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جديدة إنتاج  مراكز  إنشاء   يعترب 
التي املزايا  أكرب  من  األناضول   يف 

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 من خالل  املثالية  املدن  من   واحدة 

 
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

دولة  871 اىل  املدينة  تصدر  التي   قونيا 
من الصادرات  حصة  فيها  بلغت  التي   و 

 
قدراتها من  زادت  دوالر،  مليون   100 
عرش الخمسة  السنوات  يف   %2.000  بنسبة 

 
من حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،   مليار 

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

 

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

ةسفانملا نمؤت ،دحاو عاطق نم ًالدب ةفلتخملا  
 الدولية للصناعة يف قونيا و تقدم منتجات ذات

 
 الغذاء و املكائن و األثاث و قطع غيار السيارات
و واملصاعد  املركبات  ومعدات  البالستيك   و 
الزراعية. اآلالت  و  األحذية  و  املنسوجات 
الجغرافية امليزات  و  والثقايف  التاريخي   الرتاث 

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

 
 

سلجوق أوزترك
غرفة تجارة قونيا

رئيس مجلس اإلدارة
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نظرة عامة

 الحـــذاء؛ 	كننـــا تعريفـــه عىل انه مـــا يلبس
 يف القـــدم غـــ� الجـــوارب، و لـــه العديد من

ألنواع  .ا

 	كـــن تصنيـــف األحذيـــة وفقـــا للعديد من
 املعايـــ� مثـــل الجنـــس و العمـــر و مناطق
 االســـتخدام و طريقـــة التصاق وجـــه الحذاء
.بأســـفله وارتفـــاع الكعـــب وطـــول القاعدة

 	كننـــا تصنيـــف األحذيـــة وفقـــا للتصنيف
 القطاعـــي لـــوزارة التنميـــة بانهـــا املنتجات
 الصناعيـــة التي تنقســـم إىل قطاعـــات فرعية
والجلـــود واملنتجـــات التحويليـــة   للصناعـــة 
انها  الجلدية. و	كننـــا تصنيف األحذيـــة عىل 
، واألحذيـــة (الصناعيـــة وأحذية األمن  النعال 
 والجيش) وأحذية األطفـــال ، األحذية رجالية ،

. األحذيـــة النســـائية و الرياضية

 يتم اتباع طريقت يف انتـــاج األحذية؛ الطريقة
الحقن طريقة  و  .التقليدية 

 يف الطريقـــة التقليديـــة ، يتم انتـــاج األحذية
 بطريقـــة التقطيـــع و خياطـــة و تركيب الجزء

رجي لخا .ا
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 يتـــم اســـتخدام األدوات أو اآلالت أو املكائـــن
أثنـــاء عمليـــة اإلنتاج، تســـتخدم  البســـيطة 

للتقطيع الهيدروليكيـــة  .املكابـــس 

الداخلية البطانة  بتقطيـــع  املكابس تقوم   هذه 
 وباســـتخدام ك�شـــة فـــورت يتـــم تقطيـــع

.االحدوبـــة وقاعـــدة النعل

قاعدة انتاج  فيتم  الحقن  بطريقة  اإلنتاج   اما 
أقل الطريقة  هذه  لكون  و  رقعتها.  مع   الحذاء 
.تكلفة، تستخدم عادة يف انتاج األحذية الرخيصة

التجارة عىل  الطارئة  التطورات  إىل  النظر   عند 
املستوردة البلدان  أكرب  باستثناء   العاملية، 
يف املنافسة منخفضة نسبياً  فإن   الخمس عرشة، 
 األسواق املحتملة مثل إرسائيل واململكة العربية
 السعودية وقطر. اما ب± بلدان أمريكا الالتينية،
ترتاوح الذين  املستوردين  من  العديد   فهناك 
 وارداتهم ما ب± 18 مليون دوالر و 325 مليون
والربازيل تشييل  الدول  هذه  وتتصدر   دوالر. 
والتي الواردات،  من  مرتفعة  ارقام  لديها   التي 
البحث إىل  تحتاج  التي  البلدان   تعترب بعض من 
يف أما  محتملة.  أسواقا  باعتبارها  لها   والرتويج 
 الرشق األقىص، فهناك مستورين جادين من قبيل
.سنغافورة وماليزيا وتايالند

من الجلدية  األحذية  من  حصة  أكرب  إنتاج   يتم 
 حيث عدد الرشكات لألحذية النسائية و الرجالة
هذا يتميز  و   72% بنسبة  باملناسبات   الخاصة 
من عدد  أعىل  عىل  باحتوائه  الفرعي   القطاع 
 .املوظف± يف هذه املجموعة

 و قد زادت صادرات األحذية الجلدية Ïتوسط)
.%19 يف الفرتة ما ب± 2011-2013

 عىل الرغم من انخفاضه بنسبة %18 عام 2015
يف مستمرة  زيادة  قابلته  االنخفاض  هذا  فإن   ، 
 مجموعات األحذية األخرى ليحصل توازن و عليه
.استمرت الزيادة يف الصادرات

تقنية االنتاج حصتها يف القطاع 15%

تقنية اإلنتاج الكالسيكية 15 %

املؤسسات شبه اآللية الرشكات ذات الهوية الصناعية 40%
الرشكات التي تدعى ورشات عمل بسبب نقص املكائن 30%

الرشكات ذات املكائن 15 %

الجدول 1 : توزيع التقنيات التي تستخدمها الرشكات يف قطاع األحذية حسب تقنياتها



الفرعي  الواردات يف القطاع  بدأت االنخفاض يف 
لألحذية الجلدية عام 3102. و استمر االنخفاض 

بنسبة %4 عام 4102 و %17 عام 5102.)

ينتج  هاما  قطاعا  يعترب  تركيا،  يف  األحذية  قطاع 
023 مليون زوج من االحذية سنويا ولديه قدرة 
من  زوج  مليون   005 قدرها  إج�لية  إنتاجية 
القدرة يف  من  االستفادة  معدل  ان  اي  االحذية. 

القطاع هو 56%.

يف  الرائدة  املحافظات  من  واحدة  هي  قونيا 
الصناعات  منتجي  فيها  الرتكية؛  األحذية  صناعة 
و  األحذية  منتجي  و  األحذية  لقطاع  الجانبية 
الجملة و املفرق منذ  بائعي  التصليح و  محالت 

السبعينيات من القرن املايض.

ان قطاع األحذية الذي يقع يف املرتبة الثانية بعد 
الرجالية  األحذية  بصناعة  املتميز  و  اسطنبول 
جمعيات  مع  جغرايف  اقتصادي  تجمع  يعترب 

األع�ل األفقية والعمودية.

مليون  إىل 04  لألحذية  االنتاجية  القدرة  وصلت 
من   05% القطاع  يستخدم  اي  قونيا،  يف  زوج 
طاقته النتاجية النتاج 02 مليون زوج . في� ان 
%55 من الرشكات يف القطاع هي من الرشكات 

التجارية الصغ½ة.





ملاذا قونيا؟

قطاع صناعة األحذية له تاريخ طويل يف قونيا. 
هذا  يف  اإلنتاج  يف  بالتخصص  يخص  وفي� 
القطاع نرى لتجمع منتجي األحذية يف منطقة 
التحتية  البنية  حيث  من  مزايا  له  جغرافية 

والتعاون.

يتم إنتاج أجزاء مهمة كنعل الحذاء يف قونيا، 
في� يتم أيضا االنتاج من أجل الرشكات ذات 
و  اسطنبول  يف  املوجودة  التجارية  العالمات 

̈ها من املدن و الرشكات الخارجية أيضا. غ

الرشكات
 الصناعية

 يف
 القطاع

 لديها
 ثقل
أكرب

...

12



و  املوجودة  املهنية   املدارس  عدد  زيادة 
تخريجها ما يقارب 0818 خريج كل عام ، و 
وجود العديد من الجامعات وكليات التعليم 
التقني يف املدينة  و كون %6،06 من اج�يل 
الثالث�  و  الخامسة  سن  دون  املدينة  سكان 
للعامل�  الحاجة  لتلبية  هامة  عوامل  تعترب 
التقنية  املعرفة  يتطلب  الذي  القطاع  يف هذا 

واملعدات.

يف هذا القطاع الذي تزيد فيه أهمية الخدمات 
تقاطع  هناك  أن  ان حقيقة  نرى  اللوجستية؛ 
ب� الطريق الرسيع السابع والطريق الرسيع 
املطار  و  الرسيع  القطار  ووجود  املزدوج، 
غرب  تربط  التي  الحديدية  والسكة  الدويل 
األناضول بجنوب رشقه، و كونه أول مرشوع 
مركز لوجستي يف تركيا، واقرتاب موعد تنفيذ 
ومرس�  قونيا  ب�  الحديدية  السكك  مرشوع 
املستقبل  يف  النقل  عمية  سيسهل  الذي  و 
القريب، كل هذا يدفع بقونيا خطوة اىل األمام 

يف قطاع األحذية.



قطاع األحذية يف تركيا

السابق  يف  كانت  التي   ، األحذية  إنتاج  أصبح 
يتألف  صناعيًا  قطاًعا   ، اليدوية  الحرف  منطقة 
القرن  خمسينيات  بعد  الصغ�ة  الرشكات  من 
العرشين يف بلدنا. هذا القطاع الذي بقي هيكله 
بالتطور  بدأ  الستينيات،  تغي� يف  الصناعي دون 
أصبح  حيث  الث�نينيات  يف  التجارة  تحرير  مع 
اإلنتاج  املدخالت وآالت  اىل  الوصول  السهل  من 
املطلوبة يف عملية اإلنتاج. وقد استكمل القطاع 
يف  اآلالت  مجمع  زيادة  مع  تصنيعه  من   51%

القطاع .

مكنت االستث�رات التي قام بها القطاع الخاص 
عالية  اعتبارها  µكن  والتي  الث�نينيات،  بعد 
جاد  مسار  اتخاذ  من  األحذية  صناعة  جدا، 
الروسية عىل  السوق  افتتاح  ومع  التصنيع.  نحو 
التجارة الحرة يف التسعينيات من القرن املايض ¼ا 
أصبح  و  ملحوظة  بصورة  األحذية  صناعة  قطاع 
قطاع إنتاج هام بالنسبة لالقتصاد الرتÁ. ويضم 
القطاع 81 الف و 005 رشكة و 082 الف عامل 
، و له عالقة تبادل مع 53 قطاع آخر. اما قيمة 
مساهمة القطاع يف االقتصاد الرتÁ فتساوي 9,7 

مليار دوالر سنويا. 

تركيا  يف  األحذية  مصنعي  رابطة  لبيانات  وفقا 
(DSAT)؛ فان هناك 03 الف رشكة تعمل يف هذا 
القطاع،  %57 منها رشكات صغ�ة و متوسطة و 
%52 منها يف اإلنتاج الصناعي، و توفر الع�لة لـ 
000.003شخص، 02 الف يف الرشكات الصناعية و 

082 الف يف عموم البالد.

14





تأ� 

قونيا

بعد اسطنبول

و إزم� 

من حيث 

قطاع األحذية يف قونيا
 

من املمكن قبول قطاع صناعة األحذية يف قونيا 
عىل انه شبه آيل. باإلضافة إىل ذلك، يتم تصنيع 
بعض آالت تصنيع األحذية يف قونيا. يف ح� يتم 
قونيا،  من  اإلنتاج  يف  املستخدمة  القواعد  انتاج 
يتم الحصول عىل الجلود واملواد االستهالكية من 
لتغي�  ونتيجة  الخارج.  من  وجزئيًا  قونيا  خارج 
الق©ش  است�اد  الوارد  فمن  والتكلفة،  املوضة 

الذي تم تلبيسه للحذاء.
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صناع األحذية ومصنعي األحذية وتجار الجملة ومختلف رشكات الصناعة الفرعية يجتمعون يف منطقة 
أيكنت AYKENT الصناعية يف قونيا التي تأ� بعد إسطنبول و إزم� من حيث القدرة اإلنتاجية.

الجدول 2: توزيع رشكات األحذية يف قونيا (2016) 
الحصة

%502عنصم - ةريبك تاكرش 

%25011ةطسوتم تاكرش 

%1.30055ةريغص تاكرش 

%1.60067نيعنصملا ددع عومجم 

 عيب ،حيلصت ،ءاذحلل يجراخلا ءزجلا 
 ،ةئزجتلاب

77533%

ةلمج رجات 

%2.375100تاكرشلا ددع يلامجا 



عم بلطلاب تمدقت ةيراجت ةمالع 65 عاطقلا يف دجوي 
ة�خألا تاونسلا يف عونتلا ةدايزو ةيراجت ةمالع 51 ليجست 
و ،لدانلا هليف اهنم %10 و ةناوطسأ اهنم % 60 نا ىرن 
براوج لكش ىلع ةيدلجلا ةيذحألا اهنم %5 و هنز اهنم 25% 
:يلي ¥ك يه عاطقلا يف ةمدختسملا تالآلا ضعب .

آلة املونتاج الخلفية  1

آلة فورت فورما  .2

آلة الحدابة  .3

منصات التقطيع التي تعمل بالحاسوب اآليل  .4

آلة التقطيع  .5

آلة الجزء الخارجي من الحذاء  .6

ضاغطة الجزء األعىل  .7

جهاز الصعق الحار  .8

جهاز الصعق البارد  .9

آلة الطحن  .10

حاقن بالستي¼ لصنع النعال  .11

آلة لصنع قاعدة جوردان  .12

تاعومجم تحت اينوق يف ةجتنملا ةيسيئرلا ةيذحألا عاونأ 
ةيذحأ :يلاتلا وحنلا ىلع ةمسقم لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا 
و لدانصلا و جراخلل و ةيضاير و تالفحلل و ةيمويو ةحيرم 
يتلا تاجتنملا .ةيبطلا ةيذحألا و لمعلا ةيذحأ و بشابشلا 
لاعنب ةيذحأ) GTIP 64.04 زمر بجوÂ تاجتنملا جتنت 
يعيبطلا دلجلاو كيتسالبلاو طاطملا نم ةعونصم ةيجراخ 
سفن اهل (ةشوقنم ةدام نم ةعونصملاو ةبكرملا ةيذحألا وأ 
:لودجلا يف ¥ك لكشلا
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الرشكات

/السعة
 عددالرشكةالرشكة

السعةالعامل

حذاء، جزمة... 
ما شابه ذلك... احذية نعلها 

من الخشب
 و ملبسة بالجلد (�ا يف ذلك 

القبقاب؛
في� عدا األحذية 

ذات البطانة الداخلية
 و األمام الحديدي)

395*32*4%4%*

أحذية يومية و للمناسبات 
، أحذية جلدية، و أحذية 

األطفال (�ا يف ذلك الجزمات 
و األحذية، وفي� عدا 

األحذية املضادة لل�ء و تلك 
التي جزءها األمامي من 

معد¨)

6244467.7604177.9608%11%4%

أحذية يومية و للمناسبات 
، أحذية جلدية، و أحذية 

الرجال (�ا يف ذلك الجزمات 
و األحذية، وفي� عدا 

األحذية املضادة لل�ء و تلك 
التي جزءها األمامي من 

معد¨)

337857.729.25024234.22043%34%73%

أحذية يومية و للمناسبات 
، أحذية جلدية، و أحذية 

النساء (�ا يف ذلك الجزمات 
و األحذية، وفي� عدا 

األحذية املضادة لل�ء و تلك 
التي جزءها األمامي معد¨)

226992.073.9003294.26829%31%20%

الصنادل، و األحذية الجلدية 
النسائية (�ا يف ذلك أحذية 

زنوبة و طوكيو)
3185*62*4%8%*

الصنادل، و األحذية الجلدية 
لألطفال (�ا يف ذلك أحذية 
صناديل الزنوبة و الطوكيو)

0 0000%0%0%

الصنادل، و األحذية الجلدية 
للرجال (�ا يف ذلك أحذية 

زنوبة و طوكيو)
244*22*3%2%*

شبشب أو األحذية التي 
تُلبس يف املنزل، و الذي 

تتمتع بقاعدة من املطاط 
أو البالستيك أو النعل و 

الجلدية منها (شبشب منزيل، 
أحذية الرقص و غ½ها) 

البنطوف و غ½ه)

8227248.5502831.06910%10%2%

%100%100%772.27910.519.46030136.616100املجموع الكيل

GTIP الجدول 3: قطاع صناعة األحذية يف قونيا �وجب رمز  64.04



عندما ننظر إىل التجارة الخارجية لقطاع األحذية 
مع  ازدادت  قد  الصادرات  أن  يُالحظ   ، قونيا  يف 
�رور  بالواردات  لحقت  قد  و  السن�  مرور 
الوقت. (و قد ارتفعت الصادرات بنسبة 51 % 
ب� عامي 2011 و 2015 أي من 834 الف و 202 
دوالر اىل 4 مالي� و 380 الف و 27 دوالر) في¢ 
واصلت الواردات باالنخفاض  و انخفضت من 4 
مالي� و 149 الف و 97 دوالر اىل 544 الف و 
 2015 عام  يف  الصادرات  حققت  و  دوالر.   838

مبلغ 514 الف دوالر).

 الجدول 4: الدول التي تصدر اليها األحذية من
قو�ا

الدول
هولندا

أملانيا
إيطاليا

بريطانيا
اليونان
اسبانيا
بلجيكا
ال´ويج
فنلندا
النمسا
استونيا
بولندا

جمهورية التشيك
املجر

رومانيا
بلغاريا
ألبانيا

أوكرانيا
روسيا االتحادية

أذربيجان

هناك حوايل 77 رشكة يف قونيا تنتج منتجات تحت رمز GTIP 64.03 (التي يتألف نعلها الخارجي من 
املطاط أو البالستيك و ووجهها من الجلد ، الطبيعية منها أو املركبة). يعمل يف هذه املؤسسات 2279 
املنتج قد وصل اىل 10 مالي� و 700 الف زوج من  الكاملة لرمز  السعة  املعتقد ان  شخصا. و من 
األحذية. أي يرتاوح عدد العامل� يف هذا القطاع ما ب� 24 اىل 62 لكل رشكة و غالبيتهم من الرشكات 

الصغÑة.

هناك رشكة واحدة تقوم بإنتاج الشباشب و األحدذية املنزلية يف قونيا

التجارة الخارجية يف قطاع األحذية يف قونيا
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 حوافز االستث�رات االسرتاتيجية: يتم دعم
 االستث�رات يف إنتاج السلع الوسيطة أو

 املنتجات ذات االعت�د املرتفع عىل الواردات
.ضمن نطاق حوافز االستث�رات االسرتاتيجية

 و في� ييل املعاي� التي يجب أن تستوفيها
:االستث�رات املطلوب دعمها يف هذا السياق
 الحد األد� ملبلغ االستث�ر الثابت هو 50 •

، مليون ل�ة تركية

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

، منه

 ان يكون الحد األد� من القيمة املضافة
 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 أمريº عىل

.األقل يف العام األخ�

 تطبيقات الحافز العامة: يتم دعم
 االستث�رات يف الحد األد� ملقدار االستث�ر

 الثابت والقدرات ½وجب امل�رسات الحافزة
 العامة دون ¿ييز إقليمي وباستثناء مواضيع
 االستث�ر التي ال Àكن ترويجها أو ال Àكنها

تلبية متطلبات الحوافز

 تطبيقات الحوافز اإلقليمية: يتم تحديد
 القطاعات التي سيتم دعمها من خالل

 تطبيقات الحوافز 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 األوىل و الثانية و الثالثة
 والرابعة ، يتم توف� الدعم املقدم يف املنطقة

.الخامسة أيضا

تطبيقات الحوافز االستث�رية يف قطاع األحذية

Àكننا وصف أنظمة الحوافز االستث�رية يف تركيا عىل النحو التايل:
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عنارص الدعم املقدمة لالستثرات يف إطار هذه التطبيقات؛

الجدول 5: عنارص دعم االستثر *

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
ıاملضافة

يوجديوجديوجديوجديوجد

 االعفاء من
 الرسوم
الجمركية

يوجديوجديوجديوجديوجد

  خصم
يوجديوجديوجديوجدالرضائب

 دعم  قسط
التأم�

 ألسهمصاحب
العمل

يوجديوجديوجديوجد

 تخصيص
   مكان
االستث�ر

يوجديوجديوجديوجد

 اسرتداد
 رضيبة
 القيمة
** املضافة

يوجد

 ال يدخل 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 **



الثانية  اإلستث�رية  املناطق  ضمن  قونيا  تقع 
يف  لإلستث�ر  األد�  الحد  تحديد  تم  قد  و 
يف  االحذية  لقطاع  التحفيزالعامة  تطبيقات 
يف  تركية.  ل�ة  مليون    1 بـ  الثانية  املناطق 
تطبيقات التحفيز اإلقليمي أيضا فإن مجموع 
الحد االد� لإلستث�ر الثابت للمنطقة الثانية 
التي تقع كونيا ضمنها يبدأ من 1 مليون ل�ة 
حدى  عىل  كل  تخطيطه  يتم  حيث  تركية 
بحسب القطاعات. مجموع الحد األد� الثابت 
 50 من  يبدأ  الكب�ة  لإلستث�رات  لإلستث�ر 
بأحجام  تعريفه  يتم  تركية حيث  ل�ة  مليون 
املجموع  هذا  يكون  و  للقطاع  وفقا  مختلفة 
لإلستث�رات اإلسرتاتيجية 50 مليون ل�ة تركية...

االستث�ر  دعم  تطبيقات  محتويات 
ييل: ك�  هي  قونيا  يف  املطبقة 
املضافة:  القيمة  رضيبة  من  اإلعفاء 
رضيبة  دفع  عدم  شكل  يف  تطبيقه  يتم 
السلع  ومعدات  آلالت  املضافة  القيمة 
داخل  من  رشاؤها  سيتم  التي  االستث�رية 

الحوافز.  شهادة  نطاق  يف  وخارجها  البالد 
تطبيقه  يتم  الجمركية:  الرسوم  من  اإلعفاء 
عىل  الجمركية  الرسوم  دفع  عدم  خالل  من 
التي  االستث�رية  السلع  ومعدات  آالت 
نطاق  يف  الخارج  من  عليها  الحصول  يتم 
هو  الرضائب:  تخفيض  الحوافز.  شهادة 
الرشكات  رضيبة  أو  للدخل  مخفض  تطبيق 
االستث�ر. يف  املساهمة  مبلغ  إىل  يصل  حتى 
دعم قسط التأمÈ لصاحب العمل: يتم دفع 
قسط التأمÈ ، والذي يجب أن يُدفع عن العمل 
اإلضايف الذي يوفره االستث�ر يف نطاق شهادة 
الحوافز لتغطية جزء من حصة صاحب العمل 
الوزارة. قبل  من  لألجور  األد�  للحد  املقابلة 
تخصيص  االستث�ر:  موقع  تخصيص 
اإلجراءات  إطار  يف  استث�ري  موقع 
املالية  وزارة  وضعتها  التي  واملبادئ 
حافز. شهادة  مع  لالستث�رات 
املضافة:  القيمة  رضيبة  مبلغ  اسرتداد 
التي  املضافة  القيمة  رضيبة  اسرتداد  هو 
 Ôاملبا بناء  نفقات  أجل  من  جمعها  تم 
االسرتاتيجية  االستث�رات  نطاق  يف  املحققة 
تركية. ل�ة  مليون   500 تتجاوز  التي 



الجدول 6: 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

كافة االستث�رات التي ستستفاد من الحوافز اإلقليميةتخصيص موقع االستثر

 اإلعفاء من رضيبة القيمة
االستث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيزاملضافة

االعفاء من
االستث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيزالرسوم الجمركة

 الحد األد¨
لالستثر االقليمي

 األحذية
1.000.000 
ل�ة  الرتكية

 توضح شهادات حوافز االستث�ر التي تم الحصول عليها يف قطاع صناعة األحذية يف الجدول 7 اتجاه
 االستث�ر يف هذا القطاع. ووفقا لهذا؛ فقد ارتفعت االستث�رات الثابتة املتعلقة بشهادات حوافز

االستث�ر بنسبة 287 % يف عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه يف قطاع صناعة األحذية يف قونيا

 و عند النظر اىل نسبة معدات اآلالت املستوردة يف االستث�رات الحاصلة عىل شهادات حوافز
 االستث�ر نرى انخفاض بنسبة %43 يف عام 2014، في� شهد ارتفاع بنسبة %81 عىل اساس الدوالر

عام 2015
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2013 املدينة الوثيقة
االستث�ر
الثابت

بالل�ة الرتكية

معدات 
ماكينات

 مستوردة ($)
الع�لة
املتوفرة حصة 

حصة 
معدات

و 
ماكينات
مستوردة

حصة
الع�لة

قونيا  1 1.364.968 252.484 18 2% 1% 2%
غ� ذلك  19 71.493.983 18.071.347 934 98% 99% 98%

ملجموع  20 72.858.951 18.323.831 952    

2014 قونيا 2 5.296.374 1.069.592 16 13% 10% 4%

غ� ذلك  16 35.321.586 9.454.799 410 87% 90% 96%
ملجموع  18 40.617.960 10.524.391 426    

2015 قونيا 2 4.287.000 1.142.904 16 5% 6% 1%
غ� ذلك  10 89.233.226 17.965.933 1.062 95% 94% 99%
ملجموع  12 93.520.226 19.108.837 1.078    

لوحظ يف عام 2014 ، أن االستث�رات الثابتة ومبالغ االستث�ر الثابت املمنوحة يف شهادات حوافز 
االستث�ر لقطاع األحذية شهدت انخفاضا بنسبة %45 بالنسبة للعام الذي سبقه، في� نرى زيادة 
مقارنة  االستث�ر  شهادات حوافز  من  الثابتة  االستث�رات  كمية  2015 يف  عام  بنسبة %130 يف 

جدول 7: شهادات حوافز االستث�ر املستلمة يف قطاع صناعة األحذية

الشكل 1: استث�رات األحذية

بالنظر اىل مواصفات اإلستث�رات الواقعة يف منطقة التحفيز اإلستث�ري لألعوام 2015-2014 الواردة 
يف الجدول 7 نجد أن كاملها هي إستث�رات توسعية ك� واضح يف الجدول رقم 8.

قونيا

غ� ذلك



الجدول ٨: شهادات االستث�ر املمنوحة يف قونيا وخصائصها 

الوثيقة
االستث�ر

الثابت
 معدات

ماكينات
($) مستوردة 

نوع
االستث�ر الخصائص الع�لة

املستحدثة

2013 1 1.364.968 252.484 جديد
بالكامل أحذية جلد 18

2014 1 2.892.190 551.640 توسيع نعل 6
 1 2.404.184 517.952 توسيع نعل 10

2015 1 2.337.000 706.904 توسيع
،األحذية الجلدية

 الحرارية ،
البالستيكية

6

 1 1.950.000 436.000 توسيع أحذية جلد 10

جميع االستث�رات الحاصلة عىل شهادات يف عام 2013  كانت أحذية جلدية ، في� تم الحصول عىل 
جميع االستث�رات يف عام 2014 لنعل األحذية. ويف عام 2015 ، نرى انه تم الحصول عىل شهادات 

تحفيز آخذين بع¤ االعتبار التعددية يف االنتاج (الجلدية والحرارية واألحذية البالستيكية).

ان يحصل اإلنتاج األسايس عىل حصة 48 % هذا دليل عىل الحاجة إىل االستث�ر يف هذا القطاع.

شكل 2:  توزيع شهادات الحوافز لالستث�ر وفقا ألنواع االستث�رات يف قونيا يف الفرتة ما ب� -2013
2015

السلسلة 1

نعل أحذية جلد غ¸ ذلك

السلسلة 2



لقطاع
األحذية 
يف قونيا 

ماض 
عريق 





مجمع  يف  الرشكات  من  العديد  وجود  يساعد 
و  االنتاج  عىل  التجارية  العالمات  واحد  صناعي 
تطور الصناعات الفرعية لقطاع األحذية ك� هو 

الحال يف إزم� وغازي عنتاب.

األورو�  االتحاد  سوق  من  قونيا  قُرب  يسمح 
بتنويع الدول املصدر اليها و زيادة الصادرات يف 

املستقبل. 

مزايا القطاع

 يعترب قطاع صناعة األحذية يف قونيا قطاعا
 متجذرا بفضل إمكانات التطوير والهيكل

 الدينامي¨. §ّكن الهيكل املرن املبني عىل وجود
 الرشكات الصغ�ة من الحصول عىل قاعدة

 األحذية وهي سلعة وسيطة هامة من قونيا و
 وإمكانيات العرض يف القدرة عىل تلبية جميع

.االحتياجات
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يف  األحذية  صناعة  يف  الناشطة  الرشكات  غالبية 
قونيا هي مؤسسات صغ�ة و بعضها مؤسسات 
الصغ�  النطاق  هذا  ويوفر  الحجم.  متوسطة 
لجدول األع�ل املرونة لتلبية املتطلبات املختلفة 

لهذه الرشكات.

�كن للرشكات يف قونيا أن تنتج لعالمات تجارية 
هذا  و  ايضا،  الخاصة  أنشطتها  بخالف  مختلفة 
معاي�  بعض  تحقيق  عىل  الرشكات  يجرب  األمر 

اإلنتاج م� يزيد من جودة اإلنتاج.

تلبية الحاجة  الفرعية أهمية خاصة يف  للصناعة 
إىل املواد الخام واملواد املساعدة يف إنتاج األحذية. 
فيها  تربز  التي  الفرعية  الصناعات  اهم  واحدى 

قونيا هي صناعة نعل األحذية.

يف حµ �كن ملصنعي األحذية تلبية احتياجاتهم 
األساسية من قونيا ، فإن شهادات حوافز االستث�ر 
لالستث�رات يف التوسع يف اإلنتاج األسايس تسمح 

أيًضا بزيادة جودة الصناعة األساسية.

صادرات  سوق  تنويع  يف  نجاح  أيضا  هناك 
قونيا.  يف  الصاعد  االتجاه  أعقاب  يف  األحذية 
كروسيا  الهامة  االست�اد  أسواق  من  تركيا  فقرب 
االتحادية ، و األسواق املستوردة الكربى من قبيل 
و  السعودية  العربية  اململكة  و  واملكسيك  ب�و 
إرسائيل  و القيام بالتصدير من خالل اسطنبول 
، تعترب من اهم املزايا لدى قونيا   µوميناء مرس

من حيث صادرات القطاع.

قونيا
 لالستث�ر

  يف قطاع األحذية
ألن...
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�كن تعريف النسيج عىل انه املنسوجات والرتيكو 
و كل يشء  �كن ارتداؤه يف نفس الوقت و بعض 
منتجات الديكور وجميع أنواع االكسسوارات �ا 

يف ذلك قطاع الصناعات التحويلية.

زاد هذا القطاع الذي يعترب من القطاعات التي 
توفر اك¥ فرص العمل من صادرات املالبس من 
15,5 مليار دوالر إىل18,4 مليار دوالر يف الفرتة ما 
ب¶ 2015-2007 ؛ محققا 13,9 مليار دوالر من 
فائض التجارة الخارجية عام 2015. وتحتل دول 
االتحاد األورو½ املرتبة األوىل يف صادراتنا بحصة 

بلغت %72 ب¶ جميع املناطق. 

ومتوسطة  صغÃة  رشكة   500 يقارب  ما  هناك 
و  النسائية  للمالبس  منها   80% تعمل  الحجم، 
%20 منها للمالبس الرجالية و االطفال يف قطاع 
الطويل  التاريخ  ذات  قونيا  يف  النسيج  صناعة 

والخربة.

الرجالية والنسائية و  إنتاج جميع القمصان  يتم 
قونيا.  يف  النسائية  الفسات¶  و  الرجالية  البالت 
الرجالية يف مناطق  البدالت  وبينÎ ترتكز صناعة 
الرشكات  من   36% فإنه   ، اإلنتاج  من  معينة 
من  املصنوعة  البنطلونات  صناعة  عىل  تعمل 
ألياف اصطناعية وتركيبية. يوجد يف قونيا رشكة 
لصناعة السرتات القصÃة و بنطلونات  السباق و 
القصÃة من األلياف املختلفة، تقوم  البنطلونات 
البنطلونات  و   Ãالتنان بانتاج  الرشكات  %28 من 
املصنوعة من األلياف االصطناعية املستخدمة يف 
 ، ذلك  إىل  باإلضافة  النسائية.   البدالت  صناعة  
تعمل العديد من الرشكات املنتجة يف القطاعات 

الفرعية يف العديد من أنواع املنتجات.

كونيا 
مايض

و حارض 
و مستقبل 

قطاع النسيج

ةماع ةرظن
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ملاذا قونيا؟

�وجب اتفاقية االتحاد الجمر و رفع الحصص 
املنسوجات  منتجات  عىل  املفروضة  والرضائب 
الرتكية يف االتحاد األورو� فقد شهدت زيادة يف 
قطاع  اندمج   ،  2008 عام  يف  القطاع.  صادرات 
ملقاومة  املنسوجات  بقطاع  الجاهزة  املالبس 
واملالبس  املنسوجات  قطاع  يف  العاملية  األزمة 
الرشكات  من  العديد  استمرت  في¦  الجاهزة 
الفرتة  هذه  بعد  األصيل.  مالها  برأس  العمل  يف 
يف  الوسيطة  الصناعات  أنشطة  زيادة  أدت   ،
جديدة  مبيعات  فرص  ظهور  إىل  اسطنبول 

للرشكات املصنعة.

37



ان قطاع املنسوجات  يف قونيا، حيث يتم إنتاج العديد من املنتجات يف يومنا هذا؛ شهد �وا يف 
انتاج املالبس يف عام 2015 بنسبة%3,5 مقارنة بالعام الذي سبقه. أما أنواع املنتجات املنتجة يف 

القطاع فهي ك� يف الجدول التايل ؛

مالبس نسائيةمالبس رجال
مالبس للرضع و 

األطفال

مالبس

شتوية 

جاهزة

سرتات و معاطف

معطف و بلوزة، بلوزات و 
صدريات، قميص و خارجي 

مالبس، رياضة -بنطلون 
كالسيT ³أنواع، بنطلون 
للرايضة و بيجاما مالبس 

للجزء األسف و غµها

سرتات و معاطف - معطف، 
جموعة املعطف الخفيف، 

بلوز، قميص، صدرية مالبس 
خارجية; بنطلون، بنطلون 

للرياضة

معاطف، 
بلوزة، بلوزات، 
صدرية، قميص 
و ما شابه ذلك. 
مالبس خارجية; 
رياضة - كالسيك 

بنطلو�البس للجزء 
األسف و غµها

مالبس 

موسمية

 جاهزة

بدلة معطف و واق من 
املطر، قميص، سويتشµت 

و صدرية هلم جرا، مالبس 
للجزء األعىل، رياضية 

-بنطلون كالسي³ أنواع 
املالبس للجزء األسفل

مالبس بدلة، معطف خفيف 
و معطف - واق من املطر، 
قميص - بلوزة، سويترشيت 

و جاكيت خفيف غµها، 
مالبس للجزء األعىل، رياضية 

 µبنطلون كالسي³ تنان -
مالبس للجزء  ألسفل

مالبس

صيفية جاهزة

تيشµت - قميص مالبس 
للجزء األعىل بنطلون و 

رسوال قصµ مالبس للجزء 
األسفل

تيشµت - قميص مالبس 
للجزء األعىل بنطلون و 

رسوال قصµ تنورة و مالبس 
للجزء األسفل

تيشµت قميص 
و ما ابه ذلك. 

مالبس للجزء األعىل 
بنطلون، رسوال 

قصµ - تنورة مالبس 
للجزء األسفل

مالبس داخلية
مالبس داخلية و فانيالت 
و مالبس داخلية شتوية 

وغµها

مالبس داخلية، ثوب نوم و 
فانيال، بيجاما و غµها

مالبس داخلية، 
فانيال، بيجاما و 
اللباس الداخيل 

للطفل

ما دون ذلك
جوارب، قبعة، قفزات، 

وشاح، منديل، ربطة عنق

وشاح و حجاب، قبعة و 
قفازات، أنواع الجوارب و 

غµها.

املنسوجات 
املنتجة و 

املستبعدة عن 
القطاع

مالبس عمل مالبس 
للسهرات و الحفالت 

الخاصة مالبس منسوجات 
منزلية (بطانية، ستائر)







اإليضاحالرمز
عدد
الرشكات

عدد 
العامل�

السعة
(عدد)

عدد 
العامل�/
عدد 
الرشكات

السعة/
عدد الرشكات

السعة/
عدد العامل�

6205

قمصان 
للرجال أو األوالد

؛ صوف/
من الشعر الناعم 

(في� عدا 
الحياكة

تريكو أو كروشيه)

153*53**

6205

قمصان 
للرجال أو األوالد

قميص؛ /
قطني (في� عدا 

الحياكة
تريكو أو كروشيه)

4828105.00020726.250126,8116

 

املجموع
العام

5881105.000000

41 مجموعات اإلنتاج القا�ة عىل القطاع الفرعي

انتاج القمصان الرجالية

هناك 5 رشكات تعمل عىل إنتاج القمصان الرجالية يف قونيا، حيث توفر عمال لـ 881 شخًصا. باستثناء 
رشكة واحدة تقوم بتصنيع القمصان القطنية والصوفية فقط، تقوم جميع الرشكات بإنتاج القمصان 
الفرعي هي  القطاع  العاملة يف هذا  القطاع. ويش¿ عدد املوظف½ إىل أن الرشكات  القطنية يف هذا 

رشكات متوسطة الحجم.

الجدول 1: بيانات مصنعي القمصان الرجالية يف قونيا

مالحظة: وفقا لل�دة رقم 5429 الخاصة باملعلومات الرسية لقانون االحصاء الرتÀ (* 1) ان تكون قيمة 
الوحدة اإلحصائية أقل من 3 (* 2) يف حال كانت قيمة الوحدة االحصائية 3 و أكÈ فيجب ان تشكل 

القيمة أكÈ من

%80 من مجموع املعلومة يف تلك الخلية،  (* 3) يف حال فاقت القيمة %90 من معلومات القيمت½ 
فيتم التسرت عىل القيمة املوجودة يف الخلية عىل انها معلومة رسية.

إنتاج البدالت الرجالية

نرى ان إنتاج البدالت الرجالية يرتكز يف مناطق معينة يف قونيا. تغطي الرشكات التي تنتج بنطلونات 
من األلياف االصطناعية %36 من إج�يل الرشكات. وتتبع هذه املنتجات السرتات و السرتات القص¿ة 
وبنطلونات عمل بح�الت بنسبة %16، و تليها البدالت بـ %11. في� تنترش الرشكات األخرى يف مناطق 

مختلفة.



السعة (عدد) العاملونالرشكاتتوضيح
العاملون/ 
رشكة

السعة/ 
الرشكة

السعة/ 
العاملون

بدالت للرجال أو األوالد لألطفال 
بدالت في� عدا الحياكة تريكو 

أو كروشيه
2209*104,50**

سرتات أو سرتات قص�ة للرجال 
أو األوالد من القطن أو املصنوعة 

من األلياف الصناعية (صناعية 
أو مهنية)

153*53,00**

بنطلونات عمل بح�الت للرجال 
أو األوالد من القطن أو املصنوعة 

من األلياف الصناعية (صناعية 
أو مهنية)

3839*279,67**

سرتات و سرتات قص�ة للرجال 
أو األوالد في� عدا الحياكة تريكو 

أو كروشيه
3217*72,33**

بنطلونات و بنطلونات للفروسية 
و مالبس داخلية للرجال أو 

األوالد من القطن أو املصنوعة 
من األلياف الصناعية (صناعية أو 

مهنية) في� عدا الحياكة تريكو 
أو كروشيه

7156131.30622,29

بنطلونات و بنطلونات فروسية  
و مالبس داخلية و رساويل 

قص�ة للرجال أو األوالد مصنوعة 
من خيوط الشاالت و املخمل و 
القطيفة و املصنوعة من خيوط 
الجينز في� عدا الحياكة تريكو 

أو كروشيه  

1173*173**

بنطلونات و بنطلونات فروسية  
و مالبس داخلية و رساويل 

قص�ة للرجال أو األوالد مصنوعة 
من القطن في� عدا املصنوعة 
من خيوط الجينز و تريكو أو 

كروشيه 

1773*773  

بنطلونات و بنطلونات فروسية 
و (®ا يف ذلك الرساويل القص�ة) 

و الشورت و بنطلونات عمل 
بح�الت للرجال أو األوالد  (من 

الصوف و القطن أو األلياف 
الصناعية ) في� عدا الرتيكو و 

الكروشيه

1773*773**

  193193131.306168,05263املجموع العام

الجدول 2: بيانات مصنعي البدالت الرجالية يف قونيا

املصدر: قاعدة بيانات اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

مالحظة: وفقا لل�دة رقم 5429 الخاصة باملعلومات الرسية لقانون االحصاء الرت� (* 1) ان تكون قيمة الوحدة اإلحصائية أقل 
من 3 (* 2) يف حال كانت قيمة الوحدة االحصائية 3 و أك� فيجب ان تشكل القيمة أك� من

%80 من مجموع املعلومة يف تلك الخلية،  (* 3) يف حال فاقت القيمة %90 من معلومات القيمت¢ فيتم التسرت عىل القيمة 
املوجودة يف الخلية عىل انها معلومة رسية.



انتاج القمصان للسيدات

نرى ان هناك 6 رشكات معنية بإنتاج القمصان و البلوزات و (القمصان البلوزة)  النسائية يف قونيا. 
يعمل يف املتوسط 163 شخًصا يف كل رشكة، و هذا دليل عىل ان هذه الرشكات متوسطة الحجم.

الجدول 2: بيانات مصنعي القمصان النسائية يف قونيا

املصدر: قاعدة بيانات اتحاد الغرف و البورصات الرتكية

اإليضاحالرمز
عدد
الرشكات

عدد 
العامل�

السعة
(عدد)

عدد 
العامل�/
عدد الرشكات

السعة/
عدد الرشكات

السعة/
عدد العامل�

6206

قمصان و بلوزات و 
قمصان بلوزات

للسيدات أو البنات
 (في� عدا 

الحياكة
تريكو أو كروشيه

6977203.872162,8333.978,67208,67

انتاج البدالت النسائية

البنطلونات من األلياف االصطناعية تغطي %28 من إج�يل  التنان´ و  تنتج  التي  نرى ان الرشكات 
والفسات¶  ́ة  القص السرتات  و  السرتات  املنتجات  هذه  وتتبع  نصيب.  أكرب  لتكون صاحبة  الرشكات 
و البنطلونات املصنوعة من القطن و املواد التي ¿كن نسجها ، و بنطلونات الفروسية و الرساويل 
و  البنطلونات  و  القطنية يف 32%  البنطلونات  و  التنان´  فان حصة  عليه  . و  بنسبة 20%،  ́ة  القص
بنطلونات الفروسية و الرساويل القص´ املصنوعة من القطن و الواد األخرى تحتل %36. و يعمل يف 
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و  الغرف  اتحاد  بيانات  قاعدة  املصدر:  قونيا  يف  النسائية  البدالت  مصنعي  بيانات   :4 الجدول 
البورصات الرتكية

 الحصة       بدالت نسائية

 السعة.العاملون الرشكاتتوضيح
((عدد

 العاملون/
توضيح الرشكاتالعاملون(السعة (عددرشكة

 بدالت للسيات أو
 البنات في� عدا
الحياكة و الكروشيه

285*  *8%4%

 سرتات و سرتات
 قص�ة للسيدات أو
البنات

516189.56632,217.913,20556,3120%7%

 في� عدا الحياكة و
الكروشيه
 فسات� و فسات�
 من الجينز
للسيدات أو البنات

4174102.91543,525.728,75591,4716%7%

 في� عدا الحياكة و
الكروشيه
 تنان� و تنان�
 البطلونات القطنية
للسيدات / البنات
 في� عدا الحياكة و
الكروشيه

1773*773**4%32%

 تنان� و تنان�
 بنطلونات
  من الخيوط
 االصطناعية
للسيدات / البنات

7261188.54737,28571426.935,29722,4028%11%

 في� عدا الحياكة و
الكروشيه
 بنطلونات و مالبس
 داخلية (�ا يف
 ذلك الرساويل
 القص�ة) و
 بنطلونات الغولف
  و الشورتات
 املصنوعة من
 القطن أو أي مواد
 ¯كن نسجها  و
 املالبس املهنية و
 الصناعية للسيدات
أو البنات

5852156.828170,431.365,60184,0720%36%

مالحظة: وفقا لل�دة رقم 5429 الخاصة باملعلومات الرسية لقانون االحصاء الرتµ (* 1) ان تكون قيمة الوحدة اإلحصائية 
أقل من 3 (* 2) يف حال كانت قيمة الوحدة االحصائية 3 و أك« فيجب ان تشكل القيمة أك« من

%80 من مجموع املعلومة يف تلك الخلية،  (* 3) يف حال فاقت القيمة %90 من معلومات القيمت� فيتم التسرت عىل القيمة 
املوجودة يف الخلية عىل انها معلومة رسية.







التجارة الخارجية يف قطاع صناعات 
املنسوجات يف قونيا

 �غ الجاهزة  املالبس  صادرات  شهدت 
يف   232% بنسبة  زيادة  قونيا  من  املنسوجة 
عام 2013 ، لتتجاوز 1 مليون دوالر، بعد ان 
عام  بنسبة 35%  انخفاضا  سجلت  قد  كانت 
الرتند  يستمر  بين�   ، عام 2014  و يف   .2012
الصاعد يف هذا القطاع، �كن توزيع صادرات 

2015 حسب الدول عىل النحو التايل

فرنسا
هولندا

أملانيا
الد°ارك
بلجيكا
ال²ويج
السويد
النمسا

سويرسا
جورجيا

قازاقستان
الجزائر

موريتانيا
تنزانيا
سوريا
العراق

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

الص·
اليابان

املجموع
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يف عام 2015 ، حصلت فرنسا عىل أعىل حصة 
ب الدول املصدرة من املالبس واالكسسوارات 
في�  هولندا،  تلتها  ح  يف  املنسوجة.  غ� 
كانت واردات املالبس غ� املنسوجة يف قونيا 

عىل مستوى التهميش..

الوثيقة 

االستث�ر 
الثابت
(اللة 
الرتكية)

معدات 
املكائن 
املستوردة
($)

املواصفاتنوع االستث�رالع�لة

201316.040.6202.426.7503
توسيع،
منسوجاتتحديث

خيوط 912 طن

      
بطانية

741.024
عدد

توسعة201412.740.3071.055.3374
خيوط صوف

389 طن

الجدول 6: شهادة حوافز لالستث�رات املنسوجة يف قونيا

تطبيقات الحوافز االستث�رية يف قطاع 
املنسوجات

مجال  يف  االستث�ر  حوافز  شهادات  توجد  ال 
عليها  الحصول  تم  التي  والشهادات  املالبس. 
هي يف الغالب حول استث�رات املواد الخام. 

حوافز  شهادات  من  اثنت  عىل  الحصول  تم 
وهذه   2013-2014 الفرتة  خالل  االستث�ر 
منسوجة  استث�رات  عن  عبارة  االستث�رات 
من خيوط الغزل والصوف. ال يوجد اي اتجاه 

لالستث�ر يف نطاق املنتجات ذات األولوية.
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اإلنتاج
املكثف

يف قطاع املنسوجات 
يف قونيا





قونيا
 لالستث�ر

 يف قطاع املنسوجات
ألن
...

مع التوسع يف كل من فرص السوق املحلية 
يف  الكب�ة  النسيج  لرشكات  والخارجية 
التي تعمل  الرشكات  تتوسع أحجام  قونيا، 
عىل االنتاج الوسيط بالتوازي. وحقيقة ان 
مثل  املهمة  النسيج  مدن  قريبة من  قونيا 
، توفر مزايا من حيث  اسطنبول ودينيزيل 

اإلنتاج الوسيط

يعزز  قونيا   يف  النسيج  قطاع  تاريخ  إن 
مكانته مع مرور السن§. و قد لعبت دول 
مثل الرشق األوسط وأمريكا الالتينية  حيث 
املنافسة املنخفضة نسبيا دورا هاما يف ان 
تكون لقونيا األسواق املحتملة و يف اتساع 
عالية  بألياف  الخام  املواد  إنتاج  إمكانيات 
التصدير  موانئ  من  قونيا  وقرب  الجودة 

مثل اسطنبول ومرس§.

الرشكات  حجم  فان   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
املتوسطة الحجم التي تساعد عىل تصنيع 
التي  التنافسية  الع¹لة  وتكلفة  القطاع 
تعترب أرخص مقارنًة بالدول الغربية جعلت 
من قونيا اس¹ً يجري الحديث عنه يف قطاع 

النسيج.
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املواصالت لقونيا
قونيا  تتصل  الجغرايف  ملوقعها  نظرا 
التي  الطرق  طريق  عن  أخرى  �حافظات 
�تد من الش�ل والش�ل الغر� والش�ل 
من  والجنوب  والرشق  والغرب  الرشقي 
هاما  مركزا  تعد  التي  قونيا  مدينة  وسط 

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

الجنوب النقل إىل مرسµ وأضنة.
الذي  الطريق  فإن   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
عرب  أضنة   - أنقرة  الرسيع  الطريق  يربط 
أضنة  من  كل  إىل  النقل  أيضا  يوفر  أرييل 

الرشقية ومقاطعات  الجنوبية  واملحافظات 
البحر األسود عرب قيرصي. يقود طريق قونية 
- سيديشيه¡ قونيا اىل وسط األناضول إىل 

الساحل الجنو� من أقرص مسافة.
يبلغ طول السكك الحديدية يف عموم تركيا 
12 الف 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 – 
قونيا – غوي عنتاب)، قطار وسط األناضول 
قطار  اسطنبول)   – قونيا   – (ارييل  األزرق 
مرام (اسطنبول – قونيا) . Îكن الوصول إىل 
أنقرة واسÏ شه¡ يف غضون ساعة ونصف 
العايل  بالقطار  اسطنبول  يف  ساعات   4 و 

الرسعة
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اسطنبول

أنقرة

ازم¡ 

أنطاليا
مرسین






