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يف  جديدة  إنتاج  مراكز  إنشاء  يعترب 
اكتسبناها  التي  املزايا  أكرب  من  األناضول 

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

وإمكاناتها. االقتصادي  تطورها 

التي  الخطوات  بفضل  و  التصنيع. 

والتجارة  للتصنيع  مركزا  اىل  تحولت 
املدن  من  واحدة  هي  و  عامليا،  معروف 
افتتحت  التي  الرشكات  خالل  من  املثالية 

الصناعية  واملناطق  والجامعات  العلمية 
الدويل. املعارض  ومركز  املنظمة 

بفضل  استثنائية  مدينة  هي  قونيا 

تجاه  اإلنسانية  واملحبة  واألخوة  والسالم 
والتضامن  الوحدة  َعترب 
التواضع  فيها  َحكم  قد  و  للحياة  فلسفة 

املؤسسات  شكلتها  التي  الوحدة  روح 

املدينة  تطور  اىل  ادت  والتبادالت 

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

ملتوسط  الصادرات  نسبة  ارتفعت 
5 أضعاف يف غضون  بنسبة  تركيا  صادرات 

الصادرات  زيادتها  خالل  من  نجاح  قصة 
20 ضعف.

قونية اليوم، لها القدرة عىل الحصول عىل 3% 
من صادرات تركيا يف خالل العقد املقبل.

من  العديد  يف  باإلنتاج  تسمح  التي  قونيا 
 ،دحاو عاطق نم ًالدب ةفلتخملا تاعاطقلا

و  قونيا  يف  للصناعة  الدولية  املنافسة  تؤمن 
اىل  أقل  بتكلفة  جودة  ذات  منتجات  تقدم 

البالستيك  و األثاث و قطع غيار السيارات و 
املنسوجات و  املركبات واملصاعد و  ومعدات 

األحذية و اآلالت الزراعية.
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

األغراض  جميع  عىل  األثاث  اسم  يطلق 
واالمن  الراحة  تلبي  ان  بهدف  املستعملة 
اليومية  الحياة  الدامة  األساسية  واملتطلبات 
ومحل  اإلقامة،  ومحل  العمل،  محل  مثل 
ومحل  الطعام،  اعداد  ومحل  االستج�م، 
عن  فضال  األثاث  ان  ك�  األغراض.  تخزين 
فإنه  االنسان،  نوعية حياة  املبارش عىل  تاث�ه 
والثقافية  االحتياجات االجت�عية  أيضا  يخدم 

يف كل جانب من جوانب الحياة اليومية.

يتم تصنيع األثاث يف الداخل او الخارج، 
باستخدام واحد أو أكª من املنتجات 
مثل الخشب الحبيبي، واللوح الليفي، 

وااللواح  الكثافة،  متوسط  الليفي  واللوح 
املضغوطة، والخشب الرقائقي 

وغ�ها. اىل جانب ذلك فقد تم 
االخذ بنظر االعتبار ان تكون قطع 

االثاث فريدة يف التصميم والج�لية 
ودا¼ًا ومريحة وعملية يف ذات الوقت. 

ك� ان تلك القطع يتم تصنيعها 
بصورة عامة من املواد الخشبية 

(إضافة اىل انه ½كن تصنيعه 
من الحديد والبالستيك والرخام 

والزجاج اىل جانب املواد طبيعية
األخ�ة  السنوات  ويف  األخرى).  اصطناعية  أو 
التعداد  ومع ازدياد التوسع الحرضي، وزيادة 
زادت  املعيشية،  املستويات  وارتفاع   ،Èالسكا

الطلبات عىل األثاث. 

مستوى  عىل  النشطة  األثاث  صناعة  شهدت 
السوق املحيل والوطني بتكنولوجيا منخفضة 
الع�لة، تحوال رسيعا ومنذ ذلك اليوم تواصل 
تقدمها بخطى واثقة للتحول اىل قطاع يعتمد 
عىل املزيد من املعلومات والراس املال نسبة 

اىل االعوام السابقة. 
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 يف قطاع األثاث الرت� يتم تصنيع مظلة واسعة
 من قطع األثاث منها أثاث الفنادق وملحقاتها،
 أثاث املستشفيات، واالثاث الخاص بالسيارات،
املطابخ، واثاث  والح�مات،  املكتبي   واالثاث 
االثاث ومنتجات  بالحدائق،  الخاص   واالثاث 
 املحورية وملحقاتها، و األثاث املنجد (أريكة،
حرف شكل  عىل  االريكة   ،”L“ مجموعات 
االستلقاء ووحدات  االحادية،   واألريكة 
 واالستج�م .. الخ)، واالثاث الصلب – األثاث
وغرفة طعام،  وغرفة  نوم،  (غرفة   اللوحي 
  .(الشباب، وغرفة األطفال .... الخ
الرائدة القطاعات  من  االثاث  قطاع   ويعترب 
اماكن وعدد  التوظيف  ناحية  من  تركيا   يف 
االثاث قطاع  فان  ذاته  الوقت  ويف   العمل. 
االك¹ القطاعات  من  اعتبارها  يف   نجحت 
 استخداما للموارد املحلية واالقل اعت�دا عىل
 املنتجات املستوردة. هذا وانه بالرغم من كون
املجال هذا  يف  النشطة  العمل  محال   اغلبية 
واملتوسطة، الصغ¼ة  الرشكات   مندرجة ضمن 
 اال ان الحقائق تش¼ اىل زيادة عدد الرشكات
 .املتوسطة والكب¼ة يف الفرتة االخ¼ة

الراحة والذوق
تعتربان مهمتان

بالنسبة للمجموعات 
ذات الدخل العايل

واملتانة 
وسهولة االستع�ل 

بالنسبة 
للمجموعات 

ذات الدخل املتوسط
....





الوكالء  نظام  فان  الحديث،  األثاث  يف  اال�تة 
بدا باالنتشار يف بالدنا وعليه فانه بدا بالتحول 

اىل هيكلية مشابهة لذلك.    
خالل  من  األثاث  قطاع  دراسة  �كن 
األثاث  وهي  األساسية  األربعة  املجموعات 
الحديدي،  واالثاث  واملستشفيات،  املكتبي 
فان  وعليه  الجلوس.  واثاث  املطابخ،  واثاث 
الحجم اإلنتاجي السنوي للقطاع يبلغ مامعدله 
376 مليار دوالر امري§ مع العنارص الثانوية 
اما  األساسية.  العنارص  جانب  اىل  واملساعدة 
 ¯ انه  القطاع،  يف  األخرى  اإليجابية  النقطة 
يسجل عجزا يف الحساب الجاري خالل األعوام 

́ة.    العرشة األخ
اىل جانب ذلك، ومن الناحية التوظيفية، فان 
يتمتع  العاملي،  املستوى  عىل  األثاث  قطاع 
يواصل  الزمن  مرور  ومع  به.  الباس  بعدد 
خالل  من  انتاجه  رقعة  بتوسيع  القطاع 
املستوى الجيد يف التوظيف مع األثاث املصنع 
يف كافة انحاء العا¯. إضافة اىل ذلك فانه يتم 
الدول  املعارض يف مختلف  الكث´ من  نتظيم 
وذلك من اجل زيادة تطور قطاع األثاث. ومن 
خالل تلك املعارض يتم تقييم األثاث املصنع 
من ناحية التصميم والتنويع، من جهة، وتأمن 
إقامة عالقات مبارشة مع املصنعÆ فيÅ يتعلق 

بحالة القطاع.    

من  تركيا  يف  األثاث  صناعة  قطاع  يعترب 
والداعمة  والطموحة  الرائدة  القطاعات 
الحال  الخارجية كÅ هو  التجارة  يف  للتصدير 
السلع  لقطاع  األخرى  الثانوية  القطاعات  يف 

االستهالكية املعمرة. 
يف  املصالح  أصحاب  وصف  ان  جانب  اىل 
جيد“،   ” انه  عىل  الراهن  الوضع  القطاع، 
اىل  للوصول  واالمكانية  القدرة  وجود  تعني 
الخصوص،  وجه  وعىل  جدا ”.  جيد   ” نقطة 
 (CE) لوثيقة املانجة  املختربية  الفعاليات  ان 
التعاون  خالل  من  قطعه  تم  الذي  والطريق 
 – الجامعات  و  املهنية  الثانويات   Æب القائم 
فانها  التصميم،  مجال  يف  الخاصة  القطاعات 
تحقيق  حيث  من  أهمية   Ôاك كأدوات  تربز 

إمكانيات وقدرات هذا القطاع.
وانه يف الفرتة التي تركز فيها الدول املتطورة 
قيمة   Ôاألك املجاالت  عىل  األثاث،  قطاع  يف 
عالمة  اىل  والتحول  التصميم  مثل  مضافة 
وزيادة  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  فان  تجارية، 
اليد العاملة وقلة مصادر املواد الخام، أدت اىل 
تراجع الكث´ من الدول املتطورة من القطاع. 
التي  الفرتة  يف  فانه  الخصوص،  وجه  وعىل 
تعتمد عىل  التي  املتاجر  تربز هيمنة سلسلة 







ملاذا قونيا ؟ 

مسارات  عىل  بعيد  زمن  ومنذ  قونيا  تقع 
الطرق التجارية و عليه فانها تلك املدينة التي 
الحرير.  مزايا وقوعها عىل طريق  استخدمت 
ك� أن قونيا كانت عاصمة للدول السلجوقية 
يف  والية  اهم  كونها  عن  فضال  االناضول  يف 
والعلوم  لل�اء  مركزا  لكونه  العث��  العهد 
مدينة  فان  الحارض  يومنا  يف  اما  والحكمة. 
قونيا، تتوىل مهام كونها قاطرة للمدن الواقعة 
سياحي،  جذب  كمركز  محددة  مناطق  يف 
االناضول  ملنطقة  وزراعي  وتجاري،  وصناعي، 

الوسطى من جهة، ولبالدنا من جهة أخرى.

مساهمة  تساهم  التي  قونيا  ان  اىل  إضافة 
اليوم  أصبحت  البلد،  اقتصاد  ²و  يف  جادة 
تتقدم بخطى واثقة نحول التحول اىل مدينة 
صناعية، وعدم االكتفاء بكونها مدينة زراعية.  
البنى  ك� تتمتع قونيا بأهمية اسرتاتيجية يف 
العاملة  القوى  تدريب  ستامن  التي  التحتية 
من ناحية قطاع األثاث. ويف سياق متصل، فان 
األسباب  احدى  تعترب  املجهزة  العاملة  القوى 
يف  مهمة  ½كانة  قونيا  مدينة  لتمتع  املهمة 

تركيا فضال عن القدرات الكب¾ة. 
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وتخرج  قونيا،  يف  املهنية  املدارس  زيادة  ان 
نحو 8 االف و 180 كل عام من تلك املدارس 
من  والكث�  الفني  التعليم  كليات  وجود  و 
الجامعات، جميعها ليس اال بعض من العوامل 
القطاع  احتياجات  تام�  ناحية  من  اإليجابية 

من العامل�. 
إضافة اىل ذلك، فانه �كن العثور عىل الكث� 
املجال  يف  العاملة  التعليمية  الدورات  من 
املهني. اما امليزة اإليجابية األخرى التي تتمتع 
القوي  التعاون  وهي  اال  قونيا،  مدينة  بها 

واملالئم ب� املؤسسات.

 ك¶ انه يف الفرتة التي تزداد فيها أهميتها من
 ناحية قيم حجم الصادرات املرتفعة باستمرار
 لألثاث املكتبي عىل وجه الخصوص فضال عن
املهم يف العامل  تعترب  املواصالت،   قوة شبكة 
 .تسهيل عملية التجارة من الناحية اللوجستية



قطاع األثاث يف 
تفاعل مستمر

 مع القطاعات 
األخرى

... 

قطاع األثاث يعني
 فرص مهمة 

بالنسبة
 لقونيا 

....

قطاع األثاث يعترب من 
اقدم القطاعات

 الراهنة 
يف قونيا 

...



يف  العاملي  االقتصاد  يف  البارزة  العوملة  ان 
االقتصاد  من  جعلت  األخ�ة،  السنوات 
العاملي  االقتصاد  يف  مكانه  يأخذ  الحرضي 
كبارامرت. ويف هذا السياق، فان االقتصادات 
للبلدان  االدا�  اال�اء  عىل  اثرت  املحلية، 
بفضل  وذلك  فيها  يتواجدون  التي 
ضمن  املطورة  واالسرتاتيجيات  السياسات 
الهيكل  العاملي من خالل تحس¥  التنافس 

املؤسساª، واالجت©عي، واملادي. 
يف   4% بـ  تقدر  بنسبة  الرت±  االقتصاد  �ا 
التي ²ر منها  تركيا  وسط تم تصوير حالة 
انقطاع  دون  النمو  استمرار   ” انه  عىل 
اعتبارا من الربع االخ� من عام 2019“ و 
” �و قوي ” . انطالقا من رؤية عام 2023 
، فانه ليس هناك ك يف أن انعكاسات النمو 
الرت±،  االقتصاد  ش  يف  الظاهر  املتوازن 
يشكل رسيانه من ناحية قطاع األثاث. ك© 
ان قطاع االثاث يف مرحلة انفتاح االقتصاد 

الرت±

عىل االسواق العاملية، تحقق خاصيتها 
بكونها احدى القطاعات الناقلة يف ظل 
التجارة  يف  الص¥  (سياسة  التهديدات 
...الخ) والوضع السيايس غ� املستقرة 
يف املنطقة والعاÓ وذات التاث� العايل 
وتوقعات ظهور ازمة اقتصادية عاملية 
والبلقان،  افريقيا،  يف  مكثفة  بصورة 
واملخاطر  االوسط،  والرشق  والقوقاز، 
الخام  املواد  (ازمة  االخرى  املحتملة 
عىل  االسايس  املؤرش  وان  ...الخ). 
ذلك، هو الظهور Ùظهر املتوازن عىل 
من  التصدير  لصالح  وجزئيا  االغلب 
ناحية قطع األثاث يف الفرتة التي تكون 
فيها املنتجات املصنعة ضمن قطاعات 
مختلفة، ورصيد التصدير عىل االغلب 

لصالح األسواق املحلية.  

قطاع األثاث يف تركيا
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 �اإليجا التاث�  بان  الحالة،  ويتم تفس� هذه 
للنمو يف قطاع األثاث الذي تكون فيه القيمة 
األخرى،  بالقطاعات  مقارنة  عالية  املضافة 
فان  الوقت  ذات  ويف  البلد.  اقتصاد  يف  اك� 
للمعاي�   �اإليجا التاث�  بقدرة  يتمتع  القطاع 
والبحث  القدرات،  واستخدام  التوظيف،  مثل 

والتطوير يف مفهوم االقتصاد الكيل.

ويف هذا السياق، فإن قطاع األثاث الذي جمع 
املجموعات  من  الكث�  مشرتكة  مظلة  تحت 
أثاث  من  والخدمات،  البضائع  من  املتكونة 
غرفة املعيشة إىل أثاث املكاتب واملستشفيات؛ 

له اسهامات مهمة للغاية من حيث اقتصعىل 
سبيل املثال: املواد الخام للمواد مثل الخشب، 
والحديد، والزجاج، وكذلك التعبئة والتغليف، 
والرتويج واإلعالن، والنرش والطبع، والخدمات 
اللوجستية ..إلخ) وذات الصلة بكمية وجودة 
مرحلة  يف  تصنيعها،  سيتم  التي  املنتجات 
الرشوع  وقبل  الذاكرة  يف  والتحديد  التصميم 

بتصنيعها للتفاعل االقتصادي. 
  

عند تقييم االست�اد والتصدير مع بعض، فانه 
تطوير  يف  يساهم  األثاث،  قطاع  ان  لوحظ 
والدول  الجوار  دول  مع  الخارجية  التجارة 
رسعة  تراجع  مع  بالتوازي   Êوالص العربية، 
الغربية.   الدول  مع  القاËة  الخارجية  التجارة 
األثاث يزداد  التصدير يف قطاع  كÌ ان حجم 

عاما بعد عام بنسبة -10 20%.



الجدول رقم (1) : املؤرشات األساسية لقطاع األثاث يف تركيا. 
املصدر: اتحاد الغرف والبورصات الرت�، قاعدة البيانات الصناعية، 2015. 

200920102011201220132014املتغ�ات

 عدد
1.3481.6382.0182.4452.5102.595 املبادرين

 كمية االنتاج
71.16481.261.99.290102.314113.200114.604 (الف عدد)

 قيمة االنتاج
 (مليون ل�ة 

تركية)
394.792499.431687.909760.832834.819994.944

 كمية املبيعات
65.70074.61896.991101.054111.096113.810. (الف عدد)

 قيمة املبيعات
 (مليون ل�ة 

تركية)
348.155439.355592.845655.834732.609860.253

ك� ان حجم االست�اد يبلغ حوايل ثلث قيمة 
الصادرات. ويف اطار تحقيق رؤية عام 2023، 
 10 هو  للقطاع  بالنسبة  املحدد  الهدف  فان 
مليارات دوالر امري¨ بالنسبة للتصدير، و25 

مليار دوالر امري¨ اج�يل التصنيع.  

تقوم  تركية،  محافظة   45 من  يقارب  ما  ان 
من  مهم  جزء  وان  األثاث.  تصنيع  بنشاطات 
تلك الرشكات تحمل صفة، الرشكات الصغ�ة 
الرشكات  عدد  عن  اما  الرتكية.  واملتوسطة 
 ،ºالرت والبورصات  الغرف  اتحاد  يف  املسجلة 
يف  العامل«  عدد  ان  ويتوقع  الفا.   30 فيبلغ 

تلك الرشكات يبلغ 200 الفا.

ك� ان هناك حقيقة ال ¾كن التغايض عنها، اال 
وهي االقبال الشديد للمجتمعات املقيمة يف 
دول الجوار التي تعترب األسواق املستهدفة يف 

املنطقة، عىل البضائع الرتكية.   

الرتكية  والسلع  البضائع  عىل  االقبال  ان  ك� 
سيزداد مع انتهاء حالة عدم االستقرار والفوىض 
ان  املتوقع  من  انه  اذ  املنطقة.  يف  املتواصلة 
ترتفع كمية الطلبات من األثاث خالل سنة اىل 

خمسة اضعافها.   

الصادرات من  قيم  فيها  تزداد  التي  الفرتة  يف 
األثاث عىل أساس الكيلو مقابل الدوالر، فان 
يف  األسواق  الخصوص  وجه  وعىل  األسواق 
اململكة العربية السعودية و االمارات العربية 

املتحدة، تشهد تطورات هامة.

فان  القطاعات،  جميع  يف  الحال  هو  وك� 
كث�ة  نشاطات  يواصل  أيضا  األثاث  قطاع 
اع�ل  توزيع  وحسب  والتطوير.  البحث  يف 
عموم  مستوى  الراهن عىل  والتطوير  البحث 
تركيا، فان %45 منها تنجز من قبل الجامعات، 
و%43 من قبل القطاعات الخاصة، و%11 من 

قبل املؤسسات العامة.







الجدول رقم (2) : منظر قطاع االثاث يف قونيا و تركيا عىل اساس القطاعات الفرعية. (عدد الرشكات، 
القدرة املثبتة).

املصدر : جرد اتحاد الغرف والبورصات الرت�، 2016.

تركيا/قونياالقطاع
الرشكات
املسجلة

العدد
القدرة

(املؤسسة (العدد

  57813.173.954تركيا
10771.309قونيااالثاث املكتبي

1,75,9(%)  الحصة(940330)

42618.625.407تركيا 

15170.644قونيااالثاث املصنع من الحديد

0,9 3,5(%)  الحصة(940310)

9189.411.028تركيا

2744.132قونيااثاث املطبخ

 2,90,5(%)  الحصة(940340)

6486.599.032تركيا

.…2قونيااثاث غرفة الجلوس

…0,3(%)  الحصة(940161)

 2.57047.150.389تركيا  
54986.085قونيامجموع

 2,12,1(%)  الحصة 

قطاع األثاث يف قونيا
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ان معطيات اتحاد الغرف والبورصات الرت� 
يف عام 2015 تش� اىل انه يتم توظيف حوايل 

الف و 873 شخص يف 54 رشكة مسجلة. 
إضافة اىل ان القطاع يتمتع ¡ظلة واسعة 

من الرشكات الصغ�ة، والرشكات التي تقدم 
مدخالت للقطاع والرشكات العاملة يف مجال 

اعداد املعالجات الثانوية. 
احتلت 13 رشكات تنشط يف قونيا مكانها 
ب¿ ” املؤسسات الصناعية الكربى الـ 500 

يف تركيا ” واملحددة حسب حجم املبيعات 
الصافية من املنتجات واملعلنة لعام 2015 
من قبل الغرفة الصناعية يف اسطنبول. وان 

يحتل ” االثاث املكتبي ” مكانا مهÃ يف 
القطاعات الفرعية املتكونة من اربع قطاعات 

يف قطاع االثاث. كÃ ان قونيا تشكل نسبة 
%2.1 من الحجم االجÃيل لقطاع االثاث يف 

تركيا، اما نسبة االثاث املكتبي من هذا الرقم 
فيبلغ 5.9%.  

عند النظر اىل القدرة الحالية املثبتة وعدد 
الرشكات املسجلة يف قونيا وتركيا، فانه من 

املتوقع ان تسجل القدرة االنتاجية يف مدينة 
قونيا ارتفاعا يف كل عام، وذلك اعتÃدا عىل 

التطورات الجارية.    



الجدولرقم (3): تحديد مجموعات املنتجات يف قطاع االثاث يف قونيا

اثاث غرف النوم، وقطعها وملحقاتها: الرسير - صندوق تخزين تحت الرسير- مسند رايس- خزانة 
املالبس- خزان ذات ادراج- منضدة- رسيرين بطابق�- صندوق

اثاث غرف األطفال والشباب، وقطعها وملحقاتها: الرسير - صندوق تخزين تحت الرسير- مسند 
رأيس- خزانة املالبس- خزان ذات ادراج- منضدة- رسيرين بطابق�- صندوق

اثاث الصالة، وقطعها وملحقاتها: مائدة طعام – كرايس – وحدات العرض – كونسول – طقم 
الجلوس واالريكة - طاولة

اثاث غرفة الجلوس، واجزاءها وقطعها: االريكة – نضيدة – مجالس - مجلس غرفة املعيشة 

االنواع االخرى من االثاث، وقطعها وملحقاتها: خزانة املالبس – الش±عات – املكتبة – وحدات 
جدارية – منضدة الزينة – املراة وملحقاتها – خزانة الح±م – شبابيك خشبية – أبواب خشبية – 
باب اكورديون – ساونا خشبي – سال¶ خشبية – أبواب خاصة بالجوامع – الدرابزين يف الجوامع 

- املحراب – املنرب – كريس الوعظ – االلواح الخشبية – األرضية الخشبية (المينت)... 

االثاث املستخدم ألغراض طبية، وقطعها وملحقاتها: رسير – فراش املريض – خزان صغ¿ ذات 
ادراج – خزان كب¿ – رسير الفحص – األثاث املستخدم ألغراض خاصة، - وحدات وارائك غرفة 

االنتظار، الوحدات املستعملة يف االستعالمات

االثاث املستخدم يف األماكن الخارجية، وقطعها وملحقاتها: املقاعد املستخدمة يف الحدائق العامة 
والحدائق املنزلية، ومقاعد صغ¿ة بدون مساند، والكرايس، ومقاعد Èساند، وأماكن الجلوس يف 

 ،Éالحدائق العامة، وكوخ ريفي صيفي، والعريشة، والطاولة املستخدمة يف املتنزهات، والجرس املا
والدربزين، واألرجوحة ...وغ¿ها  

 ،Ëاالثاث املستخدم ألغراض طبية، وقطعها وملحقاتها: طاولة خاصة بالحاسوب االلكرتو
وطاولة العمل، وخزان لحفظ امللفات، والخزان الخاص باالرشيف، واملكتبات، وكرايس للضيوف، 

وومجموعة املناضد ...وغ¿ها

االثاث املستخدم ألغراض طبية، وقطعها وملحقاتها: الطاولة، والكرايس، والخزانات، ومقاعد 
الحدائق....وغ¿ها 

اثاث الخيزران

االثاث الحديدي، وقطعها وملحقاتها

قطاع  يف  والكب�ة  املتوسطة  الرشكات  ان 
ومغزى  اهمية  اىل  بااللتفاف  بدات  االثاث، 
يف  تجارية،  عالمة  اىل  والتحول  التصميم 
القدرة  زيادة  نحو  التوجه  وتم  القطاع. 
االنتاجية مع الزيارات، واملشاركة يف املعارض، 
داخل  كان  ان  سواء  والرتويج  والتسويق، 
زيادة  خالل  من  وذلك  خارجها  ام  البالد 
املوضوع.   هذا  اىل  ايالءها  تم  التي  االهمية 
القدرة  استع´ل  نسب  فان  ذلك  جانب  اىل 
من  يعترب  الذي  باالثاث  املتعلقة  والطلبات 
عايل،  دخل  مرونة  ذات  االستهالكية  السلع 

مع  متوازية  بصورة  وانخفاضا  ارتفاعا  تسجل 
االقتصادي.  القطاع  يشهدها  التي  التذبذبات 
نسب  يحددون  املصنعي«  ان  يتوقع  انه  ك´ 
تاث�ات  اطار  يف  االثاث  طلبات  امام  القدرة 
االنتاج  ومحل  التكنلوجيا،  مثل  مختلفة 
االقتصادية،  والقيم  الخام،  واملواد  والتصنيع، 
وطلبات االست�اد – التصدير، والزواج، وتجديد 
العمل،  واماكن  املستشفيات  وبناء  االثاث، 

واملنازل والشقق الجديدة.



الجدول رقم (4): مجاالت نشاطات وفعاليات قطاع األثاث

مجال النشاطرمزه   

 31.01.01

تصنيع اثاث خاص باالماكن املغلقة مثل املكاتب، واملدارس، ودور العبادة، والفنادق، 
واملطاعم، والسين�، واملسارح .. إلخ (�ا يف ذلك، خزائن املعاطف، وخزانات امللفات، 

واملحراب، واملنرب، والكرايس، واملقاعد املدرسية، وكرايس واريكة من النوع املكتبي، عدا 
األحجار، والخرسانة، والس¥اميك).  

31.01.02

تصنيع اثاث ومنصات املكاتب الفنية واملختربات (املناضد الخاصة باملجهر، واملناضد الخاصة 
باملختربات واملجهزة بالواجهة، وص�مات الغاز، وتجهيزات الصنبور.. وغ¥ها وسواء ان كانت 

ام µ تكن، املداخن، وطاولة الرسم الخالية من املعدات.. وغ¥ها) 

31.01.03
يتم تصنيع اثاث خاص للمحالت مثل املنصات، ووحدات العرض، ومقاعد الحدائق، والرفوف، 

والخزائن ذات االدراج ...الخ. (عدا ذلك االثاث املصنع للمكاتب الفنية واملختربات)

تصنيع هيكلية االثاث املكتبي31.01.04

تصنيع اثاث املطابخ 31.02.01

31.03.01
تصنيع االرسة (عدا مساند االرسة، والرسير الهوا¾ املطاطي، والرسير املا¾ )

 31.03.02

تصنيع دعامات الرسير (هياكل خشبية أو حديدية ذات شبكات أسالك مصنوعة من الصلب 
او الحلزون، صندوق تخزين تحت الرسير ومدعوم بنضيدة مفروشة بالواح خشبية، ونضيدة، 

ورسير.. الخ)

 31.09.01
القيام باالع�ل التكميلية مثل صبغ، وتلميع، وصقل ... الخ يف االثاث. 

31.09.02
القيام باالع�ل التكميلية مثل تغليف الكرايس، واالريكة ...الخ. (عدا اعادة تغليف االثاث 

واملكاتب )

31.09.03
 Èتصنيع االثاث مثل املناضد، والخزانات الخاصة ملاكنة الخياطة، والتلفاز، والحاسوب االلكرتو

..الخ.  

31.09.05
تصنيع الهياكل الخاصة بالكرايس، واملقعد، واالريكة، والجيك يات (االريكة التي تتحول اىل 

رسير)، والرسير ..الخ (عدا املستعملة يف املكاتب مع تلك املصنعة من البالستيك - والهياكل)

31.09.06
تصنيع االثاث مثل املقعد املستخدم يف الحدائق العامة والحدائق املنزلية، ومقاعد صغ¥ة 

بدون مساند، والكرايس، ومقاعد �ساند...وغ¥ها، عدا تلك املصنعة من البالستيك.   

31.09.07

تصنيع الهياكل الخاصة بالكرايس، واملقعد، واالريكة، وطقم الجلوس، والجيك يات (االريكة 
التي تتحول اىل رسير) ..الخ (عدا املستعملة يف املكاتب واملصنعة من البالستيك، وتلك 

املستعملة يف الحدائق العامة والحدائق املنزلية)

املجموعات اإلنتاجية عىل أساس القطاعات الثانوية

وفًقا لإلحصاءات السنوية لإلنتاج الصناعي واملبيعات ملؤسسة اإلحصاءات الرتكية، فان منتجات 
قطاع األثاث الذي يتكون من 13 قطاع فرعي لإلنتاج كمجموعات أساسية، تم تحقيق إج�يل 

قيمة إنتاج بلغ 11.5 مليار ل¥ة تركية يف عام 2015 . 
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األثاث املكتبي 
واملستشفيات، من 

اك� القطع املطلوبة 
يف قونيا 

....



أرسة املرىض 
ذات املحرك� 

و املحرك املكبيس، 
االك� اقباال ...



اثاث املستشفيات (االثاث ذات االغراض 
الطبية، ملحقاتها واجزائها)

متابعة  يتم   ، املستشفيات  أثاث  تصنيع  يف 
تطوير  يتم  وعليه  الصحي،  القطاع  ودراسة 
املنتجات التي ستساعد يف خلق الظروف األك� 
املستشفيات. يف  والعامل�  للمرىض  مالءمة 

ك� انه يتم توف� الراحة واالمان ملقدمي الرعاية 
خالل فرتة تقد�هم للرعاية اىل املرىض واملسن�، 
بوظائف خاصة  املجهزة  األرسة  توف�  وكذلك 
للمرىض خالل فرتة النقاهة وذلك لتام� فرتة 
العالج الرسيع واملريح. ك� ان االرسة الخاصة 
باملرىض يتم تقسيمها إىل فئات مختلفة وفقا 
وامللحقات. واألسعار  الوظيفية  لخصائصها 

املحرك�  ذات  املريض   رسائر  وتعترب   .
اقباال. االك�  املكبيس،  باملحرك  واملجهزة 

من امللفت لالنتباه ان قطاع اثاث املستشفيات 
امام  املفتوحة  القطاعات  من  يعترب  قونيا،  يف 
تشكيل  خالل  من  وذلك  الجارية  التطورات 
الجديد  تطوير  اجل  من  كب�ة  صناديق 
والتصنيع  باالنتاج  والقيام  املنتجات،  من 
املنتجات  ان  ك�  التكنلوجيات.  باحدث 
الثاث  الفرعية  القطاعات  قبل  من  املصنعة 
فراش   – رسير  ومنها  قونيا،  يف  املستشفيات 
خزان   – ادراج  ذات  صغ�  خزان   – املريض 
املستخدم  األثاث   – الفحص  رسير   – كب� 

غرفة  وارائك  وحدات   - خاصة،  ألغراض 
االنتظار، الوحدات املستعملة يف االستعالمات.

مستشفيات   11 بناء  فان  ذلك،  اىل  اضافة 
بناؤها  واملستمرة  التنفيذ حديثا  دخلت حيز 
اجل  من  كب�ة  امكانية  يعترب  قونيا،  يف 
تقدمها  تواصل  التي  قونيا  ان  ك�  القطاع. 
املنطقة،  يف  الصحية  القاعدة  تكون  ان  نحو 
هذا  تحقيق  نحو  قدما  للميض  عازمة  فانها 
ايضا. املستشفيات  اثاث  قطاع  يف  الهدف 

األثاث املكتبي 

يف  االهم   ” املكتبي  االثاث   ” يعترب 
املجموعات  ضمن  الفرعية  املجموعات 
ب�  ومن  االثاث.  قطاع  يف  االربعة  الرئيسية 
يف  املكتبي  االثاث  اطار  يف  املصنع  االثاث 
ومناضد   ،Ñااللكرتو الحاسوب  مناضد  قونيا، 
العمل،  محل  يف  املستعمل  والكرايس  العمل، 
واملناضد املستعملة من قبل املسؤول االعىل، 
املتعددة،  املجموعات  ومناضد  ومكتبة، 
االجت�عات،  وكرايس  االجت�عات،  وطاوالت 
العالية،  املناصب  بذوات  الخاصة  واملقاعد 
املدمج،  االرشيف  وانظمة  املكتبية،  واملقاعد 
والخزائن  االتصال،  Ùركز  الخاص  واالثاث 
واالخشاب.  الصلب  من  املصنعة  املكتبية 
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القطاع يزداد تعزيزا 
من خالل دعم البحث 

والتطوير الجارية يف 
قطاع األثاث

....





اثاث املطبخ
املطابخ   ” مصطلح  كان  وان  حتى 
املطابخ  �اذج  عىل  املطلقة   ” الجاهزة 
عىل  شائعة  واملخزنة،  مسبقا  املصنعة 
ان  اال  اليومية،  حياتنا  يف  واسع  مستوى 
 .” النموذجية  املطابخ   ” الصحيح  التعريف 
 ” النموذجية  املطابخ   ” عىل  تركيا  تعرفت 
التسعينيات،  من  واعتبارا  الث�نينيات.  يف 
اتفاقيات  بابرام  املحلية  الرشكات  بدات  فقد 
اطالق  وتم  االجنبية،  الرشكات  مع  ترخيص 
القطاع  فان  وعليه  املحيل.  التصنيع  عملية 
يومنا  ويف  املجال.  هذا  يف  الزخم  عىل  حاز 
يف  النشطة  الرشكات  عدد  فان  الحارض 
مستمر.   ازدياد  يف  الجاهزة،  املطابخ  مجال 
النموذجية ” يسجل �وا  املطابخ  ان سوق ” 
االخ²ة،  الفرتة  ويف   .15% بنسبة  عام  كل 
مهمة،  تغي²ات  الفرعية  القطاعات  شهدت 
الجديدة  الصيحة  عىل  اطلق  فقد  وعليه 
املطابخ  يف  انه  اذ  املدمج“.  املطبخ   ” اسم 
اجل  من  فراغات  ترك  يتم  كان  الكالسيكية 
املطابخ  يف  بين�  املطبخ،  اجهزة  تركيب 
الحديثة فان االدوات املطبخية مثل الثالجات، 
يتم  والساحبة  واالفران،  الصحون،  وغسالة 
ذلك،  جانب  اىل  املطابخ.  اثاث  مع  دمجها 
 Äب بالتعاون  البيع  بعملية  القيام  يتم  فانه 
املدمجة،  االغراض   Äوب  ،Äواملصنع  Äاملنتج
والعالمات التجارية يف املطابخ، والن�ذج. ك� 
ان العوامل مثل الحاجة االبتكار، وزيادة عدد 
مستوى  اىل  الديكورات  مجال  ورقي  املنازل، 
الوجهة السائدة، فانها تؤدي اىل تقليص فرتة 
واملطابخ  بالح�مات  الخاص  االثاث  تجديد 
التي مدتها يف تركيا ترتاوح ما بÄ 20-15 عاما.   
القطاع  ضمن  النشط  املطابخ  اثاث  اطار  يف 
الثانوي لقطاع االثاث يف قونيا، يقوم بتصنيع 
والكرايس  والخزائن،  والكرايس،  الطاوالت، 
وغ²ها.  العامة  الحدائق  يف  املستخدمة 
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االثاث املستخدم يف الحدائق

ان قطاع االثاث يف تركيا الذي � يحصل عىل بالقدر 
الكايف من ديناميكية الث نينيات والتسعينات، 
دخلت مرحلة جديدة مع االلفينية الجديدة. 
 ،2005 عام  بعد  انه  الخصوص،  وجهه  وعىل 
اىل  ادى  وبدوره  قوة  الصادرات  حجم  زاد 
فان  املتطور،  للعا�  ونتيجة  القطاع.  تطور 
القطاع االثاث واجه سوقا يحتاج اىل التصميم 
والجودة، والج لية، والراحة، وصحة االنسان، 
املتسلسل.  واالنتاج  البيئة،  عىل  واملحافظة 
من  عامليه  بحمل  بدا  القطاع  فان  وعليه 
جهة، والرشكات من جهة اخرى اىل املستويات 
يف  املستخدم  االثاث  فان  وبالطبع  العاملية. 
الحدائق تاثرت من تلك التطورات. وعليه فان 
الحجم االنتاجي للقطاع وصل اىل مستوى مهم 
حيث زاد التنوع يف املواد املستعملة يف قطاع 
قطاع  بفعل  الحدائق  يف  املستخدم  االثاث 
الحديد- الصلب و الكيمياء املتطور اضافة اىل 
املحلية.     االشجار  من  املصنع  الخشبي  االثاث 
� تكتفي مدينة قونيا التي تقوم بتصنيع املقاعد 
والحدائق  العامة  الحدائق  يف  املستخدمة 
مساند،  بدون  صغ¹ة  ومقاعد  املنزلية، 
الجلوس  وأماكن  ¾ساند،  ومقاعد  والكرايس، 
صيفي،  ريفي  وكوخ  العامة،  الحدائق  يف 
والعريشة، والطاولة املستخدمة يف املتنزهات، 
واالرجوحة  الدربزين،  و   ،Âاملا والجرس 
...وغ¹ها، بتلبي احتياجات املدينة من االثاث 
املستخدم يف الحدائق واÆا تعدت ذلك ولفتت 
املجال.  هذا  يف  صادراتها  خالل  من  االنتباه 

  



تجهيز الجوامع واملساجد

انتاج  يف  مركزية  كقاعدة  قونيا  مدينة  وتربز 
انحاء  كافة  اىل  ارسالها  ثم  ومن  وتصنيع، 
وابواب  خشبية،  شبابيك  وهي  املعمورة، 
الخاص  والدرابزين  خشبية،  وسال�  الجامع، 
الوعظ،  وكريس  واملنرب،  واملحراب،  بالجوامع، 
الخاص   ( (المينت  الخشبية  واألرضية 
بالجوامع القد�ة التي يتم ترميمها، والتي يتم 
تشييدها حديثا يف السنوات االخ¢ة يف بالدنا.



االثاث املعد� او الحديدي، ملحقاتها 
واجزائها : 

الواردة  الطلبات  فان  الخصوص،  وجه  وعىل 
االثاث  من  تتكون  البالد،  مستوى  عىل 
عن  فضال  الحديد  من  مكثفة  بصورة  املصنع 
استعملت  التي  االثاث  قطع  جميع  االثاث 
واالثاث  واجزاءها  وملحقاتها  الحديد  فيها 
العثور  �كن  انه  ك�  الحدائق.  يف  املستخدم 
والحديد  املعادن  من  املصنع  االثاث  عىل 
الخارجية  االماكن  يف  واجزاءها،  وملحقاتها 
االثاث  عن  فضال  البيئة  تنظيم  والغراض 
واملطابخ،  الجلوس،  غرف  يف  املستعمل 

والحدائق، واملستشفيات، واملكاتب. 



األثاث املصنع من الخيزران

من  الخيزران،  من  املصنع  االثاث  يعترب 
االعوام  يف  االثاث  قطاع  يف  املهمة  املنتجات 
االخ�ة فضال عن االثاث املستعمل يف الحدائق 

وغرف الجلوس التقليدية. 



فرنسا
هولندا

املانيا
ايطاليا

بريطانيا
ايرلندا

الدارك
السويد
فنلندا
النمسا
اوكراينا

البوسنة – الهرسك
كوسوفا

الواليات املتحدة  االمريكية
اململكة العربية السعودية

الكويت
البحرين

قطر

يتم  التي  الرئيسية  الدول   :  5 رقم  الجدول 
اليها تصدير االثاث املصنع يف قونيا. 

التجارة الخارجية يف قطاع االثاث يف قونيا

عند تقييم التجارة الخارجية لقطاع االثاث 
يف الفرتة التي تشمل االعوام الخمسة 

االخ�ة، فاننا س�ى ان قونيا نجحت يف رفع 
حجم الصادرات حيث بلغت خالل تلك 

الفرتة اربعة اضعافها عند مقارنتها بحجم 
االست�اد. وعىل وجه الخصوص، فانه ستظهر 
فرص جديدة من خالل تطوير ابنية االنتاج 

والتصنيع املناسبة للطلبات والحتياجات 
االسواق الجديدة التي سيتم تحديدها 

وكذلك االسواق الجديدة. 
ك³ انه اىل جانب الدول االفريقية، والبلقان، 

والقوقاز، والرشق االوسط، واسيا الوسطى، 
فان دول من قبيل الرشق االقىص وامريكا 

الجنوبية ذات الدخل املتوسط، تعتربان ايضا 
من ب¼ الدول الجديدة الحاملة لالمكانات 

العالية.   
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تطبيقات تحفيز االستث�ر يف قطاع االثاث

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

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

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 
األوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة ، يتم توف± 

الدعم املقدم يف املنطقة الخامسة أيضا.

• حوافز االستث�رات عىل نطاق واسع:  يعد 
قطاع معدات األثاث الوارد يف التقرير عىل انه 

من ب¾ القطاعات التي تم تحديدها لتشجيع 
االستث�رات عىل نطاق واسع، يف ح¾ أن الحد 
مليون   50 هو  الثابت  االستث�ر  ملبلغ  األد� 

ل±ة تركية.
دعم  يتم  االسرتاتيجية:  االستث�رات  حوافز   •
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) ،
ان تبلغ قيمة الواردات اإلج�لية للمنتج املراد 
إنتاجه 50 مليون دوالر أمريÏ عىل األقل يف 

العام األخ±.

40



عنارص الدعم املقدمة لالستثرات يف إطار هذه التطبيقات؛

الجدول 6: عنارص دعم االستث�ر *

عنارص 
الدعم

تطبيقات 
الحوافز 
العامة

تطبيقات 
الحوافز

 اإلقليمية

تحفيز
 االستث�رات

 ذات 
األولوية

تحفيز
 االستث�رات 

كب�ة 
الحجم

تحفيز
 

االستث�رات 
االسرتاتيجية

إعفاء 
رضيبة 
القيمة 
املضافة

يوجديوجديوجديوجديوجد

االعفاء من
الرسوم

يوجديوجديوجديوجديوجد الجمركية

خصم
يوجديوجديوجديوجد الرضائب

دعم 
قسط التأم�

ألسهم
صاحب 
العمل

يوجديوجديوجديوجد

تخصيص 
مكان 

يوجديوجديوجديوجد االستث�ر

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.

** استثرات إسرتاتيجية بقيمة استثرية ثابتة تزيد عن 500 مليون ل ة تركية



الجدول 7: نظام دعم االستثر يف قونيا (املنطقة الثانية)

تاريخ بدء االستثر
بعد 01.01.2016قبل 12.12.2015

داخل املنطقة 
الصناعية 
املنظمة

خارج املنطقة 
الصناعية 
املنظمة

داخل املنطقة 
الصناعية 
املنظمة

 خارج املنطقة 
الصناعية   

املنظمة
املساهمة يف 

االستثر
النسبة (%)

25202015

تحفيض الرضيبة
النسبة (%)

60555040

 دعم قسط التأم�
 لصاحب العمل

(السنة)
533-

تخصيص
موقع االستثر

كافة االستث�رات التي ستستفاد من الحوافز اإلقليمية

اإلعفاء من رضيبة 
القيمة املضافة

 االستث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيز

االعفاء من
الرسوم الجمركة

 استث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيز

الحد األد© 
لالستثر االقليمي

3.000.000 ل�ة 
تركية

قونيا تتمتع بامكانات كب�ة من ناحية 
االستث�ر يف تصنيع االثاث املكتبي، واثاث 

املطابخ، واالثاث املعد� او الحديدي 
...



الجدول رقم (8) : املستندات املتعلقة بالتحفيز لالستث
ر املمنوح لقطاع االثاث يف قونيا. 

املصدر : معطيات وزارة االقتصاد، 2016.

االستث
ر الثابتاملدينةالسنة
(ل�ة تركية)

املكائن  معدات 
املستوردة

(ل�ة تركية)
ظيف  لتو ا

الحايل
حصة 

االستث
ر 
الثابت

حصة 
ت  ا معد

املكائن
املستوردة

حصة 
التوظيف

% 3,3% 7,8% 35.182.00010.032.6951306,5قونيا2013 

% 96,7% 92,2% 503.569.957118.222.0003.32993,5االخرى 

538.751.957128.254.6953.459املجموع 

% 2,1% 1,5% 10.660.0002.391.722501,5قونيا2014

% 97,9% 98,5% 702.716.127153.330.0102.32698,5االخرى 

713.376.127155.721.7322.376املجموع 

% 5% 16,7% 32.700.0004.026.4908516قونيا2015

% 95% 83,3% 169.091.57820.109.5871.60484االخرى 

   201.791.57824.136.0771.689املجموع 

 3.959 توظيف  تم  فقد  ذلك،  اىل  واستنادا 
حوايل  قيمتها  البالغة  االستث�رات  يف  شخص 
(538.8) مليون ل�ة تركية واملنجزة استنادا اىل 
التحفيز والتشجيع املمنوحة يف قطاع  شهادة 
االثاث عام 2013. اما عن حصة قونيا يف تلك 
االستث�رات، فتبلغ %6.5. ويف عام 2015 فان 
حصة االستث�رات املنجزة استنادا اىل شهادة 
مستوى  عىل  املمنوحة  والتشجيع  التحفيز 

تركيا فتبلغ 16%.   
لتصنيع  مهمة  بامكانيات  تتمتع  قونيا  ان 

مزايا  من  تحمله  ملا  الحديث  املكتبي  االثاث 
ايجابية من الناحية الجغرافية من جهة، وقربه 
من االماكن الذي تكº فيها املكاتب االقليمية 

ومقار املؤسسات.
والحال ذاته بالنسبة لقطاع الصحة حيث ان 
السياسة الجديدة املنتهجة يف املجال الصحي، 
توفر املزايا االيجابية لتصنيع االثاث املستخدم 
يف القطاع الصحي واملستشفيات ” املركزية ” 

يف قونيا. 









املزايا القطاعية
الذي  األثاث  قطاع  يثبت  ان  املتوقع  من  انه 
أخرى  مجاالت  يف  أهميته  عىل  يحافظ 
والتسويق،  اللوجستية،  الخدمات  مثل 
ارتباطاته  والخدمات فضال عن  والتكنولوجيا، 
املجاالت  يف  نفسه  املختلفة،  القطاعات  مع 
املذكورة ادناه يف املرحلة القادمة، وعليه فان 

جميع االع¡ل املنجزة تتم يف هذا املض¡ر. 

قطاع  يتمكن   ¥ والتطوير:  والبحث  التصميم 
التجارية  العالمات  تقديم  من   ªالرت األثاث 
سعى  النها  وذلك  رواًجا،  واالك³  املطلوبة 
طويلة  العوام  املختلفة  باألسواق  للتمسك 
بأسعار  املنتجات  وتصنيع  انتاج  خالل  من 
رخيصة بدالً من الرتكيز عىل الجودة والتفوق 
للبلدان  التنافسية  القدرة  بين¡،  التصميم.  يف 
يف االسواق العاملية، ¹ر من األهمية املمنوحة 
للتصاميم الحديثة. التصميم؛ وهو ºثل القوة 
ذات التاث¾ السيايس والثقايف واالجت¡عي ويف 
من  املجاالت  كافة  اىل  استجابته  ذاته  الوقت 
االجت¡عية،  املتطلبات  إىل  الفردية  املتطلبات 
ومن املسوقÂ إىل املنتجÂ واملتطلبات البيئية.
قبل  التصاميم من  إدارة واستع¡الت  ان  ك¡ 
يف  فعالة  بصورة  املشاركة  الكب¾ة  الرشكات 
قطاع األثاث اعتبارا من االلفينيات، ساهمت 

يف تحولها اىل عالمة تجارية. 
ومن جهة أخرى، فان تطوير التصاميم، ودعم 
جميع املؤسسات والهيئات للفعاليات الالفتة 

لالنظار بشان اهميتها بالنسبة للقطاع، تحمل 
املكانة  اىل  الوصول  ناحية  من  بالغة  أهمية 
التي تستحقها فضال عن مساهمتها يف تطوير 

القطاع.   
اطار ذلك، فان نشاطات مثل ” مسابقة  ويف 
تصميم األثاث ” الذي كان يتم تنظيمه بنجاح 
يف األعوام السبعة األخ¾ة برعاية األمانة العامة 
والذي  الوسطى،  االناضول  مصدري  التحاد 
يعترب وسيلة لظهور التصاميم الجيدة يف تركيا 

والحامل للصفة الوطنية.

اثراء    : الغابات  تعتمد عىل  التي  الصناعات 
موارد الغابات يف

األساسية  املواضيع  احدى  تعترب  والتي  تركيا 
وجود  عىل  وستحافظ  قدما  ستميض  التي 
املدى  عىل  تطويرها  خالل  من  القطاع، 
تطوير  فان  الخصوص،  وجه  وعىل  الطويل. 
صناعية،  ألغراض  املستعملة  األشجار  زراعة 
وتعديل قانون الغابات والتغي¾ات الجارية يف 
صندوق منتجات الغابات، سيزيد من القدرة 

التنافسية للقطاع.

ويتم تقييم موضوع ” الوزن ” الذي يواجهه 
Ôثابة  انه  عىل  الصادرات،  ناحية  من  القطاع 
 Âاملنتج فإن  وبالتايل  للقطاع.  بالنسبة  حافز 
قيمة  ذات  تصاميم  انتاج  نحو  يتوجهون 

مضافة عالية.
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التصدير اىل منطقة الرشق األوسط:
 ،�ان أسواق الصادرات من قطاع األثاث الرت
هو الدول االفريقية والرشق األوسط. ويف هذه 
انه  لالنتباه  امللفت  من  فانه  بالذات،  النقظة 
تم الرتكيز عىل تصنيع األثاث الذي يتعامل مع 
النظرة الج�لية لدول منطقة الرشق األوسط 
اكساب  وان  ...الخ).  وليبيا  وسوريا،  (العراق، 
مع   �الرت الطراز  املصمم عىل  األثاث  مفهوم 
الوقت،  ذات  يف  والحديثة  التقليدية  نغ�ته 
والثقافية،  االقتصادية،  مناطقنا  اطار  ويف 
والتقليدية، فان قطاع األثاث يف قونيا، تحولت 

اىل نقطة ايجابية لتلك االسواق. 
 

 ” تلت  التي  للفرتة  بالنسبة  ذاته  والحال هو 
مثل ش�ل  دول  بدات  حيث  العر¸“  الربيع 
باالستقرار وتحولت  ونيج¹يا وغ¹ها،  أفريقيا 
اىل أسواق محتملة لصادرات قونيا من األثاث. 
األثاث  مفهوم  اكساب  أخرى،  ناحية  ومن 
بهذا  سيعود  وبسيط،  أخرض  محتوى   �الرت

القطاع بفائدة كب¹ة اىل األسواق الغربية.

قضاء املزيد من الزمن يف البيت والحديقة: ان 
زيادة دخل الفرد، وزيادة الزيجات الجديدة، 
والتطورات الجارية يف قطاع االنشاءات، فانها 
ان  ك�  دائم.  املنزيل  باألثاث  االهت�م  تجعل 
وخاصة  البيت،  يف  الزمن  من  املزيد  قضاء 
تفضيل املستهلكات من النساء تصميم املنزل 
عىل أذواقهم باستخدام الرموز التقليدية يعني 

زيادة الطلبات يف هذا املض�ر.
الطلبات  شعبية  زيادة  نتيجة  يخلق  وهذا، 

”اىل كل ماهو جديد ”. اما يف العهد السابق، 
فان التوقعات املتعلقة باالثاث كانت منصبة 
”طويلة  و   ” قوتها   ” مثل  مفاهيم  عىل 
التأكيد  السنوات االخ¹ة تم  االجل“. بين� يف 
 ،  �الذ واألثاث  التصميم،  مثل  مفاهيم  عىل 
عالمة  وذات  الوظائف،  وتعدد   ، والعرصية 
تجارية. اىل جانب ذلك، فان Ìكن للمستهلك 
ديكور  وذات  الج�لية  لألسباب  األثاث  رشاء 
قطاع  يشهدها  التي  الحركة  وان  حديث. 
تاث¹  له  آخر  مهم  عامل  يعترب  االنشاءات، 
تراجع  ومع  األثاث.  منتجات  استهالك  عىل 
حديثًا،  املبنية  املنازل  يف  املعيشية  املساحات 
اما  شعبية.   Ôأك القليلة،  األثاث  قطع  أصبح 
يف  لالنتباه  امللفتة  األخرى  للتفاصيل  بالنسبة 
مشاريع اإلسكان الجديدة، هو عنرص الحديقة 
اقبال  فان  الخصوص،  وجه  وعىل  والرشفة. 
الحديقة  يف  املستخدم  االثاث  عىل  الشباب 
هو  وك�  اخرى،  جهة  ومن  ازدياد.  حالة  يف 
الحال يف القطاعات الفرعية األخرى لالستهالك 
يف  الخرضاء  باملنتجات  االهت�م  فإن  املعمر، 
الق�ش  ام  األثاث سواء ان كان االثاث ذاته، 

وملحقاتها، يحتل الصدارة. 

يف  الجلود  استع�ل  تفضيل  فان  هذا،  ومع 
املكاتب  يف  املستخدمة  الجديدة  التصاميم 
بصورة خاصة، مازالت مستمرة، يف الفرتة التي 

مازال االهت�م بالجلود مازال متواصل. 
 ” هي  تصاعدا  تزداد  الذي  الصيحة  ان  ك� 

االثاث املكتبي وتاثيث املستشفيات ”.  
ان زيادة األداء االقتصادي يف تركيا، يوفر زيادة 
امكانية مساهمة رشكات جديدة يف القطاعات 



انه  االقتصاد. ك�  يوم يف  بعد  يوما  املختلفة، 
تنظيم  فيها  يتم  التي  االماكن  ان  يف  الشك 
التاث� االقتصادي لتلك الرشكات، هي املكاتب. 
وان املكتب بالرغم من كونه العنرص االسايس 
يف الرشكة الذي يشكل الراحة يف العمل، اال انه 

يف الوقت ذاته واجهة واعتبار الرشكة. 
وباإلضافة إىل املوقع التقليدي للمكاتب، فإن 
حقيقة احتاللها للمكانة داخل مراكز التسوق 
او البالزا، ستكسب ” اقتصاد املكتب ”، حجم 

اضايف.
ستدخل  التي  االخرى  للمنتجات  بالنسبة  اما 
ضمن حيز االثاث املكتبي، فان انتشار القطع 
وكذلك  الشحن  قابلية  فرصة  ¶نح  التي 
التكنلوجية  املنتجات  اجل  من  الراحة  توفر 
انه من ضمن  الذ¹، يربز عىل شكل  واالثاث 

االحتياجات املهمة.  
وان إضافة الرشكات األثاث املكتبي والصحي 
االساسية،  النفقات  بنود  اىل  مهمة  كعنارص 
أثاث  تصنيع  شانه  من  نتائج  إىل  يؤدي 
املكاتب واملستشفيات بتصمي�ت أكÀ عملية 
وموثوقية وداÁة وذات ج�لية عالية. وعليه 
فانه اصبح من الرضوري تركيز أنشطة البحث 
أثاث  عىل  األثاث،  قطاع  مجال  يف  والتطوير 
املكاتب واملستشفيات. ومن جهة فان األثاث 
املتعدد الوظائف اكتسب أهمية بالغة لكونه 
اليومية من جهة، وعميل يف  الحياة  عميل يف 
الحياة العملية يف ذات الوقت. اذ ان األماكن 
يف  للمعيشة  ومحل  عمل  كمحل  املستعملة 
ذات الوقت بدأ باالنتشار من منطلق التحرك 

من Îاذج التنظيم املرنة يف الحياة العملية. 

إضافة اىل ذلك، فان قيمة االستث�ر 30 مليار 
يف  الحاجة  سيلبي  الذي  الف رسير   41 ذات 
بانشاؤها مع  املستمرة   29 الـ  املشاريع  اطار 
 Úب بالتعاون  القاÁة  ااملشرتكة  االستث�رات 
القطاع الخاص – العام يف مجال قطاع الصحة. 
العمل  مجال  تعترب  قونيا،  مدينة  فان  وعليه 

الهام من ناحية قطاع األثاث.

صناعة  قطاع  تحول  ذكره،  جاء  ملا  ونتيجة 
املواد  كل  تقريبا  يوفر  الذي  الرت¹  األثاث 
اإلنتاج، محليا (عىل سبيل  اثناء عملية  الخام 
املستخدمة يف تصنيع  النسيجية  املواد  املثال، 
املفروشات، واملواد الخشبية، واملواد املعدنية، 
واملواد الزجاجية) ، قطاعا ينتج منتجات ذات 
قيمة مضافة عالية. ومن جهة أخرى فان حصة 
تركيا من صادرات األثاث تبلغ 2.2 مليار دوالر 
العاملي  األثاث  قطاع  صادرات  من   äامري
بنسبة  أي   ،åامري دوالر  مليار   170 البالغة 
 Ú1.3. وعليه فان تركيا تحتل املركز الـ 15 ب٪
وبالتايل   .êالعا يف  االثاث  مصدري  من  االكرب 
فانه يكشف بوضوح إمكانات النمو يف تركيا. 
الناحية،  هذه  من  املوضوع  اىل  النظر  وعند 
الن  القدرة  لديه  تركيا،  يف  األثاث  قطاع  فان 
تتمتع بكلمة مسموعة يف قطاع األثاث العاملي 
من خالل تصاميمها الفريدة والحديثة. إضافة 
اىل ان قطاع األثاث، يزداد تطورا وÎوا بشكل 
أكرب من خالل تنفيذ االستث�رات والرشاكات 

الجديدة.





أحدث الصيحات 
الرتكيز عىل مفاهيم 

مثل 
األثاث الوظيفي، 

وذات
عالمة تجارية

...





اإلنرتنت  عرب  التسويق  فرص  ان   ك
ان  ح�  يف  املدن،  ب�  التجارة  يسهل 
لإلنتاج  نتيجة  الذ   األثاث  بإنتاج  الرشوع 
الطارئة  والزيادة  بالتكنلوجيا،  املدعوم 
وفرت  التكنلوجيا،  نقل  بشان  القطاع  يف 
واملواد.  املنتجات  تنوع  بزيادة  إمكانية 

اإلمكانات  ارتفاع  فان   ، السياق  هذا  ويف 
الصناعية والعلية، وقربه من جميع األسواق 
االسرتاتيجي  الجغرايف  موقعها  بسبب  تقريباً 
التوزيع  بشبكات  °تعه  وكذلك  املهم 
وراء  الكامنة  األسباب  عن  تكشف  املتقدمة، 
قونيا. يف  األثاث  قطاع  يف  االستثر  زيادة 
الطلبات  زيادة  فإن   ، األخ·ة  السنوات  يف 
عىل أثاث املكاتب واألثاث الصحي فضال عن 
واالفكاراملبتكرة،  للتصميم  املمنوح  األهمية 
قونيا. يف  االستثر  انجذاب  من  يزيد 

عازمة  قونيا  مدينة  فان  ذلك،  جانب  اىل 
األثاث.  قطاع  مجال  يف  تطورها  مواصل  عىل 
اجل  من  الجارية  املختلفة  االعل  ان  اذ 
نحو  واالتجاه  العاملية،  األسواق  يف  الدخول 
عىل  تعتمد  التي  الخدمات  وتقدبم  اإلنتاج 
اإلنتاج،  مفهوم  نتيجة  واملستهلك  الزبون 
عىل  واضح  مؤرش  ماهو  املتغ·ة،  واألفكار 
القطاع.   يف  الجاري  والتطوير  التجديد 

ويف ضوء جميع تلك البيانات، فان قطاع األثاث، 
يواصل تقدمه بخطى واثقة من اجل احتالل 
مركزًا هاًما يف مجال التصنيع واملعارض التجارية 
للعالمات التجارية العمالقة يف العاÌ من خالل 
فضال  املوارد  استخدام  الخصوص  وجه  عىل 
والتوظيف،  الخارجية  التجارة  يف  بعدها  عن 
والعالقة الوثيقة القاÏة مع القطاعات األخرى، 
عن  الناجمة  وتلك  املستقبلية  وروابطها 
املايض، والتاث· امللفت لالنتباه عىل التطورات 
وتطوراتها.    وضعها  وكذلك  االقتصادية، 

االستث�ر يف 
قونيا، النه 

....

53

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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