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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

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

ضعف.  20
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

عرش الخمسة  السنوات  يف   %2.000 بنسبة 

من حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،  مليار 
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نظرة عامة 

الصناعات  من  األغذية  صناعة  قطاع  ان 
صناعة  مراحل  وتشمل  العا�.  يف  األكرب 
وإنتاج  ومعالجة،  وتنويع،  تقييم،  األغذية، 
الرضورية  املختلفة  الغذائية  املواد  الكث� من 
من اجل ادامة البرش لحياتهم. ويتم معالجة 
املواد الغذائية املختلفة مثل البيض، والحليب،
واللحوم الذي يتم توف�ه من مصادر مختلفة، 
الصناعية،  والنباتات  الحبوب،  وكذلك 
واملحاصيل  والخرضوات،  والفواكه، 
املختلفة  املرافق  يف  تجميعها،  يتم  التي 
وعرضها  تعبئتها  ثم  ومن  مختلفة  وباشكال 
األخرى  الخاصية  اما  املستهلك.  اىل 
لالتصاالت  العايل  التاث�  االغذية،  لقطاع 
معروف  هو  وك¹  واملتاخر.  املتقدم 
تعني  املتاخر:  االتصال  تاث�  فان 
القطاعات  من  املدخالت  مقدار 
من  السلع  انتاج  اجل  من  األخرى 
هذا  ويف  ما.  وقطاع  ما  قسم  قبل 
األغذية  صناعة  تخلق   ، الصدد 
مرتفًعا  خلفيًا  رابطًا  واملرشوبات 
والسلع  الخام  املواد  عىل  الطلب  مع 
اآلالت  إىل  باإلضافة  الوسيطة 
 Áالقطاع من  لكل  واملعدات 
عملية  خالل  والصناعي  الزراعي 

اإلنتاج.    
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التسويق  اىل  الحاجة  ظهور  ان 
عملية  بعد  ذلك،  اىل  وما  والتوزيع 
اىل  ايضا  يؤدي  والتصنيع،  اإلنتاج 
النقل  بقطاع  املتعلقة  الطلبات  ظهور 
يعترب  الوضع  هذا  والخدمات.وان 
االتصال  لتأث�  أهمية  األك�  املؤرش 
قطاع  ان  ك�  القطاع.  يف  املتقدم 
كان  تركيا،  يف  الغذائية  املنتجات 
يف  §وا  القطاعات  أرسع  من  واحدا 
تاسيس  منذ  التحويلية  الصناعة 
جانب  اىل  الرتكية.  الجمهورية 
قطاع  يف  الكب�ة  العامة  املؤسسات 
املؤسسات  فان  الغذائية،  املنتجات 
ايضا  تواصل  الحجم  صغ�ة  الخاصة 
§اذج  ويف  وتطورها.  نشاطاتها  م�رسة 
اعتبارا  فانه  للتصدير،  املوجه  التصنيع 
تم  الحايل،  القرن  الث�نينات  من 
اللوائح  يف  مهمة  تغي�ات  إجراء 
وكانت  الخارجية.  بالتجارة  املتعلقة 
قطاع  عىل  تأث�  التغي�ات  لتلك 
التجارة  تحرير  تم  حيث  االغذية 

الزراعية  للمحاصيل  الخارجية 
اعادة  ومع  كب�.  حد  إىل  واالغذية، 
الغذائية  املنتجات  صناعة  تاهيل 
موجهة  تكون  بحيث  تركيا،  يف 
قطاع  فان  املحلية،  االسواق  نحو 
تصاعديا. ميوال  ايضا  اظهر  التصدير 

املالÃة  توف�  اع�ل  ان  وخصوصا، 
من  تزيد   ،Æاألور االتحاد  ملعاي� 
األغذية  قطاع  ملنتجات  التنافسية  القوة 
وصل  األغذية  قطاع  ان  ك�  بعد.  يوما 
االستع�ل  بفضل  قوية  مكانة  اىل 
والتصنيع  التسويق  لتقنيات  املكثف 
التحول  طريق  يف  الجارية  واإلنتاج 
إعطاء  خالل  من  تجارية  عالمة  اىل 
والتطوير  البحث  لنشاطات  األهمية  إيالء 
واإلنتاج  النوعية  الجودة  Éراقبة  والقيام 
اطار  ويف  الحديثة  التكنلوجيا  باستخدام 
اجل  من  الرضورية  الدولية  املعاي� 
املالÃة   Ëتام خالل  من  وجودها  إدامة 
الخارجية.  األسواق  يف  الديناميكية  للقواعد 
§وه  واصل  قونيا،  يف  األغذية  قطاع  وان 
كفرع  مكانه  احتالله  يف  ونجح  املستمر 
التي  التحويلية  الصناعات  فروع  من 
لالستهالك  جاهزة  منتجات  اىل  تتحول 
خالل  من  صالحيته  من  Ïدد  والتي 
عىل  عملية  من  اك�  او  العملية  تطبيق 
ونباتية  حيوانية  مصادر  ذات  الخام  املواد 
الزراعية.  املحاصيل  من  توف�ه  تم  الذي 
أظهرت  التي  قونيا  يف  األغذية  قطاع  وشهد 
املدينة،  انحاء  جميع  يف  متجانسا  توزيعا 
كب�ة  تطورات  األخرى،  القطاعات  عن  دونا 
الخصوص،  وجه  وعىل  األخ�ة.  السنوات  يف 
الدقيق  مثل  الثانوية  القطاعات  فان 
واملكرسات  الحلويات  والسكر 
واملعكرونة  األلبان  ومنتجات  والحليب 
والسميد واألعالف، شهدت تطورا استمر مع مرور 
الوقت. ك� ان املرافق اإلنتاجية التابعة لقطاع 
قونيا.  بلدات  اليوم يف جميع  منرشة  األغذية 

 
 

قطاع األغذية 
يسجل 
ارتفاعا 

يف جميع 
املراحل 

 ...





األرايض الزراعية 
مثمرة
الرتبة 
خصبة

....



ملاذا قونيا ؟ 
تحتل مدينة قونيا مكانة عليا يف قطاع األغذية 
يف تركيا بسبب موقعها الجيوسيايس والجغرايف 

الذي تتمتع به. 
التي  قونيا  مدينة  أرايض  نصف  حوايل  يعترب 
تبلغ مساحتها االج�لية (4.081.351) هكتار، 

أرايض زراعية. 
ان وجود ٪8 من إج�يل املساحة الزراعية يف 
املحاصيل  إنتاج  مساحات  من   7.6٪ و  تركيا، 
من   5٪ و  الحاصدات،  من   10٪ و  الحقلية، 
املدينة يف  اىل تصدر  أدى  قونيا،  الجرارات يف 

القطاع. 
أرًضا صالحة  تعترب  قونيا،  أرايض  ان ٪62 من 
ألف   730 حوايل  ري  املتوقع  من  وانه  للري 
هكتار من ارايض املدينة بحلول عام 2023 . 
ك� ان مناخ وتربة قونيا، تعترب مناسبة لزراعة 
الفواكه، والزراعة الحقلية ، والزراعة العضوية 

وغ«ها من القطاعات الزراعية الفرعية.

القوى العاملة 
املؤهلة

البحث والتطوير 
و 

اإلنتاج 
املدعوم 

باالبتكارات
...
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ك� ان زراعة جميع انواع املحاصيل 
الزراعية يف قونيا، و وجود منظ�ت 

والنقابات،  التعاونية،  (الجمعيات  املزارع 
واالتحادات ...وغ�ها)، واملزارع 

ذو الخربة واملندرج ضمن اإلنتاج الزراعي 
إضافة اىل املوارد الطبيعية التي تتمتع بها، 
تعترب من العوامل املهمة من اجل توسيع 

القطاع.   مظلة 
ان القوة العاملة املجهزة تعترب من العنارص 
البنى  بالتايل فان  األهم يف قطاع األغذية. و 
التحتية لتام تعليم وتدريب القوة العاملة، 
زيادة  ان  ك�  اسرتاتيجية.  أهمية  ذو  تعترب 
املدارس املهنية يف قونيا، وتخرج نحو 8 االف 
ووجود  املدارس،  تلك  من  ع�  كل   180 و 
كليات التعليم الفني والكث� من الجامعات، 
جميعها ليس اال بعض من العوامل اإليجابية 
من  القطاع  احتياجات  تام  ناحية  من 
العثور  فانه ·كن  العامل. إضافة اىل ذلك، 
العاملة  التعليمية  الدورات  من  الكث�  عىل 

يف املجال املهني.    

تتمتع قونيا، مساحات واسعة من اجل  ك� 
 761.461) ومساحة  النبا¿  العلف  انتاج 
اجل  من  الرضورية  املراعي  من  هكتار) 

زيادة الكفاءة والخصوبة 
الرضورية لرتبية املرعى واملاشية. ويف الوقت 

ذاته، 
فان أول منطقة للÆوة الحيوانية املنظمة 
يف تركيا والبالغ مساحتها (210 هكتار)، 

يقع يف قونيأ. 
اىل جانب ذلك فان قونيا تقدم مظلة واسعة 

من اإلنتاج املتنوع من الزراعة العضوية، 
واإلنتاج املعتمد، يف الفرتة التي ·ارس فيها

(111.479) فالح من 31 بلدة تابعة للمدينة، 
نشاطاتهم يف قطاع الزراعة بصورة فعلية. 

ويف الوقت الحايل فان عدد العامل يف 
مجال الزراعة العضوية يف قونيا وصل 

اىل الف و 315،1 فضال عن ان عدد املنتج 
يف 

وكمية  قونيا  يف  العضوية  الزراعة  مجال 
اإلنتاج، يزداد بصورة منتظمة كل عام. 



قونيا 
صاحبة 

أول مرفق 
النتاج السكر السائل 

والوحيد يف تركيا 
...





قطاع األغذية يف تركيا 
واملنسوجات  األغذية  وتصنيع  انتاج  ان 
تركيا،  يف  اسرتاتيجية  بأهمية  تتمتع  التي 
تركيا  يف  الرائدة  القطاعات  ب�  محله  يأخذ 
الخارجية  التجارة  تلبية  نسب  خالل  من 
والتصدير، ومساهمتها يف مجال التوظيف و 

اإلنتاجية.  القيم 
تطورات  تشهد  األغذية،  صناعة  قطاع  ان 
هو  ك�  تركيا  يف  مستمرة  بصورة  وتغي¡ات 
األخ¡ة،  الفرتة  ويف  بارسه.  العا¦  يف  الحال 
الخام  باملواد  املتعلقة  الطلبات  تذبذب  فان 
وتغ¡  مختلفة،  السباب  الغذائية  للمواد 
بذلك،  االغلب  عىل  املصحوب  األسعار 
املحلية  الطلبات  يف  الطارئة  والتغي¡ات 
عىل  يجرب  كان  التي  الفرتة  يف  والخارجية 
فعالية ملوارد  اك±  املثمر وبشكل  االستع�ل 
عىل  شجعت  فانها  املوجودة،  الخام  املواد 
وتحديث  الحديثة  التكنلوجيا  استع�ل 
قطاع صناعة األغذية. إضافة اىل ان األسباب 
التنافسية  القدرة  مراعاة  اىل  أدت  املذكورة، 
األغذية،  وتجارة  الغذائية،  للمؤسسات 
قطاع  يف  األغذية  وسالمة  البيئي،  والوعي 

صناعة األغذية.    
اما الظاهرة األخرى التي امنت تطور قطاع 
األغذية يف تركيا، التقدم بطلب انتاج Àعاي¡ 
االغذية  مرافق  يف  التي  تلك  من  من  اعىل 
املرتبط  والجملة  التجزئة  لتجار  التابعة 

Àفهوم االستهالك والدخل.   

تحتل مكانها 
يف قاة العرشة األوائل 

يف الزراعة 
عىل املستوى 

العاملي 
 .....



 (85% (حوايل  املعتمدة  العضوية  الغذائية 
التي يتم انتاجها من قبل القطاعات الفرعية 
للزراعة العضوية عىل وجه الخصوص، اىل دول 
مختلفة وعىل راسها الدول االوربية. ويف الفرتة 
مهام  عاتقها  عىل  اخذت  تركيا  فان  االخ¡ة، 
اسواق جديدة  اىل  للوصول  مه¤  ممرا  كونها 
من اجل تسويق املنتجات الغذائية، يف الفرتة 
من  الالزمة  الشهادات  توف¡  فيها  يتم  التي 

أجل الغذاء الحالل. 
تعترب تركيا يف يومنا الحارض، القاعدة االقليمية 
الغذائية، ومعالجتها، وتصديرها  املواد  النتاج 
اىل االسواق االوربية ومنطقة الرشق االوسط. 
املصدرة  الدول  ب¶  الثا·  املركز  تركيا  وتحتل 
 500 السنوي  يبلغ حجمها  حيث  للمعكرونة 
العا¾  يف  االول  واملركز  امري¿،  دوالر  مليون 
الدول املصدرة للدقيق واملعجنات حيث  ب¶ 
ان حجم صادرات السنوية لرتكيا من الدقيق 

واملعجنات تبلغ مليار دوالر امري¿.   
السنوات  االغذية يف  الرسيع لسوق  النمو  ان 
االخ¡ة يف بالدنا، اصبح محط اهت¤م الرشكات 
املفتوحة  هيكليتها  من خالل  وذلك  االجنبية 
تركيا  كون  ان  ك¤  الجارية.  التطورات  امام 
واملستجدات  االبتكارات  يتبنى  الذي  البلد 
بشكل رسيع، وكذلك زيادة اهت¤م املستهلك، 
تعترب من العوامل املهمة املؤثرة عىل قرارات 
يف  االستث¤ر  زيادة  بشان  االجنبية  الرشكات 

هذا املجال.    

ان هذا الوضع يث¡ التطورات مع االستث¤رات 
الجارية يف القطاع .

من  واسعة  مظلة  داخلها  يف  تاوي  تركيا  ان 
الخصبة  بالرتبة  Íتعها  عن  فضال  املنتجات 
Ïناخ  Íتعها  خاصية  تحمل  التي  واملناطق 
مختلف. وان %45 من التعداد السكا· لرتكيا، 
يقيم يف املناطق الزراعية و ان مجموع انتاج 

هذه الفئة يبلغ حوايل 13%.  
يف  املؤسسات  عدد  توزيع  اىل  النظر  عند 
الفرعية،  القطاعات  عىل  الغذائية  الصناعات 
انها تشكل %65 منها مؤسسات  فاننا سنجد 
منها  و12%  واملعجنات،  الدقيق  النتاج 
منها  و11%  والخرضوات،  الفواكة  النتاج 
انتاج الحليب ومنتجات االلبان، و%3.5 منها 
منها  و3%  والزبدة،  النباتية  الزيوت  صناعة 
املنتجات  منها صناعة  الحلويات، و1%  انتاج 
اللحومية، و%4.5 صناعة املواد الغذائية الغ¡ 
الكحولية، واملنتجات  مصنفة، املرشوبات غ¡ 
من  حوايل 10%  فان  ذلك  جانب  اىل  املائية. 
املنتجات  من  تتشكل  الصادرات،  اج¤يل 
والÛوة  والزراعة،  واملرشوبات،  الغذائية، 

الحيوانية، واالس¤ك. 
الدول  ب¶  السابع  املركز  تحتل  تركيا  ان 
الزراعية الكربى يف العا¾ من خالل محاصيلها 
الزراعية البالغة 62 مليار دوالر امري¿. وتقوم 
املنتجات  من جميع  يقارب  ما  بتصدير  تركيا 

قطاع حيوي 
يتغذى

 بالتغي�ات 
....
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قطاع االغذية اصبح 
اك�

 قوة بفضل استث�رات 
القطاع الخاص

... 

التعاون القوي الذي 
يتغذى من الذكاء 

املشرتك
... 



تعترب صناعة االغذية واملرشوبات احدى 
القطاعات االك� ديناميكية يف اقتصاد البالد 

من خالل هيكلية التوظيف واالنتاج والتصنيع 
واالستث�ر.  







تحتل قونيا مكانها 
ب� املدن الكربى 
يف تركيا يف قطاع 

االغذية 

قطاع االغذية اصبح 
اك� قوة بفضل 

استث�رات القطاع 
الخاص 

...



التحويلية،  الصناعات  النشطة يف  يف الرشكات 
يف  لالشخاص  التابعة  الرشكات  تتصدر  بين� 
الجملة.  باملفرد/  العاملة  التجارية  الرشكات 
وعندما نقيم املوضوع من الناحية القطاعية، 
االغلب  عىل  تعمل  املساهمة  الرشكات  فان 
تعترب  الدقيق، في�  البقليات وانتاج  يف قطاع 
الرشكات املحدودة نوع الرشكات االك� شيوعا 
االلبان،  ومنتجات  الحليب  انتاج  مجال  يف 

والحبوب.    
احتلت 10 رشكات تنشط يف قونيا مكانها ب¡ 
” املؤسسات الصناعية الكربى الـ 500 يف تركيا 
الصافية  املبيعات  حجم  حسب  واملحددة   ”
قبل  من   2015 لعام  واملعلنة  املنتجات  من 
الغرفة الصناعية يف اسطنبول و ان خمس من 
تلك الرشكات تنشط يف قطاع االغذية. والحال 
بالنسبة لث�¸ رشكات من مجموع 13  ذاته، 
 ” ب¡  مكانها  واخذت  قونيا  يف  تنشط  رشكة 
الثانية   500 الـ  الكربى  الصناعية  املؤسسات 
املبيعات  حجم  حسب  واملحددة   ” تركيا  يف 
 2015 لعام  واملعلنة  املنتجات  من  الصافية 
من قبل الغرفة الصناعية يف اسطنبول. وعند 
الرشكات  ملبيعات  النسبي  التوزيع  اىل  النظر 
حصص  زيادة  يظهر  فانه  السن¡،  ناحية  من 
الرشكات التجارية العاملة باملفرد/ الجملة  من 
الصادرات  يف  اخرى،  جهة  من  واالنتاج  جهة 
خالل السنوات الثالثة االخÅة. ك� ان النتائج 

قطاع االغذية يف قونيا 

يف  االغذية  صناعة  مرافق  تاسيس  ان رضورة 
مكان قريب من املواد الخام، تزيد من اهمية 
تاسيس  فيها  تم  التي  االماكن  يف  تاسيسه 
تكامل (التعاون الصناعي - الزراعي) عمودي 
املحاصيل  منتجي  او  الحيوانات   Îمر مع 
الزراعية حيث تعترب اهم من تاسيسه داخل 
يف  توجد  انه  اىل  اضافة  الصناعية.  املجموعة 
تركيا،  يف  الحبوب  مستودع  تعترب  التي  قونيا 
ومعامل  الحبوب،  معالجة  مرافق  من   Åالكث
الدقيق، ومعامل العلف، ومرافق النتاج بنجر 
للسكر  االربعة  املصانع  مع  وبالتوازي  السكر 
جاء  ما  عىل  الن�ذج  أجمل  من  تعترب  والتي 

ذكره.  
 

مرحلة  نهاية  وحتى  التسعينات  من  واعتبارا 
محل  حل  الخاص  القطاع  فان  الخصخصة، 
قطاع  يف  تدريجية  بصورة  الحكومي  القطاع 
فان  الغذائية،  املنتجات  انتاج  ويف  االغذية. 
مثل  الثانوية  القطاعات  عدا  االغذية  قطاع 
السكر والشاي، تحولت من القطاع العام اىل 

القطاع الخاص بالكامل. 
ان %53 من الرشكات النشطة يف قطاع االغذية 
يف قونيا، تعود اىل االشخاص، بين� %41 منها 
رشكات محدودة، و%6 منها رشكات مساهمة. 
تربز  واملساهمة  املحدودة  الرشكات  ان  ك� 
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املؤسسات املسجلة  تركيا/ قونياالقطاع
 القدرة املثبتة (طن)العدد

596.427  319تركيا

4955.542قونياالشوكوالته

15,49,3الحصة  (%)(180690)

9062.576.354تركيا

1519.032قونيااملكرسات

1,60,7الحصة  (%)  (200819)

582.717.475تركيا

…2قونياالزيوت السائلة

…3,4الحصة  (%)(151219)

68027.482.425تركيا

462.354.131قونياالدقيق

6,88,6الحصة  (%)(110110)

3379.2345تركيا

119.894قونياالحلويات الطرية

33.312,5الحصة  (%)(17049061)

الجدول رقم (1) : منظر قونيا و تركيا عىل اساس القطاعات الفرعية. 

املصدر : جرد اتحاد الغرف والبورصات الرت، 2016. 



1.معالجة اللحوم وتخزينها وتصنيع املنتجات 
اللحومية

*معالجة اللحوم وتخزينها. 
* معالجة لحوم الدواجن وتخزينها.

االغنام  لحوم  من  املصنعة  املنتجات  *تصنيع 
والدواجن. 

والقرشيات،  واملحار،  االسك،  2.معالجة 
والرخويات وتخزينها.

والقرشيات،  واملحار،  االسك،  معالجة   *
والرخويات وتخزينها. 

3.معالجة الفواكه والخرضوات وتخزينها.
* معالجة البطاطا وتخزينها.
* انتاج الفواكه والخرضوات.

يتم   � التي  والخرضوات  الفواكه  معالجة   *
تصنيفها يف مكان اخر، وتخزينها.

 
الحيوانية  والصلبة  السائلة  الزيوت  4.انتاج 

منها والنباتية. 
* انتاج الزيوت السائلة والصلبة. 

مثل  لالكل  الصالحة  الصلبة  الزيوت  انتاج   *
الزبدة. 

5.تصنيع منتجات االلبان
*تصنيع االجبان وادارة معمل االلبان. 

*انتاج االيس كريم. 

ومنتجات  والنشا  النشوية  املنتجات  6.تصنيع 
الحبوب املطحونة. 

والحبوب  الخرضوات  من  املنتجات  *تصنيع 
املطحونة. 

* تصنيع املنتجات النشوية والنشا. 
7.انتاج املعجنات والفطائر املطبوخة باالفران. 
الطازجة  واملنتجات  الطازج،  الكيك  *تصنيع 

املصنعة يف املخابز، والخبز. 
*تصنيع الكيك الصالح ملدة طويلة، واملنتجات 
املخابز،  يف  واملصنعة  طويلة  ملدة  الصالحة 

وتصنيع البسكويت، والبقسط. 
املعكرونة،  امثال  من  املعجنات  *تصنيع 

والشعرية، والكسكيس وغ³ها. 

8.تصنيع املواد الغذائية االخرى
*تصنيع السكريات. 

*تصنيع الكاكاو، و الشوكوالته ، و السكاكر. 
*معالجة الشاي والقهوة. 

*تصنيع التوابل، والصلصات، والخل، والبهارات 
االخرى. 

*تصنيع الوجبات الجاهزة. 
وصناعة  املتجانسة  الغذائية  *املستحرضات 

اغذية الحمية. 
* معالجة املواد الغذائية االخرى التي � يتم 

تصنيفها يف مكان اخر. 
9.انتاج العلف الحيوا¼ الجاهز 

للحيوانات  الحيوا¼  العلف  وتصنيع  *انتاج 
املوجودة يف املزارع. 

للحيوانات  الحيوا¼  العلف  وتصنيع  انتاج   *
االليفة. 

27
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ادناه: 





امكانيات 
قطاع االغذية 
يف قونيا تزداد 

يوما بعد يوم يف 
السوق 

املحيل والدويل 



منتجات االلبان
*الحليب املعقم، والزبدة، وج� الشيدر، وج� 

املاعز، والل� الزبادي، والج� الرائب، الج� 
االبيض، وااليس كريم .. وغها.  منتجات 

اللحوم
*تصنيع الكفتة، والبسطرمة، والسجق، 

والسالمي، والتجميد املفاجئ، وتقطيع اللحوم، 
واملسلخ.. وغها

معالجة املنتجات النباتية – البقليات
*نخل البقليات وتعليبها. 

*رقائق البطاطا، وكوكيز البطاطا، ودقيق 
البطاطا، والدقيق الخام. 

*معلبات الفواكه والخرضوات (£ا فيها معجون 
الط¨طم، وهريس الط¨طم). 

*هالم مصنع الخرضوات والفواكه، £ا فيها 
الدبس، واملرª، وقمر الدين. 

*املنتجات املصنعة من النباتات الطبية 
والبهارات والتوابل. 

*االرز، ودقيق االرز، وهريس االرز، ومسحوق 
االرز. 

*املستخلصات النباتية وملحقاتها، والصمغ، 
واملواد املثخنة، واملواد البكتية (£ا فيها 

مركز الكوال، ومستخلص الشع، وعسل عرق 
السوس). 

الزيوت النباتية
*زيوت عباد الشمس.*زيوت الذرة. 

*والزيوت النباتية االخرى الصالحة لالكل (£ا 
فيها الصويا، والسمسم، والخشخاش، القطن، 
والبندق، و بذور اللفت، والخردل ...وغها).

منتجات الحبوب – املعجنات والفطائر والدقيق
*منتجات الطحن والدقيق : 

*تصنيع منتجات الحبوب املطحونة، والسميد، 
والدقيق، والنخالة.  *انتاج الخبز. *الرقائق.
*انتاج املعجنات والفطائر. *انتاج البقالوة 

والبورك. 
*املعكرونة.

*الشعرية، والكسكيس واملنتجات املشابهة (£ا 
فيها املجمدة او املعبئة). *البقس¨ط. 

*املنتجات مثل البسكويت، والويفر، ومخروط 
االيس كريم، والحالوة الورقية.  

*حلويات العجينة املقاومة وعد¿ة الطعم (£ا 
فيها الرقائق، والبقالوة، والقطايف بدون قطر، 

وسواء ان كانت مطبوخة او غ املطبوخة).  
منتجات الحبوب – املعجنات والفطائر والدقيق

*منتجات الطحن والدقيق : 
*تصنيع منتجات الحبوب املطحونة، والسميد

والدقيق، والنخالة. 
*انتاج الخبز.  *الرقائق.

*انتاج املعجنات والفطائر. 
*انتاج البقالوة والبورك.  *املعكرونة.

(£ا  املشابهة  واملنتجات  والكسكيس  *الشعرية، 
فيها املجمدة او املعبئة).  *البقس¨ط. 

ومخروط  والويفر،  البسكويت،  مثل  *املنتجات 
االيس كريم، والحالوة الورقية.  

(£ا  الطعم  وعد¿ة  املقاومة  العجينة  *حلويات 
قطر  بدون  والقطايف  والبقالوة،  الرقائق،  فيها 

وسواء ان كانت مطبوخة او غ املطبوخة).  
السكر والسكريات

الشمندر  من  والسكر  السكر  منتجات  *تصنيع 
او املنتجات التي سيتم الحصول عليها بتصفيتها 

(انتاج السكر السائل ودبس السكر). 
*مكعبات السكر، ومسحوق السكر. 

*راحة الحلقوم. 
*جزرية. *بيش¨نية.

*الحالوة الطحينية.  *الكريم كراميل. 
*حالوة كوز.

*معالجة السمسم، وحالوة الطحينة والطحينة.
قونيا،  (سكريات  السكر  ورقاق  *السكريات 

والبونبوÄ وغها). 
*العسل الصناعي، وكاراميال، وغها. 

الشوكوالته
الشوكوالته   تتضمن  التي  الحلويات  *انتاج 

والكاكاو. 
 .Æسكريات الكوكول*

الكاكاو،  ومهروس/عجينة  الكاكاو،  *مسحوق 
ومنتجات زيتوت الكاكاو. 

التي ¿كن وضعها عىل  املرنة  الكاكاو  *منتجات 
الخبز وغها.  املكرسات

عىل  املعالجة  الصلبة  القشور  ذات  *املكرسات 
...الخ . ومنتجات الفواكه  شكل محمص ومملح 
املهروسة ومسحوقة (املصنعة بطريقة الطهي). 

املحمص،  والحمص   ،Äالسودا الفول  *تصنيع 
وبذور دوار الشمس ..وغها. 

الجدول رقم (2) : املجموعة االنتاجية يف قطاع االغذية يف مدينة قونيا

ان املنتجات املتنوعة واملصنعة من قبل صناعة االغذية يف قونيا، هي 
كالنحو التايل : 30









صناعة منتجات املعجنات :
الفطائر  قبيل  من  الغذائية  املواد  ان 
من  تعترب  والخبز،  واملعكرونة  واملعجنات 
عادات االستهالك التي ال �كن االستغناء عنها 
من قبل الشعب الرت�. وعليه فان تصنيع تلك 
املنتجات تحتل مكانة خاصة لدى الشعب. و 
يعرف ان انتاج املعجنات، احدى اقدم الفروع 
الصناعية املعتمدة عىل الزراعة يف تركيا. ك� 
الرتكية يف  ان مدينة قونيا تتصدر بقية املدن 
قطاع انتاج املعجنات. اذ يتم توزيع املعجنات 
عرب  املستهلك  اىل  قونيا  يف  املصنعة  والفطائر 

تجار الجملة او املوزع¯ او الوكاالت.   

ك� انه من الشائع يف قونيا تصنيع املنتجات 
الرئيسية مثل انتاج النخالة، والدقيق، والسميد، 
والكسكيس، والشعرية، واملعكرونة، ومنتجات 
الحبوب املطحونة، وتصنيع البورك، والبقالوة، 
وانتاج الكيك، والبسكويت، والرقائق، وتصنيع 
توزيع  اىل  اضافة  فانه  اىل جانب ذلك  الخبز. 
اىل كافة انحاء تركيا واستهالكها، فانه يف الوقت 

ذاته يتم تصديره اىل الكث¹ من دول العا·.

تشكل  قونيا  يف  املعجنات  صناعة  قطاع  ان 
%8.6 من القدرة املثبتة واملؤسسة للمعجنات 
ناحية  من  مرموقة  مكانة  يحتل  تركيا،  يف 

التوظيف واليد العاملة.
مجموعة الحلويات والشوكوالته:

بصورة  تعتمد  التي  الشوكوالته   قطاع  ان 
الخام،  املواد  توف¹  يف  الخارج  عىل  مكثفة 
مدينة  القتصاد  بالنسبة  بالغة  اهمية  يحمل 
يف  الشوكوالته   قطاع  ضمن  ويعمل  قونيا. 
قونيا، 49 مؤسسة مسجلة ويشكل نحو 9.3% 
من اج�يل القدرة املثبتة واملؤسسة يف تركيا. 
ك� يتمتع قطاع الشوكوالته  يف قونيا بامكانية 

وقدرة كب¹ة ليس من ناحية االسواق املحلية 
الخارجية عىل  االسواق  ناحية  من  واÈا  فقط 

وجه الخصوص. 
احداها  للسكر  مصانع  اربع  قونيا  يف  وتوجد 
جومرا،  يف  االخريات  بين�  املدينة  مركز  يف 
بتلبية  املصانع  تلك  وتقوم  وايلغ¯.  واريغيل، 
وعند  السكر.  من  البلد  احتياجات  من   34%
السكر  ملنتجات  الخارجية  التجارة  اىل  النظر 
املدن  ب¯  مكانها  تحتل  قونيا  فان  تركيا،  يف 

الخمس االوائل. 
املنتجات  تصنيع  يتم  فانه  ذلك  جانب  اىل 
التقليدية ايضا من خالل ارشطة االنتاج التي 
انتاج  ملرافق  متتابعة  بصورة  تاسيسها  تم 
والحلويات  والحلويات  السكرية  املنتجات 
الصلبة يف القطاع. ك� انه يتم تصنيع حالوة 
الطحينة املطعمة بالفستق العنتاÐ، والسادة، 
الواردة  الطلبات  حسب  والبندق  وبالكاكاو، 
اما  مختلفة.  واحجام  وبأوزان  االسواق  من 
تصنع مطعمة  فانها  الحلقوم،  لراحة  بالنسبة 
وماء  والسادة،  والبندق،   ،Ðالعنتا بالفستق 
والسمسم،  واملشمش،  والنعناع،  الورد، 
واملطعمة  املاء،  علك  ونكهة  الرمان،  وبنكهة 
و  بالشوكوالته  املغلف   Ðالعنتا بالفستق 
اضافة  بالشوكوالته  املغلف  بالبندق  املطعمة 
البيضاء،  الطحينية  عىل  العثور  �كن  انه  اىل 
اما  بوزك¹،  طريقة  عىل  السمراء  والطحينية 
في� يتعلق بالسمسم، فانه يتم انتاج سمسم 
ابيض، وسمسم السميط، والسمسم املستعمل 

يف الكيك، والبسكويت املطعم بالسمسم. 
   

ومن جهة اخرى، تعترب الشوكوالته ، والحلويات 
التي تحتوي عىل الكاكاو، وسكريات الكوكول¯، 
ومنتجات الكاكاو اللينة التي �كن عىل الخبز 
وعجينة/مهروس  الكاكاو،  ومسحوق  مثال، 
زيوت  عىل  تحتوي  التي  واملنتجات  الكاكاو، 
من  والكاراميال،  الصناعي،  والعسل  الكاكاو، 
املجموعة  هذه  ضمن  تندرج  التي  املنتجات 
والتي تعترب يف الوقت ذاته من فروع االنتاج 

املهمة يف قونيا ....

املجموعات االنتاجية حسب القطاعات 
الفرعية 
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الحلويات  مجموعة  فان  ذلك،  جانب  اىل 
من  واسعة  مظلة  عىل  تحتوي  السكرية، 
املنتجات التي تشمل انواع الوجبات الخفيفة 
والبسكويت  والويفر،  والكيك،  اململحة، 
املطعم بالكث� من املذاقات املختلفة املصنعة 
وان  الكليكوز.  رشاب  استع�ل  عن  بعيدا 
اسواق  اىل  تسويقها  يتم  التي  املنتجات  تلك 
االسواق  يف  توزع  فانها  الخفيفة،  الوجبات 
عن  فضال  تركيا  داخل  املتواجدة  املحلية 
الدول االوربية، ومنطقة الرشق  تصديرها اىل 
املتحدة  االسيوية، والواليات  االوسط، والدول 
االمريكية، والدول االفريقية. ومن جهة اخرى، 
يف  والنشطة  املسجلة  املؤسسات  ثلث  فان 
تركيا،  يف  املتواجدة  اللينة  السكريات  انتاج 
بـ 1/8  تتمتع  املدينة  ان  توجد يف قونيا. ك� 

اج�يل القوة اإلج�لية املؤسسة.  
 

طن   493.748 انتاج  تم   : البطاطا  مجموعة 
االج�لية  مساحتها  ارض  يف  البطاطا  من 
ومن  قونيا.  يف   2015 عام  خالل    126.780
خالل هذا االنتاج فان قونيا تكون قد قامت 
من  تركيا  انتاج  اج�يل  من   10.4% بتلبية 
يف   Åالثا املركز  احتلت  فانها  وعليه  البطاطا، 
مدينة  ان  اىل  اضافة  تركيا.  يف  البطاطا  انتاج 
قونيا التي تعترب صاحبة الكلمة املسموعة يف 
الكث� من املنتجات مثل بنجر السكر، والقمح، 
يف  واثقة  بخطى  تقدمها  تواصل  والشع�، 
انتاج  يف  التجارية  العالمة  تكون  ان  طريق 
البطاطا الذي زاد من جودته وكمية محاصيله. 
قونيا  فان  املتطورة  الصناعة  واىل جانب  هذا 
التي تواصل تقدمها يف املجال الزراعي، تقوم 
الرشق  منطقة  اىل  البطاطا  رقائق  بتصدير 

االوسط بصورة خاصة.

بشان  املحظوظة  الدول  من  تعترب  تركيا  ان 
املواد  تعترب  التي  الزراعية  املحاصيل  انتاج 
املحاصيل  مثل  املكرسات  لصناعة  الخام 
الزراعية االخرى وذلك بفضل مناخها وظروفها 
تركيا،  وتنتج  بها.  تتمتع  التي  الجغرافية 
عند  تنوعا   Óواالك مذاقا  االفضل  املكرسات 
 .Ôالعا يف  املنترشة  االخرى  بالدول  مقارنتها 
وتواصل قونيا مساه�تها يف قطاع املكرسات 
املختلفة  املنتجات  من خالل معالجة وتنويع 
الرشكات  ان  ك�  يوم.  بعد  يوما  تزداد  حيث 
Õكنها  وضع  اىل  وصلت  القطاع،  يف  النشطة 
القيام بانتاج منتجات ذات جودة عالية فضال 
من  حديثة  مرافق  اىل  مرافقها  تحويل  عن 
بها.  قامت  التي  الجديدة  االستث�رات  خالل 
الحاصلة  الرشكات  عدد  زيادة  ان  اىل  اضافة 
الجودة  وذات  الصحي  االنتاج  وثيقة  عىل 
العالية، ادى اىل تعزيز مكانة القطاع اكÓ من 

ذي قبل.     
الحلويات  تطعيم  فان  الخصوص،  وعىل وجه 
باملكرسات، ادى اىل انتشار استهالك املكرسات 
بÙ الشباب. ك� ان الحمص املحمص الطبيعي 
Úاما والخايل من املواد املضافة، احتلت مكانها 

بÙ منتجات قونيا االكÓ اقباال.    
يف  رسيعا  تطورا  سجلت  قونيا  ان  اىل  اضافة 
السنوات االخ�ة بشان شبكة املبيعات باملفرد 

والجملة، وتعليب، ومعالجة املسكرات.   
     





االرايض 
الواسعة
مناسبة 
لجميع 

انواع 
االنتاج

 ... 



التجارة الخارجية لقطاع االغذية 
يف قونيا

املنتجة  الحبوب  كمية  من مجموع  ان 10% 
املدينة  ان  ك�  قونيا.  يف  تنتج  تركيا،  يف 
وانها  والدقيق  امللح،  انتاج  يف  الرائد  تعترب 
للملح.   تركيا  احتياجات  من   65% تلبي 
املعالجة،  والخرضوات  الفواكه  تصدير  يتم 
النباتية  واملنتجات  الحيوانية،  واملنتجات 
اية  تحت  ودرجها  تصنيفها  يتم   � التي 
خالل  قونيا،  يف  االغذية  قطاع  يف  مجموعة 
 100 حوايل  £عدل  االخ¥ة  الخمسة  االعوام 
 50 وحوايل  سنويا،  امري©  دوالر  مليون 
املطحونة،  الحبوب  من  امري©  دوالر  مليون 
الكاكاو  من  امري©  دوالر  مليون   50 وحوايل 
مليون   5.5 وحوايل  الحلويات،  والسكريات/ 
دوالر امري© من الزيوت النباتية والحيوانية. 
وتتمتع صادرات املنتجات الغذائية بامكانيات 
الدخل  ذات  الجديدة  الدول  يف  كب¥  سوق 
املتوسط املتواجدة يف امريكا الجنوبية، والرشق 
االد¼ اضافة اىل دول البلقان، والقوقاز، واسيا 
االوسط.  الرشق  ومنطقة  وافريقيا،  الوسطى، 
وكوريا  اندونيسيا،  فان  ذلك،  جانب  اىل 
وفيتنام،  وبنغالديش،  وماليزيا،  الجنوبية، 
ودول امريكا الجنوبية، يعتربون بالنسبة لقونيا 
اسواق جديدة للتصدير. اضافة اىل ذلك، فان 
قونيا اكتسبت اسواق جديدة من ضمنها دول 
البيض  تقييم منتجات  الرشق االوسط بهدف 
جيد.   بشكل  العالية،  االنتاجية  القدرة  ذات 
ان قطاع انتاج االغذية يف قونيا، تقوم باالنفتاح 
من  يوم  بعد  يوما  تزداد  اسواق جديدة  عىل 
اجل  من  الجديدة  االسواق  تحديد  خالل 
االسواق  حسب  املنتجات  وتنويع  التصدير، 
التي تحديدها، والقيام باع�ل تقييم الطلبات.  

فرنسا 

هولندا 

املانيا

إيطاليا

ايرلندا 

بريطانيا

الدÉارك 

اليونان

اسبانيا

بلجيكا 

الÊويج

السويد

النمسا 

سويرسا

ليتوانيا 

بولندا 

جمهورية التشيك

رومانيا 

بلغاريا

االلبان

الجدول رقم (٣) : الدول املستوردة ملنتجات 
االغذية املصنعة يف قونيا 

املصدر: مؤسسة االحصاء الرتكية. 
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التطبيقات التشجيعية لالستث�ر يف قطاع 
االغذية 

ان االنظمة التشجيعية لالستث�ر واملطبقة يف 
بالدنا 

هي كالنحو التايل : 

تشمل  العامة:  التشجيعية  *التطبيقات 
التطبيقات 

الجارية  االستث�رات  العامة،  التشجيعية 
حسب 

دون  والثابتة  الدنيا  االستث�ر  وقيمة  القدرة 
االخذ بنظر االعتبار املنطقة، وعدا االستث�رات 
اجل  من  املحددة  الرشوط  تستويف  ال  التي 

االستفادة من 
التطبيقات التشجيعية او الخارجة عن نطاق 

التشجيع. 

* التطبيقات التشجيعية االقليمية:
التطبيقات  ضمن  املدعومة  القطاعات  ان 
التشجيعية االقليمية، يف كل مدينة من املدن، 

فانه يتم 
تحديده حسب حجم املؤسسة االقتصادية 

وقدرة املدن. اىل جانب ذلك، فان حجم 
املساعدات تختلف باختالف مستوى التطور 

يف املنطقة.   

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 توف· 

الدعم املقدم يف املنطقة الخامسة أيضا.

التطبيقات التشجيعية لالستث�رات الكب·ة : 
ان التقارير تظهر بان االستث�رات الكب·ة 
يف قطاع االغذية ال محل لها يف التطبيقات 

التشجيعية. 
لالستث�رات  بالنسبة  التشجيعية  التطبيقات 

االسرتاتيجية :
لتصنيع  املوجهة  االستث�رات  تقييم  يتم 
املنتجات او البضائع الثانوية املعتمدة بشكل 

كب· عىل 
االست·اد، ضمن التطبيقات التشجيعية 

لالستث�رات الكب·ة. 
ويف هذا االطار فانه تم تحديد املعاي· 

الرضورية من اجل تامÀ االستث�ر املدعوم، 
عىل النحو التايل: 

يف حال ان كان الحد االدÂ لقيمة االستث�ر
 50 مليون ل·ة تركية، 

*يف حال ان كان القدرة االنتاجية االج�لية 
للمنتج موضوع االستث�ر داخل البالد، اقل 

من حجم االست·اد،
املؤمنة  املضافة  القيمة  كانت  ان  حال  *يف 

باالستث�ر، 40%، 
*يف حال ان كانت القيمة االج�لية لالست·اد 

 50 تصنيعه،  سيتم  الذي  باملنتج  املتعلقة 
مليون 

دوالر عىل االقل اعتبارا من السنة االخ·ة.    
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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 

الجمركية
يوجديوجديوجديوجديوجد

خصم 
الرضائب

يوجديوجديوجديوجد

دعم  قسط 
التأم� 
ألسهم 

صاحب 
العمل

يوجديوجديوجديوجد

تخصيص 
مكان 

االستث�ر

يوجديوجديوجديوجد

اسرتداد 
رضيبة 
القيمة 

املضافة **

يوجد

الجدول 4: عنارص دعم االستث�ر *

عنارص الدعم املقدمة لالستث�رات يف إطار هذه التطبيقات؛

* ال يتم تضم� دعم الفائدة ودعم قسط التأم� (حصة العامل) واسرتداد رضيبة القيمة 
املضافة غ� املطبقة يف املنطقة االستث�رية الثانية ، ²ا يف ذلك قونيا.

** استث�رات إسرتاتيجية بقيمة استث�رية ثابتة تزيد عن 500 مليون ل�ة تركية
يف التطبيقات التشجيعية االقليمية، تم تحديد  القيمة االد¹ الثابتة لالستث�ر يف املنطقة 
الثانية التي تندرج قونيا من ضمنها، بـ مليون� ل�ة تركية وما فوق عن كل قطاع. اما يف 

التطبيقات التشجيعية لالستث�رات الكربى، فقد تم تحديد القيمة االد¹ الثابتة لالستث�ر،بـ 
50 مليون ل�ة تركية وما فوق، وتختلف تلك حسب القطاع. وبالنسبة لالستث�رات 

االسرتاتيجية، فان قيمة االستث�ر الثابت االد¹
فيبلغ 50 مليون ل�ة تركية.  



الداعمة  التطبيقات  ملحتوى  بالنسبة  اما 
كالنحو  فهي  قونيا،  يف  املطبقة  لالستث�رات 

التايل : 
االستثناء من رضيبة القيمة املضافة : يف اطار 
من  االعفاء  سيتم  فانه  التشجيعية،  الوثيقة 
دفع رضيبة القيمة املضافة بالنسبة للمعدات 
والتي  باالستث�ر  املتعلقة  والبضائع  واملكائن 
البالد  داخل  من  كان  ان  سواء  تامينها  سيتم 

ام خارجها.   
االعفاء من رضيبة الج�رك : يف اطار الوثيقة 
التشجيعية، فانه سيتم االعفاء من دفع رضيبة 
الج�رك بالنسبة للمعدات واملكائن والبضائع 
تامينها سواء  باالستث�ر والتي سيتم  املتعلقة 

ان كان من داخل البالد ام خارجها.   
التخفيضات الرضيبية : وتعني تطبيق تخفيض 
تصل  حتى  والدخل  املؤسسات  رضيبة  يف 
بالنسبة  املحدد  املستوى  اىل  املضافة  القيمة 

لالستث�ر.  

دعم لحصة رب العمل بشان قسط التام©: 
يف اطار الوثيقة التشجيعية، فان الوزارة تقوم 
بدفع جزء من حصة رب العمل بشان قسط 

التام© الواجب دفعها من اجل توظيف املزيد 
االد³  الحد  يقابل  والذي  االستث�ر،  لصالح 

لالجور. 
تخصيص موقع االستث�ر : يتم تخصيص 
موقع االستث�ر يف اطار املبادئ واالسس 

املحددة من قبل وزارة املالية لصالح 
االستث�رات الحاصلة عىل الوثيقة التحفيزية. 

إعادة رضيبة القيمة املضافة: يتم إعادة 
رضيبة القيمة املضافة التي تم جبايتها ضمن 

نفقات البناء – املبنى املنجز يف اطار 
االستث�رات االسرتاتيجية التي تفوق قيمة 
االستث�ر الثابت الـ 500 مليون لÂة تركية. 

قطاع  يف  لالستث�ر  التحفيزية  الوثيقة  ان 
االغذية 

املمنوحة من قونيا، تحدد توجه االستث�ر 

تاريخ بدء االستث�ر

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 االستث�ر 
25202015النسبة (%)

تحفيض الرضيبة

النسبة (%)
60555040

دعم قسط التأم�

لصاحب العمل

(السنة)

533-

كافة االستث�رات التي ستستفاد من الحوافز اإلقليميةتخصيص موقع االستث�ر

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

االعفاء من

الرسوم الجمركة
االستث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيز

الحد األد¤

لالستث�ر االقليمي

 2.000.000لÂة  
تركية

الجدول 5: نظام دعم االستث�ر يف قونيا (املنطقة الثانية)







الجدول رقم (6) : الوثيقة التحفيزية لالستث�ر يف قطاع األغذية يف قونيا  املصدر : معطيات 
وزارة االقتصاد، 2016. 

الجدول رقم (6) : الوثيقة التحفيزية لالستث�ر يف قطاع األغذية يف قونيا املصدر : معطيات وزارة 
االقتصاد، 2016. 

201320142015السنة/ املوضوع

9138 عدد الوثائق التحفيزية

 مجموع االستث�رات الثابتة (ل�ة 
تركية)

136.985.997278.514.53270.431.000

 است�اد املكائن – املعدات (ل�ة 
تركية)

37.562.69061.617.51312.173.456

517531187 مجموع العامل£

وعىل أساسه، فانه تم توظيف 531 شخص يف القطاع نتيجة االستث�رات البالغة قيمتها حوايل 
278.5 مليون ل�ة تركية حيث تم منح ما مجموعه 13 وثيقة تحفيزية يف قطاع األغذية خالل 

عام 2014. 
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مميزات القطاع 

ان التطورات التكنلوجية التي يتم متابعتها 

قونيا  من  تجعل  التي  األسباب  ب�  ومن 
الخام  املواد  معروفة يف قطاع األغذية، موارد 
الواسعة،  املنتجات  ومظلة  بها،  تتمتع  التي 
والتطورات التكنولوجية التي تتم متابعتها عن 

كثب يف تنوع اإلنتاج.

قا�عىل  قطاعي  �خزون  تتمتع  التي  قونيا 
املايض، نجحت يف ان تتميز دونا 

عن غ¤ها من خالل تسهيل تام� اليد العاملة 

والجيل الفتي، وصناعة الجزء األكرب 

من أدوات االلية الزراعية التي تحتاجها 

املنطقة، يف املنطقة ذاتها، ونهج ريادة 

األع±ل والتطورات املهنية يف إدارة 

األع±ل.  

ان الرشكات النشطة يف هذا القطاع ، 

تركز عىل العمليات اللوجستية ، والبحث 

والتطوير واالبتكار وتقوم بذلك من خالل 

رشاء املعدات او املكائن الحديثة والقيام 

بتحسينها أو تكييفها ضمن هيكلية الرشكة.

عدد  فيها  يزداد  التي  الفرتة  يف  فإنه  وبالتايل، 
يف  املنتجات  وجودة  واإلنتاجية  العامل� 

الرشكات، تقل التكلفة. عالوة عىل ذلك، فان 
تجارية  عالمات  لديها  الرشكات  من   ٪  95

مسجلة و 15 ٪ لديها براءات اخرتاع.

ومن ب� املزايا التي تتمتع بها قونيا، 

قربها من أسواق التصدير املحتملة من 

خالل دعم القطاع من ناحية حجم وجودة 

اإلنتاج الزراعي، وتنمية األرايض ضمن 

جهود توحيد األرايض، وانتشار أنظمة 

إدارة الجودة املتطورة (ISO ، ونظام 

تحليل املخاطر ونقاط التحكم الحرجة، 

وامل±رسات الزراعية الجيدة ...وغ¤ها)، 

واثارة طلب البحث الكفوء يف املجال 

الزراعي.  

ك± ان اهت±م راس املال األجنبي للقطاع 

وقونيا، تامن إمكانية التنفيذ الرسيع للتوجه 

نحو الرشاكة واملجموعة والتنظيم القطاعي.    









قونيا 
من اجل 

االستث�ر، 
الن 

...
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قونيا

الرئيسية بشان املواد الغذائية يف قونيا، 
يبدو متوافًقا للغاية. وتقدم مدينة 

قونيا فرصة كب�ة للمستثمرين 
املحتمل� ألسباب مثل القدرة 
للوصول اىل االسواق املحتملة 

والقا�ة من الناحية الجغرافية، 
والقدرة عىل حشد األسواق املحلية 

والدولية املحتملة، والنهج املبتكر 
و know-how القائم، وكفاءة 

مدخالت اإلنتاج.

ان قونيا تعترب مستودع تركيا للقمح. 
اذ ان مدينة قونيا تقوم بانتاج نسبة 15% 

من الحبوب املنتجة يف تركيا، 
وبانتاج %31 من بنجر السكر. اضافة 
اىل املساحات الزراعية الواسعة التي 

تتمتع بها قونيا، فانها تحتل يف الوقت ذاته 
املركز االول يف تركيا من حيث انتاج الجزر، 

والفاصوليا اليابسة، والكرز، والتوليب، 
وعباد الشمس، و بنجر السكر، و القمح، 

والشع�. اىل جانب ذلك، فان الزراعة تشكل 
نسبة %40 من الدخل الصايف السنوي 

وان %75 من السكان يعمل يف مجال الزراعة، 
وصيد  االسÆك،  وصيد  املاشية،  وتربية 

الحيوانات، والغابات.    

ان االنتاج الزراعي السنوي يف قونيا، 
يفوق الـ 10 مليارات ل�ة تركية. وعليه 

فانه يعترب املنتج الزراعي االكرب يف تركيا. 
(ان املنتجات الزراعية تشكل %16 من 

صادرات قونيا )
اما يف انتاج اللحوم الحمراء فان قونيا تحتل 
املركز الثاÌ، اضافة اىل املركز الثاÌ يف اعداد 

االغنام، واملركز االول يف عدد املوايش. اىل 
جانب ذلك فان قونيا تحتل املرتبة االوىل يف 

انتاج الحليب. اما يف انتاج بيض الدواجن، 
فان قونيا تحتل املركز الثاÌ، اضافة اىل ان 
املدينة تلبي %11.66 من االنتاج يف تركيا.
اىل جانب ذلك فانه Ðكن القيام باستثÆر 
يف قطاع األغذية يف قونيا، يف مجال صناعة 

املنتجات الصناعية من قبيل الديزل الحيوي، 
والزيوت النباتية الصناعية املستخدمة يف 

مجال الصناعة القا�ة عىل الزراعة، الزيوت 
السائلة، والزيوت النباتية، وانتاج األغذية 

املجمدة، واملجففة، واملعبأة ، واألغذية 
املعلبة. 

ان مدينة قونيا توفر فرص لالستثÆر يف قطاع 
األغذية من خالل املزايا التي تتمتع بها من 

قبيل Øتعها ×ظلة واسعة من املنتجات فضال 
عن األنظمة التشجيعية والتحفيزية واليد 
العاملة، والتكنلوجيا الحديثة، وانخفاض 

تكاليف النقل املرتبطة بسهولة الوصول إىل 
األسواق املحلية والخارجية، ووفرة املواد 
الخام الرخيصة (إمكانية التام� املنتظم 

لجميع مدخالت اإلنتاج تقريبًا)، وإمكانية 
رشاء منتج� اثن� يف السنة. 

ان التوازن الظاهر ب� االست�اد 
والتصدير عىل أساس املنتجات



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  قونيا-كرمان 

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 
الف كم، و يشكل الجزء لعابر 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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أنقرة

اسطنبول

ازم� 

أنطاليا
مرسین






