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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   178 اىل  املدينة  تصدر  التي  قونيا 
من  الصادرات  حصة  فيها  بلغت  التي  و 
يعادل  ما   ،2001 عام   0.03%
قدراتها  من  زادت  دوالر،  مليون   100
عرش  الخمسة  السنوات  يف  بنسبة 2.000% 
 2
من  حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،  مليار 
.1%

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 

ملتوسط  الصادرات  نسبة  ارتفعت 
يف  أضعاف   5 بنسبة  تركيا  صادرات 

زيادتها  خالل  من  نجاح  قصة  سطرت  و 
ضعف.  20

سلجوق أوزترك
غرفة تجارة قونيا

رئيس مجلس اإلدارة

5



 
مايض

و حارض 
 و مستقبل 

 قطاع معدات
املركبات

و املصاعد 
يف قونيا 

...

املحتويات
5.مقدمة

8.نظرة عامة

10.ملاذا قونية؟

16.قطاع معدات املركبات يف تركيا

20 قطاع معدات املركبات يف قونيا

28.مجموعات اإلنتاج وفقا للقطاعات الفرعية

36.التجارة الخارجية لقطاع معدات املركبات يف قونيا

37. تطبيقات الحوافز االستث�رية يف قطاع معدات 

السيارات

49.الفوائد القطاعية

53. قونيا لالستث�رات... ألن....

ت
كبا

ملر
ت ا

دا
مع

عد
صا

وامل





نظرة عامة
الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف 2023 هي 
يزيد  الذي  لبلدنا  القيمة  عايل  إنتاج  تحقيق 
فيه دخل الفرد ومستويات املعيشة يف البالد 
يقع قطاع  و  اإلنتاج.  الناجح يف  األداء  بفضل 
التي  القطاعات  رأس  عىل  املركبات  معدات 
التحتية لالنتاج . إن حقيقة أن  البنية  ستوفر 
املنتجات يف قطاع معدات املركبات املعتمدة 
اإلنتاج  عمليات  يف  الغالب  يف  تستخدم 
هذا  ديناميكية  تكشف  املختلفة،  للمنتجات 
واحدة  تكون  ان  عىل  عازمة  تركيا،  القطاع. 
معدات  قطاع  يف  كلمة  لها  التي  الدول  من 
املركبات. إن معظم القطاعات الفرعية داخل 
هذا القطاع تحقق فائضا يف التجارة الخارجية 
أكرب  استثµرات  أمام  الطريق  و·هد  عام  كل 
قونيا  املستقبل.  يف  تتحقق  أن  املحتمل  من 
تركيا  جعلت  التي  املدن  رأس  عىل  تقع 
املركبات.  معدات  قطاع  يف  عامليا  معرفة 

تحتل قونيا 
نحو %40 من 
حصة تركيا من 
انتاج الرافعات 

الهيدروليكية.

8



تنمو قونيا كل عام نتيجة لعملها الجيد للهيكل 
الذي طورته، من إنتاج املعدات إىل توزيعها، 
البالد.  القتصاد  كب�ة  مساه�ت  تقدم  و 
لها  التي  املراكز  احدى  تعترب  التي  قونيا  عىل 
كلمة يف انتاج معدات املركبات يف العا� و دعم 
أهداف تركيا، ان �يض قدما يف االنتاج. وهذا 
يتم من خالل البحث والتطوير و استث�رات 
املؤهلة.  العاملة  القوى  ومن   ، التكنولوجيا 
استث�رات  يف  الزيادة  إىل  النظر  عند 
يف  والخاص  العام  القطاع®  ب®  الرشاكة 
قطاع  يف  املصنعة  الرشكات  قيام  فإن   ، العا� 
من  النوع  بهذا  قونيا  يف  املركبات  معدات 
اإلنتاج  ونوعية  كمية  من  س�فع  الهيكلة 
شك. بال  أعىل  مستويات  اىل  قونيا  يف 

 قونيا
املدينة
 القوية 
 يف تركيا
 يف قطاع

معدات املركبات
...







ملاذا قونيا؟

لفتت قونية التي تعترب احدى محطات طرق 
التاريخ االنتباه يف كافة  الرئيسية عرب  التجارة 

الفرتات بفضل موقعها عىل طريق الحرير.
الحجم  صغ�  صناعي  إنتاج  بنية  لقونيا  كان 
إىل  ذا�  اكتفاء  ذات  وكانت  الجمهورية  قبل 
حد كب� وليست اقتصاًدا موجًها نحو اإلنتاج. 
بين¥ يف السنوات األوىل للجمهورية كان لديها 
%45 من السكان النشاط§ العامل§ يف مجال 
الزراعة إىل جانب كونها أصبحت واحدة من 
املراكز الصناعية الكربى يف تركيا وفقا لرشوط 

تلك الفرتة.
قونيا مهمة  أصبحت مدينة  اليوم فقدت  أما 
يف  الداخلية  املناطق  ملحافظات  قاطرة  ºثابة 
كل من بلدنا ومنطقة وسط األناضول و كمركز 
للزراعة والتجارة والصناعة والسياحة. باإلضافة 
قاعدة  قونيا  تعترب  زراعية،  مدينة  كونها  إىل 
السنوات  يف  صناعيًا  مركزًا  أصبحت  إنتاجية 

هناك   ، املعنية  الصناعات  ب§  من  األخ�ة. 
أكÆ من 30 رشكة يف قطاع املركبات ومعدات 
املركبات يف قونيا. باإلضافة إىل تلبية احتياجات 
فإنه  مختلفة،  قطاعات  من  الوسيطة  السلع 
بسبب قدرتها عىل إنتاج السلع النهائية، فان 
قطاع املعدات الذي يضم مجموعة واسعة من 
املنتجات، Îكن ان ينتج  الرافعات واملصاعد 
واملقطورات يف ثالثة قطاعات فرعية. ويف هذا 
القطاع؛ توجد الرافعة وسيارات خدمة الجنازة 
وناقالت النفط الوقود وشبه مقطورة الق¥مة 
والقالبات و شبه املقطورات ، وحاويات املواد 
الهيدروليكية  الق¥مة  شاحنات  و  الغذائية، 
واكسسواراتها،   ، اإلطفاء  وسيارات   ، املدمجة 
القنوات  الثلح و مركبات فتح  ازالة  و مكائن 
املائية و صهاريج املياه، املنصات التلسكوبية 
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و آالت تنظيف قنوات الرصف و مركبات كنس 
الشوارع وما شابهها من املركبات و معداتها، 
هذا  ويف  املصاعد.  ومعدات  أنواع  وإنتاج 
الصدد، �تلك قونيا التي تلعب دورا قياديا يف 
انتاج  يف  تركيا  حصة  اج�يل  من  تركيا، 40% 

الرافعات الهيدروليكية.

للقوى  التدريب  ستوفر  التي  التحتية  البنية 
قطاع  يف  العاملة  والقوى  املجهزة  العاملة 
أهمية  تحمل  املركبات  عىل  املعدات 
ثانوية  مدارس   105 هناك  اذ  اسرتاتيجية. 
مهنية يف قونيا و 8.180 خريجا سنويا، و توفر 
التي  تقريبا  املهن  الهنديس يف جميع  التعليم 
يحتاجها القطاع يف الجامعات املوجودة، حيث 
أن وجود العديد من الجامعات وكليات الرتبية 
الفنية يف املدينة يعترب عامال إيجابيا من حيث 
تلبية االحتياجات األساسية للقطاع. ك� يوجد 
هناك 280 دورة تدريب مهني ايضا يف قونيا.
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(تكنوبوليس)  تقنية  مدينة  أكرب  ثالث  وجود 
تدعمه  الذي  العلوم  مركز  وجود  و  تركيا  يف 
يف  التكنولوجية  و  العلمية  األبحاث  مؤسسة 
TÜB) و مركز االبتكار اإلقليمي  TAK) تركيا
التحتية  البنية  إعداد  عىل  يساعد  قونيا،  يف 
لالبتكار. في� ان االنسجام بË هذه املؤسسات 

يعترب ميزة أخرى لقونيا
(تكنوبوليس)  تقنية  مدينة  أكرب  ثالث  وجود 
تدعمه  الذي  العلوم  مركز  وجود  و  تركيا  يف 
يف  التكنولوجية  و  العلمية  األبحاث  مؤسسة 
TÜB) و مركز االبتكار اإلقليمي  TAK) تركيا
التحتية  البنية  إعداد  عىل  يساعد  قونيا،  يف 
لالبتكار. في� ان االنسجام بË هذه املؤسسات 

يعترب ميزة أخرى لقونيا
يف  املركبات  معدات  قطاع  منتجات  تنطوي 
قونية عىل أهمية بالغة من حيث قيم التصدير 
نقل  شبكة  لديها  قونيا  أن  حقيقة  الصاعدة. 
إىل مختلف املناطق يسهل التجارة من حيث 

الخدمات اللوجستية.



حاويات
الق�مة

إنتاج 
محيل

100%
...





“

قطاع معدات املركبات يف تركيا

دول  جميع  يف  الحال  هو  ك�  تركيا،  يف 
املايض  القرن  من  الخمسينيات  بعد  العا�، 
الصغ�ة  الخطى  القاء  تم  انه  املعروف  من   ،
يف  و  للمركبات.  املعدات  انتاج  يف  القيمة  و 
نقطة  من  املحيل  اإلنتاج  تحول  هذا  يومنا 
االعت�د عىل الخارج اىل نقطة االنتاج املحيل. 
ففي يومنا هذا تنتج تركيا كافة منتجات هذا 
القطاع تقريبا. اما املحدد الرئييس لهذا التقدم 
لسنوات  الرت¥  املستثمر  جهود  يف  فيكمن 

عديدة لتطوير نفسه وتقنيات اإلنتاج الخاصة 
به. ك� ان الرشكات بذلت يف السنوات األخ�ة 
يف  للمنتجات  املضافة  القيمة  لزيادة  جهودا 

قطاع معدات السيارات.
قطاع  يف  رشكة   1500 من  اك¶  تنشط 
الق�مة  فحاويات  تركيا.  يف  املركبات  معدات 
املستخدمة عىل املستوى القطري تصنع بإنتاج 
محيل %100 وال يتم است�ادها. وعىل الرغم 
املركبات  معدات  تنتج  التي  الرشكات  أن  من 
هي رشكات صغ�ة، اال انه يعمل ما يقرب من 

100 ألف شخص يف هذا القطاع.
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“

تقع صناعة اآلالت 
والصناعات التحويلية 

يف املرتبة األوىل 
ب� صادرات

قونيا
...

فانه  الرتكية  االحصاء  مؤسسة  لسجالت  وفقا 
تركية  ل�ة  مليار   1,9 قيمة  اىل  التوصل  تم 
وشبه  واملصاعد  الرافعات  إنتاج  يف  سنويا 
املقطورات، يف حوايل 200 رشكة.  و قد مالت 
تركيا اىل تصدير منتجات الرافعات اىل الدول 
األفريقية إال انها ظهرت يف السوق األوروبية 

يف السنوات األخ�ة

جزءا  تركيا  تصدر  املصاعد،  ملنتجات  بالنسبة 
كب�ا من منتجاتها اىل العراق و كازاخستان و 
الواقعة  بنغالديش  و  وجورجيا  و  وأذربيجان 
املقطورات  اما صادرات  البالد.  جميعها رشق 
األوسط  الرشق  يف  النفط  دول  اىل  فتصدر 
، اليمن  (العراق ، اململكة العربية السعودية 
، قطر ، إلخ) ، في² تصدر الرافعات اىل دول 
أوروبية مثل إيطاليا وأملانيا ورومانيا وال¶ويج 







قطاع معدات املركبات يف تركيا

تعترب قونيا من أهم املراكز التي قدمت الدعم 
املركبات  معدات  قطاع  قطعه  الذي  للطريق 
عى مدا سنوات طويلة. نالحظ  و القطاع يف 
قونيا مع مر السنينن بفضل الحوافز املقدمة 
املركبات.  معدات  إنتاج  يف  للمستثمرين 
اإلنتاج من خالل  الزيادة يف  ويتم دعم هذه 
االستث¢رات التكنولوجية م¢ يزيد من جودة 

إنتاج معدات املركبات يف قونيا.
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الرافعات:

تفريغ  أو  تحميل  أو  تحريك  أو  رفع  آالت 
والتي تعمل باليد أو 

قوة املحرك:

• الرافعات ،
• مقابس الرافعات ،

• مصعد البضائع ،
• رحوية ،

• آلة رافعة ،
• مقبس رافع ،

• أبراج الرفع والتحريك 
• أقفاص رفع متحركة و الخ

املصاعد:
• املصاعد والسال� املتحركة والطرق املتحركة/ 

رشيط امليش
واملصعد  دوما  املتحركة  واملصاعد  الهوائية   •

و الناقالت

املقطورات:
املقطورات  وشبه  املقطورات  من  أجزاء   •
فيها  توجد  ال  التي  املركبات  من  وغ£ها 
واإلطارات  (الهيئات  امليكانيكية  املحركات 

واملحاور واملكونات األخرى لهذه املركبات)

• هيكل السيارة للسيارات ،
قالبة  شاحنات  مقطورات،  كوب،  كبائن، 
(سيارات، شاحنات ، شاحنات صغ£ة، باصات، 
تفريغ  شاحنات  جرارات،  صغ£ة،  حافالت 
األغراض  ذات  للسيارات  هيكلية  وعربات 

الخاصة).
األغراض  ذات  للمركبات  الربمائية  املركبات 

الخاصة:
• شاحنة الق¼مة

• مركبات تنظيف الطرق ،
• مركبات النقل املدرعة ،

• شاحنة بخالط ،
• شاحنة رافعة ،
• سيارة إسعاف ،

• الكرفانات ذات املحرك الخ
املصممة  الحاويات  ذلك  يف  (Ãا  الحاويات   •
خصيًصا لنوع واحد أو أكÄ من وسائل النقل)

الجدول 1: مجموعات املنتجات لقطاع معدات املركبات يف قونيا







رافعات الربج

الرافعة هي أداة استث�رية مطلوبة يف جميع 
تستخدم  املنتجة  الرافعات  العا�.  أنحاء 
البناء  ورشكات  الرافعات  مشغيل  قبل  من 
الصناعية  املنشآت  ومشغيل  الصلب  والبناء 
هناك  الكب�ة.  والرشكات  العامة  واملؤسسات 
الرافعات  تصنيع  مجال  يف  موظف   1400
مليون   160 األع�ل  حجم  ويبلغ   ، الشوكية 

دوالر.

يحتوي قطاع الرافعات يف تركيا عىل مجموعة 
بين�  مجموعتها.  يف  املنتجات  من  واسعة 
الرافعة  قطاع  عىل  االقتصادي  النمو  ينعكس 
قطاع  أهمية  تستمر  أن  املتوقع  من  فإنه   ،
الرافعات يف الفرتة القادمة (15-10 سنة) من 
خالل رؤيا 2023 من خالل 1000-750 مرشوع 
و يلبي قطاع الرافعات الرتÁ ما يقارب اج�ل 

الطلب الداخيل. 

لدى القطاع إمكانات كب�ة يف قونيا. اذ يلبي 
اصحاب الرشكات جزء هام من مطالب تركيا. 
للجمهوريات  املركبات  هذه  تأج�  يتم  ك� 

الرتكية مثل ترك�نستان وكازاخستان.

مقطورة / نصف مقطورة

بفضل موقع تركيا فانها تعترب قاعدة لوجستية 
و ممر للنقل. ك� انه مع زيادة رقابة الوزن 
يف بلدنا، فقد اكتسبت وسائل النقل املحلية: 
رسعة.  مقطورة،   + القطر  سيارات   ، شاحنة 
شعبية  من  يزيدان  والحركة  التطور  هذا 
الستائر  أو  بالخيمة  املغطاة  املقطورات 
الداخيل.  و   Áالجمر النقل  يف  املستخدمة 
تتخذ رشكات تصنيع العربات نصف املقطورة 

األنواع  لتحسÓ جودة  الرتكية خطوات مهمة 
Á تتم عملية النقل وفقا للمعاي� األوروبية. 
منتجة  دول  أربع  أكرب   Óب من  تركيا  تقع 
للمقطورات يف أوروبا و صاحبة حصة كب�ة يف 
أسواق أوروبا خصوصا و الجمهوريات الرتكية 

و روسيا و الرشق األوسط و افريقيا..

ان عدد األنشطة يف قطاع املقطورات و شبه 
املقطورات هو حوايل 400 و تبلغ القدرة عىل 
من  أك×   Óالقطاع لهذين  املبارش  التوظيف 
يف  القطاع  Øو  استمرار  مع  آالف شخص،   10
قونيا. ان تصنيع املقطورات وشبه املقطورات 
و (املحور) املدمج يف املكونات الرئيسية مثل 
(الص�مات)  اآللية  األجزاء  و   ، املقطورات 
و  األخرى  والهوائية  الهيدروليكية  واملكونات 
أجزاء املحرك (الص�مات ، املكبس ، القميص 
، الكرنك) و تصنيع هيكل السيارة وغ�ها من 
قطع الغيار وامللحقات للسيارات يتم إنتاجها 

يف املنطقة بصورة مكثفة.

شاحنة قالبة

القالبة.  للشاحنات  قاعدة  àثابة  تركيا  تعترب 
اذ يتم تصنيع جميع أجزاء الشاحنات القالبة 
املقسمة إىل نوعÓ: الصخري و العادي، محليًا.

التي  القالبة  الشاحنات  بشكل عام، تستخدم 
تثبت عىل شاحنات ذات سعة كب�ة، يف عملية 
القالبة  الشاحنات  اما  بناء املحاجر والسدود. 

العاجية فتصنع بحجم 5-3 م مكعب.

تحتل قونيا مكانة هامة يف انتاج املقطورات، 
أوروبا و  أنحاء  اىل جميع  تبيعها  تركيا  ان  إال 

أفريقيا و شبه الجزيرة العربية.









رمز Prodcom القطاع
عدد املنتج�

املسجل

مجموع

عدد العامل�

سعة

االنتاج -عدد

 الرافعات -

قونيا
28.22.14.35.0072681.137

72681.137 الرافعات – قونيا : املجموع

311.0502.744 الرافعات – تركيا : املجموع

مجموعات اإلنتاج وفقا للقطاعات الفرعية

رافعة (842619) و إنتاج أنظمة الرافعات

يتم تقييم تصنيع الرافعات يف قونيا تحت تصنيف املنتج الواحد. اذ يوجد 7 منتج� مسجل� يف 
قاعدة البيانات الصناعية الخاصة بغرفة البورصات و الرتكية.. باإلضافة إىل ذلك ، ك� ان هناك 

معامالت مرتبطة باملرشوعات الصغ¦ة واملتوسطة يف دعم اإلنتاج.
عند املقارنة مع عدد من املنتج� املسجل� يف إنتاج الرافعات يف تركيا، فاننا نرى ان مدينة قونيا 
حاصلة عىل حصة %23. و وفقا إلج�ل عدد العامل� يف إنتاج الرافعات يف قونيا، فلها حصة 

%26 يف تركيا و حصة كب¦ة تقدر بـ %41 من الطاقة اإلنتاجية.

الجدول 2: مشهد انتاج الرافعات يف قونيا
املصدر: اتحاد غرف و بورصات تركيا

الشكل ٢: مشهد عدد العامل� يف إنتاج الرافعات يف قونيا املصدر: اتحاد غرف و بورصات تركيا

28

19%

4%

8%

7%

62%



انتاج املصاعد (842810)

فيمكن تصنيف إنتاج املصاعد تحت فئت� من املنتجات يف قونيا. و بناءا عىل التصنيف نرى ان 
هناك 15 منتًجا مسجالً يف قاعدة البيانات الصناعية التحاد غرف و بورصات تركيا يف قونيا. و 
عند املقارنة مع عدد املنتج� املسجل� يف تصنيع املصاعد، نرى ان لقونيا حصة %3   يف ح� 

أن إج£يل عدد املوظف� يف إنتاج املصاعد يبدو ان لديه حصة %4 يف تركيا.

الجدول 3: مشهد إنتاج املصاعد يف قونيا 

املصدر: اتحاد غرف و بورصات تركيا

Prodcom رمزالقطاع
املنتج�

املسجل�

اج�يل

عدد السكان

سعة

االنتاج -

العدد

28.22.16.30.0015368972 املصاعد - قونيا

28.22.16.50.00000 املصاعد - قونيا

15368972املصاعد - قونيا: املجموع

4719.90499.420املصاعد - تركيا: املجموع

الجدول ٣: مشهد حول انتاج املصاعد يف قونيا
املصدر: اتحاد غرف و بورصات تركيا

12%

11%

7%

14%

56%







القطاع
رمز

Prodcom

 عدد
املنتج�

املسجل

اج�يل

العاميل

سعة

االنتاج

عدد

- مقطورات

28.22.16.30.00551.15615.297قونيا

551.15615.297املجموع: مقطورة- قونيا

9.390106.580املجموع: مقطورة- تركيا

انتاج املقطورات (9508) 

يف الوقت الذي يتم فيه فحص إنتاج املقطورات تحت تصنيف املنتج الواحد، نرى ان هناك 55 
رشكة صناعية مسجلة يف قونيا يف قاعدة البيانات الصناعية الخاصة بـ اتحاد غرف و بورصات 
تركيا. إذا ما قورنت بعدد املسجل¥ يف إنتاج املقطورات يف تركيا، تحصل قونيا عىل حصة 17% 
من الرشكات املصنعة؛ اما بالنسبة لإلنتاج يف إج¬يل عدد املوظف¥ يبدو أن لقونيا حصة 12% 

داخل تركيا.

الجدول 4: مشهد إنتاج املقطورة يف قونيا 

املصدر: اتحاد غرف و بورصات تركيا

12%

3%

3%

11%

71%
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.التجارة الخارجية لقطاع معدات املركبات يف 
قونيا

الخارجية ملعدات  التجارة  بيانات  عند فحص 
الرفع ومعدات النقل يف قونيا نرى انه  يبدو أن 
رصيد الواردات والصادرات متزن يف السنوات 

الخمس األخ�ة.

ويف الفرتة املذكورة ، بلغ إج�يل حجم التجارة 
 ، أمري�  دوالر  مليون   330 حوايل  الخارجية 

%92 منها من الصادرات.

                

الدولة:
الجزائر
العراق
إيران

اململكة العربية السعودية
أملانيا
مرص

أوزبكستان
إيطاليا

قازاقستان
االتحاد الرويس

سودان
كينيا

اإلمارات العربية املتحدة
أذربيجان

فرنسا
بولندا
إسبانيا
الهند

النمسا
الواليات املتحدة األمريكية

مجموع أول ٢٠ دولة 
دول اخرى

الجدول 5: الدول التي تصدر اليها معدات 
املركبات من قونيا
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تركيا  يف  الطبقة  االستث�رية  الحوافز  أنظمة 
هي ك� ييل:

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.
 

مع  �اشياً  األولوية:  ذات  االستث�رات  حوافز 
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 توف² 

الدعم املقدم يف املنطقة الخامسة أيضا.

يعد  واسع:  نطاق  عىل  االستث�رات  حوافز 
قطاع معدات السيارات االرد يف التقرير عىل 
تحديدها  تم  التي  القطاعات   ºب من  انه 
 ºلتشجيع االستث�رات عىل نطاق واسع، يف ح
أن الحد األد ملبلغ االستث�ر الثابت هو 50 

مليون ل²ة تركية.

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

تستوفيها  أن  يجب  التي  املعاي²  ييل  في�  و 
االستث�رات املطلوب دعمها يف هذا السياق:

•  الحد األد ملبلغ االستث�ر الثابت هو 50 
مليون ل²ة 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 غ² مطلوب يف 

استث�رات املصايف والبرتوكي�ويات) ،
ان تبلغ قيمة الواردات اإلج�لية للمنتج املراد 
إنتاجه 50 مليون دوالر أمريÍ عىل األقل يف 

العام األخ².

تطبيقات الحوافز االستث�رية يف قطاع معدات السيارات
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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

 الرضائب
يوجديوجديوجديوجد

دعم قسط 
التأم� 
ألسهم 

صاحب 
العمل

يوجديوجديوجديوجد

تخصيص 

مكان 
االستث�ر

يوجديوجديوجديوجد

اسرتداد 

رضيبة 
القيمة 

املضافة **

يوجد

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

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

عنارص الدعم املقدمة لالستث�رات يف إطار هذه التطبيقات؛
الجدول 6: عنارص دعم االستث�ر *



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

ل�ة تركية بالنسبة لالستث�رات اإلسرتاتيجية.

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

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

يف نطاق شهادة الحوافز.

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

عليها من الخارج يف نطاق شهادة الحوافز.

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

املساهمة يف االستث�ر.

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

الوزارة.

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

حافز.

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

مليون ل�ة تركية.
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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

1.000.000 ل�ة 
تركية 

قونيا خالل  يف  املركبات  معدات  قطاع  عن  الصادرة  االستث�ر  حوافز  شهادات  اىل  النظر  عند 
السنوات الخمس األخ�ة نرى انه تم تعريف شهادات حوافز االستث�ر يف إطار الفئات الفرعية 

للمركبات داخل قطاع الصناعات التحويلية.



الشكل ١: القطاع الفرعي ملركبات قونيا - حوافز االستث�ر املصدر: املديرية العامة لتنفيذ 
الحوافز ورأس املال األجنبي

96

446

1.996

مجموع عدد الوثائق

 مجموع االستث�رات الثابتة (مليون

مجموع الع�لة









الفوائد القطاعية

يف  قونيا  يف  بدأ  الذي  التصنيع  بفضل 
اصبحت  املايض  القرن  من  الث�نينيات 
اإلنتاج.  مراكز  من  واحدة  اليوم  املدينة 
هذا  يف  اسهم  الذي  القطاعات  أهم  أحد 
املركبات. معدات  قطاع  هو  قونيا  يف  التطور 
القطاع  التي يتخذها ممثلو  تلعب الخطوات 
قطاع  تقدم  يف  هاما  دورا  العام  القطاع  مع 
ملمثيل  املهم  من  قونيا.  يف  املركبات  معدات 
وأن  تكرارا  أك�  بشكل  يجتمعوا  أن  القطاع 
يجتمعوا أك� مع الوحدات العامة ذات الصلة 
اإليجا£. االتجاه  هذا  عىل  الحفاظ  أجل  من 
اليوم ، وصلت قونيا إىل مرحلة تطوير عالمات 

يف  حصتها  زيادة  نقطة  من  العاملية  الجودة 
 ، أخرى  ناحية  من  املركبات.  معدات  سوق 
كل  لتطوير  الفرصة  قونيا  لرشكات  أتيحت 
خالل  من  إنتاجها  وتقنيات  استث�راتها  من 
ضمن  األجنبية  الرشاكات  يف  مزايا  اكتساب 
الع�ل  نوعية  أن  حقيقة  الدولية.  الهيكلة 
أثرت  املركبات  معدات  قطاع  يف  العامل¹ 
من  قونيا  مكنت  التي  اإلنتاج  جودة  عىل 
تحس¹ هياكل التدريب يف إطار الرشاكة ب¹ 
القطاعات  أن  و«ا  والخاص.  العام  القطاع¹ 
تتطلب  املركبات  معدات  قطاع  يف  الفرعية 
برامج  تشكيل  تم  فقد  مختلفة،  تخصصات 
التخصص. مراعاة مجاالت  تدريب من خالل 
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مقارنة باملنافس اآلخرين يف السوق األجنبية 
تكاليف  يف  النسبي  بالتفوق  قونيا  تتمتع   ،
بالعديد من املدن األخرى، و  الع�لة مقارنة 
عمل ممثيل القطاع بانسجام مع القطاع العام  
و كونهم منفتح أمام التحديث ، فهذه مجرد 

عدد قليل من نقاط القوة.
إىل جانب وجود األسواق املحتملة ، واالهت�م 
األوسط ودول ش�ل  الرشق  الوثيق ب دول 
الفرصة  لديها  الرشكات  أن  حقيقة   ، أفريقيا 
املنطقة  املصنعة يف  املنتجات  لتصدير معظم 
األوروبية  الدول  من  الطلب  مع  يت�ىش  ²ا 
للمدينة  قونيا  توليها  التي  واألهمية   ،
يف  املشاركة  عىل  املستثمرين  تشجع  ككل؛ 

االستث�رات األجنبية.

يف  إنتاجها  يتم  التي  املنتجات  استخدام  إن 
صناعة معدات املركبات كمدخالت يف العديد 
من مراحل عمليات اإلنتاج لقطاعات مختلفة 
من  ويزيد  القطاع  هذا  مكانة  من  يعزز 
أهميته مجددا. قونيا، التي لديها حصة كب¼ة 
من اإلنتاج يف عموم تركيا يف هذا القطاع؛ ا¾ا 
هي مدينة لديها القدرة عىل تلبية متطلبات 
األسواق املحلية واألجنبية ، وتنشط يف السوق 
األوروبية ولديها قدرة عالية عىل فتح أسواق 

جديدة.

قونيا 
لالستث�رات

ألن
...
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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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