
ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع اعادة تدوير المنسوجات
في مدينة اديامان



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/adiyaman-ili-konfeksiyon-geri-donusum-
tesisi-on-fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

تعريف االستثمار .1
جدوى أولية لمصنع إعادة تدوير المنسوجات موضوع االستثمار

غزل مفتوح النهاية المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

مركز أديامان مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

1440 القدرة الفنية للمرفق

مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

٪80 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

23 القدرة على التوظيف

5 مدة اعادة قيمة االستثمار

13.10.03 / 13.10.05 / 13.10.06 / 13.10.12 
/ 13.10.13 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

-5205
رقم

محلي البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

الهدف 13:المستدامة
العمل المناخي

الهدف 12:
اإلنتاج واالستهالك المسؤوالن

 ضمان استدامة تدوير النفايات من خالل إعادة تدوير
قطع النسيج الزائدة )القصاصات( في صناعة المالبس مسائل أخرى ذات صلة

شهرا

 تحتوي على قطن بنسبة 85٪ أو أكثر من وزنها(
(وغير مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط قطنية )باستثناء خيوط الخياطة(

سنين

شخصاً

دوالر2.100.000

طن / سنة

GTIPذو الصلة



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع تعقيم فستق عنتابي
وفلفل احمر و زبيب في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-antep-fistigi-kirmizibiber-ve-
kuru-uzum-sterilizasyon-tesisi-on-fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

تأسيس مصنع تعقيم موضوع االستثمار

فستق و فلفل أحمر وزبيب   شكل معقم( المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

63984000 القدرة الفنية للمرفق

3.028.201,96 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

- معدل القدرة االستيعابية في القطاع

73 القدرة على التوظيف

4.52 مدة اعادة قيمة االستثمار

10.39.90
الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

- رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق باإلنسان والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

شهرا

سنة

GTIPذو الصلة

عامالً

8.70)25.07.2021(

5.332.000

)دوالر أمريكي(

عمليات المعالجة والتخزين األخرى للفواكه

كجم(
كجم

)كامل الطاقة اإلنتاجية شهرياً

(

 والخضروات غير المصنفة في مكان آخر )بما في 
(ذلك المقطعة والمعلبة



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج الكابسيسين
 )كبخاخات( المستخرجة من بقايا الفليفلة في مدينة

غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-kapsaisin-uretimi-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

إنتاج مادة الكابسيسين)كبخاخات( من مخلفات الفلفل موضوع االستثمار

 كابسيسين )كابسانويد ونظائرها = كابسيسين ثنائي
هيدروكابسايسين المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

36.000 القدرة الفنية للمرفق

مبلغ االستثمار الثابت 2.913.246,38

12 مدة االستثمار

%71.8 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

34 القدرة على التوظيف

3.40 مدة اعادة قيمة االستثمار

10.39.90 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

29.39.99.00 رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق  والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

كجم(3.000
كجم / سنة

دوالًرا أمريكيًا

شهر

موظفاً

سنة

)القدرة الكاملة لإلنتاج الشهري

)



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج االت حقن بالستيك
في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-plastik-enjeksiyon-makinesi-
imalati-on-fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

تصنيع ماكينات حقن البالستيك موضوع االستثمار

ماكينة حقن البالستيك المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

84 القدرة الفنية للمرفق

789.643,35 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%74.1 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

29 القدرة على التوظيف

8.93 مدة اعادة قيمة االستثمار

28.96.01 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

84.77.10 رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

اعتبارات أخرى ذات صلة تم احتساب سعر الدوالر على أنه

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

Orion120
7

معاير(
وحدة )سعة اإلنتاج الشهرية الكاملة الكمية

دوالًرا

شهر

موظفاً

سنة

وحدات من جهاز



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج السيروم في مدينة
غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-serum-uretimi--uretimi-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

إنتاج السيروم موضوع االستثمار

سيروم المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

القدرة الفنية للمرفق 71.400.000

9.687.436,66 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%72.77 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

54 القدرة على التوظيف

2.43 مدة اعادة قيمة االستثمار

21.20.04 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

3002.12 رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

قطعة منتج نهائي / سنة منتج نهائي

دوالًرا

شهر

موظفاً

سنة



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولية لمصنع انتاج حمض
الستريك)حمض الليمون( في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-sitrik-asit-uretimi-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

معمل إنتاج حمض الستريك)حمض الليمون( موضوع االستثمار

حمض الستريك)حمض الليمون( المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

72.000 القدرة الفنية للمرفق

450.570,99 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

77.65 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

9 القدرة على التوظيف

9.84 مدة اعادة قيمة االستثمار

24.14.01 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

29.18.14 رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

كجم / سنة )كامل الطاقة اإلنتاجية الشهري
كجم( 6.000

دوالًرا

شهر

موظفين

سنة



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولية لمصنع انتاج الياف الفيسكوز
في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-viskon-elyaf-uretimi-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

ألياف الفسكوز موضوع االستثمار

األلياف االصطناعية األساسية المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

54.000 القدرة الفنية للمرفق

مبلغ االستثمار الثابت 29.278.345,36

12 مدة االستثمار

%76.6 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

171 القدرة على التوظيف

5.37 مدة اعادة قيمة االستثمار

13.10 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

55.07 رقم 

تركيا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق والنمو
االقتصادي

الهدف 9:
 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

طن / سنة 

دوالر

شهر

موظفين
سنة



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج الكحول االيثيلي
في مدينة كيليس



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/kilis-ili-etil-alkol-imalati-on-fizibilite-
raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

إنتاج الكحول اإليثيلي موضوع االستثمار

الكحول اإليثيلي المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

مركز مدينة كيليس مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

الطاقة اإلنتاجية: القدرة الفنية للمرفق

852.473 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%71 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

19 القدرة على التوظيف

4.5 مدة اعادة قيمة االستثمار

11.01.03 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

22.08.90 رقم 

 الواليات المتحدة األمريكية ، ألمانيا ، الصين ، العراق
، النمسا ، بلغاريا ، قبرص ، هولندا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر

 تأثير االستثمار على أهداف التنمية
المستدامة

الهدف 3:
الصحة وجودة الحياة

الهدف 12:
 اإلنتاج واالستهالك

المسؤوالن

الهدف 1:
القضاء على الفقر

الهدف 8:
 العمل الالئق والنمو

االقتصادي
الهدف 9:

 الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية

تم احتساب سعر الدوالر على أنه اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

8.70)25.07.2021(

ألف لتر / سنة90

دوالر

شهر

عامالً
سنوات



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي النتاج خيوط القطن في مدينة
كيليس



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/kilis-ili-pamuk-ipligi-uretimi-on-fizibilite-
raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

تصنيع خيط القطن موضوع االستثمار

خيط قطني المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

مركزمدينة كيليس مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

14.400 القدرة الفنية للمرفق

18 مبلغ االستثمار الثابت

18 مدة االستثمار

%85 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

130 القدرة على التوظيف

7-8 مدة اعادة قيمة االستثمار

13.10.12 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

-5205

-5206
رقم 

إيطاليا ، البرتغال ، بولندا البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 العمل الالئق والنمو
االقتصادي

الهدف 1:
القضاء على الفقر

 نظًرا ألنه قطاع كثيف العمالة ، فهو يمثل قضية
استثمارية مهمة للحد من البطالة في المحافظة
 عند النظر إليها جنبًا إلى جنب مع استثمارات

المنسوجات األخرى ، فإنها تتمتع بإمكانية التجميع

مسائل أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

طن / سنة

مليون دوالر

لف وغزل ألياف القطن و تحويله إلى خيط

خيوط قطنية )عدا خيوط الخياطة(

خيوط قطنية )عدا خيوط الخياطة(

)المحتوية على قطن

)المحتوية على قطن أقل من

بالتجزئة(

بالتجزئة(

أو أكثر وزناً و مهيأة للبيع

وزناً و مهيأة للبيع

شهر

موظفا
سنوات

%85

%85

. 

. 



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج دبس العنب في
مدينة كيليس



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/kilis-ili-uzum-pekmezi-uretimi-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

انتاج دبس العنب موضوع االستثمار

دبس العنب المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

مركز مدينة كيليس مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

1.200 القدرة الفنية للمرفق

1,1 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%75 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

16 القدرة على التوظيف

5 مدة اعادة قيمة االستثمار

-10.39.03
الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

-2007.99.39.00.11
رقم 

 ألمانيا ، بلجيكا ، إيطاليا ، النمسا ، فرنسا ، هولندا ،
إسبانيا ، السعودية ، العراق ، إسرائيل البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر

 تأثير االستثمار على أهداف التنمية
المستدامة

 الهدف 3: الصحة
وجودة الحياة

 الهدف 12: اإلنتاج
 واالستهالك
المسؤوالن

الهدف 1: القضاء على الفقر
 الهدف 8: العمل الالئق

والنمو االقتصادي
 الهدف 9: الصناعة

، واالبتكار والبنية التحتية
 في إنتاج دبس العنب المزروع  طبيعياً و المحصول

عليه حسب اإلمكانات المحلية تماماً
 ال يتم استخدام أي إضافات أو مواد كيميائية أو ... الخ

قد تشكل خطراً على الصحة ؟
 إن التوسع في مرافق التصنيع التي تعتمد على المنتجات

 الزراعية سيساهم أيًضا في تطوير الصناعة والبنية
 التحتية في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك فإن توفير فرص

عمل جديدة سيمنع الهجرة خارج المحافظة

مسائل أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

طن / سنة

مليون دوالر

، تصنيع جيلي من الفواكه والخضروات

محضر بالطهي مع أو بدون , مع سكر مضاف أو
بدون(

دبس )بمحتوى سكر

<%30

 دبس ، مربى البرتقال ، مربى ، إلخ.... )بما في ذلك
( إنتاج لب الفاكهة

شهر

موظفاً
سنين



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع انتاج صابون زيت
الزيتون في مدينة كيليس



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/kilis-ili-zeytinyagli-sabun-imalati-on-
fizibilite-raporu.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

إنتاج صابون زيت الزيتون موضوع االستثمار

صابون زيت الزيتون المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

مركز مدينة كيليس مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

الطاقة اإلنتاجية: القدرة الفنية للمرفق

1.5 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%55-60 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

14 القدرة على التوظيف

4-5 مدة اعادة قيمة االستثمار

20.42.03 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

34.01.20 رقم 

 العراق ، إسرائيل ، أذربيجان ، روسيا ، جورجيا ،
 إنجلترا ، إيران ، رومانيا ، ألمانيا ، مصر ، السعودية

، ليبيا ، بلغاريا ، اإلمارات العربية المتحدة ، هولندا
البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر

 تأثير االستثمار على أهداف التنمية
المستدامة

الهدف 3:
الصحة وجودة الحياة

الهدف 12:
 اإلنتاج واالستهالك

المسؤوالن

الهدف 1:
القضاء على الفقر

الهدف 8:
 العمل الالئق والنمو

االقتصادي
الهدف 9:

 الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية

غير متوفر اعتبارات أخرى ذات صلة

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

طن / سنة1500
مليون دوالر*

شهر

موظفا

سنوات 

 ،

ليرة تركيةدوالر = 17.80 *



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي الستثمار فندق مياه كبريتية
خمس نجوم في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-5-yildizli-termal-otel-on-
fizibilite-raporu2021.pdf

تعريف االستثمار .1
فندق 5 موضوع االستثمار

 خدمات فندق و ما شابه .  أنشطة أماكن اإلقامة أنشطة
 األماكن التي يتم فيها تقديم خدمات التنظيف وترتيب
 أسرة الغرف يوميًا ألولئك الذين ال يقدمون خدمات
المطاعم لعمالئهم و اصحاب الملكيات داخل الفندق

المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

كوركون / أوغوزيلي / غازي عنتاب )مكان االستثمار المقاطعة - المنطقة)

120 القدرة الفنية للمرفق

مبلغ االستثمار الثابت

24 مدة االستثمار

- معدل القدرة االستيعابية في القطاع

44 القدرة على التوظيف

12.14 مدة اعادة قيمة االستثمار

- 55.10.02

الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

 األفضلية الستهداف البلدان : سوريا ، لبنان ، األردن
، العراق البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 نمو اقتصادي و عمل يليق
باإلنسان

الهدف 3:
الصحة و جودة حياة

نجوم ) ثيرمال = مياه كبريتية حارة(

سرير غرفة / 

دوالًرا أمريكيًا

شهرا

موظفاً

سنة

فندق و ما شابه .  أنشطة أماكن
 اإلقامة أنشطة األماكن التي يتم فيها تقديم خدمات

 التنظيف وترتيب األسرة يوميًا ألولئك الذين ال يقدمون
 خدمات المطاعم لعمالئهم و ذلك  باستثناء الملكيات

المحَولة

444

504.308،230،7

7.77 تم اعتبار سعر صرف الدوالر على

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي لمصنع معالجة الثوم بشكل
متكامل في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-entegre-sarimsak-isleme-
tesisi-on-fizibilite-raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

 مصنع متكامل لمعالجة الثوم )متضمناً مستودع
التخزين بالهواء البارد موضوع االستثمار

 )ثوم فيليه)مغلف ب شبك
ثوم مقشر وحبوب

مسحوق الثوم
ثوم مقطع

المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

عربان / غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

5000 القدرة الفنية للمرفق

2.198.283,62 مبلغ االستثمار الثابت

12 مدة االستثمار

%72 معدل القدرة االستيعابية في القطاع

32 القدرة على التوظيف

2.52 مدة اعادة قيمة االستثمار

01.13.22 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

07.03.20
رقم 

 أفضلية االستهداف ألسواق الدول : العراق ، سوريا
 ، السعودية العربية ، ليبيا ، إيران ، إيطاليا ، ألمانيا ،
بلجيكا ، المملكة المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية

البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر

 تأثير االستثمار على أهداف التنمية
المستدامة

الهدف 10:
تقليل البطالة
الهدف 12:

 إنتاج و استهالك ذو
مسؤولية

الهدف 8:
 عمل يليق باالنسان و

نمو اقتصادي
الهدف 9:

 الصناعة واالبتكار و
بنية تحتية

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

طن / سنة  ثوم معالج

)

دوالًرا أمريكيًا

شهر

موظفا

)عام

سنة 

)2020

7.77 على اعتبار سعر صرف الدوالر 15.11.2020

شرائح ، مكسور أو مسحوق(
)ثوم في حالة: كامل ، مقطع ،

)ثوم جاف و طازج(
0712.90.90.0011



ika.org.tr

 تقرير الجدوى األولي الستثمار مشفى خاص ب 150
سرير في مدينة غازي عنتاب



ika.org.tr

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/gaziantep-ili-ozel-hastane-on-fizibilite-
raporu2021.pdf

يمكن الوصول إلى التقرير من الرابط أدناه

مستشفى خاص بسعة موضوع االستثمار

الخدمات الصحية المنتج / الخدمة التي سيتم إنتاجها

غازي عنتاب مكان االستثمار )المقاطعة - المنطقة)

150 القدرة الفنية للمرفق

45 مبلغ االستثمار الثابت

24 مدة االستثمار

- معدل القدرة االستيعابية في القطاع

641 القدرة على التوظيف

11.64 مدة اعادة قيمة االستثمار

01.13.22 الكودNACE ذو الصلة ) المرجع 3)

-886.10.13

رقم 

 األفضلية الستهداف البلدان : سوريا ، لبنان ، األردن
، العراق البلد المستهدف لالستثمار

تأثيرغير مباشر تأثيرمباشر
 تأثير االستثمار على أهداف التنمية

المستدامة
الهدف 8:

 نمو اقتصادي و عمل يليق
باإلنسان

الهدف 3:
الصحة و جودة حياة 

تعريف االستثمار .1

GTIPذو الصلة

شهرا

سرير مستشفى

مليون دوالر

سرير مناسب لمفهوم
السياحة الصحية

طاقم العمل

سنة

150

7.77تم اعتبار سعر صرف الدوالر على 15.11.2020

)

 ذات المبيت( و الموجهة لتأمين صحة اإلنسان و(
 التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة )بما في
 ذلك المستشفيات الجامعية او الخاصة أو الوقفية
 ؛ باستثناء طب األسنان ، وسيارات اإلسعاف ،

وأنشطة الفحوصات المخبرية الطبية

 خدمات المستشفيات الداخلية

*


