


المدينة المركزية للدولة المركزية

قونية؛

جاتالهويوك،بمنطقةالبشريةمولدعاصمةهي

والنا،بم،والتسامحضيافتهابحسناإلناضولوسالجقة

يفلديهاكانتالتيالمدارسبمئاتوالثقافةوالعلم

.القويبإقتصادهاوالتجارةالصناعةوالماضي



قونية؛

اقتصادفيكبيرإسهامذاتإنتاجيةقاعدةهي

برتعتحيثاألخرىللمناطقكقاطراتتعملالبالد

ةوالسياحوالصناعةوالتجارةللزراعةجذبمركز

.األناضولووسطلتركيا



مساحة

قونية

كيلو متر مربع38.873مساحتها التي تبلغ من خالل هي أكبر مدينة في تركية 
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٪ من 60.6

السكان تقل 

أعمارهم عن 

سنة35

اتأكبر إمكاني

قونية هي  فئة 

السكان الشابة

كانالجدول البياني للفئة العمرية للس

سكان

سابع أكبر مدينة 

بتعداد في تركيا 

سكان يبلغ 

2.161.303
.نسمة



الطمأنينة 

والراحة 

والسرعة في 

شبكة -النقل 

قطارات سريعة

رحالت جوية 

دورية إلى 

اسطنبول وإزمير 

يوميا
دقيقة30فقط ساعة واحدة و أنقرة–قونية 

دقيقة 50فقط ساعة واحدة و اسكي شهير-قونية 

دقيقة15ساعات و4فقط اسطنبول–قونية 

رحالت جوية مباشرة إلى بعض المراكز 

خارج البلد خالل أشهر الصيف

وسائل النقل



التجارة الخارجية

قونية

المناطق

الصناعية المنظمة

المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

القطاعات

المركز عليها

مشاريع

قونيةتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



إحصائيات التجارة الخارجية
مليون دوالر2001،100في سنة 

مليون دوالر2005،424في سنة 

مليون دوالر2010،995في سنة 

مليار دوالر2015،1.353في سنة 

2019لسنةوهدف صادراتنا 

100.مليار دوالر2هو

424

995

1.353

2.185

X 22



(دوالر، مليون 2018أول عشرة دول)التصدير وفق الدول 

250.8 العراق 1

126.6 ألمانيا 2

75.6 إيطاليا 3

72.5 الجزائر 4

57.8 الواليات المتحدة 5

50.8 روسيا 6

47.2 بولندا 7

46.8 السعودية 8

43.0 مصر 9

42.2 إيران 10

1.803

$مليار 
األجمالي

العراق

ألمانيا

إيطاليا

الجزائر

المتحدةالواليات

روسيا
بولندا

السعودية

مصر

إيران



(دوالرمليون، 2018أول عشرة الدول)االستيراد وفق الدول 

169.7 الصين 1

144.3 روسيا 2

51.1 ألمانيا 3

49.0 إيطاليا 4

36.4 األوكراني 5

34.4 البرازيل 6

22.7 تايوان 7

19.9 الواليات المتحدة 8

19.8 الهند 9

19.6 إسبانيا 10

908,5

 $مليون
األجمالي



تتمتع بحجم 

تجارة خارجية 

2.7قدرها 
مليار دوالر 

مع مجموعات 

قطاعا 90
مختلفا

تعامل تجارة 

خارجية مع 
دولة190

مدينة الغذاء، 

الزراعة و 

ة مدينة صناعي
كبيرة 

خارجيةالتجارة ال



التجارة الخارجية

قونية

المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

المناطق

الصناعية المنظمة

القطاعات

المركز عليها

مشاريع

قونيةتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



يوجد في قونية

جامعات5إجمالي 

جامعة حكومية و3

.جامعة أوقاف2

طالب في جامعات قونية150.000يدرس حوالي 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

قونيةجامعات 

جامعة سلجوقلو

جامعة نجم الدين اربكان

جامعة قونية التقنية

جامعة قونية لألغذية والزراعة

KTO جامعة كراتاي



قونية مدينة التقنية

منواحدةهيالتقنيةمدينةقونية

يفالتكنولوجيللتطورمراكز3أكبر

فيعضوهيالوقتنفسوفيتركيا،

دالموجوالدوليةالتقنيةالمدنمنظمة

.إسبانيافيفي

سنةفيتأسستالتقنيةمدينةقونية

التقنيةمدينةكانتحيث،2004

.تركيافينموااألسرع

شركة100منأكثربنيتهافييوجد

أعمالورجل



• Toplam 8.000 m² Eğitim Merkezi
• 28 Derslik
• Toplam 1.500 m² Atölye Alanı

• 5 Bilgisayar Laboratuvarı
• Yılda 2.000 Kursiyer
• Yılda 50.000 Saat Eğitim
• 130 Kişi Kapasiteli 4.600 m² Konaklama Merkezi
• Spor Salonu
• Konferans Salonu

أول مركز 

تطوير إقليمي 

في تركيا ويقوم بنشاطه 

في المنطقة 

الصناعية 

المنظمة في 

. قونية

أننوبارك قونية منطقة تطوير التكنولوجيا غرفة صناعة قونية



مركز العلوم

مركز علوم أكبر

في تركيا
علوم في أول مركز 

تركيا

تم تأسيسه بدعم من 

.توبيتاك



بورصة التجارة في قونية قاعة البيع اإللكتروني

قاعة للبيع أول

اإللكتروني في 

تركيا

حجم المعامالت 

مليون1

طن سنويا



صنعمتأسيسسيتمهنااألولىالمرحلةفي

FVشمسيةوحداتإنتاج (كهروضوئية)

للبحثمركزوسنويا/500MWpبقدرة

منالكهرباءإلنتاجمنشأةوالتطويرو

1000Mweبقدرةالشمسيةالطاقة و.

لهذةالمحددةشهرا21الـمدةتزالال

.مستمرةالمنشأة

كارابنار الصناعية التخصصية للطاقة –منطقة كونيا 

وهكتار2.718بمساحة(األولالقسم)المكونةهكتار5.958مجموعهاالبالغالمساحةإعالنتم

(للتجديدالقابلةللطاقةمصادرساحة)كإستثمارشركةأنهاعلىهكتار3.240(الثانيالقسم)



مشروع مركز كونيا كياجيك اللوجستي

معتدل التنفيذ الفعلي

%. 85للمشروع 

0

1ة قدرها كاياجيك اللوجستي على مساح–قريبا سيتم تفعيل مركز كونيا 

يحتوي المركز على ساحة تخزين للحاويات مساحتها . 2مليون م

و خط قطار 2م13,600، منصة تحميل على مساحة 2م400,000

.  كم29,6بطول 



المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

التجارة الخارجية

قونية

القطاعات

المركز عليها

المناطق

الصناعية المنظمة

مشاريع

قونيةتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



القطاعات المركز عليها

قطاع إنتاج المكائن

الصناعة الفرعية للسيارات

البالستيكي

قطاع اآلالت الزراعية واألدوات

قطاع صناعة األحذية

صناعة المعدات المركبة على السيارات

أثاث

قطاع األغذية



قدرة إنتاجية على 

٪ من 30تلبية 

إحتياجات شركات 

السيارات في تركيا

تمتلك واحدة من 

مرافق إنتاج 

األلومنيوم الرئيسية 

.في تركيا



الصناعة الفرعية للسيارات
٪ من قطع غيار 70يتم إنتاج أكثر من 

ةومعدات العديد من موديالت العالمات التجاري

صناعة المعدات المركبة على السيارات
٪ من المعدات المركبة 70قادرة على إنتاج 

على السيارات التي تحتاجها تركيا

قطاع اآلالت الزراعية واألدوات
٪ من 100٪ من األجزاء المستخدمة في الجرارات و 90تنتج قونية 

.األجزاء المستخدمة في اآلالت الزراعية

.٪ من السوق التركي65تمتلك 
.  ٪ من صادرات اآلالت واألدوات الزراعية في تركيا23تغطي قونية 



قطاع األغذية
.٪ من إنتاج الحبوب في تركيا10تمثل قونية 

بشكل وباإلضافة إلى ذلك، قطاع الشوكوالته والسكاكر في وضع متقدم

.جيد تقدما جيدا

قطاع صب المعادن
.طن من القدرة اإلنتاجية سنويا270.000شركة لديها 436

.٪ من إنتاج صب المعادن في تركيا تتحقق في قونية18

صناعة منتجات التغليف البالستيكي
أصبحت في مركز مهما في صناعة مواد البناء البالستيكية

.  و إنتاج أثاث المكاتب( خاصة إنتاج الـ بي في سي)

قطاع صناعة األحذية
٪ من 15مليون زوج من األحذية سنويا، يتم إنتاج 15من خالل 

.السوق التركية في قونية



الرائدة في تركيا

في مجال إنتاج 

الدقيق والسكر 

.والملح

٪ مساحة 9.5

البلد الزراعية

،ةتقع في قوني

مخزن الحبوب 

في تركيا،
زراعة على 

مليون 2.27

هكتار من 

األراضي

مليون هكتار 4

من األراضي 

الزراعية،

قطاع

الزراعة



البذور

;  إنتاج البذورقونية في 

.٪38في تركيا مع حصة األولالمركزتقع في 

;  2018في قونية، خالل سنة 

مزارع،6،500

طن تقريبا من البذور300.000قاموا بإنتاج 

.ديكار650.000على مساحة 



;  قونية

.٪ من احتياجات تركيا17تلبي  

;في عموم قونية

ألف طن من اإلنتاج سنويا،800مليون 1: مصنع للدقيق50

. مليون طن1.5اإلنتاج السنوي من : مصنع لألعالف48

إنتاج الحبوب 

من إنتاج قمح الخبز،٪ 11

من إنتاج الشعير،٪ 14

من إنتاج بنجر السكر،٪ 29

من إنتاج الذرة،٪ 10

من إنتاج البقوليات الجافة،٪ 10
من إنتاج دوارالشمس،٪ 9

.  تلبيها قونية بمفردها



الحيوانية

ألف من الماشية،930مع األولى في تركيا 

ألف من األغنام،252مليون 2مع والثانية في تركيا 

.ألف من الدواجن500مليون 13مع والثانية في تركيا 

;2018في سنة 

ألف طن 226مليون 1مع األولى في تركيا 

من إنتاج الحليب،

.مليار بيضة3.8تم إنتاج 



المناطق

الصناعية المنظمة

المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

التجارة الخارجية

قونية

القطاعات

المركز عليها

مشاريع

قونيةتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



,قونية

منطقة صناعية منظمة 9بنية تحتية صناعية متقدمة مع 

منطقة صناعية خاصة14و 

اقة منطقة صناعية صغيرة ومنطقة صناعية متخصصة للط39و 

.ومنطقة الثروة الحيوانية المنظمة ومنطقة التنمية التقنية



طعالقمنحاليا،منطقتنافينشطةشركة609

عدديتجاوزسوفلصناعناالجديدةالصناعية

.مصنع760المنطقةفيالمصانع

التوسعةمساحةمربعمترمليون30

53بمساحةتركيافيصناعيةمنطقةأكبر

مربعمترمليون

الصناعيةالمنطقةمنمربعمترمليون23

منأكثرفياإلنتاجالتركيةالمنظمةالثالثة

.قطاع50

منطقة قونية الصناعية المنظمة



ر أصبحت مجموعة يونيليفر أول مستثم

يدا دولي في القسم الرابع مع استثمار ألج

.مصنع اآليس كريم

مليون يورو النشاء مصنع350ثم استثمر 

.المنتجات المنزلية والعناية الشخصية

االستثمارات الدوليةمنطقة قونية الصناعية المنظمة



أسيلسان

شركة كونيا المساهمة ألنظمة السالح 

من رجال األعمال المبادرين من كونيا 24يمتلك 

بالمائة من اإلستثمار في حين تمتلك 49نسبة 

.  بالمائة منه51أسيلسان 

عد في سيتم إنتاج أنظمة السالح القابلة للتحكم عن ب

.  مصنع كونيا اسيلسان

.  مليون دوالر65حجم اإلستثمار 

.  مصنع لتصنيع السالح و الذخيرة193هناك 

االستثمارات القومية



المناطق

الصناعية المنظمة

المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

التجارة الخارجية

قونية

القطاعات

المركز عليها

مشاريع

ةقونيتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



عامفياألناضولفيتأسستتجارةغرفةأول
1882.

20.000منألكثرخدماتهابتقديماألنتقوم
.مختلفاقطاعا70منأكثرعلىموزعينعضو

بعض المشاريع التي

قمنا بتفعيلها



جامعة كرتاي التابعة لغرفة تجارة كونيا

6

كليات

الطبكلية

القانونكلية

ةاإلداريالعلومواإلقتصادكلية

ريةالبشواإلجتماعيةالعلومكلية

يمالتصموالجميلةالفنونكلية

الهندسةكلية

معهدان
معهد العلوم الطبية 

االجنبيةاللغاتمعهد

معهدان 

تقنيان 

3
معهد

للعدالةالعاليالمعهد

ةالطبيللخدماتالعاليالمعهد

العلوممعهد

اإلجتماعيةالعلوممعهد

الطبيةالعلوممعهد



مركز المعارض الدولية-غرفة تجارة قونية

مركز المعارض الرابع األكبر في تركيا



متر مربع مساحة مغلقة66.000

قاعات كبيرة6

متر مربع قاعة عرض58.000

شخص قاعة مؤتمرات400×2

عربة 3000موقف سيارات بسعة 

أكبر معرض للزراعة في تركيا يعقد في

.قونية

دولة40مشارك من 600

زائر300.000أكثر من 

معرض في السنة؛10أكثر من 

المكائن،

الصناعة الجانبية للسيارات،

الزراعة،

األغذية،

األحذية،

الغزل والنسيج وإلخ

مركز المعارض الدولية-غرفة تجارة قونية



مشروع مركز التعليم المهنيغرفة تجارة قونية 

ه سيتم االنتهاء من مشروعنا وتشغيل

.2019في عام 

26

فصل 

دراسي

إجمالي مساحة المجمع التعليمي 

متر مربع19.000

مختبر حاسوب20

قاعة شخص150مركز إقامة بسعة 

المؤتمرات



دليل رقمي يحتوي على 

شركة 7000
قطاع و42

قطع رقم10.000

لبحث يمكن القيام بعملية البحث عن المنتج او الشركة بمنطق ا

في محركات البحث الذكية 

يحتوي على معلومات المنتج و الشركة و اإلتصال و الموقع

.  للشركات الموجودة في الموقع اإللكتروني

.  كما يحتوي على معلومات إجتماعية وإقتصادية عن قونية

كل المنتجات و الشركات التي تبحث عنها في هذا الموقع

-غرفة تجارة قونية  www.listofcompany.com



يقدم الموقع 

خدماته باللغة 

التركية

اإلنجليزية

العربية 

األلمانية 

اإلسبانية 

الفرنسية 

.الروسية 



بحسبالمنتجاتتصنيفتم

.ثالبحعمليةلتسهيلالقطاعات



بياناتعلىالموقعيحتوي

بالشركةالخاصةالمنتجات

االت،اإلتصبياناتالىباإلضافة

عنمفصلةمعلوماتوالموقع

.المصنع



إليهيحتاجماكلعنمعلوماتعلىأيضاالموقعيحتويكما

وةاإلقاموبالمواصالتالمتعلقةالمعلوماتمنقونيةإلىالقادم

.السياحيةوالتاريخيةاألماكنوالمطاعموالتنقل



يمكنكم اإلطالع على 

التقارير المعدة عن 

قونية و الصناعة في

ا قونية من خالل موقعن

. و تحميل هذه التقارير



يحتوي موقعنا على 

تطبيق هاتف أيوس

(IOS) أندرويد

(Android)



المناطق

الصناعية المنظمة

المراكزبعض

قونيةفيالمهمة

التجارة الخارجية

قونية

القطاعات

المركز عليها

مشاريع

قونيةتجارةغرفة

؟ لماذا قونية



؟ لماذا قونية

العاليةالقدرةذاتللتجديدالقابلةالطاقةمصادر

(الشمسالرياح،)

الغنيالتاريخوالثقافياإلرث

(كيليستراسيلله،تشاتالهويوك،موالنا،متحف)

زراعةاللتطبيقاتالمناسبةالتربةطبيعةوالمساحات

.الجيدةالزراعيةوالعضوية

المتطورةالصناعيةالتحتيةالبنية

(الصغيرةوالمنظمةالصناعيةالمناطق)

1.8علىتزيدصادرات)المتناميةالتصديريةسعتها

(مليار

(دولة180منألكثرصادرات)واسعةصادراتشبكة

المتعلمةالشابةالسكانيةالتركيبة

(جامعيطالب150.00منأكثر)



T.C. 
Konya Valiliği

المؤسسات التعاون القوي بين 




