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يعترب إنشاء مراكز إنتاج جديدة يف األناضول من 

قونيا  ان  نرى  املنطلق،  هذا  من 
التي  املركزية  املدن  من  واحدة  هي 
من  األناضول  يف  اإلنتاج  عبء  ستجذب 
وإمكاناتها. االقتصادي  تطورها  خالل 

يف  ألقتها  التي  الخطوات  بفضل  و  التصنيع. 

مركزا للتصنيع والتجارة معروف عامليا، و هي 
الرشكات  املثالية من خالل  املدن  واحدة من 

واملناطق  والجامعات  العلمية  و  الحديثة 
الدويل. املعارض  ومركز  املنظمة  الصناعية 

والسالم  التاريخ  من  عليه  الحاصلة  الثقايف 

فلسفة  والتضامن  الوحدة  تَعترب  حيث 
املجاملة  و  التواضع  فيها  َحكم  قد  و  للحياة 

معدل  يصل  التي  قونيا  إنجازات  أكرب  أحد 
البطالة فيها اىل أقل من 5 يف املائة؛ هو الزيادة 

قونيا التي تصدر املدينة اىل 178 دولة و التي 

%0.03 عام 2001، ما يعادل 100 مليون دوالر، 
زادت من قدراتها بنسبة %2.000 يف السنوات 

حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،  مليار   2 اىل 
.1%

صادرات  ملتوسط  الصادرات  نسبة  ارتفعت 
السنوات  غضون  يف  أضعاف   5 بنسبة  تركيا 

20 ضعف.
عىل  الحصول  عىل  القدرة  لها  اليوم،  قونية 
%3 من صادرات تركيا يف خالل العقد املقبل.
من  العديد  يف  باإلنتاج  تسمح  التي  قونيا 

 ،دحاو عاطق نم ًالدب ةفلتخملا تاعاطقلا
قونيا  يف  للصناعة  الدولية  املنافسة  تؤمن 
أقل  بتكلفة  جودة  ذات  منتجات  تقدم  و 

و  السيارات  غيار  قطع  و  األثاث  و  املكائن 
و  واملصاعد  املركبات  ومعدات  البالستيك 
الزراعية. اآلالت  و  األحذية  و  املنسوجات 

الرتاث التاريخي والثقايف و امليزات الجغرافية 

حول املدينة اىل واحدة من املدن ذات األداء 
املدينة يف  تقع  اذ  تركيا.  العايل يف  االقتصادي 
موقع مركزي يف منطقتها، و تسهم يف وصول 

سلجوق أوزترك
غرفة تجارة قونيا

رئيس مجلس اإلدارة
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نظرة عامة
تشمل صناعة املكائن التي تعترب القطاع 

الرئييس
املنتج السلع االستث�رية داخل قطاع 

الصناعات 
والتي تتمتع �وقع مهم داخل الصناعات 

اإلنتاجية، 
كامل القطاع الثانوي املعروف بـ ” الصناعات 

الهندسية“ 
والتي يصنع فيها قطع الغيار واملعدات 

الخاصة باملكائن. 
ويف سياق متصل، فان الدول صاحبة 

االقتصادات املتطورة ¥نح قطاع صناعة 
املكائن،

أهمية كربى فضال عن 
انها تعترب من القطاعات ذات األولوية.  

ان قطاع صناعة املكائن، 
يحمل يف طياته بعدا تصميميا و

هنديس يف ذات الوقت. وبالتايل، 
فان كون القطاع يحمل 

بعدا هندسيا والبحث والتطوير 

يعترب ذات أهمية اسرتاتيجية 
خالل مرحلة اإلنتاج وذلك من ناحية تطوير 

القوة التنافسية واالبتكار. 
ان الجزء األكرب من اإلنتاج يف القطاع، 

يتم من خالل التصميم املبني عىل الطلب. 
و�عنى اخر، انه عند تحديد الطلب والعرض، 
فانه سيتم القيام باضافات والرتتيبات الالزمة 

عىل املكائن املصنعة حسب املنتجات 
املطلوبة. 

اما املوضوع املهم االخر بالنسبة للقطاع، 
فهو القوى العاملة املؤهلة.  

ك� ان دخول الصناعات اإلنتاجية، يف 
القطاع ككل وتامÄ العمل 

بالتوازي مع تطوير الصناعات اإلنتاجية، 
وكونه القوة الدافعة للقطاعات، 

وتحريك االنضباط الهنديس 
وغÆها من املميزات، 

زاد من أهمية دور القطاع يف االقتصاد. 

 املكائن
 تعترب النقطة

 ،االساسية
 ،والبحث والتطوير

 والقوى العاملة
 املؤهلة
 لقطاع
 اإلنتاج
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ملاذا قونيا ؟ 

تشتهر قونيا يف قطاع اإلنتاج والصناعة، بانها 
متطورة يف مجال صناعة قطع الغيار الصغ�ة 

فضال عن 

تصليح املكائن العاطلة وإعادة تشغيلها. 

موقعها  بحكم  قونيا،  فان  ذلك  جانب  اىل 
منذ  به  تتمتع  الذي  والجيوسيايس  الجغرايف 

القديم 

وحتى االن، فانها تحتل مكانة مرموقة 

تطور  يف  األهم  العوامل  عن  اما  القطاع.  يف 
القطاع، 

فهي التجارب والخربات املرتاكمة الحالية،  

والنهج الذي يعتمد عىل إيجاد 

الحلول للمواضيع العالقة. 

ان القوة العاملة املجهزة تحمل أهمية بالغة 

يف قطاع صناعة معدات املكائن، 

وعليه فان البنى التحتية املتعلقة 

بتامµ تدريب القوى العاملة تلك، 

تحمل أيضا أهمية اسرتاتيجية. 

كº ان تخرج نحو 8 االف و 180 طالب كل 
عام 

من الثانويات املهنية املوجودة يف قونيا فضال 

عن وجود 280 دورة للتدريب املهني

وكليات التعليم الفني والكث� من الجامعات، 

تعترب جميعها عوامل ذات أهمية قصوى 

 µالعامل اىل  القطاع  حاجة  تلبية  ناحية  من 
    .µاملهني
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ان كون مدينة قونيا مركزا لالبتكارات العلمية 

ومركزا للعلوم املدعومة من قبل 

والعلمية  التكنلوجية  لألبحاث  تركيا  مؤسسة 
” توبيتاك ”

واملدينة التكنولوجية الثالثة األكرب يف تركيا، 

أدى اىل تغذية البنى التحتية للبحث والتطوير

من   60.6% ان  كون  عن  فضال  القطاع  يف 
التعداد السكا¤ تحت سن الـ 35 عاما، يعترب 

عامال إيجابيا اخر 

 2015 عام  خالل  التجاري  الحجم  زيادة  ان 
كان  ان  بعد  امري°  دوالر  مليون   2.440 اىل 
حجمه 129 مليون دوالر امري° عام 2002، 
األسواق  مع  متكاملة  قونيا  ان  عىل  دليل 

الخارجية.  





قطاع املكائن يف تركيا

تحتل 23 رشكة لصناعة املكائن، مكانها ضمن 
قاة ” افضل 1000 مؤسسة صناعية يف تركيا ” 
“. اما عن نسبة حصة  SO ” واملعلنة من قبل
املبيعات  اىل  اإلنتاج  من  الصناعية  الرشكات 
ضمن الـ 1000 رشكة، فتبلغ %1.5.  ان نسبة 
توظيف املهندس� يف قطاع املكائن  يف تركيا، 
تبلغ %1.6 من التوظيف االج£يل  يف القطاع. 
نفقات  اج£يل   داخل  القطاع  حصة  عن  اما 
البحث والتطوير، فتبلغ %1.5.    احتلت 61 
فيها  (®ا  املكائن  قطاع  الرشكات  من  رشكة 
التكيف) مكانها يف قاة افضل  (1000) رشكة 
املصدرين  مجلس  قبل  من  املعدة   مصدرة 
املصدرين  مجلس  تصنيف  وحسب   االتراك 
فان  الرشكات،  تلك  فان   ،2015 لعام  االتراك 
مجموع  من   32.6% نسبته  ما  حققت  تركيا 

صادرات تركيا 

من  حصصها  اىل  النظر  عند  املكائن.    من 
القيم املضافة  وعدد العامل� والقيم االنتاجية 
فان  املكائن،  صناعة  يف  الثانوية   للفروع 
قبيل  من  املنتجات  تشمل  التي   املجموعة 
النقل  وعنارص  والتربيد،  التهوية،   عنارص 
ذات  للمكائن  واالفران  واملوقد،   والرفع، 
االغراض العامة  حيث تبلغ نسبته %34 وهي 
االعىل  يف القيم االنتاجية. اما بالنسبة ملجموعة  
املنتجات التي تشمل مجموعات  املضخات/
للمكائن  املحركات/التوربينات  و  الضاغطات 
ذات االغراض العامة، فانه عند  الحصول عىل 
حصة %22 من القيم املنتجة،  فان حصتها يف 
اما يف حال  اىل 28%.   املضافة ستصل  القيم 
املكائن  فان  الخاصة،   االغراض  ذات  املكائن 

الزراعية واملستخدمة يف الغابات 

املضافة  القيم  من  حصتها  بان  تتميز  والتي 
من  االنتاجية،  القيم  يف  حصتها  من  اعىل  

13
املكائن  امللفتة لالنتباه.     ان مجموع عدد 
صناعة  مجال  يف   املبادرين  االع£ل  رجال 
املكائن الذي يعترب احد القطاعات  التي تخلق 
بالقيم  مقارنتها   عند  االعىل  املضافة  القيمة 
عدد  يبلغ   في£   ،(11.700) يبلغ  االنتاجية، 
حصة  ان     .(187.000) العامل�  االشخاص 
القطاع يف القيمة االنتاجية لقطاع  الصناعات 
قيمته داخل  يبلغ   في£  يبلغ 4.4%،  الرتكية، 
نسبة  معدل  ان   ك£  املضافة 6.2%.  القيمة 

انتاج القيمة املضافة يف االنتاج 

الصناعي، يبلغ %18، بين£ نسبته يف  صناعة 
املكائن، فيبلغ %24.   ان كون حصة التوظيف 
املبادرات  عدد  حصة  من  اعىل    (5.5%)
(%3.5)،  تظهر هيكلية القطاع الذي يعتمد 

عىل  العمل واملجهود.  

ك£ هو الحال يف الدول االخرى فان املؤسسات 
تركيا،  يف  املكائن  صناعة  قطاع  يف  الناشطة 
الصغÙة  الرشكات  من  خاصة  بصورة  تتشكل 
واملتوسطة. اذ ان تركيز القطاع عىل الرشكات 
التشغيلية.     املرونة  توفر  واملتوسطة،  الصغÙة 
تقيم وزارة التنمية، قطاع صناعة املكائن  عىل 
انه احد القطاعات الريادية وان تركيا  تحتل 
املركز الثامن والعرشون يف تجارة  املكائن عىل 
املستوى العاملي حيث تبلغ  نسبته %0.6. اىل 
جانب ان الهدف هو وصول  حصة صادرات 
القطاع لعام 2023، اىل  %20 من الصادرات 

االج£لية لرتكيا، وقيمة 

اي   Üامري دوالر  مليار   100 اىل  الصادرات 
زيادتها ®قدار حوايل 7.6 الضعف.  



القطاع 
يستمد 

قوته من
العمل

...

قونيا 
تحتل مكانها 

يف الدوري العاملي 
يف 

مكائن 
الطحن 

...





قطاع املكائن يف قونيا

يعترب قطاع صناعة املكائن واملعدات املتجمعة 
يف مركز البلدات والتي �ارس فيها 446 رشكة 

فعالياتها، يف املركز الثالث من ناحية القطاعات 
االك� توظيفا يف قونيا.  

تعترب قونيا احدى املدن الرائدة يف قطاع 
صناعة املكائن يف تركيا حيث تتمتع 

املستوى  عىل  مهمة  مكانة  الطحن  مكائن 
العاملي. 

ك� ان مدينة قوينا تحتل مكانها ب� 
مراكز االنتاج املهمة وخصوصا يف 

صناعة مكائن الصب ومكائن معالجة املعادن، 
ومكائن الطحن. 

ك� ان مستوى تخصص القطاع الذي يشكل
 %13.2 من اج�يل عدد الرشكات، 
و%10.9 من اج�يل عدد التوظيف 

يف الصناعات االنتاجية يف 
منطقة قونيا – كارامان.  

وحسب معطيات مؤسسة االحصاء الرتكية، 
فان قونيا تحتل حصة نسبتها %6.9 من 
اج�يل عدد التوظيف يف صناعة املكائن، 

و%6.8 من اج�يل عدد الرشكات الناشطة 
يف صناعة املكائن يف تركيا. ك� ان فرص 

االستث�ر يف البحث والتطوير، واقامة تعاون 
مع الرشكات النشطة خارج البالد من ناحية 

تام� التكامل يف تطبيقات صناعة 4.0، 
تعترب من ب� فوائد قطاع املكائن 

يف قونيا.    
املكائن  صادرات  حجم  تراجع  من  بالرغم 

الرتكية 
عام 2015، بنسبة %12.2، اال ان صادرات 

املكائن يف قونيا سجلت ارتفاعا نسبته 1.9% 
اسطنبول،  وتلت  السادسة  املرتبة  واحتلت 

وانقرة، 
وبورصا، وازمÇ، وكوجاه اييل، وكانت 

حصتها 4.6%.  
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اما عن فروع االنتاج املهمة 
يف صناعة املكائن واملعدات يف قونيا، 

فهي كالتايل : 
*مكائن التغليف، ومكائن التعبئة والتعليب، 

ومكائن التعبئة والتعليب الراسية، 
ومكائن تعليب املواد السائلة والصلبة.

*مكائن اللحام
*املقصلة املقص التلقا�

*املطابع املختلفة
*املضخات واالسطوانات الهيدروليكية.

*ماكنة تجديد املحرك
*مثاقب مختلفة

*قوة املوائع واملعدات العاملة وصناعات 
قطعها (املحركات الهوائية والهيدروليكية، 

واملضخات الهيدروليكية، والص¡مات 
الهوائية والهيدروليكية، واالنظمة 

الهيدروليكية).
*تجهيزات التربيد والتجميد من النوع 

الصناعي.
*الطحن يف الصناعة، يحتوي عىل 

وحدة اضافة العلف، وماكينة العلف 
الحيوا»، ونظام تنظيف وتخزين القمح، 

وصناعة املكائن املستخدمة يف الطحن 
او معالجة الخرضوات الجافة 

او الحبوب. 

*صناعة مكائن التنقيب، والحفر (سواء ان 
كان فوق سطح االرض او تحتها)، 

وقواطع الصخر او الفحم، 
ومكائن فتح االبار واالنفاق.  

 
*صناعة االالت اليدوية الهوائية او 

ذات املحرك (التلميع، والسنفرة، 
والتحج· ..وغ·ها، االالت اليدوية الكهربائية،

واملنشار ذات السالسل او الدائري، املثقب، 
والة التسم·، ومسدس برشام ...وغ·ها  )

الهوائية  الرافعة  التوصيل  *عنارص 
الهيدروليكية.  

*تصنيع االت املطبخ واملائدة من االملنيوم، 
والصلب، والحديد (القدر، واملقالة، واباريق 
الشاي، ووعاء او دلة القهوة، واوا» االكل، 

واسالك غسل الصحون...وغ·ها، 
Áا فيها املطلية بالتفلون، واملينا ...وغ·ها 

وعدا املطلية بالنحاس).



*تصنيع مراجل التدفئة املركزية (العمودية)
(سخانات التدفئة، والتدفئة املركزية االرضية، 

ومراجل التدفئة املركزية االخرى، 
عدا مولدات البخار، واملراجل 

املنتجة للمياه الساخنة).   
*البلدوزر، والجرافات، واملدحلة، 

واملجرفة الناقل من االمام، والكاشطات، 
والناقل ذات املجرفة، واملجرفة 

امليكانيكية، والحفارة، وغرس الخازوق 
(بدائل الخازوق) ومكائن التفكيك، 

وموزعات االسفلت واملونة، 
ومكائن طيل الصلب). 
*تصنيع الطرد املركزي.

* صناعة بالط ، قوالب حجرية، 
عجينة الس©اميك ذات اشكال مختلفة، 

 ،ªواألنابيب، وقطب الرسم البيا
والطباش© الخاص بالواح الكتابة... الخ، 

واملكائن املستخدمة يف تصنيع املنتجات.
الخاصة  والقطع  االالت  مشغل  تصنيع   *
باملعالجة  القيام  بغرض  واملستخدمة  به، 
الباردة للزجاج او تشغيل الحجر والس©اميك 
والخرسانة او املواد املعدنية املشابهة (املنشار، 

والتحج©)
*الخزائن املدرعة او املعززة، ودوائر الخزائن، 

وخزائن لحفظ االموال ذات ثقل، واالبواب 
املدرعة... وغ©ها (من املعادن االعتيادية).

*تصنيع الحاويات املعدنية املستخدمة لغرض 
حفظ الغاز املسيل او املضغوط. 

*تصنيع القوالب و¿اذج الصب من الخشب، 
واملواد االخرى (عدا قوالب الكيك واالحذية).

*تصنيع القوالب و¿اذج الصب من الخشب، 
واملواد االخرى (عدا قوالب الكيك واالحذية).
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* تصنيع مشغل االالت املسحاق، واملفرز، 
واملثقب، والخارط للمواد املعدنية. 

*تصنيع الص�مات/الحنفيات والصناب� 
االخرى، والصلبة (�ا فيها الحنفيات الصناعية، 

والص�مات والصناب�، واملرافق الصحية، 
والحنفيات والصناب� املستخدمة يف التدفئة، 

وحنفيات الغاز الطبيعي)
*امليزان

*مضخة الغوص ومعداته.
*ماكينة عرص السجاد. 

*ماكينة قص الورق. 
*االجنحة

واللوحات،  واالرقام،  االحرف،  *تصنيع 
واللوحات املرورية، والرموز االخرى من املواد 
املعدنية العادية (�ا فيها لوحات السيارات –

عدا تلك املضيئة).
من  واملائدة  املطبخ  مستلزمات  *تصنيع 
والصحون،  والقدور،  القهوة،  (دلة  النحاس 

واالنية، واالبريق وغ�ها).
الحافظة  واالوعية  الصلب  براميل  *تصنيع 

االخرى 
(التي ال يتجاوز حجمها الـ 300 لرت، عدا تلك 

التي احجامها 50 لرت واملغلقة باللحام 
او بالحني).

*تصنيع املكائن املستخدمة لغرض اصالح 
او تصنيع االحذية عن طريق معالجة فروة 

الحيوان، والجلد، والجلد املدبوغ وكذلك 
االغراض الجلدية االخرى.







قونيا
الرائدة 

يف تصنيع
مكائن 
الطحن 

...
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املصنع 
املسجل

التوظيف
سعة االنتاج

(العدد)
التوظيف/ 

املنتج

السعة/ 
املنتج

(العدد)
611.676103.974271.704قونيا

1634.800686.361294.211تركيا

% 40,5% 93,3% 15,1% 34,9% 37,4قونيا/

الجدول رقم (1) : تحديد مواقع مكائن الطحن 
يف قونيا

املجموعات االنتاجية حسب القطاعات 
الفرعية

تصنيع مكائن الطحن

يوجد يف قونيا حوايل ثلث مصنعي مكائن 
الطحن 

يف تركيا والقوة العاملة النشطة يف هذا املجال. 
اما حصة قونيا من الحجم االنتاجي لرتكيا، 

فيبلغ 15%.  
�كن فصل مكائن الطحن املصنعة 
يف قونيا، اىل مجموعات عىل شكل 

مكائن التغليف والتعبئة، والتخزين، 
والنقل، والطحن، والتنظيف، 

والنخل. 

عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف 
مجال صناعة مكائن الطحن يف قونيا، 

مع معدل تركيا، فان عدد العامل¯ لدى 
كل مصنع، قريبة من معدل تركيا، اما 

حجم كل مصنع، فانه االرقام تظهر بانها 
¸ستوى حوايل %40 من معدل تركيا. 



تصنيع مكائن معالجة املعادن

املكائن املصنعة يف اطار مكائن معالجة 
 : املعادن يف قونيا، هي كاال

*مكائن التسوية، والتسطيح، والتقويم، 
والثني، والطي.  

*منصة القص.
*منصة الخرم والتخريش. 

*مكائن الختم
*الضاغط.

*املنصات املنشارية .
*املكابس الهيدروليكية.

اما مشغالت املعادن املسطحة الغ� رقمية، 
ومنصة قص املقص غ� الرقمي، واملكابس 

الهيدروليكية، هي املجاالت االك� تركيزا من 
قبل الرشكات نشاطاتها يف القطاع الثانوي 

ملكائن معالجة املعادن. 

املسجل
التوظيفاملصنع

االنتاج
الحجم
(العدد)

التوظيف/
املصنع

الحجم/
املصنع
(العدد)

601.23717.77821296قونيا 

51626.961183.69952356تركيا

قونيا/ تركيا
(%) 11 %4 %9 %40 %83 %

الجدول رقم (2) : تحديد مواقع مكائن معالجة املعادن 
يف قونيا

تعترب مدينة قونيا، املدينة الرائدة يف صناعة 
مكائن معالجة املعادن يف تركيا. ك³ ان قونيا 
تشكل نسبة حوايل %4 من التوظيف و11% 
من صناعة مكائن معالجة املعادن يف تركيا. 

عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف 
مجال صناعة مكائن معالجة املعادن يف 

تركيا ويف قونيا، مع معدل صناعة املكائن 
يف تركيا، فان االرقام تظهر تجاوز الرشكات  

من ناحية عدد العامل¾ عىل معدل 
صناعة املكائن. 

اما صادرات مشغالت االالت يف قونيا التي 
اظهرت اداءا عاليا عند مقارنتها Àعدل 

صناعة املكائن، فانها بلغت عام 2015، 52%.







املصنع 
التوظيف/املصنعالتوظيفاملسجل

2250523قونيا

1354.29332تركيا
قونيا/ تركيا  

(%)16,3 %11,8 %722 %

املسجل
التوظيف/املصنعالتوظيفاملصنع

1923712قونيا

135473335تركيا

% 35,6% 5,0% 14,1تركيا/ قونيا

تصنيع مكائن الحفر والتنقيب
ان مكائن الحفر والتنقيب، يستخدم لغرض استخراج املاء والقادر عىل الحفر بعمق 0-3000 
ان  اذ  قونيا.  والكب�ة يف  الصغ�ة  الرشكات  الكث� من  قبل  املكائن من  تلك  مرت. ويتم تصنيع 
الرشكات الكربى تصنع مكائن الحفر والتنقيب بهدف تصديرها اىل الدول الخاجية، اما الرشكات 

الصغ�ة فتقوم بالتصنيع لصالح الرشكات الكب�ة. 

ان مكائن الحفر والتنقيب يف قونيا تنقسم اىل  اقسام مختلفة وهي مكائن حفر الجيوحراري،  
تصنيع   ويندرج  املاء.  عن  والتنقيب  والحفر  االرايض،   وحفر  املعادن،  عن  والتنقيب  والحفر 
مطرقة هوائية من ضمن مكائن الحفر.    عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف  قونيا ¹عدلها 
يف تركيا، فان عدد العاملÀ  لدى كل مصنع، فانه االرقام تظهر بانها  ¹ستوى حوايل %36 من 
معدل تركيا. يتم بيع مكائن الحفر والتنقيب املصنعة يف قونيا،  اىل دول منطقة الرشق االوسط 

والدول  االفريقية بغرض استعÃلها للتنقيب  عن املاء. 

الجدول رقم (3) : تحديد مواقع مكائن الحفر والتنقيب يف قونيا
.�املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت

الجدول رقم (4) : تحديد مواقع مكائن العلف يف قونيا
.�املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت

تصنيع مكائن العلف 
يتم تصنيف مكائن العلف املصنعة يف قونيا اىل  عدة انواع وعىل راسها، مكائن كرس العلف،  
وخلط العلف، وسحق العلف، ودمج العلف.  ان قونيا تعترب احدى املدن الرائدة يف صناعة 
مكائن العلف. كÃ ان حوايل %12 من العاملÀ يف القطاع، و%16 من مصنعي مكائن العلف 
يف تركيا، موجودة يف قونيا.  عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف  قونيا ¹عدلها يف تركيا، فان 

عدد العاملÀ لدى كل مصنع، فانه االرقام تظهر بانها  ¹ستوى حوايل  %72 من معدل تركيا.

وحسب معطيات مؤسسة االحصاء الرتكية،  فان قونيا تحتل حصة نسبتها %12 من  اجÃيل 
صادرات املكائن الزراعية والغابات 









تصنيع مكائن تغليف وتعليب املواد الغذائية واملرشوبات
�كن ترتيب مكائن تغليف وتعليب املواد الغذائية واملرشوبات املصنعة يف قونيا عىل 
شكل، مكائن تغليف وتعبئة املواد الغذائية الصلبة، وتعليب املواد الغذائية السائلة، 

والتعليب العمودي، والتعبئة. 

تصنيع مكائن تعبئة وتعليب املرشوبات
توجد يف قونيا حوايل %8 من العامل�  يف القطاع، و%5 من مصنعي مكائن تعبئة  وتعليب 
1.6 ضعف   فتبلغ  قونيا،  يف  نشطة  كل رشكة  يف  العامل�   عدد  اما  تركيا.  يف  املرشوبات 

معدلها يف تركيا. 

عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف  مجال صناعة مكائن تعبئة وتعليب املرشوبات يف  
تركيا ويف قونيا، مع معدل صناعة املكائن  يف تركيا، فان االرقام تظهر تجاوز الرشكات  من 

ناحية عدد العامل� عىل معدل  صناعة املكائن. 

التوظيفاملصنع املسجل
التوظيف/ 

املصنع

825432قونيا
1653.19019تركيا

تركيا (%)
% 164% 8,0% 4,8قونيا/

الجدول رقم (4) : تحديد مواقع مكائن تعبئة وتعليب املرشوبات يف قونيا
املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت�.





مكائن تعبئة وتعليب املواد الغذائية الصلبة

املواد  وتعليب  تعبئة  مكائن  راس  وعىل 
قونيا،  يف  تصنيعها  يتم  التي  الصلبة  الغذائية 

فانه �كن ترتيبها عىل النحو التايل :
*مكائن تعبئة الطح�. 
*مكائن تعبئة القهوة. 

*مكائن التعبئة املدعومة بامليزان. 
*مكائن التعبئة العمودية. 

*مكائن تعبئة البويل اثيل�. 
 .PVC مكائن تعبئة*

التغليف  ورقائق  البالستيكية  تعبئة  *مكائن 
البالستيكية املطاطة. 

توجد يف قونيا حوايل %16 من العامل� 
يف القطاع، و%9.5 من مصنعي مكائن تعبئة 

وتعليب املواد الغذائية الصلبة يف تركيا.  

عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف 
مجال صناعة مكائن تعبئة وتعليب 

املواد الغذائية الصلبة يف تركيا ويف قونيا، 
مع معدل صناعة املكائن يف تركيا، فان 

االرقام تظهر تجاوز الرشكات  
من ناحية عدد العامل� عىل معدل 

صناعة املكائن. 

املواد  وتعليب  تعبئة  مكائن  صادرات  اما 
اداءا  اظهرت  التي  قونيا  يف  الصلبة  الغذائية 
يف  املكائن  صناعة  ¶عدل  مقارنتها  عند  عاليا 

قونيا يف عام 2015، فبلغت 38%. 

املسجل
املصنع

/ التوظيفالتوظيف
املصنع

2692836قونيا
2735.95022تركيا

قونيا/ تركيا  
(%)9,5 %15,6 %%164

الجدول رقم (6) : تحديد مواقع مكائن تعبئة وتعليب املواد الغذائية الصلبة يف قونيا
املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت�.



املصنع 
املسجل 

التوظيف
القدرة 

اإلنتاجية 
(عدد)

التوظيف/ 
املصنع

القدرة / 
اإلنتاج 
(عدد)

*31*6186قونيا
*174*21437.408تركيا

قونيا/ تركيا  
(%)2,8 %0,5 %*17 %*

الجدول رقم (7) : تحديد مواقع الطباخ واالفران يف قونيا
املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت�.

صناعة الطباخ واالفران  
ان أنواع الطباخ واالفران املصنعة يف قونيا 

هي كاال : 
أفران  الحجرية،  (االفران  املخابز  افران   -
الطبيعي،  بالغاز  العاملة  الصناعية  للتدفئة 
واألفران  للهواء،  املطلقة  الدوارة  وأفران 

الكهربائية). 
- افران البيتزا. 

- افران تدوير العجينة. 
-افران معالجة العجينة. 

ان قونيا تقوم بتصنيع الطباخ واالفران 
منذ السبعينات واىل يومنا الحارض. وتوجد 

يف قونيا حوايل %1 من العامل¬ 
يف القطاع، و%3 من مصنعي الطباخ 

واالفران يف تركيا.  

عند مقارنة حجم الرشكات النشطة يف 
قونيا µعدلها يف تركيا، فان عدد العامل¬ 
لدى كل مصنع، فانه االرقام تظهر بانها 

µستوى حوايل  %17 من معدل تركيا.
توجد يف قونيا الكث« من الرشكات الصغ«ة 
التي تتمتع بتوظيف ما ب¬ 10-5 اشخاص 

ورشكت¬ كب«ت¬ يف قطاع صناعة 
الطباخ واالفران. 

ان صادرات قونيا من الطباخ واالفران 
تبلغ %30 من نسبة صادرات تركيا. 

وعىل رأس الدول التي يتم تصدير 
الطباخ واالفران، روسيا، ومرص، 

والدول االوربية املختلفة. 
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تصنيع القطع املصبوبة

ان القطع املصبوبة التي تتمتع بهيكلية انتاج 
الطاقة املكثفة واالك� قابلية لالنتاج املتسلسل 
بحيث يختلف عن املنتجات االخرى املندرجة 

ضمن املنتجات الثانوية يف قطاع املكائن. 
اما عن حصة قونيا يف السوق فيبلغ 18%، 
وان املانيا، وايطاليا، والدول العربية تعترب 

عىل راس قا¢ة التي تصدر اليها القطع 
املصبوبة. 

تحتل قونيا، املركز الثالث يف صناعة 
القطع املصبوبة يف تركيا وذلك بفضل 

تجربتها، وقابليتها، وخربتها. ك¬ انه ªكن 
العثور عىل اول مجموعة للصب يف تركيا، 

يف قونيا. ك¬ ان قونيا تتمتع بكونها املدينة 
االك� استقباال لرشكات الصغ±ة واملتوسطة 
النشطة يف مجال االملنيوم، والحديد الزهر، 

والحديد، والصلب، والنحاس، والحقن، والتي 
يتجاوز عددها الـ 300. (ان كون رشكات 

الصب تحمل صفة الرشكات الصغ±ة 
واملتوسطة، فانه ªنحه إمكانية تغي± 

نوع منتجات الصب وذلك من اجل مناشدة 
املنتجات الرئيسية املختلفة). 

ان صناعة القطع املصبوبة التي تخدم صناعة 
موجهة  تكون  بحيث  انتاجها  يتم  السيارات، 
القطع  تصنيع  يتم  بين¬  البالد.  خارج  اىل 
تنتج  الزراعي،  املجال  املستعملة يف  املصبوبة 

بحيث تخدم السوق الداخيل.  

اول
مجموعة 

الصب
يف تركيا،
يف قونيا

...



التجارة الخارجية 
يف قطاع املكائن يف قونيا 

ان قونيا تسجل كل عام فائض يف 
التجارة الخارجية يف مجال املفاعل 

النووية، واالالت واالجهزة امليكانيكية، 
واملكائن، واالفران وقطعها، ومحاورها.

ان حصته يف اج�يل صادرات الدول العرشين 
صاحبة  الجزائر  وتعترب   .70% تبلغ  األوىل، 

الحصة االكرب التي يتم التصدير اليها. 
العرشين  الدول   :(8) رقم  الجدول 
املعدات  تصدير  يتم  التي  األوىل 

واملكائن من قونيا. 

الجزائر
العراق

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
اململكة العربية السعودية.

املانيا 
مرص

اململكة املتحدة
أوزبكستان

إيطاليا
السودان

روسيا االتحادية 
كينيا

كازخستان
االمارات العربية املتحدة 

أذربيجان – نخجوان 
فرنسا 
بولندا
الهند

اسبانيا 

املصدر : اتحاد املصدرين يف وسط 
االناضول 

قونيا 
االرسع 

تطورا
من ناحية 

جودة 
املنتجات 

و
تنوع 

املنتجات 
وقطاع 

املعدات 
واملكائن 

....
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دعم  يتم  العامة:  الحافز  تطبيقات   •
االستث�ر  ملقدار  األد�  الحد  يف  االستث�رات 
الحافزة  امل�رسات  والقدرات �وجب  الثابت 
مواضيع  وباستثناء  إقليمي  �ييز  العامة دون 
أو ال �كنها  ترويجها  التي ال �كن  االستث�ر 

تلبية متطلبات الحوافز

تطبيقات  اإلقليمية:  الحوافز  تطبيقات   •
الحوافز اإلقليمية: يتم تحديد القطاعات التي 
الحوافز  تطبيقات  خالل  من  دعمها  سيتم 
اإلقليمية يف كل محافظة مع مراعاة إمكانات 

املحافظات وحجم الجدول االقتصادي.

• حوافز االستث�رات ذات األولوية: �اشياً مع 
احتياجات تركيا، يتم تحديد االستث�رات التي 
سيتم تنفيذها يف املناطق املحددة كاستث�رات 
ذات أولوية، وحتى إذا تم تحقيقها يف املناطق 
توف±  يتم   ، والرابعة  والثالثة  والثانية  األوىل 

الدعم املقدم يف املنطقة الخامسة أيضا.

• حوافز االستث�رات عىل نطاق واسع: يعد 
من  انه  عىل  التقرير  يف  الوارد  املكائن  قطاع 

لتشجيع  تحديدها  تم  التي  القطاعات  ب¼ 
االستث�رات عىل نطاق واسع، يف ح¼ أن الحد 
مليون   50 هو  الثابت  االستث�ر  ملبلغ  األد� 

ل±ة تركية.

• حوافز االستث�رات االسرتاتيجية: يتم دعم 
أو  الوسيطة  السلع  إنتاج  يف  االستث�رات 
املنتجات ذات االعت�د املرتفع عىل الواردات 
ضمن نطاق حوافز االستث�رات االسرتاتيجية.

تستوفيها  أن  يجب  التي  املعاي±  ييل  في�  و 
االستث�رات املطلوب دعمها يف هذا السياق:

•  الحد األد� ملبلغ االستث�ر الثابت هو 50 
مليون ل±ة تركية،

املحلية  اإلنتاجية  الطاقة  إج�يل  يكون  ان   •
الواردات  من  أقل  لالستث�ر  الخاضع  للمنتج 

منه ،
املضافة  القيمة  من  األد�  الحد  يكون  ان   •
لالستث�ر %40  (هذا الرشط غ± مطلوب يف 

استث�رات املصايف والبرتوكي�ويات) ،

تطبيقات تحفيز االستث�ر يف قطاع املكائن

أنظمة الحوافز االستث�رية الطبقة يف تركيا هي ك� ييل:
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االستث�ر
يوجديوجديوجديوجد

اسرتداد 
رضيبة 
القيمة 

املضافة **

يوجد

* ال يتم تضم� دعم الفائدة ودعم قسط التأم� (حصة العامل) واسرتداد رضيبة القيمة املضافة 
غ� املطبقة يف املنطقة االستث�رية الثانية ، �ا يف ذلك قونيا.

** استث�رات إسرتاتيجية بقيمة استث�رية ثابتة تزيد عن 500 مليون ل�ة تركية

الجدول 9: عنارص دعم االستث�ر *

عنارص الدعم املقدمة لالستث�رات يف إطار هذه التطبيقات؛



مناطق  ضمن  الثانية  املنطقة  يف  قونية  تقع 
االستث�ر. و تقدر التطبيقات العامة للحوافز 
الثانية بقيمة 3 مليون ل�ة تركية  املنطقة  يف 
كحد أد� من االستث�رات  يف قطاع معدات 
املركبات. يف تطبيقات الحوافز اإلقليمية، فإن 
للمنطقة  الثابت  االستث�ر  ملبلغ  األد�  الحد 
الثانية التي تقع فيها قونيا تبدأ من 3 مليون 
لكل  منفصل  بشكل  تخطط  و  تركية  ل�ة 
قطاع . يتم تحديد الحد األد� ملبلغ االستث�ر 
بأحجام  النطاق  واسعة  لالستث�رات  الثابت 
مختلفة وفًقا للقطاع الذي يبدأ من 50 مليون 
املبلغ 50 مليون  يبلغ هذا  بين�   ، ل�ة تركية 

ل�ة تركية بالنسبة لالستث�رات اإلسرتاتيجية.

محتويات تطبيقات دعم االستث�ر املطبقة يف 
قونيا هي ك� ييل:

يتم  املضافة:   القيمة  رضيبة  من  اإلعفاء 
القيمة  رضيبة  دفع  عدم  شكل  يف  تطبيقه 
االستث�رية  السلع  ومعدات  آلالت  املضافة 
التي سيتم رشاؤها من داخل البالد وخارجها 

يف نطاق شهادة الحوافز.
 

اإلعفاء من الرسوم الجمركية: يتم تطبيقه من 
آالت  عىل  الجمركية  الرسوم  دفع  عدم  خالل 
ومعدات السلع االستث�رية التي يتم الحصول 

عليها من الخارج يف نطاق شهادة الحوافز.

تخفيض الرضائب: هو تطبيق مخفض للدخل 
مبلغ  إىل  يصل  حتى  الرشكات  رضيبة  أو 

املساهمة يف االستث�ر.

دعم قسط التأم  لصاحب العمل:  يتم دفع 
عن  يُدفع  أن  يجب  والذي   ،  Çالتأم قسط 
العمل اإلضايف الذي يوفره االستث�ر يف نطاق 
شهادة الحوافز لتغطية جزء من حصة صاحب 
قبل  من  لألجور  األد�  للحد  املقابلة  العمل 

الوزارة.

موقع  تخصيص  االستث�ر:  موقع  تخصيص 
التي  واملبادئ  اإلجراءات  إطار  يف  استث�ري 
املالية لالستث�رات مع شهادة  وضعتها وزارة 

حافز.

هو  املضافة:  القيمة  رضيبة  مبلغ  اسرتداد 
اسرتداد رضيبة القيمة املضافة التي تم جمعها 
من أجل نفقات بناء املباÐ املحققة يف نطاق 
 500 تتجاوز  التي  االسرتاتيجية  االستث�رات 

مليون ل�ة تركية.



                
tر�تاريخ بدء االستث
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خارج املنطقة 
الصناعية   

املنظمة

داخل املنطقة 
الصناعية 
املنظمة
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املنظمة
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املساهمة يف 
االستث�ر

النسبة (%)
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تحفيض الرضيبة
60555040النسبة (%)

دعم قسط التأم�
لصاحب العمل

(السنة)
533-

تخصيص
كافة االستث�رات التي ستستفاد من الحوافز اإلقليميةموقع االستث�ر

اإلعفاء من رضيبة 
االستث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيزالقيمة املضافة

االعفاء من
استث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيزالرسوم الجمركة

الحد األد¥ 
لالستث�ر االقليمي

املكائن و 
التجهيزات 
 3.000.000

ل�ة تركية

الجدول 10: نظام دعم االستث�ر يف قونيا (املنطقة الثانية)

ان نوع االستث�رات واملستندات املتعلقة بالتحفيز للقيام باستث�ر املمنوح عام 2015 يف قونيا، 
هي كاال� : 

الجدول رقم (11) : املستندات املتعلقة بالتحفيز لالستث�ر املمنوح يف قونيا عام 2015. 

املصدر : وزارة االقتصاد. 

 

́ة  االستث�ر الثابت(الل
الرتكية)

معدات املكائن املستوردة
(دوالر امري¹)

التوظيف

65.779.31410.392.574201مجموع التوسع

22.454.5693.617.37047مجموع الجديد

88.233.88314.009.944248املجموع العام

عند النظر اىل خواص االستث�رات املندرجة ضمن صناعة املكائن يف قونيا، فاننا سنجد التنوع 
لالستث�ر  التحفيز  وثائق  منح  يتم  بانه  يظهر  انه  املراجعات. ك�  ناحية محتوى  وال¶اء من 
ومربدات  الصناعية،  واملطابخ  الهيدروليكية،  واملضخات  املاكبس،  منها  مختلفة  مواضيع  يف 

الواجهات، والتسن¾، والتجليخ، واالت اللحم. 





مزايا القطاع 

تعترب قونيا من املراكز املهمة يف صناعة الصب 
ومكائن معالجة املعادن، واملكائن الزراعية، 
ومكائن الطحن. اىل جانب ان مدينة قونيا 

نجحت يف الوصول اىل أسواق الدول 
النامية فضال عن األسواق املحلية بفضل 

املرونة التشغيلية للمصنع� املتكونة 
عىل االغلب من الرشكات الصغ�ة 

واملتوسطة.  
مع تحقيق االستث¡رات، فإن التطور 
الرسيع يف قطاع املكائن واملعدات، 
ووصول التكامل يف األسواق العاملية 

اىل مستوى جيد، وتام� املشاركة 
املكثفة يف املعارض الدولية، ليس 

اال قليل من مميزات قونيا. 
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باإلضافة اىل ذلك، فانه يتيح الفرصة لزيادة 
صادرات القطاع اىل الدول النامية واملتطورة 

من خالل خلق توافق ب� فعاليات ونشاطات 
املجموعة امل¡رسة يف قطاعات مثل 
صناعة املكائن الزراعية، والصناعية 

فضال عن صناعة السيارات، مع صناعة 
املكائن يف املنطقة.  

ويف الوقت ذاته فان قونيا، تتمتع بفرص 
¹و الرشكات القطاعية املشرتكة، ورشاء، 

والدمج محليا يف القطاع الذي تطبق فيه 
الطاقة  (معدات  املحلية  املعدات  حوافز 

املتجددة 
واملشرتيات العامة).  









ان القطاعات مثل الطح�، وصناعة السيارات، 
والصناعات الثانوية، والزراعة وغ�ها،  تتمتع 

بحصص مهمة يف تطوير صناعة 

املكائن يف قونيا، يف ح� يزداد قطاع املعدات  
واملكائن قوة من خالل االستث�رات  الجارية 

يف القطاع. 

وتنويع  املجموعة،  نشاطات  تطبيق  يعترب 
الطلبات، والتوجه اىل التكامل الرايس يف 

سلسلة القيم من خالل تلك القطاعات، ميزة  
الزراعية،  املكائن  صناعة  مثل  القطاعات  يف 
يف  السيارات   وصناعة  الثانوية،  والصناعات 

املنطقة. 

ان ارتفاع مؤرشات صادرات املكائن يف قونيا، 
العاملي   الطلب  ب�  الجيد  التوافق  عىل  تدل 
وصناعة املكائن.  ك� ان تطور صناعة الصب 

ووصولها 

نقطة  تشكل   قونيا،  يف  مهمة  مستويات  اىل 
جذب من ناحية قطاع املكائن. 

يف  واملتوسطة  الصغ�ة  الرشكات  زيادة  ان 
القطاع، ستسهل من عملية االستجابة الرسيعة 
يف  تغي�  واجراء  الجديدة  املنتجات  لطلبات 
مراحل اإلنتاج يف اطار الطلب الوارد، واضفاء 

مرونة اك¸ للرشكات. 

إن كون قونيا قريبة من املوانئ املحتملة، 

فانها توفر ميزة تسع� الصادرات في� يتعلق 

بالتجارة الخارجية. اىل جانب ذلك، فان قربها  
وازم�،   إسطنبول  مثل  املحتملة  األسواق  من 

تعترب مهمة بقدر أهمية قربها من املوانئ 

لقونيا   مهمة  ميزات  توفر  حيث  املحتملة 
ان  املحيل.   االستهالك  أسواق  اىل  للوصول 
فرصة   تتيح  القطاع،  يف  الجارية  التطورات 
الخارجية.  الرشكات  مع  مشرتك  تعاون  إقامة 
الحوافز  من  الفعالة  االستفادة  ان  ك�  

والخدمات

من  العامة  املؤسسات  قبل  من  املمنوحة 
والع�لة  والتطوير،  والبحث  االستشارة،  اجل 
املؤهلة،  تعترب من ب� املزايا القطاعية الهامة.

من اجل 
االستث�ر، 

قونيا 
النها 

...
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قونيا



املواصالت لقونيا

نظرا ملوقعها الجغرايف تتصل قونيا �حافظات 
أخرى عن طريق الطرق التي �تد من الش�ل 
والغرب  الرشقي  والش�ل  الغر�  والش�ل 
والرشق والجنوب من وسط مدينة قونيا التي 

تعد مركزا هاما للتجارة واإلقامة.
تتصل  قونيا – أفيون قره حصار ، إسكيشه� – 
بورصة –إسطنبول ، طريق قونيا-أنقرة الرسيع 
الغر�.  الش�ل  يف  الواقعة  باملدن  أنقرة  يف 
�حافظة  يرتبط  أكساراي   - قونيا  طريق 
نيفيشهر والش�ل الرشقي. بين� يربط طريق 
قونيا – باشه� املمتد إىل الغرب بإقليم إزم� 
طريق  يوفر   ، أيدين   - –دنيزيل  اسربطة  عرب 
مرس´  إىل  النقل  الجنوب  يف  كرمان  قونيا- 

وأضنة.
يربط  الذي  الطريق  فإن   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
الطريق الرسيع أنقرة - أضنة عرب أرييل يوفر 
واملحافظات  أضنة  من  كل  إىل  النقل  أيضا 
األسود  البحر  ومقاطعات  الرشقية  الجنوبية 
عرب قيرصي. يقود طريق قونية - سيديشيه� 
قونيا اىل وسط األناضول إىل الساحل الجنو� 

من أقرص مسافة.

يبلغ طول السكك الحديدية يف عموم تركيا 12 
ألف كم و يشكل الجزء العابر من قونيا 6,6% 

منه، اي ما يعادل 800 كم.

العايل  القطار  الحديدية:  بالسكك  النقل 
الرسعة (قونيا – أنقرة / قونيا – اسكيشه� / 
قونيا – سطنبول) قطار توروس (اسطنبول – 
األناضول  وسط  قطار  عنتاب)،  غوي   – قونيا 
قطار  اسطنبول)   – قونيا   – (ارييل  األزرق 
مرام (اسطنبول – قونيا) . Ïكن الوصول إىل 
أنقرة واسÐ شه� يف غضون ساعة ونصف و 
4 ساعات يف اسطنبول بالقطار العايل الرسعة.

هناك مطار عسكري مدÒ يف قونيا، مع يتزايد 
املطار  يبعد  يوم.  بعد  يوما  الجوي  النقل 
الدولية مسافة 20  املفتوح أمام حركة املرور 
كم عن وسط املدينة. هناك رحالت منتظمة 
إىل اسطنبول وإزم� كل يوم ، ورحالت مبارشة 
أشهر  خالل  أوروبا  يف  النقاط  مختلف  إىل 

الصيف.
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