


قونية؛

هي عاصمة مولد البشرية بمنطقة جاتالهويوك، 

وسالجقة اإلناضول بحسن ضيافتها ،والتسامح

انت بموالنا، والعلم والثقافة بمئات المدارس التي ك

دها لديها في الماضي و الصناعة والتجارة بإقتصا
.القوي



قونية؛

اد كبير في اقتصذات إسهام هي قاعدة إنتاجية 

تبر البالد تعمل كقاطرات للمناطق األخرى حيث تع

مركز جذب للزراعة والتجارة والصناعة 
.والسياحة لتركيا ووسط األناضول



تثمار االسللقيام باألسباب الرئيسية 
في قونية



اسطنبول

قونية

إزمير

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

.نسمة2.161.303بتعداد سكان يبلغ سابع أكبر مدينة في تركيا 

(٪ من سكان تركيا2.7)



قونية هي  فئة السكان الشابةاتأكبر إمكاني

✓ سنة35٪ من السكان تقل أعمارهم عن 60.6

الجدول البياني للفئة العمرية للسكان
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المعهد اإلحصائي التركي: المصدر



شبكة قطارات سريعة-الطمأنينة والراحة والسرعة في النقل 

...دقيقة بواسطة القطار السريع30فقط ساعة واحدة و أنقرة-قونية 
...دقيقة بواسطة القطار السريع50فقط ساعة واحدة و اسكي شهير-قونية 
...دقيقة بواسطة القطار السريع15ساعات و4فقط اسطنبول-قونية 



روابط الخطوط الجوية

اسطنبول

قونية

إزمير

ساعة واحدة

ساعة واحدة

رحالت جوية دورية إلى اسطنبول وإزمير يوميا

رحالت جوية مباشرة إلى بعض المراكز خارج البلد خالل أشهر الصيف



الزالزلخفاض خطورة نإ

لزالزل في تركيامن حيث اقونية هى المنطقة األقل خطورة 



،المكائنالقطاعات المميزة؛ صناعة 

الزراعية، صناعة المواد الغذائية، المكائن لسيارات، الفرعية لصناعة 

المركباتصناعة األحذية والمعدات المجهزة على 



من ٪ 30قدرة إنتاجية على تلبية 

إحتياجات شركات السيارات في تركيا

تمتلك واحدة من مرافق إنتاج 

.األلومنيوم الرئيسية في تركيا



إحصائيات التجارة الخارجية

؛صادرات قونية

مليون دوالر،2001100في سنة 

مليون دوالر،2005424في سنة 

مليون دوالر،2010995في سنة 

.دوالرمليار 1.564كانت 7201وصادراتنا في سنة 

.دوالرمليار 1.803هو2018وصادراتنا في سنة 

.دوالرمليار 2هو2019لسنة وهدف صادراتنا 



قيم التصدير

(، مليون دوالر2018-2005-أول خمس دول )التصدير وفق الدول 

الدولة 2005 الدولة 2018

العراق 56.8 العراق 250.0

ألمانيا 30.2 ألمانيا 127.1

الجزائر 27.3 إيطاليا 76.2

إيران 20.6 الجزائر 72.9

الواليات المتحدة 19.4 انجلترا 62.5

األجمالي 424 األجمالي 1.803
دوالرمليار 

مجلس المصدرين التركي: المصدر



قيم التصدير

(، مليون دوالر2018-2005-أول خمس قطاعات)التصدير وفق القطاعات

القطاع 2005 القطاع 2018

المكائنصناعة إنتاج  95.5 المكائنصناعة إنتاج  414.9

السياراتقطع غيار 83 السياراتقطع غيار 330.5

الحبوب والبقوليات 74.9 الحبوب والبقوليات 251.8

ر صناعة الحديد والمعادن غي

الحديدية
66

صناعة الحديد والمعادن غير

الحديدية
156.2

ياتاإللكترون–الكهربائيات 16.6 صناعة تكييف الهواء 120.0

المجموع
424

دوالرمليون 
المجموع

1.803
دوالرمليار 

مجلس المصدرين التركي: المصدر



غرفة تجارة قونية

مركز المعارض الدولية

مركز المعارض الرابع األكبر في تركيا



غرفة تجارة قونية

مركز المعارض الدولية

مركز المعارض الرابع األكبر في تركيا

متر مربع مساحة مغلقة66.000•

قاعات كبيرة6•

متر مربع قاعة عرض58.000•

شخص قاعة مؤتمرات400×2•

قاعة كبار الزوار2•

متر مربع مطعم600•

متر مربع مقهى200•

مركز الترجمة الفورية•

عربة 3000موقف سيارات بسعة •

.في قونيةيعقد أكبر معرض للزراعة في تركيا •
دولة40مشارك من 600•

زائر300.000أكثر من •
معرض في السنة؛10أكثر من •

،المكائن•

الصناعة الجانبية للسيارات،•

الزراعة،•

األغذية،•

األحذية،•

الغزل والنسيج وإلخ•



جامعات قونية

KTO جامعة كراتاي

جامعة سلجوقلو

جامعة قونية لألغذية والزراعة

جامعة نجم الدين اربكان

.جامعة أوقاف2جامعة حكومية و 3جامعات  5يوجد في قونية إجمالي

طالب في جامعات قونية120.000يدرس حوالي 

جامعة قونية التقنية



قونية مدينة التقنية

مراكز للتطور 3قونية مدينة التقنية هي واحدة من أكبر 

نظمة التكنولوجي في تركيا، وفي نفس الوقت هي عضو في م

.المدن التقنية الدولية الموجود في في إسبانيا

، حيث كانت 2004قونية مدينة التقنية تأسست في سنة 

.مدينة التقنية األسرع نموا في تركيا
شركة ورجل أعمال100يوجد في بنيتها أكثر من 



غرفة صناعة قونية

أننوبارك قونية منطقة تطوير التكنولوجيا 

• 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

تركيافيإقليميتطويرمركزأول•
.قونيةفيالمنظمةالصناعيةالمنطقةفيبنشاطهويقوم•



مركز العلوم

مركز علوم في تركياأكبر

أول مركز علوم في تركيا

.تم تأسيسه بدعم من توبيتاك



بورصة التجارة في قونية قاعة البيع اإللكتروني

قاعة للبيع اإللكتروني في تركياأول

ألف طن سنويا600حجم المعامالت 



القطاعات المركز عليها



المكائنقطاع إنتاج 

.من السوق التركي في قطاع معالجة المعادن٪ 45قونية تمتلك 

صناعة المعدات المركبة على السيارات

من المعدات المركبة على السيارات التي تحتاجها تركيا٪70قادرة على إنتاج 

قطاع اآلالت الزراعية واألدوات

.من األجزاء المستخدمة في اآلالت الزراعية٪100من األجزاء المستخدمة في الجرارات و٪ 90تنتج قونية 
.من السوق التركي٪ 65تمتلك 

.من صادرات اآلالت واألدوات الزراعية في تركيا٪45قونية تغطي 

للسياراتالفرعية الصناعة 

من قطع غيار ومعدات العديد من موديالت العالمات التجارية٪70يتم إنتاج أكثر من 



قطاع األغذية

.من إنتاج الحبوب في تركيا٪ 10تمثل قونية 
.وباإلضافة إلى ذلك، قطاع الشوكوالته والسكاكر في وضع متقدم بشكل جيد تقدما جيدا

قطاع صب المعادن

.طن من القدرة اإلنتاجية سنويا250،000شركة لديها 450
.من إنتاج صب المعادن في تركيا تتحقق في قونية٪ 18

قطاع صناعة األحذية

.من السوق التركية في قونية٪ 15مليون زوج من األحذية سنويا، يتم إنتاج 15من خالل 

صناعة منتجات التغليف البالستيكي

.و إنتاج أثاث المكاتب( بي في سيـ خاصة إنتاج ال)أصبحت في مركز مهما في صناعة مواد البناء البالستيكية 



الفرص المحتملة والقطاعات األخرى ذات األهمية االستراتيجية

(الصناعة الرئيسية-مصنع المعدات األصلية. )استثمارات صناعة السيارات➢

.االستثمارات في البالستيك والمطاط➢

.استثمارات الطاقة المتجددة➢

استثمارات في انتاج أنظمة الري المغلق و الري بالتنقيط➢

.استثمارات في الزراعة العضوية والدفيئات الزراعية➢

.استثمارات قطاع الدفاع➢

.التطوير وتكنولوجيا المعلومات-االستثمارات في البحث➢



الزراعة والثروة الحيوانية



٪ من مساحة البلد الزراعية تقع في قونية،9.5•

مليون هكتار من األراضي الزراعية،4•
مليون هكتار من األراضي2.27زراعة على •

مخزن الحبوب في تركيا،•
.الرائدة في تركيا في مجال إنتاج الدقيق والسكر والملح•



;اإلنتاج في تركيا

من إنتاج قمح الخبز،٪ 11•

من إنتاج قمح المعكرونة،٪ 25•

من إنتاج الشعير،٪ 14•

من إنتاج بنجر السكر،٪ 35•

من إنتاج الذرة،٪ 8•

من إنتاج البقوليات الجافة،٪ 10•

من إنتاج دوارالشمس،٪ 9•

 .تلبيها قونية بمفردها



;في عموم تركيا
ألف من الماشية،760األولى في تركيا مع •

ألف من األغنام،100مليون 2والثانية في تركيا مع •

.ألف من الدواجن500مليون 12والثانية في تركيا مع •

;2016في سنة 
ألف طن من إنتاج الحليب،60مليون 1األولى في تركيا مع •

.مليار بيضة2.7تم إنتاج •

;في عموم قونية
ألف طن من اإلنتاج سنويا،800مليون 1: مصنع للدقيق50•

 .مليون طن1.5اإلنتاج السنوي من : مصنع لألعالف48•

 ;قونية
.٪ من احتياجات تركيا17تلبي  •



 ;قونية في إنتاج البذور
.٪38تقع في المركز األول في تركيا مع حصة •

 ;2016في قونية، خالل سنة 
مزارع،6،500•

طن تقريبا من البذور240.000بإنتاج قاموا •

.ديكار650.000على مساحة •



المناطق الصناعية المنظمة



تمتلك قونية

منطقة صناعية خاصة14منطقة صناعية منظمة و 9بنية تحتية صناعية متقدمة مع 

منطقة صناعية صغيرة ومنطقة صناعية متخصصة للطاقة 39و 

.ومنطقة الثروة الحيوانية المنظمة ومنطقة التنمية التقنية



رقم

الترتيب
اسم المنطقة الصناعية المنظمة

المساحة

(هيكتار)

ععد أماكن العمل 

الفعالة
عدد العمالة

1 منطقة قونية الصناعية المنظمة 2.300 556 30.500 

2 الصناعية المنظمةاألولى قونية منطقة  134 167 7.000 

3 منطقة أكشهير الصناعية المنظمة 115 27 1.000 

4 منطقة إريجلي الصناعية المنظمة 258 44 750 

5 منطقة بيشهر  الصناعية المنظمة 100 8 300 

6 منطقة كارابنار الصناعية المنظمة 208 17 96 

7 منطقة جومرا الصناعية المنظمة 58 4 80 

8 الصناعية المنظمةمنطقة سيديشهير 150 2 30 

9 منطقة كولو الصناعية المنظمة 400 أعمال التعميم مستمرة

10 ةمنطقة بوسينيس  الصناعية المنظمة الخاص 185 862 30.000

األجمالي 3.908 1.687 69.756

قونية المناطق الصناعية المنظمةوالية



منطقة قونية الصناعية المنظمة

مع هذه . من القطع الصناعية الجديدة لصناعنا105شركة نشطة في منطقتنا حاليا، وقد تم تخصيص أكثر من 556

600سنة، سوف يتجاوز عدد المصانع في المنطقة 2المصانع الجديدة والتي سوف تبدأ في اإلنتاج في غضون 
.مصنع
مليون متر مربع مساحة التوسعة30

مليون متر مربع53أكبر منطقة صناعية في تركيا بمساحة  

مليون متر مربع من المنطقة الصناعية الثالثة المنظمة التركية23

.قطاع50اإلنتاج في أكثر من 



منطقة قونية الصناعية المنظمة

االستثمارات الدولية

ي أصبحت مجموعة يونيليفر أول مستثمر دولي ف

.ريمالقسم الرابع مع استثمار ألجيدا مصنع اآليس ك

مليون يورو النشاء مصنع 350ثم استثمر 

..المنتجات المنزلية والعناية الشخصية



المشاريع المستقبلية



مشروع مركز كونيا ياياجيك اللوجستي

، منصة تفريغ 2م320.000على ساحة إسمنتية مساحتها 2016يحتوي المشروع الذي تم طرح عطائه في عام 

، مبنى للتخزين، مرافق إجتماعية و مكاتب 2م83.000، ساحة مواقف مساحتها 2م13.600أحمال ثقيلة بمساحة 

.  للخدمات

تي أبرمت اإلتفاقية مع الشركة ال

م رسى عليها العطاء و تم تسلي

. الموقع لها

روع معتدل التنفيذ الفعلي للمش

25  .%



ميرسين-مشروع إعادة تأهيل السكك الحديدية قونية

بواسطة هذا المشروع، تم تحسين 

خط السكك الحديدية التقليدية بين

مرسين وهدف قونية هو -قونية 

الوصول إلى ميناء مرسين 

.بسهولة

وفي هذا الإلطار سينصب خط 

السكك الحديدية بين قونية 

.ومرسين بشكل مزدوج 



تاسوكو-كارامان-مشروع خط سكة حديد بخطين قونية

ويبلغ طول خط السكك الحديدية الحالي الذي 

388يربط بين ميناء قونية ومرسين 

.كيلومترا

وعند اكتمال هذا المشروع، ستكون المسافة 

.كم275إلى ميناء تاسوكو 

مع هذا المشروع، سيتم إزالة مشكلة المسافة إلى الموانئ وسوف تنمو القدرة التنافسية لشركات 

.قونية



كايسيري-نيفشهير -أكساراي-قونية-مشروع قطار سريع أنطاليا 

وعندما ينتهي هذا الخط سيزيد 

إمكانيات السياحة والتجارة في 

.المنطقة



قونية غرفة تجارة

مشروع مركز التعليم المهني

متر مربع19.000إجمالي مساحة المجمع التعليمي •

فصل دراسي26•

مختبر حاسوب20•

شخص150مركز إقامة بسعة •

قاعة المؤتمرات•

.2019سيتم االنتهاء من مشروعنا وتشغيله في األشهر األولى من عام •



كارابينار-محطة الطاقة الحرارية قونية

1.8معاتركيفيالليجنيتلعنصراحتياطيأكبر•

طنمليار

سنة30يكفياحتياطي•

ميغاواط5250بقوةالحراريةللطاقةمحطة•

الحراريةالطاقةمحطةإنشاءيتمأنالمقررمن•

.2019عامفيكارابينار



كارابنار الصناعية التخصصية للطاقة –منطقة كونيا 

2.718بمساحة ( القسم األول)هكتار المكونة 5.958بقرار من مجلس الوزراء تم إعالن المساحة البالغ مجموعها 

في عام ". كارابنار الصناعية التخصصية للطاقة–منطقة كونيا " هكتار على أنها 3.240( القسم الثاني)هكتار و 

(.  ساحة مصادر للطاقة القابلة للتجديد)تم إعالن كارابنار كـ 2017

نعمصتأسيسسيتمهنااألولىالمرحلةفي

(كهروضوئية)FVشمسيةوحداتإنتاج

وللبحثمركزوسنويا/500MWpبقدرة

ةالطاقمنالكهرباءإلنتاجمنشأةوالتطوير

تزالالو.1000Mweبقدرةالشمسية

المنشأةلهذةالمحددةشهرا21الـمدة

.مستمرة



لماذا قونية؟



لماذا قونية؟ 

(  مليار1.8صادرات تزيد على )سعتها التصديرية المتنامية •

(دولة170صادرات ألكثر من )شبكة صادرات واسعة •

(متحف موالنا، تشاتالهويوك، سيلله، كيليسترا)اإلرث الثقافي و التاريخ الغني •

(المناطق الصناعية المنظمة و الصغيرة)البنية التحتية الصناعية المتطورة •

(طالب جامعي120.000أكثر من )التركيبة السكانية الشابة المتعلمة •

.  المساحات و طبيعة التربة المناسبة لتطبيقات الزراعة العضوية و الزراعية الجيدة•

(الرياح، الشمس)مصادر الطاقة القابلة للتجديد ذات القدرة العالية •



www.listofcompany.com

دليل رقمي يحتوي على 

شركة 7000

قطاع 42

قطع رقم10.000و 

يمكن القيام بعملية البحث عن المنتج او الشركة بمنطق البحث 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
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يقدم الموقع 

خدماته باللغة 

التركية

اإلنجليزية

العربية 

األلمانية 

اإلسبانية 

الفرنسية 

.الروسية 
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ب تم تصنيف المنتجات بحس

القطاعات لتسهيل عملية 
.  البحث
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يحتوي الموقع على 

ة بيانات المنتجات الخاص

بالشركة باإلضافة الى

بيانات اإلتصاالت، 

الموقع و معلومات 

. مفصلة عن المصنع
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علقة كما يحتوي الموقع أيضا على معلومات عن كل ما يحتاج إليه القادم إلى قونية من المعلومات المت
. بالمواصالت و اإلقامة و التنقل و المطاعم و األماكن التاريخية و السياحية
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يمكنكم اإلطالع على 

التقارير المعدة عن 

قونية و الصناعة في

ا قونية من خالل موقعن

.  و تحميل هذه التقارير
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يحتوي موقعنا على 

تطبيق هاتف أيوس 

(IOS ) و أندرويد

(Android)



المؤسسات التعاون القوي بين

جمهورية تركيا
والية قونية



ركزيةاملدينة املركزية للدولة امل


