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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

مع انتشار املركبات يف القرن العرشين تحول 
قطاع السيارات اىل واحدا من أكرب القطاعات 
التي  القطاعات  أحد  اليوم  واصبح  الصناعية، 
تخصص أعىل ميزانية ألنشطة البحث والتطوير 
من  املستهلك�  لحاجة  االستجابة  أجل  من 

السالمة والراحة والرسعة واملكانة.

إنتاج  ذلك  يف  ¤ا  السيارات  صناعة  قطاع  ان 
املركبات وقطع الغيار؛  يؤسس عالقة قوية مع 
قطاعي النقل والخدمات اللوجستية من خالل 
تأم� قطع غيار من مجموعة من الصناعات 
مثل املعادن والبالستيك والزجاج واملنسوجات

القطاع 
يقدم 

وظائف 
لنحو 

نصف مليون
 شخص

...
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 ، السيارات  قطاع  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
واملنتجات  املواد  تسويق  من   ّكن  الذي 
القطاع  مثل  قطاعات  يف  تطويرها  تم  التي 
الجوي والدفاعي الطبي، يسهم يف التوسع يف 

استخدام التكنولوجيا.

هو  عادة  السيارات  قطاع  يف  النها�  املنتج 
يشمل  ولكن  املعمرة،  السلع  ذات  السيارات 
أيضا املركبات التجارية للشحن ونقل الركاب. 
كافة  للسيارات  الجانبية  الصناعات  وتغطي 
أنواع قطع الغيار املستخدمة يف إنتاج املركبات.

تشمل 

الصناعات الجانبية

للسيارات 

كافة أنواع قطع الغيار 

املستخدمة يف

 إنتاج املركبات.







ملاذا قونيا؟
والتجارة  للزراعة  مركزا  تعترب  التي  قونيا 
تركيا و منطقة وسط  والسياحة يف  والصناعة 
 ، الحارض  الوقت  إىل  املايض  منذ  األناضول 
يف  البالد  القتصاد  جادة  مساه�ت  قدمت 
مختلف القطاعات وعىل مختلف املستويات.

وعىل الرغم من أن نقص رأس املال لسنوات 
عديدة § يسمح باستث�رات كب¢ة يف القطاع، 
يف  االستث�رات  من  سلسلة  إجراء  تم  فقد 
متعددة  الرشكات  ظاهرة  بعد  الخمسينيات 

الرشكاء.

أن التجمع التي تم رصده يف قطاع الصناعات 
التعاون  امكانية  اىل  ادى  قونيا  يف  الجانبية 
وتطوير  الرشكات  ب²  واألفقي  العمودي 
ك�   ، مضافة  قيمة  وذات  مبتكرة  منتجات 

ضمن التعريف بقونيا يف هذا القطاع.

الجانبية  الصناعات  لقطاع  فرصة  وجود 
للسيارات يف قطاعات مختلفة مثل الصناعات 
أنظمة  وصناعة  الط¢ان  وصناعة  الدفاعية 
الزراعية  اآلالت  وصناعة  الحديدية  السكك 
املنظمة  الصناعة  مناطق  من  العديد  ووجود 
الجمع  عملية  تسهل  الصناعية،  واملواقع 
الجغرايف يف هذا القطاع من أجل تحقيق مزايا 

اقتصادية.
لهذا  بالنسبة  جذابا  مركزا  قونيا  مدينة  تعترب 
محافظة  سكان  من   60,6% كون  القطاع 
قونيا تقل أع�رهم عن 35 سنة (قوة العمل 
الشابة)، و تخرج ما يقارب من 8180 شخصا 
التي  الثانويات املهنية، و الجامعة  سنويا من 
تضم العديد من كليات التعليم الفني، و قدرة 
االنتاج املتقدمة لتلبية القوى العاملة املؤهلة.
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من ناحية البحث و التطوير، لدى قونيا ثالث 
قبل  من  مدعوم  مركز  و  تقنية،  مدينة  أكرب 
مؤسسة تركيا لألبحاث التكنولوجية و العلمية 
TÜB)، ومركز اإلبداع اإلقليمي. أضف  TAK)
اىل ذلك، إنشاء �وذج تنموي محيل فعال من 

قبل القطاع العام والخاص واملجتمع املد¥
وعملها بتناغم ، كان من األسباب التي فضلت 

مدينة قونيا عن غµها.
رفعت قونيا من شأنها يف قطاع صناعة السيارات 
كونه حقق صادرات بقيمة 208 مليون دوالر 
يف عام 2015 يف قونيا التي تعترب نقطة تقاطع 
تتصل عرب 7 طرق رسيعة مزدوجة، و إمكانية 

و وجود مطار  الرسعة  القطار عايل  استخدام 
دويل ، و وجود خط السكة الحديد التي تربط 
غرب األناضول بجنوب رشقها ، واعتبارها أول 
مدينة لديها مرشوع مركز لوجستي يف تركيا، و 
اقرتاب االنتهاء من مرشوع السكك الحديدية 
الرسيعة الذي سيوفر الراحة يف نقل البضائع 

.Óقونيا و ميناء مرس Óب







قطاع الصناعات الجانبية للسيارات يف تركيا

تش� التقديرات إىل أن حصة قطاع السيارات 
يف الناتج املحيل اإلج�يل مع الصناعة الرئيسية 
وعند   .%  4 من  تقرتب  الجانبية  والصناعات 
يُفرتض   ، والخلفية  األمامية  الروابط  إضافة 
أن تصل الحصة اىل حوايل %8-6. يعترب هذا 
القطاع ، الذي يحتل املرتبة األوىل بحصة 16% 
الصناعات  قطاعات  أهم  من  الصادرات،  من 
التحويلية مع قيمة إنتاجها، والقيمة املضافة 
ومكانته يف توف� الع�لة باإلضافة إىل مستوى 

التقنية.
يتم تصدير %75 من اإلنتاج الصناعي و  65% 
من إنتاج الصناعات الجانبية، تحتل صادرات 
الصناعات  اج�يل  من   58% السيارات  قطاع 
والجزء  السيارات)  مصنعي  (من  الرئيسية 
الجانبية.  الصناعات  صادرات  من  املتبقي 
زادت  الرئيسية  الصناعات  صارات  ان  (يذكر 
الجانبية  الصناعات  و صادرات  بنسبة  22% 
يف  فرتة،   2011-2014 ب¾  ما  الفرتة  يف   44%
املرتبة  تركيا  واحتلت  الجانب.  توىل  ح¾ 
العرشين يف تجارة الصناعات الجانبية لقطاع 

السيارات بـ 1.5%.

يوفر
القطاع 

فرص عمل
لنصف 
مليون
شخص

...
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 5 من  يقرب  ما  لديه  القطاع  مكثفة.  بصورة 
% من إج�يل الع�لة يف الصناعة التحويلية بـ 

180 ألف شخص.
إىل جانب شبكة املبيعات والتوزيع والتسويق، 
يقدر القطاع بتوف� ع�لة لـحوايل 400 ألف 
شخص (حوايل 1,6 %من إج�يل عدد السكان 
أكرب  كان  الذي  القطاع  ان  ك�  العامل¨). 
مصدر منذ عام 2006 ، هو أيضا املشرتي العام 
واملعادن  والصلب  الحديد  مثل  للصناعات 
الخفيفة والبرتوكي�ويات واملطاط والبالستيك.
املوقعة مع االتحاد  الجم̧ر  التفاقية االتحاد 
األورو¾ دور خاص يف تطوير صناعة السيارات 
االتفاقية  دخول  فمنذ  الجانبية.  والصناعات 
بالعديد من  ، قامت  التنفيذ عام 1996  حيز 
عىل  املفروضة  القيود  كخفض  التطبيقات 
والتخفيض  املستعملة  السيارات  است�اد 
التدريجي لرسوم االست�اد يف الصناعة الرئيسية 
االستث�رات  تشجيع  و  الجانبية  والصناعات 
من  جزء  نقل  وتم  القطاع.  هذا  يف  الجديدة 
إنتاج املركبات  االقتصادية و التجارية الخفيفة 

التابعة لالتحاد األورو¾ اىل تركيا .
االتحاد  سوق  عىل  كب�ة  بصورة  تركيا  تعتمد 
األورو¾ يف قطاع الصناعات الجانبية الذي تزيد 
فيه رشكات OEM (الصانع األصيل للمنتج) و 
 (Tier 1) اسم  عليهم  يطلق  الذين  املوردين 
قوية  منافسة  الوقت هناك  نفس  نسبيا، ويف 
املجر  و  تشيكيا  و  بولندا  قبيل  من  دول  ب¨ 

األعضاء يف االتحاد األورو¾.

 3854 بـ  عامليا  الرابعة  املرتبة  تركيا  تحتل 
ل�ة  مليار   77,9 تبلغ  انتاج  بقيمة  و  رشكة 
نسبة  و  التحويلية  الصناعات  كافة  يف  تركية 
القيمة  يف  الخامسة  املرتبة  تحتل  و   ،8,1%
املضافة املصنعة بقيمة 13,7 مليار ل�ة تركية 
مصنع¨   13 هناك  التحويلية.  الصناعات  يف 
الصناعة  يف  آالف   4 و  السيارات  صناعة  يف 
الجانبية. ومع ذلك ، يقدر أن أول 100 رشكة 
 àصناعات جانبية تقوم باالنتاج و التصدير ألك

من نصف القطاع.
.

ان الصناعة الجانبية التي اسست من قبل 200 
ذات  األورو¾،  االتحاد  بأصول  غالبيتها  رشكة 
من  وبدعم  مشرتكة  واالستث�رات  الرتاخيص 
عالية  إمكانات  حققت  الرئيسي¨؛   املنتج¨ 
القدرة  لديها  الرشكات  السن¨. هذه  مر  عىل 
عىل تلبية ما يقرب من %85 من قطع غيار 
السيارات املصنعة يف تركيا، اما الجزء الرئييس 

املحدود االنتاج فهو املحرك.
تطور قطاع الصناعة الجانبية لصناعة السيارات 
يف  تركز  انه  اال  الرتكية،  املدن  من  العديد  يف 
املدينة  قونيا  هي  و   . املدن  من  قليل  عدد 
قطاعي  وتركيز  تنمية  تطور  فيها  التي حصل 



قطاع الصناعات الجانبية للسيارات يف قونيا

الصناعية  للمحركات  الرتكية  الرشكة  توجد 
الهامة   (TÜMOSAN) املساهمة  والتجارية 
مدينة  يف  للسيارات  الرئيسية  الصناعات  يف 
قونيا. وتوفر ما يقارب 400 رشكة منتجة فرص 
عمل ألك� من 10 ألف شخص يف هذا القطاع 

يف قونيا.
املنطقة  يف  الرئيسية  األجزاء  إنتاج  يتم 
 ، (بكرات)  الرافع   ، (املحور)  املقطورة  مثل 
اىل  األخرى،  والهوائية  الهيدروليكية  املكونات 
جانب أقسام املحرك وأجزائه (ص²م ، مكبس 
املكبس  مصنعي  نصف  كرنك).   ، قميص   ،
الدائري، وأك� من %50 من الرشكة املصنعة 
للمكبس يف تركيا (%71 من إنتاج مكبس)؛ و 
76 % من رشكات تصنيع الص²مات (68 % 
من إنتاج الص²م) ؛ %45 من مصنعي املحاور 
(56 % من إنتاج املحور) يتواجدون يف قونيا.

القطاع ،
 قوة هامة 

بالنسبة
 لقونيا...
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محور العجلةبطانات السيارات
محور العجلةمكبس
وسادة الفراملطوق

مفتاح عجلة الرباغيص�م املحرك
أنابيب متشعبةص�م الص�م وحقيبة الص�م

محاور نقل الحركة و السواعدمسنن
عجالتقضبان وعيدان التعادل

مرآة مخروطيةمحور
أنظمة الفرامل وأجزائها والفرامل وفرامل امليكتانيكيةمضخة هيدروليكية

مكونات السالمةأجزاء التعليق
زجاج السيارات ، مقعداألنظمة الهيدروليكية والهوائية

املشعاعأجزاء الصب و التزير
املعدات الكهربائية وأنظمة اإلضاءةحلقة الكباس

قطع غيار السياراتمرشحات
أجزاء الجسم البالستيكيةزيوت صناعية

املحرك بالكامل وقطع الغيارقطع الكاوتشوك واملطاط
املقطورات وشبه املقطورات

أجهزة النقل
قطع غيار واكسسوارات 

للمصدات

املنتجات املصنعة واملتنوعة املصنعة يف قطاع الصناعات الجانبية لصناعة السيارات هي ك� ييل:





 �ب من  واحدة  تعترب  التي  قونيا  يف  يوجد 
سبع مدن رائدة يف صناعة املعادن الرئيسية؛ 
تجمع ’قطع غيار السيارات وملحقاتها“ . و قد 
أعدت منظمة تخطيط الدولة دراسة بعنوان 
املحافظات“  يف  البارزة  الصناعة  ”قطاعات 
القطاعات  يف  قونيا  برزت  و   ،2006 عام  يف 
من  آخر  مكان  يف  املصنفة  غ£  الصناعية 
واملقطورات  والسيارات،  و  اآللية  املعدات 
األساسية  املعادن  و صناعة  املقطورات  وشبه 

واملنتجات الغذائية ، وتصنيع املرشوبات.

”السيارات  صناعة  قطاع  يف  قونيا  تربز 

يف  تقع  و  املقطورات“،  وشبه  واملقطورات 
املرتبة الخامسة ب� املحافظات الرتكية يف هذا 
املحافظات  من  واحدة  قونيا  تعترب  املجال. 
التي تتطور يف صناعة توريد السيارات والتي 
إنتاج  يف  الطموحة  املحافظات   �ب من  تعد 
 �املنتج  �ب من  وهي   ، املحلية  السيارات 
املهم� يف قطاع اآلالت، و ذات الخربة يف إنتاج 
الجرارات ، وهي ميزة من حيث تطوير صناعة 
فهي  ذلك،  إىل  وباإلضافة  السيارات.  موردي 
القطاع  هذا  يف  عالية  إمكانات  ذات  مدينة 
األرايض  توف£  مثل  مختلفة  عوامل  بسبب 
املناسبة إلنتاج املركبات املحلية وتطوير خط 
ما  اللوجستية  والخدمات  الحديدية  السكك 
املرشوع.  قيد  تحت  التي   �مرس قونيا-   �ب
واملنظÂت   �الصناعي ممثيل  فان  وعليه 

القطاعية مستعدين لذلك يف املحافظة.
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الجدول 1: مجموعات االنتاج قي قطاع الصناعات الجانبية للسيارات يف قونيا

اسم املنتج 
رقم  
 GT P

وصف املنتج

أجزاء املحرك

- أجزاء من محرك اإلشعال8409
 بالرشارة أو االحرتاق الداخيل
 أو املكابح الرتددية أو الدورانية
 الرتددية للطائرات ، الستخدامها 
يف الطائرات املدنية.
- أجزاء اشتعال رشارة فقط أو الرئيسية املناسبة ملحركات 
االحرتاق الداخيل
 (باستثناء أجزاء محركات  الطائرات).
- محركات ضغط االشتعال الداخيل ذات املكبس
 (الديزل أو نصف ديزل) املكابس ، قضبان املكبس ورشائح 
، حاقن ، مؤرش حاقن
 وفوهة حاقن ، ورؤوس األسطوانات وبطانات األسطوانات 
وأجزاء أخرى

مكونات الفرامل و 
القابض

الفرامل والفرامل870830
 املؤازرة وأجزاؤها 
(باستثناء البطانات غ¸ املجمعة
 أو منصات الفرامل).

ناقل الحركة 
ومكونات التفاضلية

املحاور املتحركة واملحاور 870850
غ¸ املتحركة وأجزاؤها

هيكل السيارة

مخفف الصدمات و واألجزاء870810
 (½ا يف ذلك املصدات
 البالستيكية).

أنظمة هيدروليكية
عجلة القيادة ، عمود التوجيه870894

 ، صناديق التوجيه وأجزاءها

معدات الشاسيه

الشاسيه اآللية والجرارات8706
̧ها والسيارات وغ
 من املركبات والسيارات ، خاصة تلك املصممة للركوب 
ذات األغراض الخاصة ،  ½ا يف ذلك سيارات السباق



- العمود املرفقي وأعمدة الكرنك8483مهاوي

- مهاوي كاردان

- أعمدة أخرى

- تحمل الشج�ات ، الكرة أو األسطوانة تحمل أسطوا�

- تحمل الشج�ات (باستثناء 

الكرات أو محامل األسطوانة) ؛ انزالق محامل الرمح

- الرتوس ومجموعات الرتوس 

، والعتاد املحفز ،  والرتوس املخروطية ، والعتاد املستدقة

- معدات تروس أخرى

- مسام� الكرة أو األسطوانة

- علب الرتوس ومغ�ات الرسعة

 األخرى (املركبات الربية  و البحرية) 

(باستثناء علب الرتوس

 وعلب تروس السيارات)

- عنارص نقل أخرى (باستثناء مجموعات الرتوس والعتاد ، 
وعلب الرتوس ومغ� الرسعة األخرى)

- الحذافات والبكرات (»ا يف ذلك كتل البكرات)

- القوابض وأذرع التوصيل  ، »ا يف ذلك املفاصل العامة 

- أجزاء من تحمل العلب : أعمدة النقل ، أعمدة كام 
، أعمدة الكرنك ، الكرنك، محامل العمود ، مجموعات 

العتاد ، الرتوس ، مسام� الكرة ، علب الرتوس ، مبدل عزم 
الدوران ، الحذافات ، الوصالت ، وصالت الوصل واملفاصل 

العامة
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عدد 

الوحدات 
املحلية

الحصة
(%)

العلة
الحصة
(%)

العلة لكل 
وحدة

4.340100,0170.623100,039 (TR)تركيا 

78318,020.12611,826 (TR-10)إسطنبول 

3718,515.7629,242 (TR-31)ازم� 
TR-) بورصا – اسكيشه� – بيلجيك

(41
69215,955.83132,781

كوجا ايل – سقاريا – بولو – دوزجا 
(TR-42) يالوفا –

3788,740.95124,0108

(TR-52) 56513,08.6155,015قونيا – كارامان

منيسا – أفيون – أوشاك - 
(TR-33)كوتاهيا

952,24.7772,850

الجدول 2: وضعية صناعة السيارات يف قونيا (2013)

ووفقا لبيانات مؤسسة االحصاء الرتكية ، تضم قونيا %13 من إج�يل رشكات ادارة السيارات يف تركيا، 
ولها حصة %5 من فرص العمل يف قطاع صناعة السيارات. 

�ثل املناطق املدونة يف الجدول أدناه عدد رشكات صناعة السيارات يف قونيا اذ �ثل �ثل %66 من 

”تصنيع السيارات واملقطورات وشبه املقطورات“ وفقا لتصنيف مؤسسة االحصاء الرتكية





أجزاء املحرك يف قونيا

أخرى  قطاعات  يف  انتاج  هناك  كون 
قطاع  خاصة  و  بالسيارات  املتعلقة  غ� 
أفضل  عام  �ظهر  قونيا  تتميز   ، املكائن 
للسيارات. الفرعية  الصناعة  حيث  من 

املسجلة  الرشكات  من   41% قونيا  يف  يوجد 
املتوسط  مع  مقارنة  الحجم  صغ�ة  كرشكات 
يف  الع¦لة  يف  قونيا  حصة  وتبلغ  تركيا.  يف 
ونصيبها   8,8% املحركات  غيار  قطع  قطاع 
23% من  يقرتب  اإلنتاجية  الطاقة  يف 

صناعة  صادرات  إج¦يل  بلغ   ،  2015 عام  يف 
السيارات يف قونيا 282 مليون دوالر أمري¶،  
209 مليون دوالر أمري¶ منهم  (أي ما يساوي 
املحرك. و قد زادت  أجزاء  يتألف من   (74%
صادرات أجزاء املحرك بنسبة %25 يف اآلونة 
األخ�ة،  في¦ يتم تصدير نحو %14 من إج¦يل 
قونيا. من  املحرك  أجزاء  من  تركيا  صادرات 
قطاع  يف  قونيا  حققته  الذي  النجاح  ان 

املنافسة  لقوة  بالنسبة   الجانبية  الصناعات 
التحتية  البنية  مع  متواز   ، السيارات  لصناعة 
املدينة.  يف  الجرارات  وتصنيع  اآلالت  للقطاع 
Èكن تقييم هذه البنية التحتية بشكل أفضل 
من خالل تنويع املنتجات. تتزايد صادرات قونيا 
عام. كل  املحركات  ومحركات  غيار  قطع  من 

الجدول 3: �وضع قطع غيار السيارات يف قونيا 
املصدر: اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

 
املنتج 
املسجل

سعة الع�لة/االنتاجسعة االنتاج (طن)الع�لة
السعة/املنتج

(طن)

           494                 48                  27.671    2.673     56    قونيا

           896               222               122.695    30.362      137    تركيا
قونيا/تركيا

(%)
40,98,822,621,555,2

مجموعات اإلنتاج وفقا للقطاعات الفرعية
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عىل الرغم من أن القطاع يتألف من رشكات صغ�ة الحجم مقارنة مع املتوسط يف تركيا، اال ان 
%46 منها مسجلة يف قونيا

وتبلغ حصة قونيا يف الع�لة يف قطاع مكونات الفرامل و القابض %28,7 ونصيبها يف الطاقة 
اإلنتاجية يقرتب من 40%.

املنتج  
املسجل

الع�لة
سعة االنتاج 

(طن)
سعة الع�لة/

االنتاج
السعة/املنتج

(طن)

 722     45    30.328    1.889    42    قونيا

836    72    76.884      6.581    92    تركيا

قونيا/تركيا
(%)

45,728,739,4 62,9 86,4

الجدول 4: �وضع مكونات املكابح والقوابض يف قونيا
املصدر: اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

أجزاء الفرامل و القابض يف قونيا



أجزاء ناقل الحركة واملكونات التفاضلية يف قونيا
يف  املتوسط  مع  مقارنة  الحجم  صغ�ة  رشكات  من  يتألف  القطاع  أن  من  الرغم  عىل 
ناقل  قطاع  يف  الع�لة  يف  قونيا  حصة  وتبلغ  قونيا.  يف  مسجلة  منها   32% ان  اال  تركيا، 
.40% من  يقرتب  اإلنتاجية  الطاقة  يف  ونصيبها   23,4% التفاضلية  واملكونات  الحركة 

تحقق  ان  يقدر  الفرعي،  القطاع  هذا  يف  لقونيا  الع�لة  وحصة  املنتج©  عدد  من  انطالقا 
دوالر. مليون   50 يقارب  ما  اي  والقوابض  املكابح  صادرات  إج�يل  من   20-25% قونيا  

الجدول 5: تحديد موقع ناقل الحركة واملكونات التفاضلية يف قونيا
املصدر: اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

املنتج 
املسجل

املنتج 
املسجل

سعة االنتاج 
(طن)

سعة الع�لة/
االنتاج

السعة/املنتج
(طن)

31.170531.247 1.313    25قونيا

79.422711.005 5.614    79تركيا

قونيا/تركيا
(%)

31,623,439.2%73,9124,0



هياكل السيارات يف قونيا
%7,4 من الرشكات املصنعة لهيكل السيارة املسجلة يف تركيا تقع يف قونيا، و التي تبلغ حصتها 

يف الع�لة 5,8%.

الجدول 6: �وضع هياكل السيارات يف قونيا
 

املنتج 
املسجل

السعة/املنتج (طن)الع�لة / سعة االنتاجالع�لة

56,5 2226113    قونيا
          تركيا
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3.874143614 

قونيا/تركيا
(%)7,4 5,878,810,64







األنظمة الهيدروليكية يف قونيا 
عىل الرغم من أن القطاع يتألف من رشكات صغ�ة الحجم مقارنة مع املتوسط يف تركيا، اال ان 
%10 منها مسجلة يف قونيا. وتبلغ حصة قونيا يف الع�لة يف األنظمة الهيدروليكية %5 ونصيبها 

يف الطاقة اإلنتاجية يقرتب من 3%.

الجدول 7: �وضع األنظمة الهيدروليكية يف قونيا
 املصدر: اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

 
املنتج 
سعة االنتاج الع�لةاملسجل

(طن)
سعة الع�لة/

االنتاج
السعة/املنتج

(طن)

                قونيا
4372

                  
    745    93 

                                   
    186

             تركيا
397.389

              
    24.495    189

                                   
    628

قونيا/تركيا
(%)10,35,03,049,129,7

أعمدة محركات السيارات يف قونيا

عىل الرغم من أن القطاع يتألف من رشكات صغ�ة الحجم مقارنة مع املتوسط يف تركيا، اال ان 
%24 منها مسجلة يف قونيا. وعند النظر اىل سعة القطاعات الفرعية نجد انه تبلغ حصة قونيا 
بالنسبة لرتكيا أك° من %13. في� تبلغ نسبة الع�لة يف أعمدة محركات السيارات يف قونيا 15%.

ارتفعت يف اآلونة  السيارة، وقد  السارات يف قونيا من رمح  تتألف %13 من صادرات صناعة 
األخرة اىل %46. و تبلغ حصة قونيا يف تصدير أعمدة محركات السيارات بالنسبة لرتكيا نحو 8%.

الجدول 8: �وضع منتجات أعمدة محركات السيارات يف قونيا 
املصدر: اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

 
املنتج 
سعة االنتاج الع�لةاملسجل

(طن)
سعة الع�لة/

االنتاج
السعة/املنتج

(طن)

قونيا
          

1134.141 48.92143     432,93

750,01     370.31167 46427.041تركيا

قونيا/تركيا
(%)24      15136457
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املنتج 
الع�لة / السعة (طن)الع�لةاملسجل

املنتج
الذراع و الذراع 

109534210قونيااملرفقي

1240817.84334تركيا 
82071.31026قونياأقفال مفصلية

18109627.18961تركيا
522749345قونياترس مهاوي

62176627.08128تركيا 
51172.43623قونيامحمل

1699910.11662تركيا 
73042.88943قونيامحامل دون تحمل

38227212.01660تركيا 
111316.94712قونياالرتوس، أنظمة الرتوس

54326661.40760تركيا 
الرتوس املخروطية و 

18 353قونياغ�ها
162475.34315تركيا 

7 17قونياالرتوس اللولبية
101125.07911تركيا

1522712.22015قونياالرتوس األخرى
50256438.99151تركيا

20114716.88057قونياعلبة الرتوس
64635286.27599تركيا

150 1150قونياعنارص اإلرسال
943911.88649تركيا 

137632.97559قونيافولون
38267012.11470تركيا

72751.69439قونياالبكرات
278216.05030تركيا 

قطع غيار فولون 
743873563قونيااقرتان

504.02948.92181تركيا 
1134.14148.92137قونيااملجموع

46427.041370.31158تركيا 

الجدول 9: رشكات انتاج أعمدة محركات السيارات عىل أساس املنتجات الفرعية. املصدر: 
اتحاد الغرف و البورصات الرتكية



الجانبية  الصناعات  لقطاع  الخارجية  التجارة 
للسيارات يف قونيا

حصلت قونيا عىل %1 من صادرات تركيا اىل 
الواليات املتحدة األمريكية عام 2015 و التي 
 .�أمري دوالر  مل�   1,3 اىل  قيمتها  وصلت 
الثانية  يف صادرات  املرتبة  تقع قونيا يف  ك� 
صناعة السيارات بحصة 21 %.  هذا و هناك 
رشكة   1000 أفضل  ب¡  قونيا  من  رشكات   3
الجانبية  الصناعات  مجال  يف  تعمل  مصنعة  

لصناعة السيارات.

جانبية  صناعات  رشكة   240 هناك 
مصنع   56 بينها  قةنيا،  يف  لصاعةالسيارات 
ألنظمة  مصنع   42 و  املحركات،  غيار  لقطع 
الفرامل والقابض، و 25 مصنع ألنظمة علب 
الرتوس ومكوناتها، ومصنع¡ لهيكل السيارة و 
من   111 و   ، أنظمة هيدروليكية  4 مصنع¡ 
هذه   من  بعض  السيارات.  مهاوي  مصنعي 
الصيانة والتصليح  لرشكات تعمل يف خدمات 

أو التصنيع عىل نطاق صغ�.

الدولة
أملانيا

انجلرتا
بولندا
بلجيكا
العراق

اململكة العربية السعودية
إيران

املكسيك
الواليات املتحدة

تنزانيا
إيطاليا
الجزائر
بلغاريا

مرص
إرسائيل

االتحاد الرويس
األردن
قطار

إسبانيا
جمهورية جنوب افريقيا

الجدول 10: الدول التي يتم تصدير منتجات 
صناعة السيارات الجانبية لها من كونيا

املصدر: مؤسسة االحصاء الرتكية
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تطبيقات الحافز العامة: يتم دعم االستث�رات 
الثابت  االستث�ر  ملقدار  األد�  الحد  يف 
الحافزة  امل�رسات  وجب  والقدرات 
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 والرابعة ، يتم توف° 

الدعم املقدم يف املنطقة الخامسة أيضا.

قطاع  فحوصات  مراكز  يف  اإلستث�رات  تعترب 
السيارات من ب¹ اإلستث�رات ذات األولوية. 
أجل  من  اإلستث�رات  هذه  يف  اإلسهام  نسبة 
التخفيض الرضيبي %40، التخفيض الرضيبي 
%80، دعم حصة صاحب العمل من أقساط 
التأم¹ 7 سنوات و يتم تطبيق دعم الفائدة 
 2 بـ  الخارجية  القروض  يف  و   5 بـ  للقروض 

نقطة. 

يعد  • حوافز االستث�رات عىل نطاق واسع: 
قطاع الصناعات الجانبية ملركبات النقل الربي 
انه  التقرير عىل  الواردة يف  العاملة حركات 
من ب¹ القطاعات التي تم تحديدها لتشجيع 
االستث�رات عىل نطاق واسع، يف ح¹ أن الحد 
مليون   50 هو  الثابت  االستث�ر  ملبلغ  األد� 

ل°ة تركية.

يتم دعم  • حوافز االستث�رات االسرتاتيجية: 
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) ،

للمنتج  اإلج�لية  الواردات  قيمة  تبلغ  ان   •
عىل   Ùأمري دوالر  مليون   50 إنتاجه  املراد 

األقل يف العام األخ°.

تطبيقات الحوافز االستث�رية يف قطاع الصناعات الجانبية للسيارات
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عنارص 
الدعم

تطبيقات 
الحوافز 

العامة

تطبيقات 
الحوافز

 اإلقليمية

تحفيز
 االستث�رات

 ذات 
األولوية

تحفيز
 االستث�رات 

كبة 
الحجم

تحفيز
 االستث�رات 

االسرتاتيجية

إعفاء  
رضيبة 
القيمة 
املضافة

يوجديوجديوجديوجديوجد

االعفاء من 
الرسوم 

الجمركية
يوجديوجديوجديوجديوجد

خصم 
يوجديوجديوجديوجدالرضائب

دعم  قسط 
التأم� 
ألسهم 

صاحب  
العمل

يوجديوجديوجديوجد

تخصيص  
يوجديوجديوجديوجدمكان يوجد

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 6: عنارص دعم االستث�ر *

عنارص الدعم املقدمة لالستث�رات يف إطار هذه التطبيقات؛



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   ، التأم¸  قسط 
العمل اإلضايف الذي يوفره االستث�ر يف نطاق 
شهادة الحوافز لتغطية جزء من حصة صاحب 
قبل  من  لألجور   Àاألد 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 املباÈ املحققة يف نطاق 
 500 تتجاوز  التي  االسرتاتيجية  االستث�رات 

مليون لÌة تركية.

مناطق  ضمن  الثانية  املنطقة  يف  قونية  تقع 
االستث�ر. و تقدر التطبيقات العامة للحوافز 
تركية  لÌة  مليون  بقيمة  الثانية  املنطقة  يف 
كحد أدÀ من االستث�رات  يف قطاع الصناعات 
الحوافز  تطبيقات  يف  للمركبات.  الجانبية 
االستث�ر  ملبلغ   Àاألد الحد  فإن  اإلقليمية، 
قونيا  فيها  تقع  التي  الثانية  للمنطقة  الثابت 
تبدأ من 1 مليون لÌة تركية و تخطط بشكل 
 Àاألد الحد  تحديد  يتم   . قطاع  لكل  منفصل 
واسعة  لالستث�رات  الثابت  االستث�ر  ملبلغ 
الذي  للقطاع  وفًقا  مختلفة  بأحجام  النطاق 
يبلغ  بين�   ، تركية  لÌة  مليون   50 من  يبدأ 
بالنسبة  تركية  لÌة  مليون   50 املبلغ  هذا 

لالستث�رات اإلسرتاتيجية.



الجدول 12: نظام دعم االستثر يف قونيا (املنطقة الثانية)
تاريخ بدء االستثر

بعد 1.01.2016قبل 12.12.2015

 داخل منطقة
 الصناعة
املنظمة

 خارج منطقة
 الصناعة
املنظمة

 داخل منطقة
 الصناعة
املنظمة

 خارج منطقة
 الصناعة
املنظمة

 معدل املشاركة يف
(%)  االستثر

25202015

 معدل تخفيض
(%) الرضائب

60555040

 قسط التأم�
 لصاحب العمل
((السنة

533-

 تخصيص موقع
االستثر

كافة االستث�رات التي ستستفيد من الحوافز اإلقليمية

 اإلعفاء من رضيبة
القيمة املضافة

االستث�رات الحاصلة عىل شهادة االستث�ر يف كافة القطاعات

االستث�رات الحاصلة عىل شهادة االستث�ر يف كافة القطاعاتاإلعفاء الجمر§

 الحد األدª لالستثر
اإلقليمي

 السيارات الربية
 ذات املحركات
 50 مليون ل�ة،
 قطاع الصناعات
 الجانبية
 للسيارات 3
مالي� ل�ة

ديفتسي تارايسلا ةعانص عاطقو ةيربلا تابكرملا عاطق نا ىرن ،لودجلا يف هالعأ نودم وه �ك 
زفاوحلا نم ةدافتسالل ر�ثتسالا غلبم نم §دألا دحلا نأ �ك ، اينوق يف ر�ثتسالا زفاوح ماظن نم 

.ةيكرت ة�ل �يالم 3 وه تارايسلل ةيباجلا  ةعانصلا يف ةيميلقإلا





تبلغ حصة 
أجزاء الفرامل و 

القوابض
 يف الع�لة يف 

قونيا
 ، 28,7% 

في� تقرتب 
نسبة اإلنتاج

 من 40%.



يف عام 2014 قدمت استث�رات ثابتة بقيمة 
شهادة  لحلميل  دوالر  مليون   107 الـ  فاقت 
حوافز االستث�رات، و كان من املتوقع زيادة 
يف الع�ىل لصالح 515 شخص، اما يف عام 2015 
لالستث�رات  تركية  ل�ة  مليون   39 فشملت 

الثابتة و 11 وظيفة إضافية.

يف عام 2014 ، بلغت قيمة اآلالت املستوردة 
تحفيز  شهادة  عىل  الحاصلة  االستث�رات  يف 
مليون دوالر  و 10  أمري©،  مليون دوالر   24

أمري© يف عام 2015 

عىل الرغم من أن حجم االستث�ر الذي تحقق 
يف عام 2014 كان أعىل م� كان عليه يف عام 
الجديدة  االستث�رات  حصة  ان  اال   ،  2015
التحفيز  شهادات  توزيع  وكان    26% بلغت 

املقدمة يف عام 2014 عىل النحو التايل ؛

يف عام 2015 ، كان توزيع الشهادات املقدمة 
للتوسع وتحديث االستث�رات واالستث�رات 

الجديدة عىل النحو التايل ؛

وك� نرى يف الرسم البياº، فإن حصة 
االستث�رات الجديدة يف شهادات الحوافز 

املقدمة يف عام 2015 تبلغ %54، في� تبلغ 
نسبة استث�رات التوسع والتحديث 46%.

74%

25%

46%

54%



مجموع  استث�رات  التوسع 
و التحديث

مبلغ االستث�ر الثابت 
(ل�ة   تركية)

موضوع االستث�ر

قطع صب ألومينيوم5.596.070 

قطع غيار واكسسوارات1.482.334 

املحور وطاولة املقص3.392.700 

 3.363.400
سجل هوا� هيدرولي�، 

بالب، لفائف الص�م، سجالت 
الفرامل

 4.472.270
صب الطروادة الساخن،

قفل الحاوية

مجموع  استث�رات التوسع 
والتحديث

18.306.774

حملة21.450.580استث�رات جديدة

لعام  للسيارات  الجانبية  الصناعات  لقطاع  االستث�ر  مواضيع  و  الحوافز   2015 :13 الجدول 
2015

يف الجدول أعاله، تم تحديد استث�رات التوسع والتحديث يف عام 2015 واالستث�رات الجديدة 
تزوير  حصلت  في�   30% نسبة  عىل  الصب  وقطع  االلومنيوم  حصل  االستث�ر.  لقضايا  وفقا 

الساخنة (طروادة) و أقفال الحاويات عىل %24 من خالل استث�رات التوسع والتحديث.





الفوائد القطاعية
املنتجات  توزيع  كيفية  اىل  النظر  خالل 
قونيا  يف  الرشكات  معظم  ان  نرى  الفرعية، 
وغ�ها  الرتوس  صناديق  مجموعة  يف  ترتكز 
الحذافات والوصالت  ان  اذ نرى  الرتوس.  من 
واملكونات من ب� املجاالت التي تستقبل أكرب 
عدد من الع¢لة. و ¡كننا تعداد املزايا األك� 
اهمية يف تطور الصناعة الجانبية يف قونيا عىل 

النحو التايل ؛
تر©  يف  الجذابة  املراكز  احدى  هي  قونيا   -
املتقدمة  الصناعية  التحتية  البنية  خالل  من 
واملناطق الصناعية املنظمة الحديثة واألرايض 
²تلك  قونيا  فان  السياق،  هذا  ويف  الواسعة. 
بعده  في¢  والتوسع  لالستث¢ر  كافية  مناطق 
الرئيسية  للصناعات  االستث¢رات  مجال  يف 
والصناعات الجانبية عىل نطاق واسع، مع البنية 
الفرعية  السيارات  لصناعة  الحالية  التحتية 
العديد  إىل  التصدير  القدرة عىل  لديها  والتي 
غالبية  وإنتاج  العا«  يف  املختلفة  البلدان  من 
انه  إىل  باإلضافة  للسيارة.  املطلوبة  األجزاء 
لديها أك� من 25 الف رشكة صغ�ة ومتوسطة 
إنتاجية  قدرة  ذات  خاصة  صناعية  ومناطق 
وبنية تحتية مرنة للمساهمة يف االستث¢رات 
الصناعية الرئيسية التي قد تحدث يف املنطقة. 
وقد تم تعزيز البنية التحتية لقطاعات صناعة 
الزراعية  واآلالت  والصب  الجانبية  السيارات 

م¢ زاد مستوى التنافس.
األجانب  املستثمرين  اجتذاب  خالل  من   -
تم  الذي  و  الرسعة  فائق  القطار  ومرشوع 
االنتهاء منه عام 2013 ، تجذب قونيا املوظف� 
املحرتف�  واملديرين  البيضاء  القمصان  ذوي 
إليها، و لديها رشوط مواتية بأك� من املوظفة 

الوطنية والدولية.

الحائزة عىل  املراكز  - تعترب قونيا واحدة من 
أعىل مصادر محتملة للطاقة املتجددة، فضال 
الوقود  موارد  أحواض من  احتواءها عىل  عن 
املصادر  يف  التنوع  جانب  اىل  األحفوري، 
و  واملغنسيوم  (األلومنيوم  مثل  الجوفية 
الخام  واملواد  والط�  والفحم  الليغنيت 
االسمنت والرصاص والزنك والباريت ومصادر 

الطاقة الحرارية األرضية).
رشكاتها  يف  الجودة  إدارة  أنظمة  قونيا  تطبق 
(اذ  باستمرار  صادراتها  زادت  وعليه   بنجاح 
تقوم بالتصدير إىل 172 دولة وتوفر التنوع يف 
الصادرات)، ولديها فائض يف التجارة الخارجية 
و²تلك بيئة أع¢ل موجهة نحو التصدير. (كان 
قونيا، و  هناك 462 مصدرا يف عام 2001 يف 
مليون   107 بقيمة  صادرات  حينئذ  حققت 
دوالر. اما يف عام 2007 فبلغ عدد املصدرين 
852 ووصلت قيمة الصادرات اىل 700 مليون. 
و يف عام 2014 وصل عدد املصدرين اىل 1543 

و قيمة الصادرات اىل 1,490 مليار دوالر)
وثقافية  اقتصادية  بإمكانيات  قونيا  تتمتع 
وتركز عىل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية 
، و واحدة من املدن ذات العالمات التجارية 
 2020 بحلول  ستصبح  التي  و  املستقبل،  يف 
أحد أهم املراكز اللوجستية يف تركيا من خالل 
الحديدية.  السكك  وشبكات  الطرق  شبكات 
الرئيسية  الصناعية  االستث¢رات  دراسة  (عند 
إىل  املسافة  أن  لوحظ  أوروبا،  يف  الحالية 
يف  األساسية  والنقطة  سيئة.  ليست  املوانئ 
للشبكة  الجيد  التخطيط  هي  العملية  هذه 
فإن  ذلك،  إىل  أضف  املنطقة.  اللوجيستية يف 
بشكل  مهمة  املستهدف  السوق  إىل  املسافة 

خاص يف عملية اختيار موقع املصنع.)
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للمستثمرين  مفتوحة  مدينة  هي  قونيا 
النظام  يوردون  الذين  األجانب  أو  املحلي� 
التي  الرئيسية  للمكونات  املصنعة  الرشكة  أو 
القطاع  هذا  يف  قياديا  دورا  تلعب  أن  �كن 
املركبات  إمكانات  وتصدير  إنتاج  لزيادة 
هذا   .(OEM) األصلية  املنتجات  ملصنعي 
ويسمح السوق املحيل املتنامي لجذب انتباه 
الدولية  األصلية  املنتجات  مصنعي  رشكات 

واملستثمرين اىل قونيا.
يف حال زيادة تركيا من مستوى التكنولوجيا يف 
قطاع السيارات و تحس� قدرة اإلنتاج للسوق 
اىل  التوصل  و  الكهربائية،  والسيارات  املحيل 
التحويالت من قبيل أنظمة القيادة املستقلة، 
خاصة  و  بديل  موقع  اىل  حاجة  ستخلق 
للتخفيف الرتاكم عىل خط بورصا – كوجا أيل، 
و ستكون قونيا واحدة من الخيارات املناسبة.
تعترب قونيا واحدة من املحافظات التي يش½ 
و  املحلية،  السيارات  أجل  من  العامة  إليها 
تحسن مستوى االندماج مع األسواق العاملية، 
من  العديد  إىل  الصادرات  مستوى  تزايد  و 
الدول املختلفة، واملوقع املتميز لها يف السوق 

املحيل. هذه بعض من ميزات املدينة.

التحتية  البنية  لديها  قونيا  ان  القول  �كننا 
الصناعات  انتاج  تطور  لدعم  الصناعية  اآللية 
الجانبية لصناعة السيارات، وتغطية أجزاء من 
التي تضم اإلنتاج  صناعة السيارات املبارش و 
يف قطاع اآلالت وصناعة السيارات اىل جانب 
مجموعات املنتجات ، وامكانية قياس املنتج يف 
مجموعات املنتجات املصنفة تحت املنتجات 

املعدنية أو املصنعة. 
عن  الناجمة  الفرص  ومع  املزايا،  هذه  كل 
ان  املرتض  من  التي  املستقلة  القيادة  أنظمة 
تنترش بدءا من املركبات التجارية، و االنتقال 
 ،Ìالعا يف  الكهربائية  السيارات  استخدام  إىل 
عىل تركيا زيادة حصتها يف السيارات والقطع 
للبنية  جديدة  استثÍرات  وجذب  التقليدية، 
الحصول  مع  املناسبة  للسيارات  التحتية 
ستحول  الجديدة،  املنتجات  من  حصة   عىل 

االستثÍر يف قونيا إىل فرص.

قونيا
 لالستث�رات

 ألن
....

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� 
أنقرة  قونيا-  طريق   ، –إسطنبول  بورصة   –
الش�ل  يف  الواقعة  باملدن  أنقرة  يف  الرسيع 
الغر�. طريق قونيا - أكساراي يرتبط �حافظة 
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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