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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  عام1002،   0.03%  
قدراتها من  زادت  دوالر،  مليون   001 
عرش الخمسة  السنوات  يف   بنسبة 2.000% 
2  
من حصتها  وصلت  بحيث  دوالر،   مليار 
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 

يعترب  الزراعية،  واالالت  املكائن  صناعة  ان 
القطاع الذي يصنع وينتج املعدات واملكائن، 
ادخال  اجل  من  الرضورية  الطاقة  ومصادر 
بنسبة  أهميتها  املتزايدة  الزراعية  امليكنة 
تحتل  والتي  السارية،  اإلنتاجية  التكنلوجيا 
مثل  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  ب�  مكانها 

األسمدة، واملاء، والبذور. 

يف  تركيا،  يف  الزراعية  املكائن  قطاع  وبدأ 
الصغ¢ة  الزراعية  االالت  بصناعة  الثالثينيات 

الحجم واملحاريث الحيوانية.

بصناعة  قادرة  ملرحلة  اليوم  القطاع  ووصل 
امليكنة  أدوات  أنواع  كامل  من  قريب  جزء 
الالزمة للقطاع الزراعي، واست¢اد فقط املكائن 
ومتقدمة  عالية  قدرة  ذات  التكنولوجية 
وحصادة  وحصادات،  الحركة،  ذاتية  (حصادة 

القطن ...وما إىل ذلك).

والبورصات  الغرف  اتحاد  سجالت  وحسب 
املصنعة  الرشكات  من   58% فان  الرتكية، 
الحراثة،  مجال  يف  تعمل  الزراعية،  للمكائن 
نسبتها  تبلغ  حيث  الحصد  مكائن  وتتبعها 
الرشكات  عدد  ان  من  وبالرغم  هذا   .23%
منها  الكث¢  ان  اال  القطاع،  هذا  يف  النشطة 
وتحمل  ورش  شكل  عىل  نشاطاتها  تواصل 
صفة رشكات صغ¢ة يعمل تحت مظلتها عدد 

من األشخاص. 

و تحتل قونيا املركز األول يف تركيا من ناحية 
توزيع  وماكينة  الحصادات،  مكائن  صناعة 
األسمدة، واالت البذر (البذارة )، وآلة الحلب 
حيث  من  تركيا  يف   Ëالثا واملركز  املحمول، 
تصنيع الجرار، واملحراث، ومضخات املياه. ويف 
عام 2012، تم تأسيس مجموعة من الرشكات 
 : (كونتاركوم  داخلها45  رشكة  يف  تاوي  التي 

جمعية مجموعة املكائن الزراعية يف قونيا). 
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ملاذا قونيا ؟ 

توصف مدينة قونيا عىل انها مستودع الحبوب 
ناحية  من  مناسبة  قونيا،  وتعترب  تركيا.  يف 
وزراعة  الفاكهة  لزراعة  الرتبة  وطبيعة  املناخ 
وغ�ها  العضوية  والزراعة  واملزارع،  الحقول 

من القطاعات الزراعية الثانوية. 

مناسبة  شاسعة  إنتاج  مناطق  وجود  ان  ك� 
للعزل وخاصة يف النباتات مثل دوار الشمس 
والذرة يف قونيا التي تتمتع بـ %65 من قطاع 
و»تعها  تركيا،  يف  الزراعية  واالت  املكائن 
املناطق، وفتحها  الكث� من  الري يف  بإمكانية 
تبلغ  اج�لية  ملساحة  الري  عملية  امام 
تشمل  التي  املنطقة  يف  هكتار   609،299
جادا  سوقًا  ستشكل  قونيأ،  سهل  مرشوع 

بالنسبة للمكائن الزراعية.

ان كون ان %60.6 من التعداد السكا¼ تحت 
و  الفتي)،  الشعب  (فوائد  عاما   35 الـ  سن 
تخرج نحو 8 االف و 180 طالب كل عام من 
الثانويات املهنية املوجودة يف قونيا فضال عن 
وجود الكث� من كليات التعليم الفني واملهني 
والكث� من الجامعات (تعترب املعلومات الفنية 
قصوى  أهمية  ذات  الوامل  من  والتجهيزات 
 Ìالعامل من  القطاع  حاجة  تلبية  ناحية  من 
االيجابية  املزايا  من  بعضا  تعترب   ،(Ìاملهني
التي يتمتع بها قطاع صناعة املكائن الزراعية 
مركزا  ذاته  الوقت  يف  تعترب  التي  قونيا  يف 

لالبتكارات العلمية 

مؤسسة  قبل  من  املدعومة  للعلوم  ومركزا 
تركيا لألبحاث التكنلوجية والعلمية ” توبيتاك 

” واملدينة التكنلوجية الثالثة األكرب يف تركيا. 
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11

من  املزيد  ذكر  �كن  فانه  ذلك  جانب  اىل 
والتي  لقونيا  بالنسبة  املهمة  االيجابية  املزايا 
الزراعي،  القطاع  مجال  رقي  يف  ستساهم 
ومن تلك املزايا، دخول مرشوع سكك الحديد 
(املرشوع،  مرس�  قونيا-  ميناء  ب�  الرسيع 
سيأمن سهولة نقل الحمولة والتوصيل) قريبا 
بانها  تتمتع  قونيا  ان  وكون  التنفيذ،  حيز 
بالدنا، و¤تعها بسكك  لوجستي يف  اول مركز 
االناضول  غرب  منطقة  ب�  الرابط  الحديد 
ªطار  املدينة  و¤تع  االناضول،  وجنوب رشق 

دويل، وتوفر القطار الرسيع 

إضافة اىل ذلك،

اىل  الزراعية،  للمكائن  املصنع�  تام� وصول 
اإلنتاج ¤تد  الطويلة يف  والخربة  الخام،  املواد 
عالية،  بنسب  والتصنيع  طويلة،  لسنوات 
ووجود املناطق الصناعية املنظمة، وقربها من 
والقدرة  التنافسية،  العاملة  والقوة  األسواق، 
املؤسسة وعملية نقل املعلومات والتكنولوجيا 
املقدمة من قبل الرشكات العاملية النشطة يف 
الزراعية  اآلالت  بقطاع  تحمل  بلدنا، جميعها 

يف قونيا، اىل خطوة لألمام. 







تحولت تجارب وخربة قونيا يف قطاع صناعة 
املكائن الزراعية اىل مزايا ايجابية

عام  لرتكيا  الزراعي  املحيل  الناتج  إج�يل  ان 
دوالر  مليار   23.7 من  يقارب  ما  بلغ   ،2002
امري�، اما يف عام 2015، فارتفع إىل مستوى 
تركيا  ان  ك�  امري�.  دوالر  مليار    54,65
العا�  يف   11 الـ  باملركز   ،2002 عام  احتلت 
 ،2015 عام  يف  بين�  الزراعي.  االقتصاد  يف 
واملركز  العا�،  يف  السابع  املركز  اىل  فارتفعت 

األول يف اوربا. 

القطاع  االعتبار، موقعه يف  بنظر  وعند االخذ 
وعدد  الزراعية،  األرايض  وحجم  الزراعي، 
من  فإنه  املنتجات،  تصميم  وتنوع  الرشكات، 
غº الشك ان بالدنا، يعترب سوق مهم بالنسبة 

للمكائن الزراعية. 

تحولت تجارب 
وخربة قونيا يف 

قطاع صناعة 
املكائن الزراعية 
اىل مزايا ايجابية 

...
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 ،�وفقا لسجالت اتحاد الغرف والبورصات الرت
تنشط يف قطاع  الف و382 رشكة  فان حوايل 
التي تسهم يف مواضيع مثل  الزراعية  املكائن 
وتحس�  االرايض،  وخصوبة  الع�لة  توف� 
القدرة  وزيادة  الزراعة،  يف  العمل  ظروف 
التنافسية للمنتج، وتوف� االستخدام املستدام 
الصغ�ة  الطبيعية واستخدام األرايض  للموارد 
والخاملة. ك� انه يف الفرتة التي تقوم فيها 232 
الري، بتصنيع منتجات  رشكة تنشط يف قطاع 
الري،  ورؤوس  الري،  وأنابيب  املضخات،  مثل 
من  يعترب  الرتبة،  حرث  مكائن  قطاع  فان 
ونشاطات  اك«،  توظيف  توفر  التي  املناطق 

اك« بالنسبة للرشكات. 







تحولت تجارب 
وخربة قونيا يف 

قطاع صناعة 
املكائن الزراعية 
اىل مزايا ايجابية 

...

اك� من نصف 
املصنع�، يصدرون 

منتجاتهم اىل 
الخارج 

...

التي تحمل آثار فرتة ما قبل  ان مدينة قونيا 
�وقع  تتمتع  الرتكية،  الجمهورية  عن  اإلعالن 
صناعة  قطاع  يف  والزراعة  لالقتصاد،  محدد 
املكائن الزراعية، م� دعت إىل ظهور صناعة 
الزراعة. و خالل هذه الفرتة، فانه  قا�ة عىل 
تنشط  كانت  ان 8 معامل  املعروف  كان من 
فيها  تنشط  كانت  التي  الفرتة  يف   1923 عام 

مصانع الطحن.

ومع مرور الزمن فان قونيا تطورت وتحولت 
اىل  م2،   50-100 مساحة  ذات  العمل  ورشة 

اينوق يف ةيعارزلا نئاكملا ةعانص عاطق
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منشات تصنيع تبلغ مساحتها ما ب� 5.000 – 
15.000 م2 فضال عن تطور القوى العاملة يف 
املدينة اذ انتقلت من مرحلة من املتمرن اىل 

املرشف ثم اىل الحرفية.

صناعة  مجال  يف  النشطة  الرشكات  ان  ك� 
املكائن الزراعية، زادت من حصصها يف املنطقة 
صناعة  قطاع  فان  وعليه  املنظمة.  الصناعية 
املكائن الزراعية يف قونيا، يلبي الطلبات وذلك 
من خالل اإلمكانات التي يتمتع بها. اىل جانب 
ذلك فان انخفاض تكلفة الصيانة – اإلصالح يف 
العوامل  من  تعترب  قونيا،  يف  املكائن  مواقف 

االقتصادية اإليجابية التي تتمتع بها قونيا.  

يف  تطورت  التي  قونيا  مدينة  ان  اىل  إضافة 

الغيار  الزراعية و قطع  املكائن  مجال صناعة 
توصل  الزراعي،  اإلنتاج  مع  مرتبط  بشكل 
البذر  آلة  صناعة  مجال  يف  مهمة  نقطة  إىل 

(البذارة).

وبصورة عامة ما يتم توريد األجزاء املستخدمة 
يف تصنيع املنتجات شبه املصنعة أو املصنعة 
يف القطاع، من داخل قونيا. ك� انه يتم توريد 
والالستيك،  والحديد،  والصلب،  الصاج،  الواح 
واملنتجات شبه املصنعة أو املصنعة، واألنظمة 
القطع  والة  الربط،  وعنارص  الهيدروليكية، 
محامل   Æتوف يتم  بين�  والنشارة.  بالليزر، 
(التدبيس)   Æاملسام كبس  وجهاز  املقود، 
وأنظمة  والطالء،  املضغوط،  بالهواء  العامل 

الكهروميكانيكية، من خارج املنطقة.



اىل  قونيا،  يف  الزراعية  املكائن  تصنيف  �كن 
الحصاد،  الرتبة، وآالت  واعداد  الحرث  مكائن 
وآالت البذر والغرس، وآالت التخزين، ومكائن 
الصيانة واملبيدات الحرشية، واملكائن الزراعية 

والحيوانية األخرى. 

عىل  الرتبة  واعداد  الحرث  مكائن  وتشتمل  
بالعجالت  املدعومة  والقاطرات  الجرارات، 
خاصة  ومعدات  وآالت  التحكم،  اليدوية  او 
بالحرث، وآالت ومعدات للتسميد، واملحاريث 
األسمدة  توزيع  وآالت  والبذارة،  واألمشاط   ،
األعشاب  منظفات   ، الكيميائية  أو  املعدنية 
والغاليات  األريض،  الحرث  والة    ، الضارة 
االتربة،  ومطاحن  التعشيب،  واالت  السفلية، 
ومكائن  العزيق،  مكائن  مجموعة  ومكائن 
ومجداف  التسوية،  واسطوانة  القش،  تصنيع 

التسوية.  

الخلط،  وماكينة  الحصاد،  آالت  ب±  ومن 
قلع  او  إزالة  وآالت  الشتالت،  غرس  ومكائن 
والربسيم،  املروج  حصد  وماكينات  الشتالت، 
تجريف   وآالت   البنجر،  وقطع  حصد  وآالت 
الحصادات،  ومكائن  والقش،  الحشائش 
ومكائن  تجريف  العشب الكهربائية، ومكائن 
تجريف العشب ذات املحرك، ومكائن الخلط 
ومكائن  والغرس،  الزراعة  وآالت  والحصاد، 
البطاطا،  وزراعة  الزراعة،  مصادر  تسوية 
التخزين،  آالت  وحلزونات  التفكيك،  ومكائن 

والناقالت واالحزمة، 

وتشمل اآلالت الزراعية والصيانة، وآالت رش 
املبيدات،  ومرشات زراعية، وآالت الري وآالت 

رش الس¿د الكيميا¾. 

ك¿ تشمل اآلالت الزراعية األخرى عىل آالت 
الحلب، آالت تجهيز األعالف واملقطورات.

االت الحصاد (العزيق) املدعومة بالس�د

بالس¿د، يستعمل  املدعومة  الحصد  االت  ان 
النباتات التي ستزرع Åسافات -65 يف حصد 
الشمس،  والذرة، وعباد  القطن،  80 سم مثل 
وتسميدها  الصويا،  وفول   ،Îالسودا والفول 
ومعالجة  الجذور،  ملئ  بعملية  والقيام 
الطبقة  الرتبة حتى عمق مع±، وكذلك كرس 
االع¿ل  تلك  اىل  إضافة  املتكونة.  السطحية 
القيام بعملية حرث األعشاب الضارة والغريبة 

باستع¿ل سكاك± الحفر والقطع املساعدة.

وملئ  والتسميد  الحصد  عمليات  ان  وÅا 
عزيق  آلة  فان  واحد،  ان  يف  تجرى  الجذور 
األسمدة التي تعترب اقل تكلفة من ناحية اليد 
العاملة، والوقود، والزمن، تقوم بعملية اإلنتاج 

تتم عىل شكل 3 و 5 صفوف.

ان مجموعة املنتجات املصنعة يف اطار قطاع صناعة املكائن الزراعية يف قونيا، هي كاال×:



مسلفة قرصية من النوع القابل للسحب

ان املسلفة القرصية من النوع القابل للسحب، 
يتم استخدامه يف تفتيت القطع التي تشكلت 
يف الرتبة املعالجة بآالت معالجة الرتبة األولية 
مثل املحراث والة الحرث األريض، وكذلك خلط 
املخلفات النباتية التي تشكلت بعد الحصاد، 

بعد تفتيتها، وتجهيز طبقة البذور. 

املحراث

املحراث، هو االلة السهلة االستع�ل يف الرتبة 
وحرث  معالجة،  يف  تستخدم  حيث  الصلبة 
االلة  هذه  وتتكون  واحد.  جانب  اىل  الرتبة 
الزراعية، من املقبض، وشفرة املحراث واالجزاء 
األخرى التي تربط تلك القطع بعضها ببعض. 

يف  املحاريث  من  تفضيالً  األك²  النوع  ان 
معالجة الرتبة ؛ االت الحرث املضافة للجرارات 
الهيدروليكية  االذرع  عىل  تعليقها  يتم  حيث 
األخرى،  املحاريث  أنواع  ب¸  ومن  للجرار. 
املحاريث القالبة واملحاريث القرصية العاملة 

بالدوان داخل الرتبة. 

ماكينة الحلب 

بطريقة  الحليب  حلب  تامن  الحلب،  ماكينة 
لحلب  تامنا  فانها  ذاته،  الوقت  ويف  نظيفة 

الفعال.

مكائن واالت حرث الرتبة

وغ«ها  واملجرافة  والعزيق،  املسلفة،  تشكل 
العزيق،  ومكائن   ، الزراعية  األدوات  من 
األريض،  الحرث  والة  واملحراث،  والجرارات، 
أدوات  من  تعترب  الرتبة،  جرف  واالت 
ان  ك�   .Áالثا الصنف  من  الرتبة  معالجة 
االتربة،  ومطاحن  واملسلفة،  التعشيب،  االت 
واألدوات  املكائن  من  التسوية،  واسطوانة 

املعالجة للرتبة. 

مكائن رش الس�د 
ان آالت رش الس�د التي توفر من ناحية اليد 
األسمدة  توزيع  يتم  حيث  والوقت  العاملة 
والجهد  الوقت  من  املزيد  اىل  تتطلب  التي 
عند القيام به يدويا، بشكل متساو فضال عن 
تسهيل عملية نقل األسمدة وتوزيعها. وعليه 

فانه Éكن تصنيف املكائن عىل النحو التايل :

مكائن رش 
الس�د 
العضوي

*مكائن رش س�د 
املزارع. 

*مكائن رش الس�د 
السائل. 

*املكائن املستخدمة يف 
منح األسمدة الخرضاء 

والنفايات النباتية.

مكائن رش 
املعدنية

*املكائن املستعملة يف 
رش األسمدة املعدنية 

الغازية والسائلة. 
*مكائن رش األسمدة 

املعدنية الصلبة.
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تحتل قونيا 
املركز الثا� 
يف تركيا يف 

عدد املحراث
... 





املجموعات االنتاجية عىل اساس القطاعات 
الفرعية

�كننا تصنيف املكائن الزراعية اىل مجموعات 
الحصاد،  ومكائن  الحلب،  مكائن  من  تتكون 

ومكائن الري، وتجهيز الرتبة. 

اما تصنيف قطاع صناعة املكائن الزراعية يف 
قونيا، حسب القطاعات الثانوية، فانه ك� هو 

العاملة يف  القوى  توزيع    :  (2) رقم  الشكل 

الشكل رقم (1) : توزيع الرشكات املصنعة 
ملكائن الزراعة يف قونيا

فان   ،(2) رقم  الشكل  يف  موضح  هو  وك� 
االعىل  هي  الري  ملكائن  املصنعة  الرشكات 
نسبتها  ان  حيث  االخرى  الرشكات  ب¦  حصة 
تبلغ %41 . ومن ثم تليها مكائن تجهيز الرتبة 
توزيع  بالنسبة  اما  تبلغ حصتها 33%.  حيث 
اليد العاملة يف مجال صناعة املكائن الزراعية 

يف قونيا، ك� هو موضح يف الشكل رقم (2). 

مكائن  قطاع صناعة  فان  التوظيف  مجال  يف 
 .45% يبلغ  حيث  االكرب  الحصة  يحتل  الري 
مكائن  صناعة   قطاع  يف  التوظيف  ويتبعها 

تجهيز الرتبة حيث ان نسبتها 35%. 
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التوضيح
عدد

املصنع�
عدد

العامل�
الستيعاب

(عدد)

حصة
املصنع 

(%)

حصة
 العامل

العامل/
الرشكة

31,74%12%237307.56412املحراث

29,33%9%1852816.97310االمشاط (مسلفة قرصية)  

20,83%6%183758.90610الحفارات واالت التعشيب

27,68%10%2260922.62412(عدا املسلفة)

32,00%6%113521.6296املحراث (حرث االتربة)

حرث وتنظيف األعشاب 
الضارة

25101231.22613%17%40,48

البذارة الدقيقة واملتحركة 
من املركز،تلك املستعملة 

يف الحدائق او الغراض زراعية
1571517.1408%12%47,67

البذارة املستخدمة يف 
الحدائق

او ألغراض زراعية (عدا 
البذارة الدقيقة واملتحركة من 

املركز.

41971.6212%3%49,25

مكائن غرس الشتالت، 
ومكائن الغرس، وآالت إزالة 

او قلع الشتالت
2136*1%2%68,00

الجدول رقم (2) :  صناعة مكائن تجهيز الرتبة يف قونيا -  عرض االع�ل

صناعة مكائن تجهيز الرتبة
ان القطاع الثانوي لقطاع صناعة مكائن تجهيز الرتبة، تحوي يف داخلها 186 رشكة مسجلة. 

وعليه فانها تعكس السوق التنافيس بالذات. اضافة اىل انها تحمل مظلة واسعة من املنتجات 



مكائن رش األسمدة الكيميائية  
او املعدنية (تلك الخاصة 

بتجهيز
الرتبة).

2363129.46612%11%
27,43

مكائن رش ونرش األسمدة 
(عدا تلك الخاصة باالسمدة 

الكيميائية او املعدنية)
81984.1764%3%24,75

املكائن الزراعية وتلك 
املستعملة 

يف الغابات والتي � يتم تصنيفها 
يف حقل اخر، األسطوانات

املستعملة يف تسوية الساحات 
الرياضية او الساحات الخرضاء 

املغطاة بالحشيش

102966.6575%5%29,60

قطع الغيار الخاصة باملكائن 
الزراعية املستعملة يف الغابات 

او الحدائق، تلك املستعملة 
يف تسوية الرتبة وتجهيزها.

7964%2%13,71

%100%1865.875147.982100 املجموع

املصدر : اتحاد الغرف والبورصات الرت� * يتم العثور عىل املعطيات. 

من  الرتبة  تنظيف  مجموعة  ان  القا¦ة،  تظهر 
يف  حصة  االك§  املجموعة  الضارة  االعشاب 
القطاعات الثانوية لقطاع صناعة مكائن تجهيز 
الرتبة يف قونيا حيث تبلغ نسبتها 31%، وتليها 
رش  ومكائن  واملسلفة،  املحراث،  بالرتتيب 
الس¸د الكيميا¶ او املعدµ حيث تبلغ حصتها 

  .%21

اما بشان عدد العامل«، فان تنظيف االعشاب 
الضارة تتصدر القا¦ة حيث تبلغ نسبتها %71، 
 ،%21 والبذارة  املحراث،  حصة  تبلغ  في¸ 
ومكائن رش الس¸د الكيميا¶ او املعدµ حيث 

تبلغ حصتها %11. 

لاجدول رقم (1) :  صناعة مكائن تجهيز الرتبة يف قونيا -  عرض االع�ل  
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الجدول رقم (2): مكائن الحصاد يف قونيا – عرض االع�ل
املصدر : قاعدة بيانات اتحاد الغرف والبورصات الرت� 

تانايب ىلع روثعلا متي �*

تصنيع مكائن املحاصيل الزراعية 

التوضيح
عدد
املصنع�

عدد
العامل�

االستيعاب
(عدد)

حصة
املصنع 
((%)

حصة
العامل 

العامل/
الرشكة

 �مكائن تجريف العشب (غ
الكهربائية، والة القطع 

القابلة للدوران يف سطح
افقي) تلك الخاصة بالساحات 
الرياضية او املناطق العشبية 

والحدائق العامة

18*1%1%8,00

مكائن تجريف األعشاب 
(الكهربائية)، تلك الخاصة 

بالساحات الرياضية او ساحات 
الغولف، واملناطق  العشبية، 

والحدائق العامة.

1 *1%1%0,00

مكائن تجريف األعشاب (ذات 
محرك)، (غ� الكهربائية)، الة 

القطع تدور يف سطح عمودي او
تلك التي تحتوي عىل قضبان 

قاطعة) وتلك الخاصة بالساحات 
الرياضية او املناطق العشبية او 

الحدائق العامة.

13 1%0%3,00

مكائن تجريف األعشاب (ذات 
محرك) (عدا تلك الخاصة 

بالساحات 
الرياضية او ساحات الغولف، 
واملناطق العشبية، والحدائق

العامة)

1854026.98616%23%30,00

19,71%6%6 7138مكائن كبس القش

14,00%6%101402.9939مكائن الحصاد والخلط



الجدول رقم (2): مكائن الحصاد يف قونيا – عرض االع�ل
املصدر : قاعدة بيانات اتحاد الغرف والبورصات الرت� 

*� يتم العثور عىل بيانات
قونيا  يف  الحصاد  ملكائن  الثانوي  القطاع  ان 
األعشاب  وحرث  تجريف  مكائن  تشمل 
القش،  كبس  ومكائن  األنواع،  املختلفة 
البطاطا،  تقليع  ومكائن  الخلط،  وومكائن 
ومكائن  السكر،  بنجر  رؤوس  قطع  ومكائن 
حصاد العلف الحيوا�، ومكائن حصاد العنب، 

ومكائن التصنيف. 

األجهزة،  وقطع  املكائن  صناعة  مجموعة  ان 
يف  ياوي  الذي  القطاع  يف  تصنيعا  األك¡  تعترب 
 ،%53 بنسبة  مسجلة،  رشكات   011 داخله 
وتليها مجموعة مكائن حرث الحشائش حيث 

تبلغ نسبتها %61.

31

عددالتوضيح
املصنع³

عدد
العامل³

االستيعاب
(عدد)

حصة
املصنع 
(%)

حصة
العامل 

العامل/
الرشكة

51,33%7%31543.3593مكائن زرع وحصاد البطاطا

مكائن قطع رؤوس 
19,14%6%71341.7776بنجر السكر وحصادها.

مكائن حصاد العلف الحيوا�
85,50%7%2 2171(تلك املتحركة ذاتيا)

مكائن حصاد العلف الحيوا� 
3,00%0%1*13(عدا تلك املتحركة ذاتيا)

مكائن الحصاد (Æا فيها مكائن 
حصاد العنب ) (عدا مكائن الحصاد 

والخلط، الة حصاد حصاد الجذور 
والدرنات، مكائن حصاد العلف 

الحيوا�)

4149*4%6%37,25

مكائن تنظيف وتصنيف او 
التدريج (تلك الخاصة باملنتجات

مثل البيض، والفواكه، واملنتجات 
األخرى)

2212472%1%10,50

 GT P 84.33 
يف  اطار الرقم (مكائن بغرض

الحصاد، والخلط، وفصل املنتجات،
وتنظيفها، قطع غيار األجهزة، وقطع

املكائن واألجهزة)

38755*35%32%19,87

  %100 %1102.35639.040100املجموع







تصنيع مكائن الري
بفضل  قياسية  فرتة  خالل  واملزارع  الحدائق  يف  كب�ة  ملساحات  الري  بعملية  القيام  باالمكان 
مكائن الري التي ال تؤثر سلبا عىل خصوبة الرتبة وال تصيب الفواكه والخرضوات باالرضار عند 
قيامها بالعملية. اىل جانب ذلك ان تكلفة استع�ل مكائن الري تعترب منخفضة وانها تندرج 
ضمن املكائن الزراعية املهمة. إضافة اىل انها تصنف اىل نوعª احداها مكائن الري الرشاش، 

واألخرى مكائن الري التنقيط. 

التوضيح
عدد

عدداملصنع	
العامل	

االستيعاب
(عدد)

حصة
 املصنع

(%

حصة
 العامل

/العامل
الرشكة

 مكائن الري، تلك
 املستعملة يف

 الحدائق او
املناطق الزراعية

32459427.03714%6%14,34

جهاز رش وتوزيع
ورش املسحوق

 والسائل امليكانيكية
 املحمولة (ذات

 محرك او الخالية من
(املحرك

 تلك املستعملة يف
 الحدائق او األرايض

 الزراعية (عدا مكائن
(الري

4111405.347.12518%15%27,80

مرشات زراعية
(مرشات)

 ،وموزعات املساحيق
 وتلك املركبة
 بالجرارات او

 التي يتم سحبها
 من قبل الجرارات
(عدا مكائن الري)

511041267.67322%14%20,41

 االالت الخاصة
 بالحدائق او

االالت الزراعية
األخرى

1085004267.87347%65%46,33

 100% 100% 2327.6446.309.708املجموع 



يف يرلا نئاكمل يوناثلا عاطقلا يف طشني 
تاجتنملا فينصت نك�و .ةكرش 232 ،اينوق 
،قئادحلا يف ةلمعتسملا يرلا ةزهجأ ىلا 
،ةيكيناكيملا لئاوسلاو قيحاسملا شر ةزهجأو 
ةبسن غلبت يتلا ةرتفلا يف هناو .تاشرملاو 
تالالاو قئادحلا ةزهجأ ةعومجم يجتنم 
،عاطقلا يف ىلعألا يأ ،%47 ،ىرخألا ةيعارزلا 

.%22 ،اهتبسن غلبت ثيح تاشرملا اهيلتو

املعنية  الرشكات  يف  العامل©  عدد  عن  اما 
واالالت  بالحدائق  الخاصة  املكائن  بصناعة 
رش  وأجهزة  يف  بين¯   ،46 األخرى،  الزراعية 
 ،27 فتبلغ  امليكانيكية،  والسوائل  املساحيق 

ويف املرشات فتبلغ 20 عامل.

صناعة مكائن الحلب 

الجدول رقم (4): مكائن الحلب يف قونيا – عرض االع�ل

املصدر : قاعدة بيانات اتحاد الغرف والبورصات الرت�

التوضيح
عدد

املصنع�
عدد

العامل�
 االستيعاب

((عدد
/العامل
الرشكة

341068234.66231,41176 مكائن الحلب

وك¯ هو مب© يف القا¹ة، فان عدد الرشكات النشطة يف القطاع تبلغ 34. ك¯ ان القطاع الذي 
وصل عدد عامليه اىل 1068، يبلغ معدل العامل© يف كل رشكة 31، وان تلك الرشكات تصنف 

اىل رشكات صغ½ة. 







ريدصت متي يتلا لودلا : (5) مقر لودجلا 
.اينوق نم اهيلا ةيعارزلا نئاكملا 

ةيكرتلا تاءاصحإلا ةسسؤم : ردصملا

فرنسا
هولندا 

املانيا 
ايطاليا

بريطانيا 
ايرلندا 

الد�ارك
اليونان 

الربتغال 
اسبانيا

بلجيكا 
لوكسمبورغ

ايسلندا 
ال�ويج
السويد
فنلندا 
النمسا

سويرسا
مالطا

استونيا 

التجارة الخارجية يف قطاع صناعة املكائن 
الزراعية

ان صادرات قونيا من املكائن الزراعية، 
سجلت ارتفاعا بنسبة معدلها السنوي 16% 
، وارتفع من 39 مليون دوالر امري�، اىل 71 

مليون دوالر امري�. (اما بالنسبة لالست�اد 
الذي وصل اىل اعىل مستوياته يف عام 2013، 

فانها متذبذبة).  
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التطبيقات التحفيزية والتشجيعية لالستث�ر 
يف قطاع املكائن الزراعية

أنظمة الحوافز االستث�رية الطبقة يف تركيا 
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.

• حوافز االستث�رات عىل نطاق واسع: يعد 
التقرير عىل  الوارد يف  الزراعية  املكائن  قطاع 
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 ل±ة تركية.
دعم  يتم  االسرتاتيجية:  االستث�رات  حوافز   •
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±.
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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
يوجديوجديوجديوجد الرضائب

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  االستث�ر:تخصيص  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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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
النسبة (%)

25202015

تحفيض الرضيبة
النسبة (%)

60555040

 دعم قسط التأم�
 لصاحب العمل

(السنة)

533-

تخصيص
موقع االستث�ر

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� 
لالستث�ر االقليمي

  املكائن و 
التجهيزات 

1.000.000 ل�ة 
تركية

الجدول 7: نظام دعم االستث�ر يف قونيا (املنطقة الثانية)

الجدول رقم (8) : املستندات التشجيعية املمنوحة يف االستث�رات الجارية يف قطاع صناعة املكائن 
الزراعية يف قونيا.  

االستث�ر الثابتالوثيقةالسنة
(الل·ة الرتكية)

معدات املكائن 
املستوردة

(($)

نوع 
الخاصيةالتوظيفاالستث�ر

حصة
االستث�ر
الثابت

2013

42التوسيع 15.912.000

الة رفع القش
الهوا£، مكابس و

صوامع القمح
1458 العدد/ السنة

33%

%37الة صناعة الذرة 10800التوسيع16.582.0000

جميعها 12.810.549997.941
15جديدة

تصنيع منشات
مكائن العلف الكاملة، 

20عدد/ السنة
16%

3التوسيع11.038.5911.038.591
تصنيع املكائن الزراعية 

املختلفة
 عدد/ سنة5593 

6%

11.533.574709.500
تنويع

5املنتجات
مكائن تجريف املروج

ومحاورها وقطع غيارها
 كغم/ سنة810000

9%

517.876.7142.746.032 75 100%

نئاكملا عاطق يف ة�خألا تاونسلا يف حونمملا عيجشتلاو زيفحتلاب ةقلعتملا تادنتسملاو ليصافتلا نا 
.هاندا لودجلا يف حضوم وه �ك ،اينوق يف ةيعارزلا 



الجدول رقم (8) : املستندات التشجيعية املمنوحة يف االستث�رات الجارية يف قطاع صناعة املكائن 
الزراعية يف قونيا. 

االستث�ر الثابتالوثيقةالسنة
( الل�ة الرتكية)

معدات املكائن 
املستوردة

($)
الخاصيةالتوظيفنوع االستث�ر

حصة
االستث�ر
الثابت

2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املكائن الزراعية املختلفة5التوسيع11.110.000  
%3تصنيع 1150 عدد/ سنة

التوسيع – 15.231.3591.207.860 1
%37منشاة انتاج الدقيق35النقل

%9املضخة الهيدروليكية15التوسيع13.832.9501.234.570

املزارع املتنوعة   355500جميعها حديثة116.791.3002.535.000
%41عدد/ سنة

مكائن بذر الحبوب     
%0 500 عدد/ سنة

محراث متنوع 3300      
%0عدد/ سنة

معمل الدقيق الكيل5توسيع11.766.195660.000
%4تصنيع 8 عدد/ سنة

معمل امللح الكيل     
%0تصنيع 8 عدد/ سنة

معمل العلف الكيل     
%0تصنيع 21 عدد/ سنة

املنتج13.700.000227.500
%9منشاة انتاج الدقيق10التنويع

%100 105 541.321.8045.864.930املجموع

2015
 
 

%22مطاحن الدقيق18التوسيع17.650.000584.729

20التوسيع17.530.0000
خزان نقل الحليب فوق 

وسائل النقل
353  عدد/ سنة

22%

خزانات تربيد الحليب      
%0عدد/ سنة298

 
 
 
 
 
 
 

خزانات استقبال الحليب      
%0عدد/ سنة240

عداد الحليب 653 العدد/     
%0السنة

فلرت الحليب 1443 عدد/      
%0سنة

60التوسع116.475.2701.697.000

تصنيع مكائن زراعة 
الحبوب

تصنيع قطع الغيار  4956
عدد/ سنة

47%

     

تصنيع مكائن غرس البذور 
الهوائية
املضغوطة، ومكائن الغرس 
املبارشة وكذلك تصنيع قطع 
الغيار 1271
عدد/ سنة

0%

%9مكائن الطحن7جميعها جديد13.296.747601.430

%100 105 434.952.0172.883.159املجموع

املكائن  قطاع  يف  األخºة  السنوات  يف  املمنوح  والتشجيع  بالتحفيز  املتعلقة  واملستندات  التفاصيل  ان 
الزراعية يف قونيا، كÂ هو موضح يف الجدول ادناه.





املزايا القطاعية 

املناطق  يف  النشطة  الرشكات  عدد  زيادة  ان 
اىل  الوصول  وسهولة  املنظمة،  الصناعية 
للمنتج�،  بالنسبة  الرضورية  الخام  املواد 
االالت  االكرب من  الجزء  تصنيع  امكانية  يامن 

الزراعية يف املنطقة ذاتها. 
ك� ان وصول هيكلة االنتاج وتنويع املنتجات، 
حجم  زيادة  اىل  ادت  النجاح،  نقطة  اىل 

الصادرات. 
الزراعية  االرايض  نسبة  ان  ذلك  جانب  اىل 
تركيا،  مستوى  عىل  معدلها  تفوق  قونيا،  يف 
حجم  لزيادة  اكرب  زراعية  الية  اىل  والحاجة 
ادى  االرايض،  تجميع  مساعي  نتيجة  االرايض 

اىل زيادة الطلبات يف القطاع. 
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قونيا
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عىل  البحث  جهود  زادت  التي  الفرتة  يف 
تنافسية  ظروف  تحت  الزراعة  يف  الخصوبة 
عالية، فان هذا الوضع اثر بصورة ايجابية عىل 

طلبات املكائن الزراعية. 
تزيد  التي  العوامل  من  فان  ذلك  اىل  اضافة 
من الطلبات عىل املكائن الزراعية، البحث عن 
رشوط العمل املثمر واملريح من خالل زيادة 

املخزون املعلوما¦ وتوعية الفالح¤. 
يف  النشطة  الرشكات  عىل  الطارئة  الزيادة  ان 
زيادة  عىل  دليل  املنظمة،  الصناعية  املناطق 
قونيا  يف  الزراعية  املكائن  قطاع  يف  الصناعة 
ان  حتى  الجغرافية.  التجمعات  وانطالق 
تشكيل مجموعة املكائن الزراعية يف القطاع، 
تحت  ونشاطاتها  بفعالياتها  االستمرار  و 
تعاون  اقامة  فتيلة  اشعلت  الجمعية،  مظلة 
ناحية  من  اهميتها  عن  فضال  الرشكات  ب¤ 

استع¸ل املوارد بشكل مثمر.   
   

اية  من  يعا¹  ال  القطاع  ان  ذلك  جانب  اىل 
مشاكل من ناحية توف¼ املواد الخام فضال عن 
املكائن  (ان جميع  الطلبات.  تلبية  قدرتها يف 
داخل  تصنع  املنطقة،  تحتاجها  التي  الزراعية 

املنطقة ذاتها). 
تقع مدينة قونيا يف منطقة جغرافية مناسبة 
لقربه  وذلك  املحيل  التوزيع  حيث  من 
ورشق  االسود،  والبحر  مرمرة،  منطقة  من 
االناضول. وان هذا الوضع، يضيف الفائدة اىل 
قونيا في¸ يتعلق بسهولة الوصول اىل االسواق. 
اما يف املبيعات التي تتم من واىل خارج البالد، 
تكلفة  حيث  من  محظوظة  تعترب  قونيا  فان 
وصول البضائع من واىل قونيا من واىل موانئ 
تسليم  فرتة  حيث  ومن  ومرس¤،  اسطنبول 

البضائع ايضا.   
من  الكث¼  اىل  تتم  التي  الصادرات  ان  ك¸ 
الدول، تساهم ايضا يف تنويع االسواق ودخول 
املنتج¤ واملصنع¤ يف هذا القطاع يف البحث 

عن اسواق جديدة. 

االستث�ر 
يف قونيا، 

النه 
...



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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اسطنبول

قونيا

مرسین

ازم� 

أنطاليا






