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نظام تحفيز اإلستثمار

مالتحفيز العا

ة اإلعفاء من ضريب-
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عناصر الدعم
تطبيقات التحفيز 

العام

التحفيز اإلقليمي 

واإلستثمار ذات أولية

تحفيز اإلستثمارات 

واسعة النطاق

تحفيز اإلستثمارات 

اإلستراتيجية

ةاإلعفاء من  ضريبة القيمة المضاف    

اإلعفاء من الرسوم الجمركية    

خصم الضرائب   

دعم حصة صاحب العمل ألقساط 

التأمين
  

تخصيص مكان لإلستثمار   

دعم الفائدة  

إعادة ضريبة القيمة المضافة 

فقط من أجل اإلستثمارت التي تم تحقيقها في المنطقة السادسة

دعم اقساط التأمين   

دعم إستقطاعات ضريبة الدخل    

عناصر الدعم



ل يطبق عن طريق عدم دفع ضريبة القيمة المضافة من أج•
تم توريدها البضاعة والماكينات والتجهيزات لإلستثمار التي سي

.ثمارمن داخل البلد أو خارج البلد ضمن وثيقة تحفيز اإلست

اإلعفاء من  ضريبة 
القيمة المضافة

1عناصر الدعم 

من القائمة المحلية العالمية لشهادة 18بما أنه تم عمل اإلجراء ضمن البند رقم 

تم اإلعفاء من ضريبة 26.07.2011بتاريخ 102107تحفيز االستثمار رقم 

و البند د المضاف 4369من القانون رقم 59القيمة المضافة وفق المادة رقم 

3065من القانون رقم 13الى المادة رقم 



منالجماركضريبةدفععدمطريقعنيطبق•
مارلإلستثوالتجهيزاتوالماكيناتالبضاعةأجل
قةوثيضمنالبلدداخلمنتوريدهاسيتمالتي

.اإلستثمارتحفيز

اإلعفاء من الرسوم 
الجمركية

2عناصر الدعم 



بشكلاتطبيقهيتمالمؤسسات،ضريبةأوالدخلضريبة•
.ثمارلإلستالمحددةالمساهمةقيمةإلىتصلحتىمخفض

خصم الضرائب

3عناصر الدعم 

المناطق

خصم الضرائب
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

نسبة المساهمة

اإلستثمارية  (%)
نسبة خصم ضريبة المؤسسات 

أو ضريبة الدخل (%)
نسبة المساهمة 

اإلستثمارية  (%)
نسبة خصم ضريبة المؤسسات 

أو ضريبة الدخل (%)

I 15 50 25 50

II 20 55 30 55

III 25 60 35 60

IV 30 70 40 70

V 40 80 50 80

VI 50 90 60 90



التطبيقات

نسبة الدعم
الحد األقصى لقيمة الدعم 

اإلئتمان بالليرة التركية(ألف ليرة تركية) اإلئتمان بالعملة األجنبية

التحفيز اإلقليمي

III نقاط3 نقطة1 500

IV نقاط4 نقطة1 600

V نقاط5 نقطة2 700

VI نقاط7 نقطة2 900

البحث والتطوير والبيئة نقاط5 نقطة2 2 500

إستثمارات إستراتيجية نقاط5 نقطة2
من اإلستثمار% 5

50.000الحد الإلقصى 

احاألربحصةأوالفائدةمنمحددلقسميخصص•
حتىتخدمالمسباإلئتمانالمتعلقةدفعهاسيتمالتي
يفالمسجلالثابتاإلستثمارلقيمة%70نسبة

.التحفيزشهادة

حصة -دعم الفائدة
األرباح

4عناصر الدعم 



ول يمكن تخصيص مكان االستثمار في إطار األص•
واألسس المبينة من قبل وزارة المالية من أجل 

.ثماراالستثمارات المعدة في وثيقة تحفيز االست
تخصيص مكان لإلستثمار

5عناصر الدعم 

العموميةواألسس المتعلقة بالتخصيص إستثمارات العقارات األصول 

(03.09.2009الصحيفة الرسمية بتاريخ )

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13400&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


من حصة صاحب القسم المعادل للحد األدنى لألجور •
من أجل العمل من أقساط التأمين الذي يجب دفعها 

تثمار الذي يتم توفيره بواسطة االسالتوظيف اإلضافي
.وزارةضمن شهادة تحفيز االسثمار سيتم دفعه من قبل ال

دعم حصة صاحب العمل 
ألقساط التأمين

6عناصر الدعم 

(حصة صاحب العمل% )15,5قسط مؤسسة الضمان االجتماعي  ليرة314,57

المناطق المدة

سقف الدعم

( %-نسبة اإلستثمار الثابت )

تطبيقات التحفيز اإلقليمي تحفيز إستثمارات واسعة النطاق

I سنة2 10 3
II سنوات3 15 5
III سنوات5 20 8
IV سنوات6 25 10
V سنوات7 35 11
VI سنوات10 غير محدد غير محدد

(التأمينحصة صاحب العمل من قسط )× (المدة)× ) التوظيف اإلضافي)= التأمين    قيمة دعم قسط 
تركيةليرة 314,57× شهر120× عامل 50= 

ليرة تركية1.887.420= 



ات إعادة ضريبة القيمة المضافة المحصلة من أجل نفق•
االنشاء الذي تم إنجارزه ضمن االستثمارات-البناء

مليون 500اإلستراتيجية فوق االستثمار الثابت بقيمة 
.ليرة تركية

ةإعادة ضريبة القيمة المضاف

7عناصر الدعم 



التحفيز 
العام

التحفيز 
اإلقليمي

مواضيع 
اإلستثمار 
ذات أولية

إستثمارات 
واسعة 
النطاق

إستثمارات 
ةإستراتيجي



;بدون التفريق بين المناطق

قات التحفيز مواضيع اإلستثمار الذي ال يتم تحفيزها واإلستثمارات التي ال تقع ضمن تطبي

و( 4ملحق قرار )اإلخرى 

اإلستثمارات التي توفر شرط الحد اإلدنى لقيمة االستثمار الثابت المبينة.

:اإلعانات

اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

اإلعفاء من الرسوم الجمركية

 (6المنطقة )الدخل إستقطاعات ضريبة دعم

تطبيقات التحفيز العام



التحفيز 

العام

التحفيز 

اإلقليمي

مواضيع 

اإلستثمار 

ذات أولية

إستثمارات 

واسعة 

النطاق

إستثمارات 

ةإستراتيجي



SEGE 2011                6المنطقة

تطبيقات التحفيز اإلقليمي

1المنطقة 

2المنطقة 

3المنطقة  6المنطقة 

5المنطقة 

4المنطقة 



تهدف إلى خفض فرق التنمية بين الواليات و زيادة إمكانيات االتنتاج والتصدير للواليات.

كثافة الدعم تختلف حسب مستويات تنمية الواليات.

قياس تم تحديد القطاعات التي سوف يتم دعمها عن طريق اإلخذ بعين اإلعتبار لإلمكانيات وإحجام ال

(2A/2Bقرار ملحق . )االقتصادي للواليات

 مناطق على أساس عمل 6الواليات تم تصنيفها الىSEGE 2011.

تطبيقات التحفيز اإلقليمي



تطبيقات التحفيز اإلقليمي

عناصر الدعم

 المضافةاإلعفاء من ضريبة القيمة

 الجمركيةاإلعفاء من الرسوم

 الضرائبخصم

دعم حصة صاحب العمل ألقساط التأمين

 لإلستثمارتخصيص مكان

 دعم الفائدة

 (6المنطقة )دعم حصة العامل ألقساط التأمين
 (6المنطقة )الدخل إستقطاعات ضريبة دعم



تطبيق الإلقاليم الفرعية
اإلستثمارات التي سيتم تنفيذها في المناطق الصناعية المنظمة،•

اإلستثمارات بإتجاه التصنيع التي سيتم تنفيذها في المناطق الصناعية،•

التي أشخاص حقيقين أو قانونيين على األقل ويقومون بنفس النشاط واالستثمارات5اإلستثمارات التي يتم تنفيذها من قبل شراكة •

،ستوفر التكامل في المجال الذي ينفذ به أنشطة مشتركة

.مينالتأأقساطمنالعملصاحبحصةدعموالضريبةخصمناحيةمنالفرعيةالمنطقةعلىسيطبقالذيالدعممنتستفيد

وفي ،OECDثافة التقنية وفق تعريف كمرتفعة -تقنيات متوسطةوأيضا اإلستثمارات باتجاه إنتاج المنتجات التي تقع في فئة الصناعة ذات 

ي حالة لى المنطقة الرابعة وفحالة تنفيذها في المنطقة األولى والمنطقة الثانية و المنطقة الثالثة باستثناء اسطنبول تستفيد من الدعم المطبق ع

.تنفيذها في المنطقة الخامسة والمنطقة السادسة تستفيد من الدعم المطبق في المنطقة المتواجد بها



عناصر الدعم
األقاليم

I II III IV V VI

اإلعفاء من  ضريبة القيمة المضافة يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

اإلعفاء من الرسوم الجمركية يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

خصم الضرائب
نسبة المساهمة    

)%(لإلستثمار  

خارج المناطق 

الصناعية المنظمة 15 20 25 30 40 50
داخل المناطق 

الصناعية المنظمة 20 25 30 40 50 55

دعم حصة صاحب العمل ألقساط التأمين

خارج المناطق 

الصناعية المنظمة سنة2 سنوات3 سنوات5 سنوات6 سنوات7 سنوات10
داخل المناطق 

الصناعية المنظمة سنوات3 سنوات5 سنوات6 سنوات7 سنوات10 سنة12

تخصيص مكان لإلستثمار يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

دعم الفائدة

إئتمان داخلي
ال يوجد

ال يوجد

نقاط3 نقاط4 نقاط5 نقاط7

بمؤشر العملة الصعبة/ إئتمان بالعملة الصعبة نقطة1 نقطة1 نقطة2 نقطة2

دعم حصةالعامل  ألقساط التأمين ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سنوات10

دعم إستقطاعات ضريبة الدخل ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سنوات10

الدعم المؤمن في إطار التحفيز اإلقليمي 



التحفيز العام التحفيز اإلقليمي
مواضيع اإلستثمار 

ذات أولية
إستثمارات 

واسعة النطاق

إستثمارات 

إستراتيجية



.والبحث عن المعادنالتعدينإستثمارات 

بواسطة الطرق البرية والبحرية،إستثمارات باتجاه نقل الشحن والمسافرين 

إنفاق الرياح و استثمارات ذات صفات مشابهة،إستثمارات مراكز اإلحتبار، 

ها االستفادة في مناطق حماية و تنمية الثقافة والسياحة أو مميزة بإمكانيتالسياحية إستثمارات اإلقامة 
.من الدعم االقليمي في مواضيع سياحية المنتجعات الحرارية

اإلستثمارات ذات األولوية  



ارات تعليم الحضانات و دور الرعاية اليومية والتعليم قبل المرحلة المدرسية واستثمتعليم استثمارات 
المدارس االبتدائية، اإلعدادية والثانوية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص

متر مربع على اإلقل50.000الدولية ذات مساحة مغلقة المعارض استثمارات 

الدفاعاستثمارات في مجال 

ر و بطريقة صب ألواح البارد المباشمنتجات األلومنيوم المسطح استثمارات متكاملة باتجاه انتاج 
المعالجة بالحرارة

ذات أوليةاإلستثمارات 



اإلستثمارات ذات أولية

ي مليون ليرة كحد أدنى التي سيتم تنفيذها في الصناعة الرئيسية ف300االستثمارات بقيمة 
مليون ليرة على األقل واالستثمارات 75واستثمار المحركات بقيمة العربات ذات محرك البرية 

مليون 20أجزاء نقلالت السرعة و الكترونيات العربات بقيمة / باتجاه أجزاء المحركات، إعضاء
.على األقل

للمادة b-4التي تستخدم كمدخل من قبل المعادن الموجودة في الفئة انتاج اإللكترونيات استثمارات 
.من قانون المعادن2رقم 

ة بقيمو استثمارات تخزين الغاز الطبيعي تحت االرض  (  (LNGالغاز الطبيعي السائل استثمارات
.مليون ليرة كحد أدنى50



اإلستثمارات ذات أولية

ي أي حرارة النفايات الموجودة فانتاج الكهرباء عن طريق اعادة التصنيع من االستثمارات باتجاه 
(باستثناء مرافق انتاج الكهرباء التي تعتمد على الغاز الطبيعي)مرفق 

.التي ستنفذ في مرافق مجاالت التصنيع الموجودةكفاءة الطاقة استثمارات باتجاه 

أن مصنعة من ألياف الكربون بشرطمواد مركبةأو انتاج ألياف الكربون استثمارات باتجاه انتاج 
.يكون مع انتاج األلياف



اإلستثمارات ذات أولية

ريف كثافة وفق تعتكنولوجيا مرتفعة استثمارات باتجاه إنتاج المنتجات الموجودة صمن فئة الصناعة ذات 
(OECD)التكنولوجيا من قبل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

المستخدمة في ةاألجنحباتجاه انتاج الطاقة القابلة للتجديد و تصنيع توربينات و مولدات استثمارات تصنيع 
.إنتاج طاقة الرياح

علوم المدعومة من قبل وزارة المشاريع البحث والتطوير استثمارات باتجاه انتاج المنتجات الناتجة عن
والصناعة و التكنولوجيا

استثمارات محطات الطاقة النووية

استثمارات التخزين المرحص



عناصر الدعم
األقاليم

I II III IV V

اإلعفاء من  ضريبة القيمة المضافة يوجد

اإلعفاء من الرسوم الجمركية يوجد

خصم الضرائب
)%(نسبة المساهمة لالستثمار  40

)%(خصم الضريبة  80

دعم حصة صاحب العمل ألقساط التأمين سنوات7

تخصيص مكان لإلستثمار يوجد

دعم الفائدة

إئتمان داخلي نقاط5

بمؤشر العملة الصعبة/ إئتمان بالعملة الصعبة نقطة2

الدعم الممنوح لإلستثمارات ذات أولية



التحفيز العام
التحفيز 
اإلقليمي

مواضيع اإلستثمار 
ذات أولية

إستثمارات 
واسعة النطاق

إستثمارات 

إستراتيجية



الترتيب مواضيع األستثمار
قيم الحد اإلدنى لإلستثمار الثابت 

(مليون ليرة)

1 صناعة المنتجات النفطية المكررة 1000
2 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 200
3 اإلستثمارات الموانئ وخدمات الموانئ واستثمارات المطارات 200
4 استثمارات إنتاج وسائل النقل البرية

4-a استثمارات الصناعة الرئيسية لوسائل النقل البرية 200
4-b استثمارات الصناعة الفرعية لوسائل النقل البرية 50
5 أو عربات سسك الحديد و الترام/استثمارات صناعة قاطرات و

50

6 استثمارات خدمات النقل بواسطة خطوط االنابيب االنتقالية
7 استثمارات الصناعة اإللكترونية
8 استثمارات تصنيع األدوات الطبية، واالدوات الحساسة و البصرية
9 أستثمارات انتاج األدوية
10 أو قطعها/استثمارات تصنيع وسائل النقل الجوي و الفضائي و
11 (تشمل الماكينات واالجهزة الكهربائية)استثمارات تصنيع الماكينات 

12
:استثمارات باتجاه انتاج المعادن

المبينة في  IV/cأو مركز المواد المعدنية لمجموعة /استثمارات باتجاه انتاج المعادن النهائية من جوهر و
(تشمل استثمارات التعدين المتكامل مع هذه المرافق)قانون المعادن 

األجنبيالمال لتطبيق الحوافز ورأس المديرية العامة 

إستثمارات واسعة النطاق



عناصر الدعم
األقاليم

I II III IV V VI

اإلعفاء من  ضريبة القيمة المضافة يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

اإلعفاء من الرسوم الجمركية يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

خصم الضرائب
نسبة المساهمة    

)%(لإلستثمار  

خارج المناطق الصناعية المنظمة 40 45 50 55 65 75

داخل المناطق الصناعية المنظمة 45 50 55 65 75 80

دعم حصة صاحب العمل ألقساط التأمين
خارج المناطق الصناعية المنظمة سنة2 سنوات3 سنوات5 سنوات6 سنوات7 سنوات10

داخل المناطق الصناعية المنظمة سنوات3 سنوات5 سنوات6 سنوات7 سنوات10 سنة12

تخصيص مكان لإلستثمار يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

دعم حصةالعامل  ألقساط التأمين ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سنوات10

دعم إستقطاعات ضريبة الدخل ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سنوات10

الدعم الممنوح إلى إستثمارات واسعة النطاق



التحفيز العام
التحفيز 
اإلقليمي

مواضيع 
اإلستثمار 
ذات أولية

إستثمارات 
واسعة النطاق

إستثمارات 
إستراتيجية



.الجاريةتهدف الى دعم االستثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة توفر المساهمة في خفض الفجوات 

االستراتيجياإلستثمار معايير تقييم 

 مليون ليرة،50الحد األدنى لقيمة اإلستثمار الثابت تكون فوق

،قدرة اجمالي االنتاج داخل البلد أقل من االستيراد

 كحد أدنى،% 40القيمة المضافة تكون

 مليون دوالر50قيمة إجمالي التصدير الذي يتحقق خالل اخر سنة يفوق.

اإلستثمارات اإلستراتيجيةتحفيز 



عناصر الدعم
األقاليم

I II III IV V VI

اإلعفاء من  ضريبة القيمة المضافة يوجد

اإلعفاء من الرسوم الجمركية يوجد

خصم الضرائب
نسبة المساهمة    

)%(لإلستثمار  
65

دعم حصة صاحب العمل ألقساط التأمين (6سنوات في االقليم 10)سنوات 7

تخصيص مكان لإلستثمار يوجد

دعم الفائدة

إئتمان داخلي نقاط5

ر بمؤش/ إئتمان بالعملة الصعبة

العملة الصعبة
نقطة2

دعم حصة العامل  ألقساط التأمين (6من أجل االستثمارات التي ستنفذ في االقليم )سنوات 10

دعم إستقطاعات ضريبة الدخل (6من أجل االستثمارات التي ستنفذ في االقليم )سنوات 10

ضريبة القيمة المضافةإعادة  (مليون ليرة و ما فوقها500فقط من أجل االستثمارات تساوي )يوجد 

تحفيز اإلستثمارات اإلستراتيجية



نظام تحفيز اإلستثمار 

عناصر الدعم

نظام التحفيز

عامة (2)إقليمية  (5)ذات أولوية  (2)واسعة النطاق إستراتيجية

خارج المناطق 

الصناعية المنظمة

داخل المناطق 

الصناعية المنظمة

خارج المناطق 

الصناعية المنظمة

داخل المناطق 

الصناعية المنظمة

خارج المناطق 

الصناعية المنظمة

داخل المناطق الصناعية 

المنظمة

اإلعفاء من  ضريبة القيمة المضافة √ √ √ √ √ √ √ √

اإلعفاء من الرسوم الجمركية √ √ √ √ √ √ √ √

خصم الضرائب
نسبة المساهمة    

)%(لإلستثمار   X 20 25 40 50 30 35 50

)%(نسبة الخصم 55 60 80 90 55 60 90

دعم حصة صاحب العمل 

ألقساط التأمين

مدة الدعم

X

سنوات3 سنوات5 سنوات7 سنوات10 سنوات3 سنوات5 سنوات7

نسبة المساهمة    

)%(لإلستثمار   15 20 35 - 5 8 -

تخصيص مكان لإلستثمار X √ X √ X √ X √

دعم الفائدة X X X √ √ X X √

إعادة الضريبة X X X X X X X √



نظام تحفيز اإلستثمار 

القدرةاواإلستثمارلقيمةاألدنىالحدالقطاع

اإلنتاجية

ذلكفيبماالمتكاملةالمواشيتريبةإستثمارات

بغرضالمختزلةالمواشيتربيةإستثمارات

*اإلستيالد

مليون ل ت 1

دنم 40الزجاجيةالبيوت

الثانيةواألولىقةالمنطفيالحليبأجلمنالحجمالكبيرةالمواشيلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفييشترط*

700اللحومأجلمنالحجمالكبيرةالمواشيلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفيالحجم،كبيرةماشيةرأس500

اإلستيالدأجلمنالحجمكبيرةالمواشيلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفيمرحلة،/الحجمكبيرةماشيةرأس

إلستيالداأجلمنالحجمصغيرةالمواشيلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفيالحجم،كبيرةماشيةرأس500

والحليبلأجمنالحجمصغيرةالمواشيلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفيالحجم،كبيرةماشيةرأس2.000

ةالداجنالطيورلتربيةالمتكاملةاإلستثماراتفيومرحلة/الحجمصغيرةماشيةرأس2.000اللحوم

الالداإلستيبغرضالمرباةالداجنةللطيورالمختزلةاإلستثماراتفي)أدنىكحدمرحلة/عدد200.000

.(اإلنتاجيةبالقدرةيتعلقفيماشرطيشترط



نظام تحفيز اإلستثمار 

:الجدول الوراد أدناه يقدم عناصر المصاريف التي تحظى بالدعم وفقا لنوع اإلستثمار

هل هو عنصر مناسب في نطاق عناصر المصاريف

منطقة الدعم؟ 

ثناء هل يستفيد من إست

ضريبة القيمة 

المضافة؟ 

هل يستفيد من 

إعفاءات ضريبة 

الجمارك؟ 

اإلستثمارات ذات القدرة )نعم لحليبشراء الحيوانات الحية في إستثمارات تربية المواشي المتكاملة من أجل إنتاج ا

ة االنتاجية لغاية القدرة اإلنتاجي

(المسجلة في منطقة التحفيز

نعمال

للحومشراء الحيوانات الحية في إستثمارات تربية المواشي المتكاملة من أجل إنتاج ا
الالال

اإلستثمارات ذات القدرة )نعم يالدشراء الحيوانات الحية في إستثمارات تربية المواشي المتكاملة من أجل اإلست

ة االنتاجية لغاية القدرة اإلنتاجي

(المسجلة في منطقة التحفيز

نعمال

السماك شراء المنتجات المائية في إستثمارات المنتجات المائية من أجل إنتاج بيوض ا
الالال

شراء المنتجات المائية في إستثمارات المنتجات المائية من أجل إنتاج اللحوم 
الالال

يضشراء الطيور الداجنة في إستثمارات الطيور الداجنة المتكاملة من أجل إنتاج الب
الالال

ومشراء الطيور الداجنة في إستثمارات الطيور الداجنة المتكاملة من أجل إنتاج اللح
الالال

شراء الطيور الداجنة في إستثمارات الطيور الداجنة المتكاملة من أجل اإلستيالد
الالال



اإلستثمارعينه

الثابتاالستثمار TL $

الماكينهمعداتقيمه (محلي)* 2.000.000    533.333    

الماكينهمعداتقيمه (اجنبي) * 2.000.000    533.333    

* األرضقيمه 3.000.000    800.000    

/اإلنشاءات* البناء 2.500.000    666.667    

أخرىمصاريف (ثانويه)* 500.000    133.333    

الثابتةاالسثماراتمجموع 10.000.000    2.666.667    



اإلستثمارعينه

الدعم TL $

* الضريبياإلعفاء (KDV) 720.000    192.000    

* الجمركيالضريبياإلعفاء 40.000    10.667    

* الضريبيالخصم 1.400.000    373.333    
* العمللصاحبالثابتالدعم ( األمنمؤسسه

    75.497    283.113 (الصحي

* المحسوبالدعممقدار 2.443.113    651.497    

* الموجودالدعم 10.000.000    2.666.667    

الدعمنسبه 24,43% 24,43%



بيئة إستثمار قونية

مكتب قونية لدعم اإلستثمار

قونية، 2018


