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بولو قلب الطبیعة 
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االحصائیات االساسیة 

یحیط بمدینة بولو البحر االسود ومدینة زونجولداك من الجھة الشمالیة ومدینة كارابوك 

وشانكاري من الشــــرق ومدینة انقرة ومدینة اسكي شھیر من الجنوب ومدینة بیالجیك 

وسكاریا من الغرب. وھي تملك موقع ذات اھمیة استراتیجیة بســبب وقوعھا عند نقطة 

تتوسط الطریق بین انقرة واسطنبول. 

بولو 

283.496عدد السكان  نسمة 

عدد السكان 
والمساحة 
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االقتصاد 

الموقع الجیو – 
استراتیجي 

34الكثافة السكانیة:  شخص/ كلم المربع 

8.458المساحة:  كلم مربع 

%0.6 من الناتج المحلي االجمالي لتركیا 

539,186قیمة الصادرات  ملیون دوالر 
( 2012(غرفة التجارة والصناعة في منطقة بولو 

528,576قیمة الواردات  ملیون دوالر 
( 2012(غرفة التجارة والصناعة في منطقة بولو 
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3 بولو 

این تقع مدینة بولو؟. 

25ان مدینة بولو ھي مدینة تملك قدرة سوق یبلغ عدد زبائنھ  ملیون شخص وھي تربط العاصمة انقرة باكبر مدینة في تركیا وھي 

اسطنبول، على بعد مسافة ساعتین. 



8.458 كلم مربع 
283.496 نسمة 

9 مناطق
13 بلدیة 
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بولوالبنیة االداریة لمدینة  
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B�lec�k

مطار اسان بوغا الدولي 

مطار اتاتورك الدولي 

مطار صبیحة جوكشان الدولي

مطار جنكیز طوبال

مطار بورصا یني شھیر

مطار اسكي شھیر االناضول

منطقة المرفأ لخلیج ازمیت 

منطقة المرفأ حیدر باشا 

مرفأ كاراسو

مرفأ ایراغلي 

مرفأ زونجولداك 

طریق سكة الحدید بین
 انقرة – اسطنبول 

طریق سكة الحدید بین از
میت – ادا بازاري 

طریق سكة الحدید الذي سینشأ بین
 كاراسو- ادا بازاري

طریق سكة الحدید التي سینشأ على
 طول غرب منطقة البحر االسود 

عابر خلیج ازمیت والطریق الرابط
 معھ بین اسطنبول – بورصا – ازمیر

 الذي سیتم انشائھ

D-100خط النقل البحري السریع 

(TEM)

طریق شمال مرمرة الذي سیتم بنائھ
 والمرتبط بالجسر الثالث الذي سینشأ

 على مضیق اسطنبول

D-130

الخطوط الخارجیة للحافالت البحریة 

Yalova

نقل

الطریق السریع االوروبي 



اسطنبول 

بولو 

انقرة 

	190 كلم
260	كلم
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القرب من المدن الكبیرة 



مؤشر التنوع في الصادرات
 (وزارة االقتصاد، 2011)

مؤشر التنمیة االجتماعیة للمدن 
(مصرف ایش بنكسي، 2010)

9

29
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مؤشر التنافس
 (2009 ، EDAM مركز) 

بولو6

7 بولو 

بولووضع مدینة  في تركیا 

بولو35

بولو

بولو بولو11

مؤشر التطور للمدن 
(مصرف ایش بنكسي، 2010)

مؤشر التطو االجتما�� – االقتصادي ر
(وزارة التنمیة، 2011)



 المدن 
%65

 القرى 
%35

 النساء 
%50,4

 الرجال
%49,6

نمسة  283.496 عدد السكان: 
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8.458المساحة:  لكم مربع 
34الكثافة السكانیة:  شخص / كلم المربع 

بولوالحیاة في مدینة  



72مرافق االقامة  :

8.500 :

312.096 :

43.677 :
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االقامة في مدینة بولو 

قدرة االستیعاب بالسریر

عدد السیاح المحلیین الذین یدخلون الى المدینة 
(عدد لیالي االقامة )

عدد السیاح االجانب الذین یدخلون الى المدینة 
(عدد لیالي االقامة)
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الحیاة الثقافیة في مدینة بولو 

المدینة التي تعیش مع التاریخ 
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اسمھ االصلي: علي روشان / ھو احد القادة الشعبیین في بولو في القرن السادس عشر وھو رمز للكفاح والحریة 

11 بولو 

كوراوغلو بطل خالد 
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النسیج المعماري القدیم في مدینة بولو 
390 اثر دیني – ثقافي   -  ابنیة اثریة اداریة٧ ابنیة  -   ابنیة عسكریة تاریخیة    -   منازال تاریخیا بمعماریة تقلیدیة   7 5  144

 7  3 ساحات طبیعیة      73  ساحات اثریة مدنیة   -   مرقع اثري    - 

الثروة االثریة 
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•  

13 بولو 

منظمات المجتمع المدني في بولو 

523 فرعا من الجمعیات الفعالة وفروع الجمعیات 

168 وقفا و فرعا لنقابة و تنظیم حزبي  30 29

اتحاد الحرفیین والفنیین في بولو،؛ اتحاد بست وعشرین عضوا 

غرفة التجارة والصناعة في بولو 

جمعیة الصناعیین ورجال االعمال في بولو 

شبكات التعاون

شبكة الجامعات في منطقة غرب البحر االسود

شبكة التعاون لرجال االعمال 

شبكة التعاون للنساء المستثمرات 

شبكة التعاون للشباب المستثمرین 

شبكة التعاون بین الجامعات 

شبكة التعاون السیاحي 

شبكة التعاون لالتحاد االوروبي 

مجلس المدینة 

اللجنة الشبابیة

اللجنة النسائیة 

لجنة المعاقین 

لجنة االطفال 

المدینة الرائدة في مفھوم المجتمع المدني 
یظھر عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني فعالیاتھ في مدینة بولو وبعض ھؤالء المنظمات 

اصبحت الرائدة الحقیقة في مجالھا؛ 

وقف جامعة عزت بایسال: ھو الوقف االول الذي یبني جامعة رسمیة في تركیا 

وقف المحسنین في بولو : ھو الوقف الذي اكسب تركیا نموذج االحسان 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



www.investinbolu.gov.tr

الجامعة الرسمیة االولى في تركیا المدعومة من قبل وقف؛ 

ABANT	I�ZZET	BAYSAL	

U� N I� V E R S I� T E S I�

1992

بولو 14

جامعة ابانت عزت بایسال 

11 كلیة 

4 معاھد 

6 مدارس تعلیم عالي

6 مدارس تعلیم عالي

25.000 طالبا

1.939 اكادیمي

مراكز البحث والتطویر واالبتكار 
مراكز البحث والتطویر واالبتكار 

12 شركة للبحث والتطویر

1.290طلبات حق الملكیة الصناعیة بلغت في  عاما االخیرین:  طلبا  11

2002  ارتفعت نسبة الطلبات للحصول على براءة االختراع بالمقارنة مع عام   % 300

26مدینة بولو تحتل المرتبة  في تركیا في طلبات الحصول على براءة االختراع

•  

•  

•  

•  

•  

جامعة ابانت عزت بایسال 
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3 مستشفیات رسمیة و  مستشفیات خاصة  9

تجربة في العالج الفیزیائي لمدة 50 عاما 

597

73

625

248

664

1.414

475

200

15 بولو 

الخدمات الصحیة في مدینة بولو 

مستشفى االبحاث والكلیة الطبیة التابعة لجامعة ابانت عزت بایسال 

مستشفیین مختصین (العالج الفیزیائي واالمراض النفسیة )

مركز العنایة بالفم واالسنان 

مستشفى كلیة طب االسنان 

مستشفى االبحاث للعالج الفیزیائي التابعة لجامعة ابانت عزت بایسال  •  

•  

•  

•  

•  

•  

الرسمیة + جامعة ابانت عزت بایسال + الخاصة 

عدد االطباء 

عدد اطباء االسنان 

عدد الممرضات 

عدد القابالت القانونیات 

عدد موظفي القطاع الصحي 

عدد االسرة 

عدد المرضى لكل طبیب

عدد المرضى لكل سریر 

جمعیة السیاحة الطبیة في بولو 
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یدي جوالر

احد االماكن النادرة في العالم التي یشھد فیھا المواسم االربعة 

بولو 18

63 % من ساحات الغابات 

انظمة التنقیة العصریة 

حجم منخفض من االنبعاثات 

مناخ برطوبة منخفضة 

تاثیر المصایف 

•  

•  

•  

•  

•  

ابانت 

النوعیة العالیة للھواء العلیل في مدینة بولو 
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قلب  الطبیعة بولو

17 بولو 

قلب  الطبیعة بولو

قلب  الطبیعة بولو قلب  الطبیعة بولو قلب  الطبیعة بولو قلب  الطبیعة بولو قلب  الطبیعة بولو
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جولجوك

بولو 20

بولوالسیاحة في مدینة  

مخیم الكشافة في اال داغ

كارتال كایا 

بحیرة ابانت 

مودورنو

جولجوك
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GEREDE-ESENTEPE

19 بولو 

 بولوالسیاحة الشتویة في 

ساحة السیاحة الشتویة اركوت 

جارادا / اسان تابیھ قبرصجیك اال داغ كارتال كایا  - - -

كارتال كایا قبرصجیك 

اال داغ جارادا / اسان تابیھ 
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مركز السیاحة الطبیة والمیاه الساخنة كاراجا سو 

بولو 20

مركز المؤترات والطبیعة في ابانت 
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 ریاضة الفرق - ریاضة الطبیعة - الریاضة -  الحركات القصوى  

21 بولو 

السیاحة الریاضیة في مدینة بولو
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توزیع القطاعات في االقتصاد 

االخشاب: 17.1 %  1المناجم: %5.3 6

الكھرباء: 3.7 %  2االالت: %1.6 7

المواد الغذائیة: %29.4 3المعادن: 18.2 %  8

االنشاءات: %4.8 4النسیج: %9.6 9

الكیمیاء: %3.2 5االخرى: %7 10

1

2
3

4

5

6

7 8

9

10

الشركات

391الشركات المساھمة 

2.233

1.139

234

4.009

(ملیون دوالر) حجم التجارة الخارجیة 

التصدیر

539,2

االستیراد

528,6

المجموع 

1067,8

بولو 22

 بولواالقتصاد في 

الصناعة والتجارة 

الشركات المحدودة 

الشركات الشخصیة 

الشركات االخرى 

المجموع 
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2

1

3

4

5
6

7

1

2

3
45

الصادرات 

االتحاد االوروبي – 27         

امریكا   

االخرى         

اسیا          

القوقاز     

1

2

3
45

2

1

3

4

5
6

7

توزیع الواردات وفقا للبلدان 

الواردات 

االتحاد االوروبي – 27    

الشرق االوسط             

منطقة القوقاز              

الشرق االقصى في اسیا   

االخرى    

افریقیا   

امریكا  

توزیع الصادرات وفقا للبلدان 

47 % 1

22 % 2

9 % 3

8 % 4

7 % 5

4 % 6

3 % 7

79 %

10 %

6 %

4 %

1 %

1

2

3

4

5

23 بولو 
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•  الطاقة: 459.9 ملیون لیرة تركیة (85.3%)

• التصنیع: 55.062 ملیون لیرة تركیة (10.2%)

عدد التحفیزات لالستثمارات الموثقة (2012)

عدد التحفیزات لالستثمارات الموثقة (2013)

قیمة التحفیزات لالستثمارات الموثقة (2012)

 

•  التصنیع: 216.87 ملیون لیرة تركیة (51.2%)

•  الزراعة والثروة الحیوانیة: 79.14 ملیون لیرة تركیة (18.7%)

•  الطاقة: 70.16 ملیون لیرة تركیة (16.5%)

423.948.979 لیرة تركیةقیمة التحفیزات لالستثمارات الموثقة (2013)

 538.896.538 لیرة تركیة

19

14

القطاعات التي حصلت على اكثر االستثمارات عام 2012 

القطاعات التي حصلت على اكثر االستثمارات في فترة ینایر-یونیو عام 2013

بولو 24

التحفیزات لالستثمارات الموثقة 

احصائیات االستثمارات ذات التحفیزات الموثقة في مدینة بولو 
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التنمیة االقتصادیة القابلة لالستمرار 

قوة العمل بالنوعیة العالیة والمثمرة 

•  حجم التجارة الخارجیة 1.068 ملیار دوالر عام 2012

•  الحاصل الفردي المترفع في العشرین عاما المنصرمین 

•  المرتبة السادسة في مؤشر الحیویة لالقتصاد 

•  13 مدرسة فنیة 

•  6 مدارس تعلیم عالي

•  جامعة ابانت عزت بیسال (11 كلیة)

•  وقف ایلجنكان

•  المدینة التقنیة التابعة لجامعة ابانت عزت بیسال 

•  معاملة عادلة مع جمیع المستثمرین 

•  ضمانة النقل

•  التحكیم الدولي

جو استثماري تنافسي 

25 بولو 

؟.   بولولماذا مدینة
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الموقع المركزي

البنیة التحتیة 

•    4 مناطق صناعیة منظمة 

•    4 مناطق صناعیة صغیرة 

•    امكانیة االمداد بالغاز الطبیعي

•    مرافق تكریر المیاه العادمة 

İstanbulİstanbul

İstanbul

İstanbulAnkara

تقع على الطریق الرابط بین اسیا واوروبا  

الوصول السھل الى المرافئ والمطارات الدولیة  

موقع قریب من مصادر المواد الخامة كالحدید –  

الفوالذ والمواد الغذائیة واالنشاءات 

سوق بقدرة 25 ملیون زبون قریب منھا على بعد  

مسافة ساعتین

بولو 26

بولو 
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الضرائب المخفضة والتحفیزات 

القطاعات الصاعدة 

27 بولو 

   •  المواد الغذائیة 

   •  السیاحة 

   •  الدعم اللوجستي

   •  قطاع الجلدیات 

   •  قطاع صناعة المعادن 

   •  قطاع الدواجن 

   •  المنتجات الخشبیة 

   •  الصحة 

•  تخصیص المناطق 

•  تخفیض الضریبة 

•  دعم حصة صاحب العمل في مستقطعات الضمان
 االجتماعي

•  تطبیق االستثناء في الضریبة على القیمة المضافة

•  االعفاء من الضریبة  الجمركیة 
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مشروع انتاج الطاقة الحاصل على الجوائز 

مرفق انتاج الطاقة من ساحة تخزین النفایات الصلبة لبلدیة بولو 

المحطة الحرارة جوینوك (اكسا)

•  بدأت اعمال االنشاءات في البنیة التحتیة للمطار 

بولو 28

البنیة التحتیة المتطورة 

•  اسس بنموذج البناء - التشغیل-نقل الملكیة

•  بلغت كلفة التاسیس 3 ملیون دوالر

•  القدرة االنتاجیة 1.5 میغاواط /ساعة وھو یغذي حالیا 1000 
منزل بالكھرباء 

•  حصل على جائزة في المسابقة بعنوان " المدن القابلة للعیش والجمیلة" 

•  یملك قدرة فصل نفایات یومیة تبلغ 300 طن وینقذ االف االشجار من 
القطع بفضل االوراق المستعملة المجمعة.

  •  قدرة استعمال فحم تبلغ ملیون و800 الف طن في العام 

  •  یھدف النتاج ملیارین و25 ملیون كیلو واط في الساعة من الكھرباء

  •  سیدخل في الخدمة عام 2014 

  •  استثمار بقیمة 58٠ ملیون لیرة تركیة 

المطار 

المدینة التقنیة التابعة لجامعة ابانت عزت بایسال

    ھدف االستعمال: 
 •  ضمان التعاون بین الجامعة ومؤسسات االبحاث وقطاعات االنتاج 

 •  تحویل المعلومة التكنولوجیة الى سلعة تجاریة 

 •  خلق المجاالت االستثماریة المكثفة في التكنولوجیا 

 •  تسریع عملیة دخول راس المال االجنبي الذي سیضمن التكنولوجیا المتقدمة
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ساحات االستثمارات في مركز كارا شایر لریاضة األولمبیاد منطقة التطویر والحفاظ على الثقافة الجبلیة والسیاحة في كور اوغلو 

االستثمارات في مجال السیاحة الشتویة اركوت مركز السیاحة الطبیة والمیاه الساخنة كاراجا سو

استثمارات في تربیة الدواجن  استثمارات المؤتمرات والطبیعة في ابانت

29 بولو 

 بولوساحات االستثمارات في 
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•   مدینة بولو لعبت دورا مھما جدا في وصول تركیا الى 

ھذا الموقع في مجال لحوم الدواجن

• نموذج تصنیع بعقد مثالي 

• مفھوم تصنیع ونوعیة بالمقاییس العالمیة 

• توظیف بحجم 12.000 شخص 

• وسط استثماري جذاب للمستثمرین 

•   مدینة بولو تلبي حاجة تركیا من لحم دیك الحبش بنسبة 

%30 و27 % من لحم الدجاج 

بولو 30

عاصمة الثروة الحیوانیة من الدواجن 
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المنطقة الصناعیة المنظمة في بولو للصناعات الھجینة والنسیج

یوجد ٤ مناطق صناعیة منظمة واثنین منھا فعالة 

•  المنطقة الصناعیة في بولو المختصة بالصناعات الھجینة والنسیج (فعالة)

•   المنطقة الصناعیة في جارادا (فعالة)

•   المنطقة الصناعیة المنظمة في جارادا المختصة بالجلدیات 

•   المنطقة الصناعیة المنظمة في یني شاغ 

•   فرصة توظیف 3320 شخصا 

•   صناعة االخشاب وصناعة المعادن والصناعة الكھربائیة 

وصناعة النسیج وصناعة الزجاج بشكل عام

•   مساحة تبلغ 147 ھكتارا 

•   92 قطعة ارض صناعیة 

•   62 قطعة ارض صناعیة مخصصة 

•   47 قطعة ارض صناعیة لإلنتاج 

•   فرصة توظیف 244 شخصا 

•   صناعة االخشاب وصناعة النسیج وصناع االالت بشكل عام 

•   مساحة تبلغ 100 ھكتار 

•   51 قطعة ارض صناعیة 

•   38 قطعة ارض صناعیة مخصصة 

•   11 قطعة ارض صناعیة لالنتاج 

المنطقة الصناعیة المنظمة في جارادا المنطقة الصناعیة المنظمة في بولو للصناعات الھجینة والنسیج

31 بولو 

المناطق الصناعیة المنظمة

المنطقة الصناعیة المنظمة في جارادا 
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المنطقة الصناعیة المختصة بالجلدیات في جارادا 

•  استمرار االعمال في البنیة التحتیة 
•  من المتوقع ان تصبح فعالة عام 2015

•  مساحة تبلغ 131 ھكتارا 

•  127 قطعة ارض صناعیة 

•  انتھاء البناء في مشروع تنقیة المیاه 

المنطقة الصناعیة في یني شاغ 

بولو بولو 32

  

 •  مساحة تبلغ 118 ھكتارا           

•  50 قطعة ارض صناعیة 
•  سیتم تسریع االعمال في البینة التحتیة والتعمیم وفقا للطلبات 
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في مساحة تبلغ 65.000 ھكتارا بشكل اجمالي
•  مفتوحة للسیاحة الشتویة والسیاحة الطبیعیة والسیاحة الصحیة

•  امكانیة االستثمار السـیاحي في االماكن الجذابة بفضـل ھوائھا النظیف وجمال طبیعتھا التي تتضـمن مناطق كارتال كایا وجبال كور 

اوغلو وساریاالن واال داغ وتاشلي یایال وكاراجا سو.
•  فرصة لالستثمار في مكان مرشح الن یكون  مركزا سیاحیا جذابا في تركیا بفضــل االعمال المخطط لھا والتي ستنفذ بشــكل یتوافق 

مع مفھوم الطبیعة والسیاحة بشكل مندمج. 
 

Kartalkaya Otelleri

Sarıalan Gölü

Aladağ Gölü

Gölcük 

Taşlıyayla Gölü

Not: Görseller temsilidir. Alanla ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.

منطقة التطویر والحفاظ على الثقافة الجبلیة والسیاحة في كور اوغلو

33 بولو 

اكبر منطقة سیاحیة شتویة وطبیعیة  في تركیا 
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•   مفتوحة امام االستثمارات التي ستمارس فعالیاتھا في موضوع السیاحة الصحیة بفضل المیاه الشافیة التي تستعمل منذ العھد 
الروماني والنسبة العالیة من الماء المتدفق. 

بولو 34

االستثمارات السیاحیة في مجال الصحة والمیاه المعدنیة في كاراجا سو 
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•   امكانیة االستثمار السیاحي في ابانت التي اول من تخطر على البال عند التحدث عن الطبیعة في تركیا 

35 بولو 

االستثمارات في مجال سیاحة المؤتمرات والطبیعة في ابانت  
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(FIS ٥ كلم متجانس) مضمار كایالي للمشي في الطبیعة وھو االكبر في تركیا   •

•   مساحة 420 ھكتار 

بولو 36

االستمارات في مجال السیاحة الشتویة في اراكوت 

بولو 

اراكوت 
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44.000.000 متر مكعب•  قدرة تدفق میاه سنویا بحجم    

ة تركیة (سعرة الوحدة المعتمد عام 2009) ملیون لیر•   استثمار بقیمة   296

40.000•   سیؤمن میاه الشرب  شخص في بولو 

•   سیلبي احتیاج انقرة من میاه الشرب 

•   سیؤمن ري 221.000 دونم 

2018•   سیتم االنتھاء منھ عام  

Not: Görsel temsilidir.

37 بولو 

مشروع سد تاكیھ 
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•   مساحة اجمالیة تبلغ 1900 ھكتارا 

•   مركز فعالیات لممارسة جمیع انواع ریاضة االولمبیاد 

•   ساحات التدریب والمسابقات ذات المقاییس الدولیة 

•   وھي تنتظر المستثمرین الذین سیقومون باالستثمارات في المجال الریاضي. 

•  انواع اخرى من ریاضة االولمبیاد 

•   ساحات التدریب 

•   مالعب التنس 

•   مالعب الغولف

•   مفھوم قریة األولمبیاد 

•   ملعب أولمبیاد 

مجمع ریاضة األولمبیاد كارا شایر 

بولو 38

مجمع ریاضة األولمبیاد كارا شایر وھو ساحة لالستثمار في مركز 
ریاضة األولمبیاد النموذجي في تركیا 
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المستثمرون المھمون 
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تحفیزات االستثمار في مدینة یالوفا

التحفیزات العامة 

االستثمارات في القطاعات االستراتیجیة

من الممكن لالستثمارات التي تفوق قیمتھا عن 1.000.000 لیرة تركیة ان 

االعفاء من ضریبة الجمارك 

االعفاء من الضریبة على القیمة المضافة 

من الممكن لالســـتثمارات التي تبلغ قیمتھا 50 ملیون لیرة تركیة (25 ملیون دوالر امریكي) وما فوق في قطاعات ذات 

األولویة القومیة، ان تحصل على التحفیزات نفسھا التي یحصل علیھا عناصر التحفیز االقلیمیة. (بالنسـبة للتخفیض في ضریبة 

المؤسسات، فان نسبة المساھمة في االستثمار تبلغ 25% وھي مرتفعة اكثر بالنسبة الى التحفیزات االقلیمیة). 

االعفاء من ضریبة الجمارك 

االعفاء من الضریبة على القیمة المضافة 

تخصیص قطعة ارض 

الدعم في مجال حصة صاحب العمل من مستقطعات الضمان االجتماعي 

 الدعم في مجال الفائدة 

وزارة االقتصاد في 
الجمھوریة التركیة

االستثمارات الكبیرة الحجم
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االعفاء من ضریبة الجمارك 

االعفاء من الضریبة على القیمة المضافة 

تخصیص قطعة من االرض لمدة 49 عاما  

الدعم في مجال حصة صاحب العمل من مستقطعات الضمان االجتماعي لمدة 2/3/6 اعوام (االستثمارات التي بدات حتى  

تاریخ: 31.12.2013)
استفادة االستثمار من تخفیض ضریبة المؤسسات/االیرادات بنسبة 15% / %20 / %30 (من الممكن لالستثمارات التي  

بدات عقب تاریخ 31.12.2013 االستفادة من تخفیض ضریبة المؤسسات/االیرادات بنسبة %10 /15 % /25 %) 

االستثمارات الساریة بقیمة الحد االدنى في القطاعات ذات األولویة االقلیمیة

تم جمع نظام تحفیز االستثمارات االقلیمي في تركیا تحت ٦ تصـنیفات اقلیمیة 

وفقا لمستوى التطور للمحافظات الواحد والثمانین. ومن منطقة شرق مرمرة 

توجد كوجالي في المنطقة االولى وكل من ســكاریا وبولو ویالوفا في المنطقة 

الثایة ودوزجا في المنطقة الرابعة. 

التحفیزات االقلیمیة

وزارة االقتصاد في 
الجمھوریة التركیة
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التحفیزات 

من االطراف التي من الممكن ان تستفید؟ 

قانون البحث والتطویر واالبتكارات الصادر برقم 5746

• اظھار المصاریف المخصصة العمال البحث والتطویر على انھا مصاریف عامة 

(تحفیز اضافي الى مراكز البحث والتطویر التي تحتوي على 50 موظفا على االقل مختصین باعمال البحث والتطویر)

• تخفیض بنسبة 50% من حصة صاحب العمل من مستقطعات الضمان االجتماعي 

• تخفیض بنسبة 80-90% على ضریبة االیرادات لموظفي اعمال البحث والتطویر 

• االعفاء من ضریبة الختم 

• مراكز البحث والتطویر التي تحتوي على 50 موظفا على االقل مختصین باعمال البحث والتطویر

• المؤسسات العامة، مشاریع البحث والتطویر المدعومة من قبل منح مالیة من االتحاد االوروبي ومنظمات دولیة

• مشاریع التعاون ذات االولویة التنافسیة 

• مشاریع االستثمار التقني 
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• راس المال للتاسیس

• تمویل المشروع 

• اسواق المشروع 

• دعم مصاریف براءة االختراع

• نقل المتجددات والدعم على المستوى الصغیر

• القروض على المدى الطویل

وزارة العلوم والصناعة 
والتكنولوجیا 

• برنامج االطروحات الصناعیة 
• دعم االستثمار التقني

• دعم تاسیس مراكز التطویر التقني واالعفاء من الضریبة

• االستثمارات في مجال البحث والتطویر والبیئة

• االعفاء من ضریبة الجمارك 

• االعفاء من الضریبة على القیمة المضافة 

• االستفادة من امكانیة القروض ذات الفائدة المخفضة  

وزارة االقتصاد في 
الجمھوریة التركیة

الدعم االخر في مجال البحث والتطویر والتحفیزات 

وزارة االقتصاد 

مجلس البحوث العلمیة والتكنولوجیة في تركیا 
والوقف التركي لتطویر التكنولوجیا 

وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجیا 

مجلس البحوث العلمیة   تركیا والوقف التركي لتطویر 
التكنولوجیا 
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وزارة الثقافة والسیاحة 

وزارة الثقافة 
والسیاحة 

• تخصیص االراضي

• القروض السیاحیة 

• االعفاء لمدة ٥ اعوام من ضریبة العقارات 

• التسھیل في مجال تشغیل الموظفین االجانب

• امكانیة تطبیق التعرفة المخفضة على مصاریف الكھرباء والماء والغاز الطبیعي 

• امكانیة اعطاء أولویة االستعمال من خدمات االتصاالت 

االخرى
• قروض المدى الطویل وبفائدة مخفضة من مصرف تطویر تركیا

• من الممكن لفنادق ٣ نجوم واكثر وفنادق البوتیك والمرافق الخاصة والمنازل الجبلیة 

   والمصایف، ان تستفید من التحفیزات االقلیمیة. 

• قروض مخفضة الفائدة من مصرف اكزیم بنك

من مصرف تطویر تركیا
وزارة االقتصاد في 
الجمھوریة التركیة

 للسیاحة المخصصة والتحفیز الدعم اعمال
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التحفیزات االخرى والدعم والقروض

الزراعة والغابات والصناعة التي تعتمد على الزراعة 
• الدعم من قبل وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحیوانیة

• دعم من وزارة الغابات والشؤون المائیة في مجال التشجیر الخاص وتخصیص االراضي

• قروض بفائدة مخفضة من بنك الزراعة 

• سھولة اعطاء الضمانات لالستثمارات القرویة من قبل صندوق جارنتي للقروض

• التحفیزات االقلیمیة المخصصة للبیوت البالستیكیة والمرافق المدمجة  

دعم الصادرات والدعم االخر 
• الدعم المخصص للصادرات من قبل وزارة االقتصاد 

• دعم المشاریع المخصصة للتصدیر من قبل مجلس البحوث العلمیة والتكنولوجیة في تركیا

• امكانیة الحصول على قروض طویلة المدى وبفائدة مخفضة من قبل مصرف التنمیة والمخصصة للصناعة 

والطاقة والبیئة والصحة والتعلیم. 

• قروض بفائدة مخفضة مخصصة للصادرات من بنك اكزیم 

• قروض من فوائد ومنح الى الشركات الصغیرة والمتوسطة من قبل إدارة تنمیة الشركات الصغیرة والمتوسطة

• الدعم في مجال التدریب بشكل مجاني للمؤسسات على ان تحصل على عمالھا من قبل مؤسسة العمل التركیة ودعم 

مستقطعات حصة صاحب العمل للموظفین الجدد. 

مؤسسة العمل التركیة 

والمتوسطة تنمیة الشركات الصغیرة   من وزارة الغابات والشؤون المائیة
الجمھوریة التركیة

 وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحیوانیة 
الجمھوریة التركیة

 من بنك الزراعة الجمھوریة التركیة

صندوق جارنتي للقروض 
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(MARKA) دعم االستثمار من قبل وكالة التنمیة لمنطقة شرق مرمرة

ان وكالة التنمیة لمنطقة شرق مرمرة (MARKA) تقوم بتزوید المستثمر
ین من تركیا والعالم وتوجھھم بمفھوم الخبیر. 

االمانة العامة لوكالة التنمیة لمنطقة شرق مرمرة في الجمھوریة التركیة 
 

Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A  41050 İzmit – Kocaeli / TÜRKİYE  :العنوان

            الھاتف:  44 01 332 (262) 90+ 

         الفاكس:  45 01 332 (262) 90+

info@marka.org.trالبرید االلكتروني:   

 www.marka.org.tr  :الموقع االلكتروني 



www.investinbolu.gov.tr

رقم الھاتف لالرتباط:  44 01 332 (262)90 + 

info@investinbolu.gov.tr

www.investinbolu.com

www.investinbolu.gov.tr

      dogumarmarakalkinmaajansi

      dogumarmaramrka

info@marka.org.tr

www.marka.org.tr

47 بولو 

مفھوم متجدد في مجال دعم االستثمارات 

مكاتب دعم االستثمارات

• ھناك مكاتب دعم االستثمارات منتشرة في خمس مدن التي تتشكل منھا منطقة شرق مرمرة 

والتي ھي ساحة عمل وكالة التنمیة لمنطقة 

• شرق مرمرة (MARKA) وھذه المدن ھي (كوجالي ودوزجي وبولو وسكاریا ویالوفا)

• الدعم في مجال حصول المستثمر على الرخصة واالذن المعنیین. 

• التزوید بالمعلومات المتعلقة بساحات االستثمارات المناسبة والتحفیزات واالحكام القانونیة. 

• یتوقع من المستثمر ان یملئ "استمارة المستثمر" بشكل كامل للحصول على دعم افضل. 

• ان وكالة التنمیة لمنطقة شرق مرمرة (MARKA) تقوم بوضع اولویة المنطقة في 

المقدمة في مسیرة دعم االستثمار 

االرتباط 
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اتخذوا القرار 
بعد الحصول 
على االرشاد 

من وكالتنا 

اتصلوا بنا قبل 
تنفیذ االستثمارات 
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Yen�şeh�r Mahalles� Demokras� Bulvarı
No:72/A 41050 İzm�t - KOCAELİ

الھاتف: 44 01 332 (0262)90+   الفاكس: 45 01 332 (0262)90+

مكتب دعم المستثمر في سكاریا
Sakarya T�caret ve Sanay� Odası  :العنوان
Sakarya Mah. No:19 Ar�f�ye - SAKARYA

مكتب دعم المستثمر في دوزجا 
Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad.  :العنوان

No:11/4 DÜZCE

مكتب دعم المستثمر في بولو 
İzzet Baysal Cad. Özel İdare H�zmet :العنوان

ve İş Merkez� B�nası No:94    BOLU

مكتب االرتباط في جیبزي 
Güzeller mah. Kavak Cd. No:3 :العنوان 

Gebze/KOCAELİ Gebze T�caret Odası ( 6.Kat)

مكتب دعم المستثمر في یالوفا 
 Fat�h Cad. Hürr�yet Sok. 22/3 :العنوان

Merkez - YALOVA

dogumarmarakalk�nmaajans�
dogumarmaramrka
www.marka.org.tr

www.�nvest�nyalova.gov.tr

ق �ة ال��كية  و�الة التنمية ملنطقة شر مرمرة ر ا��م�و

مكتب دعم المستثمر في كوجالي
Yen�şeh�r Mahalles� Demokras� Bulvarı :العنوان

No:72/A 41050 İzm�t - KOCAELİ

المواقع االلكترونیة 
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