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المالحظات
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بإستثناء دعم وزارة االقتصاد و الوكالة لإلستثمار في مقاطعة كهرمان مراش ، يستطيع االستفاده من آليات الدعم التالية  : 

دعم رئاسة دائرة التطوير و الدعم الموجهة الصغيرة و المتوسطه . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                                  ( . 

دعم مؤسسة دعم الزراعة و التنمية الريفية . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                                (

  دعم وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                                   ( . 

.دعم مؤسسة البحوث العلمية و التكنولوجيه التركيه . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                                    ( . 

دعم وزارة االغذية ، الزراعة و التربية الحيوانية . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                                   ( . 

دعم مؤسسة التطوير التكنولوجي في دولة تركيا . ) لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع                               ( .

الدعم األخر 

www.kosgeb.gov.tr

www.tkdk.gov.tr

www.sanayi.gov.tr 

www.tubitak.gov.tr.

www.tarim.gov.tr.

www.ttgv.org.tr

التشجيع و الدعم 
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منذ عام 2013 ، وكالة تنمية منطقة شرق البحر االبيض المتوسط  تنفذ نشاطها من خالل ثالثة موظفين خبراء في كل محافظة من محافظات هاتاي ، كهرمان 
مراش و عثمانية . 

سلطات ، وظائف ، واجبات مكتب دعم االستثمار لوكالة تنمية منطقة شرق البحر االبيض المتوسط 

االبالغ / اعطاء المعلومات حول نظام التشجيع الجديد . 

قبول الطلبات المتعلقة باالستثمار الذي ال يتجاوز مقدار استثماره الثابت 10 مليون ليرة تركية في اطار تطبيق نظام التشجيع . 
رصد / مراقبة جميع االستثمارات الموثقه في نظام التشجيع في مقاطعة كهرمان مراش و اعمال انهاء الوثائق . 

 المتابعة من مصدر واحد » ألعمال التراخيص و التصاريح » و » غيرها من االعمال االدارية و عملياتها » التي تدخل في مجال وظيفة و صالحيات المؤسسات 
الحكومية و المنظمات على مستوى المقاطعة . 

 إعطاء الخدمات االستشارية المجانية للمستثمرين . 

مراقبة االستثمار في المقاطعة . 

التعريف بإمكانات العمل و االستثمار في المقاطعة على المستوى االقليمي و الدولي . 

االنشطة و تنسيق انشطة الدعم و التعريف باالستثمار الذي سيتم تحقيقه في المقاطعة . 

تأمين دعم تنفيذ االنشطة االخرى للوكالة على مستوى المقاطعة . 

جميع الخدمات بإستثناء الشرائع الموجبة بمواضيع التشجيع ، مواضيع التصاريخ و التراخيص و الواجبات المالية مثل الرسوم و االجرة و غيرها هي خدمات مجانية 
في مكتب دعم االستثمار في مقاطعة كهرمان مراش . 

مكاتب دعم االستثمار لوكالة تنمية منطقة شرق البحر االبيض المتوسط 

التشجيع و الدعم 
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الموجودة في المشروع  للمشاريع و االنشطه وفقا لتحقيق االستراتيجيات  الوكالة  التي قدمتها  المساعدات بدون مقابل  المالي ، هي عبارة عن  الدعم 
االقليمي الذي قامت الوكالة بتحضيره . 

الدعم التقني ، هو الدعم الذي منحته الوكالة بهدف تأمين المساهمة في أعمال الجهات الفعالة المحلية – ذات االهمية من ناحية التنمية االقليمية – التي 
تواجه المصاعب في مراحل التحضير و التطبيق بسب النقص في السعة المؤسسية . من خالل الدعم التقني الذي ستوفره وكالتنا : 

دعم أعمال التخطيط لإلدارات المحلية . 

دعم االنشطة التي تساهم في التخطيط االقليمي لإلدارات المحلية و تطبيق برامجها و زيادة سعة التنمية المحلية . 

تأمين الدعم لالعمال التي ستساهم في التنمية المحلية و االقليمية المؤسسات الحكومية و المنظمات االخرى. 

تأمين الدعم لالعمال التي ستساهم في تنمية التنمية المحلية و االقليمية لمؤسسات المجتمع المدني  في المنطقة . 

وكالة تنمية منطقة الشرق البحر االبيض المتوسط بدأت بمنح الدعم المالي و التقني إعتبارا من عام 2010 الذي بدأ به الوكالة نشاطها . ضمن الدعم 
المالي في عام 2010 فقد منحت الوكالة مبلغ 5.7 مليون ليرة تركية الى الشركات الصغيرة و المتوسطه و 7 مليون ليرة تركية الى المؤسسات 

الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني . في عام 2011 فقد منحت الوكالة مبلغ 15 مليون ليرة تركية الى الشركات الصغيرة و المتوسطه و 8.5 
مليون ليرة تركية الى المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني و بذلك تم تأمين دعم مالي بمجموع مقدار 38 مليون ليرة تركية . خالل عام 

2013 و عبر » برنامج الدعم المالي لتنمية و ابتكار االنتاج المستدام » قدمت الوكالة الى الشركات الصغيرة و المتوسطة مصدرا ماليا لإلستخدام 
مقداره 30 مليون ليرة تركية . 

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع االلمتروني الخاص بالوكالة

دعم مؤسسة تنمية منطقة شرق البحر االبيض المتوسط . 

www.dogaka.gov.tr

التشجيع و الدعم 
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4 مليون ليره تركيه * 0.75 = 3 مليون ليره تركيه     
نسبة الدعم = خمسة نقاط لقروض الليرة التركية ، نقطتين لقروض العمالت االجنبيه .

الحد االعلى للدعم = 700.000 ليره تركيه . 
وفقا لهذا ، فإن وزارة االقتصاد ستقوم بتغطية الفائدة ذات الخمس نقاط المترتبة على قرض 3 مليون ليره تركيه عند وصول مقدارها الى 700.000 

ليرة تركية في خالل 7 سنوات . 

تخصيص موقع  لإلستثمار

االستثمارات   ، النطاق  واسعة  لإلسثمارات  االستثمار  تشجيع  وثيقة  في  تنظيمه  تم  الذي  الدعم  من  االستفاده  من  ستتمكن  التي  االستثمارات  اجل  من 
المالية فيمكن تخصيص موقع لإلستثمار من خالل  الذي حددتها وزارة  المبادىء و االجراءات  االستراتيجية و االستثمارات االقليمية و ضمن اطار 

المزادات في حال وجود اراضي مناسبة لإلستثمار . 

مجموع مقدار االستثمار الذي سيتم على الممتلكات غير المنقولة : االستثمار في الزراعة و التربية الحيوانية  و التعليم يجب ان ال تكون قيمة االستثمار 
اقل من ضعف القيمة العادلة للممتلكات غير المنقوله ، االستثمار السياحي يجب ان ال تكون قيمة االستثمار اقل من ضعفي القيمة العادلة للممتلكات غير 

المنقوله ، االستثمارات االخرى يجب ان ال تكون قيمة االستثمار اقل من ثالثة اضعاف  القيمة العادلة للمتلكات غير المنقوله . 

على سبيل المثال : هناك استثمار بقيمة 4 مليون ليرة تركية ، يمكن ان يكون الحد االقصى للقيمة العادلة لألرض التي تم طلبها 1.330.000 ليرة 
تركية . 

تم توضيح قيمة بدل االيجار السنوية و قيمة ضريبة العقارات التي تتراوح بين ) 0.5 – 2.5 %( ، وان هذا المقدار يرتفع سنويا وفقا لمؤشر اسعار 
المنتجين . 

التشجيع و الدعم 



43

التشجيع و الدعم 

ضمن مشروع االستثمار ، فإن المستثمر الذي سيقوم بشراء االالت و المعدات المستوردة بقيمة 2.000.000 ليرة تركية سيتمكن عند االستفادة من نظام 
مركزالبحث والتطوير واالستثمارات البيئية

تحفيز اعفاء الضريبة الجمركية للمشروع من تأمين ما يقارب 40.000 ليرة تركية .
نسبة الضريبة الجمركية * ) ) x ( مقدار االعفاء الضريبي الجمركي : ( مجموع قيمة بدل االالت و المعدات

40.000 ليرة تركي ة . = * x (2%) مقدار االعفاء الضريبي : 2.000.000 ليرة تركية
2 % * تظهر نسبة الضريبة الجمركية المنصوص عليها في قرار نظام االستيراد اختالفا وفقا للدول و يمكن إعتبار متوسطها

                              

 إالعفاء الضريبي 

االمصنع / الشركة التي تبلغ مجموع استثمارتها 4 مليون ليرة تركية ، نسبة المساهمة في االستثمار 40 % و نسبة الضريبة المخفضة تبلغ 80 % 
يمكنها

االستفادة من التخفيض الضريبي بمقدار 1.6 مليون ليرة تركية . إن وصول الضريبة التي سيتم خضمها من االلتزامات الضريبية السنوية الى هذا
المقدار فإن المستثمر سيتمكن من االستفادة من ضريبة المؤسسات في تركيا و التي تبلغ 20 % ليدفع ما نسبته 4 % . لتوفير استفادة المشروع من الدعم

عبر نظام التشجيع بعد إكمال عملية االستثمار فإن المستثمر يستطيع استخدام 800 الف ليرة و التي هي قسم من الخصم الضريبي الذي يبلغ 1.6 
مليون

ليرة تركية من أجل العائدات التي تم تحصيلها من االنشطة الموجودة في فترة التشغيل للمشروع .

الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل

نسبة المساهمة في االستثمار 35 = % 4.000.000 ليره تركية * 0.35 = 1.400.000 ليرة تركية 9 )الحد االعلى للدعم(
المدة الزمنية للدعم : سبعة ( 7 سنوات .

عبر الدعم المادي ألقساط التامين على اصحاب العمل يهدف الى تقليل من تكاليف اليد العاملة في مرحلة التشغيل . بعد إتمام عملية االستثمار ، على 
كلشخص اضافي يتم تشغيله / توظيفه سيتم تغطية أقساط التامين القادمة على الحد االدنى لألجور من قبل ميزانية وزارة االقتصاد .

قسط التأمين على اصحاب العمل )** 
50 عامل x 84 شهر x 141,90 ليرة تركية 

= 595980 ليرة تركية . 
بهذا الشكل يمكننا حساب عدد الموظفين الذين سيعملون لمدة 7 سنوات في الشركة من عملية سداد اقساط التأمين .

قسط التأمين على اصحاب العمل) ) x ( الحد األعلى للدعم / (المدة الزمنية
= 1.400.000 / )84 شهر * 141,90( = 117 شخص .  

* المدة الزمنية ، تشير الى المدة الزمنية للدعم المقررة في المنظقة و يتم التعبير» عنها شهر » .  
**بفرض أن هذا المقدار المتاح للنصف االول من عام 2013 و ثابت لمدة 7 سنوات .

دعم الفائدة

مقدار القرض الذي سيتم دعمه = اجمالي االستثمار الثابت * 0.75
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يعمل مركزالبحث والتطوير واالستثمارات البيئية على تخفيف الضرائب العامة و الضريبة الجمركية و تخفيض نسبة الفائدة.

نموذج عن تطبيق وثيقة التشجيع :                                                                                                          

بفرض وجود شركة تعمل في قطاع أدوات المطبخ المعدنية و بفرض ان الشركة حققت تشغيل إضافي لخمسين شخص عبر استثمار بدأ منذ عام 
2013 كما هو موضح أدناه . 

نفقات االراضي                                        : 500.000 ليرة تركية . 
نفقات البناء / التشييد                                  :  500.000 ليرة تركية . 

نفقات المعدات و التجهيزات المحلية               :  2.000.000 ليرة تركية . 

النفقات المعدات و التجهيزات المحلية             : 2.000.000 ليرة تركية . 

مجموع النفقات                                        : 4.000.000 ليرة تركية. 

االستثمار الموضح يكسب حق االستفادة من تطبيقات التشجيع االقليمي من حيث القطاع و مقدار االستثمار .

 

إعفاء ضريبة القيمة المضافة 

االعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، هو عدم سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة القائمة على السلع ، االالت و معدات االستثمار الذي سيتم توفيره من 
داخل الوطن او خارجه و الذي يشمله نظام التشجيع . 

ضمن مشروع االستثمار ، فإن المستثمر الذي سيقوم بشراء االالت و المعدات المحلية بقيمة 1.000.000 ليرة تركية أو المستوردة بقيمة 2.000.000 
ليرة تركية سيتمكن من في حالة االستفادة من االعفاء ضريبة القيمة المضافة للمشروع بواسطة نظام التحفيز من تأمين ما يقارب 540.000 ليرة تركية . 

مقدار االعفاء الضريبي : ) مجموع قيمة بدل االالت و المعدات ( x ) نسبة ضريبة القيمة المضافة * ( 

مقدار االعفاء الضريبي : 3.000.000 ليرة تركية  x 0.18 =  540.000 ليرة تركية .                                                                                        

القيمة المضافة المبينة للسلع و االالت و معدات االستثمار التي  القيمة المضافة فإن نسبة  *  باستثناء الحاالت الخاصة الموضحه في قانون ضريبة 
ستشمله وثيقة تشجيع االستثمار .                                                                                                                         ** صافي مساهمة 
الدعم من أجل المصانع الذي يمكن ان يتم احتساب بدل الضائع من ضريبة القيمة المضافة هو مقدار السهولة االقتصادية الى حد احتساب بدل الضائع 

من ضريبة القيمة المضافة .  

إعفاء الضريبة الجمركية 

إعفاء الضريبة الجمركية ، هو عدم سداد الضريبة الجمركية الموضحة في قرار نظام االستيراد من اجل السلع ، االالت و معدات االستثمار التي سيتم 
توفيرها من الخارج و التي يشملها نظام التشجيع .في بعض الفصول تم توضيخ مقدار نسب الضريبة الجمركية في قوائم ملحق » قرار نظام االستيراد » . 

ضمن مشروع االستثمار ، فإن المستثمر الذي سيقوم بشراء االالت و المعدات المستوردة بقيمة 2.000.000 ليرة تركية سيتمكن عند االستفادة من 

مركزالبحث والتطوير واالستثمارات البيئية

التشجيع و الدعم 
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الشروط :  

ان تكون موجودة في قائمة االستثمارات واسعة النطاق الواردة في الملحق )الثالث( من القرار بشأن المساعدات الحكومية لإلستثمار . 

أي انواع من الدعم يتم توفيرها ؟ 

االعفاء من ضريبة القيمة المضافة .  	 
اعفاء الضريبة الجمركية .	 
الخصم الضريبي . 	 
الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل . 	 
تخصيص موقع للعمل .	 

الشروط : 

أن يكون المقدار االدنى لإلساثمار الثابت 50 مليون ليرة تركية . 
يجب ان يكون المنتج المنوي االستثمار به إجمالي قدرة االنتاج المحلي له أقل من الواردات . 	 

يجب ان تكون قيمة المساهمة الدنيا التي سيتم تامينها في االستثمار 40 % ) استثمارات تكرير النقط و البتروكيماويات ال تشترط هذا الشرط ( . 
يجب ان يكون إجمالي قيمة الواردات السنوية على االقل 50 مليون ليرة تركية للمنتج الذي سيتم انتاجه ) المنتجات التي ال يتم انتاجها في داخل الوطن 

ال تشترط هذا الشرط ( . 
سيتم إعتبار المنتجات التي توفر جميع الشروط الواردة أعاله استثمارا استراتيجيا .	 

أي انواع من الدعم يتم توفيرها ؟

االعفاء من ضريبة القيمة المضافة .  	 
اعفاء الضريبة الجمركية .	 
الخصم الضريبي . 	 
الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل . 	 
تخصيص موقع للعمل . 	 
دعم الفائدة . 	 
إعادة ضريبة القيمة المضافة . ) فقط  في االستثمارات التي تزيد عن 005 مليون ليرة و بتقييد اتاحة ذلك في مثروفات البناء – االنشاء فقط (  	 

تشجيع االستثمار الواسع النطاق

تشجيع االستثمار االستراتيجي

التشجيع و الدعم 
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يتكون نظام التحفيز / التشجيع الجديد من أربعة تطبيقات مختلفة : 

تطبيقات التحفيز / التشجيع العامه . 	 

تطبيقات التحفيز / التشجيع االقليميه . 	 

تشجيع االستثمار الواسع النطاق . 	 

تشجيع االستثمار االستراتيجي .	 

الشروط : 

-  أن يكون المقدار االقل لإلستثمار الثابت 500 مليون ليرة تركية . 
- ان ال تشتمل مواضع االستثمار التي لن يتم تشجيعها مع تطبيقات التشجيع االخرى . 

أي انواع من الدعم يتم توفيرها ؟ 

االعفاء من ضريبة القيمة المضافة .  

اعفاء الضريبة الجمركية . 

الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل ) بتقييد عدم تجاوز المدة الزمنية 18 شهرا إلستثمارات البناء فقط ( 

الشروط :  
ان يتم تنفيذ الحد االدنى من المتطلبات الواردة في الملحق )الثاني( من القرار بشأن المساعدات الحكومية لإلستثمار . 

أي انواع من الدعم يتم توفيرها ؟ 
االعفاء من ضريبة القيمة المضافة .  

اعفاء الضريبة الجمركية .
الخصم الضريبي . 

الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل . 
دعم الفائدة . 

تخصيص موقع للعمل . 

نظام التشجيع االقليمي 

نظام التشجيع العام 

التشجيع و الدعم 
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نظام التحفيز / التشجيع الجديد ضمن القرار بشأن المساعدات الحكومية الذي اصدر بتاريخ 19 / 06 / 2012  وبدأ العمل به 
بعد نشر التعميم المتعلق بتنفيذ القرار بشأن الماعدات الحكومية في االستثمار في الصحف الرسمية بتاريخ 20 / 06 / 2012 . 

وفقا لنظام التشجيع الجديد و مؤشر التنمية االقتصادية االجتماعية لعام 2011 فإنه تم إدخال بعض المقاطعات الى نظام التشجيع 
الجديد من خالل تنفيذ تنظيم جديد . المناطق السته في مقاطعة كهرمان مراش إدخل نظام التشجيع الجديد الى المنطقة الخامسة منها .

 تشجيع االستثمار
االستراتيجي

 تشجيع االستثمار
الواسع النطاق

 تطبيقات التحفيز /
التشجيع االقليميه

 تطبيقات التحفيز /
التشجيع العامه عناصر الدعم 

✔ ✔ ✔ ✔ االعفاء من ضريبة القيمة المضافة 

✔ ✔ ✔ ✔ االعفاء من الضريبة الجمركية 

✔ ✔ ✔ الخصم الضريبي 

✔ ✔ ✔ الدعم المادي ألقساط التأمين الصحاب العمل 

✔ ✔ دعم الفائدة 

✔ ✔ ✔ تخصيص موقع  لإلستثمار 

✔  * إعادة ضريبة القيمة المضافة 
* يتم توفيره لالستثمار االستراتيجي الذي تزيد قيمة االستثمار الثابت به عن 500 مليون ليرة تركيه . 

نظام التشجيع 

التشجيع و الدعم 

التشجيع و الدعم 
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أ . إمكانات / مقومات السياحة الثقافية و الطبيعية . 

ب . المصادر الغنية بالطاقة الحرارية االرضية . 

ج . ثروة الغطاء النباتي . 

د . البنية التحتية للسياحة االيمانية . 

هـ . ثقافة المطبخ المحلي . 

و . الدعم و التشجيع / الحوافز الحكومية الموجهة للسياحة.

3.مزايا قطاع السياحة

أ . امكانات / مقومات الطاقة الكهرومائية و الطاقة المتجدده . 

ب . محطات توليد الطاقة الحرارية و المواد الخام .

 ج . استخدام الطاقة المهدورة في الزراعة / الزراعة عبر الدفيئات . 

د . وجود المقاطعة على نقطة العبور خط النقل لخطوط نقل الطاقه .

4 . مزايا قطاع الطاقة و التعدين 

لماذا كهرمان مراش ؟
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أ . وجود منتجات خاصة بالمنطقة ) الفلفل االحمر ، العنب ، الجوز ، المشمش ، القثاء ( . 

ب . امكانات الزراعة عبر الدفيئات )البيوت البالستيكية(. 

ج . الظروف المناخية المناسبة / المواتيه للزراعة و التربية الحيوانية . )الحليب و مشتقاته ، تربية النحل ، النشاط في الزيتون ، انتاج التفاح و الكرز( 

د . االراضي الزراعية القابلة للري  

هـ . وجود صناعة قائمة على الزراعة ) الحليب – االيس كريم ، الفلفل – معجون )صلصة الفلفل ( ، الفول السوداني – زبدة الفول السوداني ، الكشك 
، بذور عباد الشمس ( 

و . وجود النباتات العطرية الطبية

2  . مزايا القطاع الزراعي والتربية الحيوانية

لماذا كهرمان مراش ؟
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أ .الخبرة في القطاعات ، فرص الشراكة التجارية 

القوية .

ب . العمالة الماهرة و الرخيصة . 

ج . القرب من االسواق الناشئة مثل اسواق منطقة الشرق االوسط و غيرها . 

د . القرب من شبكات النقل الرئيسيه . 

هـ . الدعم و التشجيع الحكومي ) برامج الدعم المالي التي يتم تنفيذها من قبل وكالة وكالة تنمية شرق البحر االبيض المتوسط  في اجزاء من المنطقة ( . 

و . انتاج و تجارة الخرف اليدوية . 

ز . وجود الجامعة

1 . مزايا القطاع الصناعي 

لماذا كهرمان مراش ؟

لماذا كهرمان مراش ؟
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الدول العشرة األولى التي تم التصدير لها في عام 2013 )دوالر امريكي (

النسبة المئوية ) % ( دوالر امريكي  الدولة
29,61% 239.976.000  ايطاليا
5,06% 41.008.000  العراق
4,68% 37.935.000 البرازيل
4,57% 37.008.000 مصر
4,53% 36.695.000  المانبا
3,75% 30.400.000 االتحاد الروسي
3,71% 30.051.000 اسبانيا
3,55% 28.748.000 اليونان
3,29% 26.630.000 البرتغال
2,72% 22.067.000  بلغاريا

34,54% 279.987.000 األخرى ) 109 دولة(

100% 810.500.000  المجموع
 المصدر : جمعية المصدرين – دولة تركيا 

التجارة الخارجية 



المصدر: مجلس الصادرات التركي : 2.99 % 34

المنسوجات و المواد الخام الخاصة بها

الحديد و المعادن غير الحديد  

75,87%

9,35%

7,81%

3,98%
2,99%

المالبس الجاهزة و منتجات المالبس 

الحبوب ، البقوليات، البذور الدهنية و منتجاتها

غير ذلك 

عند النظر الى بعض قيم التصدير الخاصة بعام 2013 في بعض مجموعات السلع لوحظ أن تصدير النسيج و المواد الخام الخاصة به يأتي في المرتبة 
األولى .

يتبع عملية تصدير النسيج و المواد الخام الخاصة به في المراتب ، تصدير الحديد و المعادن غير الحديديه ، المالبس الجاهزة و منتجات المالبس . 

المصانع النشطة في مقاطعة كهرمان مراش تصدر في يومنا هذا المنتجات الى العديد من االسواق الجديدة مثل ايطاليا ، البرازيل و دول منطقة الشرق 
االوسط . في عام 2013 ، تمت عملية التصدير من مقاطعة كهرمان مراش  لما مجموعه 119 دولة . 

التجارة الخارجية 
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بالرغم من األزمات االقتصادية التي حدثت على نطاق عالمي، مقاطعة كهرمان مراش أظهرت زيادة على مستوى الصادرات 
عبر االداء االقتصادي التي أظهرته المقاطعة في السنوات االخيرة و لكن تماشي التجارة الخارجية في مقاطعة مع االتجاه العام 

لدولة تركيا يظهر عجزا / نقصا بها . في عام 2013 ، كانت مقدار الصادرات في مقاطعة كهرمان مراش تبلغ 796 مليون 
دوالر امريكي و تم تحقيق ما مقداره 1157 مليون دوالر امريكي من الواردات . 

التجارة 
الخارجية 

المصدر: مؤسسة االحصاءات التركية، احصائيات التجارة الدولية 

ارقام الصادرات و الواردات الخاصة بمحافظة 
كهرمان مراش

الواردات )مليون(

الصادرات  )مليون(

التجارة الخارجية 
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تعتبر المقاطعة ذات طبيعة غنية نوعا ما من حيث التعدين . أبرز المعادن الموجودة في المدينة الفحم البني ) اليغانيت( ، القرميد ) البالط ( ، الحجر 
الكلسي  ، الباريت ، الحديد ، الكروم و المنغنيز . 

في مقاطعة كهرمان مراش ، يوجد في الحوض الذي يقع داخل حدود احياء / اقسام إفشين و البيستان ما مجموعه 3,25 مليار طن من الفحم البني 
)اليغانيت( . وفقا لتلبية الطلب / الحاجة المتزايده على الطاقه و وفقا ألخواض الفحم البني األخرى  و مع نسبة الشوائب / الفحم البني االكثر اقتصادا 
فإن حوض أفشين – البيستان بعد من االولوية لتقييمه الضروري ليحمل صفة الحوض . الحوض الذي له سعة القدرة على تلبية احتياجات وقود 16 

محطة توليد حرارية بقوة 344 ميغاواط . و الى وقتنا هذا منذ عام 1984 فإن حوض محطة توليد أفشين – البيستان )أ( الحرارية  ما زال يعمل بقوة 
4 * 344 ميغاواط  . بالنسبة إلى محطة توليد أفشين – البيستان )ب( الحرارية الذي يعمل منذ عام 2005 بقوة 4 * 360 ميغاواط اتخذ مكانه بين 

المرافق التي تقوم بإنتاج الطاقة عبر الموارد المحلية . 

الفحم البني ) اليغانيت (

في بدايات عام 2013 تم القيام بعقد لقاءات ما بين الحكومة التركية و حكومات بعض الدول التي تتواجد فيها شركات ذات خبرة لها القدرة على 
تأسيس و تشغيل منشآت طاقة في تركيا فيما يتعلق بتأسيس منشأة طاقة بقدرة 800 االف ميجا وات تقريبا في حوض الفحم الموجود في أفشين- 

ألبستان  ، و قد أسهمت هذه اللقاءات في زيادة أهمية المنطقة. من خالل االستثمارات المخطط لها يتوقع إجتذاب 12 مليارات دوالر من رأس المال 
االجنبي و تشغيل 15 الف شخص بشكل مباشر في مرحلة بناء منشآت الطاقة و 8 الف و 8500 في مرحلة التشغيل . بعد هذه االستثمارات ستصبح 

منطقة أفشين- ألبستان قاعدة االنتاج االكبر للطاقة في تركيا حيث من المتوقع ان تتطور الى جانب هذه القاعدة صناعات اللينيت و تكنولوجيات التعدين 
“و مكائن المحطات باالضافات الصناعات الجانبية المتعلقة بها. 

“

الطاقة و التعدين 
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مقاطعة كهرمان مراش من المقاطعات األكثر أهمية من ناحية المواد الباطنية )تحت األرض( و الموارد فوق 
سطح االرض . من المؤشرات على ان المقاطعة تكاد تكون موطنا مائيا هي وجود المياه الجارية و بحيرات 

السدود في المناطق المحيطه بالمقاطعة .

الطاقة و 
التعدين 

نهر جيهان الذي يبلغ طوله 425 كيلو مترا ، و بسب وجود 190 مترا منه في داخل حدود مقاطعة كهرمان مراش و بسب جريان هذا النهر في وديان 
ضيقة و عميقة إدى ذلك الى خلق وضع يفضي الى بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية . بناء اول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية فوق النهر 

كان في عام 1958 و بدأ انتاج الكهرباء من خاللها . تم انشاء اربعة عشر )14( محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية و يستمر العمل في انشاء سبعة )7(  
مشاريع كبيرة  . عند استكمال هذه المشاريع فستصل طاقة المدينة الكهرومائية الى ما يقارب 800 ميغاواط . 

الطاقة الكهرومائية 

الطاقة و التعدين 
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المعالم السياحية األخرى 
التي يجب زيارتها 

متحف كهرمان مراش ، قلعة كهرمان مراش. 	 

 البازار المسقوف ، الجامع الكبير ، المدارس الحجرية. 	 

 متنزه كابيجام الطبيعي ، مرتفعات باش كونش و يافشان. 	 

 سد منزليت و صخرة علي. 	 

مغارات )كهوف( دونجيل ، حي يشيل جوز. 	 

وادي هانجيري ، حي جوكسون.	 

السياحة و الثقافة 



29

خنافس ) دعسوقة ( أولوداز المنقطة :

 الخنافس ذات النقاط السبعة الموجودة على شكل أسراب على قمة أولوداز إحدى قمم جبال 
جيمن الموجودة على ارتفاع 2237 متر في الطرف الشرقي داخل مقاطعة كهرمان مراش . 
يمكن رؤية هذه الخنافس بشكل كثيف في فترة محددة من السنة ) شهر آب ( على ارتفاع يبدأ 

من 1500 متر و يصل الى 2217 متر . 

البيستان بينار باشي :

 منبع نهر جيالن  يقع في حي بينار باشي التابع لقسم البيستان ، و بسبب مجال التنزه مع المياه 
و  الطبيعه  محبي  من  له  الزائرين  من  هناك سيل  فقد جعل  االخضر  النباتي  الغطاء  و  الساخنة 

بخاصة في فصول الصيف .

 ينابيع اليجا الحرارية :

 تقع على سفح جبل بيريت على مسافة 72 كيلومترا من مقاطعة كهرمان مراش . ينابيع اليجا 
الحرارية )خاصة بسب طبيعة الينابيع( في  السنوات االخيرة  أصبحت من المناطق السياحية 

الهامة في مقاطعتنا. 

مياه إيكن أوز المعدنية :

 تقع على بعد 2 كيلو متر من مركز حي إيكن اوز , مياه إيكن أوز المعدنية تنبع من ثالثة نقاط 
مختلفة ، وهي موطن للزوار بشكل كبير من المقاطعات الجنوب شرقية و المقاطعات المحيطه . 

السياحة و الثقافة 
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أصحاب الكهف :

 في الفترة السلجوقيه إعتقد أن مغارة أصحاب الكهف تقع على القرب من حي أفشين . في النصف االول من القرن الثالث عشر )13( في فترة 
الدوله السلجوقيه تم انشاء نزل / مأوى ، مسجد و مدرسة . اثناء بناء المجمع في الفترة السلجوقيه و بسب العثور على كنيسة هنا أظهر ذلك إعتقاد 

المسيحيين في منطقة االناضول أن اصحاب الكهف كان ينامون هنا . في عام 2102 ، تم تنظيم ندوة اصحاب الكهف االولى الدولية من قبل و كالتنا 
)وكالة تنمية شرق البحر االبيض المتوسط ( و تعتبر هذه النقطة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها ليومنا هذا بهف التعريف بالمنطقة .

قلعة كهرمان مراش :

 تقع القلعة في وسط المدينة ، القلعة التي توجد على قمة متكتله تم استخدامها في الفترات الحيثية 
، الرومانية و العثمانية . القلعة خضعت إلصالحات في العصور المختلفه . 

قلعة هورمان :

 تفع قلعة هورمان في قرية مارابز التابعة لحي أفشين ، على الجنوب من هورمان جاي فوق 
صخرة صارب . التاريخ الدقيق لبناء القلعة غير معروف ولكن من خالل التقنيات يعتقد انه تم 
بناؤها خالل الفترة البيزنطيه . يوجد داخل القلعة مخازن للطعام و الماء ، المالجىء العسكرية 

و كنيسة . 

المعالم السياحية التي 
تبرز في الطليعة 

السياحة و الثقافة 
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تم توفير التعريف الدولي بفسيفساء كهرمان مراش . 

بجانب القيم التاريخية و الثقافية و بجانب مرتفعات كابي جام ، باش كونش و يافشان فإن مقاطعة كهرمان مراش تعد موطنا للكثير من العائالت النباتية . 

توفر فنادق مقاطعة كهرمان مراش التي تتراوح بين نجمتين و أربعة نجوم إمكانات االقامة المختلفة سواءا للسياح المحليين و السياح االجانب . من حيث 
المواصالت : فإن المدينة تملك طرق اتصال برية مع منطقة البحر المتوسط ، منطقة داخل االناضول ، منطقة جنوب شرق االناضول و مناطق االناضول 
الشرقية . محطة الحافالت الواقعة في مركز المدينة سهلة الوصول نوعا ما . كل يوم اسبوعيا هناك رحالت جوية مباشرة من مدينة اسطنبول و رحالت جوية 

في مختلف ايام االسبوع مباشرة من مدينة انقره . المطار )الميناء الجوي( على مسافة  8 كيلو مترا من مركز المدينة .

السياحة و الثقافة 
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الموضوع الذي سيقوم بتنشيط االمكانات السياحية للمدينة هو العثور في االونه االخيرة على فسيفساء 
بسبب   . المدينة  مركز  في  البيوت  احد  في  قانونية  الغير  الحفريات  نتيجة  وجدت  قد  كانت  أرضية 
الفسيفساء التي تعود الى المدينة القديمة في الحقبة الجرمانية ينتظر أن تستقطب على خد سواء اهتمام 

الباحثين العاملين في مجال الفسيفساء و اهتمام السياح . 

بهدف تعزيز عمليات البحوث على الفسيفساء التي وجدت في المدينة و بهدف التعريف بها في المجاالت 
الدولية . بدعم من وكالة تنمية شرق البحر االبيض المتوسط تم تنظيم ندوة أجسام الفسيفساء الدولية 
الخامسة في مقاطعة كهرمان مراش . أجريت عروض تقديميه في مجاالت الفسيفساء و علم االثاء من 

خالل اشتراك العديد من االكادميين و الباحثين من داخل و خارج البالد في الندوة . 

السياحة و الثقافة 
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مقاطعة كهرمان مراش التي احتضنت و كانت موطنا لحضارات مختلفة على مر التاريخ . المقاطعة التي 
المعروف  . اسم » مراش »  القديمة  القوافل  المرور لطرق  نقطة  فقد كانت في طبيعة  بموقع مميز  تتميز 
على االقل منذ 4000  عام ولها تاريخ يعود إلى اثني عشر الف عام )12000) . المدينة استضافة على 
التوالي :- الحيثين ، االشوريين ، المقدونيين ، الرومان ، البيزنطيين ، العرب ، السالجقة و العثمانيين . هذه 
المدينة قد تم تكريمها بمدالية االستقالل ذات الشريط االحمر نتيجة  نضال المقاومة التي أظهرته المدينة في 
الحرب العالمية األولى . مقاطعة كهرمان مراش التي تعد من المدن القليلة في العالم التي يتم تقليدها . و نتيجة 
المقاومة التي اظهرها سكان مقاطعة كهرمان مراش اثناء حرب التحرير فقد تم منح لقب » بطل » الى مدينة 
مراش من قبل مجلس النواب ) مجلس الشعب ( في السابع من شباط  لعام 1973 و بذلك اصبحت مراش 

تدعى بكهرمان مراش أي مراش البطلة.   

نظرا على حد سواء بسب الموقع الجغرافي لموقع  مقاطعة كهرمان مراش و بسب الضيافة التي قامت بها 
للخضارات المختلفة فإن كهرمان مراش لديها مقومات / امكانيات السياحة الثقافية و الطبيعية و لديها ثروة 
في الغطاء النباتي و ثقافة المطبخ المحلي . المدينة التي تتميز بالتنوع السياحي ، يبرز بها في الطليعة السياحة 
الثقافية ، االيمانية ، الطبيعية . يوجد في مركز المدينة الكثير من المعالم السياحية . بين هذه المعالم السياحية 
التي تبرز في الطليعة :- قلعة كهرمان مراش ، متحف المدينة ، البازار المسقوف ، الجامع الكبير و المدارس 
الحجرية . باالضافة الى ذلك ، فإن المدينة  تتضمن إمكانات جيدة من أجل السياحة االيمانية )الدينية( . مجمع 

اصحاب الكهف الذي يقع في حي أفشين هو موقع ارتياد مهم من ناحية السياحة االيمانية . 

السياحة و 
الثقافة 

السياحة و الثقافة 
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مركز التطوير التقني الذي تم تأسيسه في عام 2011 بالتعاون المشترك بين رئاسة دائرة التطوير و دعم المشاريع / الشركات الصغيرة و المتوسطة 
)KOSGEB (  و جامعة كهرمان مراش سوتجو إمام )KSÜ(  و غرفة التجارة و الصناعة في مقاطعة كهرمان مراش )KMTSO( . المركز يقوم 

بأنشطته في البناء الخدمي الذي خصص له داخل جامعة كهرمان مراش سوتجو إمام . 

تم تأسيس المركز بغرض توفير خدمة الدعم و الرعاية )التي ستنفذ من قبل رئاسة دائرة التطوير و دعم المشاريع / الشركات الصغيرة و المتوسطة ) 
KOSGEB( ( للمشاريع الموجهة للبحوث و التطوير ، االبتكارات و التطبيقات الصناعية ألصحاب المشاريع و الشركات . ولتحقيق هذا الغرض ، فإن 
المركز الموجود في البنية التحتيه للعلوم و التكنولوجيا في جامعة كهرمان مراش سوتجو إمام )KSÜ(  يوفر الدعم الخدمي و التجاري للشركة الصغيرة 
و المتوسطة ، يوفر الدعم االقتصادي لمشاريع البحث و التطوير، االبتكار و التطبيقات الصناعية الهادفة الى تطوير المنتجات التقنية أو اساليب االنتاج .  

)TEKMER(مركز التطوير التقني

الصناعة
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البنية التحتية 
للبحث و التطوير 

المركز الذي تم انشاءه في المناطق الصناعية الصغيرة ، بُدأ العمل به في عام 2008 . مختبرات البحوث و التطبيق التابعة للمركز مجهزة تجهيزا 
كامال و لدى المركز موارد بشرية . المركز يهدف إلى توفير – التي قام المركز بتوفيرها سابقا من الخارج – كل أنواع البحوث و التطوير، نقل التقنية 

) التكنولوجيا ( و خدمات االبتكار بشكل فعال، رخيص و سريع لمن يحتاجها من السكان المحليين، الباحثون ، الوكاالت الحكومية و الشركات. 

منطقة التطوير / التنمية التقنية في جامعة كهرمان مراش سوتجو إمام تم تأسيسها في عام 2011 بهدف المساعدة في خلق / تكوين فرص استثمارية 
في مجاالت التقنية المكثفه ، خلق فرص عمل للباحثين و االشخاص من ذوي المهارات العاليه و المساعدة في النقل التقني ) التكنولوجي ( . بعد 

االنتهاء من احتياجات البنية التحتية للمركز ، بدأ المركز في قبول التماسات اصحاب المشاريع في شهر اغسطس من عام 2102 . 

مركز البحوث و تطبيقات تطوير التعاون الجامعي – الصناعي – الحكومي المشترك  

)TEKNOKENT(منطقة التطوير / التنمية التقنيه )التكنولوجيه( في مقاطعة كهرمان مراش

الصناعة
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تحتوي حدود مقاطعة كهرمان مراش على احد عشر موقع صناعي صغير . سبعة مواقع من هذه المواقع االحدى 
عشر نشطه و يعمل بها ما يقارب 10.500 شخص في 2670 موقع عمل . يستمر العمل في بناء موقعين صناعيين 

صغيرين ضمن برنامج االستثمار لوزارة العلوم ، الصناعة و التكنولوجيا . 

المناطق 
الصناعية 
الصغيرة 

المناطق الصناعية الصغيرة النشطه 

عدد العاملين

) الموظفين (
عدد مواقع العمل     السنة التي بدأ بها النشاط 

)العمل ( االسم

7500 1908 1981 حي المركز مقاطعة كهرمان مراش المناطق الصناعية الصغيرة ) 
االولى – الثانية – الثالثه (

1650 419 1992 حي البستان  المناطق الصناعية الصغيرة ) االولى – الثانية (

320 106 1994 حي جوكسون المناطق الصناعية الصغيرة

300 100 1990 حي أفشين  المناطق الصناعية الصغيرة ) االولى  (

66 22 2007 حي البستان الجديد المناطق الصناعية الصغيرة

60 50 - حي نارلي  المناطق الصناعية الصغيرة

500 65 2010 الخياطون و مصنعو المالبس الجاهزة – مقاطعة كهرمان مراش 
المناطق الصناعية الصغيرة

الصناعة
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توجد شركات في المناطق الصناعية المنظمة في مقاطعة كهرمان مراش تعمل بشكل أساسي في إنتاج منتجات النسيج ، أدوات المطبخ المعدنية ، 
لوحات االلمنيوم و مقابض الباكليت . من الجانب االخر ، فإن الشركات في المناطق الصناعية المنظمة في مقاطعة كهرمان مراش تشغل / توظف 

6335 شخص . 
عند إتمام / استكمال المنطقة الصناعية المنظمة في حي ترك أوغلو فسوف يتم توفير 1.9 طن من وسائل النقل و مجال من الخدمات اللوجستيه تبلغ 
مساحته 797 الف متر مربع . بفضل مركز ترك أوغلو اللوجيستي – بخاصة من ناحية امكانات المواصالت – ستتخذ المنطقة موقعا بين المناطق 

الصناعية المتميزة في دولة تركيا . 
المنطقة الصناعية المنظمة في حي البيستان تبرز في الطليعة كمجال مهم لإلستثمار من ناحية المستثمرين الذين سيقومون بتقييم إمكانات التنمية الصناعية 

المتفرعة و الموجهة لمنتجات الزراعة و التربية الحيوانية و محطات توليد الطاقة الحرارية. 

الصناعة
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قطاع المجوهرات من القطاعات البارزة في مقاطعة كهرمان مراش . المقاطعة تحتل المرتبة الثانية على 
مستوى تركيا بعد مدينة إسطنبول فيوجد في المقاطعة ما يقارب 450 شركة و مصنع و تتم معالجة 40 
طن من الذهب سنويا . ) تحتل المقاطعة المرتبة االولى في معالجة الذهب عيار 22 ( . من ناحية عملية 

معالجة الذهب فإن قطاع يوظف ما يقارب 3000 شخص ذو خبرة عالية . 

يوجد في مقاطعة كهرمان مراش ثالثة )3( مناطق صناعية منظمة ، من هذه المناطق هناك منطقة 
صناعية واحدة نشطه . 

قطاع 
المجوهرات 

المناطق 
الصناعية 
المنظمة 

المناطق الصناعية الصغيرة النشطه 

عدد االفراد العاملين 
)الموظفين (

عدد الشركات 
المنتجه 

القطع التي تم 
تخصيصها 

مجموع القطع 
الصناعية  الحجم )هكتار(  االسم 

6335 49 54 56 300 المنطقة الصناعية المنظمة 
 -- مقاطعة كهرمان مراش --

- - - - 130 المنطقة الصناعية المنظمة 
 -- حي البيستان --

- - - - 126 المنطقة الصناعية المنظمة 
 -- حي تورك اوغلو  --

المصدر : موقع http://osbbs.osbuk.org.tr االلكتروني  لعام 2014 . 

الصناعة
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قطاع أخر من القطاعات البارزة هو قطاع األغذية الذي يعمل به ما يقارب مئة و ثمانين شركة )180( . قطاعات 
االيس كريم و البهارات المتفرعة من قطاع االغذية متقدمة سواء على المستوى المحلي و المستوى العالمي فقد 

ساهمت هذه القطاعات بشكل كبير في إقتصاد المقاطعة و عملية التعريف بها . 

قطاع 
األغذية 

ايس كريم مقاطعة كهرمان مراش بالمقدار الذي يتمتع بكونه منتجا محليا يتمتع أيضا بنكهته الفريدة الخاصة به . 
و بسب ذلك ، فقد أصبح االيس كريم إحدى منتجات الحليب التي يتم استهالكها بإعجاب من قبل المستهلكين في 

االسواق المحلية و االجنبية اصحاب الثقافات المختلفة . انتاج االيس كريم في مقاطعة كهرمان مراش يختلف وفقا 
للطلب و السوق و يبلغ سنويا ما معدله 40.000 طن . 

تأثر االيس كريم في مقاطعة كهرمان مراش بشكل كبير من عملية التصنيع . بالتوازي مع زيادة الطلب فإن مانع 
انتشرت  التي  كبيرة  تكون مصانع  أن  الى  بالتحول  بدأت  متكاملة  تملك مرافق  التي  و  السعر  االيس كريم زهيدة 

شهرتها في المدينة و البالد ذات منتجات بعالمة تجارية . 

مقاطعة كهرمان مراش تحتل المرتبة 72 على مستوى دولة تركيا من ناحية االمكانات الزراعية . يبرز في 
المقاطعة في الطليعة إنتاج و صناعة » بهار مراش » . إن زراعة الفلفل االحمر و مصانع البهار تتركز لتكون 

تكتل طبيعي في أحياء المركز ، بزارجيك و تورك اوغلو . يوجد في مقاطعة كهرمان مراش ما يقارب 70 
شركة نشطة في قطاع البهارات . في اتجاه النهوض بالقطاع و تحقيق العالمات التجارية بها فإن غرفة التجارة 

و الصناعة في مقاطعة كهرمان مراش تستمر في تنفيذ االنشطة الهادفة الى إدراج جفرافيا الفلفل االحمر في 
العالمات و تحقيق االعتماد عليها . 

االيس كريم 

الفلفل االحمر 

كهرمان مراش المدينة التي تتحول فيها اللذات التقليدية الى صناعات غذائية. 

الصناعة
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في هذا القطاع يعمل ما يقارب الخمسين )50( مصنعا و تم توظيف حوالي 3000 شخص . عند القيام بعملية 
التقييم لبعض المنتجات التي يتم انتاجها في مقاطعة كهرمان مراش ) مثل الغاليات ، االواني ، القاليات و غيرها 
( ، فقد وجد أن نسبة 50 % من االنتاج في هذا القطاع يتم في مقاطعتنا . في األعوام االخيرة في مقاطعة كهرمان 

مراش أصبحت عملية التصدير في قطاع أدوات المطبخ ذات اهمية كبيرة . مصنعو أدوات المطبخ في مقاطعة 
كهرمان مراش يقومون بعملية التصدير لكثير من الدول بشكل رئيسي لإلتحاد االوروبي و دول الشرق االوسط 

و دول مثل : الواليات المتحدة االمريكية ، روسيا البيضاء و جورجبا . في عام 2005 كانت قيمة الصادرات 
لمصنعي ادوات المطبخ في مقاطعة كهرمان مراش 13 مليون 320 الف دوالر امريكي و في عام 2012 إزدادت 

هذه القيمة بنسبة 215 % لتصل إلى 42 مليون و 200 الف دوالر امريكي . ) المصدر : الغرفة التجارة و 
الصناعية – مقاطعة كهرمان مراش (  

قطاع 
أدوات 

المطبخ 
المعدنية 

الصناعة
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مقاطعة كهرمان مراش تتخذ موقعا بين المقاطعات االكثر نموا في دولة تركيا في قطاع النسيج . داخل قطاع 
النسيج تم توظيف ما يقارب ستة و عشرين الف )26 الف ( شخص و يعمل في هذا القطاع حوالي مئتين و 

خمسين )250( شركة . خمسة شركات من هذه الشركات تقع بين أكبر 500 شركة في دولة تركيا ) وفقا لنظام 
المعايير الدولية – االيزو – لعام 2011( . المصنعون / المنتجون في قطاع النسيج – الذي يضم قطاعات فرعية 
مثل قطاعات الغزل ، النسيج ، الحياكة ، المالبس الجاهزة و الصبغ و التبييض – وصلو الى معايير جودة إنتاج 

التي تمكنهم من المنافسة في االسواق العالمية . بفضل حوافز تم االستثمار في عمليات البحث و التطوير و تم 
انشاء مرافق انتاج متكاملة . 

من المؤشرات على تطور قطاع النسيج في مقاطعة كهرمان مراش هي أن المقاطعة تنتج ما نسبته 26 % من 
الغزل و 10 % من قماش النسيج على مستوى دولة تركيا . 

 قطاع النسيج

الصناعة
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محافظة كهرمان مراش تتقدم بخطوات متسارعة من خالل القطاعات الموجودة و مجاالت االستثمار الممكنة . عند تحقيق عملية االستثمار الثابت 
– الذي يبلغ مجموعه 4.790.000.000 ليره تركيه – المخطط له مع ثالثمائة و عشرين )320( وثيقة تحفيز لإلستثمار التي تم تنظيمها بين اعوام 

2009 و 2013 فسيتم من خاللها تأمين احتمالية توظيف ما يقارب 10500 شخص . 

التوزيع القطاعي ) وفقا للقطاعات ( لوثائق التحفيز في مقاطعة كهرمان مراش )2012-2009( 

 مقدار االستثمار )بماليين الليرة التوظيف
التركية (  القطاع عدد الوثائق

4890 2.825 140 النسيج

304 576 5 الورق

280 486 22  الطاقة

1100 95 23 الخدمات

350 210 13  االسمنت

214 110 10  المطاط – البالستيك

460 98 16 السياحة

678 117 14  الغذاء

810 85 24 مستلزمات المطابخ المعدنية

244 49 14  المعادن

136 35 6  التعدين

117 28 5  الزراعة و الثروة الحيوانية

917 76 28 أخرى

10.500 4.790 320 المجموع
المصدر : وزارة االقتصاد . 

الصناعة
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القطاع   عدد المصانع                    عدد الموظفين / العاملين     

25886 225 النسيج 

4008 175 الغذاء 

3528 81 التعدين 

2739 86 االدوات المعدنية 

804 11 الطاقة 

704 35 الكيمياء ) بترول ، مطاط ، بالستيك (

657 6 االسمنت 

643 38 الصناعة الرئيسية للمعادن 

603 29 االثاث 

502 6 الورق 

304 25 االالت و التجهيزات 

275 13 الزجاج و غيرها من مواد البناء 

253 6 التعبئة و التغليف ، النشر و الطباعة 

40906 736 المجموع 

 المصدر : وزارة العلوم ، الصناعة و التكنولوجيا لعام 2013 . 

وفقا لعملية الدراسة على الصناعة في كهرمان مراش التي تمت من خالل األخذ بعين االعتبار للسجالت الصناعية لوحظ أن قطاعات النسيج ، الغذاء 
، التعدين و االدوات المعدنية هي القطاعات التي تقع في الطليعة و لوحظ أيضا ما يقارب 63 % من الموظفين يعملون في قطاع النسيج . 

قوائم الجرد في السجل الصناعي – مقاطعة كهرمان مراش 

الصناعة
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 القطاع عدد المصانع

271  المنسوجات و المالبس

163  الغذاء

105  البناء

77  أدوات المطبخ

35  الخشب و البالستيك

28  الحليب و منتجاته

28  المصنوعات )االنتاج( الزراعي

18  الورق و التعبئة و التغليف

303  أخرى

1.028  المجموع

المصدر : غرفة التجارة و الصناعة – مقاطعة كهرمان مراش لعام . 2012 

الصناعة
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عند النظر إلى توزيع القطاعات الصناعية في مقاطعة كهرمان مراش  ياُلحظ  أن هناك ما مجموعه الف و ثمانية وعشرون )1028( منشئه صناعية 
تعمل في سبعة عشر )17( قطاع صناعي . وفقا لبيانات غرفة الصناعة و التجارة في كهرمان مراش لعام 2012 فإن مئتين و واحد و سبعين )271( 

من هذه المنشئات تعمل في قطاع النسيج و الخياطه ، مئة و ثالثه و ستين منشئه )163( تعمل في قطاع الغذاء ، سبعة و سبعين منشئه تعمل في أدوات 
المطبخ ، مئة و خمسة )105( منشئات تعمل في قطاع البناء و ثماني عشرة )18( منشئه تعمل في قطاع الورق و التعبئة و التغليف . عدد الموظفين 

العاملين في هذه المنشئات يبلغ 51.093 شخص . 

القطاعات المميزة في مقاطعة 
كهرمان مراش 

النسيج

المالبس الجاهزة  الغزل الحياكة

الخياطة الصناعية  الصبغ و التبيض 

األيس كريم  الفلفل

الغذاء

الزيوت النباتي 

المجوهراتأدوات المطبخ المعدنية 

الصناعة



12

البنية التحتية االقتصادية في مقاطعة كهرمان مراش أظهرت تطورا / تحسنا معتمدةً على الزراعة ، التربية 
الحيوانية و الحرف اليدويه بين األعوام منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى اعوام 1980 . سواء بسب الموقع 
الجغرافي و بسب البنية التحتية للمناخ المواتي للتنمية الزراعية ، كان ذلك سببا رئيسيا في  أن تصبح الزراعة 

القطاع الريادي في االقتصاد . 

بعد عام 1984 ، ومع دخول مقاطعة كهرمان مراش إلى المقاطعات ذات االولوية في التنمية  و نتيجة التشجيع 
/ التحفيز الذي تم منحه الى المقاطعة  أدى ذلك الى تحقيق / تنفيذ استثمارات مهمة موجهة إلى قطاع النسيج 

)المنسوجات(. أكثر القطاعات التي تبرز استفادتها من التشجيع / التحفيز هي قطاعات صناعة النسيج و االغذية . 

قطاع أدوات المطبخ المعدنية الذي يشكل إمتدادا ألعمال االلمنيوم و النحاس و من الحرف اليدوية التقليدية القادمة 
من الماضي ، القطاع يتخذ حصة بشكل كبير جدا في ذات اتجاه الميل لتحويله الى التصنيع ) الصناعة ( . نظرا لهذا 

السبب فإن قطاع ادوات المطبخ المعدنية يأتي في المرتبة الثانية في االهمية بعد قطاع النسيج . 

بعض المنتجات في قطاعات الزراعة و االغذية قد وصلت الى أعلى المستويات في دولة تركيا . قطاع مسحوق و 
رقائق البهارات من القطاعات القائمة على الزراعة و تظهر ميال للتنمية المتوازية للتصنيع ) تحويلها الى صناعة ( 
. قطاع صناعة االيس كريم و الذي كان سبب كسب شهرة المدينة في البالد . صناعة االيس كريم انتشرت في جميع 
حدود البالد في البداية كان انتشارها الى الدول المجاورة و الواليات المتحدة االمريكية ، بعد ذلك دخلت صناعة 
االيس كريم في مرحلة انتشارها الى جميع دول العالم . من ناحية تحوبل القطاع الى أن يكون ذو عالمة تجارية 
أظهر ذلك الميل في تمايز القطاع عن باقي الفروع الصناعية االخرى في المدينة . في عملية التعريف بالمدينة ، قد 

برزت عالمات تجارية لعبت دورا كبيرا في شهرة قطاع االيس كريم على مستوى العالم . 

في السنوات االخيرة ، بفضل المزايا التي تم توفيرها فإلى جانب القطاعات التي تم ذكرها أعاله فغن المدينة استضافة 
استثمارات متكاملة للمصنعين في مجاالت مثل الورق و االسمنت . بخاصة في مجال  األغذية فإن المدينة  بدات 

تظهر كمكان بديل بين االماكن البديلة في قرارات االستثمار للعالمات التجارية المعروفة في البالد . 

بشكل عام فإن القطاعات التي تكسب الدناميكية الموجهة لإلقتصاد في مقاطعة كهرمان مراش هي قطاعات النسيج 
، ادوات المطبخ المعدنية ، االغذية ، صناعة الورق و المجوهرات . 

الصناعة

الصناعة
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بهدف تقييم اكثر تأثيرا لإلمكانات الزراعية في مقاطعتنا و من خالل دعم وكالتنا )وكالة 
تنمية شرق البحر االبيض المتوسط ( ، فقد قامت مديرية الغذاء و الثروة الزراعية و 
النباتية بتحضير خطة استراتيجية لإلستثمار و االنتاج الزراعي في مقاطعة كهرمان 

مراش . تشمل هذه الخطة االعوام ما بين عام 2012 و 2016 . ووفقا لهذه الخطة فإن 
هناك أربعة مجاالت استراتيجية تم توضيجها و بيان االغراض التي يُهدف للوصول 

اليها في هذه المجاالت ، كما هو ادناه. 

المجال االسترتيجي االول )1( : االستخدام الفعال إلمكانيات االنتاج الزراعي
1.1 تطوير االنتاج النباتي ، زيادة تنوع النباتات . 

1.2 زيادة االنتاج الحيواني . 
1.3 حماية عدد سكان الريف ، دعم التطور الثقافي و االجتماعي لهؤالء السكان . 

1.4 زيادة فعالية مديرية الثروة الزراعية و الحيوانية في المقاطعة .
1.5 تطوير نوعية القوى العاملة الزراعية و تأمين استخدام هذه القوى في المجال الزراعي . 

1.6 زيادة فعالية الدعم لإلنتاج الزراعي . 

المجال االسترتيجي الثاني )2( : كفاءة االنتاج 
2.1   زيادة الكفاءة في االنتاج النباتي . 

2.2.  زيادة الكفاءة في االنتاج الحيواني .                                                                                                                                             
2.3  االستخدام الفعال و كفء المصادر المائية 
2.4 االستخدام الفعال و كفء المصادر المائية .

2.5  زيادة  فعالية نشاطات البحث و التطوير في مجال االنتاج الزراعي . 

المجال االسترتيجي الثالث )3( : االستثمارات الموجهة لإلنتاج ذو القيمة المضافة 
3.1  تطوير / تحسين التجارة الزراعية .

3.2  زيادة قوة المنافسة للمنتجات المحلية الخاصة في االسواق الوطنية ) المحلية ( و االسواق العالمية . 
3.3 .  االستخدام و التحويل الصناعي للتقنيات الحديثة في االنتاج الزراعي .  

المجال االستراتيجي الرابع )4( : استمرارية األمان الغذائي )السالمة الغذائية( 
4.1 تأمين السالمة  الغذائية  و  انتاج االغذية المأمونة . 

الخطة االستراتيجية 
لإلستثمار و االنتاج 

الزراعي في محافظة 
كهرمان مراش

الزراعة
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مقاطعة كهرمان مراش تملك ما نسبته 2.3 % من أعداد حيوانات الماعز . بفضل االستثمارات التي تمت بخاصة 
في السنوات االخيرة في ناحية البستان )التي تعتبر سوق من أسواق الحيوانات القليلة في دولة تركيا( ، فقد بُدأ 

بتحويله الى مكان هام لتربية االبقار و الجواميس )الحيوانات الكبيرة( . 

االنتاج 
الحيواني 

أعداد الماعز و االغنام  )الحيوانات الصغيرة (  أعداد االبقار و الجواميس  ) الحيوانات الكبيرة ( 

542.725 132.646  مقاطعة كهرمان مراش

35.782.519 14.022.347  دولة تركيا

المصدر : قاعدة بيانات المؤشرات االقليمية لعام 2011 ، مؤسسة االحصاء التركية . 

الزراعة
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باالضافة الى ذلك فإنه قد تم البدأ مؤخرا في عملية تنفيذ التطبيقات الموجهة الى الزراعة العضوية )الخضروات 
و الزيتون بشكل مكثف( في مقاطعة كهرمان مراش . نتيجة لالزدياد الذي بدأ في تطبيقات الزراعة العضوية في 

المقاطعة فإنه يتم زراعة محاصيل زراعية مثل القمح ، الغار ، التفاح ، المشمش ، الكرز ، العدس ، الحمص ، 
العنب ، الجوز ، الجلبان و المحاصيل العلفية بشكل عضوي. إعتبارا منذ عام 2011 ، يعمل في أنشطة الزراعة 
العضوية واحد واربعين )41( فالح على مساحة ألفان و خمسمائة و ثمانية و سبعونه )2578( هكتار و يتم انتاج 

واحد و اربعين الف و مائة و ستة و تسعون )41.196( طنا  . 

بدأت تطبيقات الزراعة في الدفينات بالتطور في السنوات االخيرة ، حيث يوجد في المحافظة بحسب 
إحصائيات 2012 عشرة )10( هكتارات من الزراعة في البيوت الزجاجية و 32 هكتارا في البيوت 

البالستيكية. 

الزراعة 
العضوية 

االنتاج الزراعي 
عبر الدفيئات 

)البيوت الزجاجية( 

الزراعة
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في محافظة كهرمان مراش ، يتم انتاج ما نسبته
 %30 من الفلفل االحمر

 %18 من عباد الشمس المخصص كمقبالت
7 % من العنب

                                                              3 % من الفواكه على مستوى تركيا

متوسط العطاء / متوسط الغلة  نوع المنتج مقدار االنتاج

القمح ) يشمل ذلك القمح الصلب( 366.046 طن 222  كغم / هكتار 

422.172 طن  6.259 كغم / هكتار   الشمندر السكري

 عباد الشمس ) للمقبالت (  26.987 طن  240   كغم / هكتار 

 الذرة ) علف الطيور (  142.434 طن 726 كغم / هكتار 

 الذرة ) العلف المخزون (  110.700 طن 4412 كغم / هكتار 

 الجلبان ) علف الطيور(  4.500 طن 100 كغم / هكتار 

العنب  263.237 طن 900 كغم / هكتار 

التفاح  60.557 طن 50 كغم / شجرة

المشمش  14.685 طن  15 كغم / شجرة

 الفلفل االحمر  27.030 طن 1970 كغم / هكتار 

 الفستق الحلبي  4.317 طن 5 كغم / شجرة  

 الزيتون ) النتاج الزيت (  3.456 طن 7 كغم / شجرة 

-  الطماطم ) للمائدة (  72.073 طن

- البطيخ  31.600 طن

-  الخيار ) للمائدة (  24.090 طن 
l المصدر : الخطة االستراتيجية ما بين عام 2012 و عام 2016 ، مديرية الغذاء و الثروة الحيوانية و النباتية – مقاطعة كهرمان مراش

الزراعة
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تحتل محافظة كهرمان مراش المرتبة السابعة و العشرين )27( على مستوى دولة تركيا من حيث االنتاج 
الزراعي . إن ارتفاع االراضي في مقاطعة كهرمان مراش  التي يبلغ ارتفاعها بين 350 مترا و تصل الى 

3000 مترا سببت التنوع الزراعي العالي في المقاطعة . في االنتاج الزراعي للمقاطعة ، على حد سواء وفقا 
لمساحة االنتاج أو مقدار المنتجات فإن الحبوب و المنتجات االخرى تتخذ الموقع االهم . 

هناك  375.309  من األراضي الزراعية في محافظة كهرمان مراش . اربعة و سبعون بالمئة )74 %( من 
هذه االراضي عبارة عن حقول و النسبة المتبقية  تتكون  من أراضي الخضروات و الفاكهه  و االراضي البور  

. مع إظهار اراضي محافظة كهرمان مراش لهذا الهيكل المتبعثر فإنها تملك حصة ليست بقليلة من االراضي 
المناسبة للزراعة تبلغ ستة و عشرين بالمئة )%26( . 

في محافظة كهرمان مراش  ، منتجات الفلفل االحمر ، عباد الشمس المخصص للمقبالت ، العنب ، الجوز و 
المشمش هي  المنتجات التي تقع في الطليعة / المقدمة

الزراعة

المجموع
قيمة الحيوانات الحية 
)1000 ليرة تركية(

قيمة االنتاج الحيواني  
)1000 ليرة تركية (

قيمة االنتاج النباتي
) 1000  ليرة تركية (

2.124.909 689.640 178.674 1.256.595 محافظة كهرمان مراش

200.718.376 63.546.623 49.321.861 87.849.892 دولة تركيا

المصدر: معهد االحصائيات التركي، المؤشرات االقليمية و قاعدة بياناتها، 2012 

الزراعة
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وفقا على حد سواء لعدد السكان لكل طبيب أو عدد األسرة لكل فرد / شخص فإن مقاطعة كهرمان مراش أقل من المتوسط )دون المتوسط( في دولة 
تركيا . من ناحية االشخاص الذين سيقومون باالستثمار في القطاع الصحي و خاصة االستثمار في المستشفيات - بإعتبار الطلب من السكان و القطاع 

الصحي – فإن مقاطعة كهرمان مراش في الطليعة / المقدمة كسوق محتملة لذلك.  

عدد االفراد لكل 
طبيب

عدد االطباء 
) اخصائي ، عام ، 

مساعد (

عدد األسرة 
لكل 100 الف 
شخص / فرد

عدد األسرة عدد المستشفيات 
) الخاصة (

عدد المستشفيات 
)العامة ، الجامعية(

824 1290 195 2074 6 11 كهرمان مراش

582 129.772 265 200.072 541 890 تركيا
المصدر : قاعدة البيانات االحصائية االقليمية لعام 2012 ) مؤسسة االحصاء التركية ( .

أعداد المستشفيات ، األسرة و االطباء في مقاطعة كهرمان مراش اعتبارا منذ عام 2012 هي كالتالي ادناه . 
ت  ا شر لمؤ ا

الصحية 

المؤشرات االجتماعية
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مقاطعة كهرمان مراش تقع ضمن المحافظات التي تتطور من الناحية االجتماعية . عند النظر من ناحية القطاع 
التعليمي فإن جامعة كهرمان مراش إمام سوتجو من أكبر المساهمين في تدريب / تأهيل الموارد البشرية المؤهلة 
التي تحتاجها المدينة . الجامعة تقدم الخدمة عبر عشرة )10( كليات ، ثالثة )3( معاهد و اثنى عشرة )12( مدرسة 

عليا للتعليم المهني . 
عند النظر من ناحية الموارد البشرية فإن عدد الطالب الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفه هي كالتالي أدناه :- 

مؤشرات 
التعليم 

عدد الطالب 

15.903 مرحلة ما قبل المدرسة 

98.171 مرحلة التعليم االبتدائي 

92.128 مرحلة التعليم المتوسط – االعدادي )عام( 

35.098 الثانوية 

35.303
مرحلة الثانوية )المهني و التقني (

26.440 مرحلة الدراسة للدبلوم و البكلوريوس

303.043  المجموع

المصدر : قاعدة البيانات االحصائية االقليمية لعام 2012 ) مؤسسة االحصاء التركية (  

معلومات العامة 
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يمر الطريق السريع بين محافظات تارسوس – أضنا – غازي أنتاب عبر محافظة كهرمان مراش على بعد المواصالت
خمسين كيلو مترا )50 كم ( من جنوبها . مركز ) وسط ( المقاطعة على بعد مئة و سبعه وثمانون  كيلو مترا 
)187 كم ( من محافظة أظنا ، مئة و ثالث و ثمانون كيلو مترا )183 كم ( من ميناء االسكندرون ، ثمانون 
كيلو مترا )80 كم ( من محافظة غازي انتاب ، مئتين و ستة و ثمانون كيلو مترا من مقاطعة قيساري )286 

كم ( و على بعد مئتين و ثالث و عشرون كيلو مترا )223  كم ( من محافظة ماالطيا . 
يتواجد في محافظتنا مطار واحد . تنطلق منه الرحالت الجوية بشكل منتظم يوميا إلى مدينة اسطنبول و أربعة 

)4( أيام في االسبوع الى مدينة أنقره . 

و  أنقره  مثل  كبيرة  مدن  يربط  الذي  قيساري  مقاطعة  طريق 
اسطنبول و االحياء الشمالية من مقاطعة كهرمان مراش مثل 
البستان و أفشين ، و نتيجة ألعمال الطرق ، االنفاق و الجسور 
المستمرة في هذا الطريق فسترتفع معايير هذا الطريق البري 

إلى معايير الطريق السريع في عام 2015 .

“
“

المؤشرات االجتماعية
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الناحية  الرقم  هذا  )يشمل  نواحي    )10( عشرة  مراش  كهرمان  محافظة  في  يوجد 
المركزية( . نتيجةَ لحيوية و نشاط الحياة التجارية في مركز المدينة فإن عدد السكان في 
مركز المدينة أظهر ازديادا مقارنة باالعوام السابقة . االحياء / االقسام من حيث عدد 

السكان هو كالتالي : - 

نواحي كهرمان مراش 

مجموع عدد السكان 
 ) يشمل ذلك السكان في البلدات و

القرى(
الناحية

82.662 أفشين

35.943  أندرين

25.276  جآاليان سيرت

13.461  إيكن أوزو

140.493  البستان

53.157 جوكسون

574.571 مركز

13.414 نورهاك

68.843  بزارجيك

67.886 ترك أوغلو

1.063.174  المجموع
 المصدر : قاعدة البيانات االحصائية االقليمية لعام 2013 ) مؤسسة االحصاء التركية ( 

.

أفشين

أندرين

جآاليان سيرت

إيكن أوزو

البستان

جوكسون

نورهاك

بزارجيك

ترك أوغلو

كهرمان مراش

معلومات العامة 
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مقاطعة كهرمان مراش التي تقع في الشرق من منطقة البحر االبيض المتوسط  ، فصل الجنوب و الشمال من معلومات العامة 
مقاطعة كهرمان مراش عبر االطراف الجنوب الشرقية من جبال توروس . على طرفي هذه الجيال تقع السهول 
الواسعة مثل البستان ، ماراش ، أفشين ، جوكسون و نارلي . أراضي المقاطعة التي يبدأ ارتفاعها من ثالثمئة و 
خمسين مترا 350 و تصل إلى ثالثة االالف متر )3000 م ( ، يوجد في مختلف اقسام / مناطق المقاطعة العديد 
من أنواع المناخ . االمكانات الزراعية و الصناعية للمنطقة جعل من مقاطعة كهرمان مراش مركزا للجذب من 

الناحية االقتصادية . 

كهرمان مراش 

المساحة 14.525 كيلو متر مربع
  

 1.075.706 )عدد السكان في المحافظة(
574.571    )عدد السكان في مركز المدينة(

 عدد السكان
 ) مقاطعة كهرمان مراش (

)مركز المدينة (

 الكثافة السكانية 74 شخصا لكل كيلو متر مربع

 معدل النمو السكاني 1,18 %

المصدر : قاعدة البيانات االحصائية االقليمية لعام 2013 ) مؤسسة االحصاء التركية ( . 

معلومات العامة 
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