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توكات لديها  5مناطق الصناعة املنظمة يف  5مناطق مع  1130رشكة و  7000موظف .وتنمو هذه
املناطق الصناعية املنظمة بفضل االستثامرات التي تزداد يوما بعد يوم
ارتفاع صناعة املالبس مع مزايا نظام الحوافز توكات لديها  ٪20من احتياطي الرخام يف تركيا ( 1مليار
) 200مليون مرت مكعب
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مع مزايا موقعها االسرتاتيجي وغنية تحت األرض ومصادر
األرض ،توكات لديها ثقافة ومركز التجارة الهامة
وكان توكات ثالث أكرب مركز تصدير يف “آسيا الصغرية” من
قبل الصناعات النسيجية والنحاس
وقد جلبت توكات آثار الحضارات القدمية ،التي كانت
مرشقة منذ آالف السنني ،حتى الوقت الحارض

توكات هي مقاطعة صغرية معروفة أساسا مع الزراعة وقطاع
األغذية الزراعية .ومع ذلك فإن توكات لها دور آخر كوجهة
إنتاج خاصة يف قطاع املالبس الجاهزة .مصنعي املالبس عىل
نطاق واسع ماكرو فتح /استثامر مرافق اإلنتاج يف توكات

وأكد ميفالنا أهمية املدينة مع «أنت يجب أن تذهب
»وتنظر إىل مراحل تطور توكات
حجم السكان مع662-602شخص توكات هو  34فيام
يتعلق  .مدينة
:توكات مقاطعة مع أرباعا تورهال نيكسار والنامطق زيلة
لديها محورمتعددة يف إمكانيات التنمية
 3أنواع مختلفة من املناخ (املناخ االنتقايل) يؤثر عىل
خصوبة الرتبة
كل نوع من الفواكه والخرضوات باستثناء الحمضيات ،التي
تزرع يف تركيا ،ميكن زراعتها يف توكات
 82منتجا زراعيا مختلفا و  39منها تحتل العرشة
املراتب األوىل يف فرز تركيا
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 ٪60من اإلنتاج النبايت يتكون من بنجر وسكر وطامطم وقمح
توكات هي واحدة من املناطق التي سوف تكون أقل تأثرا بالحرارة العاملية.
وبسبب هذا السبب ،يصبح البيت األخرض املتنامية يف توكات واسع االنتشار
بفضل األلبان ،تربية النحل وزراعة السلمون ,هذه األنشطة التي تم القيام بها يف
النباتات الغنية من توكات ،يتم الحصول عىل  4املنتجات الحيوانية الهامة

توكات

يف عام  ،2016وصلت  126رشكة يف سامسون  359مليون دوالر من الصادرات ،لتحتل املرتبة  21يف تركيا
وتعترب سامسون ،مع أصولها التاريخية والثقافية والحرارية والبيئية ،مدينة سياحية هامة للبالد .املدينة لديها موارد
طبيعية غنية .هناك نوعان من األنهار الكبرية ،جارشامبا وجميعها موارد كبرية للزراعة .كيزيل إيرماك و يسيلرماك
واثنني من السافانا ،بافرا و
سامسون هي مدينة نقل حيوية من منطقة البحر األسود إىل وسط وغرب األناضول من خالل جميع وسائل النقل.
الطريق الرسيع ،سيواي ،السكك الحديدية واملجرى الجوي
..كام أنه من املمكن الوصول إىل موانئ البحر األسود الحاسمة من منافذ سامسون

قطاع الصحة يف سامسون متطور للغاية .هناك حوايل  200مركز صحي يف املدينة مبا يف ذلك كلية الطب
واملستشفيات الحكومية والخاصة ،وكذلك أول و أوالنت للصيادلة فقط من األناضول .واملدينة هي املركز الثالث
للتجميع يف العامل يف إنتاج اآلالت الجراحية واآلالت مع  40رشكة ومركز صحي مهم جدا مع مرافقها الحرارية
24
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دينة مزدحنة  16يف التؤكية
بخسب سكانه 1.295 927

وتعترب سامسون أكرب مدينة يف املنطقة تتمتع مبوقعها
الجغرايف االسرتاتيجي املتمثل يف كونها يف وسط ممر
.تنموي يربط بني رشق وغرب البحر األسود

مركز الجامرك
مخترب التقويم أو املعايري و مقاييس املعادن

التاريخ يعود إىل االمازون
املدينة التي بدأت فيها حرب االستقالل الوطنية
الرتكية
املدينة الحضارية الوحيدة من منطقة البحر االسود
ارتفاع ريادة األعامل يف مجاالت التجارة والنقل
جامعة اون دوكوز ماييس الجامعة املذكورة يف
االعىل مع الطالب 52000
 % 30.4زيادة يف تصدير املدينة يف السنوات
2016 -2010
رائدة يف مجال الزراعة البيئية
تطوير قطاع املنطقة الصناعية املتخصصة يف
األدوات الجراحية والطبية
استثامر البحر األسود املتوسط

•

23

سامسون

ويف حني زادت قيمة الصادرات من  113.9مليون
دوالر أمرييك يف عام  2010إىل  201مليون دوالر
أمرييك يف عام  ،2016ارتفعت قيمة الواردات
من  66مليون دوالر أمرييك يف عام  2010إىل
 203.7مليون دوالر أمرييك يف عام 2016

تصدير إىل  122بلدا يف مختلف
الفصول .غالبية هذه الدول من الرشق
األوسط واالتحاد األورويب

منذ) (USDاسترياد ر التصدير 2010

مركزجوروم لتطوير التكنولوجيا بدأ عملياته يف
عام 2015
قيمة استرياد
حجم الصادرات
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جوروم متخصصة للغاية يف تصنيع
اآلالت .ونظرا لجذور إنتاج أفضل نوعية
قمح يف املنطقة ،مع مرور الوقت وقد
وضعت جوروم التخصص يف تكنولوجيا
الحبوب والطحني وتصنيع ألدوات وإنشاء
املنشأة .وبعيدا ًعن تطوير صناعة املطاحن
والتكنولوجيا ذات الصلة ،جوروم معرفة
.تصنيع البالط والطوب مع تصنيع األدوات
الصناعة التحويلية عىل أساس املوارد اإلقليمية وروح املبادرة هناك  3املناطق للمنظمة الصناعية التي هي:
عثاممجك و سونقرلو واألخر هو يف مركزجوروم
20
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هاتوشا هي عاصمةحضارة الحثية تقع يف قامئة اليونسكو
-واحدة من الرتاث ثقايف  16يف تركيا من قبل اليونسكو

منطقة نائية اقتصادية كبرية وموقع
جغرايف اسرتاتيجي
الصناعة التحويلية عىل أساس املوارد
اإلقليمية وروح املبادرة
إمكانات هائلة للسياحة التاريخية
نابعة من األصول األثرية التي تعود
إىل الحضارة الحثية
إمكانات هائلة يف الزراعة (ما يكفي
من املناطق الزراعية الصالحة للزراعة
وتنوع املنتجات الزراعية) والرتبية
استثامر البحر األسود املتوسط
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كوروم

أماسيا هي مقاطعة صغرية ،واملعروف مع احتياطيات الرخام الغنية .ومن املعروف أيضا مقاطعة مع الزراعة
املعروف عىل نطاق واسع مع الفواكه ،وخاصة التفاح .بيد أنه ال ينبغي تجاهل رشكات تصنيع القاعدة املعدنية.
ومن املعروف مريزيفون مع منتجات املطبخ جزءا ال يتجزأ مع األمة العالمات التجارية املعروفة عىل نطاق
واسع .حتى يف أعداد صغرية ،وهناك اآلالت أجزاء املصنعني يف املحافظة .كام تلعب األنشطة السياحية دورا هاما
.يف النشاط االقتصادي

املنتج
بصل
كرز
بامية
خوخ

املعدل يف البلد
15 %
7%
5%
3%

مكانات قوية

• ،يف الزراعة يف تا ش اووى مع إنتاج الدفيئة واملناخ
• .يف تربية الحيوانات يف سولواووى
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تصدير حجارة أماسيا البيج الطبيعية (رخام) مع احتياطيها البالغ
 1،400،000،000م  3إىل  45دولة مببلغ  100مليون دوالر أمرييك

جامعة أماسيا مع  14.737طالب واحد من  15مدن العالمة
التجارية السياحة يف تركيا

متحف يف الهواء الطلق مع  8500سنة من الرتاث
التاريخي والثقايف

 17حضارة
مدينة السياحة والثقافة
لعالمات التجارية الرخام الشهرية
وصناعة الحجر الطبيعي الهامة
(أماسيا البيج الحجر الطبيعي
ساغنيفيكانت كمية اإلنتاج والتصدير
من الشافطة ،مدخنة غطاء محرك
السيارة واإلكسسوارات الدنيم
الشباب السكان الديناميكية السياحة
الحرارية
السياحة الحرارية

16

•

استثامر البحر األسود املتوسط

أماسيا

املعنى التاريخي لسامسون ،حيث بدأت حرب االستقالل الوطني

| 10منطقة تنمية الثقافة والسياحة

يف سامسون يقع املثلث كيزل ارماك عىل األراض املربوطة و محمية الطيور -يف أماسيا
|.جبل هارشونا ومن ملوك البانتنك روك تومبس الذي مكتوب يف قامئة اليونسكو
.هاتوشا هي مدينة هيتيت كانت داخل جوروم يف قامئة اليونسكو

.ويبلغ إجاميل عدد زوار املنطقة يف عام  2015حوايل  455.000زائر
فمن املمكن تواجه كل نغمة الطبيعة يف هذه الجغرافيا الغنية يحي بخصوبة مثلث يشيل ايرماك

مع كيزيل ايرماك

وهناك إمكانات هائلة يف جميع أنواع السياحة مبا يف ذلك السياحة البيئية والسياحة الطبيعة
.والسياحة التاريخ والسياحة الثقافة
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•

استثامر البحر األسود املتوسط

سامسون

الهواء األفران الصحية
الزراعية ,أساسا األغذية •
األسامك و املنتجات السمكية • ,الذراعية ,الغذائية و التعبئة و
األسامك املصنعة و الزيت
التغليف
السمك
املنتجات املعدنية األساسية •
خدمات القطاعات ىل القامئة •  ,قطع غيار السيارات  ,معالجة
السياحة الصحية لوجستية
املعادن مبا يف ذالك
املعدات الجراحية و تكيف

تو

كات

اللحوم املعالجة
مالبس الجاهزة و •
املالبس اإلنتاج

اإلنتاج الثقايف الزراعية •
معجون الطامطيم معجون
الفلفل أوراق العنب
فاكهة و الخرضوات و •

استثامر البحر األسود املتوسط

•• INVEST IN MIDDLE BLACK SEA
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أماسيا

القامئة القطاعات الصناعية يف املنطقة هي:
الزراعة •
امئة إنتاج املعادن •

تصنيع آالت البالط والطوب • تكنولوجيا الحبوب ،تجهيز •
وتصنيع وتخصيص اآلالت واملواد
والتكنولوجيا
استثامر كبري يف الطاقة وإنتاج • الغذائية عىل مرافق مطاحن
الدقيق وإنتاج اآلالت
الكهرباء

وروم
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األسودINVEST
IN MIDDLE
املتوسط
BLACKالبحر
••SEAاستثامر

ج

السياحة •
املعادن والرخام •

صناعة األحذية الجلدية •

صب أو سكب املعادن والقوالب •

منطقة استثامرية جذابة تضم
 16منطقة صناعية منظمة1 ,
منطقة حرة 3 ,مناطق لتطوير
.التكنولوجيا 3 ,موانئ تجارية
 246رشكة مصدرة بقيمة
تصديرية قدرها  655مليون دوالر
أمرييك إمكانات هائلة يف مجال
الزراعة مع أكرب السهول الخصبة
.والقابلة للزراعة يف تركيا

ت ر 83منذ  2010حصيلة استرياد والتصدير

قيمة االسترياد
حجم الصادرات
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أربع جامعات حكومية مع العديد من الكليات
مبا يف ذلك العلوم االجتامعية والطبية والهندسية
يغطي مساحة قدرها  37.600كم 2فرصة لطالب
الجامعات للذهاب للخارج لتبادل الدراسات
يبلغ عدد سكانها 2.752.803

سامسون
توكات

أماسيا

ارتفاع نسبة املدارس املهنية  ٪60التي تلبي
.احتياجات العاملة املاهرة للقطاعات البرشية
معدل املوظفني

معدل بطالة

عاطلني عن
العمل
السكان خارج
القوى العاملة
مشاركة القوى
العاملة

•
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املوظفني

7,9

52,2

976

85

983

القوى العاملة

52

28,185

3,331

27,205

التعدد السكاين

10

46,3

%
10,9

مليون

30,536

60,889

1,068

2,189

TR
TR 83

جوروم

املنطقة
املتطورة

الكثري من الرشكات املصدرة املنتجات الصناعية املختلفة
مواين سامسون ,التي لديها إمكانيات دولية أو عاملية والتي ميكن الوصول إليها
من جميع مدن املنطقة
جامعة واحدة يف كل من املدن األربعة املساهمة يف الرأس املال البرشي أو
العاصمة البرشية
العديد من املوارد التاريخية والثقافية والطبيعية
املناطق الصناعية املنظمة واملواقع الصناعية الصغرية التي تلبي احتياجات املنطقة
الجامرك تسهل التجارة يف املنطقة
موقع جغرايف متميز
القوى العاملة مؤهلة ورخيصة
قريب من السوق الرويس
فرص تطوير الوجهات السياحية عىل نطاق إقليمي
العالقات التجارية مع العديد من البلدان
استثامر البحر األسود املتوسط
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منطقة البحر األسود املتوسط
بوابة تركيا مفتوحة إىل البحر األسود

8
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املزايا والحوافز الرضيبية يف مناطق
التنمية التكنولوجية واملناطق
الصناعية واملناطق الحرة
 TLمرصوفات مليار R&D

122%
النامء

تدفقات االستثامرات األجنبية
 USDمليار

القوى العاملة املؤهلة وفعالة من
حيث التكلفة التي هي ثالث أكرب
قوة عمل يف االتحاد األورويب 27-
ووفقا يل «تقرير مامرسة أنشطة
األعامل» للبنك الدويل ،ميكن االنتهاء
من إنشاء رشكة يف  7 – 5أيام يف تركيا
استثامر البحر األسود املتوسط
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الناتج القومي اإلجاميل اوسد

السكان ،ومن املتوقع أن الرتكية
سوف ينمو االقتصاد بنسبة
 ٪4.4يف عام 2017
الصادرات السنوية

12.112
10.807

)GDP Per Capita (USD

12.480
11.588

11.014

11.205

10.931

10.560

9.656
8.980
7.906
7.304
5.961
4.698
3.581

2016

2014

2012

2010

2008

الصادرات السنوية

2006

2004

2002

اقتصاد متكامل متاما مع االقتصاد العاملي .وقد
شهد أداء الصادرات يف تركيا زيادة كبرية منذ عام
 .2002وبلغت الصادرات  142مليار دوالر بنهاية
عام  ،2016مقابل  36مليار دوالر يف عام 2002

6
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جرس بني أوروبا وآسيا حيث تجتمع الحضارات والثقافات
ممر الطاقة بني أوروبا وآسيا الوسطى والرشق األوسط

أكرب  13يف العامل

،عضو يف الناتو منذ عام 1952
،جزء من االتحاد الجمريك لالتحاد األورويب منذ عام 1996
املرشحة لالنضامم اىل االتحاد االورىب منذ عام 1999
تحتل واحد من أكرث املواقف االسرتاتيجية يف العامل

أكرب  5اقتصاد يف العامل
2017

IMF,

مركزا اقتصاديا للمنطقة الشاسعة املحيطة به
مخرج لدول حوض البحر األسود عرب املضائق الرتكية
الرائدة يف العامل حيث تستضيف  26مليون سائح
استثامر البحر األسود املتوسط
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تركيا بلد الفرص أو
تركيا الدولة املناسبة

4

•
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