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وكالة البحر األسود الوسطى للتنمية

المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون

    المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا

    المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك

سامسون
التي تُعد أساساً للصناعة في منقطة البحر االسود 

 •  في المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا , تتابع المشاريع الجديدة من جهة , باإلضافة إلى وجود مؤسسات جديدة .في  المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك في
 الخطوة األولى تم تخصيص كل األجزاء , تُجاه توسيع الـ المنطقة الصناعية المنظمة. في الخطوة الثانية يتم إكمال أعمال البنى التحتية . و في ِكلتا الـ   
 المنطقة الصناعية المنظمة و  وفقاً لقانون رئاسة الوزراء ذات الرقم 2011\1808 و الذي صدر تاريخ 25.05.2011 و الذي ينص على أن تكون كل

 التخصيصات األرضية قد تم إجراء تنزيالت بنسبة %90 عليها
 •  في نظام التحفيز , اإلستثمارات التي يتم تطويرها في المنطقة الصناعية المنظمة لكل من كافاك وبافرا , سوف يتم دعمها على المدد بنسبة المنطقة الرابعة

من ناحية أسهم صاحب العمل باإلضافة إلى وجود تخفيض في الضريبة

   •  كل األجزاء التابعة لــــ المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون  و التي تم بنائها على مساحة تصل إلى 1.606.522 متر مربع في مدينة
 تيكاكوي التابعة لمحافظة سامسون قد تم تخصيصها 

   •  في اول منطقة صناعية منظمة متخصصة لسامسون ، يتم القيام باالنتاج وفق المواصفات القياسية الدولية لـــ 25 شركة في المنطقة       
الصناعية المنظمة لسامسون لالغذية

   •  لم يتم المباشرة بعد بتخصيص العرصات بعد حيث ان اعمال تأسيس المنطقة الصناعية المتخصصة ما تزال مستمرة من المكائن الزراعية  
واعمال المنتج الزراعي في هافزا 

 المنطقة الصناعية
 المنظمة لسامسون

المركز

 المنطقة الصناعية
 المنظمة لسامسون

لألغذية

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لبافرا

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لكافاك

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لهافزا

 كانون الثاني / يناير 2014

•      مشروع فّعال     
•            عامل

• المجاالت التي نعمل فيها بشكل مكثف
        األشياء المدنية 
 اآلالت الال كهربائية 
المعادن غير الحديدية 
األغذية 
• الوصول إلى األسواق العالمية عن طريق الروابط الجوية 

       البحرية و البرية   

74
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 •       مشروع فّعال 
 •       عامل

•  المجاالت التي نعمل بها بكثافة 
الغذاء  
 منتجات الغابة و األثاث 
 التغليف البالستيكي  
•  المجموع الكلي 147 قطع , 121 قطع سيتم تخصيصه 
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•        مشروع فّعال
•        عامل

•  المجاالت التي نعمل بها بكثافة 
األشياء المعدنية 
الغذاء 
صناعة الزجاج 
صناعة الحديد 
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سامسون 
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روسيا

جورجيا
سامسونباتوم

تركيا

 ابراهيم شاهين
محافظ سامسون

 ان سامسون التي تعتبر في وضعية الباب الشمالي لالناضول ، اكبر مدينة
صناعية وتجارية للمنطقة حيث يبلغ عدد سكانه 1.250.000 نسمة

الذي  سامسون  وصلت   لقد 
البحر منطقة  مركز  في  مكانا   يحتل 
مركز حالة  الى   ، االوسط   االسود 
االستثمارات اجل  من  مهم   جذب 
 المحلية والدولية باالشتراك مع تراكم
 المعلومات الذي تم الحصول عليها في
، والصناعة   ، المواصالت   موضوع 
 والتجارة منذ مئات االعوام والوضعية
 الجغرافية ، وقدرة العمل الذي يمتلكه
 ، في نتيجة االداء الذي قام بعرضه في
تركيا اقتصاد  على  االخيرة  االعوام 

يمتلك وضعية  الذي  سامسون   ان 
في االسود  البحر  المفتوح على   الباب 
من يمكن  اختيارات  يمتلك   ،  دولتنا 
جاذبة استثمار  اوساط  توفير   خاللها 
الوظيفية االمكانيات  تقديم  خالل   من 
المستثمرين في مجاالت متعددة  لكافة 
 جدا على ان يكون على راسها السياحة
، الغذائية  والمواد   ، والزراعة   ، 
واللوجيستية  ، الصحية   والخدمات 
المستقبل وفي  الحالي  وقتنا   .في 

بداية جديدة...

اكبر مدن البحر االسود



العالية اإلمكانات 

 االالت الطبية

الخدمات الصحية

 االغذية

 اللوجيستية

 ان سامسون، تجذب االنظار اليها ونجحت في ان يتم التحدث عنها في المجاالت
 الدولية في انتاج اجهزة الجراحة اليديوة بشكل خاص في قطاع المعدات الصحية.
 كما انه يتم في سامسون انتاج المنتجات مثل ضمادات الجروح ، ومصابيح الحقن

 واالدوية ، والمنتجات الخاصة بالمفاصل ، وانظمة الغازات الطبية ، والتعقيم
 بالبخار فوق الطاولة ، ومنتجات النسيج الطبي ، والكراسي المتحركة ، والنعاالت

والسرائر الخاصة بالمرضى ، والحاويات الخاصة بالتطهير وملحقاتها
 

• اكثر من 40 شركة
• اكثر من 1500  عامل

• اكثر من 14.000 منتج مختلف  

 ان سامسون ، متواجدة في وضعية مركزية للخدمات الصحية في 
 المنطقة وقد تم تحديدها على انها واحدة من 16 منطقة صحية في تركيا في

استيراتيجيوزارة الصحة

• كلبة الطب الذي يقوم بتدريب الموارد البشرية في كافة التدرجات الذي 
 تم الحاجة اليهفي القطاع ، والذي يقوم باعطاء الخدمات الى المناطقة منذ

35 عاما ، ومستشفى كلية الطب ذات 775 سرير
•     مستشفى عام سعة 2.661 سرير    

•    مستشفيات خاصة سعة 630 سرير
• ما يقارب من 10.000 موظف صحي

 الزراعة والثروة الحيوانية

 لسامسون مكانة مهمة في الزراعة والثروة الحيوانية من خالل مساهمتها في
 الهيكلية االقتصادية. يتم استخدام ما يقارب من %40 من االيدي العاملة للسكان في

الزراعة والثروة الحيوانية
 
• المساحة الزراعية تصل الى 381.871 هكتار 
• انتاج النباتات العضوية بحجم 6.500 طن سنويا تقريبا 

• انتاج الفواكه والخضراوات تحت الغطاء الكثر من 133.000 طن سنويا 
• الفعاليات والنشاطات الخاصة بتربية منتجات المياه ، وتربية النحل ، وتربية

 الحيوانات ذات الرؤوس الصغيرة والكبيرة

 ان قطاع المأكوالت والمشروبات تعتبر واحدة من القطاعات المهمة التي تتواجد في
 مساهمة ايجابية في التجارة الخارالخارجية بلدنا. إننا نتقدم في طريقنا على ان نكون

 ممثلين فعالين ومؤثرين لدولتنا في االسواق العالمية في كل يوم يمر في االنتاج
الزراعي وقدرتنا على االنتاج

 ان سامسون ، تاتي ما بين المدن التي تعرض التجمعات في االشتغال باتجاه تصنيع
المنتجات الخاصة بالمأكوالت والمشروبات

 يتم عرض الفعاليات والنشاطات في المجاالت المبينة ادناه فيما يقارب من 100
مشغل

• اللحوم ومنتجات اللحوم
• الحليب ومشتقات الحليب

• الدقيق والمعجنات
• السكر ومنتجات السكريات

• االغذية المستهلكة بشكل جاهز
• المشروبات الخالية من الكحول
• الفواكه والخضراوات المجففة

 ان سامسمون ، متواجدة في وضعية لوجيستية عليا في المنطقة من خالل الربط عن
 طريق البحر ، والسكك الحديد ، والطرق البرية والجوية. قامت سامسون بتحديد

 استيراتيجتها من االن نحو هدفها  التي تهدف فيها الى ان تكون مركزا تجاريا
 لالستيراد واالنتاج ، والنقل ، واللوجيستية في ربط تركيا مع دول ساحل البحر

 االوسط من خالل الخطط الرئيسية اللوجيستية التي قامت بوضعها من اجل تحقيق
هدفها

• مطار تشارشامبا في سامسون
• ميناء سامسون بورت ، وميناء يشيل يورت وطوروس
• خط سكك الحديد سامسون – سيواس )ربط مع سامسون بورت)

• الطريق الساحلي للبحر االسود
• خط الفريبوت لسكك حديد سامسون – القوقاز

• مشروع القرية اللوجيستية

 ان سامسون ومن خالل إمكاناتها
 على قدرة العمل ذات الخلفية

 ، ومساحات االستثمار ، والتي
 تعتبر المركز اللوجيستي للمنطقة

 باالشتراك مع ربط الطرق البحرية
 ، والبرية ، والجوية ، وبنيتها

 التحتية المتطورة ، تعتبر مركز
 استثمار مهم واكبر المدن في
منطقة البحر االسود الوسطى

 يتم البحث في كل يوم يمر 
 عن الجاذبة من اجل المستثمرين

 االجانب والمحليين من خالل
 قابلية المالئمة للشروط المختلفة ،

 والديناميكية المتواجدة في موضوع
 االنتاج والتجارة ، حيث انها

 المدينة التي تتواجد داخل تطور
 سريع بالمفهوم الثقافي ، والسياحي

، والفني

وكالة تنمية البحر االسود االوسط
 محلة كالة زقاق شوكرو افندي رقم : 2

الطابق: 3 إلك أدم / سامسون
هاتف : 00 24 431 362 90+ 
 فاكس / 29 24 431 362 90+ 

 info@oka.org.tr : البريد االلكتروني 

 غرفة تجارة وصناعة سامسون
 محلة هانتشيرلي . زقاق عباس اغا رقم: 8

 55020 سوق بوغداي
 إلك أدم / سامسون

هاتف : 26 36 432 362 90+
فاكس : 55 90 432 362 90+

samsuntso@samsuntso.org.tr : البريد االلكتروني

KOSGEB مديرية مركز تطوير تشغيل سامسون
 مساحة المرافق االجتماعية في المنطقة الصناعية

 المنظمة
تيكة كوي / سامسون

   (pbx( +90 362 266 97 14 : هاتف
فاكس : 13 97 266 362 90+ 

 samsun.igem@kosgeb.gov.tr : البريد االلكتروني

(TKDK( 
 منسقية مدينة سامسون لمؤسسة الدعم

 والمساندة الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية 
(TKDK( 

محلة جوزيل يالي زقاق 3004 رقم : 7
اتاكوم/ سامسون

هاتف : 77 - 76 30 439 362 90+
فاكس : 81 30 439 362 90+ 

 سوق االوراق المالية )البورصة)
 التجارية لسامسون

 رقم: G محلة كيران ، بورصة االغذية المبنى
 1 إلك أدم / سامسون

هاتف : 75 50 435 362 90+
 +90 362 432 39 49

 فاكس : 37 47 431 362 90+
 samsuntb@tobb.org.tr : البريد االلكتروني

 ان سامسون تعتبر واحدة من المراكز
 التجارية والصناعية المهمة في تركيا من اجل
المستثمرين ، باعتبار وضعيتها االستيراتيجية

 الموارد البشرية الشابة وذات المواصفات

 البنية التحتية المتطورة اللمواصالت

نقاط التشجيع والجذب ذات التكاليف المالئمة

وسط استثمار مفتوح للتجديد

المواصفات القياسية للمدن العصرية ، القابلة للمعيشة

• تكاليف قدرة العمل ما تحت %20 من متوسط تركيا
• امكانية تخصيص مكان لخصم بنسبة 90 % في المناطق الصناعية المنظمة

• امكانية االستفادة من معدالت التشجيع في المنطقة الرابعة في المناطق الصناعية المنظمة و المنطقة
الثالثة في المجاالت االخرى  .

• قاعدة التعليم للمنطقة من خالل 2 جامعة
• عدد 7 من المراكز السياحية المسجلة

• داخل الطبيعة مع الحدائق والمتنزهات ، والغابات ، والبحر والرمل
• مركز فني من خالل االوبرا ، الباليه ، السينما ، المسرح والمتاحف

• قريب جدا من العالمات التجارية العالمية من خالل مراكز التسوق الخاصة بها
• االمكانيات الثقافية واالجتماعية الواسعة جدا مثل ممارسة رياضات الطبيعة ، وركوب الخيل ،

 والشراع ، والتنس 

• المطار ذات سعة 2 مليون سنويا.
• عدد 3 من ميناء الحاويات واالحمال وفق المواصفات القياسية الدولية

• خط سكك الحديد التي تربط الميناء بالمنطقة الحرة.
• نقطة التقاطع للطرق باالشتراك مع شبكة طريق الواسعة .

 •               شخص متخرج من االعداية على االقل والذين يتراوح اعمارهم ما بين 18 – 39 عام 
 •           خريج جامعة من المبادئ المختلفة في كل عام

180.000
6.000

•        مشغل جديد سنويا.
•      مشغالت ما بين اكبر 1.000 مؤسسة صناعية في تركيا

• االستثمار بقيمة 1 مليار ليرة تركية تقريبا والذي يربط وثيقة التشجيع في موسم 2012 / 2013

900
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منطقة ديناميكية ومنافسة

 ان سامسون ، تقوم باستضافة عدد كبير من الشركات المحلية والدولية ، والمؤسسات العامة في مديرية المنطقة باالشتراك مع كونها مركزا
 للمنطقة من ناحية الوضعية واالحتمالية

•  ما يقارب من 5.500 مشغل من المشغالت للفعاليات والنشاطات لمكلفي ضرائب المؤسسات

   قطاع الخدمات المستمرة في تطورها

 يتم القيام بتقديم الخدمات الى المنطقة اجمع وليس سامسون وحسب من خالل عدد كبير من الشركات التي يمكنها القيام بتقديم الخدمات
.الخاصة بالخدمة بالمستويات العليا في مجاالت مختلفة مثل التمويل ، االتصال ، اللوجيستية ، معلوماتية

•         فرع مصرفي
•        مستشفى باالشتراك مع عدد السرائر التي تصل الى اكثر من 4.000 

•         فندق ذات وثيقة التشغيل السياحي مع ما يزيد عن 2.000 سرير على ان يكون اثنان من هذه الفنادق 5 نجوم 
•  اكبر مراكز للتسوق في البحر االسود
•  مركز المؤتمرات والمعارض الدولية

سامسون 
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المعلومات ، التقنيات والتجديد

•              طالب جامعي و 2.000 موظف اكاديمي
•  المواقف التقنية لسامسون التي تنمي 40 شركة ، والذي يمتلك مساحة مغلقة تصل الى 4.500 م2

•  اعمال كلية العلوم الفضائية والثروة الحيوانية في جامعة التاسع عشر من مايو 
•  مركز التطوير التقني المستمر في فعالياته ونشاطاته في التعاون والعمل المشترك ما بين غرفة التجارة والصناعة

 وKOSGEB .لسامسون في جامعة التاسع عشر من مايو
•  تشجيع الدولة باتجاه القيام بانتاج المنتجات التقنية التي تحمل قيمة المساهمة العالية ، من اجل نشر تقنيات المعلومات واالتصاالت في

   المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارات اعمال البحث والتطوير والمتجددة  
•  االعمال ضمن شمولية اعمال البحث والتطوير والتجديد الذي يتم تسييره

(OKA( من قبل وكالة تنمية البحر االسود االوسط

45.000

8
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العالية اإلمكانات 

 االالت الطبية

الخدمات الصحية

 االغذية

 اللوجيستية

 ان سامسون، تجذب االنظار اليها ونجحت في ان يتم التحدث عنها في المجاالت
 الدولية في انتاج اجهزة الجراحة اليديوة بشكل خاص في قطاع المعدات الصحية.
 كما انه يتم في سامسون انتاج المنتجات مثل ضمادات الجروح ، ومصابيح الحقن

 واالدوية ، والمنتجات الخاصة بالمفاصل ، وانظمة الغازات الطبية ، والتعقيم
 بالبخار فوق الطاولة ، ومنتجات النسيج الطبي ، والكراسي المتحركة ، والنعاالت

والسرائر الخاصة بالمرضى ، والحاويات الخاصة بالتطهير وملحقاتها
 

• اكثر من 40 شركة
• اكثر من 1500  عامل

• اكثر من 14.000 منتج مختلف  

 ان سامسون ، متواجدة في وضعية مركزية للخدمات الصحية في 
 المنطقة وقد تم تحديدها على انها واحدة من 16 منطقة صحية في تركيا في

استيراتيجيوزارة الصحة

• كلبة الطب الذي يقوم بتدريب الموارد البشرية في كافة التدرجات الذي 
 تم الحاجة اليهفي القطاع ، والذي يقوم باعطاء الخدمات الى المناطقة منذ

35 عاما ، ومستشفى كلية الطب ذات 775 سرير
•     مستشفى عام سعة 2.661 سرير    

•    مستشفيات خاصة سعة 630 سرير
• ما يقارب من 10.000 موظف صحي

 الزراعة والثروة الحيوانية

 لسامسون مكانة مهمة في الزراعة والثروة الحيوانية من خالل مساهمتها في
 الهيكلية االقتصادية. يتم استخدام ما يقارب من %40 من االيدي العاملة للسكان في

الزراعة والثروة الحيوانية
 
• المساحة الزراعية تصل الى 381.871 هكتار 
• انتاج النباتات العضوية بحجم 6.500 طن سنويا تقريبا 

• انتاج الفواكه والخضراوات تحت الغطاء الكثر من 133.000 طن سنويا 
• الفعاليات والنشاطات الخاصة بتربية منتجات المياه ، وتربية النحل ، وتربية

 الحيوانات ذات الرؤوس الصغيرة والكبيرة

 ان قطاع المأكوالت والمشروبات تعتبر واحدة من القطاعات المهمة التي تتواجد في
 مساهمة ايجابية في التجارة الخارالخارجية بلدنا. إننا نتقدم في طريقنا على ان نكون

 ممثلين فعالين ومؤثرين لدولتنا في االسواق العالمية في كل يوم يمر في االنتاج
الزراعي وقدرتنا على االنتاج

 ان سامسون ، تاتي ما بين المدن التي تعرض التجمعات في االشتغال باتجاه تصنيع
المنتجات الخاصة بالمأكوالت والمشروبات

 يتم عرض الفعاليات والنشاطات في المجاالت المبينة ادناه فيما يقارب من 100
مشغل

• اللحوم ومنتجات اللحوم
• الحليب ومشتقات الحليب

• الدقيق والمعجنات
• السكر ومنتجات السكريات

• االغذية المستهلكة بشكل جاهز
• المشروبات الخالية من الكحول
• الفواكه والخضراوات المجففة

 ان سامسمون ، متواجدة في وضعية لوجيستية عليا في المنطقة من خالل الربط عن
 طريق البحر ، والسكك الحديد ، والطرق البرية والجوية. قامت سامسون بتحديد

 استيراتيجتها من االن نحو هدفها  التي تهدف فيها الى ان تكون مركزا تجاريا
 لالستيراد واالنتاج ، والنقل ، واللوجيستية في ربط تركيا مع دول ساحل البحر

 االوسط من خالل الخطط الرئيسية اللوجيستية التي قامت بوضعها من اجل تحقيق
هدفها

• مطار تشارشامبا في سامسون
• ميناء سامسون بورت ، وميناء يشيل يورت وطوروس
• خط سكك الحديد سامسون – سيواس )ربط مع سامسون بورت)

• الطريق الساحلي للبحر االسود
• خط الفريبوت لسكك حديد سامسون – القوقاز

• مشروع القرية اللوجيستية

 ان سامسون ومن خالل إمكاناتها
 على قدرة العمل ذات الخلفية

 ، ومساحات االستثمار ، والتي
 تعتبر المركز اللوجيستي للمنطقة

 باالشتراك مع ربط الطرق البحرية
 ، والبرية ، والجوية ، وبنيتها

 التحتية المتطورة ، تعتبر مركز
 استثمار مهم واكبر المدن في
منطقة البحر االسود الوسطى

 يتم البحث في كل يوم يمر 
 عن الجاذبة من اجل المستثمرين

 االجانب والمحليين من خالل
 قابلية المالئمة للشروط المختلفة ،

 والديناميكية المتواجدة في موضوع
 االنتاج والتجارة ، حيث انها

 المدينة التي تتواجد داخل تطور
 سريع بالمفهوم الثقافي ، والسياحي

، والفني

وكالة تنمية البحر االسود االوسط
 محلة كالة زقاق شوكرو افندي رقم : 2

الطابق: 3 إلك أدم / سامسون
هاتف : 00 24 431 362 90+ 
 فاكس / 29 24 431 362 90+ 

 info@oka.org.tr : البريد االلكتروني 

 غرفة تجارة وصناعة سامسون
 محلة هانتشيرلي . زقاق عباس اغا رقم: 8

 55020 سوق بوغداي
 إلك أدم / سامسون

هاتف : 26 36 432 362 90+
فاكس : 55 90 432 362 90+

samsuntso@samsuntso.org.tr : البريد االلكتروني

KOSGEB مديرية مركز تطوير تشغيل سامسون
 مساحة المرافق االجتماعية في المنطقة الصناعية

 المنظمة
تيكة كوي / سامسون

   (pbx( +90 362 266 97 14 : هاتف
فاكس : 13 97 266 362 90+ 

 samsun.igem@kosgeb.gov.tr : البريد االلكتروني

(TKDK( 
 منسقية مدينة سامسون لمؤسسة الدعم

 والمساندة الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية 
(TKDK( 

محلة جوزيل يالي زقاق 3004 رقم : 7
اتاكوم/ سامسون

هاتف : 77 - 76 30 439 362 90+
فاكس : 81 30 439 362 90+ 

 سوق االوراق المالية )البورصة)
 التجارية لسامسون

 رقم: G محلة كيران ، بورصة االغذية المبنى
 1 إلك أدم / سامسون

هاتف : 75 50 435 362 90+
 +90 362 432 39 49

 فاكس : 37 47 431 362 90+
 samsuntb@tobb.org.tr : البريد االلكتروني

 ان سامسون تعتبر واحدة من المراكز
 التجارية والصناعية المهمة في تركيا من اجل
المستثمرين ، باعتبار وضعيتها االستيراتيجية

 الموارد البشرية الشابة وذات المواصفات

 البنية التحتية المتطورة اللمواصالت

نقاط التشجيع والجذب ذات التكاليف المالئمة

وسط استثمار مفتوح للتجديد

المواصفات القياسية للمدن العصرية ، القابلة للمعيشة

• تكاليف قدرة العمل ما تحت %20 من متوسط تركيا
• امكانية تخصيص مكان لخصم بنسبة 90 % في المناطق الصناعية المنظمة

• امكانية االستفادة من معدالت التشجيع في المنطقة الرابعة في المناطق الصناعية المنظمة و المنطقة
الثالثة في المجاالت االخرى  .

• قاعدة التعليم للمنطقة من خالل 2 جامعة
• عدد 7 من المراكز السياحية المسجلة

• داخل الطبيعة مع الحدائق والمتنزهات ، والغابات ، والبحر والرمل
• مركز فني من خالل االوبرا ، الباليه ، السينما ، المسرح والمتاحف

• قريب جدا من العالمات التجارية العالمية من خالل مراكز التسوق الخاصة بها
• االمكانيات الثقافية واالجتماعية الواسعة جدا مثل ممارسة رياضات الطبيعة ، وركوب الخيل ،

 والشراع ، والتنس 

• المطار ذات سعة 2 مليون سنويا.
• عدد 3 من ميناء الحاويات واالحمال وفق المواصفات القياسية الدولية

• خط سكك الحديد التي تربط الميناء بالمنطقة الحرة.
• نقطة التقاطع للطرق باالشتراك مع شبكة طريق الواسعة .

 •               شخص متخرج من االعداية على االقل والذين يتراوح اعمارهم ما بين 18 – 39 عام 
 •           خريج جامعة من المبادئ المختلفة في كل عام

180.000
6.000

•        مشغل جديد سنويا.
•      مشغالت ما بين اكبر 1.000 مؤسسة صناعية في تركيا

• االستثمار بقيمة 1 مليار ليرة تركية تقريبا والذي يربط وثيقة التشجيع في موسم 2012 / 2013

900
10

منطقة ديناميكية ومنافسة

 ان سامسون ، تقوم باستضافة عدد كبير من الشركات المحلية والدولية ، والمؤسسات العامة في مديرية المنطقة باالشتراك مع كونها مركزا
 للمنطقة من ناحية الوضعية واالحتمالية

•  ما يقارب من 5.500 مشغل من المشغالت للفعاليات والنشاطات لمكلفي ضرائب المؤسسات

   قطاع الخدمات المستمرة في تطورها

 يتم القيام بتقديم الخدمات الى المنطقة اجمع وليس سامسون وحسب من خالل عدد كبير من الشركات التي يمكنها القيام بتقديم الخدمات
.الخاصة بالخدمة بالمستويات العليا في مجاالت مختلفة مثل التمويل ، االتصال ، اللوجيستية ، معلوماتية

•         فرع مصرفي
•        مستشفى باالشتراك مع عدد السرائر التي تصل الى اكثر من 4.000 

•         فندق ذات وثيقة التشغيل السياحي مع ما يزيد عن 2.000 سرير على ان يكون اثنان من هذه الفنادق 5 نجوم 
•  اكبر مراكز للتسوق في البحر االسود
•  مركز المؤتمرات والمعارض الدولية

سامسون 

133
28

230

المعلومات ، التقنيات والتجديد

•              طالب جامعي و 2.000 موظف اكاديمي
•  المواقف التقنية لسامسون التي تنمي 40 شركة ، والذي يمتلك مساحة مغلقة تصل الى 4.500 م2

•  اعمال كلية العلوم الفضائية والثروة الحيوانية في جامعة التاسع عشر من مايو 
•  مركز التطوير التقني المستمر في فعالياته ونشاطاته في التعاون والعمل المشترك ما بين غرفة التجارة والصناعة

 وKOSGEB .لسامسون في جامعة التاسع عشر من مايو
•  تشجيع الدولة باتجاه القيام بانتاج المنتجات التقنية التي تحمل قيمة المساهمة العالية ، من اجل نشر تقنيات المعلومات واالتصاالت في

   المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارات اعمال البحث والتطوير والمتجددة  
•  االعمال ضمن شمولية اعمال البحث والتطوير والتجديد الذي يتم تسييره

(OKA( من قبل وكالة تنمية البحر االسود االوسط

45.000
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العالية اإلمكانات 

 االالت الطبية

الخدمات الصحية

 االغذية

 اللوجيستية

 ان سامسون، تجذب االنظار اليها ونجحت في ان يتم التحدث عنها في المجاالت
 الدولية في انتاج اجهزة الجراحة اليديوة بشكل خاص في قطاع المعدات الصحية.
 كما انه يتم في سامسون انتاج المنتجات مثل ضمادات الجروح ، ومصابيح الحقن

 واالدوية ، والمنتجات الخاصة بالمفاصل ، وانظمة الغازات الطبية ، والتعقيم
 بالبخار فوق الطاولة ، ومنتجات النسيج الطبي ، والكراسي المتحركة ، والنعاالت

والسرائر الخاصة بالمرضى ، والحاويات الخاصة بالتطهير وملحقاتها
 

• اكثر من 40 شركة
• اكثر من 1500  عامل

• اكثر من 14.000 منتج مختلف  

 ان سامسون ، متواجدة في وضعية مركزية للخدمات الصحية في 
 المنطقة وقد تم تحديدها على انها واحدة من 16 منطقة صحية في تركيا في

استيراتيجيوزارة الصحة

• كلبة الطب الذي يقوم بتدريب الموارد البشرية في كافة التدرجات الذي 
 تم الحاجة اليهفي القطاع ، والذي يقوم باعطاء الخدمات الى المناطقة منذ

35 عاما ، ومستشفى كلية الطب ذات 775 سرير
•     مستشفى عام سعة 2.661 سرير    

•    مستشفيات خاصة سعة 630 سرير
• ما يقارب من 10.000 موظف صحي

 الزراعة والثروة الحيوانية

 لسامسون مكانة مهمة في الزراعة والثروة الحيوانية من خالل مساهمتها في
 الهيكلية االقتصادية. يتم استخدام ما يقارب من %40 من االيدي العاملة للسكان في

الزراعة والثروة الحيوانية
 
• المساحة الزراعية تصل الى 381.871 هكتار 
• انتاج النباتات العضوية بحجم 6.500 طن سنويا تقريبا 

• انتاج الفواكه والخضراوات تحت الغطاء الكثر من 133.000 طن سنويا 
• الفعاليات والنشاطات الخاصة بتربية منتجات المياه ، وتربية النحل ، وتربية

 الحيوانات ذات الرؤوس الصغيرة والكبيرة

 ان قطاع المأكوالت والمشروبات تعتبر واحدة من القطاعات المهمة التي تتواجد في
 مساهمة ايجابية في التجارة الخارالخارجية بلدنا. إننا نتقدم في طريقنا على ان نكون

 ممثلين فعالين ومؤثرين لدولتنا في االسواق العالمية في كل يوم يمر في االنتاج
الزراعي وقدرتنا على االنتاج

 ان سامسون ، تاتي ما بين المدن التي تعرض التجمعات في االشتغال باتجاه تصنيع
المنتجات الخاصة بالمأكوالت والمشروبات

 يتم عرض الفعاليات والنشاطات في المجاالت المبينة ادناه فيما يقارب من 100
مشغل

• اللحوم ومنتجات اللحوم
• الحليب ومشتقات الحليب

• الدقيق والمعجنات
• السكر ومنتجات السكريات

• االغذية المستهلكة بشكل جاهز
• المشروبات الخالية من الكحول
• الفواكه والخضراوات المجففة

 ان سامسمون ، متواجدة في وضعية لوجيستية عليا في المنطقة من خالل الربط عن
 طريق البحر ، والسكك الحديد ، والطرق البرية والجوية. قامت سامسون بتحديد

 استيراتيجتها من االن نحو هدفها  التي تهدف فيها الى ان تكون مركزا تجاريا
 لالستيراد واالنتاج ، والنقل ، واللوجيستية في ربط تركيا مع دول ساحل البحر

 االوسط من خالل الخطط الرئيسية اللوجيستية التي قامت بوضعها من اجل تحقيق
هدفها

• مطار تشارشامبا في سامسون
• ميناء سامسون بورت ، وميناء يشيل يورت وطوروس
• خط سكك الحديد سامسون – سيواس )ربط مع سامسون بورت)

• الطريق الساحلي للبحر االسود
• خط الفريبوت لسكك حديد سامسون – القوقاز

• مشروع القرية اللوجيستية

 ان سامسون ومن خالل إمكاناتها
 على قدرة العمل ذات الخلفية

 ، ومساحات االستثمار ، والتي
 تعتبر المركز اللوجيستي للمنطقة

 باالشتراك مع ربط الطرق البحرية
 ، والبرية ، والجوية ، وبنيتها

 التحتية المتطورة ، تعتبر مركز
 استثمار مهم واكبر المدن في
منطقة البحر االسود الوسطى

 يتم البحث في كل يوم يمر 
 عن الجاذبة من اجل المستثمرين

 االجانب والمحليين من خالل
 قابلية المالئمة للشروط المختلفة ،

 والديناميكية المتواجدة في موضوع
 االنتاج والتجارة ، حيث انها

 المدينة التي تتواجد داخل تطور
 سريع بالمفهوم الثقافي ، والسياحي

، والفني
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(TKDK( 
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 ان سامسون تعتبر واحدة من المراكز
 التجارية والصناعية المهمة في تركيا من اجل
المستثمرين ، باعتبار وضعيتها االستيراتيجية

 الموارد البشرية الشابة وذات المواصفات

 البنية التحتية المتطورة اللمواصالت

نقاط التشجيع والجذب ذات التكاليف المالئمة

وسط استثمار مفتوح للتجديد

المواصفات القياسية للمدن العصرية ، القابلة للمعيشة

• تكاليف قدرة العمل ما تحت %20 من متوسط تركيا
• امكانية تخصيص مكان لخصم بنسبة 90 % في المناطق الصناعية المنظمة

• امكانية االستفادة من معدالت التشجيع في المنطقة الرابعة في المناطق الصناعية المنظمة و المنطقة
الثالثة في المجاالت االخرى  .

• قاعدة التعليم للمنطقة من خالل 2 جامعة
• عدد 7 من المراكز السياحية المسجلة

• داخل الطبيعة مع الحدائق والمتنزهات ، والغابات ، والبحر والرمل
• مركز فني من خالل االوبرا ، الباليه ، السينما ، المسرح والمتاحف

• قريب جدا من العالمات التجارية العالمية من خالل مراكز التسوق الخاصة بها
• االمكانيات الثقافية واالجتماعية الواسعة جدا مثل ممارسة رياضات الطبيعة ، وركوب الخيل ،

 والشراع ، والتنس 

• المطار ذات سعة 2 مليون سنويا.
• عدد 3 من ميناء الحاويات واالحمال وفق المواصفات القياسية الدولية

• خط سكك الحديد التي تربط الميناء بالمنطقة الحرة.
• نقطة التقاطع للطرق باالشتراك مع شبكة طريق الواسعة .

 •               شخص متخرج من االعداية على االقل والذين يتراوح اعمارهم ما بين 18 – 39 عام 
 •           خريج جامعة من المبادئ المختلفة في كل عام

180.000
6.000

•        مشغل جديد سنويا.
•      مشغالت ما بين اكبر 1.000 مؤسسة صناعية في تركيا

• االستثمار بقيمة 1 مليار ليرة تركية تقريبا والذي يربط وثيقة التشجيع في موسم 2012 / 2013

900
10

منطقة ديناميكية ومنافسة

 ان سامسون ، تقوم باستضافة عدد كبير من الشركات المحلية والدولية ، والمؤسسات العامة في مديرية المنطقة باالشتراك مع كونها مركزا
 للمنطقة من ناحية الوضعية واالحتمالية

•  ما يقارب من 5.500 مشغل من المشغالت للفعاليات والنشاطات لمكلفي ضرائب المؤسسات

   قطاع الخدمات المستمرة في تطورها

 يتم القيام بتقديم الخدمات الى المنطقة اجمع وليس سامسون وحسب من خالل عدد كبير من الشركات التي يمكنها القيام بتقديم الخدمات
.الخاصة بالخدمة بالمستويات العليا في مجاالت مختلفة مثل التمويل ، االتصال ، اللوجيستية ، معلوماتية

•         فرع مصرفي
•        مستشفى باالشتراك مع عدد السرائر التي تصل الى اكثر من 4.000 

•         فندق ذات وثيقة التشغيل السياحي مع ما يزيد عن 2.000 سرير على ان يكون اثنان من هذه الفنادق 5 نجوم 
•  اكبر مراكز للتسوق في البحر االسود
•  مركز المؤتمرات والمعارض الدولية

سامسون 

133
28

230

المعلومات ، التقنيات والتجديد

•              طالب جامعي و 2.000 موظف اكاديمي
•  المواقف التقنية لسامسون التي تنمي 40 شركة ، والذي يمتلك مساحة مغلقة تصل الى 4.500 م2

•  اعمال كلية العلوم الفضائية والثروة الحيوانية في جامعة التاسع عشر من مايو 
•  مركز التطوير التقني المستمر في فعالياته ونشاطاته في التعاون والعمل المشترك ما بين غرفة التجارة والصناعة

 وKOSGEB .لسامسون في جامعة التاسع عشر من مايو
•  تشجيع الدولة باتجاه القيام بانتاج المنتجات التقنية التي تحمل قيمة المساهمة العالية ، من اجل نشر تقنيات المعلومات واالتصاالت في

   المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارات اعمال البحث والتطوير والمتجددة  
•  االعمال ضمن شمولية اعمال البحث والتطوير والتجديد الذي يتم تسييره

(OKA( من قبل وكالة تنمية البحر االسود االوسط

45.000
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العالية اإلمكانات 

 االالت الطبية

الخدمات الصحية

 االغذية

 اللوجيستية

 ان سامسون، تجذب االنظار اليها ونجحت في ان يتم التحدث عنها في المجاالت
 الدولية في انتاج اجهزة الجراحة اليديوة بشكل خاص في قطاع المعدات الصحية.
 كما انه يتم في سامسون انتاج المنتجات مثل ضمادات الجروح ، ومصابيح الحقن

 واالدوية ، والمنتجات الخاصة بالمفاصل ، وانظمة الغازات الطبية ، والتعقيم
 بالبخار فوق الطاولة ، ومنتجات النسيج الطبي ، والكراسي المتحركة ، والنعاالت

والسرائر الخاصة بالمرضى ، والحاويات الخاصة بالتطهير وملحقاتها
 

• اكثر من 40 شركة
• اكثر من 1500  عامل

• اكثر من 14.000 منتج مختلف  

 ان سامسون ، متواجدة في وضعية مركزية للخدمات الصحية في 
 المنطقة وقد تم تحديدها على انها واحدة من 16 منطقة صحية في تركيا في

استيراتيجيوزارة الصحة

• كلبة الطب الذي يقوم بتدريب الموارد البشرية في كافة التدرجات الذي 
 تم الحاجة اليهفي القطاع ، والذي يقوم باعطاء الخدمات الى المناطقة منذ

35 عاما ، ومستشفى كلية الطب ذات 775 سرير
•     مستشفى عام سعة 2.661 سرير    

•    مستشفيات خاصة سعة 630 سرير
• ما يقارب من 10.000 موظف صحي

 الزراعة والثروة الحيوانية

 لسامسون مكانة مهمة في الزراعة والثروة الحيوانية من خالل مساهمتها في
 الهيكلية االقتصادية. يتم استخدام ما يقارب من %40 من االيدي العاملة للسكان في

الزراعة والثروة الحيوانية
 
• المساحة الزراعية تصل الى 381.871 هكتار 
• انتاج النباتات العضوية بحجم 6.500 طن سنويا تقريبا 

• انتاج الفواكه والخضراوات تحت الغطاء الكثر من 133.000 طن سنويا 
• الفعاليات والنشاطات الخاصة بتربية منتجات المياه ، وتربية النحل ، وتربية

 الحيوانات ذات الرؤوس الصغيرة والكبيرة

 ان قطاع المأكوالت والمشروبات تعتبر واحدة من القطاعات المهمة التي تتواجد في
 مساهمة ايجابية في التجارة الخارالخارجية بلدنا. إننا نتقدم في طريقنا على ان نكون

 ممثلين فعالين ومؤثرين لدولتنا في االسواق العالمية في كل يوم يمر في االنتاج
الزراعي وقدرتنا على االنتاج

 ان سامسون ، تاتي ما بين المدن التي تعرض التجمعات في االشتغال باتجاه تصنيع
المنتجات الخاصة بالمأكوالت والمشروبات

 يتم عرض الفعاليات والنشاطات في المجاالت المبينة ادناه فيما يقارب من 100
مشغل

• اللحوم ومنتجات اللحوم
• الحليب ومشتقات الحليب

• الدقيق والمعجنات
• السكر ومنتجات السكريات

• االغذية المستهلكة بشكل جاهز
• المشروبات الخالية من الكحول
• الفواكه والخضراوات المجففة

 ان سامسمون ، متواجدة في وضعية لوجيستية عليا في المنطقة من خالل الربط عن
 طريق البحر ، والسكك الحديد ، والطرق البرية والجوية. قامت سامسون بتحديد

 استيراتيجتها من االن نحو هدفها  التي تهدف فيها الى ان تكون مركزا تجاريا
 لالستيراد واالنتاج ، والنقل ، واللوجيستية في ربط تركيا مع دول ساحل البحر

 االوسط من خالل الخطط الرئيسية اللوجيستية التي قامت بوضعها من اجل تحقيق
هدفها

• مطار تشارشامبا في سامسون
• ميناء سامسون بورت ، وميناء يشيل يورت وطوروس
• خط سكك الحديد سامسون – سيواس )ربط مع سامسون بورت)

• الطريق الساحلي للبحر االسود
• خط الفريبوت لسكك حديد سامسون – القوقاز

• مشروع القرية اللوجيستية

 ان سامسون ومن خالل إمكاناتها
 على قدرة العمل ذات الخلفية

 ، ومساحات االستثمار ، والتي
 تعتبر المركز اللوجيستي للمنطقة

 باالشتراك مع ربط الطرق البحرية
 ، والبرية ، والجوية ، وبنيتها

 التحتية المتطورة ، تعتبر مركز
 استثمار مهم واكبر المدن في
منطقة البحر االسود الوسطى

 يتم البحث في كل يوم يمر 
 عن الجاذبة من اجل المستثمرين

 االجانب والمحليين من خالل
 قابلية المالئمة للشروط المختلفة ،

 والديناميكية المتواجدة في موضوع
 االنتاج والتجارة ، حيث انها

 المدينة التي تتواجد داخل تطور
 سريع بالمفهوم الثقافي ، والسياحي

، والفني

وكالة تنمية البحر االسود االوسط
 محلة كالة زقاق شوكرو افندي رقم : 2

الطابق: 3 إلك أدم / سامسون
هاتف : 00 24 431 362 90+ 
 فاكس / 29 24 431 362 90+ 

 info@oka.org.tr : البريد االلكتروني 

 غرفة تجارة وصناعة سامسون
 محلة هانتشيرلي . زقاق عباس اغا رقم: 8

 55020 سوق بوغداي
 إلك أدم / سامسون

هاتف : 26 36 432 362 90+
فاكس : 55 90 432 362 90+

samsuntso@samsuntso.org.tr : البريد االلكتروني

KOSGEB مديرية مركز تطوير تشغيل سامسون
 مساحة المرافق االجتماعية في المنطقة الصناعية

 المنظمة
تيكة كوي / سامسون

   (pbx( +90 362 266 97 14 : هاتف
فاكس : 13 97 266 362 90+ 

 samsun.igem@kosgeb.gov.tr : البريد االلكتروني

(TKDK( 
 منسقية مدينة سامسون لمؤسسة الدعم

 والمساندة الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية 
(TKDK( 

محلة جوزيل يالي زقاق 3004 رقم : 7
اتاكوم/ سامسون

هاتف : 77 - 76 30 439 362 90+
فاكس : 81 30 439 362 90+ 

 سوق االوراق المالية )البورصة)
 التجارية لسامسون

 رقم: G محلة كيران ، بورصة االغذية المبنى
 1 إلك أدم / سامسون

هاتف : 75 50 435 362 90+
 +90 362 432 39 49

 فاكس : 37 47 431 362 90+
 samsuntb@tobb.org.tr : البريد االلكتروني

 ان سامسون تعتبر واحدة من المراكز
 التجارية والصناعية المهمة في تركيا من اجل
المستثمرين ، باعتبار وضعيتها االستيراتيجية

 الموارد البشرية الشابة وذات المواصفات

 البنية التحتية المتطورة اللمواصالت

نقاط التشجيع والجذب ذات التكاليف المالئمة

وسط استثمار مفتوح للتجديد

المواصفات القياسية للمدن العصرية ، القابلة للمعيشة

• تكاليف قدرة العمل ما تحت %20 من متوسط تركيا
• امكانية تخصيص مكان لخصم بنسبة 90 % في المناطق الصناعية المنظمة

• امكانية االستفادة من معدالت التشجيع في المنطقة الرابعة في المناطق الصناعية المنظمة و المنطقة
الثالثة في المجاالت االخرى  .

• قاعدة التعليم للمنطقة من خالل 2 جامعة
• عدد 7 من المراكز السياحية المسجلة

• داخل الطبيعة مع الحدائق والمتنزهات ، والغابات ، والبحر والرمل
• مركز فني من خالل االوبرا ، الباليه ، السينما ، المسرح والمتاحف

• قريب جدا من العالمات التجارية العالمية من خالل مراكز التسوق الخاصة بها
• االمكانيات الثقافية واالجتماعية الواسعة جدا مثل ممارسة رياضات الطبيعة ، وركوب الخيل ،

 والشراع ، والتنس 

• المطار ذات سعة 2 مليون سنويا.
• عدد 3 من ميناء الحاويات واالحمال وفق المواصفات القياسية الدولية

• خط سكك الحديد التي تربط الميناء بالمنطقة الحرة.
• نقطة التقاطع للطرق باالشتراك مع شبكة طريق الواسعة .

 •               شخص متخرج من االعداية على االقل والذين يتراوح اعمارهم ما بين 18 – 39 عام 
 •           خريج جامعة من المبادئ المختلفة في كل عام

180.000
6.000

•        مشغل جديد سنويا.
•      مشغالت ما بين اكبر 1.000 مؤسسة صناعية في تركيا

• االستثمار بقيمة 1 مليار ليرة تركية تقريبا والذي يربط وثيقة التشجيع في موسم 2012 / 2013

900
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منطقة ديناميكية ومنافسة

 ان سامسون ، تقوم باستضافة عدد كبير من الشركات المحلية والدولية ، والمؤسسات العامة في مديرية المنطقة باالشتراك مع كونها مركزا
 للمنطقة من ناحية الوضعية واالحتمالية

•  ما يقارب من 5.500 مشغل من المشغالت للفعاليات والنشاطات لمكلفي ضرائب المؤسسات

   قطاع الخدمات المستمرة في تطورها

 يتم القيام بتقديم الخدمات الى المنطقة اجمع وليس سامسون وحسب من خالل عدد كبير من الشركات التي يمكنها القيام بتقديم الخدمات
.الخاصة بالخدمة بالمستويات العليا في مجاالت مختلفة مثل التمويل ، االتصال ، اللوجيستية ، معلوماتية

•         فرع مصرفي
•        مستشفى باالشتراك مع عدد السرائر التي تصل الى اكثر من 4.000 

•         فندق ذات وثيقة التشغيل السياحي مع ما يزيد عن 2.000 سرير على ان يكون اثنان من هذه الفنادق 5 نجوم 
•  اكبر مراكز للتسوق في البحر االسود
•  مركز المؤتمرات والمعارض الدولية

سامسون 

133
28

230

المعلومات ، التقنيات والتجديد

•              طالب جامعي و 2.000 موظف اكاديمي
•  المواقف التقنية لسامسون التي تنمي 40 شركة ، والذي يمتلك مساحة مغلقة تصل الى 4.500 م2

•  اعمال كلية العلوم الفضائية والثروة الحيوانية في جامعة التاسع عشر من مايو 
•  مركز التطوير التقني المستمر في فعالياته ونشاطاته في التعاون والعمل المشترك ما بين غرفة التجارة والصناعة

 وKOSGEB .لسامسون في جامعة التاسع عشر من مايو
•  تشجيع الدولة باتجاه القيام بانتاج المنتجات التقنية التي تحمل قيمة المساهمة العالية ، من اجل نشر تقنيات المعلومات واالتصاالت في

   المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارات اعمال البحث والتطوير والمتجددة  
•  االعمال ضمن شمولية اعمال البحث والتطوير والتجديد الذي يتم تسييره

(OKA( من قبل وكالة تنمية البحر االسود االوسط

45.000
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وكالة البحر األسود الوسطى للتنمية

المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون

    المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا

    المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك

سامسون
التي تُعد أساساً للصناعة في منقطة البحر االسود 

 •  في المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا , تتابع المشاريع الجديدة من جهة , باإلضافة إلى وجود مؤسسات جديدة .في  المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك في
 الخطوة األولى تم تخصيص كل األجزاء , تُجاه توسيع الـ المنطقة الصناعية المنظمة. في الخطوة الثانية يتم إكمال أعمال البنى التحتية . و في ِكلتا الـ   
 المنطقة الصناعية المنظمة و  وفقاً لقانون رئاسة الوزراء ذات الرقم 2011\1808 و الذي صدر تاريخ 25.05.2011 و الذي ينص على أن تكون كل

 التخصيصات األرضية قد تم إجراء تنزيالت بنسبة %90 عليها
 •  في نظام التحفيز , اإلستثمارات التي يتم تطويرها في المنطقة الصناعية المنظمة لكل من كافاك وبافرا , سوف يتم دعمها على المدد بنسبة المنطقة الرابعة

من ناحية أسهم صاحب العمل باإلضافة إلى وجود تخفيض في الضريبة

   •  كل األجزاء التابعة لــــ المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون  و التي تم بنائها على مساحة تصل إلى 1.606.522 متر مربع في مدينة
 تيكاكوي التابعة لمحافظة سامسون قد تم تخصيصها 

   •  في اول منطقة صناعية منظمة متخصصة لسامسون ، يتم القيام باالنتاج وفق المواصفات القياسية الدولية لـــ 25 شركة في المنطقة       
الصناعية المنظمة لسامسون لالغذية

   •  لم يتم المباشرة بعد بتخصيص العرصات بعد حيث ان اعمال تأسيس المنطقة الصناعية المتخصصة ما تزال مستمرة من المكائن الزراعية  
واعمال المنتج الزراعي في هافزا 

 المنطقة الصناعية
 المنظمة لسامسون

المركز

 المنطقة الصناعية
 المنظمة لسامسون

لألغذية

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لبافرا

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لكافاك

 المنطقة
 الصناعية

المنظمة لهافزا

 كانون الثاني / يناير 2014

•      مشروع فّعال     
•            عامل

• المجاالت التي نعمل فيها بشكل مكثف
        األشياء المدنية 
 اآلالت الال كهربائية 
المعادن غير الحديدية 
األغذية 
• الوصول إلى األسواق العالمية عن طريق الروابط الجوية 

       البحرية و البرية   

74
5.140

 •       مشروع فّعال 
 •       عامل

•  المجاالت التي نعمل بها بكثافة 
الغذاء  
 منتجات الغابة و األثاث 
 التغليف البالستيكي  
•  المجموع الكلي 147 قطع , 121 قطع سيتم تخصيصه 

15
196

•        مشروع فّعال
•        عامل

•  المجاالت التي نعمل بها بكثافة 
األشياء المعدنية 
الغذاء 
صناعة الزجاج 
صناعة الحديد 

17
532

سامسون 
سامسون 

 خذو مكانكم في عالم األعمال , سامسون

سامسون 

رومانيا

بلغاريا

اوديسا

كونستانتا

فارنة

بورغاز

اكيار
يالطا

سوتشي
مقدونيا

اليونان

بحر ايجة

البحر االبيض

البحر االسود

صربيا

وفا
ولد

م

اوكراينا

  روستوف – اون – دون
(روستوف على نهر الدون)

نوفوروسيسك

كيرتش

بحر ازاك

روسيا

جورجيا
سامسونباتوم

تركيا

 ابراهيم شاهين
محافظ سامسون

 ان سامسون التي تعتبر في وضعية الباب الشمالي لالناضول ، اكبر مدينة
صناعية وتجارية للمنطقة حيث يبلغ عدد سكانه 1.250.000 نسمة

الذي  سامسون  وصلت   لقد 
البحر منطقة  مركز  في  مكانا   يحتل 
مركز حالة  الى   ، االوسط   االسود 
االستثمارات اجل  من  مهم   جذب 
 المحلية والدولية باالشتراك مع تراكم
 المعلومات الذي تم الحصول عليها في
، والصناعة   ، المواصالت   موضوع 
 والتجارة منذ مئات االعوام والوضعية
 الجغرافية ، وقدرة العمل الذي يمتلكه
 ، في نتيجة االداء الذي قام بعرضه في
تركيا اقتصاد  على  االخيرة  االعوام 

يمتلك وضعية  الذي  سامسون   ان 
في االسود  البحر  المفتوح على   الباب 
من يمكن  اختيارات  يمتلك   ،  دولتنا 
جاذبة استثمار  اوساط  توفير   خاللها 
الوظيفية االمكانيات  تقديم  خالل   من 
المستثمرين في مجاالت متعددة  لكافة 
 جدا على ان يكون على راسها السياحة
، الغذائية  والمواد   ، والزراعة   ، 
واللوجيستية  ، الصحية   والخدمات 
المستقبل وفي  الحالي  وقتنا   .في 

بداية جديدة...

اكبر مدن البحر االسود
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وكالة البحر األسود الوسطى للتنمية

المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون

    المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا

    المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك

سامسون
التي تُعد أساساً للصناعة في منقطة البحر االسود 

 •  في المنطقة الصناعية المنظمة لبافرا , تتابع المشاريع الجديدة من جهة , باإلضافة إلى وجود مؤسسات جديدة .في  المنطقة الصناعية المنظمة لكافاك في
 الخطوة األولى تم تخصيص كل األجزاء , تُجاه توسيع الـ المنطقة الصناعية المنظمة. في الخطوة الثانية يتم إكمال أعمال البنى التحتية . و في ِكلتا الـ   
 المنطقة الصناعية المنظمة و  وفقاً لقانون رئاسة الوزراء ذات الرقم 2011\1808 و الذي صدر تاريخ 25.05.2011 و الذي ينص على أن تكون كل

 التخصيصات األرضية قد تم إجراء تنزيالت بنسبة %90 عليها
 •  في نظام التحفيز , اإلستثمارات التي يتم تطويرها في المنطقة الصناعية المنظمة لكل من كافاك وبافرا , سوف يتم دعمها على المدد بنسبة المنطقة الرابعة

من ناحية أسهم صاحب العمل باإلضافة إلى وجود تخفيض في الضريبة

   •  كل األجزاء التابعة لــــ المنطقة الصناعية المنظمة لسامسون  و التي تم بنائها على مساحة تصل إلى 1.606.522 متر مربع في مدينة
 تيكاكوي التابعة لمحافظة سامسون قد تم تخصيصها 

   •  في اول منطقة صناعية منظمة متخصصة لسامسون ، يتم القيام باالنتاج وفق المواصفات القياسية الدولية لـــ 25 شركة في المنطقة       
الصناعية المنظمة لسامسون لالغذية

   •  لم يتم المباشرة بعد بتخصيص العرصات بعد حيث ان اعمال تأسيس المنطقة الصناعية المتخصصة ما تزال مستمرة من المكائن الزراعية  
واعمال المنتج الزراعي في هافزا 
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 كانون الثاني / يناير 2014

•      مشروع فّعال     
•            عامل

• المجاالت التي نعمل فيها بشكل مكثف
        األشياء المدنية 
 اآلالت الال كهربائية 
المعادن غير الحديدية 
األغذية 
• الوصول إلى األسواق العالمية عن طريق الروابط الجوية 

       البحرية و البرية   

74
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 •       مشروع فّعال 
 •       عامل

•  المجاالت التي نعمل بها بكثافة 
الغذاء  
 منتجات الغابة و األثاث 
 التغليف البالستيكي  
•  المجموع الكلي 147 قطع , 121 قطع سيتم تخصيصه 
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