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لرئاسة الجمهورية التركية ة التابعالماليالشؤون  المكتب  

 

 

 

، التي دخلت  1بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المكتب الشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركيةتأسس 

، بعد الرئاسة تم اعتماد النظام الحكومي في  2018يوليو  10حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 

. مكتب الشؤون المالية هو أحد المكاتب األربعة الملحقة بـ رئاسة ذات ميزانية خاصة ، 2018يونيو  24

، واستقالل إداري ومالي.وشخصية اعتبارية عامة   

واجبات مكتب المالية    

مراقبة وتحليل القطاع المصرفي والمالي الوطني والدولي وإعداد التقارير مباشرة إلى الرئيس •   

العمل على جذب األموال الدولية إلى تركيا وزيادة تنوعها الموارد المالية •    

سير العمل فيه.تنفيذ مشروع مركز اسطنبول المالي واإلشراف على •    

يلعب مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية دوًرا هاًما في مهامه اإلستراتيجية في تركيا أهداف  

 التنمية طويلة المدى
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االحتياجات العالمية واإلقليمية مع مواردها  تمركز اسطنبول المالي هو نظام بيئي مالي يمكنه مواجهة التغيرا

ميكية والمؤهلة والحاسمة الموقع عند نقطة التقاء الحضارات. مؤسسة التمويل الدولية هي واحدة البشرية الدينا

من الشركات الرائدة في العالم. المراكز المالية سريعة النمو ، والتي تهدف إلى أن تصبح مركز جذب جديد في 

 بيئة تمر فيها البنية التحتية المالية العالمي إعادة تشكيل.

سة التمويل الدولية إلى المساهمة في إنشاء بنية تحتية مالية عالمية وإقليمية مستدامة مع دعم تركيا )تهدف مؤس 

أن تكون البنية التحتية المالية أكثر كفاءة. من خالل عملية التحول هذه التي يكون فيها المركز المالي تغير النشاط 

ياها إلى فرص وترتيبها في مرتبة عالية بين العالم جغرافيًا ، وتهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى تحويل مزا

المراكز المالية. تخطط مؤسسة التمويل الدولية لتسليط الضوء على ميزتها التنافسية في مجاالت المشاركة ، 

 أفضل بعد األزمة المالية العالمية ، و التكنولوجيا المالية  وهذا أمر مفهوم في عملية إعادة تشكيل التكنولوجيا(

اذا اسطنبول؟لم  

  كانت اسطنبول عاصمة العديد من الحضارات عبر التاريخ

وتستمد قوتها من ماضيها إلى المستقبل. وبفضل موقعها الحيوي وبنيتها العالمية، تقدم اسطنبول فرًصا اقتصادية 

 جديدة فضالً عن جاذبيتها الثقافية
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 جسر عالمي
والسياسية واالقتصادية في المنطقة، وذلك بفضل دورها كجسر  تلعب اسطنبول دوًرا هاًما في الجوانب الثقافية

قاري عابر يربط بين أوروبا وآسيا. تقع اسطنبول على طرق التجارة الهامة في العالم مثل طريق الحرير وطرق 
تجارة التوابل من الماضي إلى الحاضر، وتواصل اسطنبول هذا الدور مع مشروع مبادرة "حزام واحد، طريق 

بهدف إنشاء طريق تجاري عالمي مستمر من بكين إلى لندن من خالل إنعاش طريق الحريرواحد"،  . 
 30تقع اسطنبول في نقطة تالقي خطوط الربط العالمية، في قلب منطقة يبلغ حجم التداول التجاري العالمي بها 

 4مسافة في غضون مليار نسمة وتغطيها رحالت طيران تقطع ال 1.6تريليون دوالر ويصل مجموع سكانها إلى 
ساعات في اليوم مع الدول  8ساعات عمل من بين  4ساعات. وبفضل موقعها الجغرافي، تشترك اسطنبول في 

ساعات مع الدول األوروبية. وبفضل هذه الميزة، يمكن السطنبول أن تلعب دوًرا  6اآلسيوية فيما تشترك في 
جاري النشطمهًما في األسواق ويمكن لها أن تحتل مكانة المركز الت . 

وجهة مختلفة،  124مليون مسافر، يستضيف مطار إسطنبول كل يوم تقريبًا ماليين الضيوف من  200بسعة 
 .وقد حاز لقب "ثاني أكثر المطارات تقدًما" من بين المطارات التي تستضيف أكبر عدد من الركاب في العالم

مفضلة في العالم، وسادس أكثر مسار ، أصبحت اسطنبول إحدى مراكز الجذب السياحي ال2019وفي عام 
مليون زائر 51.9مفضل للسائحين في العالم والرابعة في أوروبا بفضل اجتذابها   
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 الموارد البشرية المؤهلة والديناميكية

اسطنبول مدينة كبرى "متعددة الثقافات" بفضل ثراء تكوينها التاريخي وتفرده، وثقافة الطهي المستفيضة، وتعدد 

األنشطة الثقافية والفنية بها. وهي إحدى أكثر المدن المفضلة للمعيشة والعمل بفضل مناخها الذي يشهد الفصول 

 األربعة

تتمتع اسطنبول بتكوين ديموغرافي ديناميكي ومؤهل، قادر على التكيف بسهولة مع تقلبات سوق العمل في 

المستقبل،  حيث يبلغ متوسط العمر السائد فيه 32.4، فيما وصل معدل المشاركة في العمل نسبة 53 في المائة 

 في تركيا. في هذا الصدد، تقدم المدينة موارد بشرية غنية للشركات المالية العالمية
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لمركز اسطنبول المالي

 

مليون متر مربع في منطقة عمرانية  3.3 تغطي المنطقة األولى للتجمع لمشروع مركز اسطنبول المالي مساحة 
تم إعادة تصميم عمليات البناء لتعكس الملمس الحضاري السطنبول ومن المقرر االنتهاء من  .في اسطنبول

حياة متواصلة دون انقطاع عند  7/24 سيوفر مركز اسطنبول المالي .2022 أعمال البناء في المركز في عام
لسحاب حيث تقع اكتمال المشروع وسيستضيف المؤسسات والمنظمات العامة للقطاع المالي وكذلك ناطحات ا

مكاتب القطاع الخاص وأماكن اإلقامة وقاعات البرلمان والمؤتمرات والمنشآت لدعم مواطن التمويل مثل 
على الصعيد اإلقليمي، سيكون هناك أيًضا مؤسسات تعليمية  .المطابخ العالمية، ودور السينما، ومراكز التسوق

.وعة من الشرائح المجتمعيةدولية، وأماكن عبادة ومؤسسات صحية تروق لمجموعة متن
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 قانون مركز اسطنبول المالي

قانون مركز اسطنبول المالي تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم اإلنتاج والتنمية االجتماعية في تركيا ببنية 
الناشئ ،  7412مؤسسة التمويل الدولية رقم التحتية مالية مستدامة ومتكاملة. في هذا الصدد ، تم إعداد قانون 

. سيخلق قانون مؤسسة التمويل الدولية نظاًما بيئيًا 2022يونيو  28عن خطة العمل ، ودخل حيز التنفيذ بحلول 
مدعوًما بالحوافز واآلليات األخرى. في نطاق هذا القانون ، سيتم إنشاء مالذ آمن للمؤسسات المالية المحلية 

 والدولية الغنية بآليات الدعم والتحفيز

“One Stop Bureau” 

تتمثل إحدى أبرز ميزات مركز اسطنبول المالي في تقديم خدمة سريعة وفعالة بنهج حل شامل في جميع 

 الخطوات البيروقراطية.

"المكتب الواحد" المذكور بموجب قانون مركز اسطنبول المالي ، هو الوحدة الرسمية التي تم إنشاؤها لتحقيق 

ة المشاركين في مؤسسة التمويل الدولية في جميع عمليات التصاريح نهج الحل الشامل هذا. هنا ، يتم مساعد

العامة بما في ذلك تصاريح اإلقامة والعمل وإبالغهم باللوائح الضريبية وإجراءات تأسيس الشركات ومعامالت 

ليات الضمان االجتماعي. يُمّكن "مكتب المحطة الواحدة" المشاركين في مؤسسة التمويل الدولية من معالجة العم

البيروقراطية وغير البيروقراطية بسهولة ، بينما يساهم أيًضا في جذب المزيد من الزوار والمستثمرين من خالل 

 تعزيز بيئة صديقة لألعمال.

 

 


