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✔
✔
✔
✔
✔
✔

المساعدات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( KOSGEBلمزيد من المعلومات )www.kosgeb.gov.tr
المساعدات الخاصة بالزراعة ( TKDKلمزيد من المعلومات ) www.tkdk.gov.tr
مساعدات وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا (لمزيد من المعلومات ) www.sanayi.gov.tr
مساعدات توبيتاك  ( TÜBİTAKلمزيد من المعلومات ) www.tubitak.gov.tr
مساعدات مديرية التغذية و الزراعة و الثروة الحيوانية (لمزيد من المعلومات ) www.hataytarim.gov.tr
مساعدات مؤسسة تطوير التكنولوجيا في تركيا ( لمزيد من المعلومات ) www.ttgv.org.tr
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 .3المساعدات
االخرى

يمكن للمستثمرين االستفادة من آليات الدعم التالية فيما عدا مساعدات وزارة االقتصاد و الوكالة المقدمة للمستثمرين في هاتاي،

التحفيز و الدعم

مكاتب دعم االستثمار التابعة لدوغ كايا
تأسست وكالة شرقي المتوسط للتنمية في آب عام  2010و يشمل نشاطها كل من مدن هاتاي و قهرمان مرعش و عثمانية حيث تم تعيين  4موظفين
أخصائيين في محافظة عثمانية و  5موظفين أخصائيين في محافظة كهرمان مراش .

صالحيات ومهام ومسؤوليات مكتب هاتاي لدعم االستثمار
✔ اإلعالم عن برنامج التحفيز الحديث،
✔ قبول الطلبات المتعلقة باالستثمارات التي ال تتجاوز قيمة االستثمار الثابت مبلغ  10ماليين ليرة تركية في إطار تنفيذ التحفيز العام.
✔ متابعة االستثمارات الحاصلة على شهادة التحفيز في والية هاتاي و ما يتعلق بأعمال إلغاء الشهادة على ضوء طلبات وزارة االقتصاد،
✔ المتابعة من قبل مرجع واحد إلجراءات التصريح و الترخيص و بقية اإلجراءات اإلدارية األخرى الخاصة بالمستثمرين التي تدخل في
صالحيات و مهام مؤسسات و منشات الدولة على مستوى المحافظة،
✔ تزويد المستثمرين بخدمة االستشارة المجانية،
✔ متابعة االستثمارات في المدينة،
✔ التعريف بالعمل و بإمكانات االستثمار على مستوى محلي و دولي،
✔ تنظيم فعاليات دعم و ترويج االستثمار الجاري في المدينة و تنسيق هذه الفعاليات،
✔ تأمين الدعم لتسيير نشاطات الوكالة األخرى على مستوى المدينة،
إن الخدمات المقدمة للمستثمرين من قبل مكتب دعم االستثمار في هاتاي مجانية .و لكن يعود على صاحب العالقة ما يتعلق بمصاريف التصاريح و
الرخص من أتعاب و أجور و أعباء مالية أخرى.
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التحفيز و الدعم

بينما الدعم التقني هو دعم يهتم بالتنمية اإلقليمية للجهات المحلية الفاعلة في المنطقة و دعم يهدف إلى المساهمة في
أعمال التي تواجه مصاعب في مراحل اإلعداد و التنفيذ نظرا لنقص القدرة المؤسساتية .و يتضمن الدعم التقني
التي سيحقق من قبل الوكالة :
·دعم أعمال التخطيط لإلدارات المحلية.
·دعم البرامج التي تنفذ الخطط اإلقليمية لإلدارات المحلية و الفعاليات التي تزيد من القدرة التنموية
المحلية
·تامين الدعم إلى أعمال التي من الممكن أن تساهم في التنمية اإلقليمية و المحلية للمؤسسات و المنشئات
العامة.
·تامين الدعم إلى أعمال التي من الممكن أن تساهم في التنمية اإلقليمية و المحلية لمؤسسات المجتمع
المدني في المنطقة.
و ال يزال الدعم المادي و التقني مستمرا من قبل وكالة شرقي المتوسط للتنمية سنة  2010حيث بلغ حجم الدعم
 38مليون ليرة تركية متضمنا الدعم المالي المقدم في سنة  2010للشركات المتوسطة و الصغيرة بقيمة 7.5
مليون ليرة تركية و مؤسسات الدولة و المجتمع المدني بقيمة  7مليون ليرة تركية و في سنة  2011بلغ مقدار الدعم
للشركات المتوسطة و الصغيرة  15مليون ليرة تركية و مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بقيمة  8.5مليون ليرة
تركية  .وخالل عام  2013سيقدم مبلغ  30مليون ليرة تركية إلى مؤسسات الدولة في إطار برنامج الدعم المالي
لتحديث اإلنتاج المستديم و تطويره.
يمكنكم زيارة موقع الوكالة للحصول على معلومات تفصيلية www.dogaka.gov.tr
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 .2مساعدات
دوغ كايا

هي مساعدات مجانية خاصة بمشاريع و نشاطات معينة في إطار االستراتيجيات الواردة في الخطة اإلقليمية المعدة
من قبل وكالة الدعم المالي.

التحفيز و الدعم

في حال تجاوزت قيمة االستثمار المذكور مليون ليرة تركية فيستفاد من مضمون التحفيز اإلقليمي و في هذه الحال :
·ال يدفع ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الجمركية اللتان تقعان على اآلالت و المعدات و على التركيب.
·في حال كان مقدار االستثمار مليون ليرة تركية يستفيد من تخفيض في ضريبة الدخل أو من إنشاء مؤسسات بقمية  30%من المليون أي 300
ألف ليرة تركية  .و تدفع الشركة الضرائب الواجبة بتخفيض مقداره  70%إلى أن يصل مقدار التخفيض إلى  300ألف ليرة تركية .على سبيل
المثال إذا كان مقدار الضريبة الواجب أدائها من قبل الشركة تبلغ مقدار  100.000ليرة تركية تدفع  30.000و يستمر هذا التخفيض إلى أن
تبلغ هذه التخفيضات مقدار  300ألف  .و إضافة إلى ذلك فانه يحقق للشركة أن تتقدم بطلب الحصول على تخفيض عن الضرائب األساسية
لنشاطها المستمر و الذي ال يزال على قيد العمل (أن وجد) قبل البدء باالستثمار موضوع شهادة التحفيز لقسم الـ  90.000ألف الذي يشكل
 30%من التخفيض الضريبي الذي يقع على الـ  300ألف ليرة تركية.
·مع تشغيل  20شخص تدفع الشركة قسطا معينا من التأمين لكل شخص كل شهر (إذا نظرنا إلى الحد األدنى من أجور العاملين فيبلغ  200ليرة
تركية عن كل شخص) .و في حال وصول الشركة إلى  250 % 25ألف ليرة تركية من استثمارها البالغ قيمته مليون ليرة تركية على مدار
 6سنوات التدفع الشركة أقساط التأمين هذه .على سبيل المثال :أن مقدار قسط التأمين لعشرة أشخاص شهريا  2.000ليرة تركية و سنويا 24
ألف ليرة تركية و خالل  6سنوات سيبلغ المجموع  144ألف ليرة تركية فإنه اليدفع .ولكن النقطة األهم هنا انه مهما كان معاش العمال فإن
الدولة تدفع جزء من القسط المقابل للحد األدنى لألجور لحصة صاحب العمل.
·في حال عدم وجود أماكن فارغة في مناطق صناعية قائمة أو في المنطقة الصناعية التي تقع في البلدة التي سيقع االستثمار فيها فإن قيمة
االستثمار يمكن أن تخصص بشرط أال تقل عن ثالثة أضعاف السعر العادل للعقار بناء على طلب المستثمر .أي أنه من أجل استثمار بقيمة
مليون ليرة تركية فان القيمة العادلة من الممكن طلبها من خالل الحصول على أرض من أراضي الدولة تبلغ قيمتها كحد أعلى  330ألف
ليرة تركية.
·تستفيد الشركة من تخفيضات الفائدة بأربع نقاط من قرض الليرة التركية و نقطة واحدة من قرض العملة األجنبية .يشار إلى الحد األعلى
لتخفيض الفائدة هو مبلغ  600.000ليرة تركية  .أي أن الفائدة التي سوف تدفع لقاء القرض يدفع ما قيمته  600.000ليرة تركية كحد أعلى
من قبل الدولة  .و في هذه الحال و من اجل االستثمار الثابت بقيمة مليون ليرة تركية فإنه باإلمكان استعمال قرض بقيمة  70%من االستثمار
أي مبلغ  700ألف و تتحمل الدولة القسم الذي يتقابل مع النقاط األربعة من مصاريف الفائدة التي ستولد من القرض.
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و من أجل تفاصيل أخرى يمكنكم زيارة موقع وزارة االقتصاد )(www.ekonomi.gov.tr

التحفيز و الدعم

و أخيرا تسمى االستثمارات المختصة بإنتاج منتجات ترتبط ارتباطا وثيقا باالستيراد ،بشرط تحقيق كافة المعايير الواردة في الفقرة الثامنة من القرار
باالستثمارات اإلستراتيجية و تتميز:
 إعفاء من ضريبة القيمة المضافة إعفاء من الضريبة الجمركية تخفيض الضرائب دعم قسط التأمين ألصحاب العمل تخصيص مكان االستثمار إعادة ضريبة القيمة المضافةلقد أجريت استثمارات في منطقة ( ت ر  ) 63خالل سنوات  2009.2012بقيمة  10مليارات ليرة تركية تقريبا من خالل  547مشروع كانوا قد قدموا
طلبات للحصول على تحفيز .
و بينما بلغ مقدار االستثمارات في األشهر الست األولى من سنة  2012مبلغا قدره مليار و  600ألف مليون ليرة تركية خالل  63مشروع و صل هذا
الرقم في الشهور الست التالية بعد بدء العمل بنظام التحفيز الحديث اعتبارا من شهر حزيران الى  2مليار و  430مليون ليرة تركية من خالل 105
استثمارات .و مع بدء العمل بنظام التحفيز الحديث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة التحفيز بالنسبة لألشهر الستة االولى من عام 2012
الى نسبة  66 %كما ارتفع مقدار االستثمار الثابت الى  . 52%و بإجراء مقارنة في نفس المراحل ارتفع عدد االشخاص الذين تم تشغيلهم الى 3494
محققا بذلك نسبة .185%

في حال اعتبرنا أن احد الشركات العاملة في قطاع صناعة األثاث قامت بإجراء استثمار كالذي ظاهر في األسفل وقامت بتشغيل  20شخص فان :
مصاريف األرض  400 :ألف ليرة تركية
مصاريف البناء و التشييد 300 :ألف ليرة تركية
مصاريف اآلالت و التجهيزات 200 :ألف
مجموع مصارف االستثمار األخرى 100 :ألف ليرة تركية
و يكون بذلك المجموع العام  1 :مليون ليرة تركية
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مضمون نموذج شهادة التحفيز

التحفيز و الدعم

يتكون نظام التحفيز الحديث الذي يستفيد من عناصر الدعم المميزة له مدن المنطقة السادسة بشكل كبير من أربع تطبيقات:
 نظام التحفيز العام نظام التحفيز اإلقليمي تحفيز االستثمارات الواسعة النطاق تحفيز االستثمارات اإلستراتيجيةإن مواضيع االستثمار التي لن تحفز من خالل نظام التحفيز العام هي تلك لم يشملها (القرار -الملحق  )4و لم تحقق الحد األدنى من شروط االستثمار
(مليون ليرة تركية في المنطقتين األولى و الثانية وما يفوق  500ألف ليرة تركية في المناطق الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة) و لعدم حصول
تفرقة في المنطقة فهي تستفيد من اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة و من الضريبة الجمركية.
و في حال تحقيق القطاعات المبينة حسب المدن في التطبيقات التحفيز القطاعية لشروط مقدار االستثمار الثابت (القرار -الملحق  )2تحصل على:
 إعفاء من ضريبة القيمة المضافة إعفاء من الضريبة الجمركية تخفيض الضرائب دعم قسط التأمين ألصحاب العمل دعم فائدة ( لالستثمارات الواقعة في المناطق الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة) تخصيص مكان االستثمارتوصف االستثمارات التي تحقق الحد األدنى من شروط مقدار االستثمار الثابت في الفقرة الثالثة من القرار بأنها استثمارات على نطاق واسع و تتميز:
 إعفاء من ضريبة القيمة المضافة إعفاء من الضريبة الجمركية تخفيض الضرائب دعم قسط التأمين ألصحاب العمل -تخصيص مكان االستثمار
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توزيع المدن حسب المناطق
المنطقة األولى

المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

المنطقة الرابعة

المنطقة الخامسة

المنطقة السادسة

انقره

أضنه

بالك أسير

أفيون حصار

ادي يامان

أغره

انطالية

ايدن

بيالجيك

اماسيا

اق صراي

أردهان

بورصا

بولو

بوردور

ارتفين

باي بورت

باتمان

اسكي شهير

جنا قله

غازي عنتاب

بارتن

تشان كري

بين كول

اسطنبول

دينيزلي

قره بوك

تشوروم

أرزروم

بيتليس

ازمير

ادرنه

قره مان

دوزجه

جيراسون

ديار بكر

قوجا الي

اسبارطه

مانسيا

االزغ

كوموش هانه

هكاري

موغال

قيصري

مرسين

أزرجان

قهرمان مرعش

اغدير

قرق الرلي

صامصون

هاتاي

كلس

كارس

قونيا

طرابزون

كاستم أونو

نيده

مارد ين

صقاريا

أوشاق

قرق قلعه

أوردو

موش

تكير داغ

ذونغل داق

قر شهير

عثمانية

سييرت

كوتاهيا

سينوب

شانلي أورفا

مالطيه

توكات

شرناق

ناف شهير

طونجالي

فان

ريزه

يوزكات

يالوفا

 8مدن

 13مدينة

 12مدينة

 17مدينة

 16مدينة

 15مدينة
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سيواس

التحفيز و الدعم

التحفيز و
الدعم

لقد بدأ العمل بنظام التحفيز الجديد بتاريخ  15.06.2012بموجب التبليغ المتعلق بتطبيق القرار رقم  2012/1المتعلق
باستثمارات الدولة الذي يوضح المبادئ و األصول التي يتم بموجبها تطبيق القرار رقم  3305المتعلق باستثمارات الدولة.
إن نظام التحفيز الحديث قد تم تشكيله من خالل تنقيح نظام التحفيز القديم و تطويره من اجل إيصال أهداف بلدنا للعام ( 2023
أن تكون واحدة من اكبر عشرة اقتصادات في العالم و تبلغ صادراتها  500مليار دوالر و أن يصبح مدخول الشخص 25.000
ألف دوالر ) و من اجل تخفيض االستيراد الصناعي و تلبية الطلبات المختلفة من مؤسسات القطاع الخاص و المستثمرين .
إضافة إلى ذلك ،تم التخلي عن الخارطة اإلقليمية ذات األربع مراحل التي تم اعتمادها عام  2009و أعدت عوضا عنها
خارطة إقليمية جديدة ذات ستة مراحل مستويات تنمية المدن و التي تعتمد على أعمال مراتب التنمية االقتصادية واالجتماعية
للمدن (.)2011
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لماذا هاتاي؟

ميزات قطاع السياحة في هاتاي
* تعد واحدة من  15مدينة في نطاق مشروع وزارة الثقافة و السياحة (ماركه كنت ).
* تم إعداد اإلستراتيجية السياحية و خطة العمل الخاصة بوالية هاتاي حتى تاريخ . 2023
* إمكانية السياحة الدينية و الطبيعية و سياحة فنون األطعمة.
* تطور ثقافة المطبخ المحلي.
* امتالكها لشريط ساحلي طويل.
* مدينة حدودية مع الشرق األوسط.
* فيها مطار دولي.

أ .و جود استثمارات هامة في المنطقة مثل محطات توليد الطاقة الهيدروكهربائية ،محطات توليد الطاقة من الرياح و ما شابه.
ب .تملك أكبر وقت من االستفادة من الطاقة الشمسية بشكل وسطي يومي على مستوى تركيا
ج .وجود مصادر جوفية حرارية ذات جودة عالي
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ميزات قطاع الطاقة في هاتاي

لماذا هاتاي؟

ميزات قطاع الزراعي و الثروة الحيوانية في هاتاي
* تملك الوالية خطط إستراتيجية للزراعة و التنمية الريفية.
* تملك ثاني أكبر سهل في تركيا حيث تتوضع في أرض هامة في سهل يحوي الوالية.
* رائدة في أربع منتجات على مستوى تركيا.
منطقة غنية من حيث وجود األعشاب المستوطنة و األعشاب الطبية و العطرية.
* مساحات من األراضي مناسبة من أجل مشاريع سياحة المصايف البيئية و القرى صديقة البيئة.
*زيادة عدد األراضي الزراعية التي يتم ريها من خالل مشاريع مثل سد الصداقة في الريحانية.
* تنتج هاتاي  20%من صادرات تركيا من الفاكهة و الخضار الطازجة.
* وجود أراضي مناسبة للزراعة العضوية.
* انخفاض تكاليف الزراعة التي تعتمد على إنتاجها على التدفئة و التغطية.
* تطور الصناعة الزراعية بشكل متزايد.
* مناسبة الظروف المناخية للزراعة و تربية المواشي.
* تحتل موقعا في برنامج الدعم الذي سيقدم من اجل صيد السمك في والية هاتاي على مستوى السياسة الوطني.
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لماذا هاتاي؟

التوقعات المستقبلية للقطاع الصناعي في هاتاي
* إن االستثمارات الجديدة في الميناء و إستثمارات الطاقة و مراكز خدمات الفوالذ الجديد التي سيتم إفتتاحها و مركز فك السفن الذي يخطط لتأسيسه
و العديد من االستثمارات االخرى تعتبر سببا في توفير العديد من العمالء الجدد خاصة لقطاع الفوالذ الموجود في المنطقة .باالضافة الى ذلك فإن
االستثمارات االخرى التي ستلي هذا االستثمار ستسهم في زيادة نمو المنطقة بشكل أكبر.
* ألواح الفوالذ المسطحة واحدة من اهم المواد المستخدم في صناعة مقطورات القطارات .و تعتبر المنطقة ذات بنية تحتية قادرة على توفير المكان إلنتاج
مقطورات القطارات و صناعاتها الفرعية نظرا إلمكانياتها اإلنتاجية و اللوجستية.
* تحتوي منطقتنا على القدرة االنتاجية للفوالذ و البنية التحتية إلنتاج الفوالذ لتلبية إحتياجات قطاع صناعة المركبات و السلع البيضاء.
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* من خالل النفق الذي سيتم حفره في جبال أمانوس ستسهل عملية العبور ما بين ضفتي المدينة ،االمر الذي سيفتح المجال أمام المنطقة الشرقية من
المدينة لإلستثمار و يسهل على بضائع المحافظات المجاورة الوصول الى الميناء.

لماذا هاتاي؟

لماذا هاتاي؟
ميزات القطاع الصناعي في هاتاي
* احتلت هاتاي بين أعوام  2009.2010المرتبة الخامسة على مستوى تركيا في الفهرس السفلي في التوصل ( أوراك ) و المرتبة السادسة في الفهرس
السفلي لطاقة اإلنتاج و النجاح التجاري .
* رخص اليد العاملة و العمال المؤهلين.
* تعتبر نقطة عبور بين قواعد اإلنتاج و االستهالك العالمي كونها بوابة تركيا إلى الشرق األوسط.
* منطقة أمنة للراغبين باالستثمار في الشرق األوسط.
* تملك الطاقة القابلة للتجديد ( طاقة الرياح و الطاقة الشمسية ) و هي تملك ثاني أكبر مصدر طاقة للرياح في تركيا.
* اإلمكانية توفير استثمارات في قطاعات األدوات المنزلية وصناعة السيارات و السفن و صناعة األنابيب التي يعتمد إنتاجها على صناعات الحديد و
الصلب و على الصناعات المنتجات المسطحة األهم في هذه الصناعة
* و قد وردت  14شركة من هاتاي في قائمة (أكبر  500مؤسسات صناعية كبيرة في تركيا) المعدة عام  2012من قبل الغرفة الصناعية في اسطنبول.
* و تقوم الدولة بالدعم و التحفيز من خالل برامج الدعم المالي المسيرة في بعض المناطق من قبل ( دوغ كايا ) و غيرها من المؤسسات.
* التي تتمتع الوالية ببنية تحتية لوجيستية.
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االستثمارات العامة التي ماتزال مستمرة في هاتاي

مشاريع القطاع الصحي الهامة
المشفى الحكومي الحديث الذي يتضمن  057سرير في الناحية المركزية :مساحة ارض المبنى االجمالية  139.798,04م  2و يتكون المبنى من 13
بلوك .يحتوي المستشفى على  28غرفة عمليات و يتسع لحوالي  48مريض بالغ و  49مريض طفل في العناية المركزة و  58سرير في قسم الطوارئ و
 15وحدة سرير لتنظيف الكلى .تم تحديد تاريخ االنتهاء من العمل  22.11.2014أعمال البناء ال تزال قيد العمل في ادارة توكي (االدارة العامة للمباني
الجماعية) و قيمة العمل مشمولة بضريبة القيمة المضافة  101.120.591,16ليرة تركية .نسبة التنفيذ للمبنى . 20%
تشييد مشفى قرق خان الحكومي الذي يتضمن  150سرير :مساحة االرض االجمالية  100.107م .2تم طرح العطاء بتاريخ  ، 23.08.2011تاريخ
االنتهاء من العمل  . 31/70/2014أعمال البناء ال تزال جارية في االدارة العامة للمباني الجماعية و و قيمة العمل مشمولة بضريبة القيمة المضافة
 24.463.760.00ليرة تركية .نسبة التنفيذ للمبنى . 53 %
تشييد مشفى دورت يول الحكومي الذي يتضمن  150سرير :تم وضعه ضمن خطة االستثمار لعام  2012و هو اآلن في المرحلة االخيرة اختيار أرض
البناء .و يخطط ألن يدخل حيز التنفيذ في عام . 2014
تشييد مشفى صمان داغ الحكومي :لقد خطط أن يتم بناء المشفى على ارض غير منقولة مساحتها  15دونم تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة ،و ما
تزال أعمال تعميم األجزاء المتبقية داخل ارض المنشأة الصحية قيد االستمرار.
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مستشفى يال داغ المختزل بسعة  10أسرة :مساحة االرض االجمالية  19.952م . 2تم طرح العطاء من قبل اتحاد تقديم الخدمات للقرى بتاريخ
 . 26.11.2013تم تحديد تاريخ االنتهاء من العمل  . 02.02.2015تاريخ تسليم الموقع  10.12.2013و قد بدأ العمل في ساحة االنشآت .تم وضع مخطط
العمل للمستشفى بسعة  20سرير .قيمة العمل  5.807.960ليرة تركية.

االستثمارات العامة التي ماتزال مستمرة في هاتاي

مشاريع الثقافة و السياحة

إعداد مشاريع تنظيم البيئة و الترميم و االستعادة لدير القديس سيمون في صمان داغ :لقد تمت المناقصة بتاريخ  11.04.2012للعمل المأجور للعقد
البالغة قيمته  147.500ليرة تركية  .و بدأ العمل بالمشروع.
قلعة قوز في ألتن اوزو :لقد اعد المشروع و تمت الموافقة على مشاريع االستعادة و الترميم ومن قبل المجلس .ومن الممكن طرح العطاء الخاص
بالتنفيذ خالل عام . 2014
قلعة باكراس في بالن :لقد اعد المشروع و تمت الموافقة على مشاريع االستعادة و الترميم ومن قبل المجلس .و من الممكن طرح عطاء التنفيذ
للمشروع خالل عام . 2014
بناء مبنى المركز الثقافي في ناحية صمان داغ :مساحة البناء تبلغ  5.500م 2و يحتوي على مسرح صغير بسعة  140شخص و أخر كبير بسعة
 340شخص .تم االنتهاء من العمل الى حد كبير في المركز الثقافي ،و سيتم افتتاحه هذا العطاء بعد االنتهاء من أعمال التبريد – التدفئة  ،االجزاء
الكهربائية ،تغطية الجدران و الكراسي و االكسسورات و تنظيم البيئة المحيطة بالمبنى التي سيتم طرحها في اطار عطاء اكمال المبنى.
تأميم خان قورشونلو :لقد تمت الموافقة من قبل مجلس منطقة حماية اآلثار الثقافية في اضنة على مشاريع الترميم و االستعادة لخان قورشونلو التي
التزال أعمال تعميمه مستمرة.ومن األعمال التي من الممكن أن تجرى في المتاجر و التنوع الذي ممكن أن يحصل في السوق الطويل بعد االنتهاء
من أعمال الترميم  :األعمال الخشبية و صناعة الزجاج و صناعة الحصائر والسالل و الفيلت و السجاد و الموزاييك و اللحف و الخيوط و صناعة
الصابون الغار و البهارات و الصناعات الورقية ( الخط -االبرو – التذهيب) وصناعة الفخار و األواني و الخياطة و القماش و التطريز و صناعة
الدمى الفلكلورية و صناعة الكنافة و ماشابه.
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االستثمارات العامة التي ماتزال مستمرة في هاتاي

مشاريع قطاع الثقافة والسياحة

إنشاء متحف جديد في هاتاي :عند االنتهاء من بنائه سيكون متحف الفسيفساء االكبر من حيث المساحة المغلقة في تركيا .مساحة المبنى الداخلية
 16.025,38م 2و مجموع المساحة المغلقة  32.754,14م . 2ستكون مساحة العرض في المتحف  10.700م 2و سيتمكن من زيارته  800شخص في
نفس الوقت .يهدف الى االنتهاء من نصف المشروع في عام . 2014
تنفيذ تركية.الترميم واالستعادة و استقصاء اسوار قلعة أنطاكية :تم القيام بطرح عطاء أعمال تحضير مشاريع الترميم و االستعادة و االستقصاء لقلعة
انطاكيا و أسوارها بتاريخ  25.08.2011إن المشاريع ستسلم في شهر كانون الثاني عام  2013إلى مديرية المسح واآلثار في اضنة  ،و ينتظر الحصول
على الموافقة و التقييم من قبل مجلس المنطقة لحماية التراث الثقافي في اضنة.
تنفيذ مشاريع الترميم و االستعادة و االستقصاء لقلعة باياس :قامت المديرية العامة للمساحة و الهياكلف في أضنة بإعداد التكاليف التقريبية من أجل
أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروع و قامت بعرضها على وزارة الثقافة و السياحة .و طلب من وزارة الثقافة و السياحة تخصيص مبالغ بغرض القيام
بأعمال الترميم لقلة باياس و قلعة جن .في عام  2014يخطط للقيام بعطاء البناء و البدأ بالعمل -4 .إعداد
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مشاريع إصالح األحجار و دراسة الجبهة األمامية للجرف و الترميم و االستعادة لمتحف القديس بيير األثري :لقد تمت المناقصة للعمل المأجور للعقد
البالغة قيمته  2.646.659ليرة تركية .و أنتهى العمل بتاريخ  20مارس /أذار . 2014

االستثمارات العامة التي ماتزال مستمرة في هاتاي

مشاريع الطرق الهامة
طريق أنطاكيا الخارجي :طول هذه الطريق يصل الى  17.4كم و تبلغ قيمته  127مليون  ،من خالل عام  2012تم إتمام كامل الطريق على مستوى
الخليط الحار البيتومي بمعايير الطرق المزدوجة و فتحت الطريق لحركة المرور .خالل عام  2013تم القيام بعملية القبول المؤقت.
طريق إسكندرون – ارسوز (ألوتشينار) :تم االنتهاء من عمل  29كم من الطريق المزدوج بطول  30كم إجمالي و فتح لحركة المرور .و ال يزال
العمل جاريا على أعمال تقوية حواف الطريق على مسارها  .في عام  2013تم االنتهاء من مسافة  5كم على شكل خليط حار بالبيتوم كطريق نقل
أيسر.
طريق أنطاكية -الريحانية -جيلفا كوزو :يبلغ طول الطريق  83كم و هو مطابق للمواصفات القياسية للطرق المقسم و قد تم افتتاحه بعد إنهاء رصف
المسافة المتبقية البالغة  34.5كم .سيتم فتح عطاء االسفلت لهذا الطريق و ال تزال االعمال المتعلقة بالعطاء مستمرة (تم االنتهاء من قسم قدرة  3.5كم
في عام )2013
معبر دورت يول – هسا (معبر أمانوس) :هذا الطريق الذي يخطط ان يكون بطول  30كم  ،يبلغ طول االنتفاق الموجودة فيه االجمالي  9.890و
يحتوي على جسرين معلقين (بمجموع  1.210م) و  5جسور (بمجموع إجمالي  500م) .تم طرح العطاء من قبل المديرية العامة للطرق البرية و بدأ
العمل بتاريخ  18.40.2013و يجري العمل على دراسات المسار لتحديد مسار الطريق المؤكد .من خالل هذا المشروع سيتم تقصير المسافة ما بين
كل من محافظات كيليس ،غازي عنتيب ،كهرمان مراش ،شانلي عرفه ،أديمان و ميناء االسكندرون.
طريق أنطاكيا – يايال داغي – الحدود السورية  :تم اإلنتهاء من مسافة  49كم من الطريق البالغ طوله  51كم بمعايير الطرق المزدوجة و فتح هذا
القسم من الطريق لحركة المرور .و قد تم القيام االنتهاء بنسبة  72%منه حتى تاريخ ديسمبر  . 2013أما الجزء المتبقي فقد تم طرح عطائه في عام
 2014و ال تزال األعمال قيد التنفيذ.
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االستثمارات العامة التي ماتزال مستمرة في هاتاي

االستثمارات
العامة التي
ماتزال مستمرة
في هاتاي
مشاريع الري و السدود الهامة
مشروع أميك-أفرين ( سد الريحانية والري) :و بموجب مشروع سد الريحانية و الري سيتم ري  60.000هكتار من األراضي الواقعة في سهل أميك
إضافة إلى حماية  20.000هكتار من األراضي من الفيضان .من خالل بدأ المشروع الذي بلغت تكلفه  851مليون و  212الف ليرة تركية سيتم تحقيق
تغير في شريحة المنتجات للمحافظة و سيتم االسهام في االقتصاد بشكل هام من خالل قيمة االنتاج الزراعي المتزايدة .و قد وصل حجم التنفيذ على
ارض الواقع و الصرف المادي على المشروع في نهاية شهر حزيران /يونيو 40 %
مشروع قره جاي الكبير :قيمة العطاء (الزراعة  +قطاع الخدمات)  38مليون  414الف ليرة تركية ،و قد بدأ العمل عليه بتاريخ  . 09.01.2009و مع
االنتهاء من المشروع فسيتم انتاج  hWG 17.45من الطاقة سنويا ،و سيتم التمكن من تحقيق عمليات الري بالضغط العالي في مساحة  3.554هكتار.
سيقوم المشروع بتلبية احتياجات كل من أنطاكيا و ناحية سمان داغ و  15بلدية من ماء الشرب و احتياجاتها من الماء المستخدم في االستعمال لغاية عام
 . 2037سيتم من خالل هذا المشروع تلبية فرص العمل لـ  2000شخص .نسبة التنفيذ .51%
بناء “سد الصداقة” على نهر العاصي :لقد تم التخطيط إلنشاء السد على نهر العاصي وذلك في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية و التركية في ناحية
ألتن اوزو على بعد  2كم عن قرية الزيارة .و بانتهاء السد سيتم حماية األراضي الواقعة لسهل أميك و األماكن السكنية من الفيضانات ،إضافة إلى سقاية
 14.827هكتار من األراضي الزراعية إضافة إلى توليد طاقة مقدارها  13.5مليون كيلو واط  /ساعة.
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مشروع جيهان منزاالت الوسطى :بعد االنتهاء من الشروع سيتم ري مساحة اراضي قدرها  96.750هكتار منا  34.396هكتار من االراضي في
محافظة هاتاي و  27.095هكتار في محافظة كهرمان مراش و  34.259هكتار في غازي عنتيب .من خالل هذا المشروع سيتم رفع مستوى سد
تحتاكوبرو  11.5متر ليرتفع حجمه التخزيني بقدر  587ه م  . 3المشروع الذي يدخل ضمن مشروع جنوب شرق االناضول سيتم القيام به على 4
مراحل ،و سيتم االنتهاء من المرحلة االولي التي تم االنتهاء من  66 %منها في نهاية عام  . 2013سيتم االنتهاء من مشاريع المرحلتين الثانية و الثالثة
و فتح عطآتها في الربع االول من عام . 2014

التجارة الخارجية

التوزيع القطاعي لصادرات هاتاي لعام 2013

منتجات الحديد و الصلب

الصادرات
(الف )$
894.163

الخضار و الفاكهه الطازجه

477.745

وسائل النقل و الصناعة الفرعية

111.285

المواد الكيماوية و منتجاتها

75.541

الحبوب و البقول و البذور الزيتية و منتجاتها

69.385

المنتجات الخشبية و منتحات الغابات

60.473

المعادن

57.854

االلبسة الجاهزة و متاجر بيعها

45.815

االالت و أدواته

38.515

غير ذلك

252.507

القطاع

المصدر  :مجلس المصدريين التركي 2014

تقوم هاتاي بتوسعة سوقها كل يوم و تقوم بتصدير
 63%من إنتاجها  10دول تقريبا.

في عام  ،2013ارتفع مستوى العراق من المرتبة
الثانية الى االولى في الصادرات لهاتاي.

الدول العشرة األولى في صادرات هاتاي ()2013
الدولة
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العراق
السعودية
روسيا الفدرالية
مصر
الجمهورية العربية السورية
لبنان
رومانيا
ايطاليا
الواليات المتحدة
اسبانيا
مجموع الدول العشرة االولى
غير ذلك

الصادرات (الف )$

نسبة مئوية

277.779

%13

202.533

%10

193.243

%9

138.333

%7

123.007

%6

76.666

%4

75.198

%4

74.001

%4

70.301

%3

60.781

%3

1.291.842

%63

791.445

%37

المصدر :مجلس المصدريين التركي2014 ،

و مع حدوث األزمة السورية عام  2011و بالرغم من
توقف التصدير إلى الدولة المذكورة لم تسمح هاتاي
التي تعمل على زيادة سوقها الخارجي بفتح مجال أمام
سلبيات تذكر.
وفوق ذلك وصل حجم صادرات هاتاي الذي كان في
سنة  2010 35.3%قبل األزمة التي حدثت في دول
الشرق األوسط من ضمن الدول العشرة التي تستورد
من هاتاي إلى  45.8%عام  2012و في حال عودة
االستقرار للشرق األوسط فمن المتوقع دون شك أن
تحدث قفزات كبيرة أكثر في صادرات هاتاي التي
تعمل على توسعة سوقها و التي أجرت اتفاقات مع
أسواق غير أسواق الشرق األوسط

التجارة الخارجية

لقد ارتفع مستوى التجارة الخارجية في هاتاي خالل سنين حيث نجحت هاتاي بزيادة حجم التجارة الخارجية سبعة أضعاف تقريبا بعد سنة . 2003إن
اتجاه نمو حجم التجارة الخارجية منذ المدة المذكورة إلى السنوات القادمة قد تعرض إلى سكتة عام  2009و نظرا لألزمة االقتصادية العالمية ولكنها
عادت لمتابعة سيرها مجددا عام . 2010ووفقا لبيانات من وزارة االقتصاد حجم التجارة الخارجية إلقليم هاتاي بلغت مستويات قياسية من الصادرات
والواردات وإنها قدر حجم تجارتها الخارجية قد زاد بنسبة  37.5%سنة  2011مقارنة بالسنوات السابقة .وفي عام  2012و كنتيجة لالزمة السورية
حصل انخفاض طفيف في حجم الواردات مع بقاء حجم الصادرات كما كان عليه في السنة السابقة.
و قد جاء في بحث لوزارة االقتصاد فيما يتعلق بسعة حجم التجارة الخارجية حسب المدن أن هاتاي احتلت المرتبة الثامن عشر من ضمن  81مدينة في
فهرس الصادرات (تنوع المنتجات) و المرتبة الثامنة و العشرين في فهرس الرداءة للمنتجات المصدرة.
و حسب نتائج البحث فان هاتاي مقارنة بالمدن األخرى تحتل موقعا عاليا بين المدن من حيث تصدير المنتجات الجيدة و تنوع منتجات التصدير .وإضافة
إلى ذلك قد تم استبدال اإلجراءات المتعلقة بتحفيز التصدير لوالية هاتاي بجيل جديد من التحفيز أحدث
و مما تضمنه الصادرات في هاتاي بشكل خاص الحديد و الصلب و المنتجات الصناعية التي تعتمد عليها و الفاكهة و الخضار الطازجة و بشكل مكثف
المنتجات الزراعية

االالت و أدواته%2 ،

غير ذلك،
%21

منتجات الحديد و الصلب،
%34

المعادن%3 ،

الحبوب و البقول و البذور
الزيتية و منتجاتها%3 ،
المواد الكيماوية و منتجاتها،
%3
وسائل النقل و الصناعة
الفرعية%5 ،

الخضار و الفاكهه الطازجه،
%32
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االلبسة الجاهزة و متاجر بيعها،
%2

المنتجات الخشبية و منتحات
الغابات%3 ،

التجارة الخارجية

التجارة
الخارجية

حققت هاتاي عام  2013مايقارب  6مليار دوالر كحجم تجارة خارجية .حيث يتكون هذا الرقم من  4مليار دوالر من
االستيراد و  2مليار دوالر من التصدير .و بهذا األداء تحتل هاتاي بين المدن المرتبة السابعة من حيث االستيراد و المرتبة
الحادية عشر من حيث التصدير.

حجم التجارة الخارجية لهاتاي حسب السنين ()$1000

2012

6.462.709
6.645.125

2011
4.828.644

2010
4.136.263

2009

5.106.703

2008
3.684.948

2007
2.648.304

2006
1.836.913

2005

1.311.337

2004

948.226

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

2003

2004

2005

2006

تصدير

462.282

654.914

745.358

933.919

إستيراد

485.943

656.423
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المصدر :وزارة االقتصاد 2013

3.000.000
2007

2.000.000
2008

2003

1.000.000

2009

2010

0
2011

2012

2.042.516 2.050.555 1.697.293 1.417.802 1.762.181 1.199.654

4.420.193 4.594.570 3.131.351 2.718.461 3.344.522 2.485.294 1.714.385 1.091.555

الخدمات اللوجيستية

خصخصة ميناء اسكندرون

يعد ميناء اسكندرون رابع أكبر ميناء في تركيا و قد تمت خصخصته مقابل مبلغ  372مليون دوالر أمريكي و ذلك إلى شركة (ليماك)
نتيجة إجراءات النقل التي جرت بتاريخ  30.12.2011بين مسئولين من الشركة المذكورة و رئاسة دائرة الخصخصة التابعة للمديرية العامة
التركية للخطوط الحديدية.
إن ليماك بورت اسكندرون من خالل موقعه االستراتيجي و انفتاحه على التطور يعد ميناء محوري مهم في البحر المتوسط كما انه يتميز
بموقع مناسب جدا ألعمال االستيراد و التصدير الخاصة بالمراكز التجارية و الصناعية الواقعة في شرق المتوسط خاصة و الجنوب الشرقي
لتركيا و األناضول الشرقية.
و سيتم توفير فرص عمل آلالف األشخاص من خالل هذا االستثمار الذي يتم إنشاؤه و ستصل سعة االستيعابية للحاويات إلى  3ماليين
حاوية نمطية (.)TEU

مع خصخصة ميناء اسكندرون تم إعداد “الخطة الرئيسية للمراكز اللوجيستية لكل من القرية اللوجيستية السكندرون و أنطاكية و
العثمانية» .حيث تتضمن الخطة المذكورة جميع المنتجات داخل المدينة  ،تدفق الخدمات و المعلومات،اإلنتاج  ،النقل ،التخزين،االستهالك
وفي مرحلة إعادة التدوير سهولة الحياة و اآلثار البيئية و تهدف إلى إنشاء القرية اللوجيستية المحورية لميناء اسكندرون و اإلشراف عليه و
تنفيذه مع األخذ بعين االعتبار تعظيم االستفادة من التكلفة المالية .إن القرية اللوجيستية لن تؤسس فقط للمنطقة بل ستستخدم في نفس الوقت
جغرافيا تصل من العراق إلى القوقاز إضافة إلى حوض البحر المتوسط و الشرق األوسط.

37

الخطة الرئيسية اللوجستية

الخدمات اللوجيستية

الخدمات
اللوجيستية

تعتبر هاتاي أحد المراكز الهامة في تركيا من حيث قطاع الخدمات اللوجيستية .حيث أن المنطقة تتمتع ببعض المزايا من
ناحية الخدمات اللوجيستية.
·تشكل المركبات في تركيا و التي تقوم بالنقل الدولي للحموالت  11%في هاتاي .وتأتي هاتامسجلة.مرتبة الثانية
بعد اسطنبول من حيث أسطول المركبات الذي تملكه و البالغ عدده  9.978مركبة مسجلة.
·إن ميناء اسكندرون الطبيعي يقع شرق البحر المتوسط و هو يتوضع في والية هاتاي .إن مجموع الموانئ في
هاتاي  10موانئ.
·لقد تم تحديث محطة الباصات في هاتاي كما أن عدد الركاب و مقدار الحمولة التي يتم نقلها في الخطوط الداخلية
و الخارجية في مطار هاتاي الدولي يزداد يوما بعد يوم  .و في عام  2012تم نقل  650ألف شخص في 5.951
رحلة.
·لقد تم ربط اسكندرون بشبكة الخطوط الحديدية الوطنية.
·كما إن هاتاي تملك بوابتين حدوديتين مفتوحتين على الشرق األوسط و هما  :جيلفاكوزو و يايالداغي .
·كما إن هاتاي تقع على خط الطريق السريع الشرقي و الغربي وهي تجاور خطوط نقل الطاقة العالمية (جيهان).
·سهولة المواصالت المؤدية إلى السوق األوروبي.
·قربها من قبرص التي تعتبر مركز جذب من نواح عديدة للشرق األوسط و أوروبا.
·يشار إلى أن رحالت النقل البحري إلى مصر و إسرائيل ولبنان قد بدأت باالنطالق من ميناء اسكندرون منذ شهر
آب عام 2012
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الطاقة

تيار الطاقة الشمسية
تحتل منطقة البحر األبيض المتوسط المرتبة الثانية في تركيا على مستوى توليد الطاقة الشمسية وتعد هاتاي في هذا الموضوع واحدة من المدن التي
تولد طاقة عالية في تركيا من خالل مدة االستفادة من الشمس بمعدل  8.21يوميا .وفي األسفل يمكن معرفة مدة االستفادة من الشمس خالل الشهور.

أوقات االستفادة من الشمس (ساعة)
15
10
5
0

دي

ن

بر

سم

وفم
بر

بر

كتو

أ

س
بر

س
سط

ليو

بتم

اغ

يو

ي

ايو

نيو
و

م

ا
بر
يل

س

ار

م

ف
ير

برا

ينا
ير

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

اغسطس

يوليو

يونيو

مايو

ابريل

مارس

فبراير

يناير

3,75

5,15

6,87

9,23

10,7

11,31

10,81

9,1

7,46

6,27

5,22

4,11

تركيا

4,99

6,37

7,86

9,8

10,47

10,89

11,14

10,23

8,28

7,17

6,22

5,09

هاتاي

إن استثمارات الطاقة مثل (  )RES-HES-TESالحاصلة على ترخيص من قبل (- )EPDKلجنة تنظيم سوق الطاقة -
تنتج ما مجموعه  2.021ميغا واط في الساعة ويبلغ مقدار االستثمار  1.3مليون يورو تقريبا  .و يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أضعاف مضاعفة في
المرحلة القادمة من خالل تحسين البنية التحتية.
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http://www.eie.gov.tr/Mycalculator/pages/46aspx

الطاقة

إنتاج الطاقة

تيار الطاقة من خالل الرياح
بالنظر إلى الطاقة ،حسب المدن ،في مراكز توليد الطاقة من خالل قوة الرياح و المنشئة في المنشآت فإن هاتاي تستهلك
 7.67%وفق التوزيع المئوي و تحتل المرتبة الرابعة على مستوى تركيا
( تقرير إحصائيات طاقة الرياح في تركيا )2012
أن استهالك واليتنا للطاقة سنويا يبلغ  7.30مليار كيلو واط في الساعة  ،وال يزال يولد في واليتنا  1.56مليار كيلو واط
في الساعة  .هذا ومن المتوقع أن يصل استهالك الوالية السنوي للطاقة في مدة قصيرة إلى  10مليار كيلو واط في الساعة.
إن واليتنا تعتبر مركزا عاما من حيث ( مراكز توليد الطاقة بالرياح)

تعتبر واليتنا مركزا هاما لـ ( RESلمحطات توليد طاقة الرياح)

ياتاه يف تآشنملا يف حايرلاب ةقاطلا ديلوت
الموقع
هاتاي-صمان داغ
هاتاي -بالن
هاتاي -بالن
هاتاي-صمان داغ
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اسم محطة الرياح
سبانوبا رس
بالن رس
سانبوك رس
زيارة رس
المجموع في هاتاي
تركيا
هاتاي/تركيا()%

الطاقة المركبة ( ميغاواط)
30.00
36.00
15.00
57.50
138,50
1.805.85
7,7

عدد المنصات
15
12
5
23
55
860
6,4
http://www.ruzgarenerjisibirligi.org.tr

إن مجموع الطاقة المنشئة لوالية هاتاي ستبلغ خالل مدة قصيرة  165.5ميغاواط وذلك بعد االنتهاء من عملية تأسيس مركز طاقة الرياح الذي تبلغ
طاقته  27ميغا واط والذي اليزال قيد اإلنشاء

الطاقة

مقارنة بين استهالك هاتاي و المدن المجاورة للطاقة 2011

6.652.181 kWh

7.000.000

6.035.240 kWh
6.000.000
4.887.835 kWh
5.000.000

4.294.966 kWh

3.951.147 kWh
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

بالنظر إلى مقدار استهالك الطاقة عام  2011يظهر أن استهالك هاتاي للطاقة يفوق مثيالتها من المدن المتطورة صناعيا.
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ك .مراش

غازي عنتيب

مرسين

أضنه

هاتاي

0

الطاقة

الطاقة
مخطط توضح استهالك هاتاي للطاقة بالنسبة لتركيا
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بالتدقيق في الصورة التي توضح استهالك هاتاي و تركيا للطاقة خالل الفترة  2005-2012يظهر أن واليتنا قد زاد استهالكها للطاقة بشكل عام بما
يفوق المعدل الوسطي في تركيا عموما.
وباألخص في السنتين اآلخيرتين فإن سرعة ازدياد استهالك واليتنا للطاقة قد فاق المعدل مرتين في تركيا.

السياحة و الثقافة

ساحل اسكندرون
إن اسكندرون تتبع لوالية هاتاي و هي مدينة عصرية مسماة باسم الخليج الذي على سواحلها .و في الخلف
وراء الساحل تدير جبال نور المرتفعة كجدار عالي ظهرها.
كما تعد اسكندرون مركزا سياحيا أخضر حار المناخ في الفصول األربعة.
جوزال يايال  ،بيالن
و يعد ميناؤها إضافة إلى ذلك ميناءا تجاريا مزدحم .وفي حال مشاهدة خليج اسكندرون من خالل منصة نرى
انه يتوضع داخل أشجار الصنوبر و األزهار البرية و هو يستحق الزيارة و الرؤية م و من الممكن إجراء
رحالت قصيرة داخل الغابة و التنزه و التخيم في المصايف ذات األبنية القديمة و الحديثة التي كتبت فيها
األغاني و األشعار.

لقد تم إجراء الخطط المتعلقة بالقطاع لتاريخ  2023من خالل الخطة التي أعدت عام 2011
خطة العمل اإلستراتيجية للسياحة في والية هاتاي متضمنة األهداف المرجوة من السياحة فيها عام
2023
 -رفع عدد األسرة الموجودة في الوالية خمس أضعاف عددها الحالي عام ،2023

خطة العمل و
االستراتيجية السياحية
لوالية هاتاي

 أن يصل مجموع عدد الزائرين إلى مليون شخص وأن يصل عدد الزائرين األجانب إلى  500ألف زائرحتى عام ،2023
 أن يصل مدخول السياحة الذي حقق عام  2010/118/مليون دوالر إلى  215مليون دوالر بحلول عام 2015و إلى  565مليون دوالر بحلول عام ،2023
 إنشاء مركز طب الشيخوخة و الذي بدوره سيساعد في تحقيق األهداف المرجوة و تحقيقه مدخوال قدره 25مليون دوالر بحلول عام  2025و  107مليون دوالر بحلول عام .2023

2010
83.259
أجنبي
187.670
محلي
85.924
المواطنين الزائرين
356.853
مجموع الزوار
المصدر :خطة العمل و اإلستراتيجية السياحية لوالية هاتاي

2015
214.015
251.145
95.469
560.629

2023
500.359
400.286
107.817
1.008.462
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التطورات المتوقعة التي تظهر عدد السياح حسب الخطة

السياحة و الثقافة

كنيس يهودي
يعتقد بأنه قد تم تحويل أحد األبنية في شارع ( كورتولوش ) في أنطاكية سنه  1700إلى كنيس و
يعود عمره إلى  500عام ويحوي هذا الكنيسة على كتاب مقدس ( توراة ) مكتوب باللغة العبرية
على جلد غزال.

شالالت حربيات
تعد منطقة تنزه جميلة محاطة بالخضار وهي تبعد  7كم عن مركز أنطاكية .و هي مدينة دافني
في العصور القديمة.
تعد حربيات مكان تنزه يجذب االهتمام و لقد تحولت إلى مصيف و تعد مدينة هامة من حيث
الهياكل و التذاكر السياحية.

كلية صوقولو
يقع في بلدة باياس التابعة لناحية دورت يول .لقد تم بناء كلية محمد باشا من قبل المعمار سنان
 1574وهي تعد نموذجا ً للهندسة المعمارية العثمانية .و تتضمن الكلية خان يحتوي على 45
حانوت ،تكية ،حمام مزدوج ،جامع ,إضافة إلى مدرسة.

ساحل صمان داغ
إن ناحية صمان داغ تملك أحد أطول السواحل في العالم حيث يبلغ طولها  14كم على السواحل
التي تجمع نهر العاصي مع البحر المتوسط و هذا الساحل بشواطئه الرملية الواسعة يشكل شاطئا
مفتوحا للشعب.
كما يعد هذا الشاطئ من احد أماكن وضع البيض و التزاوج للسالحف البحرية ( شلونيا ميداس
) و ( كاريتا كاريتا ) القليلة العدد في العالم و التي على وشك االنقراض.
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السياحة و الثقافة

بيوت أنطاكية األثرية
تقع بيوت أنطاكية األثرية في غالبيتها في المنطقة الواقعة بين المنطقة المعروفة بأنطاكية
القديمة و جبل حبيب النجار بجوار شارع (كورتولوش) بشكل خاص .حيث يوجد بجوار شارع
(كورتولوش)  350منزل مسجلة و هي تحت الحماية .و قد بدأت أعمال الصيانة في واحد من
المنازل على األقل.

الكنيسة األرثوذكسية
تعتبر الكنيسة الثانية من حيث القدم بعد كنيسة جيروسالم (القدس) و لكونها تعد المركز الثاني بعد
القدس لقبت بطريركية أنطاكية (بالكنيسة األم).

الكنيسة البروتستانتية
لقد تم استعمالها كسفارة و مصرف فرنسي في عهد الفرنسيين و في عام  2000تحولت إلى كنيسة
بروتستانتية من قبل كنيسة كونغ لين الميثودية لكوريا الجنوبية و تم افتتاحها من قبل رجل الدين
الكوري باستور.
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الكنيسة الكاثوليكية
لقد تم تحويل أحد المنازل القديمة في أنطاكية إلى مكان للعبادة بعد الحصول على إذن لبناء كنيسة
كاثوليكية من أحد سالطنة عصره عام .1852

السياحة و الثقافة

نفق تيتوس
يقع على بعد  5كم شمال صمان داغي في موقع مطلع على منحدرات مطلة على البحر بدأ تأسيسه
عام  300ق.م بأمر من سيليوكوس نيكاتور و أنتهي من بنائه بعد  100عام و قد إكتسب اسمه من
االمبراطور تيتوس .و يتعبر النفق واحدا من الروائع الهندسية للعهد الروماني.

السوق الطويل
يعد السوق الطويل مركزا هاما يرتاده سكان أنطاكية حتى اليوم  ،و هو يشبه السوق المغلق في
اسطنبول و هو قديم قدم المدينة .حيث من الممكن رؤية صناعات تقليدية عديدة من الصناعات
اليدوية إلى األطعمة ومن األلبسة إلى صناعة التنك.

اطالل ايسوس
تقع بين بلدتي دورت يول و أرزين ( يشيل كنت ) غرب الطريق البري الواصل بين اسكندرون
و أضنه .
إن ايسوس هي باألصل مدينة فارسية وقد جرت حرب كبيرة من أكبر الحروب في التاريخ بين
اسكندر الكبير و اإلمبراطور الفارسي داريوس الثالث على أرضها .والى اآلن ما تزال مخازن
المياه القديمة و قنواتها و بقايا المعبد.
دير القديس سمعان
بني الدير في القرن السادس قبل الميالد ومن المعروف أنه كان يعيش في موقع هذا الدير القديس
سمعان و هو من أنطاكية على عمود لمدة  40سنة  .كما أن الدير الموجود في خارطة السياحة
اإليمانية يحوي في حرمه ثالث كنائس ًومعمودية و على عمود في ساحة مثمنة يعود للقديس
سمعان  .و ما تزال تحيطه بقايا من الصهاريج و البيوت و غرف المؤن.
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السياحة و الثقافة

أماكن البد من زيارتها
حين تأتون إلى هاتاي
كنيسة السانت بيير :
تعرف كنيسة السانت بيير بأنها الكنيسة األولى في العالم و هي من األماكن التي يكتمل من خاللها شعائر الحج بالنسبة للمسيحيين .و قد استعمل اسم
(مسيحي) للمرة األولى لألشخاص الذين إعتنقوا دين سيدنا عيسى هنا .ولقد ذكر في اإلنجيل أهمية مدينة أنطاكية و تلقب بطريركية انطاكية التي تعد
المركز الثاني بعد القدس بـ (الكنيسة األم )
متحف الموزاييك :
يحتل المرتبة الثانية من حيث غناه بمجموعة الموزاييك و المرتبة الثالثة من حيث مجموعة
النقود .و بعد مشروع متحف اآلثار قريبا ً سيصبح متحف الموزاييك المتحف األكبر في العالم .و
ستكون أدوات الزينة و الهياكل و القبور التي وجدت خالل أعمال التنقيب التي جرت في الحربية،
أنطاكية ،أش شانا ،شافليك و اسكندرون من األشياء التي ستعرض في المتحف.

جامع حبيب النجار
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لقد تم إنشاء جامع حبيب النجار من قبل أبو عبيدة بن الجراح احد القادة في عصر سيدنا عمر و
الذي فتح أنطاكية سنة  636بعد الميالد .و يعد الجامع األول الذي تم إنشاؤه ضمن الحدود الدولة
التركية الحالية .و في عام  968تم هدم الجامع من قبل البيزنطيين و تحويله إلى كنيسة ،ثم عاد
جيش السالجقة عام  1084بالسيطرة على أنطاكية مجدداً وعادوا وحولوه إلى جامع مرة أخرى.
و في  1268أمر السلطان المملوكي بيبرس ببناء جامع حبيب السلطان مجدداً.

السياحة و الثقافة

هل تعلمون ؟

·كما أن هاتاي التي عاشت فيها حضارات عديدة قد تأثرت ثقافة المطبخ لديها نظراً
لهذا التنوع و هي تعد أحد أماكن فن ذوق الطعام الخاص في تركيا و العالم .كما
يحوي مطبخ هاتاي على عناصر عديدة خاصة به .حيث يحوي المطبخ على 460
نوع طعام  200منها تعود بشكل خاص إلى مطبخ هاتاي .
ً
·أن معرفة قسم كبير من سكان هاتاي باللغة العربية يشكل جذبا للسياح من الشرق
األوسط .
·أن عدد األسرة في المنشآت التي تحمل رخصة تجارية يبلغ مجموعه  3.289و
سيبلغ هذا العدد  7.000سرير عند اكتمال الشركات المستمرة باالستثمار .
·أن مهن صناعة الخيوط و غزل النسيج و صناعة الحصر و الموزاييك و صناعة
الناي و الهياكل و الزجاج و النقود ال تزال مستمرة في هاتاي.

26

السياحة و الثقافة

السياحة و الثقافة

إن هاتاي هي مدينة التآخي و التسامح و السالم و التي ضمت حضارات عديدة من خالل إرثها
الثقافي الثري.
إن موقع هاتاي وجغرافيتها و كونها أحد أقدم األماكن المأهولة بالسكان في العالم إضافة إلى مناخها و
أماكنها السياحية يوفر إمكانية السياحة.
ولقد بلغ عدد المسافرين الذين عبروا البوابة الحدودية من البوابة الحدودية في هاتاي عام  2012إلى
 575.070مسافر وفي عام  2012قدم إلى المنشآت التي تحمل رخصة تجارية  245ألف شخص .وفي
عام  2012زار  257ألف شخص المتاحف و المواقع التاريخية التي في هاتاي.
يوجد في المدينة  26مكان إقامة يحمل رخصة تجارية سياحية و  22تحمل رخصة استثمارية سياحية.
( حسب معطيات وزارة الثقافة و السياحة  .) 2012كما يوجد في هاتاي فندقان خمسة نجوم و فندقان
خمسة نجوم قيد اإلنشاء.
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هل تعلمون ؟

·أن هاتاي التي يعيش في أحضانها ثالثة أديان سماوية بمذاهبها المختلفة معاً ،و
تحوي على ثاني أكبر متحف موزاييك في العالم.
·أن الكنيسة األولى في العالم (السانت بيير) و المسجد األول في األناضول (حبيب
النجار) يقعان في مركز أنطاكية التابعة لوالية هاتاي .
·أن هاتاي هي المكان األول الذي قطنه اليهود في األناضول .
·أن شارع (كورتولوش) الذي يقع في أنطاكية الشارع األول في التاريخ الذي تمت
إنارته.
·أن القرية االرمنية الوحيدة في تركيا هي قرية (وقفلي) و هي تقع في ناحية صمان
داغي .
·أن هاتاي واحدة من خمسة عشر مدينة موجودة ضمن مشروع وزارة الثقافة و
السياحة ( كنت ماركه) .

الصناعة

المناطق الصناعية الصغيرة في هاتاي
والتي ما تزال على قيد العمل:
 -١المنطقة الصناعية الصغيرة لصناعة األحذية في أنطاكية :
تبلغ مساحتها  199دونم ويبلغ سعر المشروع  22.620.000ليرة تركي وقد أدخل إلى الخطة االستثمارية التابعة لوزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا
سنة  2014وتقوم المنطقة الصناعية الصغيرة و بلدية أنطاكية بتسيير أعمال االعمار و المشروع و تقييم التأثير البيئي و الرسم التخطيطي و المسح
الجيولوجي وبقية األمور األخرى التي تتعلق بالمشروع ،هذا و من المخطط إنهاء المشروع عام . 2015

المنطقة الصناعية الصغيرة في الريحانية :
لقد تم مراجعة وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا بتاريخ  17.12.2012بخصوص اختيار ارض المنطقة الصناعية الصغيرة بمساحة  210دونم .
وقد تم تخصيص مبلغ  600ألف ليرة تركية من ميزانية الوزارة بتاريخ  2013للمشروع الذي في برنامج االستثمار والذي تبلغ تكلفته بشكل تقريبي 16
مليون ليرة تركية.

المنطقة الصناعية الصغيرة المختصة بصناعة األثاث في أنطاكية :
لقد قبل طلب اختيار األرض للمنطقة الصناعية الصغيرة البالغة مساحتها  465دونم وذلك من قبل وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا .و تسير أعمال
التركية .المشروع و تقييم التأثير البيئي و الرسم التخطيطي و المسح الجيولوجي األمور األخرى التي تتعلق بالمشروع من قبل إدارة المنطقة الصناعية
الصغيرة وقد تم تخصيص مبلغ  600ألف ليرة تركية من ميزانية الوزارة بتاريخ  2013للمشروع الذي في برنامج االستثمار والذي تبلغ تكلفته بشكل
تقريبي  6.820.000مليون ليرة تركية .

المنطقة الصناعية الصغيرة في أرزين :
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لقد قبل طلب اختيار األرض للمنطقة الصناعية الصغيرة البالغة مساحتها  61دونم بشرط سد بعض النواقص وذلك من قبل وزارة العلوم
و الصناعة و التكنولوجيا .ويتم تسيير أعمال خطة االعمار من قبل التعاونيين

الصناعة

المنطقة الصناعية المختصة بالزراعة في أنك  -التن اوزو
لقد تم اعداد مشروع من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية في والية هاتاي الذي يتميز بعطائه و جودته و شدة الرقابة و االنتاج الحيواني العالي وتم
تقديمها الى وزارة الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية يشار الى ان اعمال تحديد االرض مستمرة.

المنطقة الصناعية المختصة باللوجيست في اسكندرون
يتم التخطيط بمراجعة وزارة الزراعة و التغذية و الثروة الحيوانية بعد ان يتم اختيار واحدة من االراضي الخمسة التي اختيرت القامة المنطقة الصناعية
المختصة باللوجيست في اطار الخطة اللوجيستية الرئيسية في اسكندرون.

المناطق الصناعية
الصغيرة في هاتاي

يوجد في والية هاتاي خمسة مناطق صناعية صغيرة موزعة كل منها على بلدات
حيث تضم هذه المناطق الصناعية التي على قيد العمل على  2.726ورشة وهذه
الورشات تقوم بتشغيل 9.331

هاتاي
(ت ر )631

االسم

سنة بدء العمل

مجموع عدد
الورشات

نسبة االشغال %

العمالة الموجودة

المناطق الصناعية الصغيرة في انطاكية

1967

1.529

100

6.000

المناطق الصناعية الصغيرة في اسكندرون

1967

700

100

2.000

المناطق الصناعية الصغيرة في دورت يول

1978

146

98

576

المناطق الصناعية الصغيرة في باياس

1978

151

98

280

المناطق الصناعية الصغيرة في قرق خان

1994

200

95

475
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المناطق الصناعية الصغيرة في والية هاتاي ()2102

الصناعة

المناطق الصناعية التي ما تزال
على قيد العمل في والية هاتاي
()2012
المنطقة الصناعية في ارزين
لقد تم انشاؤها على أرض مساحتها  150هكتار وهي تحمل شخصية إعتبارية وماتزال تقوم بشراء االراضي من االمالك الخاصة من االراضي التي
ال تملكها الدولة .وسيتم تخصيصها للمستثمرين وذلك من خالل اعداد مشاريع خطط و بنى تحتية.

المنطقة الصناعية في قرق خان
لقد تمت مراجعة وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا من أجل انشاء منطقة صناعية بمساحة  1.430فدان وقد تم التدقيق مبدئيا باختيار االرض
وستقوم غرفة الصناعة و التجارة في قرق خان و التي أسست المنطقة الصناعية بالعمل على اعداد خارطة مجهزة و سيقرر فيما اذا انه ستستكمل اعمال
اختيار االرض ام ال بعد التدقيق من قبل الوزارة.

المنطقة الصناعية الخاصة بانتاج الزيتون في التن أوزو

22

لقد تم مراجعة وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا بتاريخ  27.12.2012كي يتم اختيار ارض المنطقة الصناعية التي تصل مساحتها الى 1.210
فدان.

الصناعة

المنطقة الصناعية في اسكندرون:
تقع على بعد 12كم من الطريق السريع ( )E5لمدينتي اضنه واسكندرون.
وتبعد عن مطار هاتاي  50كم وعن مطار اضنه  120كم وعن ميناء اسكندرون  12كم وعن الخطوط الحديدية  3كم وعن طريق السيارات  5كم وعن
مركز اسكندرون و مديرية جماركها  13كم وعن المنطقة الحرة ( يوموتاليك)  40كم
وبالنظر الى التوزيع القطاعي للمنشآت الموجودة في المنطقة الصناعية يتبين لنا بأن منشآت الحديد و الصلب تشغل  50%و منشآت صناعة االالت تشغل
 20%و المنشآت المختصة بصناعة األنابيب تشغل  20%المنشآت المختصة بصناعة الفالتر تشغل . 10%

المنطقة الصناعية في باياس
المنطقة الصناعية في باياس :تقع في ناحية دورت يول بالقرب من حدود بلدة باياس .لقد تم انشاء المنطقة الصناعية في باياس على ارض مساحتها 35
هكتار مؤلفة من  24جزء صناعي .ان  %89من المنشآت الصناعية الموجودة في منطقة باياس الصناعية تعمل في انتاج الحديد و المنتجات الحديدية
وهي محاطة بطريق السيارات  METو الطريق البري  5Eو تبعد عن مصانع اسكندرون للحديد و الصب مسافة 1كم وعن الخطوط الحديدية 3كم
وعن الموانئ مسافة 2كم تقريبا.

المنطقة الصناعية الثانية في اسكندرون

21

حيث خصصت هذه المساحات للمستثمرين الذين سيقومون بخطة االعمار للمنطقة المنشئة على مساحة قدرها  780هكتار.

الصناعة

المناطق
الصناعية
المنظمة
في هاتاي

يوجد  4مناطق صناعية اثنتان منها في انطاكية و دورت يول (باياس) و اسكندرون.
اضافة الى ذلك ماتزال اعمال التوسيع مستمرة في المناطق الصناعية في كل
من ارزين ،كرقخان ،ألتن أوزو،و اسكندرون اضافة الى المنطقة الصناعية في
انطاكية.

المناطق الصناعية في والية هاتاي ()2012

اسم المنطقة الصناعية

حجم المنطقة الصناعية

عدد األجزاء

معدل االشغال
()%001

عدد العاملين في المنطقة
الصناعية

المنطقة الصناعية في انطاكية

1520

66

100

1.221

المنطقة الصناعية في اسكندرون

2080

75

100

4.771

المنطقة الصناعية في هاتاي باياس

530

42

100

1.913

المنطقة الصناعية الثانية في اسكندرون

780

7

100

-
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المنطقة الصناعية في انطاكية
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تأسست المنطقة الصناعية في انطاكية سنة  1995وقد بلغ عدد العمال الفعلي العاملين في شركات المنطقة  1.221وتتمتع المنطقة بالخصائص التالية
 :قربها من السوق التجاري و من شرايين النقل الدولي حيث يبلغ بعدها عن الموانئ العامة و الخاصة التي في اسكندرون مسافة  30-50كم وعن المطار
مسافة  13كم وعن بوابة جيلفاكوزو الحدودية مسافة  45كم كما تتميز بقربها من جامعة مصطفى كمال و من المؤسسات العامة و المنشآت العلمية .هذا
باالضافة الى بنية تحتية تضمن عدم انقطاع المياه بسعر زهيد و امكانية استغالل طاقة الرياح التي تعمل تلقائيا في المنطقة.
لقد تم مراجعة وزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا من أجل توسيع المنطقة الصناعية في انطاكية وبالفعل قامت لجنة اختيار االراضي بالتدقيق بالمكان
بتاريخ  . 23.12.2012وماتزال اعمال دراسة المسح الجيولوجي و الخرائط قائمة.

الصناعة

حيث يتم في هاتاي صناعة االحذية بكافة مراحلها من جلد خام الى ان يلبس في القدم.
يشار الى انه سوف يتم تأسيس منطقة صناعية صغيرة بمساحة  199دونم وذلك لتطوير صناعة
االحذية في واليتنا .حيث سيتم اجراء مشروع ورشة تعليم صناعة االحذية و مركز التصميم و
االستعمال المشترك و المعروضة على البرنامج التشغيلي للمنافسة اإلقليمية التابع لالتحاد االوروبي
و ذلك من قبل دوغ كايا المتمركزة داخل المنطقة الصناعية و في اطار برنامج االستثمار الوطني.
المشروع بقيمة  5.5مليون يورو و يتضمن:

✔ انشاء ورشة االستعمال المشترك ومركز التصميم و االستشارة وتعليم صناعة االحذية و
التي تقدم امكانية التدريب و االستشارة واالستعمال المشترك و ذلك في ارض مغلقة ذات مساحة
 4.500في المنطقة الصناعية الصغيرة لصانعي االحذية في انطاكية مجهزة بأحدث االالت
بتقنية عالية .
✔ استفادة  100شركة من الورشة المنشأة وذلك خالل سنة .
✔ تدريب  200مدير قطاع مع عمالهم في المركز المؤسس خالل سنة .
✔ تقديم خدمة االستشارة بما يخص موضوع التصميم الى  100شركة في المركز المؤسس
خالل سنة .
✔ حصول  20مؤسسة على االقل على شهادة الجودة من خالل تحسين انتاجها وذلك خالل
سنتين.
✔ حضور  20مؤسسة على األقل في المعارض المقامة داخل وخارج البلد و ذلك خالل سنتين .
✔ تأسيس  10شركات على األقل ماركات خاصة بهم و تصدير بضائعهم و ذلك خالل سنتين.
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قطاع صناعة
االحذية

إن  40%من االحذية الرجالية المنتجة في تركيا تأتي من هاتاي.

الصناعة

قطاع صناعة
المفروشات

هناك ما يقرب من  1.500شركة تعمل في تصنيع صناعة المنتجات الخشبية في أنطاكية .حيث تقوم هذه
الشركات بأعمال تتطلب جهدا يدويا و مهارة.
هاتاي هي الرائدة في مجال إنتاج األثاث المنزلي الصغير واالكسسوارات.
و ينتج في بلدنا جميع انواع غرف الضيوف و الجلوس بشكل اقتصادي في غالبيته و اضاقة الى ذلك يتم
انتاج أرائك يمكن أن تستعمل بشكل أريكة و سرير باالضافة الى غرف الطعام و النوم و االثاث الكالسيكي
و اثاث الفنادق و يتم بيعه الى السوق الداخلي و الخارجي.
كما عدد المصانع التي تقوم بانتاج أبواب و نوافذ خشبية في دولتنا اخذ باالزدياد مع مرور االيام.
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الصناعة

ان القطن المنتج في منطقتنا يحمل مواصفات يجري البحث عنا في صناعة الغزل و النسيج و ذلك من خالل
طول أليافه و الخيوط من ناحية االلياف و الخصائص االخرى .يوجد في واليتنا  66منشأة حاصلة على شهادة
السجل الصناعي لحلج االقطان و عصرها و ذلك من خالل عصرها بتنقية البذور من القطن .يوجد منشات
غزل الخيوط  7لتحويل القطن الى خيوط و  12منشأة النتاج زيت القطن من بذوره.
ان جميع القطن المنتج تقريبا تتم صناعته في منشات الحلج و العصر الموجودة في واليتنا و يتم ارسال القطن
المعصور الى سوق الخيوط الداخلية او يصدر خارجا .و باالضافة الى ذلك و من اجل انتاج بذار مهجنة
لزراعة القطن يوجد منشأة بذار واحدة  ،و هناك منشات على نطاق واسع تقوم بانتاج المناشف و االلبسة
الداخلية و فوط التنظيف من القطن.
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منشات زراعة
األقطان وحلجها
و عصرها

بلغ انتاج القطن منذ عام  210.248 ،2102طن و ذلك في أراض تبلغ مساحتها  406.600هكتارا مزروعة
بالقطن
(مديرية والية هاتاي لألغذية و الزراعة و الثروة الحيوانية ،الهوية الزراعية باالرقام .)2012

الصناعة

انتاج الزيتون
و زيت
الزيتون

يحظى قطاع الزراعة بحصة مهمة في االقتصاد في محافظتنا .حيث يوجد أراض زراعية مساحتها 276.240
هكتار من مجموع أراضي الوالية البالغة  540.300هكتاراو  18%من هذه االراضي مخصصة لزراعة
الزيتون .و في عام  2013ارتفع انتاج الزيتون في تركيا الى 9,5%من خالل انتاج  158.419طن في واليتنا.
(مديرية التغذية و الزراعة و تربية المواشي في والية هاتاي).
ووفق مديرية والية هاتاي التابعة لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا فإنه يوجد  55معصرة زيت زيتون
قيد العمل مسجلة في السجل الصناعي و يتم انتاج  40.862طن من زيت الزيتون من خاللها.
ووفق معطيات مجلس المصدرين التركي ) (TİMعام  2013فقد بلغ صادرات دولتنا للزيتون و زيت
الزيتون  37.5مليون دوالر أمريكي.
وفي السنوات االخيرة ومع زيادة مساحات زراعة الزيتون القابل لألكل فقد بدأ وإن كان بشكل قليل إنتاج
الزيتون القابل للتخليل.
و في السنوات االخيرة ازدادات أراضي زراعة الزيتون نظرا لدعم زراعة شجرة الزيتون و تشجيع زيت
الزيتون في دولتنا و من المتوقع ان يرتفع انتاج الزيتون و زيت الزيتون بنسبة 50%خالل العشر سنوات
القادمة.
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و لقد تم في السنوات االخيرة من خالل الهبات المقدمة في اطار مشروع دعم التنمية الريفية التابع لوزراة
التغذية و الزراعة و تربية المواشي انشاء معاصر وزيت زيتون بنظام التتابع مالئم للتكنولوجيا العصرية .إن
زيت الزيتون المنتج في واليتنا يحمل خصائص يبحث عنها من حيث الطعم و الرائحة سواء كان في السوق
الداخلية ام الخارجية ومع تطور هذا القطاع فتح المجال لتطور صناعة الصابون.

الصناعة

حيث بدأ عام  1966بانتاج منشات صناعة الفالتر التركية االولى في مقاطعة اسكندرون و ذلك تماشيا مع التطورات
في قطاع الصناعة الفرعية و صناعة السيارات في دولتنا.
بعد هذا االستثمار االول و حتى اليوم تم افتتاح  14منشات صناعية باحجام مختلفة في القطاع نفسه .حيث يتم في
هذه المنشات صناعة فالتر الوقود و الزيت و الهواء لكافة انواع الجرارات و العربات باالضافة الى صناعة فالتر
هيدروليكية و فالتر زيت و وقود و هواء لالالت الصناعية اضافة الى مرشحات الهواء و الزيت.
والى االن يعمل في منشات صناعة الفالتر هذه  1.843عامل و تبلغ الطاقة االستيعابية للمنشات نظريا 47.100.000
قطعة و بلغ حجم االنتاج الفعلي عام  2009الى  22.418.674و حجم صادراته  20.224.035دوالر.
و يظهر دور محافظتنا جليا في قطاع الفالتر من حيث الدور الكبير الذي لعبته بخلق استثمارات جديدة و تطويرها
المستمر للتكنولوجيا و تفوقها على منافسيها من خارج البالد.
في السنوات االخيرة فان لوازم الصفائح التي تشكل المادة الخام التي يحتاج اليها قطاع الفالتر نظرا لتوجه االستثمار
نحو المنتجات المسطحة في صناعة الحديد و الصلب و زيادة االنتاج ستلبى من قبل دولتنا و سيضمن القطاع التفوق
على المنافسين في قطاع الفالتر اضافة الى التخلص من تكاليف النقل.
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إنتاج الفالتر

إن والية هاتاي تحظى لوحدها بنسبة  63%من انتاج قطاع القالتر.

الصناعة

انتاج الحديد
و الصلب

إن االستثمار االول للحديد و الصلب في مدينتنا  ،منشآت (ايسدمير)  ،قد تحقق سنة  1967وذلك في إطار اتفاقية
التعاون التقني و االقتصادي المعقودة مع االتحاد السوفيتي.
إن حجر األساس للمنشأة التي تبلغ طاقتها االستيعابية  1.1مليون طن /سنة قد وضع في شهر تشرين األول سنة
 1970وقد بُدء العمل بشكل تدريجي اعتباراً من عام  .1975و في السبعينيات و مع البدء بإنشاء (ايسدمير) حقق
اقتصاد المنطقة نموا وبدأ ظهور استثمارات و مجاالت توظيف جديدة .وفي السنوات األخيرة حققت (ايسدمير)
المنشأة الثالثة عشر للفوالذ و الصلب في اسكندرون  40مشروعا ً و بُدء بإنتاح الصلب المسطح المتكامل.

و في سنة  2012أنتج في منطقة اسكندرون ما مجموعه  11.7مليون طن من الصلب مكونا من  7.1مليون طن من
القضبان الحديدة و  4.6مليون طن من األلواح.
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إن القضبان الحديدة المنتجة و المستوردة من الخارج تحول في مصانع الدرفلة الموجودة في مدينتنا الى صفائح و
أقواس و حديد مسلح و مسامير و أسالك  ،و فيما عدا ذلك يتم انتاج البواري بشكل مباشر بمختلف أنواعها و
أشكالها و ذلك في منشاتنا الموجودة في مدينتنا.

الصناعة

بين سنوات  2009 - 2012بلغ عدد االستثمارات التي حصلت على شهادة تحفيز ما مجموعه  222منها :
 122في قطاع المصانعة 73 ،في القطاع الخدمي
 11في قطاع الطاقة  8 ،في قطاع المعادن
 4في القطاع اللوجيستي  3 ،في القطاع الصحي
 1في القطاع الزراعي .إن مقدار االستثمار الثابت للشهادات األنفة الذكر قد وصل إلى  4.5مليار دوالر وتم تشغيل ما يزيد عن  6650من العمالة.

الصناعات
الفرعية في
اقليم هاتاي

بالنظر إلى الصناعة في هاتاي وفق الصناعة الفرعية منها فإن إنتاج الحديد والصلب و الفالتر و
الزيتون و زيت الزيتون و المحالج و األثاث و األحذية الجلدية قد وصل إلى مراتب عالية.

انتاج الحديد
و الصلب
انتاج الفالتر

تعليب الفواكه
و الخضروات
الطازجة

صناعة
االحذية

زراعة القطن
و منشآت الحلج
و الكبس

انتاج الزيتون و
زيت الزيتون
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انتاج االثاث

الصناعة

الشركات المسجلة في السجل الصناعي لوالية هاتاي حسب قطاعات التوظيف بالنسب المئوية
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التوزيع القطاعي لشهادات تحفيز االستثمار كافة لسنة  2009 - 2012لوالية هاتاي
عدد الشهادات
(عدد)
11

االستثمار الثابت
(الف ليرة تركي)
2.347.843

التوظيف
(شخص)
197

الخدمات

73

1.251.291

2.913

المصانعة

122

743.557

3.007

اللوجيست

4

280.000

90

الصحة

3

27.514

290

المعادن

8

22.258

123

الزراعة

1

5.400

30

المجموع العام
المصدر :وزارة االقتصاد2013 ،

222

4.677.863

6.650

القطاع
الطاقة
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الصناعة

عدد الشركات

عدد العمالة

القطاع
األغذية

266

2.904

منتجات معدنية

138

4.536

البترول والفحم والمطاط والبالستيك  -المواد الكيميائية

134

2.057

الملبوسات النسيجية والصناعات الجلدية

110

2.798

المنتجات الخشبية وصناعة األثاث

91

784

الصناعات التي تعتمد على المعادن و الصخور و التراب

88

2.183

صناعة المعادن

45

11.887

الورق والمنتجات الورقية وصناعة الطباعة

10

188

المجموع العام

882

27.337

المصدر :مديرية والية هاتاي التابعة لوزارة العلوم و الصناعة و التكنولوجيا2013
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وبتقييم عدد الشركات فإن صناعة الورق و الصناعات الورقية والتي يأتي عقبها الصناعات المعدنية بعددها القليل يساهمان بشكل ملحوظ بتحسين
اقتصاد الوالية و بالعمالة  ،حيث يعمل في واليتنا في الصناعة  27.337عامل منهم  )43.5%( 11.887يعملون في صناعة المعادن األساسية .

الصناعة

الصناعة

أظهرت الصناعة في والية هاتاي تطورا في قطاعات الزراعة و الصناعات الزراعية حتى سنة 1970
و يحظى االنتاج الذي يعتمد على الزراعة بمرتبة هامة مثل :حلج االقطان و الطحين و السميد و زيت القطن وزيت
الزيتون و تصنيف البقوليات.
وبشكل خاص قد تم انشاء مصانع عديدة لحلج االقطان التي تعد االهم في سهل ( أميك )
بعد أن بدأ مصنع الحديد و الصلب في اسكندرون بالعمل تدريجيا ً اعتباراً منذ عام  1975بدأت صناعة الحديد و
الصلب تحظى بأهمية بالغة في المنطقة و تم إنشاء منشآت صناعية بطاقة إنتاجية صغيرة و متوسطة في اسكندرون
وفي المناطق المجاورة لباياس وذلك بهدف استغالل هذا المنتج.
ً
إن قطاع الحديد و الصلب بما يوفره من عمالة و من خلق قيم إضافية أصبح يشكل حافزا للصناعة و المصانعة
في والية هاتاي .حيث تطورت المصانعة بشكل خاص في إنتاج المكائن و الفالتر و اآلالت و المعدات الزراعية
وصناعة األحذية الجلدية و األثاث.
وبمتابعة السنوات التي اكتملت فيها منشآت الحديد و الصلب في اسكندرون تحولت والية هاتاي في يومنا هذا من
خالل مصانع الصلب و الدرفلة العائدة للقطاع الخاص إلى مركز مهم في قطاع الحديد و الصلب .وفيما عدا ذلك
تعد مؤسسات سبك المعادن و األنابيب و الفالتر و المسامير و األسالك التي توجد في اسكندرون و باياس و المنطقة
الصناعية في إنطاكية استثمارات هامة في مجاالت توحيد القطاع و تنويع اإلنتاج.
إن منتجات مثل ؛ القمح و القطن و البرتقال و اليوسفي و الزيتون و البصل اليابس و البقدونس و الطماطم تعد
منتجات زراعية هامة بالنظر إلى التجارة كما إن تجهيز هذه المنتجات وأعمال التغليف التي تسبق عرضها على
السوق تعد استثمارات تبرز أهميتها من ناحية استغالل المنتجات الزراعية.
وبالتدقيق بالمواضيع االستثمارية إلقليم هاتاي فإن أكثر هذه االستثمارات يمكن رؤيته في مجاالت حلج األقطان
و ضغطها و األغذية و القطن (بذور القطن) و منشآت زيت الزيتون الحديد و الصلب صناعة المكنات.إن أغلب
المنشآت الصناعية تتوضع في مقاطعات اسكندرون و أنطاكية و دورت يول.
ومنذ عام  2013بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في السجل الصناعي في مدينتنا إلى  882منشأة ،تشكل شركات
الغذائية من المنشآت المذكورة  )266( 30%شركة .منها ( )138شركة أدوات معدنية و ( )134شركة كيماوية
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الزراعة

الخطة االستراتيجية للتنمية
الزراعية و الريفية لوالية
هاتاي

لقد تم اعداد الخطة االستراتيجية للتنمية الزراعية و الريفية لوالية هاتاي مع االخذ بعين
االعتبار للسياسة الزراعية الوطنية و الدولية بمشاركة أصحاب المصالح و ذلك من أجل
الخطة الموجهة بشكل خاص للعالمة التجارية للزراعة في الوالية و للتصدير  .و سيتم
من خالل الخطة االستفادة بشكل أفضل من امكانيات المنتجات الزراعية في هاتاي و
توجيه االستثمارات التي تعتمد على الزراعة و على الصناعات الزراعية بشكل يوفر
أعلى القيم المضافة.

و في إطار الخطة يهدف للقيام باالمور التالية:
·تنمية الموارد البشرية المؤهلة في القطاع الزراعي
·زيادة كمية االنتاج و تسميته تجاريا ليصبح مناسبا ً للتصدير و ذلك في قطاع الزيتون و زيت الزيتون والحمضيات و القطن
·جعل الوالية في المنطقة مركز انتاج مهم في انتاج أعشاب الحدائق و الكروم واعشاب الحقول واالعشاب الطبية و العطرية
·تطوير تربية الحيوانات وتربية المنتجات المائية في الوالية
·تطوير الزراعة العضوية و التي تحمل شهادة )® ( Globalgapفي عموم الوالية
·حماية البيئة والتنوع البيولوجي و ذلك لزيادة مساحة االراضي المروية و الحفاظ على زراعة مستديمة
·تطوير القطاع الزراعي ،وتعزيز التسويق الزراعي وتمكين منظمات المزارعين
·تحسين البنية التحتية في المناطق الريفية وتحسين نوعية الحياة
لقد تم اتخاذ تدابير مهمة في تطوير تربية المواشي و الزراعة وذلك في الخطة االستراتيجية للتنمية الزراعية و الريفية لوالية هاتاي
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من المتوقع أن تكون والية هاتاي قاعدة التجارة و الزراعية في منطقة الشرق األوسط في حال تحقيق األهداف واألنشطة الواردة في الخطة.

الزراعة

اإلنتاج

إرتفع عدد الماشية في هاتاي في عام  2012الى  140.001و في عام  2013الى 142.473

الزراعي

ان  % 58من الدواجن في المنطقة و بشكل خاص الدواجن و االنتاج المترتبط بها إضافة الى  %47من انتاج اللحم االبيض بكامه و انتاج البيض يوجد في والية
هاتاي .إن تربية النحل و انتاج العسل في منطقة (ت ر  )63يحتل موقعا هاما حسب المقياس التركي كما أن  %44من خاليا النحل و  %48من انتاج العسل يوجد
في والية هاتاي

القيم االنتاجية الزراعية لمحافظة هاتاي ( 1000ل ت)
2007

2008

2009

2010

2011

المحافظة /المنطقة
هاتاي

2.187.625

2.397.512

2.273.855

2.567.766

2.746.912

كهرمان مراش

1.148.198

1.447.251

1.494.754

1.486.980

1.512.564

عثمانية

587.081

744.558

686.542

1.109.459

1.003.235

ت ر 63

3.922.904

4.589.322

4.455.152

5.164.204

5.262.710

تركيا

79.708.948

89.827.096

94.878.207

118.166.246

131.551.055

المصدر :مؤسسة اإلحصائيات التركية
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و من خالل قيمة االنتاج الزراعي التي تصل تقريبا الى  2.75مليار ليرة تركية تقريبا لهاتاي  ،فإنها تلبي 52%تقريبا من قيمة االنتاج الزراعي
تحتل والية هاتاي المرتبة السابعة عشر في تركيا من حيث قيمة االنتاج الزراعي التي تفوق  3ماليين ليرة تركية .و في عام  2011تم اعداد " الخطة
االسترتيجية للتنمية الزراعية و الريفية " من قبل وكالتنا و ذلك لالستفادة القصوى من االمكانيات الزراعية.

الزراعة

احتلت هاتاي المرتبة االولى من خالل تصدير الفاكهة و الخضار الطازجة و التي بلغت  478مليون دوالر حيث رفعت قيمة الصادرات التركية للفاكهة
و الخضروات الطازجة بنسبة 20%من قيمة الصادرات التركية البالغة  2,35مليار دوالر .وقد لعب تطور قطاع تعبئة و تغليف الفاكهه و الخضار
في الوالية دوراً هاما ً في نجاح القطاع المذكور .كما توفر الظروف البيئية في هاتاي امكانية زراعة الفاكهة المبكرة باإلضافة الى وجود مناطق مناسبة
للزراعة العضوية.

54

كما إن تكاليف المدفئة في الزراعة قليلة.هناك قطاعات تعمل على انتاج أعشاب طبية و عطرية حيث يوجد في الوالية أنواع عديدة من االعشاب
المستوطنة .كما يوجد في الوالية و المقاطعات مؤسسات تعليمة على مستوى الدراسات العليا و الجامعة و المتخصصة بالزراعة و تربية المواشي موفرة
بذلك امكانية تشكيل تكتل زراعي.

الزراعة

هل تعلم أن هاتاي تحتل المرتبة االولى في تركيا في انتاج اربعة منتجات زراعية و الخامسة في انتاج ستة
و عشرين منتج زراعي

المنتج

6

السلق
البقدونس
الشبت
المندلينا
البرتقال المدور
البرقوق
البصل (االخضر)
الخس المدور
النعناع
بلح طرابزون
مجموع الحمضيات
الزيتون (للزيت)
الزيتون
الجزء
البازالء (الخضراء)
القرع
األسكيدنيا
البرتقال
القطن (بذرة)
القطن (بذرة)
القطن (بذرة)
القطن (بذرة)
الباذنجان
الثوم (االخضر)
الثوم الناشف
الثوم الناشف

اإلنتاج النباتي
الترتيب

هاتاي

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.922
22.480
1160
277.468
25.126
24.602
12.106
15.131
1.005
5.585
643.533
139.002
158.419
60.300
10.605
15.693
662
302.473
202.791
57.631
1.935
6.087
1.171
38.241
186
6.343

المصدر :مؤسسة االحصائييات التركية 2013 ،

تركيا

نسبة المحافظة

6.207
57.619
3.806
942.226
228.799
305.393
153.478
212.184
14.143
332.932
2.347.904
1.286.000
1.576.000
569.855
107.549
293.709
12.902
1.781.258
2.250.000
826.941
27.930
87.087
21.336
726.283
7.371
298.914

63
39
30
29
11
8
8
7
7
2
27
11
10
11
10
5
5
17
9
7
7
7
5
5
3
2

مؤشرات اجتماعية

كما تحتل هاتاي المرتبة السابعة عشر من حيث عدد الشافي الحكومية و الخاصة و البالغ عددها  22مشفى  .ولكن بالنظر إلى عدد سكانها يبقى االستثمار
في قطاع الشافي غير كاف بشكل كبير.
و بينما يكون  250سرير مشفى لكل مئة ألف شخص في تركيا فإن هذا الرقم وصل في هاتاي إلى  181مما يجعلها تحتل المرتبة السبعين في تركيا
حسب الدالالت المشار إليها.
و بالنظر إلى عدد العاملين في القطاع الطبي فإن عدد األطباء األخصائيين في المدينة يبلغ  937و بلغ عدد األطباء العامين عام  721بينما يبلغ
عدد أطباء األسنان 359
بحيث يكون لكل  1583طبيب أخصائي واحد  ،و عليه فإن هاتاي تحتل المرتبة السادسة و االربعين وفق الدالالت المشار إليها.
ووفق الدالالت الموجودة فإن والية هاتاي من خالل عدد األشخاص الذين سيقومون باالستثمار في القطاع الصحي وخاصة الشافي إضافة للتعداد
السكاني و الحاجة في القطاع تعتبر سوقا ً محتملة .

و يوجد في واليتنا ما مجموعه  540,300هكتارمن االراضي وتشكل االراضي الزر اعية  273,115هكتاراً
( )51%منها .ان  146,441هكتاراً ( )54%من االراضي الزراعية من الناحية االقتصادية تشكل أراض من
الممكن أن تروى و نسبة  %02من هذه االراضي ( 28,341هكتار) من الممكن ريها .و مع نهاية العمل بإنشاء
سدود الريحانية و أورتا جيهان منزلت و بيوك قره شاي فإن  105,950هكتاراً من االراضي سوف يتم تشغيلها و
سيصل نسبة االراضي الممكن ريها الى .)91.6%( 134,265
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الزراعة

ان المناطق الزراعية في هاتاي و نوع التربة و الظروف المناخية و الطبيعية األخرى تسمح بتنوع المحاصيل و
بالحصاد المبكر و زراعة محصول ثاني .كما إن االنتاج الزراعي في هاتاي يكمن أن يحصل على مدار السنة و
خاصة الفاكهة و الخضروات و حقول الزيتون فإنها أعلى من المتوسط.

مؤشرات اجتماعية

التعليم

بالنظر إلى قطاع التعليم فإن جامعة مصطفى كمال تحظى بحصة كبيرة في تنشئة رأسمال بشري مؤهل للوالية
التي هي بحاجة إليهم وهي تعلب أيضا ً دورا ً هاما ً في تزويد الصناعة بالطاقة البشرية المطلوبة.
يوجد في جامعة مصطفى كمال 15 ،كلية ،و  3معاهد ،و  6مدارس عليا ،و معهد موسيقي  ،1و  18مدرسة
مهنية و  17مركز للبحوث والتطبيقات.
و بالنظر الى رأس المال البشري ،فإن عدد الطالب الدارسون في المراحل التعليمية المختلفة مبين على النحو
التالي:

عدد الطالب في والية هاتاي
المرحلة التحضيرية

35,463

التعليم االبتدائي

130,769

التعليم الثانوي (عام)

52,933

التعليم الثانوي (المهني و التقني)

45,942

الزمالة،بكالوريوس،ماجيستير،دكتوراه

32,554

المجموع العام
المصدر ( :المعهد االحصائي )2013

الصحة

297,661

وكما هو الحال في قطاع التعليم فإن القطاع الطبي في ها قد حقق أيضا تطورات هامة في
السنوات األخيرة
و قد أصبح عدد الشافي و األسرة اعتباراً من عام  2012كما هو مبين أدناه
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هاتاي

عدد المشافي العامة

عدد المشافي الخاصة

عدد أسرة المشافي

عدد أسرة المشافي لكل
شخص

12

10

2,687

560

المصدر ( :المعهد االحصائي ) 2013

معلومات عامة

هاتاي
المقاطعة

مجموع السكات

أنطاكية ( المركز)

470,833

أنطاكيا

347,974

ألتن أوزو

61,882

أرسوز

79,782

بالن

30,061

دفنه

134,570

دورت يول

115,251

أرزين

41,297

هاسا

54,231

اسكندرون

245,083

قرق خان

107,049

كوملو

13,241

بياس

38,959

الريحانية

88,925

صمان داغ

116,151

يايالداغي

28,610

المجموع العام:

1,503,066

المصدر :قاعدة البيانات االقليمية ( 3102المعهد االحصائي)
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نواحي والية

يوجد في والية هاتاي خمسة عشر ناحية بما في ذلك الناحية
المركزية و هي مبينة كالتالي وفق التعداد السكاني :

معلومات عامة

معلومات عامة

تعد والية هاتاي من أحد المراكز االولى المأهولة بالسكان والتي تحوي في أحضانها حضارات عديدة و ثقافات و
معتقدات متعددة من الماضي الى الحاضر وهي مدينة التسامح و التآخي و السالم  .ووفق نتائج ألبحاث أجريت للحياة
التاريخية في المنطقة تبين أنها تمتد إلى  100.000سنة ق.م  .في عام  1921و بموجب اإلتفاقية التي وقعت بين
تركيا و فرنسا ضمت هاتاي الى االراضي السورية و من ثم في عام  1938تم تأسيس دولة هاتاي و انضمت
الدولة بتاريخ  23تموز  1939الى االراضي التركية.
تقع هاتاي جنوب دولتنا على السواحل الشرقية لخليج إسكندرون ،يحيطها من الغرب البحر المتوسط و من الجنوب
و من الشرق سوريا و من الشمال الغربي مدينة أضنة و من الشمال مدينة عثمانية و من الشمال الشرقي مدينة
غازي عنتاب .

هاتاي

ترتيب والية هاتاي في تركيا

تركيا

المساحة

5,831 km2

58

كم783.562

التعداد السكاني ()2013

1,503,066

13

76,667,864

 /258شخص كم2

7

/98شخص كم2

0.13

47

0.13

الكثافة السكانية
معدل النمو السكاني ()%

المصدر :قاعدة البيانات االقليمية (المعهد االحصائي في تركيا)2013 ،
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