
 برنامج دعم الحكومة التركية لإلستثمار باالراضي الزراعية

 وتطوير األرياف 

بالمجال الزراعي  األعمالرجال  و مستثمرينلل بالدعم وتسهيالتمؤخرا قرارات  لحكومة التركيةاتخذت ا

 .واألعمال التجاريةم التنمية الريفية لدع  ,التركيةفي العديد من المدن في  الحيوانية ومشتقاتهاوالثروة 

 .  IPARDالحكومي الدعم الحوافز وويسمى برنامج 

حسب االنظمة  في تركيا في حال توفر الشروط الالزمة لالستثمار األستثماراتويدعم هذا النوع من 

لالستثمارات المتوسطة والصغيرة حيث ان لكل  وهي مخصصة, وزارة الزراعة  نوالقوانين الصادرة م

 نشاط من االستثمار سقف اعال محدد من رأس المال المتداول .

يشملها التي والمدن من قبل الدولة واالنشطة المدعومة  األستثماراتأوال وقبل كل شئ تحقق من نوع  

برنامج الدعم الحكومي .

المدعومة من الحكومة : تثماريةساإل األنشطة

. )االستثمار الزراعي بتربية االبقارالنتاج الحليب واالجبان) التفاصيل في األسفل  -1

. (التفاصيل في األسفلاللحوم الحمراء  )إلنتاج االستثمار الزراعي بتربية االبقار  -2

. (في األسفلالتفاصيل والديك الرومي ) الدجاج لالحم االستثمار في الزراعي لتربية -3

. (التفاصيل في األسفلنتاج البيض )إلاالستثمار الزراعي  -4

. (التفاصيل في األسفل) إلنتاج الحليب وااللبانالمتكاملة بالمنشآت االستثمار  -5

. (التفاصيل في األسفلالمتكاملة للحوم الحمراء  )بالمنشآت االستثمار  -6

. (التفاصيل في األسفل) المتكاملة للدجاج الالحمبالمنشآت االستثمار  -7

. (التفاصيل في األسفل) صيد األسماكالمتكاملة لبالمنشآت  االستثمار -8

. (التفاصيل في األسفل)الفواكة والخضروات المتكاملة لتجميع وتغليف  االستثمار بالمنشآت -9

زراعة النباتات واالعشاب وتشمل : -10

.نباتات الزينة و  ميع انواع  األزهارج •

 .نباتات تسخدم بالمجال الطبي  •

.العسل الطبيعي  إلنتاج االستثمار الزراعي -11

استثمارات االراضي الزراعية بالسياحية الريفية -12

استثمارات االراضي الزراعية لتوفير الطاقة المتجددة -13



اهم المدن التركية الدارجة ضمن برنامج الدعم الحكومي :

** Afyon, Ağrı, Aksaray, kirklareli, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, 

Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 

Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat. 

الحوافز والمعاير لإلستثمارات الزراعية والثروة الحيوانية  :

االستثمارنوع  رقم  نسبة الدعم 
1 

 كمايلي : النسبة المئوية لمجاالت الدعم

 من األغنام 250أو  جاموس 25بقرة،  50أقل من  .للحليب واأللبان 
 من األغنام 250أو  جاموس 25بقرة،  100أقل من  .للحوم الحمراء
من االوز1500أو  4000الديك الرومي ، 25000أقل من  .للدجاج الالحم 

 دجاجة  50.000أقل من انتاج البيض •

40% 

قيمة األراضباستثناء يورو  500.000ار ال يتجاوز مجموع مصروفات االستثم 2  20% 
في نفس المدينة التي يقع االستثمار إذا كان المستثمر يعيش 3  20% 
من النساء إذا كان المستثمر 4  10% 
المتجددةالطاقة إذا كان االستثمار يستخدم  5  10% 



1. االستثمار الزراعي بتربیة األبقار إلنتاج الحلیب وااللبان: 

مبلغ االستثمار المناسب : 

(إجمالي نفقات االستثمار في المرفق. ) يورو 1.000.000، الحد األقصى 20.000 األدنى  الحد  

: معدل الدعم الحكومي 

قيق كامل ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تح70  -٪  60من   يتراوح معدل الدعم لهذا النوع من االستثمار •

وهذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستقوم الحكومة بسداد ما يتراوح  الشروط من الالئحة لنظام الدعم الحكومي ,

 االستثمارات المنفقة على المشروع .٪ من إجمالي مصاريف 70الى  60 من

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

 النفايات.

شروط الدعم والمتطلبات : 

النتاج  للحليب وااللبان األبقارمن   120، الحد األقصى 20الحد األدنى  -1

ز / األغنامالماع 500، الحد األقصى 50الحد األدنى  -2

حوافز اخرى يشملها الدعم : 

.الخاصة باالستثمار  اإلنشائيةاألعمال استراجاع تكاليف البناء و -1

. مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

. المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

. المشروع االستثمارياسترجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن  -4

نظام الدعم من قبل ب على المستثمر او الشركة التسجيل ب، يج واعتمادها حوافزاللحصول على لتقديم طلب ا: مالحظة 

ويتطلب هذا النوع من  يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة  .وزارة الزراعة في تركيا 

 وذلك بتعين مدير مختص بهذا النوع من االستثمار . بهذا المجال والدراية الكاملةاالستثمار وجود خبرة سابقة 



نتاج اللحوم الحمراء :إلالزراعي  اإلستثمار .2

 مبلغ االستثمار المناسب :

(إجمالي نفقات االستثمار في المرفق. ) يورو 1.000.000، الحد األقصى 20.000 األدنى  الحد

الحكومي  :معدل الدعم 

قيق كامل ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تح70  -٪  60يتراوح معدل الدعم لهذا النوع من االستثمار من   •

وهذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستقوم الحكومة بسداد ما يتراوح  الشروط من الالئحة لنظام الدعم الحكومي ,

 االستثمارات المنفقة على المشروع .٪ من إجمالي مصاريف 70الى  60 من

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

 النفايات.

  شروط الدعم والمتطلبات :
األبقار 250، والحد األقصى 30الحد األدنى   -1

جاموس 50، والحد األقصى 10الحد األدنى  -2

الماعز / األغنام 500، الحد األقصى 100الحد األدنى  -3

حوافز اخرى يشملها الدعم : 
الخاصة باالستثمار . اإلنشائيةاستراجاع تكاليف البناء واألعمال  -1

. مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها . النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

. استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

نظام الدعم من قبل على المستثمر او الشركة التسجيل ب ، يجب واعتمادهالحصول على الحوافز لتقديم طلب ا: مالحظة 

ويتطلب هذا النوع من  يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة  وزارة الزراعة في تركيا .

 االستثمار وجود خبرة سابقة بهذا المجال والدراية الكاملة وذلك بتعين مدير مختص بهذا النوع من االستثمار .

: تربية الدجاج الالحم ب االستثمار .3

  مبلغ االستثمار المناسب:

يورو 500.000، الحد االقصى 20.000الدجاج الالحم والديك الرومي . الحد األدنى الدواجن , وتشمل  -1

شامال جميع  تكاليف المنشأة .

يورو شامال جميع  تكاليف المنشأة . 250.000، الحد االقصى   20.000الحد االدنى   , األوز -2



معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تح70  -٪  60النوع من االستثمار من  يتراوح معدل الدعم لهذا  •

وهذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستقوم الحكومة بسداد ما يتراوح  الشروط من الالئحة لنظام الدعم الحكومي ,

 االستثمارات المنفقة على المشروع .٪ من إجمالي مصاريف 70الى  60 من

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10دعم إضافي بنسبة  هناك •

 النفايات.

 شروط الدعم والمتطلبات :

50,000، والحد األقصى 5000الحد األدنى )الدجاج الالحم (  -1

8000، والحد األقصى 1000الحد األدنى )الديك الرومي (  -2

3000, والحد األقصى  350)األوز ( الحد األدنى  -3

فز اخرى يشملها الدعم : حوا

استراجاع تكاليف البناء واألعمال األنشائية الخاصة باالستثمار . -1

. مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها . النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

. استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

نظام الدعم من قبل على المستثمر او الشركة التسجيل ب ، يجب واعتمادهالحصول على الحوافز لتقديم طلب ا: مالحظة 

ويتطلب هذا النوع من  يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة  وزارة الزراعة في تركيا .

 االستثمار وجود خبرة سابقة بهذا المجال والدراية الكاملة وذلك بتعين مدير مختص بهذا النوع من االستثمار .

البيض : إلنتاجالزراعي  اإلستثمار .4

 مبلغ االستثمار المناسب :

االستثمار في المرفق.(يورو ) إجمالي نفقات  1.000.000، الحد األقصى 20.000لحد األدنى  ا

معدل الدعم الحكومي  :

•

.

•

 یتراوح معدل الدعم لھذا النوع من االستثمار من    ٪60-70  ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تحقیق كامل 
الشروط من الالئحة لنظام الدعم الحكومي , وھذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستقوم الحكومة بسداد ما یتراوح 

٪ من إجمالي مصاریف االستثمارات المنفقة على المشروع    من 60 الى 70
 ھناك دعم إضافي بنسبة 10٪ لنظام إدارة النفایات في المنشأة وھذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 

النفایات. 



 شروط الدعم والمتطلبات : 
دجاجة 100,000، والحد األقصى 20,000دنى الحد األ -1

: حوافز اخرى يشملها الدعم 
.الخاصة باالستثمار استراجاع تكاليف البناء واألعمال اإلنشائية  -1

. مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

. المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

المشروع االستثمارياسترجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن  -4

 5- اإلستثمار بالمنشآت المتكاملة إلنتاج الحليب واألجبان :

: مبلغ االستثمار المناسب
يورو 3.000.000الحد األقصى  ، 30.000الحد األدنى ومشتقاتها  الحليبلتجميع الخاصة مرافق ال -1

يورو 1.000.000حد األقصى ، وال30.000الحد األدنى  الحليب ومشتقاتها  وتغليف تعبئةالمرافق الخاصة  -2

معدل الدعم الحكومي  : 

قيق كامل ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تح70  -٪  60يتراوح معدل الدعم لهذا النوع من االستثمار من   •

وم الحكومة بسداد ما يتراوح وهذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستق الشروط من الالئحة لنظام الدعم الحكومي ,

 االستثمارات المنفقة على المشروع .٪ من إجمالي مصاريف 70الى  60 من

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

 النفايات.

شروط الدعم والمتطلبات :
طن 70طن , الحد األقصى  10للحد األدنى القدرة اليومية  , ومشتقاتها الحليب تجميعمرافق  -1

طن 70األقصى القدرة اليومية الحد ومشتقاتها  حليبلل والتغليف التعبئةمرافق  -2

: حوافز اخرى يشملها الدعم 
الخاصة باالستثماراستراجاع تكاليف البناء واألعمال اإلنشائية  -1

االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةمصروفات استرجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

.استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

الى الدول , وال يشمل هذا البرنامج التصدير  ر للشركات المتوسطة والصغيرة يقتصر هذا النوع من االستثما: مالحظة 

 نظام الدعمعلى المستثمرين او الشركة التسجيل ب يجب  واعتمادهالحصول على الحوافز ولتقديم الطلب وا  ,روبية واال

 .من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات  



6- اإلستثمار بالمنشآت المتكاملة إلنتاج اللحوم الحمراء : 

مبلغ االستثمار المناسب :
 يورو من إجمالي نفقات االستثمار 3.000.000، الحد األقصى 30.000الحد األدنى 

معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل ٪  من إجمالي االستثمار استنادا على تح70  -٪  60يتراوح معدل الدعم لهذا النوع من االستثمار من    •

وهذة النسبة ال تشمل تكلفة األراض , وستقوم الحكومة بسداد ما يتراوح  الالئحة لنظام الدعم الحكومي , الشروط من

 االستثمارات المنفقة على المشروع . ٪ من إجمالي مصروفات70الى  60 من

ت نظام إدارة ٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقا10هناك دعم إضافي بنسبة  •

 النفايات.

شروط الدعم والمتطلبات :.
بقرة ,  30  للحد األدنى يوميا يجب أن تكون القدرة  ,والجاموس  منشأة ذبح وتقطيع االبقار  -1

 . ي اليوم الواحدبقرة ف 500 الحد االقصى    

، 50الحد األدنى  القدرة اليومية يجب أن يكون , / الماعز األغنام ذبح وتقطيع  منشأة -2

في اليوم الواحد  4000األقصى  الحد  

طن . 5الى  يوميا كيلو  500ادنى حد  اللحوم الحمراء وتغليف تجميع وتعبئةقدرة المنشأة لوينبغي أن تكون  -3

: حوافز اخرى يشملها الدعم 
الخاصة باالستثمارواألعمال اإلنشائية  بناءالاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

البرنامج التصدير الى  يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة فقط  , وال يشمل هذا: مالحظة 

نظام على المستثمرين او الشركة التسجيل ب يجب  واعتمادهالحصول على الحوافز ولتقديم الطلب وا  الدول االوروبية ,

 .من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات   الدعم

7- األستثمار بالمنشأت المتكاملة للدجاج الالحم : 

 مبلغ االستثمار المناسب :

يورو من إجمالي نفقات المرافق 3.000.000، الحد األقصى 30.000الحد األدنى   



معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي   %50ثمار يصل الى لهذا النوع من االست معدل الدعم  •

من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل كوميالشروط الالئحة لنظام الدعم الح

 . االستثمارات المنفقة على المشروع  من إجمالي مصروفات

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

النفايات.

تطلبات :شروط الدعم والم
في الساعة. 5.000، الحد األقصى 1.000 ال تقل عن يجب أن تكون السعة كل ساعة الدواجن ذبح وتقطيع  -1

في الساعة 1.000، كحد أقصى  100 ال تقل عن  . يجب أن تكون سعة كل ساعةذبح وتقطيع الديك الرومي / األوز  -2

: حوافز اخرى يشملها الدعم 
واألعمال اإلنشائية الخاصة باالستثمار بناءالاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة فقط  , وال يشمل هذا البرنامج التصدير الى يقتصر هذا النوع من : مالحظة 

نظام على المستثمرين او الشركة التسجيل ب يجب  واعتمادهالحصول على الحوافز ولتقديم الطلب وا  الدول االوروبية ,

 .من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات   الدعم

8- االستثمار بالمنشآت المتكاملة لصيد األسماك :

مبلغ االستثمار المناسب
يورو من إجمالي نفقات المرافق 500.000، والحد األقصى 50.000الحد األدنى 

معدل الدعم الحكومي  : 

الشروط قيق كامل استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي % 65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم  •

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

 . االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

إدارة  ٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام10هناك دعم إضافي بنسبة  •

النفايات.

شروط الدعم والمتطلبات :

 سنةطن /  200والحد األقصى  ، طن / سنة 10 للطاقة االنتاجية  الحد األدنى



حوافز اخرى يشملها الدعم  : 
 . الخاصة باالستثمارواألعمال اإلنشائية بناء الاستراجاع تكاليف  -1

المعماريةمصروفات االستشارات الهندسية والخدمات استرجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

: انوع السمك الدارجة ضمن برنامج الدعم 

جثم، سمك البايك الشمالي، لغيس، ساندر لوسيوبيركا، , سمك السلور, جراد البحر, االكارب كومور سمك السلمون ,

 البلطي، سمك الحفش، ثعبان البحر األوروبي، بلوفيش، كالرياس الزيرا، إكتالوروس سب.

Trout, Commor carp, catfish, crawfish, frog, algaes, sander lucioperca, perch, northern pike, 

tilapia, sturgeon, european eel, bluefish, clarias lazera, ictalurus sp. 

، حصول على هذا النوع من الدعم يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة فقط  ولل   :مالحظة 

.موظف  50, وعدد الموظفين بالشركة ال يتجازو ليرة تركي  مليون 8ان ال تزيد المبيعات السنوية عن يجب 

 جدول المعاير والدعم للمنتجات الزراعية وصيد االسماك:  

NO CRITERIA INCENTIVE RATE 

 %40 إذا كان مقدم الطلب شركة نشطة حاليا 1

 %25 إذا كان مقدم الطلب عضوا مسجل بهيئة الصناعة والتجارة  2

ليرة تركية 3.000.000إذا كانت االستثمارات أقل من  3  20% 

المتجددة أو إدارة النفاياتإذا كانت االستثمارات مدعومة بنظام الطاقة  4  15% 

9- اإلستثمار الزراعي للمنشآت المتكاملة لتجميع وتغليف الفواكة والخضروات : 

: مبلغ االستثمار المناسب
نفقات المرافق يورو من إجمالي 1.250.000د األقصى ، الح30.000لحد األدنى ا

معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل الشروط استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي % 65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم  •

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

 . االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10ضافي بنسبة هناك دعم إ •

النفايات



شروط الدعم والمتطلبات :
متر مكعب 10.000 اليقل عن للتخزين بحجم يجب توفير مستودعات باردة 

: افز اخرى يشملها الدعم حو
واألعمال اإلنشائية الخاصة باالستثمار . بناء الاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة فقط  , وال يشمل هذا البرنامج التصدير الى يقتصر هذا النوع من : مالحظة 

نظام على المستثمرين او الشركة التسجيل ب يجب  واعتمادهالحصول على الحوافز ولتقديم الطلب وا  الدول االوروبية ,

 .من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات   الدعم

10- االستثمار بزراعة  الزهور - النباتات - االعشاب الطبية :

:مبلغ االستثمار المناسب
يورو من إجمالي نفقات المرافق 500.000، والحد األقصى 5.000الحد األدنى 

معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل الشروط استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي   %65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم  •

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

 . االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

ة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة ٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالح10هناك دعم إضافي بنسبة  •

النفايات

شروط الدعم والمتطلبات :
 ناطق المحددة من قبل الدولةحسب الم مترمربع 10,000ن يقام المشروع على ارض زراعية ال تقل مساحتها عن يجب ا

 ويتم زراعة انواع محددة من الزهور والنباتات المطلوبة ضمن برنامج الدعم الحكومي .

: اخرى يشملها الدعمحوافز 
واألعمال اإلنشائية الخاصة باالستثمار . بناء الاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

االستثمارياسترجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع  -4

يجب للحصول على هذا النوع من الدعم ،  يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة , و  :مالحظة

 .موظف  50مليون ليرة تركي , وعدد الموظفين بالشركة ال يتجازو  8المبيعات السنوية عن  تزيد ان ال



11- االستثمار الزراعي إلنتاج العسل الطبيعي : 

: مبلغ االستثمار المناسب
يورو من إجمالي نفقات المرافق 500.000، والحد األقصى 5.000الحد األدنى 

معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل الشروط استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي % 65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم  •

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

 . االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

. النفايات

متطلبات :شروط الدعم وال 
من خاليا النحل  500، والحد األقصى خلية نحل  30الحد األدنى 

: حوافز اخرى يشملها الدعم  
استراجاع تكاليف البناء واألعمال اإلنشائية الخاصة باالستثمار .  -1

استرجاع مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعمارية -2

والنفقات المترتبة عليهااسترجاع تكاليف شراء اآلالت والمعدات  -3

استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

للحصول على هذا النوع من الدعم يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة , و  :مالحظة

 50مليون ليرة تركي , وعدد الموظفين بالشركة ال يتجازو  8المبيعات السنوية عن  تزيد يجب ان ال،  الحكومي 

 .موظف 

12- استثمار األراضي الزراعية بالسياحة الريفية : 

 مبلغ االستثمار المناسب :

يورو من إجمالي نفقات المرافق 500.000، والحد األقصى 5.000الحد األدنى   

معدل الدعم الحكومي  :

قيق كامل الشروط استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي   %65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم  •

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

  .االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

٪ لنظام إدارة النفايات في المنشأة  وهذة النسبة صالحة فقط إلجمالي نفقات نظام إدارة 10هناك دعم إضافي بنسبة  •

النفايات



شروط الدعم والمتطلبات : 
صالحة لإليجار في اوقات المواسم الصيفية  رسانيةذا النوع من االستثمار بناء سكن ريفي من بيوت خشبية او خيتطلب له 

.  غرفة 25عن  اليتجاوز عدد الوحدات السنكية  ويشترط أن والشتوية ,

: حوافز اخرى يشملها الدعم 
الخاصة باالستثمار البناء واألعمال اإلنشائيةاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

.استرجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن المشروع االستثماري -4

13- استثمارات األراضي الزراعية لتوفيرالطاقة المتجددة : 

 مبلغ االستثمار المناسب :

من إجمالي نفقات المرافقيورو  500.000، والحد األقصى 5.000الحد األدنى   

معدل الدعم الحكومي  : 
قيق كامل الشروط استنادا على تح التكاليف المدفوعةمن إجمالي   %65لهذا النوع من االستثمار يصل الى  معدل الدعم

من إجمالي من م الحكومة بسداد هذة النسبة , وستقو تكلفة األراض وهذة النسبة ال تشمل الالئحة لنظام الدعم الحكومي

 .االستثمارات المنفقة على المشروع  مصروفات

  شروط الدعم والمتطلبات :

, ويشترط  أن تكون محطة إنتاج الكهرباء 1MW واط   واحد ميجايتطلب هذا النوع من االستثمارات انتاج طاقة ال تقل عن 

 . مرتبطة بشركات الكهرباء في تركيا للحصول على الدعم واعادة بيعها للحكومة

حوافز اخرى يشملها الدعم  : 
الخاصة باالستثمار بناء واألعمال اإلنشائيةالاستراجاع تكاليف  -1

مصروفات االستشارات الهندسية والخدمات المعماريةاسترجاع  -2

المترتبة عليها النفقاتواآلالت والمعدات استرجاع تكاليف شراء  -3

.المشروع االستثمارياسترجاع  نفقات الطاقة المتجددة المستخدمة ضمن  -4

 مدعومة :انواع مصادر الطاقة ال

أنظمة الطاقة الشمسية -1

انظمة الرياح -2

الوقود الحيوي -3

الطاقة الحرارية -4



الحكومي للحصول على هذا النوع من الدعم يقتصر هذا النوع من االستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة , و: مالحظة 

. وينبغي موظف  50مليون ليرة تركي , وعدد الموظفين بالشركة ال يتجازو  8المبيعات السنوية عن  تزيد يجب ان ال،  

ركات الصغيرة شالحكومية للبوابة اليجب تسجيل جميع المتقدمين في  ثمارات في المناطق الريفية. أيضاالقيام باالست

والمتوسطة .

هناك دعم وحوافز أخرى تقدمها وزارة االقتصاد للمستثمرين بالمجاالت الصناعية  وتشمل •

العديد من الحوافز مثل إسترجاع رأس المال , تخفيض الضرائب المترتبة على المصنع , 

 االعفاء من الضرائب للمكائن والمعدات الصناعية , تقليل ضرائب الموظفين ,,, وغيرها 

الستثمار الصناعي ومناقشته مع المسؤولين للوصول الى أفضل برنامج يمكننا تحليل نوع ا•

  حافز لتطبيقة على ارض الواقع .




