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يعترب إنشاء مراكز إنتاج جديدة يف األناضول من 

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

يف  ألقتها  التي  الخطوات  بفضل  و  التصنيع. 

مركزا للتصنيع والتجارة معروف عامليا، و هي 
الرشكات  املثالية من خالل  املدن  واحدة من 

واملناطق  والجامعات  العلمية  و  الحديثة 
الدويل. املعارض  ومركز  املنظمة  الصناعية 

والسالم  التاريخ  من  عليه  الحاصلة  الثقايف 

فلسفة  والتضامن  الوحدة  تَعترب  حيث 
املجاملة  و  التواضع  فيها  َحكم  قد  و  للحياة 

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

قونيا التي تصدر املدينة اىل 178 دولة و التي 

%0.03 عام 2001، ما يعادل 100 مليون دوالر، 
زادت من قدراتها بنسبة %2.000 يف السنوات 

حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،  مليار   2 اىل 
.1%

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

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

 ،دحاو عاطق نم ًالدب ةفلتخملا تاعاطقلا
قونيا  يف  للصناعة  الدولية  املنافسة  تؤمن 
أقل  بتكلفة  جودة  ذات  منتجات  تقدم  و 

و  السيارات  غيار  قطع  و  األثاث  و  املكائن 
و  واملصاعد  املركبات  ومعدات  البالستيك 
الزراعية. اآلالت  و  األحذية  و  املنسوجات 

الرتاث التاريخي والثقايف و امليزات الجغرافية 

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

سلجوق أوزترك
غرفة تجارة قونيا

رئيس مجلس اإلدارة
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نظرة عامة

البالستيك  نوع�:  يتألف من  الذي  البالستيك 
انتاجه  يتم  الحرارية،  واللدائن  الحراري 
باستخدام الهيدروكربونات التي يتم الحصول 
عليها من املصادر الطبيعية مثل الغاز الطبيعي 
والنفط. البالستيك الحراري ينعم عند تسخينه، 
ويقىس عند الربودة. اما اللدائن الحرارية فال 
تتغ£ ¢جرد أن يتم تشكيلها. تستخدم املواد 
شكل  يف  تكون  أن  ¦كن  التي   ، البالستيكية 
مسحوق، حبيبات، قرش ومحلول يف مختلف 
مجاالت الحياة الحديثة ، بدءا من األلعاب إىل 
األجهزة الكهربائية و املنزلية واألجهزة الطبية 

و التعبئة.

والخفيفة  املتينة  البالستيكية  املواد  تتمتع 
اسعارها  ¢يزة  االستخدامات  ومتعددة  الوزن 
عىل  تقييمها  عند  املوارد  توفر  و  املناسبة 
السلع  قطاع  تقسيم  ¦كن  الحياة.  مدى 
هي:  و  فرعية   قطاعات   5 اىل  البالستيكية 
املرنة  التعبئة   ، البالستيكية (3917)  االنابيب 
و  (الرشيحة)  اللعب  مجموعات   ،  (3923)
 ،  (3924) املطبخ   Åأوا  ،  (9508) األلعاب 
تتألف  التي  و   ،(3923) البالستيكية  العبوات 
التي  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  من 
تستخدم يف العديد من املجاالت. وقد شهدت 
تركيا و العاÉ تقدما يف انتاج و تصدير السلع 

البالستيكية من خالل ميزاتها املتعددة.

البالستيكيات
يف

حياتنا
...
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تقوم الرشكات العاملة يف هذا القطاع بانتاج 
و  األبواب  لصناعة  خاصًة  الالزم  البالستيك 
و  لوائح  و  أغطية  من  البالستيكية  النوافذ 
للنوافذ و تصنيع  أنابيب و تشكيالت جانبية 
و  (األكياس  البالستيكية  التغليف  مواد 
...الخ)  البالستيكية  الصناديق  و  الزجاجات 
وتصنيع منتجات املطاط ، تصنيع مواد البناء 
البالستيكية وغ¡ها من املنتجات البالستيكية.
تزيد أنشطة املنتج£ لزيادة جودة املنتجات 
االستث¦رات  سي¦  وال  قونيا،  يف  البالستيكية 
م¦  والتكنولوجيا  والتطوير  البحث  مجال  يف 
للمنتجات  املضافة  القيمة  زيادة  اىل  يؤدي 
يتم  أخرى،  ناحية  من  القطاع.  هذا  داخل 
بإعادة  العا¹  يف  هامة  عامة  أنشطة  تنفيذ 
تدوير منتجات السلع البالستيكية. تعترب قونيا 
االنتاج   حصص  زيادة  عىل  القدرة  لها  مدينة 
لس¦حها  العا¹  و  تركيا  يف  الخارجية  التجارة 
التخصص يف الهيكلة املناسبة ملثل هذا االنتاج .

املواد  إلنتاج  املعطاة  األهمية  تزداد  وباملثل 
املصنوعة من البالستيك كل عام يف قونيا. عند 
للقطاعات  الخارجية  التجارة  بيانات  دراسة 
اللعب  مجموعات  باستثناء  األخرى،  الفرعية 
يف  كب¡  فائض  هناك  ان  نرى  واأللعاب، 
إىل  باإلضافة  قونيا.  يف  الخارجية  التجارة 
البالستيكية  السلع  إنتاج  قدرة  وصلت  ذلك، 
جادة  مستويات  إىل  العمل  فرص  وخلق 
االستث¦رات  يف  التدريجية  الزيادة  بسبب 
وحوافز االستث¦ر يف قطاع البالستيك يف قونيا.

هناك زيادة كب�ة
 يف االستث�رات 

يف قطاع البالستيك
يف قونيا 

...







ملاذا قونيا؟
والتجارة  للزراعة  مركزا  هي  قونيا  مدينة 
ملنطقة  و  لرتكيا  بالنسبة  والسياحة  والصناعة 
وسط األناضول من املايض إىل الوقت الحارض، 
و قد قدمت اسهامات جادة القتصاد البالد يف 
مختلف القطاعات وعىل مختلف املستويات.

وتجاريًا،  زراعيًا  مركزًا  كونها  إىل  باإلضافة 
أصبحت مدينة قونيا القد�ة مركزًا لإلنتاج يف 
السنوات األخ£ة، لتتحول اىل مركز صناعي. و 
قد افتتحت أول مدرسة صناعية يف األناضول 
نتيجة  اسطنبول،  بعد   1898 عام  قونيا  يف 
لجهود التصنيع التي بدأت يف الفرتة العثªنية.
كانت قونيا تتمتع باقتصاد مكتفي ذاتيا قبل 
واسعا،  نطاقا  للزراعة  كان  الجمهورية، حيث 
فيª كان هيكل اإلنتاج الصناعي صغ£ الحجم. 
تحولت  للجمهورية،  األوىل  السنوات  يف  أما 
املدينة إىل  احد مراكز التصنيع األك· أهمية 
من خالل هيكلها االقتصادي الزراعي ، حيث 
كان يعمل %45 من السكان يف قطاع الزراعة.

خطوات
كب�ة 

يف مجال
الصناعة
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 �عام.  ك يقارب 8180 طالب كل  ما  تخرج 
ان وجود الجامعات وكليات الرتبية الفنية يف 
العوامل  من  قليل  عدد  سوى  ليست  املدينة 
الع�لة.  من  القطاع  حاجة  لتلبية  اإليجابية 
تدريب  دورة   280 هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الدورات  هذه  افتتاح  تسهم  قونيا.  يف  مهني 
وتدريب  الحكومية  غ©  املنظ�ت  قبل  من 
القوى العاملة يف هذه األماكن يف القضاء عىل 

الحاجة يف السوق.
يف  بالغة  أهمية  التطوير  و  للبحث  ان   �ك
القطاع. قونيا هي ثالث أكرب مدينة تقنية، و 
مركز مدعوم من قبل مؤسسة تركيا لألبحاث 
TÜB)، ومركز  TAK) التكنولوجية و العلمية
اىل  وجوده  يؤدي  الذي  اإلقليمي  اإلبداع 
تحض© بنية تحتية من أجل البحث و التطوير 

و االبتكار.
القوي  والتعاون  الوكاالت   Åب املشرتك  الوئام 
هو ميزة أخرى لقونيا. اذ ان حقيقة أن لقونيا 
يعترب  مختلفة  مناطق  إىل  مواصالت  شبكة 
الخدمات  حيث  من  التجارة  يسهل  عامال 

اللوجستية.

شهدت  املايض  القرن  من  الخمسينيات  يف 
مجال  يف  جديدة  مشاريع  و  حركة  قونيا 
وجه  عىل  الصناعة  و  املوايش  وتربية  الزراعة 
الهيكل  عن  االبتعاد  وبدأت  الخصوص. 
االقتصادي الزراعي. وعىل الرغم من أن عدم 
تراكم رأس املال Ö يسمح باستث�رات كب©ة يف 
القطاع، فقد تم إجراء عدد من االستث�رات، 
خاصة بعد املرشوع املشرتك ألصحاب رؤوس 
األموال الصغ©ة ومدخرات الع�ل يف الخارج.

هناك العديد من األسباب التي جعلت ملدينة 
قونيا أهمية بالغة و إمكانيات كب©ة يف قطاع 

صناعة السلع البالستيكية يف تركيا.  
تكنولوجي  يتمتع Úستوى  الذي  القطاع  يربز 
متوسط، باعتباره القطاع األهم يف الصناعات 
التحويلية يف قونيا. وهذا األمر يزيد من امليزة 
التنافسية اإلقليمية. تعترب استث�رات الصناعة 
التحويلية املتعلقة بالقطاع ذات أهمية كب©ة. 
من املهم أن يكون لديك البنية التحتية الالزمة 
يف القطاع حيث تكون القوى العاملة املدربة 

والخب©ة مفيدة.
هناك عدد كب© من الثانويات املهنية يف قونيا 



االقتصاد  يف  بها  نشعر  أصحبنا  التي  العوملة 
االقتصادات  األخ�ة، مكنت  اآلونة  العاملي يف 
الحرضية بأن تصبح معاي� يف االقتصاد العاملي. 
ويف هذا السياق، حسنت االقتصادات املحلية 
هياكلها املادية واالجت�عية واملؤسسية املادية 
وأثرت عىل األداء اإل�ا� للبلدان التي تنتمي 
اليها من خالل االسرتاتيجيات والسياسات التي 

طورتها من خالل املنافسة العاملية.

قطاع صناعة السلع البالستيكية يف تركيا
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ازداد  العا�،  يف  التصنيع  حملة  تسارع  مع 
يف  خاصة  البالستيك  إنتاج  عىل  الطلب 
السبعينيات. وبلغ إنتاج البالستيك، الذي كان 
1,5 مليون طنا يف الخمسينات، إىل 50 مليون 
، وبحلول عام  السبعينيات  طن من منتصف 
2000 وصل اىل 200 مليون طن من اإلنتاج يف 

جميع أنحاء العا�.
عام  أزمة  لتأث�  السلبي  االنعكاس  باستثناء 
إنتاج  ازداد  اإلنتاج، فقد  انخفاض  2008 عىل 

البالستيك دا°ًا يف العا�.

زاد الطلب عىل السلع البالستيكية يف تركيا مع 
زيادة التحرض.

باستخدام  أعد  الذي  أدناه  الجدول  يوضح 
بيانات مؤسسة االحصاء الرتكية حول إحصاءات 
و  الصناعية،  للمنتجات  واملبيعات  اإلنتاج 
الذي يضم بيانات انتاج االنابيب البالستيكية 
 2005 ب¾  ما  الفرتة  يف  املؤرش  يف  التذبذب   ،
يف  طرأت  التي  الرسيعة  الزيادة  و   ،2009  –
عام  وبداية   2009 عام  نهاية  ب¾   ما  الفرتة 
2010 مع بدء اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية 

العاملية باإلنخفاض.



الشكل 3: صناعة اللعب و مجموعات األلعاب
املصدر: مؤسسة االحصاء الرتكية

الشكل1: صناعة األنابيب البالستيكية، 

 ، الحقائب   ، البالستيكية  األكياس   - البالستيكية  (العبوات  املرنة  التعبئة  صناعة   :2 الشكل 
األكياس، العلب، و الزجاجات و الزجاجات البالستكية، والبكرات.، الخ.)

املصدر: مؤسسة االحصاء الرتكية

هناك زيادة منتظمة منذ عام 2009  يف انتاج املنتجات من قبيل العبوات البالستيكية - األكياس 
البالستيكية ، الحقائب ، األكياس ، العلب ، الزجاجات ، والبكرات.



الشكل 4: صناعة األوا� املطبخية

الشكل 5: التعبئة البالستيكية (22.22)

يتواصل االرتفاع يف إنتاج االوا� املطبخية برسعة، ويستمر يف نفس االتجاه يف عام 2015.

يف مجموعات اللعب واأللعاب كانت هناك ارتفاعات و انخفاضات رسيعة يف مؤرش اإلنتاج ب� 
عامي 2005 و 2010. وقد فقد االرتفاع الذي حصل عام 2010 زخ� يف السنوات األخ�ة.

عند دراسة قطاع التعبئة والتغليف البالستيكية 
يف تركيا منذ منتصف عام 2000 ، نرى زيادة 

رسيعة يف االنتاج و عدد املنتج�.

بشكل عام ، من املهم أن يكون املستثمر عىل 
دراية بهذا النوع من التقدم والتحس� العام 

لبيئة اإلنتاج من خالل الحوافز العامة.





هناك 
قونيا
 قوية

 بفضل 
قطاع السلع 
البالستيكية 

يف 
سوق املنافسة... 



قطاع صناعة السلع البالستيكية يف قونيا

لنا  القريبة يف قونيا يظهر  الفرتة  البالستيكية إىل 975 مليون دوالر أمري� يف  للسلع  اإلنتاج  وصول 
األهمية الكب�ة للقطاع يف قونيا.

و�ا أن املنتجات مطلوبة من قطاعات مختلفة ، فإن زيادة الطاقة اإلنتاجية أمر ال مفر منه.

الجدول 1: مجموعات اإلنتاج يف صناعة املنتجات البالستيكية يف قونية

األنابيب البالستيكية: -األنابيب املطاطية واألنابيب والخراطيم -األنابيب املصنوعة من البالستيك 
و الخراطيم و أجزاء اتصالها- األنابيب الخاصة بالري- األنابيب البالستيكة ألغراض صناعية

التعبئة والتغليف املرنة: - األكياس البالستيكية ، - حقيبة و كيس- شوال و سلة - صندوق و 
علبة و خزنة- زجاجة بالستيكية و زجاجة وغالون- لفائف- مواد التعبئة والتغليف مثل السدادة 

والغطاء و الكبسولة
اللعب: -جميع أنواع اللعب املصنوعة من البالستيك ، - املالعب و مستلزماتها- املعدات الرياضية 

واملواد واملعدات

لوازم املطبخ واملنزل:

- أدوات املائدة وأدوات املطبخ البالستيكية (قالب الكيك السيليكون و الحوض والطاسة و 
الدلو... إلخ) واملستلزمات املنزلية األخرى

- املالقط البالستيكية و الشÆعات و االسفنج وصحن الصابون و املشط و بكرة الشعرو املشبك 
و دبوس الشعر و الخرز والتÆثيل و الهياكل وغ�ها من املواد ، كاللوائح الالصقة و الرشيط وما 

شابه ذلك

ن التبغ ، ومساحات الزجاج ، وشخصيات لطوابع التاريخ، وسدادات ، ومضخات  - مطاط، وُمثخِّ
البالوعة ، وسدادات الزجاج وحلقات الزجاج ومواد أخرى من املطاط الصلب

- طاولة و مقعد و كريس بالستي� ... إلخ. أثاث داخيل ولوازمه

مواد التغليف:

- القضبان و الطبقات و اللوائح و الصفائح و الكتل و الرشائح و الرقائق و الرشائط و ما شابه 
ذلك من السلع البالستيكية و شبه البالستيكية، باالضافة اىل املنتجات الحيدة (�ا يف ذلك املشمع 

النايلون) ،

- تصنيع املطاط املتجدد بالصورة األساسية و اللوائح و والصفائح و الرشائط 

- تغليف األكياس البالستيكية والحقائب واألكياس و الشواالت
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مواد البناء: -- مبا
 بالستيكية جاهزة وعنارص البناء

- غساالت مطاطية ، طوقا ، مصدات للمغاسل أو السقالة، مواد أخرى من املطاط املفلكن 
املسامي ، قطع مصبوبة للسكك الحديدية ، مركبات الطرق وغ�ها من املركبات

- حاويات بالستيكية مثل املخازن و الخزانات والرباميل وما شابه ذلك

- األرضيات البالستيكية، وأغطية الجدران واألسقف والعوازل مع أغطية األرضيات املرنة مثل 
الفينيل و املشمع

- األبواب والنوافذ البالستيكية/PVC  وحاوياتها وعتبات األبواب والسال» و الدرابزين و الستائر 
والستائر املعدنية والستائر الدوارة وما ·اثلها من قطع وأجزاء

- أحواض االستح¹م البالستيكية واالحواض وأغطية مقاعد كريس الح¹م وكريس الح¹م و خزان 
الح¹م  ومنتجات صحية م¹ثلة.

- ألواح البناء البالستيكية ، و اللوائح و الطبقات و الصفائح و الرشائح و الرقائق و الرشائط 
واألنابيب ومنتجات التسقيف (غطاء النايلون للبناء ، وأغطية البيوت الحرارية و ما إىل ذلك من 

الستايروفوم لأللواح الخشبية ، والسرتات..الخ)

- منتجات من البالستيك االصطناعي الحجري
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نظام الري بالتنقيط

املوارد  وتناقص  الحراري  االحتباس  بسبب 
وخصائص  أهمية  تتزايد  العا�   يف  املائية 
مجال  يف  املطبقة  بالتنقيط  الري  أنظمة 
إنتاج  يتم   ، لذلك  وفقا  و  الزراعية.  األنشطة 
أفضل  الحصول عىل  أنظمة جديدة من أجل 
يوجد  املاء.  من  كمية  أقل  باستخدام  كفاءة 
بالتنقيط  للري  بالستيكية  معدات  قونيا  يف 

وأنابيب الري البالستيكية .

مواد البناء

جميع  من  املصنعة  املواد  جميع  إنتاج  يتم 
الثانوية  واللدائن  البالستيكية  املنتجات 
املستخدمة يف قطاع اإلنشاءات والتي اكتسبت 
زخ± يف البالد يف قونيا التي تعترب مركز جاذبية 

يف املنطقة .

تواصل العديد من الرشكات عىل إنتاج املواد 
مراحل  جميع  يف  املستخدمة  البالستيكية 
الداخلية من األساس إىل  اإلنشاءات واألماكن 

السقف.

إنتاج املواد البالستيكية األخرى:

- أحزمة ناقلة مطاطية وأحزمة ناقلة

- أجزاء الوصل البالستيكية للمكائن و األثاث و هياكل السيارات و األدوات اليدوية وما شابه 
ذلك، وأحزمة ناقلة بالستيكية وأحزمة ناقلة

- مواد مدرسية و لوازم مكتبية بالستيكية

- غطاء  بالستيك، اجزاء وصل العوازل وأجزاء بالستيكية لالضاءة و األجزاء البالستيكية لالفتات 
املضيئة.

- األدوات املستخدمة يف األسالك (القابس و املقبس و املطبوع و األزرار ، إلخ. و املفتاح و  مأخذ 
التيار و األنابيب البالستيكية وصواÌ الكابالت والرتكيبات البالستيكية لآلالت واألجهزة العازلة)

- قوالب وÍاذج الصب البالستيكية

- أنواع األثاث الباستيكية يف الهواء الطلق مثل الكرايس  البالستيكية والكنبة و األريكة و غرفة 
الجلوس و الكنبة التي تتحول ايل رسير و الديوان و غÐها 

- املواد البالستيكية التي تستخدم يف صناعة األحذية و الجزمات و الجزمات العسكرية و النعال.

- املالبس واالكسسوارات البالستيكية



PVC غليف

انها  اذ  كب�ة،  مزايا  لها   PVC لـ الخام  املواد 
تستخدم كمية أقل من موارد النفط يف العا� 
بالقارنة مع البويل إيثيل� والبويل بروبيل� ، و 
ذات تكلفة أقل (يظهر سعر أقل يف االعت�د 

عىل النفط من املواد الخام األخرى)

هناك رشكتان كب�تان يف قونيا تقوم بانتاج مواد 
بناء PVC وتوفر عدًدا كب�ًا من الوظائف.

تغليف بالستيك 

يتم الحصول عىل تغليف البالستيك من خالل 
النفط  مصايف  من  املنتجات  مختلف  معالجة 
يف مصانع البرتوكي�ويات. يستخدم 3 % من 
إج�يل النفط املنتج يف العا� إلنتاج العبوات 

البالستيكية.

يوجد يف قونيا رشكات مصنعة رائدة يف السوق 
الرت¼ ممن يقوم بانتاج التغليف البالستيكية.







انتاج األنابيب البالستيكية (3917)

يتم فحص إنتاج األنابيب البالستيكية يف قونيا تحت تصنيف تسعة منتجات. وفًقا لهذا التصنيف 
الربوصات  و  الغرف  بـاتحاد  الخاصة  الصناعية  البيانات  قاعدة  يف  منتجا   63 تسجيل  تم  فقد 
الرتكية يف قونيا يقوم بإنتاج أنابيب الري بالتنقيط و أنابيب املياه و أنابيب الرش و األنابيب 
الكهربائية و األنابيب املموجة و أنابيب الغاز الطبيعي واأللياف البرصية التي ¢تد تحت األرض 

اينوق يف ةيكيتسالبلا بيبانألا جاتنا :2 لودجلا

ةيكرتلا تاصوربلا و فرغلا داحتا :ردصملا 

رمز Prodcomالقطاع
الرشكات 
املصنعة 
املسجلة

اج�يل عدد 
العامل�

القدرة اإلنتاجية 
- كيلوغرام

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.21.53.001296757.575.898

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.21.55.001226*

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.21.57.001072323.516.679

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.21.70.0011*

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.29.20.0051553.389.760

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.29.35.0017*

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.29.37.005521.346.909

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.29.50.00322*

األنابيب 
البالستيكية - قونيا

22.21.29.70.002589918.738.685

633.052104.567.931األنابيب البالستيكية – قونيا : املجموع

79049.6091.457.083.801األنابيب البالستيكية – قونيا : املجموع 

* إن كان عدد املنتج¾ املسجل¾ 3 أو أقل، فال ¼كن توف« معلومات عن السعة اإلنتاجية.

ةيعرفلا تاعاطقلل اقفو جاتنإلا تاعومجم
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الشكل 6: مظهر العامل� يف انتاج النابيب البالستيكية يف قونيا

عند املقارنة ب� عدد الرشكات املصنعة املسجلة إلنتاج األنابيب البالستيكية يف 
قونيا، يبدو أنها تحتل %8 من اج يل املنتج� يف هذا املجال يف تركيا. في  تحتل 
قونيا %6 من حيث عدد املوظف� العامل� يف إنتاج األنابيب البالستيكية . و عليه 
فان قدرة إنتاج األنابيب البالستيكية يف القونية يساول %7 من اج يل االنتاج 

يف تركيا.

10%

4%

3%

8%

75%







انتاج التعبية املرنة (3923)

التعبئة املرنة يف قونيا تحت فئت�. ووفًقا لهذا التصنيف، سجل 18 منتجا  يتم دراسة تصنيع 
يف قاعدة بيانات اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية يف قونيا، يقومون بتصنيع: أكياس و أكياس 
النايلون وأكياس الق�مة وتغليف املواد الغذائية و تعبئة وتغليف رقائق الويفر و الشوكوالته و 

OPP-CPP والتغليف الجيالتيني املطبوع / غ¦ املطبوع والعديد من املنتجات األخرى.

الجدول 3: انتاج التعبئة املرنة يف قونيا.

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

رمز  Prodcomالقطاع
الرشكات 
املصنعة 
املسجلة

اج�يل عدد 
العامل�

القدرة اإلنتاجية - 
كيلوغرام

التعبئة املرنة - قونيا
22.22.11.00.01---

التعبئة املرنة - قونيا
22.22.11.00.021825720.955.968

التعبئة املرنة – قونيا: املجموع
1825720.955.968

التعبئة املرنة – قونيا: املجموع
51916.640495.162.615

باملقارنة مع عدد من الرشكات املصنعة املسجلة النتاج التعبئة املرنة يف تركيا، لقونيا حصة 3% . 
اما بالنسبة إلج�يل عدد املوظف� يف إنتاج التعبئة املرنة يف قونيا، فلديها حصة %2 داخل تركيا. 
التعبئة املرنة فتحصل قونيا عىل نسبة %4 من اج�يل  اما من حيث القدرة االنتاجية النتاج 

تركيا.

الشكل 7: مظهر العامل� يف انتاج التعبئة املرنة يف قونيا.

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

11%

2%

3%

9%

75%



انتاج مجموعات اللعب و األلعاب (9508) 

يتم دراسة انتاج مجموعات اللعب و األلعاب يف قونيا تحت فئة واحدة. ووفقا لقاعدة البيانات 
يقومون  فان هناك 5 منتج�  الرتكية يف قونيا؛  الربوصات  الغرف و  بـاتحاد  الخاصة  الصناعية 

بانتاج : حدائق الحياة واملجموعات البالستيكية لتنظيم البيئية ومجموعات اإلنتاج امل�ثلة.

الجدول 4: انتاج مجموعات اللعب و األلعاب يف قونيا

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

رمز  Prodcomالقطاع
الرشكات 
املصنعة 
املسجلة

اج�يل عدد 
العامل�

القدرة اإلنتاجية - 
كيلوغرام

اللعب و مجموعات اللعب 
28.99.32.00.005755.321- قونيا

5755.321اللعب و مجموعات اللعب – قونيا : املجموع

431.348285.324اللعب و مجموعات اللعب – قونيا : املجموع

مقارنة مع عدد املنتج� املسجل� يف إنتاج مجموعات اللعب واأللعاب يف تركيا نرى ان لقونيا 
حصة %12 .اما بالنسبة إلج�يل عدد املوظف� يف إنتاج مجموعات اللعب واأللعاب يف قونيا، 
فلديها حصة %6 داخل تركيا. اما من حيث القدرة االنتاجية النتاج مجموعات اللعب واأللعاب 

فتحصل قونيا عىل نسبة %2 من اج�يل تركيا.

الشكل 8: مظهر العامل� يف انتاج مجموعات اللعب و األلعاب يف قونيا

21%

4%

3%

26%

46%









انتاج األوا� املطبخية (3924)

تجري دراسة أدوات املطبخ يف قونيا تحت تصنيف منتج واحد. ووفقا لقاعدة البيانات الصناعية 
الخاصة بـاتحاد الغرف و الربوصات الرتكية يف قونيا؛ فان هناك 6 منتج� يقومون بانتاج األحواض 

واألجهزة املنزلية وصناديق الق�مة والكرايس والطاوالت واملنتجات امل�ثلة.

الجدول 5:انتاج األوا� املطبخية يف قونيا

رمز  Prodcomالقطاع
الرشكات 
املصنعة 
املسجلة

اج�يل عدد 
العامل�

القدرة اإلنتاجية - 
كيلوغرام

22.29.23.20.0064936.636.769أوا� املطبخ - قونيا

64936.636.769أوا� املطبخ – قونيا : املجموع

2989.271219.891.210أوا� املطبخ – قونيا : املجموع

الشكل 9: مظهر العامل� يف انتاج األوا� املطبخية يف قونيا

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

مقارنة مع عدد املنتج� املسجل� يف إنتاج األوا» املطبخية يف تركيا نرى ان لقونيا حصة 2% . 
اما بالنسبة إلج�يل عدد املوظف� يف إنتاج األوا» املطبخية يف قونيا، فلديها حصة %5 داخل 
تركيا. اما من حيث القدرة االنتاجية النتاج األوا» املطبخية فتحصل قونيا عىل نسبة %3 من 

اج�يل تركيا.
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4.1.5. انتاج التغليف البالستي� (3923)

تجري دراسة انتاج التغليف البالستي� يف قونيا تحت تصنيف 12 منتجا. ووفقا لقاعدة البيانات الصناعية 
الخاصة بـاتحاد الغرف و الربوصات الرتكية يف قونيا؛ فان هناك 61 منتجا يقومون بانتاج:  الدلو و الغالون و 

الربميل و الزجاجات و العلب واملنصات و الخزنات و الُخزن الصناعية و ما إىل ذلك.

الجدول 6: انتاج التغليف البالستي� يف قونيا

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

Prodcom رمز  القطاع
الرشكة 
املصنعة 
املسجلة

الرشكات 
املصنعة 
املسجلة

اج�يل عدد 
العامل¡

القدرة اإلنتاجية - 
كيلوغرام

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.13.00.0015463-14.578.319

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.11.00.01----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.11.00.0218257-20.955.968

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.12.00.01----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.12.00.02----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.12.00.03----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.12.00.04----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.14.50.0010487137.752.981-

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.14.70.00720120.442.242-

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.19.10.00----

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.19.20.007317-1.542.551

تغليف بالستيك 
- قونيا

22.22.19.30.004132-210.952

611.857158.195.22337.287.790تغليف بالستيك – قونيا: املجموع

1.60063.63911.144.499.8811.824.900.744تغليف بالستيك – قونيا:املجموع



مقارنة مع عدد املنتج� املسجل� يف إنتاج التغليف البالستي� يف تركيا نرى ان لقونيا حصة 
. 4%

اما بالنسبة إلج�يل عدد املوظف� يف إنتاج األوا� املطبخية يف قونيا، فلديها حصة %3 داخل 
تركيا. اما من حيث القدرة االنتاجية النتاج األوا� املطبخية فتحصل قونيا عىل نسبة %2 عىل 

اساس الكيلوغرام و عىل %1 عىل اساس العدد من اج�يل تركيا.

الشكل 10: مظهر العامل يف انتاج التغليف البالستي� يف قونيا

املصدر: اتحاد الغرف و الربوصات الرتكية

42

التجارة الخارجية لقطاع صناعة السلع البالستيكية يف قونيا

بلغ إج�يل حجم التجارة الخارجية يف تجارة السلع البالستيكية يف عام 2015: 2,62 مليار دوالر 
أمري�. وبين� تم التصدير اىل الدول األفريقية يف السنوات األخ²ة يف السنوات األخ²ة، حققت 
تركيا واردات من القطاع بأربعة أضعاف يف عام 2015، بقيمة 2,11 مليار دوالر امري·. و يتم 
بيع املنتجات البالستيكية اىل كافة أرجاء العاÂ تقريبا و التي يشاهد أنها ذات قيمة متزايدة 

بحلول عام 2015.
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فرنسا
هولندا

أملانيا
إيطاليا
انجلرتا
أيرلندا

الد	ارك
اليونان

الربتغال
إسبانيا
بلجيكا

أيسلندا
ال�ويج
السويد
فنلندا
النمسا

سويرسا
مالطا

استونيا
التفيا
لتوانيا
بولندا

جمهورية التشيك
سلوفاكيا

رومانيا
بلغاريا
ألبانيا

أوكرانيا
روسيا البيضاء

مولدوفا
روسيا االتحادية

جورجيا
أذربيجان

كازاخستان
ترك�نستان
أوزبكستان

طاجيكستان
قرغيزستان

البوسنة والهرسك
كوسوفو
مقدونيا

الجبل األسود
رصبيا

املغرب
الجزائر
تونس

ليبيا
املجر

.اهيلا اينوق نم ةيكيتسالبلا تاجتنملا ريدصت متي يتلا لودلا :7 لودجلا

ةيكرتلا ءاصحالا ةسسؤم :ردصملا



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.

• 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.

يعد  • حوافز االستث�رات عىل نطاق واسع: 
الوارد  البالستيك  من  املصنعة  األشياء  قطاع 
التي  القطاعات  ب¹  من  انه  عىل  التقرير  يف 
تم تحديدها لتشجيع االستث�رات عىل نطاق 

واسع، يف ح¹ أن الحد األد  ملبلغ االستث�ر 
الثابت هو 50 مليون ل±ة تركية.

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

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

 50 الثابت هو  االستث�ر  ملبلغ  األد   الحد   •
مليون ل±ة تركية 

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

منه ،

املضافة  القيمة  من  األد   الحد  يكون  ان   •
لالستث�ر %40  (هذا الرشط غ± مطلوب يف 

استث�رات املصايف والبرتوكي�ويات) ،
 

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

األقل يف العام األخ±.

تطبيقات الحوافز االستث�رية يف صناعة السلع البالستيكية
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مناطق  ضمن  الثانية  املنطقة  يف  قونيا  تقع 
الحوافز  تتطبيقات  تقدر  االستث�ر.و 
االستث�رية لقطاع البالستيك للمنطقة الثانية 
بـ 4 مالي� ل�ة تركية بحد أد�. ويتم التخطيط 
قونيا   فيها  تقع  التي  الثانية  االستث�ر  ملنطقة 
االستث�ر  ملبلغ  األد�  الحد  يكون  بحيث 

الثابت لكل قطاع بدًءا من 4 مالي� ل�ة تركية.
الحد األد� ملبلغ االستث�ر الثابت لالستث�رات 
الكب�ة الحجم يبدأ من 50 مليون ل�ة تركية، و 
يختلف من قطاع آلخر عىل ان يكون هذا الرقم 
50 مليون ل�ة تركية لالستث�رات االسرتاتيجية.

الجدول 8: عنارص دعم االستث�ر *

عنارص 
الدعم

تطبيقات  
الحوافز  

العامة

تطبيقات 
الحوافز

 اإلقليمية

تحفيز
 االستث�رات

 ذات
 األولوية

تحفيز
 االستث�رات 

كب�ة 
الحجم

تحفيز
 االستث�رات 

االسرتاتيجية

إعفاء  
رضيبة 
القيمة 
املضافة

يوجديوجديوجديوجديوجد

االعفاء من 
الرسوم 

الجمركية
يوجديوجديوجديوجديوجد

خصم 
يوجديوجديوجديوجدالرضائب

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 9: 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 
60555040النسبة (%)

دعم قسط التأم� 
لصاحب العمل 

(السنة)
533-

تخصيص موقع 
كافة االستث�رات التي ستستفاد من الحوافز اإلقليميةاالستثر

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

االعفاء من الرسوم 
استث�رات يف جميع القطاعات بشهادات التحفيزالجمركة

الحد األدª لالستثر 
االقليمي

4.000.000 ل�ة 
تركية 

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

يتم تطبيقه  املضافة:  القيمة  اإلعفاء من رضيبة 
يف شكل عدم دفع رضيبة القيمة املضافة آلالت 
ومعدات السلع االستثرية التي سيتم رشاؤها 
شهادة  نطاق  يف  وخارجها  البالد  داخل  من 

الحوافز.

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

عليها من الخارج يف نطاق شهادة الحوافز.

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

يف االستث�ر.

دفع  يتم  العمل:  لصاحب  التأم�  قسط  دعم 
قسط التأم¾ ، والذي يجب أن يُدفع عن العمل 
شهادة  نطاق  يف  االستث�ر  يوفره  الذي  اإلضايف 
العمل  صاحب  حصة  من  جزء  لتغطية  الحوافز 

املقابلة للحد األدÇ لألجور من قبل الوزارة.

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

حافز.
اسرتداد مبلغ رضيبة القيمة املضافة: هو اسرتداد 
رضيبة القيمة املضافة التي تم جمعها من أجل 
نفقات بناء املباÍ املحققة يف نطاق االستث�رات 
االسرتاتيجية التي تتجاوز 500 مليون ل�ة تركية.



الجدول 10: شهادات حوافز االستث�ر الواردة يف صناعة منتجات البالستيك يف قونيا 

املصدر: بيانات وزارة االقتصاد لعام 2016.

201320142015املواضيع / السنوات

1779عدد شهادات الحوافز

مجموع االستث�رات الثابتة
482092

206104340مليون (ل�ة تركية)

يف الفرتة املذكورة ، بلغ إج�يل شهادات الحوافز يف قونيا ما مجموعه 33 مليون ل�ة تركية و تم 
تحقيق استث�رات ثابتة بقيمة 160 مليون ل�ة تركية.  وتم توف� وظائف إضافية لحوايل 650 
شخًصا. من ناحية أخرى £كن تعداد شهادات الحوافز اإلج�لية لالستث�رات يف القطاع الفرعي 

للبالستيك واملطاط  يف السنوات األربع األخ�ة يف قونيا عىل النحو التايل:

السلع  رائدة ليس فقط يف قطاع  تعترب قونيا 
، بل يف فروع معينة  البالستيكية يف منطقتها 
املدن  من  واحدة  وهي  تركيا.  يف  اإلنتاج  من 
التجهيز  و  االنتاج  و  التصنيع  يف  الرائدة 
العديد  التسويق (املحيل والدويل) يف  وكذلك 
األنابيب  ذلك  يف  Âا  الفرعية  القطاعات  من 
والنوافذ  األبواب  وعنارص  البالستيكية 

البالستيكية ، ومواد البناء البالستيكية.

عاطق ىلع تأرط يتلا تاروطتلا لضفب 
تاونسلا يف عيرسلا يرضحلا عسوتلاو ءانبلا 
وÍ ةدايز ىلا ىدأ يذلا و ،ايكرت يف ة�خألا 
لكيه دوجو لضفب و ةيكيتسالبلا علسلا قوس 
م�تها طحم ةنيدملا تحبصأ ،ةيمنتلل حوتفم 
ىنبتت يتلا ةنيدملا اهنا .ةيبنجألا تاكرشلا 
نأ �ك ة�بك ةعرسب تاراكتبالا نم عونلا اذه 
ذاختا يف �ثأت هل Õكلهتسملل ديازتملا م�تهالا 
يف اهتار�ثتسا ةدايزبرارقلا ةيبنجألا تاكرشلا 

.لاجملا اذه

الشكل 11: حوافز االستث�ر للقطاع الفرعي للبالستيك يف قونيا 

املصدر: املديرية العامة لتطبيق الحوافز ورأس املال األجنبي

 Õإذا نظرنا إىل حالة شهادات حوافز االستث�ر لقطاع املنتجات البالستيكية يف قونيا يف الفرتة ما ب
2015-2013 ؛ فقد تم تعريف قطاع البالستيك يف قطاع الصناعات التحويلية ضمن فئة فرعية 

من البالستيك واملطاط .
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مجموع عدد الوثائق

إج�يل االستث�ر الثابت (مليون 

مجموع الع�لة





املزايا القطاعية

يعزز قطاع السلع البالستيكية موقعه يف قونيا 
التطورهو  السن�. والسبب يف هذا  مع مرور 
حقيقة أن السلع املنتجة يف القطاع تستخدم 
كب�.  دور  لها  املختلفة  اإلنتاج  عمليات  يف 
من ناحية أخرى، يوفر قطاع البالستيك املواد 
الخام للعديد من القطاعات املختلفة ويضيف 

ديناميكية لالنتاج يف  قونيا.
السلع  صناعة  قطاع  يف  املنتجة  السلع 
يف  الغالب  يف  مطلوبة  قونيا  يف  البالستيكية 
وبالنظر  والسيارات.  والتعبئة  البناء  قطاعات 
إىل أن هذه القطاعات املذكورة تقع يف مقدمة 
القطاعات النامية يف تركيا، فانه من املتوقع ان 
تخلق طلبات اضافية من قطاع صناعة السلع 
تساعد يف ترسيع »و  و  قونيا  البالستيكية يف 

القطاع.
قونيا  يف  البالستيك  صناعة  يف  املنِتج  يهدف 
يهدف  وبالتايل  لالبتكار  منفتحا  يكون  ان  اىل 
ملنتجاته من خالل  املضافة  القيمة  زيادة  إىل 
البحث والتطوير واالبتكار. ويكشف االهت´م 
بشكل  العا¹  يف  البالستيك  بصناعة  املتزايد 
العاملة يف هذا  الرشكات  قيام  خاص، رضورة 
وتفضيالتها  قراراتها  ¿راجعة  قونيا  يف  املجال 
جديدة  فرًصا  يعني  وهذا  االستث´رية. 

للمستثمرين القادم� من الخارج.

الفرص 
اإلضافية 
لصناعة 

السلع
 البالستيكية 

يف قونيا
 يسهم 

يف ترسيع 
تطوير 

هذا القطاع
...
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قونيا،  يف  والبرشية  الصناعية  التحتية  البنية 
وشبكات  تقريبًا،  األسواق  جميع  من  وقربها 
التوزيع املتقدمة ليست سوى عدد قليل من 

مزايا االستث�ر يف قطاع البالستيك يف قونيا.
من  واسعة  �جموعة  القطاع  هذا  يتمتع 
مثل  املختلفة  القطاعات  وإنتاج  املنتجات، 
املواد الخام أو السلع الوسيطة، وكذلك الطلب 
عىل قوة اإلنتاج بطريقته الخاصة، حيث ¤كن 
طرق  خالل  من  نها°  بصورته  منتج  إنتاج 
لعودة  االستث�ر  زيادة  ض�ن  و  مختلفة، 
املنتجات يف القطاع وانفتاح املصنع´ الحالي´ 
من  تعترب  أعاله  ذكر  ما  كل  االبتكارات،  عىل 

مزايا االستث�ر األخرى.

لدى الرشكات الفرصة لتصدير معظم املنتجات 
املنتجة يف املنطقة ، ال سي� ¼شيا مع الطلب 
الشديد  واالهت�م   ، األوروبية  الدول  من 
الحوافز  أنظمة  وجود  و  األجنبية   باألسواق 
وإمكانات النمو الرسيعة للقطاع، تعترب فرص 

لالستث�ر يف قونيا.
إدراج  ¤كن  املعلومات،  هذه  كل  ضوء  عىل 
إنتاج األنابيب البالستيكية واملنتجات املقولبة 
البناء  وعنارص  املنزلية  واألجهزة  بالحقن 
املجاالت  بعض  ب´  البالستيك  من  املصنوعة 
يف  فيها  جديدة  استث�رات  إجراء  ¤كن  التي 

قونيا.

قونيا 
لالستث�رات

ألن
...

53

قونيا



املواصالت لقونيا

نظرا ملوقعها الجغرايف تتصل قونيا �حافظات 
أخرى عن طريق الطرق التي �تد من الش�ل 
والغرب  الرشقي  والش�ل  الغر�  والش�ل 
والرشق والجنوب من وسط مدينة قونيا التي 

تعد مركزا هاما للتجارة واإلقامة.
تتصل  قونيا – أفيون قره حصار ، إسكيشه� – 
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.

قونيا
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