثير سلبي على   	
القدرة التنافسية في القطاع.  

ينبغي أن يتم بناء الشركة في المنطقة الجمركية بتركيا. 	

مزايا نظام معالجة الواردات

استرداد الرسوم الجمركية بنسبة تبلغ 100 في المئة 	
استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 100 في المئة 	

استرداد ضريبة االستهالك الخاص بنسبة تبلغ 100 في المئة 	
استرداد المبالغ بصندوق دعم استخدام الموارد بنسبة تبلغ 100 في المئة 	

استرداد ضريبة الدمغة بنسبة تبلغ 100 في المئة 	
اإلعفاء من الحصص وتدابير المراقبة: هناك مجموعة من حصص االستيراد تحددها   	

الحكومة لعدد من السلع، ولن يتأثر حاملو شهادات نظام معالجة الواردات بهذه     
الحصص. كما تحدد الحكومة أيًضا أسعار السوق بالنسبة لبعض المنتجات، وتفرض الضرائب    
غير المباشرة على هذه المنتجات استناًدا إلى سعر السوق المحدد، بغض النظر عن السعر    
الذي يدفعه المستورد. سوف يتم إعفاء المشاركون في نظام معالجة الواردات أيًضا من    

مثل تدابير المراقبة هذه.  

وهذا األمر مسموح لعمليات البيع والتسليم في النطاق المحلي  	



أسعار تعرفة إمدادات الطاقة المتجددة

 أسعار تعرفة إمدادات الطاقة
المتجددة المطبقة

 سنت دوالر أمريكي /)
)كيلوواط في الساعة

نوع منشأة اإلنتاج القائمة على موارد الطاقة المتجددة

7.3 منشأة إنتاج الطاقة الكهرومائية

7.3 منشأة إنتاج قائمة على طاقة الرياح

10.5 منشأة إنتاج قائمة على الطاقة الحرارية األرضية

13.3
 منشأة إنتاج قائمة على الكتلة الحيوية )بما في ذلك الغاز

)المتكون تحت سطح األرض

13.3 منشأة إنتاج قائمة على الطاقة الشمسية

الحوافز 
القطاعية

الحوافز المقدمة للطاقة المتجددة

وذات  واإلقليمية،  العامة،  االستثمارية  الحوافز  خطط  توفير  إلى  اإلضافة 
الطاقة،  التي تنطبق على االستثمارات في قطاع  األولوية، واالستراتيجية 
التي  الكهرباء  إنتاج  مجال  في  لالستثمارات  محددة  حوافز  الحكومة  تقدم 

تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

اإلعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 100    	
في المئة  

مخطط تعرفة إمدادات الطاقة المتجددة )FiT( لمدة 10 أعوام 	
توفير مخطط متباين لتعرفة إمدادات الطاقة المتجددة بناًء على نوع    	

المورد  
أقساط إضافية للمكونات الداخلية 	

أولويات االتصال بالشبكة 	
رسوم ترخيص أقل 	

رسوم الترخيص بنسبة 10 في المئة فقط )الترخيص األولي ورسوم    	
الترخيص(  

اإلعفاء من رسوم الترخيص السنوية على مدى األعوام الثمانية    	
األولى من عمليات التشغيل  

اإلعفاءات على التراخيص في ظروف استثنائية 	
وسائل الراحة العملية المختلفة في إعداد المشاريع وامتالك األراضي 	



أسعار إضافية لتعرفة إمدادات الطاقة المتجددة لدعم المحتويات المحلية

مساهمة محليةإنتاج محلينوع المنشأة
)سنت دوالر أمريكي / كيلوواط في الساعة)

 أ-منشأة إلنتاج الطاقة
الكهرومائية

11.3- التوربين

21.0- جهاز توليد الطاقة وإلكترونيات القدرة

 منشأة إنتاج قائمة على
طاقة الرياح

10.8- ريشة المروحة

21,0- جهاز توليد الطاقة وإلكترونيات القدرة

30.6- برج التوربين

 4- جميع المعدات الميكانيكية الموجودة في مجموعة األدوات الدّوارة والمحرك )باستثناء الدفعات المقدمة
1.3.)لمجموعات ريش المروحة وجهاز توليد الطاقة وإلكترونيات القدرة

 منشأة إنتاج قائمة
 على الطاقة الشمسية

الكهروضوئية

10.8- تكامل لوحات الطاقة الكهروضوئية وإنتاج ميكانيكا منشآت الطاقة الشمسية

21.3- وحدات الطاقة الكهروضوئية

33.5- خاليا مكونة لوحدة الطاقة الكهروضوئية

40,6- المحول العاكس

50.5- مادة تعمل على تركيز أشعة الشمس على وحدة الطاقة الكهروضوئية

 منشأة إنتاج قائمة
 على الطاقة الشمسية

المكثفة

12.4- أنبوب تجميع لألشعة

20.6- لوح مزود بسطح عاكس

30.6- نظام تتبع للشمس

41.3- ملحقات ميكانيكية لنظام تخزين الطاقة الحرارية

52.4- ملحقات ميكانيكية لنظام إنتاج البخار الذي يجمع أشعة الشمس على البرج

61.3- محرك الهواء الساخن

70.6- تكامل اللوحات وميكانيكا منشآت األلواح الشمسية

 منشأة إنتاج قائمة على
طاقة الكتلة الحيوية

10.8- خزان بخار القاعدة المميّعة

20.4- خزان بخار السائل أو الغاز

30.6- التحويل إلى الغاز ومجموعة تنظيف الغازات

42.0- توربين البخار أو الغاز

50.9- محرك االحتراق الداخلي أو محرك الهواء الساخن

60.5- جهاز توليد الطاقة وإلكترونيات القدرة

70.4- نظام التوليد المشترك للطاقة

 منشأة إنتاج قائمة على
الطاقة الحرارية األرضية

11.3- توربين البخار أو الغاز

20.7- جهاز توليد الطاقة وإلكترونيات القدرة

30.7- محقنة بخار أو ضاغط الفراغ الهوائي




