الهبات
الدعم المقدم من قبل وزارة المواد الغذائية والزراعة والثروة الحيوانية
دعم اإلستثمارات اإلقتصادية القائمة على الزراعة
في إطار عملية الدعم هذه ،تم التخطيط لدعم اإلستثمارات المتعلقة بالنشاطات اإلقتصادية الخاصة بالشخصيات الحقيقية و اإلعتبارية
من أجل ضمان دعم النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي في المناطق الريفية.
الهدف من الدعم
يتمثل الغرض من هذا الدعم في دعم المؤسسات الصغيرة و متوسطة الحجم من أجل رفع مستوى الدخل في المناطق الريفية مع
األخذ بعين اإلعتبار حماية المصادر الطبيعية و البيئة و توفير التكامل الصناعي القائم على اإلنتاج الزراعي و الزراعة ،تطوير البنية
التحتية للتسويق الزراعي ،دعم األمن الغذائي ،تشكيل المصادر البديلة للدخل في المناطق الريفية ،دعم البنية التحتية اإلقتصادية
لألرياف ،نشر إستعمال التكنولوجيات الجديدة المطورة من أجل النشاطات الزراعية من قبل المنتجين ،رفع مستوى فعالية الدراسات
التنموية الريفية القائمة ،تشجيع اإلستثمارات التكنولوجية الجديدة من أجل خلق القدرة اإلنمائية المحلية في المجتمع الريفي.
من هم المستفيدون؟
يمكن للشخصيات الحقيقية و اإلتعباايية االشكاات الممييات البياويية لغأركا الرياتعية الممييات و جمالهاا اليليا المهملة ي
يظام سمل الفالحين او أيظمة الهمالت االخكى المشكلة جن قال الوزاية البقدم بطلاات اإلسبفادة جن هذه البحفيرات.
مواضيع االستثمارات ونسبها

يتم دعم العناصر الواردة أدناه ،بنسبة  %50حتى الحد المشار

إليه:

موضوع اإلستثمار
شغل و تعليب و تخزين المنتجات الزراعية بإستثناء إستثمارات تصنيف الفواكه و
الخضروات الطازجة و تعليبها و تخزينها.
في موضوع شغل و تعليب و تخزين المنتجات الحيوانية ،فقط شغل الجلد الخام و
المذابح التي ال تتعدى قدرة الذبح اليومية فيها  20رأسا فقط.
إستثمارات مخازن التبريد
إستثمارات الصوامع الفوالذية
اإلستثمارات المتعلقة بشغل و تعليب و تخزين األسمدة ذات المنشأ الحيواني و النباتي
اإلستثمارات المتعلقة بعمل البيوت الزجاجية الجديدة التي تستعمل المصادر القابلة
للتجديد
إستثمارات منشآت إنتاج الطاقة القابلة للتجديد (من أجل المنشآت التي تقوم باإلنتاج
الزراعي)
من مواضيع إستثمارات البنية التحتية إلقتصاد األرياف؛ إستثمارات أنظمة البنية
التحتية و أنظمة اإلتصاالت و اإلستثمارات التعليمية الموجه لتنمية األنشطة الزراعية

الحد االعلى للمشروع أساس الهبة (ليرة)
تم تحديد الحد األعلى في طلبات المنشآت
اإلستثمارية الجديدة بـ  2.000.000ل ت،
الطلبات التي تحمل وصف رفع القدرة
اإلنتاجية و /او تجديد التكنولوجيا بـ
 1.500.000ل ت ،الطلبات التي تحمل
وصف إتمام اإلستثمار بـ
 1.750.000ل ت.

تم تحديد الحد األقصى بـ  500.000ل ت

التكاليف المشمولة بالدعم
 نفقات شراء اعمال االنشاءات (تشتمل على المصاريف التي ال غنى عنها من أجل بدء نشاط المشروع)
 مصاريف شراء المكائن ،المعدات و المواد (في حال كانت جزءا من المشروع المتكامل)
التكاليف غير المدعومة
 شكاء الحيوايات الحية
 شكاء المحوالت
 شكاء جولدات الطاقة بإسبثناء الخاصة بالمشاييع المديدة و المشاييع الب يبم اليمل تعلى إتماجاا
 تكاليف االقبكا والفوائد
 جصاييف اإليماي
 قيمة شكاء األياض واألبنية
 جصاييف الوقود الماء الكاكباء و النفقات المهبحقة
 الضكائب المهبكدة و الب سيبم إسبكدادها بما ي ذلك ضكياة القيمة المضاية
 جصاييف شكاء الاضائع المهبيملة
 جصاييف إصالح المكائن و شكاء قطع الغياي

مكان و موعد التقدم بالطلب
تخبلف اليناصك الب تحظى بالدتعم جن يبكة ألخكى و جن جحايظة ألخكى .يمكن للمابمين بالاكياجج جن الشخصيات الحقيقية و
اإلتعباايية البقدم بطلااتام ي البواييخ الميلن تعناا جن قال الوزاية و جن خالل الينوان  www.tarim.gov.trتعاك اإليبكيت .سيبم
البهميل و تقديم الميلوجات الفيلية جن قال جديكيات المحايظة للمواد الغذائية و الرياتعة و الثكوة الحيوايية.
توضيحات أخرى متعلقة بالدعم













يتم منح  %50من مجموع المشروع األساس لمنح الهبة ،كدعم على شكل هبة .على صاحب المشروع تأمين نسبة الـ
 %50األخرى .تتم عملية الدفع بعد الشراء.
يتم إعداد ميزانية المشروع بدون ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن تكون قيمة المشروع الذي تستند عليه الهبة  30.000ل ت على األقل.
يشترط في عمليات إستئجار األراضي ان تكون مدة اإليجار  7سنوات على األقل.
في إطار عمليات شغل المنتجات الزراعية ،ال يتم تقييم عروض اإلستثمارات المعنية بعمليات الشغل و التعليب الثانوية
للمنتجات التي يتم شغلها في منشأة إستثمارية أخرى ،ضمن تحفيز الهبات.
ال تقبل طلبات المنشآت اإلستثمارية الجديدة في مجاالت الدقيق و األعالف المخلوطة.
يمكن أن يكون هناك أاثك جن جرء جشبكك لنفس صاحب الطلب باإلسبثماي الملكية او حق اإلسبيمال.
ال يمكن أن تريد جصاييف اإليشاءات ي إسبثمايات المنشآت المديدة و إسبثمايات إتمام المنشآت بإسبثناء الصواجع
الفوالذية الايوت الرجاجية و جخازن الباكيد تعن  %80جن جمموع قيمة المشكوع الذي تهبند تعليه الااة.
ال يمكن أن تريد جصاييف اإليشاءات ي إسبثمايات ييع القدية اإليباجية و /او تمديد البكنولوجيا تعن  %20جن جمموع
قيمة المشكوع الذي تهبند تعليه الااة.
ي ااية جواضيع اإلسبثماي الب تهبخدم الطاقة القابلة للبمديد جن الطاقة الحكايية المويية الغاز الحيوي الطاقة الشمهية
و طاقة الكياح يمكن اإلسبفادة جن تحفير الااات ي حال وضع جشكوع يغط  %51تعلى األقل و  %110تعلى االاثك جن
حاجة الطاقة الهنوية المحبهاة تعلى أساس الطاقة المؤسهة للمنشأة الموجودة حاليا جن الطاقة القابلة للبمديد او الب سبيم
تأسيهاا ي إطاي تعملية البحفير.
ي تعمليات تقديم الطلاات تعلى اإلسبثمايات المديدة ال يمكن أن تكون جصاييف المشكوع الذي تهبند تعليه الااة جكويا يقط
جن جصاييف شكاء الميدات و المكائن .لكن ي المشاييع الموجاة إزاء إتمام المنشآت او ييع قديتاا اإليباجية و /او تمديد
البكنولوجيات الموجودة يياا يمكن أن يكون جمموع المشكوع الذي تهبند إليه الااه ي تعكو المشكوع شاجال لمصاييف
المكائن و الميدات.

تحفيزات القروض
قروض اإلستثمار و التشغيل المنخفضة الفوائد لإلنتاج الزراعي
يقوم بنك الزراعة التركي (شركة بنك الزراعات التركية المساهمة) من خالل جمعيات اإلقراض الزراعي بتقديم قروض بالنسب
الموضحة في الجدول أدناه بهدف تلبية اإلحتياجات المالية لقيام المنتجين باإلنتاج الزراعي ضمن شروط مناسبة ،حيث يمكنهم
إستعمال هذه القروض الزراعية بشرط عدم تجاوز الحد األعلى المخصص للقروض .يمكن للمنتجين الزراعيين و الجمعيات
التعاونية الزراعية االستفادة من هذا الدعم .يمكن التقدم بالطلبات للبنك او جمعية االقراض الزراعي ما بين تاريخي  1يناير /كانون
الثاتي  31 – 2018ديسمبر /كانون األول . 2020

Hayvansal Üretim Konuları
مواضيع اإلنتاج الحيواني
موضوع القرض الزراعي
االلبان واللحوم وتربيه الماشية

اإلنتاج الحيواني الشائع

حد القرض (ل ت)
0-100.000
100.101-750.000
750.001-5.000.000
5.000.001-12.500.000
0-100.000

نسبة تخفيض الفائدة ()%
لفترة التشغيل
لفترة اإلستثمار
100
100
75
50
100

100
50
50
25
100

تربية العجول لإلستيالد
تسمين الماشية الكبيرة
تربية الماشية الصغيرة
تربية النحل
قطاع الطيور
تربية اإلستيالد في قطاع
الطيور
قطاع المنتجات المائية

100.001-250.000
0-7.500.000
0-5.000.000
0-5.000.000
0-1.500.000
0-3.000.000
0-7.500.000

75
100
50
100
50
50
100

50
75
50
75
50
25
100

0-100.000
100.001-5.000.000

100
100

100
50

Bitkisel Üretim Konuları
مواضيع اإلنتاج النباتي
موضوع القرض الزراعي
الزراعة المغطاة المتحكم بها

اإلنتاج النباتي الشائع
إنتاج نباتات االعالف
إنتاج الحبوب ،الشتالت
الحاصلة على الشهادات داخل
البالد
إستعمال الحبوب ،الشتالت
الحاصلة على الشهادات داخل
البالد
إنتاج نباتات الزينة
اإلنتاج النباتي اإلستراتيجي
تحديث البيوت الزجاجية

حد القرض (ل ت)

نسبة تخفيض الفائدة ()%
لفترة اإلستثمار

لفترة التشغيل

0-750.000
750.001-5.000.000
5.000.001-10.000.000
0-250.000
250.001-750.000
0-2.500.000
0-10.000.000

75
50
25
50
25
100
100

50
25
25
50
25
100
100

0-100.000

100

100

100.001-5.000.000

50

50

0-5.000.000
0-2.000.000
2.000.001-3.000.000
0-300.000

50
100

50
50
25
50

Muhtelif Konular
مواضيع مختلفة
موضوع القرض الزراعي
تطبيقات الزراعة الجيدة/
الزراعة العضوية
األليات الزراعية (بإستثناء
الجرارات)
الجرارات
الري العضري المضغوط
شراء االراضي
إستثمارات التخزين المرخصة
(االستثمارات ذات القدرة لغاية
 10طن)
إستثمارات التخزين المرخصة
(االستثمارات ذات القدرة التي

حد القرض (ل ت)

نسبة تخفيض الفائدة ()%
لفترة اإلستثمار

لفترة التشغيل

0-5.000.000

50

50

0-1.500.000

75

-

0-75.000
75.001-250.000
0-1.500.000
0-500.000
0-10.000.000

50
25
100
25
75

25
50

0-20.000.000

75

50

تزيد على  10طن)
إستثمارات خزانات التبريد
تشغيل المنتجات الزراعية

0-5.000.000
0-5.000.000

50
50

25
50

مواضيع إنتاج الجمعيات الزراعية
نسبة تخفيض الفائدة ()%
حد القرض (ل ت)
لفترة التشغيل
لفترة اإلستثمار
100
0-7.500.000

موضوع القرض الزراعي
للجمعيات الزراعية *
تربية األبقار لإلستيالد و
الحليب
تربية المواشي الكبيرة
75
0-5.000.000
تربية المواشي الصغيرة
100
0-5.000.000
الزراعة المغطاة المتحكم بها
75
0-7.500.000
صيد المنتجات المائية
100
0-3.000.000
منشآت شغيل ،تعليبو تخزين
75
0-5.000.000
المنتجات الزراعية **
إنتاج ورق الشاي الطازج
0-5.000.000
* في حال طلبات القروض المتعلقة بموضوع إنتاج غير موجود في هذا الجدول من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية ،تطبق
نسبة تخفيض الفوائد و حدود القروض الواردة في الجداول األخرى.

50
50
75
50
50
50
50
عليه

** يمكن للجمعيات التعاونية تقديم إمكانية إستعمال قروض للشركاء بما يتناسب و قدرتهم اإلنتاجية.
التوضيحات األخرى






يتم تحديد الحد االعلى لمجموع القرض الذي سيتم إعطاؤه للمنتج الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض في أكثر من
مجال إنتاج ،وفقا للمنتج صاحب الحد االعلى من القروض من بين المنتجات موضوع القروض.
في إطار نموذج اإلنتاج المتعاقد عليه ،يمكن للشخصيات الحقيقية و اإلعتبارية التي تكلف طرفا أخر باإلنتاج الزراعي،
بشرط ضمان الحصول على المنتج الذي يتم زراعته ضمن إتفاقية يقوم بإبرامها مع المنتج ،الحصول على قرض لإلنتاج
المتعاقد عليه لغاية مبلغ  10.000.000ل ت كحد أقصى بهدف تمويل نشاطات اإلنتاج المذكور .في حال حصول المنتج
على قرض موضوعه نفس مجال القرض الذي حصلت الشخصيات المنتجة الحقيقية او االعتبارية ،يتم طرح هذا المبلغ
من قيمة حد القرض المخصص لإلنتاج المتعاقد عليه .يطبق على هذه القروض نسب التخفيضات الموضحة في الجداول
الثالثة األولى بحسب المواضيع اإلنتاجية الورادة في اإلتفاقية الموقعة في إطار نموذج اإلنتاج المتعاقد عليه.
يجب التأمين على الموجودات (الحظائر ،بيوت الطيور ،الحيوانات و غير ذلك) التي يمكن التأمين عليها من اإلستثمارات
التي تم القيام بها بإستعمال القرض في إطار التنفيذ وفقا لمجموع القرض للمنتجات الزراعية.
يحق لمؤسسات التخزين المرخصة التي تمارس نشاطها في إطار قانون التخزين المرخص للمنتجات الزراعية ،منح
قروض للمنتجين الذين يقومون بتسليم منتجاتهم للمخزن المرخص ،مقابل سندات منتجات إلكترونية يتم تنظيمها وفقا
ألحكام قانون سندات المنتجات اإللكترونية المعدة إستنادا إلى نفس القانون السابق ،بنسبة تصل إلى  %75من مجموع
السندات تسدد على مدة  9أشهر على األكثر بما يتناسب و قدرتهم اإلنتاجية و على نحو يتناسب و القدرة اإلنتاجية
لألعضاء في الجمعيات التعاونية اإلنتاجية لألغراض الزراعية .يطبق على القروض المستخدمة في هذا اإلطار ،نسبة
تخفيض  %100ضمن الحدود العليا الموضحة في الجداول الثالثة األولى على اساس مواضيع اإلنتاج.

التحفيز الزراعي
تحفيز وزارة اإلقتصاد
مساعدات اإلعادة عن الصادرات في المنتجات الزراعية
الهدف من التحفيز
الهدف من هذا التحفيز هو ،إحتساب الضرائب و مقتطعات الضمان اإلجتماعي و اإلتصاالت و الطاقة التي يقوم بأدائها المصدرون
للدولة من المجموع مع االخذ بعين اإلعتبار مقدار و قيم المنتجات المصدرة.
من هم المستفيدون من التحفيز؟
يمكن لكافة المصدرين للمنتجات الزراعية اإلستفادة من هذه التحفيزات.

Desteklenen Kalemler ve Oranları
البنود المدعومة و نسبها
مقدار المسترد عن حد الكمية
إسم المادة
التصدير
لحوم الطيور (بإستثناء األحشاء)
%41
 380ل ت /طن
البيض
 35ل ت 1000 /عدد %65
العسل
%32
 130ل ت  /طن
الزهور و البراعم المناسبة نوعا ألغراض الزينة
%45
 400ل ت /طن
%40
الخضروات المجففة (كاملة ،مشرحة ،مكسرة او على  720ل ت /طن
شكل مسحوق)
%45
الفواكه و الفواكه ذات القشور الصلبة (غير مطهية 155 ،ل ت /طن
مطهية من خالل غليها في البخار او الماء ،مجمدة)
زيت الزيتون
%100
 30ل ت /طن
%50
النقانق و غيرها من المنتجات المشابهة المصنعة من  485ل ت /طن
لحوم و أحشاء الطيور الداجنة باإلضافة ال المنتجات
المعدة او المعلبة المصنعة من لحوم الطيور الداجنة.
األسماك المحضرة او المعلبة
%100
 485ل ت /طن
%48
المستحضرات الغذائية التي تحتوي على الشوكوالته و  235ل ت /طن
الكاكاو
أنواع المعكرونة
%32
 130ل ت /طن
البسكويت ،الويفر ،الكيك
%18
 235ل ت /طن
%100
الفواكه و الخضروات المجمدة و المواد الغذائية التي  165ل ت /طن
تستند على صناعات شغل الخضروات و الفواكه
%35
المربى ،الجلي ،المرمالد ،هريسة الفواكه أو الفواكه  125ل ت /طن
ذات القشور الصلبة او عجائنها
عصائر الفواكه و الخضروات ،نكتارات الفواكه
%15
 320ل ت /طن
مقدار اإلعادة عن الصادرات :مقدار الدفعة المسددة عن الوحدة المادية.
حد الكمية :النسبة التي تحدد الجزء األساس في مساعدات اإلعادة عن الصادرات وفقا للمنتج.
نسبة الحد األقصى للدفع :النسبة التي تحدد الحد األقصى للدفع الذي سيتم األخذ به قيمة لصادرات المنتج.
مكان و موعد التقدم بالطلب
يتم التقدم بالطلب لدى األمانة العامة إلتحاد المصدرين و عملية التقدم بالطلبات مفعلة على الدوام.
تحفيز الدولة في إطار شهادة تحفيز اإلستثمار
الهدف من التحفيز
يهدف التحفيز إلى ضمان النمو المتسارع بشكل أكبر بالنسبة لقيم النشاطات اإلقتصادية و اإلجتماعية المحددة.

نسبة الدفع القصوى
%14
%10
%2
%9
%10
%6
%2
%10
%5
%5
%9
%7
%8
%5
%12

اإلستثمارات المدعومة و نسبها
تم تصنيف أنواع اإلستثمارات و مجموع الحد األدنى لإلستثمار في الجدول أدناه .يستفيد المستثمرون الذين يشتغل معظمهم بالزراعة
من نطاق الحوافز العامة في حال زادت قيمة الحد األدنى لإلستثمار عن  1مليون ليرة.
التحفيزات اإلقليمية
التحفيز العام
تصنيف التحفيز
نطاق التحفيز
يشمل كافة اإلستثمارات التي تقع خارج يهدف للتقليل من الفروقات التنموية ما
نطاق المواضيع التي ال تقدم عليها بين المحافظات و رفع إمكانيات اإلنتاج
و الصادرات للمحافظات.
الحوافز.
 1مليون ل ت
مجموع الحد االدنى لإلستثمار لإلستفادة  1مليون ل ت
من التحفيز

نظام التحفيز
اإلقليمي

عناصر التحفيز
ضريبة

العام
القيمة

إستثناءات
المضافة
اإلعفاء من ضريبة الجمارك
تخفيض
نسبة اإلسهام
الضريبة
في اإلستثمار
(*)%
نسبة
التخفيض
(**)%
دعم حصة مدة الدعم
صاحب العمل نسبة اإلسهام
من أقساط في اإلستثمار
مؤسسة
()%
الضمان
اإلجتماعي
تخصيص مكان لإلستثمار
دعم الفائدة
إعادة ضريبة القيمة المضافة

خارج المناطق الصناعية

داخل المناطق الصناعية

موجود

موجود

موجود

موجود

موجود

موجود

20

25

غير موجود

غير موجود

غير موجود
غير موجود
غير موجود

55

60

 3سنوات

 5سنوات

15

20

موجود
غير موجود
غير موجود

غير موجود
غير موجود
غير موجود

*مالحظة :هناك تخفيض بقيمة  15درجة إضافة إلى نسبة اإلسهام في اإلستثمار من أجل شهادات تحفيز اإلستثمار المنظمة من أجل
الصناعات اإلنتاجية (رمز  )37-15 :US-97التي سيتم القيام بها ما بين  01.01.2017و . 31.12.2018
** مالحظة :سيتم تطبي نسب التخفيض هذه  %100من أجل شهادات تحفيز اإلستثمار المنظمة من أجل الصناعات اإلنتاجية (رمز
 )37-15 :US-97التي سيتم القيام بها ما بين  01.01.2017و . 31.12.2018
توضيحات أخرى متعلقة بالتحفيز
يمكن إعداد شهادة تحفيز إستثمار عامة من أجل مواضيع اإلستثمار التي تضمن الحد االدنى من الشروط الواردة أدناه:






الحد االدنى  150ماشية كبيرة في إستثمارات المواشي للحوم ،الحليب و تربية المواشي بغرض اإلستيالد،
 100.000عدد /مرحلة في إستثمارات المنشآت المتكاملة للطيور الداجنة،
 1.000ماشية كبيرة الحجم /مرحلة في إستثمارات المنشآت المتكاملة للمواشي كبيرة الحجم من أجل الحليب و اللحوم (بما
في ذلك تربية المواشي لإلستيالد)،
إستثمارات شغل الحليب ذات القدرة اإلنتاجية التي تزيد على  5طن /يوم،
إستثمارات البيوت الزجاجية التي تزيد مساحتها على  5دنمات.

في الجدول أدناه ،تصنيف لقيمة الحد االدنى لإلستثمار بالنسبة للمستثمرين الزراعيين الذين يحق لهم اإلستفادة من التحفيز اإلقليمي
الخاص بالمنطقة الثانية التي تقع كونيا ضمنها مع األخذ بعين اإلعتبار قدراتها اإلنتاجية.
الحد األدنى لقيمة اإلستثمار او القدرة اإلنتاجية

القطاع
إستثمارات تريبة المواشي المتكاملة بما في ذلك إستثمارات
 1مليون ل ت
تربية المواشي المختزلة بغرض اإلستيالد*
البيوت الزجاجية
 40دنم

* يشترط في اإلستثمارات المتكاملة لتربية المواشي الكبيرة الحجم من أجل الحليب في المنطقة األولى و الثانية  500رأس ماشية
كبيرة الحجم ،في اإلستثمارات المتكاملة لتربية المواشي الكبيرة الحجم من أجل اللحوم  700رأس ماشية كبيرة الحجم /مرحلة ،في
اإلستثمارات المتكاملة لتربية المواشي كبيرة الحجم من أجل اإلستيالد  500رأس ماشية كبيرة الحجم ،في اإلستثمارات المتكاملة
لتربية المواشي صغيرة الحجم من أجل اإلستيالد  2.000رأس ماشية كبيرة الحجم ،في اإلستثمارات المتكاملة لتربية المواشي
صغيرة الحجم من أجل الحليب و اللحوم  2.000رأس ماشية صغيرة الحجم /مرحلة و في اإلستثمارات المتكاملة لتربية الطيور
الداجنة  200.000عدد /مرحلة كحد أدنى (في اإلستثمارات المختزلة للطيور الداجنة المرباة بغرض اإلستيالد ال يشترط شرط فيما
يتعلق بالقدرة اإلنتاجية).
الجدول أدناه يقدم عناصر التكاليف التي تحظى بالدعم وفقا لنوع اإلستثمار:
عناصر االنفاق
شراء الحيوانات الحية في
إستثمارات تربية المواشي
المتكاملة من أجل إنتاج الحليب
شراء الحيوانات الحية في
إستثمارات تربية المواشي
المتكاملة من أجل إنتاج اللحوم
شراء الحيوانات الحية في
إستثمارات تربية المواشي
المتكاملة من أجل اإلستيالد
استثمار المنتجات البحرية وإنتاج
بيوض األسماك وشراء االسماك
استثمار المنتجات البحرية من
أجل إنتاج اللحوم وشراء
المنتجات البحرية
شراء الطيور الداجنة في
إستثمارات الطيور الداجنة
المتكاملة من أجل إنتاج البيض
شراء الطيور الداجنة في
إستثمارات الطيور الداجنة
المتكاملة من أجل إنتاج اللحوم
شراء الطيور الداجنة في
إستثمارات الطيور الداجنة
المتكاملة من أجل اإلستيالد

هل هو عنصر مناسب في نطاق
منطقة الدعم؟
نعم (اإلستثمارات ذات القدرة
االنتاجية لغاية القدرة اإلنتاجية
المسجلة في منطقة التحفيز)

هل يستفيد من إستثناء
ضريبة القيمة المضافة؟

هل يستفيد من إعفاءات
ضريبة الجمارك؟

ال

نعم

ال

ال

ال

نعم (اإلستثمارات ذات القدرة
االنتاجية لغاية القدرة اإلنتاجية
المسجلة في منطقة التحفيز)

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

مكان و موعد التقدم بالطلب
يمكن التقدم بطلبات الدعم الفعالة على الدوام هذه لدى المديرية العامة لتطبيق التحفيز و رأس المال األجنبي التابعة لوزارة اإلقتصاد.

