
 

 ايالزغتاريخ 

 

 التاريخ العام

قع ت التاريخية في شسسرا اانالسسو   خربوطحيث تقع قلعة  هي مدينة تأسسسسسسد سند سسس   ت    ايالزغ     

سلى الرغم  فوا مسسسستوط سسسسط  البحر وهي سلى حرر منحدرً قليال   مترا   7601المدينة سلى ارت اع 

   لهذا السبب ، نحتاججديد ، إال حن تاريخ المنطقة قديم جدا   كموطن سكني هو تاريخ ايالزغ من حن تاريخ

  خربوط إلى جنب مع تاريخ جنبا   ايالزغإلى النظر في تاريخ 

هم الحوريون الذين اسسسستقروا في شسسسرا  خربوطللمصسسسادر التاريخية المتاحة ، فأن حقدم سسسسكان  وفقا       

نرط حن  فأنناللسسسسسسجالد التاريخية  وفقا  و  لكباإللسسسسسافة الى ذ قب  الميالد  0666اانالسسسسسو  منذ سام 

 ، بعد الهيمنة الح ية التي لم تدم طويال  ، حكم ااورارتيون المنطقة خلسسعد للحكم الح ي بعد الحوريين 

يومنا  حتى ل ترً طويلة  خربوطالذين حسسسسسسوا دولة في شسسرا اانالسسو  منذ القرن التاسسسع قب  الميالد ، 

تم  باإللسسسسسسافة الى ان  آ ار العصسسسسسسر ااورارتي تحم التي تقف بجاللتها التاريخية  خربوطقلعة  هذا فأن

 التي سرفد خربوط   القلعة لسسمنوجود ممر مائي ب  سسساللم وحن اا وخاليا مح ورً في الصسسخر  تأكيد

، حو  مقطع  خر سسسسنة  0666لها تاريخ ، بأنها مكان محصسسسن بهذل القلعة منذ القرن التاسسسسع قب  الميالد

في اللغة يعني القلعة   (berd) بود ، يعني الحجر )صسسخرًو والمقطع ااخير ،  خربوط ظي من اسسسم ل

 تعني قلعة الحجر التركية الحالية فأنها 

نرط حنسس  من القرن ااو  الميالدإ إلى القرن ال سسالسث ، فسسأننسا بعمق  خربوطتسساريخ  بحسسث فيسنسدمسسا ن     

بعد  دحنها تغير من المعروف حيلا  ولكن   تحد التأ ير السياسي والعسكرإ للرومان من وقد آلخر دكان

 ومع ذلك  وبشدً لطرد الرومان من اانالو  في سهد الملك بونتوس مي راداتس الذإ حارب طويال   ذلك

بشسسسسسسسك  ابعة ت خربوطفي القرن ال الث الميالدإ كاند منطقة  Dioclatianus، منسذ سهسد اإلمبراطور 

رن مع منتصسسسسسسف الق خربوطتزامند ال ترً ااولى للحكم البيزنطي في    لإلمبراطورية الرومانية  كام 

في الحروب المستمرً بين الساسانيين والبيزنطيين ، نظر اليها سلى حنها حدود الصراع ي   حيث كان السابع

ن ً الساسانيين في وقد من الزموقد تغيرد فتراد السيطرً سليها من وقد الخر حيث كاند تحد سيطر

ومع ذلك، نرط حن العرب الذين اسستولوا سلى سوريا والعراا  و تحد سسيطرً البيزنطيين في وقد آخر 

نة استمرد الهيم ومحيطها في منتصسف القرن السابع  طسلى خربو سمر ، اسستولوا حيلسا  سسيدنا في سهد 

في  حةوالسسلم يتم الع ور سلى آ ار  رن العاشسسر العربية ، التي بدحد سلى هذا النحو ، حتى منتصسسف الق

وشسسهدد المنطقة في الغالب مظاهراد سسسياسسسسية  كما في العصسسسر الروماني  خال  ال ترً العربية خربوط

  إلى هيمنة البيزنطيين مع القرن العاشسسسسسرخربوط يتزامن االنتقا  ال اني لو وسسسسسسكرية بيزنطية وسربية 

البيزنطيين العظيمة لسسسسسد العالم اإلسسسسسسالمي  في الواقع ،  حمالدالهدف ااو  ل د خربوط هيلطالما كان



 

الهجوم ااو  اسسسستولى البيزنطيون سلى هاربود وحصسسسنوا القالع من خال  إنشسسساق منظمة إقليمية  خال 

 من نطق اليوم    وهو قريب جدا  Harpoteباسسسسسسسسم   ى خربوطفي التساريخ البيزنطي ، يشسسسسسسسار إل هنسا 

 منة البيزنطية في هاربود حتى نهاية القرن الحادإ سشر استمرد الهي

والمناطق المحيطة  خربوط اسسستولى ااتراك سلى، 7617حغسسسطس  00في  ماالزكيردبعد معركة      

حو   يتزامن هذا مع العصر السلجوقي  مع التنوي  الى ان هذل المعلومة غير مؤكد  و 7601بها في سام 

وبوك بك حكومة هنا بشسسسرط حن تكون تابعة للسسسسلطان تشسسسحسسسسس   يكب وبوكتشسسسهو  خربوطحاكم تركي ل

 م   اإلمبراطورياد السلجوقية ااخرط  م لهاالسلجوقي 

، حصسسسسسسب  مدينة نمد مع  خربوطهذا المكان الذإ ظ  قلعة محصسسسسسسنة حتى اسسسسسسستيالق ااتراك سلى      

 ً  اسسسستمرد هذل ال ترخربوط  في آرتوك حوغلوالر، بدحد  فترً  تشسسسوبوك حوغلوالربعد فترً  ااتراك 

 ى اآلرتوك حوغلوالر  بعد حن حت7020التي بدحد في السنواد ااولى من القرن ال اني سشر ، حتى سام 

 لهذا السسسبب ، يطلق سليهم    خربوطإلى  ق قسسسم منهمإلى شسسرا اانالسسو  واسسستقروا مع التركمان ، جا

   خربوط آرتوك حوغلوالر

و  خربوطفي  بيليسك )بساالكو غسازإ ، السذإ ال يزا  اسسسسسسسسم  مذكورا   ؛ حوغلوالرآرتوك خال  فترً      

، قامد  7601)في سام  اسسسسسسسستقر في خربوط، معروف بأن  ال ات  التركي ااك ر شسسسسسسسهرً الذإ  ايالزغ

همية ااك ر ح تلسسحيات شسسوهدد  للسسسياحة ببناق تم ا  جمي  لبيليك غازإ سلى حصسسانو  خربوطجمعية 

)يذكر المؤرخون حن االسسسسسسم  ب  كان هناك من قارن  بصسسسسسالي الدين حيوبي ،  خال  الحروب الصسسسسسليبية

 ك غازإ هو  بيليك غازإ  في لوق اابحاث الحدي ةو الحقيقي لباال

فخر  فأنومن بين هؤالق  7701حتى سام  خربوط آرتوك حوغلوالر، حكم حمراق  باالك غازإبعسد      

 ترً ط في الصسسالن خربوا حراحكم ق  خربوطفي تاريخ  واسما  التنسسسى بمكانة يتمتع صسسالنا حراقالدين 

 الجامع الكبير فيها وبنى  7710-7700 بين

إلى سسسسسساللة  خربوطوتم لسسسسسم  آرتوك حوغلوال سلى خربوط، انتهد هيمنة سسسسسساللة  7020في سام      

 ترً وفي هذل ال اختيارل من بين سالي ال رسانشخص تم خربوط خال  فترً السالجقة ، حكم   جقةالسسال

 لم يبق  حإ حسما  مهمة باست ناق  مسجد بابا العرب  والقبر المجاور ل  

 احكمو دولقادر حغلوالرسندما انتهد هيمنة سسسسالجقة اانالسسسو  في المنطقة ، نرط حن اإللخانيين  م      

ون اسسستولى حوز الذإ لم يدم طويال ،دولقادر حوغلوالر بعد سصسسر  ل ترً في القرن الرابع سشسسر  خربوط

،  حك كويونلوالربعد  ا  سام 06لمدً  حك كويونلوالر وظ  تحد حكم 7001سسام  خربوطحسسسسسسسسن سلى 

الجيش الع ماني بعد  وبعدها تم فتحها من قب 7161في سام  تحد حكم الشسسسسسال إسسسسسسسماسي  طربوخمرد 

  7170الديران سام جمعركة 



 

 في البداية سلى حن  سسسسسنجق محافظة ديار بكر  اتم تنظيمه لتي مرد تحد الحكم الع ماني ،ا بوطخر     

 في ذلك الوقد  طححياق حرمنية في خربو 0و  مسلما   حيا   70، كان هناك  7126لسج  مؤرخ سام  وفقا  

 0دينية ، مدارس  76مسسسسسسسساجد ،  76 ، متجرا   002،  منزال   0016اموس العالم ، كان هناك قل وفقا  و 

 في نهاية القرن التاسع سشر  طفي خربو حماما   66و  نزال   70مكتباد وكنائس ، 

     

 ايالزغواسم  ايالزغمدينة تأسيس   

 م   العديد من المدن التركية القديمة التيم لها  التي ذكرنسا فتراتهسا التاريخية بأيجاز حسالل ، خربوط     

بدح  ومالي ايالزغ  الحالية ايالزغوتركد مكانها لـسسسسس  التخلي سنها حخيرا  التاريخ اسباب مما لة ، تم دخلد 

رشيد محمد باشا الذإ كلف بأصالي وإسادً زمن في  تأسيسها في المكان الحالي المعرف باسم  ميرزا  ،

 في سهد محمد ال اني 7020سام في محمود ال اني  اد ساركواليتأسيس سلطة الدولة في 

 طتم بناق المسسسسستشسسسس ى وال كناد ومباني الذخيرً ونق  مركز المحافظة من خربو و7020في ن س العام )

سسساهمد صسسعوباد و سالقة في الطرا الرئيسسسية  نهاكو لم تعد مدينة حدودية ، خربوطحقيقة حن  إلى هنا 

 إنشاق مدينة جميلة  و في هذا النق دورا  هام   في فص  الشتاق وخصوصا المواصالد

ار بكر دي واليةسسسنجق  دحصسسبحو  إقليميا   مركزا   والحقأ   واليةفي البداية  لمنشسسأً حدي ا  كاند المدينة ا     

في السسسسسنواد   7016مرً حخرط في سام  واليةحصسسسسبحد  م  7011الحكم المسسسسستق  سام اخذد  ل ترً 

 7607بهذا المكان وفي سام  وديرسم حيلا   مالطياااخيرً من اإلمبراطورية الع مانية ، تم إلحاا سنجق 

  ايالزغتم فص  هذين السنجقين سن 

باقتراي من الحاكم إسسسماسي  باشسسا الذإ تم تعيين  هنا في  7001سسسميد  معمورً العزيز  في سام       

 ومع ذلك ، نظرا   سهد الحاج ححمد سزد باشسا في السسنة الخامسسسة من تولي السسلطان سبد العزيز العرش 

ي خال  زيارً حتاتورك للمدينة ف اسم  العزيز  بين الناس اصب  يطلق سليها طقها فقد ان  من الصسعب ن

   ايالزغإلى   تغير هذا االسم الحقا   حزيك   مدينة  الذإ يعني  ايالزيك، حطلق سليها اسم   7621سام 

    

 ايالزغثقافة       

لالسسسستيطان منذ فترً العصسسسر القديم بسسسسبب مواردها اإلسسسستراتيجية  مسسسسرحا  خربوط  – ايالزغكاند      

ام   بعد سحتى السسسسسسسسيطرً التركية وحلسسسسسسساراد مهمة في المنطقة حقامد القبائ  القديمة دوال   والطبيعية 

ومحيطهسسا من موقع القلعسسة والمسسدينسسة العسسسسسسسسكريسسة ، وخال  فترً  ط، بسسدح ااتراك في إزالسسة خربو 7601

من خال  تحويلها إلى مركز  خربوطمانية ولسسسسعوا العالمة التركية سلى ك  جزق من اإلمبراطورية الع 

والمدارس والمدارس الدينية والمسسسسسسسساجد والنز   اامس تشسسسسسسستهر هاربود بقلعة لل قسافة وال ن والتجارً 

اصسسسسسسسبحد  والعلماق والحرفيين  من خال  تطوير ن س الميزاد بمرور الوقد ، اسسسسسسسسوااوالحماماد وا



 

الجامعاد والمؤسسسسسساد التعليمية ومن خال   في المنطقة بصسسناساتها ال قيلة المتطورً مركزا  مهما   ايالزغ

 والتدريبية والنق  والعلماق والحرفيين 

 وذو مغزط مع القيم كش د سن حسلوب حياً غني جدا   الناس آلالف السنين ،فيها ساش  خربوط التي     

من  دا  تنا بقيم غنية جواليلهذا السسسبب ، تتمتع  ااسسساسسسية التي جلبها حصسسحابها ااتراك من آسسسيا الوسسسطى 

العاداد والتقاليد والعاداد واالحت االد وااغاني الشسسسعبية والطب الشسسسعبي الذإ  حيث العناصسسسر ال قافية 

لرقصاد الشعبية والمطبخ وما إلى ذلك قد احتلد مكانها يعكس تجربة الناس والحرف اليدوية التقليدية وا

 الخالد في  قافتنا الوطنية بسماتها ال ريدً 

 

 هي: طالحضارات التي حكمت خربو

 الحوريون )القرن العشرين قب  الميالدو• 

 قب  الميالدو 72-70الح يين )القرن • 

 )القرن التاسع قب  الميالدوااورارتوين • 

 ال امن قب  الميالدو الرومان )القرن• 

 البيزنطيين )القرنان العاشر والحادإ سشر الميالديانو• 

 ااتراك ااذريون )القرن الحادإ سشر الميالدإو• 

 العرب )القرن الحادإ سشر الميالدإو• 

 7601)القرن ال اني سشر الميالدإو  تشوبوك حوغلوالر •

 )القرن ال اني سشر الميالدإو حرتوك حوغلوالر• 

 لسالجقة )القرنين ال الث سشر والرابع سشر الميالدإوا• 

 )القرن الرابع سشر الميالدإو دولقادر حوغلوالر• 

 )القرن الخامس سشر الميالدإوحك كويونلوالر• 

 الع مانيون )القرن السادس سشر الميالدإو• 

   

 الطبيعة الجغرافية     

    

 واليةموقع ال     

في جنوب غرب منطقة شرا اانالو  ، في قسم حسالي ال راد  تبلغ مساحتها  ايالزغتقع محافظة      

سسسسدود ومناطق بحيراد  مربعكم  000حرر و  مربعكم  0،011 تتوزع سلى شسسسك  مربعكم  007 6

فوا مسسسستوط سسسسط  البحر ، تتكون من مناطق جبلية وهلسسساب  مترا   7601التي ترت ع  ايالزغ طبيعية 



 

 06خطي طو  وتقع بين  من حرالي تركيا ٪70 6 ايالزغمساحة  تشك  وسهو  من حيث التلاريس 

لمن  شماال  ’ 77ْ   26و’ 71ْ   20بين خطي سرر  ودقيقة شرقا   26درجة  20دقيقة و  07درجة 

-شسسراكم في اتجال  716حوالي  يبلغ ، ، المسسستطيلة تقريبا   ايالزغوالية طو  حرالسسي  فأنهذا اإلطار 

 جنوب -كم في اتجال شما  01ويبلغ سرلها حوالي  غرب

 لموقعها الجغرافي ، فهي تقع سند تقاطع الطرا التي تربط منطقة شسسسسرا اانالسسسسو  بالغرب  نظرا       

 من مالطيامحاطة بأرالسسسي بينجو  من الشسسسرا ، تونجلي من الشسسسما  سبر بحيرً سسسسد كيبان ،  واليةال

 الغرب والجنوب الغربي سبر بحيرً سد كاراكايا وديار بكر من الجنوب 

 كيلو متر مربع 00 تبلغ مساحتهابحيرً هازار  هو نهر ال راد وروافدل والية حهم نهر داخ  حدود ال     

ة متنا محاطة ببحيراد السسسدود الهاواليكيلو متر سن مركز المدينة  باإللسسافة إلى ذلك ، فأن  26تبعد  و

  ج م   كيبان وكاراكايا وكرالكيزإ وحوزلو

المناخ القارإ في المالسي ، انتقلد إلى مناخ معتد  مع تأ ير السدود التي  التي كان يسسودها ايالزغ     

 بناؤها التي يتم تم بناؤها حو 

 

 الجبال        

 الشرا والغرب والجنوبمحاطة باالمتداداد الغربية لجنوب شرا جبا  طوروس من  ايالزغوالية       

  االطيم واليةوتمتد شرقا  داخ  حدود  ايالزغسبر تمر جبا  طوروس الجنوبية الشرقية باإللافة الى حن 

حسلى نقطة في هذل  نحو جنوب بحيرً فان سلى شك  انحناقاد  يغادرون حدود بلدنا من خال  االستمرار

و م0660جنوب جب  حسن يقع جب  بولوتلو ) وسلى ةواليمو في غرب ال 0770الجبا  هي جبا  حسن )

 و م0670و وجب  كاميشليك )م7601وجب  كارغا )

ترت ع سسلسسلة الجبا  مرً حخرط في  مترا   7066 ايالزغيبلغ ارت اع جب  مريم الواقع جنوب سسه       

 ستمر حتى منطقة منخ رتفي منطقة بايدوغموش و مترا   7100 حيث ترت ع حوالي ايالزغشما  سه  

 م  بالو لدًبفي شرا  كوكدرلباتجال الشرا  م جب   سسكر، تشك  جب   منخ ربعد منطقة ال سسد كيبان 

لواقعة اتلك النقاط تظ  حسلى نقاط جبا  كارابوغا   بينجو ة مع واليحدود ال راسسسما   ت  باتجال الشسسما  ين

 0706الذإ يبلغ ارت اس   ماستاريوجد جب   هازار  إلى الشما  من بحيرً ايالزغة واليهنا داخ  حدود 

 و مترا   0026هازربابا )جب  تشك   العالية السالس  الجبلية فأنفي الجنوب حما  مترا  

ل   هذايالزغهناك بعر التال  الصسسغيرً التي تصسسطف حو  فسسسالسسس  الجبا  هذل ،  بااللسساقة الى     

ال  امتداداد هذل الت تستمر توالي سلى ال ياالفوزو  لوانو  بوزهي تال  التال  تصسطف في الجنوب و

سلى قمسة يميشسسسسسسسليسك )ميادونو  تال  كارابابا ، تال  حلتنشسسسسسسسي رإ )إتمينيكو  نالحظ م  حتى جبس  مريم 



 

تال  بيوردو وكاراكايا وهوش  نالحظإلى الجانب اآلخر  بعد هذا وو ، تشحكشسساكيراز )بيرتشسسين ملسسيقو

  دسلى حطراف جب  حسر التي تستند وكيراش

      

 )م( االرتفاع  الجبال 
 اسم البلدة أو البلدات 

 الموجود فيها
 سلسلة الجبال التي ينتمي لها

 طوروس الشرقية بالو -آريجاك  2.544 جبل أك

 طوروس الشرقية باسكي  2.000 جبل بولوتلو

 طوروس الشرقية باسكي  2.110 جبل هار أوغلو

 طوروس الشرقية سي رج  2.347 جبل هازار

 طوروس الشرقية سي رج  2.171 كارا أوغالنجبل 

 كوروجا كاراكوتشان 2.372 جبل كوروجا

 طوروس الشرقية مادن -سي رج   2.134 جبل ماستار

 

 المياه الجارية     

تقع بالكام  داخ  حور ال راد ، باسسسست ناق الجزق الجنوبي  تجمعاد االنهارفهي، من حيث  ايالزغ     

يتكون الجزق الذإ يصسسسسس  إلى منطقة  حيث ال راد هو حهم نهر في شسسسسسرا اانالسسسسسو   نهر لوالية من ا

بلغ و ي روافدل مراد وتصب في  ايالزغة واليميال   رادنهرإ كاراسو وم وهما كيبان من فرسين رئيسيين

  كيلومتر 166نهر مراد إلى النقطة التي يلتقي فيها ببحيرً سد كيبان بالقرب من منطقة بالو حوالي  طو 

ااولى من  تغذيت  مصسسسادر  كيلومتر مربع  00666وهو حهم رافد لنهر ال راد بحور تصسسسري   البالغ 

 يتدفق باسسسسستمرار في ، شسسسسما  بحيرً فان  لجب  آالالشسسسسمالية  جزاقمن اال ، بالتحديدة واليخارج حدود ال

 للذانايندمج نهر مراد وكاراسو  حيث االتجال الغربي ويصس  إلى مدينة بالو ويصسب في بحيرً سد كيبان

ي ف يتدفق حوال   وشسسسسسسسك  نهر ال راد بعد هذل النقطة ، يت هما من روافد نهر ال راد شسسسسسسسما  منطقة كيبان

ة اليولتشسسسسكي  حدود  سريلسسسسا   ا  رسسسسسم قوسسسسسيكيبان ،  بلدًبعد منطقة دومو في  االتجال الجنوبي الغربي 

الميال  كم  0066بلغ طول  اإلجمالي ويكون قد  بكروديار  ايالزغصسسسسسسس  إلى حدود يو امالطيس -ايالزغ

، ححد اانهار ال ال ة لحور دجلة  بيهريمازالمتسربة من الجنوب الشرقي لبحيرً هزار تندمج مع جدو  

، وتشك  المصدر ااو  لنهر دجلة  يتدفق النهر في االتجال الشمالي الشرقي من جبا  مادن ووسط سه  

  ةالواليمنطقة مادن ويخرج من حدود بى الشرا  م إلى الجنوب الشرقي ويمر إل بهرامز ، ويتحو  حوال  

    



 

 

 نهر مراد:      

تبلغ مسسسسسسسافة نهر مراد إلى النقطة التي يلتقي فيها ببحيرً سسسسسسسد كيبان بالقرب من منطقة بالو حوالي      

خذ مصادرل يأكيلومتر مربع   00666كيلومتر وهو حهم رافد لنهر ال راد بحور تصري   البالغ  166

 جمع الك يري ما حن ، شسسما  بحيرً فان  ك لجب  آالالشسسمالية  قسسسامة ، من االواليااولى من خارج حدود ال

 م  من الميال القادمة من مرت عاد جوليزار  يتحو  نهر مراد إلى الجنوب الغربي بعد مرورل سبر حغرإ

ص  إلى في االتجال الغربي وي متجها  يتدفق  حيث ايالزغويدخ  حرالي  بينجو في  بلدً كينتشيمر سبر 

 مدينة بالو ويصب في بحيرً سد كيبان 

 نهر الفرات:     

شك  نهر ال راد ، يت هما من روافد نهر ال راد شما  منطقة كيبان اللذانيندمج نهر مراد وكاراسسو      

 ا  سسسسسم قوسسسسسريكيبان ،  بلدًبعد منطقة دومو في  في االتجال الجنوبي الغربي  يتدفق حوال   وبعد هذل النقطة 

  بلغ طولويكون قد  يار بكرود ايالزغصسسس  إلى حدود يو امالطي -ايالزغة واليلتشسسسكي  حدود  سريلسسسا  

  كم 0066اإلجمالي 

 نهر دجلة:     

، ححد اانهار ال ال ة  بيهريمازالميال المتسسسسسربة من الجنوب الشسسسسرقي لبحيرً هزار تندمج مع جدو       

لحور دجلة ، وتشك  المصدر ااو  لنهر دجلة  يتدفق النهر في االتجال الشمالي الشرقي من جبا  مادن 

منطقة مادن ويخرج من بإلى الشسسرا  م إلى الجنوب الشسسرقي ويمر  ووسسسط سسسه  بهرامز ، ويتحو  حوال  

 ة الواليحدود 

 :بيري جدول     

متر مكعب من الميال في ال انية ، من  066-766نهر مراد  يتدفق بيرإ بمعد   إنس  ححسد حهم روافسد     

نزور وينلم إلى نهر مراد داخ  ونزور اآلتية من جبا  موجبا  الشسيطان في بينجو   ينلسم إلى ميال م

 تنا واليحدود 

 هارينجيت:جدول       

مختل ة  جداو ، ينلسسسسسم إلى  ايالزغكم من  01، سلى بعد  كاميشسسسسليكالذإ يخرج من قرية  جدو ال     

  كيبانويصب في بحيرً سد  حولو حوفاويمر سبر منتصف 

 

 المياه الجارية

 كم1 3.18مادن  جدول• 

 كم1 7.17مياه بيري • 



 

 كم1 3818نهر مراد • 

 كم1 4314بوالنيك  جدول• 

 كم1 4814 نميريفا جدول• 

 كم1 4.14هارينجيت  جدول• 

 كم1 .831( جدول جيبساريني )• 

 كم1 8713أوهي جدول • 

 كم1 8.13  هانجدول • 

 كم1 33.00 تشاي )كيدان(أولو جدول• 

 كم1 33122كيبان  جدول• 

 كم1 3.13 جدول جارو• 

   

 البحيرات     

 بحيرة هازار )كولجوك(     

كم من وسط المدينة ، بالتوازإ  01تنا وسلى بعد واليبحيرً هزار ، الواقعة في الجنوب الشرقي من      

 ازار باباهالبحيرً ، التي يوجد بها جب   وديار بكر ، هي بحيرً تكتونية  ايالزغمع الطريق السريع بين 

 مترا   7016  يبلغ طو  البحيرً التي تقع سلى ارت اع ماستاربجبا   حولو اوفافي الجنوب ، م صولة سن 

ويتراوي سمق البحيرً التي تبلغ  كيلومتراد 0-1، وحسرر جزق منهسسا  لومترا  كي 00من البحر حوالي 

 بحيرً هزار سياحيا  واقتصاديا   ي ست اد من  مترا   016و  066بين  مربعا   كيلومترا   00مساحتها 

 بحيرة سد كيبان:     

 تحت  المرتبة ال ال ة بين البحيراد حيث بحيرً سسسسسسسسد كيبسان هي حكبر بحيرً اصسسسسسسسطنساسية في تركيا     

ويختلف  كم 701يبلغ طو  بحيرً السسسسسد سلى طو  وادإ مراد  كيلومتر مربع  011الطبيعية بمسسسسساحة 

الصيد وإنتاج ااسماك في بحيرً سد  سرلها من مكان إلى آخر  باإللافة إلى إنتاج الكهرباق ، يتم حيلا  

  7601بدح تشييدل في سام  حيث يا الرئيسسية من حيث الطاقةإنها واحدً من حولى اسست ماراد ترك كيبان 

وتم تشسسسسسسسغي  المدرجاد ااربعة ااخرط في سام  7610تم تشسسسسسسسغي  المدرجاد ااربعة ااولى في سام 

مليار  1 1ميغاواط ويبلغ إنتاج  السسسسسسسنوإ من الطاقة  720  يبلغ إجمالي الطاقة المركبة للسسسسسسسد 7607

من الكهرباق المنتجة في تركيا سند إنشائها  ٪06ة ، التي استهلكد وحدها محطة الطاق كيلوواط / ساسة 

 من إجمالي الكهرباق المستهلكة  ٪0، تلبي اآلن 

 بحيرة سد جيب:     



 

وإلى  مراد نهرجدو  جيب و  سند التقاقكم غرب مدينتنا ،  76، الذإ يقع سلى بعد  جيبيقع سسسسسسسد      

هكتار وتسسستخدم  066البحيرً المتكونة من بناق السسسد ، يتم رإ مسسساحة   مع ميال جيبالجنوب من قرية 

 المنطقة المحيطة بالبحيرً كمنطقة ترفيهية 

 المياه الجوفية     

داد الوحهي  ايالزغ واليةالمنساطق الرئيسسسسسسسسيسة التي يتم توفير الميسال الجوفيسة منهسا في جميع حنحاق      

 ، منطقة باسكي  ايالزغ، سه   بيهريمازفا ، سه  حو هي حولوالغرينية المتراكمة سلى ل اف نهر مراد 

والمناطق المحيطة بها ، سه  كاراكوتشان وسه  كوفانجيالر  تستخدم الميال الجوفية المأخوذً من جميع 

في المناطق التي تعتمد تغذيتها سلى هطو  اامطار ، ال تك ي الميال  بشك  سام للرإ  ايالزغ واليةحنحاق 

للشسسسسسرب واالسسسسسستخدام  تك ي الميال الجوفية في مناطق جزئية يكون تغذيتها مالصسسسسسقة للسسسسسسدود الجوفية 

مناخ  لواليةيسسسسود ا واانهار  هذل ااماكن هي حطراف نهر مراد وشسسسواطح بحيرً كيبان وسسسسد كاراكايا 

ر عفي بقارإ  باإللسسسسسافة إلى المناخ القارإ ، فهي تتمتع بخصسسسسسائص مناخ البحر اابير المتوسسسسسسط 

 ااماكن 

  

 السهول      

مع مناطق المنخ لسسسسسسساد  تشسسسسسسسكلد نتيجة لم ق مناطق  سموما   ايالزغ واليةالسسسسسسسسهو  في  تتواجد     

بالتربة الغرينية ،  هذل بالمواد التي تحملها اانهار  هذل السسسسهو  الخصسسسبة ، المغطاً سموما  لمنخ لسسساد ا

 ة واليلها حهمية كبيرً في الزراسة في ال

 ايالزغسهل      

إن  منخ ر صغير يمتد في االتجال الجنوبي الغربي الشمالي الشرقي  يبلغ ارت اس  سن سط  البحر      

، نتيجة لم ق حور منخ ر بالطين  0كم 20تشك  السه  ، الذإ يغطي مساحة  وقد م  7666-7616

ي  تقع سلالتراب وتكون من حنجراف سه  مرت ع متموج سرير هنالك إلى الشسما  من السسه   الغريني 

منحدراد ال ذوو Penelenسن منطقة السسسه  المتكسسسر ) ايالزغين صسس  سسسه   التاريخية  خربوطمدينة 

حدط انحدار المنحدراد  إلى الجنوب  ح ناق االرت اع وتمي  سموما   والتي حدث لها التواق شسسسسديدً االرت اع

زً للغاية في شسسما  السسسه   يمي  السسسه  ممي يةإلى تكوين حقماع تراكم كسسسربين السسسه  وهذا السسسه  المت

 الى ايالزغسبر ملسسسيق كوموشسسسكافاك ناقال  ميال سسسسه   ايالزغجدو  يمر  المحاط بالجبا  إلى الجنوب 

 فا مع جب  مريم في الجنوب الغربي حو   تندمج العتبة التي ت صسس  السسسه  سن حولوحولو حوفا)سسسه  حولوو

و في الغرب والشسسسسما  الغربي لسسسسسه  جدو  جيباريني )هناك منطقة جبلية ت صسسسس  بين جب  مريم وسسسسس

ع إن  في الواق ، ايالزغمدينة  سلي من كوزوفا ، حيث يتم تصسسسريف الميال السسسسه  الذإ تأسسسسسسسسد  ايالزغ

 ، ححد سلسلة المنخ لاد ااوسع  سه  حولوجزق من 



 

 أولو أوفا )سهل أولو(     

 لجبا  طوروس سلى اتجال جنوب شسسسسرا  استمادا   يمتد في اتجال الجنوب الغربي والشسسسسما  الشسسسسرقي     

محاطة بجبا  كاراكايا منخ لة  و  وهايالزغ  إن  حسرر سه  في بحيرً هازراوبالتوازإ مع منخ ر 

يليمليك وماسسسسسسستار تشسسسسسسيحدها من الجنوب جبا   التي تمتد في خطوط متقطعة من الشسسسسسسما   و االرت اع

كم وسرلسس   10يبلغ طو  السسسه  حوالي  و شسسما  الشسسرقيشسسليك  يمتد إلى بحيرً سسسد كيبان في اليوكام

كيلومتر مربع  هذا السسسسه  ، الذإ ينحدر إلى بحيرً سسسسد كيبان سن  201تبلغ مسسسساحتها  كم  71حوالي 

 تصسف السه سبر من هارينجيدطريق تقلي  ارت اس  ، مغطى بطبقة غرينية ك ي ة من التربة  تتدفق ميال 

من العديد من الجداو  التي تغذيها ميال الينابيع من اليمين واليسسسسسسسار  تسسسسسسستخدم ميال  جدو يتكون هذا الو

سلى نطاا واسسسسع للرإ في الصسسسيف  لهذا السسسسبب ، يجف سادً قب  الوصسسسو  إلى بحيرً سسسسد  هارينجيد

جدو  و إلى الشسسسسما  من داغي إتيغيالنموذجي )سسسسسه   محور بييتمونديقع  كيبان في حشسسسسهر الصسسسسيف 

المنحدر من س وي الجبا  الذإ  محورالطوي   هذا ال سه  حولو، والذإ يقع سلى طو  محور  هارينجيد

منطقة ت الحظ فيها حنشطة زراسية  فا هو حيلا  حو يتكون من ال روع المنحدرً من كتلة جب  مريم إلى حولو

 مك  ة  تقع المستوطناد سلى حقماع التراكم هذل 

 كوز أوفا )سهل كوز(     

راد مالذإ يتدفق إلى الشما  ويندمج مع نهر  )سارينيو جيب جدو ه  طوي  يقع سلى جانبي إن  سس     

متر من البحر والذإ يتسع كلما اتج  المرق إلى الشما  ،  7666-666  السسه  ، الذإ يقع سلى ارت اع 

 وفا سسسه  خصسسب مع ولسسع متدرج  تم الع ور سلىح كوز كيلومتراد مربعة  776تبلغ مسسساحت  حوالي 

  بما حن ميال هذا النهر شحيحة ، فهي غير كافية للرإ  لهذا جدو  سسارينيالتربة الغرينية فقط في وادإ 

  اغرار الرإ وتم ح ر العديد من اآلبار في السه   جيبالسبب ، تم بناق سد 

تلة كي وتيل تلة ، وتتألف من الظ هروفا إلى قسمين من خال  سلسلة من التال  التي تشب  ح تنقسم كوز     

كيكليك في الجنوب وتمتد في االتجاهين الجنوبي الغربي والشمالي تلة و الجب  االحمركورد و-كارشيداغ

ر والتي تغطي مساحة حكب وفا ااصلية ح الشرقي  الجزق الشمالي من السه  ، الذإ يتوافق مع منطقة كوز

ا من تلسسسسساريس بركانية  هذل وفح يتكون شسسسسسرا حور كوز  قعيرً طية مقعرً، هو سلى شسسسسسك   بك ير

  الجزق ايالزغكم من  76-0، تقع سلى بعسسد  0كم 00اارر البركسانيسة ، التي تغطي مسسسسسسسساحسة تقسارب 

الزبرجد الزيتوني الذإ ظهر من خط الصسسسدع الموج  بين الشسسسرا    كارايازإالشسسسمالي الغربي يسسسسمى  

  يدويةمروحة  ويظهر بشك في اتجال منحدر السه  نحو الشما   ، يمتد والغرب

 سهل بيهريماز     



 

   جسسسسسسي ر بلدًبين جب  هزربابا وجبا  مادن في جنوب  جدو  بيهريمازإن  سسسسسسه  يقع سلى جانبي      

  في السسسه  المغطى بالطين يزرع هازارتوسسسع مع اقتراب  من بحيرً و ي يمتد في اتجال الشسسما  والجنوب

 في الغالب القم  والشعير والذرً وال اصوليا 

 سهل بالو )ياريمجا(     

 هو ت يتم زراسحك ر مابالطين القديم الذإ يحمل  نهر مراد في غرب منطقة بالو   ىمغط هو سسسسسسسسهس     

 السكر والذرً والشعير والبقولياد  شوندرالقم  و

حيث  خربوط في شسسسما   مورودو، هناك سسسسه   ايالزغوالية بصسسسرف النظر سن هذل السسسسهو  في      

الذإ يجف في  جدو  تشسساكي حو   زاهينيوسسسه    تنتشسسر كروم العنب وزراسة ال اكهة والخلسسرواد 

 يزرع الحمص والشعير والقم  والبيقية في هذل السهو   خربوط   كما حن الصيف في شما  

 )المرتفعات( الهضاب     

  واليةمغطاً في الغالب بالجبا  والهلسسساب  تشسسسك  الهلسسساب معظم المسسسساحة اإلجمالية لل واليةمنطقة ال

ين  غ، حو  هاربود ، في ااجزاق الشمالية من نهر مراد وفي منطقة آ ايالزغتوجد الهلاب في شما  

شسسسسك  توالتي  كارابوغافي جبا   حكداغو  كوكدرلالمناطق التي تتركز فيها حنشسسسسطة ال روً الحيوانية هي 

 ة واليفي شرا ال بينجو الحدود مع 

    

 نباتيالطاء الغ    

 حرالسسسسي حرجية ، ٪70حرر زراسية ،  ٪00تنا مغطاً بالمروج والمراسي ، واليمن حرالسسسسي  16٪

من اارالسسسسسي الزراسية هي حرار  ٪01 كما حن مغطاً بالميال السسسسسسطحية )السسسسسسدود والبحيرادو 76٪

تم الع ور سلى حنواع الرماد   هكتارا   602 702تنا واليتبلغ مسسسسسسسساحة الغاباد في  زراسيسة قابلة للرإ 

سلى حشسسسسسجار الحور  ة بااللسسسسسافةواالدر والجوز والهاكبيرإ والعرسر في ااجزاق المرت عة من المنطق

 والص صاف سلى طو  الجداو  واانهار 

    

 بيانات المناخ     

  من إجمالي هطو  اامطار السسسنوإ في ال ترً الباردً من حكتوبر إلى مارس  ومع  ٪ 16ي الحظ

  ايالزغمن  حك ر دفئا   بالوو  كيبانذلك ، فأن 

  ملم  116-021هطو  اامطار السنوإ بين يتراوي متوسط 

  ة درجة مئوي 0 00درجة مئوية و  0 00هي  الواليادحسلى وحدنى درجة حرارً سلى حساس 

  ايالزغ  ي رط حدث الصقيع بشك  سام في وسط يوما   00-12يتراوي سدد حيام الصقيع بين  

  وحقلها في كيبان  ايالزغويظهر معظمها في  يوما   22إلى  02سدد اايام المغطاً بال لوج من 



 

  سم  700تم تسجي  حسلى ك افة لل لوج في كيبان حيث بلغد 

 الصسسسسيف حار وجاف والشسسسستاق بارد وقاس حيث حصسسسسب  د كيبانحدث هذا التغير المناخي بعد إنشسسسساق سسسسس

هطو  متوسسسسسسسط كما ان  درجة مئوية 00درجة مئوية و + 71-تتراوي درجة الحرارً بين  واصسسسسسسبحد

 الربيع يكون في ملم  معظم هطو  اامطار  022 اصب  اامطار السنوإ

من  بسبب السدود وتأ ير انتقاالد الرطوبة التي تتمتع بمناخ قارإ ، حصب  المناخ معتدال   ايالزغفي      

 درجة مئوية  7 72هو  ايالزغدرجة الحرارً السنوية في الجنوب والغرب  متوسط 

 

 الهيكل اإلداري

 11 عدد البلدات )بما في ذلك بلدات مركز المدينة(

 151 اجمالي عدد االحياء التابعة

 550 اجمالي عدد القرى التابعة

مركز المدينةعدد االحياء في   38 

 421.726 عدد سكان المدينة والريف

 5 عدد النواب

 5 عدد المدن

 

 

 ايالزغتاريخ الصناعة في 

 

 حالة الصناعة قبل الجمهورية

رً ما قب   تلل ايالزغ في صناسةال النظر الىالصناسي إلى العصور القديمة  سند  ايالزغيعود تاريخ      

ة  واليالذإ يشسسسسك  مالسسسسي الو إلى الولسسسسع الصسسسسناسي في خربوط الجمهورية ، من اللسسسسرورإ النظر

حتى نهاية القرن التاسسسسع سشسسسر وحتى بداية القرن العشسسسرين ،  مهما   تجاريا   باإللسسسافة إلى كونها مركزا  

 هاانواع، كما حنشسسسسك  منظماد مهنية مختل ة تعم  في تصسسسسنيع جميع ا سلى منظما   هيكال   خربوطتمتلك 

وقواف  تجارية نشسسسسسطة وحرفيين ذوإ حخالا خان تجارإ  016التي تتألف من تشسسسسستهر بنزلها التجارية 

 حميدً 

، نالحظ حن إحدط الغرف التجارية  ديرسعاداد التجاريةسندما ننظر إلى سجالد جريدً وفي الواقع      

لى في للغرفة التجارية ااو ي سج  حن الرئيس المؤسس  كاند في خربوطااولى التي تم إنشاؤها في بلدنا 



 

 70كريم حفندإ ، ويتكون مجلس اإلدارً من ، كاند سسسسسسسسينا  7000، والتي تم تسسسسسسسسجيلهسا سسام  طخربو

 مختلف المهن يعملون بمن تجار  شخصا  

في هذل ال ترً ، كاند اانشسطة المتعلقة بصسناسة النسسيج والمالبس وصناسة السلع الصناسية اليدوية      

، توجد سجالد دوارً مناسسسبة لصسسنع خيوط القطن وهناك حنوا  منزلية    في ك  منز  تقريبا  الفتة للنظر

تم اسسسسستخدام القماش العرير )قماش مألوف مصسسسسنوع من الصسسسسوف  تسسسسسمى آبار النسسسسسيج في ك  منز  

 المحيطة سن طريق واليادالخالصو في المالبس وخاصسسة من النو  المنزلي ، حيث تم نسسسج  حو بيع  لل

  شائع جدا   وهذا كانالطباسة والنقش سلى هذل ااقمشة ب امالقي

حيث تقوم  ورشسسة تعم  في الدباغة )جلود ، سسساتيان ، جلود ، إلخو 21-26من ناحية حخرط ، هناك      

 يتم تصسسنيعها باسسستخدامولجلود والصسسحتيان )الجلود المصسسقولة المدبوغة وخاصسسة جلد الماسزو بصسسناسة ا

التي تم  ايالزغمن   والرمان وخاصسة تلك الحمراق التي يتم تصديرها إلى روسيا قشسور التيتير والطحين

 في قسم التاريخ الصناسي من كتاب المؤتمر االقتصادإ ااو  ادراجها 

ن تنتج الحرير كاند مصنع حصري  بينما تستمر هذل اإلنتاجاد الصغيرً ، فأن حو  مؤسسة صناسية     

خال   066-266إلى في  ت ع سدد العما  كان يرسامال   16-06إ يوظف مكان العم  هذا ، الذ  للحرير

تارا تشسسسسيباإللسسسسافة إلى ذلك ، كان هناك مصسسسسبغة ملحقة بالمصسسسسنع ، وتم سرر قماش  موسسسسسم الحرير 

مولسسوسة في حرير واحد و ال ة حقطانو وبيالسساد  والمنسسسوج )نوع من القماش يتكون من مزيج حبر 

 للسوا المحلي  سلب

بينما كاند ااقمشسسة وااقمشسسة الحريرية وحقمشسسة خيوط القطن ت نسسسج في حنوا  و صسسناسة النسسسيج في     

حصسسسب  هذا اإلنتاج واسسسسع النطاا باسسسستخدام حنوا  يدوية مصسسسنوسة من   7666صسسسغيرً الحجم في سام 

االخوً بيش كارديشالر )وهكذا ، تم إنشاق المصنع المسمى  ، 7677الحديد تم جلبها من حمريكا في سام 

الغز  )مقاب  مصسسسسنع ااسسسسسمند الحاليو والذإ سم  مع ولحرير ل)مقاب  بيد المعلمين اليومو الخمسسسسسةو 

 لظروف ذلك اليوم  نظام اإلنتاج الجديد هذا وفقا  

في الجزق ااو  ، تم إنتاج ااقمشسسسة  يتكون المصسسسنع من جزحين إلنتاج ااقمشسسسة الحريرية والقطنية      

 نوال   726تم إنتاج ااقمشسسسسسسسة القطنية سلى  فقدفي الجزق ال اني وحما ية حنوا  حديدية الحريريسة سلى  مان

 066محركاد كهربائية في المصسسنع وتم توظيف  2باإللسسافة إلى ذلك ، كان هناك مصسسبغة و   خشسسبيا  

 ااقمشة الحريرية والقطنية المنسوجة هنا لجودتها العالية  كما لوحظ االقبا  سلىسام  

لتلبية  7602-7670الذإ كاند تديرل الدولة بين سامي و للحرير والغز  يش كارديشالرنع بظ  مص   

تم تحويل  إلى شركة  7606 61 70في  احتياجاد الجيش ، في يد المحاسسب الخاص ل ترً بعد الحرب 

يخ بتارومع ذلك ،   للوالية مسسسساهمة وتشسسسغيلها تحد قيادً الحاكم جما  بك وبمشسسساركة اإلدارً الخاصسسسة



 

ليرً  666 766برحس ما   شسسركة العزيز التركية المسسساهمة للغز  والحريرق تم إنشسسا  7627 70 67

 وتم تشغي  قسم الحرير ل ترً  م تمد تص يت   تركية

     

 الجمهورية في فترةصناعة ال      

  بعد إسالن الجمهورية ، تم افتتاي 7616إلى سام  7602تغطي هذل ال ترً حالة الصناسة من سام       

يدً بهدف البحث سن حلو  جد ايالزغ  التي حنشأتها الدولة في اايتام لل نونسبعة فروع في مدرسة  دار 

لمشسسكلة التنمية االقتصسسادية وإيواق حيتام الحرب ، مع حقسسسام الحدادً وصسسناسة ااحذية والتسسسوية والنسسسيج 

وفقا  المنتجة  وتم بيع البلائع لقدراتهم والتريكو والنجارً واا اث  هنا ، تم تعليم ااط ا  اايتام ال ن وفقا  

 شاريع الخاصة بالحماية الناس وتم تشجيع الم لطلباد

للحرير والغز  ، اللذان تم إنشسساؤهما في  بيش كارديشسسالرللحرير ومصسسنع  حصسسري ينسسساهم مصسسنع      

في هذا االتجال ، حقق مصسسسسنع  في هذل القطاساد  حن تكتسسسسسب الوالية خبرًة قب  الجمهورية ، في الوالي

 صا  التي نسجها خصي شاياكمع حقمشة  احا  شخص واحد ، نجتعود ملكيت  لالذإ و ياك لتصسنيع ااقمشةاشس

ورشسسسسسة صسسسسسغيرً الحجم ومجهزً  التي كاند  تم إغالا هذل المنشسسسسسأً 7626-7606للجيش بين سامي 

 بمحركاد سندما توفي المالك تحد حزام المحرك 

 شسسسركة العزيز التركية المسسسساهمة ح بتد تجربة النسسسيج وتربية دودً القز ن سسسسها هذل المرً مع إنشسساق     

  للغز  والحرير

من خال  وذلك   7600 67 66ي فتم إلسسس اق الطابع المؤسسسسسسسسي سلى تجربة الصسسسناسة هذل المرً      

 نشسسسساؤهايتم ح ايالزغفي حو  شسسسسركة تعاونية  تعاونية العزيز ال نية للغز  و النسسسسسيج والتي كاندإنشسسسساق 

   مؤسسا   شريكا   07 بواسطة

متر من القماش والزركشسسسسة  0666نسسسسسج ما معدل  و نو   066 من خال الجمعية التعاونية  سملد     

من  إنهاق حنشسسسطتها  الذإ تم في و  7600 70 06تاريخ وحافظد سلى سسسسمعتها في السسسسوا حتى  يوميا  

الجوفية وكاند تديرل الدولة في منطقة كيبان حتى  ايالزغناحية حخرط ، كان منجم ال لسسسسسسسة ححد  رواد 

مؤسسسسسسة وذلك تحد اسسسم  هذا النشسساط،  7621تيبانك الذإ تأسسسس سام واصسس  بنك إي حينها 7601سام 

 ملي كورشون يكيبان س

وبدحد حنشطتها من كرومالرإ التركية المساهمة -شرا، تأسسد شركة  7620مرً حخرط في سام      

مادن وبيعها في الخارج كخاماد  بلدًحج  تشغي  خاماد الكروم في المنطقة القريبة من قرية جولمان في 

شسسركة شسسرا كرومالإ خام الكروم تحد اسسسم  ومعالجة، واصسسلد حنشسسطة إنتاج  7626في سام  كروم 

ل مج هذتم د  إيتيبانكتابعة للمديرية العامة لبنك جعلها مرتبطة و من خاللذاد المسسسؤولية المحدودً وذلك 

واسسستمرد اانشسسطة ،  7611العم  في سام  الذإ بدح Ferrokromمع مصسسنع  7600في سام  المنشسسأً



 

غيرد المؤسسسسسسسسة اسسسسمها باسسسسم   كروم-مؤسسسسسسسسة إيتيبانك شسسسرا كرومالرإ فيرروتحد اسسسسم  بعد الدمج

  7660في سام لشركة إيتيكروم المساهمة  المديرية العامة

ا النتشسار زراسة الك        وإنتاج العنب المناسب إلنتاج النبيذ سالي  ايالزغروم سلى نطاا واسسع في نظر 

  7600في سام  Tekelو من قب  إدارً ا  حكبينار حالي)في منطقة للنبيذ  ايالزغالجودً ، تم إنشاق مصنع 

 ايالزغتم تخصيص المصانع التي كاند بيد الدولة وهي مصنع  7661في السنواد التالية وفي سام      

ين حوفا حلت ايالزغلشسسركة المسسساهمة مصسسانع السسسكر التركية ، مصسسنع شسسركة للسسسكر التابع للمديرية العامة 

)حاليا  بالقرب من المنطقة الصناسيةو  7616التركية المساهمة لصناسة االسمند التي تم افتتاح  في سام 

وفي  7616في سام وتم اغالق  بعد ذلك   7600النواع اللحوم الذإ تم افتتاح  في سام  ايالزغومصنع 

اهمة لصناسة التركية المسشركة لال وس اد ال ائق التابع ل)سي رج و  ايالزغتم إنشاق مصنع سي رج   بلدً

  النتروجين والتي كاند تعم 

النظر سن المؤسسسسسساد الصسسناسية المذكورً حسالل ، فأن بعر الشسسركاد العاملة في مختلف  بصسسرف     

هي سلى  القديمة بالمدينة حماكن السكنفي ذلك الوقد والتي تم افتتاحها في  ايالزغال روع الصسناسية في 

 06 ،مسابك 2 ،ورشة خراطة  71 ،لألخشساب  متجرا   70 ،ورش لتصسلي  السسياراد 76 النحو التالي 

فسي ساق ورش  0 ،ورش إلصالي البطارياد  2، ورش إلصالي الرادياتير 1 ،ورشسة إصسالي متنوسة 

غرف  لج ومخزن  0، رش صسسسسسسناسة ال خار، ووحواني  و حوسية ماق عيد واختبار تج، ورشسسسسسساد وبالط

 معايير التصنيع لمن  يعم  مصنع ححذية باإللافة الى تبريد

تصسسسسسسسدير خاماد الكروم ان و ايالزغالكروم القليلة في العالم يقع داخ  حدود  مخازنحقيقسة حن ححد      

تم   ايالزغاقتصسسادية كبيرً لك  من اقتصسساد البالد والمنطقة والمسسستخرجة هنا دون معالجة كاند خسسسارً 

لتعوير هذل الخسسسسارً وبدح إنتاج  ،7611الذإ تم بناؤل في سام ،  إيتيبانك فيررو كرومتشسسسغي  مصسسسنع 

 الكربون الحديدإ العالي 

 تكاليف من خال ك الث شسسركاد تابعة  7606في سام كيبان القابلسسة  المسسساهمة شسسركةالتأسسسسسسد      

 المصادرً التي حص  سليها العديد من المواطنين بسبب سد كيبان 

الشسسسسسسسركة ’’وهسذل الشسسسسسسسركاد التي تقع سلى طريق المطار و سند مدخ  المدينة الصسسسسسسسناسية ، هي       

الشسسسسركة المسسسسساهمة كيبان القابلسسسسة ’’، ‘‘ها للصسسسسناساد البالسسسسستيكيةئالمسسسسساهمة كيبان القابلسسسسة وشسسسسركا

تم إجراق است ماراد حو  شركتين ‘‘ باكيرالر المحدودً ايالزغشركة  ’’و ‘‘انةها لصناسة الخرسئوشروكا

 من هذل الشركاد وتم تحديد احتياطي النحاس والبيريد للشركة ال ال ة 

الشسسركة المسسساهمة كيبان القابلسسة و شسسركائها لصسسناسة ’’ والشسسركاد التي تم انشسساؤها بعد ذلك هي ؛     

’’  ،‘‘الشسسسركة المسسسساهمة كيبان القابلسسسة و شسسسركائها للصسسسناساد الحديدية وال والذية’’، ‘‘ الجلد الصسسسافي



 

مة كيبان القابلسسسة الشسسسركة المسسسساه’’ و ‘‘ الشسسسركة المسسسساهمة كيبان القابلسسسة وشسسسركائها الصسسسناسية لل حم

 ‘‘ وشركائها للصناساد الكيميائية

 يالزغامن الوالسس  حن  تم إنشسساق العديد من المرافق الصسسناسية في فباسسست ناق شسسركة كيبان القابلسسة      

 توسسسسع صسسسناسةفي الواقع ، كان ظهور صسسناساد جديدً ححد مسسسساهماد سسسد كيبان في  خال  هذل ال ترً 

  ايالزغ

 

 ايالزغللصناعة في الوضع الحالي      

تم إنشسسساق مرافق صسسسناسية فأننا نرط ان   ايالزغللصسسسناسة في الولسسسع الحالي  ساما   إذا حجرينا تقييما       

المالسية ، مع است ناقاد  خال  ال ال ين ساما   ايالزغفي مملوكة اصسحاب المشساريع الخاصسة  كبيرً حقا  

اطق وبدحد سملية إنشسساق المن ايالزغمع اا ر االقتصسسادإ لسسسد كيبان ، تسسسارع التصسسنيع في وسسسط  قليلة 

 الصناسية المنظمة 

 7776بلغ سدد ااشسسخاص االستباريين واافراد المسسسجلين في غرفة التجارً والصسسناسة كان ي بينما     

الجديدً التي بدحد مع  للخروقادنتيجة   7601في سسام  2016، ارت ع هسذا العسدد إلى  7601في سسام 

في  يالزغاالحوافز الحكومية في النصف ال اني من ال مانينياد ، تم إنشاق المنطقة الصناسية المنظمة في 

 وتم تمهيد الطريق حمام االست ماراد الصناسية  7601سام 

حجزاق   2ن من والتي تتكو ايالزغفي شسركة حنشطتها في المنطقة الصناسية المنظمة  711تواصس       

إلى جانب مؤسسسسسسسسسساد تقرير  يبلغ سدد شسسسسركاد التصسسسسنيع الموجودً خارج المنطقة الصسسسسناسية المنظمة

جميع هذل الشركاد هي  شركة  216حوالي  وايالزغ)صسادر سن غرفة الصسناسة والتجارً في القدراد 

اإللافة حلف شسخص  ب 06شسركاد صسغيرً ومتوسسطة الحجم وتوفر فرص سم  مباشسرً لما يقرب من 

 1 وتواصسس  إنتاجها في ايالزغإلى ذلك ، تم إنشسساق  المنطقة الصسسناسية المنظمة للمنتجاد الحيوانية  في 

  حو  منطقة متخصصة في تركيا وتعتبر منشآد

؛ إنتاج الصسناساد الغذائية والصناساد القائمة سلى ااحجار  يكون بشسك  رئيسسي اإلنتاج الصسناسي     

المعدنية والتربة وصناسة المعادن الحديدية وغير الحديدية واا اث وصناسة المنتجاد الحرجية وصناسة 

 البالستيك والمنسوجاد والصب والصناساد التحويلية العامة 

و ورابطة مصسسسدرإ شسسسرا اانالسسسو  TIMسندما يتم فحص سسسسجالد جمعية المصسسسدرين ااتراك )     

(DAİB بينما تحت  الصسسسسين  دولة مختل ة  00ال تزا  تصسسسسدر إلى  ايالزغشسسسسركة في  07و ، يتبين حن

ورومسسانيسسا ونيجيريسسا والعراا ودو  االتحسساد ااوروبي والواليسساد المتحسسدً اامريكيسسة المرتبسسة ااولى في 

البالسسسسسسسستيك والمنتجاد الكيماوية ومواد البناق الصسسسسسسسادراد ، يأتي الكروم والرخام والصسسسسسسسب واا اث و

ي الت ايالزغإجمالي صادراد   كأك ر المواد تصديرا   وااغذية والمالبس والخلرواد وال واك  الطازجة



 

 76- م كوفيد  0606في سام  ايالزغمليون دوالر في فترً كار ة الزلزا  في  700هبطد إلى مستوط 

 مليون دوالر  266تالف السنواد ويتجاوز مستوط الذإ هز العالم بأسرل ، يختلف باخ

الذإ و ايالزغالمنطقة الصسناسية الصغيرً في مركز مكان سم  قيد التشسغي  في موقع  7611يوجد      

مواقع صسسسسسناسية صسسسسسغيرً في  باإللسسسسسافة الى 7601ال يزا  يتكون من  ال ة حجزاق وتم بناؤل في سام 

 سم  ن كام 016بسعة والمنطقة الصناسية الصغيرً الجديدً  وكاراكوتشان كوفانجيالر

ة ، وال سسسسسسسيما غرفة تجارً وصسسسسسسناسة واليال يزا  هناك العديد من الغرف والجمعياد المهنية في ال     

 واتحاد غرف الحرفيين ، التي تنظم االقتصاد والصناسة  ايالزغ

 

 

 

 

 

 

 

 ايالزغالمناطق الصناعية في 

المممحممممممممما مممة  سنة التأسيس المنطقة الصناعية

 )هكتار(

عممممما ن مممما مممم  

 العمل

المنطقة الصنننننننلصغة الصنننننن غ           

 المدينة

1967 - 1025 

 154 هكتلر  583 1987 المنطقة الصنلصغة المنظمة للتصنغع

المنطقننة الصنننننننننلصغننة المنظمننة للمنت ننل  

 الحغوانغة

 6 هكتلر 18,5 1997

النمننطقنننة الصننننننننننلصغنننة الصنننننن غ      

  و لن غالر

1999 - 102 

المنطقة الصنننننننلصغة الصنننننن غ    ال ديد  

 )أ تشل غ از(

2005 - 188 

  لنننتنننطنننويننن  ا صنننمنننل  اينننالز  ننن  ننن  

(İŞGEM) 

2007 - 26 



 

 60 هكتلر 80 2009 المدينة التقنغة   ا 

 15 - 2011 المنطقة الصنلصغة الص غ       غبلن

 ننلق  أر   )يغ  المنلق  الصنننننننلصغة 

 (منظمةال

1939-2015 - 327 

د البنغة التحتغة قغ - 2017 المنطقة الصنلصغة المنظمة تغكنو ل

 اإلنشلء

المندينة الصنننننننلصة المنظمة  الم تصننننننة 

 المعتمد صلى ال راصة تسمغنبلل

د البنغة التحتغة قغ - 2020

 اإلنشلء

 

 المناطق الصناعية التي في مرحلة المشروع

  كاراكوتشان ، بالو، كوفانجيال، حالجاكايا و حريجاك المنطقة الصناسية المنتظمة والمنتوسة في 

 .المدينة الصنلصة المنظمة  الم تصة بللتسمغن     لرا وتشلن 

 .المدينة الصنلصة المنظمة ال ذائغة    بلسكغل 

  ايالز المدينة الصنلصة المنظمة سغ ا          دينة. 

 

 

 اإلشاراد

 

 حدود الوالية
 حدود البلدً

 مركز الوالية
 مركز البلدً

 ش

 غ ش

 ج 



 

 تركيا ااربعة أطرافب ايالزغترتبط  هي مركز العبور لمنطقة شسسسسرا اانالسسسسو   ايالزغة والي النقل:

ان ، يتم مع بناق سسسد كيب وسسسائ  النق  بالسسسكك الحديدية والجوية  بالطرا السسسريعة الرئيسسسية ولديها حيلسسا  

 المجاورً لها بالعبّارً من بحيرً سد كيبان  بلداد الوالياد و ايالزغبعر مناطق  الذهاب الى

 

 

 

 

 

 

المددددن                         كيلومتر                                      المددددن                                      

 كيلومتر

ديسساربكر                                                                     177حلسسسسسسسنسسة                                  

717 

تونجلي                                                                      116حنقرً                                   

722 

اسسسسسسسستانبو                                                                   7600حنطاليا                                 

7007 

    موغال                                                                   700بينجو                                 

7207 

سسسسسسامسسسسسسون                                                                   7206حزمير                                 

001 

طرابزون                                                                     100كسسارس                                

161 

                         فسسان                                                   011قيصسسسسسسسرإ                              

010 

بورصسسسسسسسسا                                                                       767مالطيسسا                                

7716 

 

 



 

 ايالزغ اليةوسكان عدد  .31

 606 101 ايالزغيبلغ سدد سكان حيث  مقارنة بالعام السابق 2720بمقدار  ايالزغانخ ر سدد سكان 

  كنسسسسسبة مئوية  ى  حن 060066ذكر و  007 067 وينقسسسسسم هذا العدد الى  0606نسسسسمة حسسسسسب سام 

،  مربعا   كيلومترا   6272، التي تبلغ مسسسساحتها  ايالزغفي محافظة  نسسسساق  ٪02 16رجا  و  11٪ 06

سدد سسسكان   0/ كم 02 غايالزالك افة السسسكانية في  حإ ان نسسسمة لك  كيلومتر مربع 02يبلغ سدد سسسكانها 

يتم تقدير هذل البياناد  حيثنسسسسسسسمة حسسسسسسسب المعطياد التقديرية  001 106هو  0607في سام  ايالزغ

كان معلوماد اسداد سسيتم اإلسالن سن و  السسكانية بناق  سلى معدالد النمو السكاني في السنواد السابقة

  0600في بداية سام  0607لعام  ايالزغ

  

 القطاعي1 الهيكل 8

خاصسسسة مع إنشسسساق المنطقة و بمكانة مهمة في منطقة شسسسرا اانالسسسو  في مجا  الصسسسناسة ايالزغتتمتع 

ي ه المؤسسسسسسسساد الصسسسناسية الكبيرً الرئيسسسسية سدد المصسسسانع بشسسسك  سسسسريع  وازديارالصسسسناسية المنظمة 

البالط ، الصوف ، صناسة الدقيق ، الجلود ، السكر ، ااسمند ، زيد القطن ، خيوط القطن ، مصانع؛  

الحليب ، ااسالف ، النيتروجين ، السسوبر فوس اد ، الجير ، اانابيب البالستيكية ، تعبئة الغاز ، الورا 

، النسسيج ، المشسروباد الغازية ، الطباسة ، الرخام ، زيد سباد الشمس ، ااحذية ، اا اث ، الصابون ، 

 ناسي مذكورً حدنال المعداد الطبية ، إلخ  القطاساد في الهيك  الص

 

 قطاعاتال

 صناسة ااخشاب ومنتجاد ال لين واا اث -7

 صناسة انتاج الطاقة -0

 صناسة تعبئة الغاز -2

 صناسة ااغذية والمشروباد والتبغ -0

 صناسة الورا والمنتجاد الورقية والطباسة  -1

 الستيكالكيمياق والمنتجاد الكيماوية والبترو  وال حم والمطاط وصناسة الب -0

 صناسة مستحلراد التجمي  -1

 ومقالع الحجر مناجمال - 0

 تصنيع اآلالد -السلع المعدنية  -6

 صناسة المعادن -76

 والمنتجاد الغير معدنية والتي ال تصنيف لها في مكان آخرمنتجاد السيراميك والزجاج  -77



 

 صناسة النسيج والتريكو والمالبس والجلود -70

 صناسة البرمجياد -72

 

 يالزغالتسلسل الزمني ال

  ميزرافي سه  يسمى   ايالزغتأسيس  - 7020

 خربوطاامريكية من قب  اامريكيين في  مدرسةتأسسد ال - 7011

 حجي سزد باشا حيث تم بناؤل من الل بنمن قب  حاكم ال ترً سزد باشا تم بناق مسجد  - 7000

 من قب  الوالي حجي سزد باشا ايالزغفي  )بواسطة الحجرو تم بناق حو  مطبعة - 7000

رً سبد ال ت شسسسالعزيز  تكريما  لبادعمورً الباسسسسم  م تم تسسسسمية المدينة التي تم تأسسسسيسسسسها حدي ا   - 7001

 العزيز  وقد تمد اإلشارً إلي  باختصار باسم  العزيز  من قب  الناس 

 خربوطفي   رنسيينمن قب  ال  رنسيةال مدرسةتأسسد ال - 7006

 ةكوالي ايالزغإسادً تسجي   - 7016

 ايالزغبدح نشر جريدً معمورً العزيز في  - 7002

 ايالزغافتتاي فرع لبنك الزراساد في مركز  - 7006

 و خربوط ايالزغفي  لمانيينمن قب  اا لمانيةاا مدرسةتأسسد ال  - 7060

 للحرير ايالزغافتتاي مدرسة  - 7660

ر للحرير والغز   تم إحلار حنوا  النسيج من الوالياد المتحدً الشيكاردش تم إنشاق مصنع بي - 7667

 اامريكية في هذا التاريخ 

 ايالزغتم تأسيس غرفة التجارً والصناسة في  - 7606

 ايالزغان صا  سنجقي مالطيا و ديرسيم سن  - 7607

 ايالزغبدح نشر جريدً سطوً ملية في  - 7600

 ‘‘لل نون مكتب دار االدهام’’ تأسيس  - 7602

 ايالزغافتتاي مش ى اامرار العقلية و العصبية في  - 7601

 افتتاي جسر جولوشكور - 7626

 ) مستمرً حتى يومنا هذاو ايالزغبدح نشر جريدً توران في  - 7626

 قسسسسم الحرير لبعر تشسسسغي   تم للغز  والحرير ايالزغالشسسسركة التركية المسسسساهمة  تم تأسسسسيس - 7627

 الوقد

 وبدحد خدماتها ايالزغسد بلدية تأس - 7620

 ايالزغقدوم حو  قطار الى  -7620



 

ة من خال  تأسسسيس مؤسسسسسس تواصسس  حنشسسطة التعدين في المنطقة إيتيبانك كيبان سسسيمليمؤسسسسسسة  - 7621

 سم 

الذإ  وبدحد إنتاج وتصسسدير خام الكروم التركية المسسساهمةكرومالرإ  شسسراتأسسسسسسد شسسركة  - 7620

 /مادن مانيفي منطقة جول تستخرج 

 ايالزغتم تأسيس بورصة التجارً في  - 7620

لما يحمل  من معنا الوفرً والبركة  ولكي ‘‘ اازيك’’اطالا حتاتورك سلى مستودع الحبوب اسم  - 7621

 ايالزغتناسب الل ظ التركي وتصب  اسه  لل ظ تم استخدام 

 ايالزغقدوم حتاتورك الى  - 7621

 افتتاي جسر كومورهان - 7621

اسستمرار حنشسطة تخصسيب الكروم في المنطقة من خال  انشساق مؤسسسسة شرا كرومالرإ ذاد  - 7626

 المسؤولية المحدودً والتابعة للمديرية العامة لـ إيتيبانك

 اغرار سسكرية ايالزغبدح استخدام مطار  - 7606

يتم  زغايالفي ونية حو  شسسسسركة تعا تعاونية العزيز ال نية للغز  و النسسسسسيج والتي كاندإنشسسسساق  - 7600

   مؤسسا   شريكا   07 بواسطة حنشاؤها

 ايالزغفي  -مديرية التبغ والكحو  - tekelانشاق مؤسساد  - 7600

 ايالزغانشاق مصنع النبيذ في  - 7600

 تأسيس مديرية المنطقة ال امنة للطرا السريعة - 7616

 تم إنشاق مديرية حسما  الغاباد - 7617

 ايالزغتم انشاق مديرية بنك المحافظاد في  - 7612

 تم انشاق مديرية المنطقة ال امنة اسما  الميال - 7610

 ايالزغتم انشاق مصنع السكر في  - 7610

 ألسمند ل ايالزغ فاومصنع حلتيناإلنتاج في بدح  - 7616

 اغرار مدنية ايالزغبدح استخدام مطار  - 7606

 البدق بتشييد سد كيبان  - 7600

 انشاق جمعية سزد باشا لتتحو  الى جامع سزد باشا في يومنا هذا - 7600

 تم ولع حساس جامعة ال راد وذلك من خال  افتتاي مدرسة تقنية سالية - 7601

 سبور ايالزغتأسيس فريق  - 7601

 ‘‘الصناسية ايالزغجمعية ’’تأسيس  - 7601

 مكان سم  027بسعة  ايالزغافتتاي المنطقة الصناسية الصغيرً في  - 7601



 

 ايالزغبدح انتاج اللحوم المتنوسة في  - 7600

 ‘‘سلى طرا خربوط’’باسم مجلداد تم كتابت  من قب  إسحاا سونجور حوغلو  0نشر سم  من  - 7600

 ور وجغرافيةلصسسسسسسس حسة يتحسدث فيهسا سن  قسافسة ، الحيساً ال نية، العادد وال لك 7000ويتكون العمس  من 

 الوالية

 تم انشاق الشركة المساهمة كيبان القابلة بمساهة الشركاق التابعين - 7600

باكيرالرإ الصسسسسناسية المحدودً لل حم، صسسسسناسة الحديد وال والذ، الجلد  ايالزغانشسسسساق شسسسسركة  - 7606

 الصافي، الخرسانة والبالستيك وذلك لمن هيكلية كيبان القابلة

 بان كيسد تحد الماق بسبب بحيرً  اصي كور الذإ شتم بناق جسر جديد بدال  من جسر جولو - 7616

 )سي رج و بأنتاج ال وس اد ال ائق ايالزغبدح مصنع  - 7616

 بدح انتاج الكهرباق في سد كيبان - 7610

 ايالزغحقيم معرر الصناسة ااو  )معررو في  - 7612

 حيز االستخدام ايالزغملعب اتاتورك في دخو   - 7610

 متر  166حلف و  0د للخطوط الحديدية كأطو  جسر في تركيا بطو  يبلغ افتتاي جسر فرا - 7600

 بدح تشغي  ورشة فيرروكروم - 7611

 ايالزغتأسيس مصنع االسالف في  - 7611

 دخو  جسر كومورهان الذإ تم تأسيس  حدي ا  ، حيز الخدمة  - 7600

 ايالزغتأسيس المنطقة الصناسية المنظمة لإلنتاج في  - 7601

لتكون حو  منطقة صسسسناسية في  ايالزغانشسسساق منطقة صسسسناسية منظمة لمنتجاد الحيواناد في  - 7601

 تركيا تهتم بهذا المجا 

 تأسيس جمعية الصح يين فراد حافظاسي - 7600

 باسم امسياد هازار الشعريةتم تنظيم حو  نشاط  قافي دولي  - 7660

 ش حوغلوولع حجر حساس المركز ال قافي نور الدين حرديت - 7660

 Eوقناً  02بدح بث قناً  - 7660

 مكان سم  016انشاق المنطقة الصناسية الجديدً في حكتشاكيراز بسعة  - 7661

 ايالزغفي تم سقد االجتماع االقتصادإ ااو   - 0667

 ايالزغبدح سباقاد الخيو  في ملمار  - 0660

 في الجريدً الرسمية ايالزغنشر خبر قرار تأسيس تيكنوكند  - 0661

 ايالزغدخو  مدرج جديد في الخدمة لمن مطار  - 0666

 ايالزغبدح استخدام الغاز الطبيعي في  - 0666



 

 بتقديم خدمات  ايالزغبدح المبنى الجديد لغرفة التجارً والصناسة في  - 0670

 إلى مطار بهيكل  ال ائق الجديد ومباني  ايالزغتم تحوي  مطار  - 0670

 ايالزغبدق خدماد مديرية الجمارك في المنطقة الصناسية المنظمة في  - 0672

 دخو  المركز ال قافي نور الدين حرديتش حوغلو حيز الخدمة - 0672

 ايالزغفي تم سقد مؤتمر التنمية ااو   - 0670

 وايالزغبدح اسما  تأسيس تيكونوفا )المنطقة الصناسية المنظمة ال انية في  - 0670

 ايالزغافتتاي مديرية معهد المعايير التركي في  - 0676

 يناير 00درجاد بتاريخ  0 0كار ة زلزا  بقوً  ايالزغساشد  - 0606

 للمعارر والمؤتمراد ايالزغالبدق بانشاق مركز  - 0606

 بدح حسما  تأسيس المنطقة الصناسية المنظمة ذاد اختصاص التمسين المعتمد سلى الزراسة - 0606

   مصنع الطاقة متعدد المساهمين حيز الخدمةدخو - 0607

 

 ايالزغالشكل العام لـ 

 سنة ايالزغ المؤشر

 

 المصدر

 

 587.960 سدد سكان الوالية
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 21الوالية الـ  تركياوفي  ترتيب الحجم السكان )
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 0.70 سكان تركياوالترتيب في نسبة السكان )
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 0.53-% سرسة زيادً السكان
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 توزع سكان الوالية حسب الجنس
 291.461ذكر    

 296.499حن ى    

202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

واحد الك افة السسسسسسكانية )سدد ااشسسسسسخاص لك  

 كيلومتر مربعو
202 0/ كم 02

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي



 

 السكان حسب المناطقسدد 

 440.513   مركز المدينة

 2.556   آغين

 6.076   أالجاكايا

 14.302  أريجاك 

 12.508   باسكيل

 28.434   كاراكوتشان

 6.546   كيبان

 39.793   كوفانجيالر

 10.329  مادن

 18.754  بالو

 8.149   سيفرجه

202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 الديموغرافيا

 00210  مهاجرين منها 

 26710  مهاجرين إليها 

الهجرً الصسسسسسسسافي   سسسسسسسسرسسسة

 باالف 11 6

201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 كم مربع  9.313 مساحة الوالية )بما في ذلك البحيرادو
201

8 
 ايالزغوالية 

 كم  887,5 مجموع الخط الساحلي
201

9 

مديرية البيئة والغاباد 

 في الوالية

 متر 1.067 ارت اع الوالية
201

8 
 ايالزغوالية 

 جيد 07-6قيمة القياس   قيمة جودً الهواق
201

9 

السسسمسسسسديسسسريسسسسة السسسعسسسسام 

 لالرصاد الجوية

 11 المركزيةو بلداد)بما في ذلك ال بلدادسدد ال
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 550 سدد القرط
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 20 سدد البلدياد
202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 )الناتج المحلي اإلجماليو شخصالدخ  لك  

 $ 6.674    ايالزغ

 12.000)متوسسسسسسط تركيا   

 و$

201

5-

201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 والية 07لمن  26الـ  تصنيف التنمية االقتصادية واالجتماسية
201

4 
 وزارً التنمية

 والية 07لمن  00الـ  (İGE) د واليامستوط تنمية ال
201

2 
 وزارً التنمية



 

 78 % معد  التحلر
201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 والقرط نمعدالد سكان المد

السذين يعيشسسسسسسسون في المسسدينسسة  

10٪ 

النسسساس السسسذين يعيشسسسسسسسون في 

 ٪00القرط  

201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 والية 07لمن  76الـ  الوالياد التي يمكن العيش فيهاتصنيف 
201

8 
FORBES 

 .والية 07لمن  10الـ  واليادترتيب مؤشر الحياً في ال
201

5 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

  والية 07لمن  10الـ  للمعاقينالصديقة  واليادتصنيف ال
201

7 

المجلسسسسة ااكسسسساديميسسسسة 

 للدراساد االجتماسية

 والية 07لمن  20الـ  الترتيب التنافسي
201

8 

هيئة بحوث المنافسسسسسة 

 الدولية

فوا لمن حسمسسسارهم معسسد  القراقً والكتسسسابسسسة )

 +و71
% 95.71 

201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 سدد الطالب

مرحلسسة مسسا قبسس  المسسدرسسسسسسسسة ، 

  االبتسسسدائي ، التعليم ال سسسانوإ

 660 710المجموع  

201

7 

مسسسسديسريسسسسة التعليم في 

 الوالية

 47.263 سدد طالب جامعة ال راد
201

8 
 رئاسة جامعة ال راد

سسدد حسلسسسسسسساق الهئيسة التدريسسسسسسسسية في جامعة 

 ال راد
1846 

201

8 
 ال راد رئاسة جامعة

 11 سدد المشافي في الوالية
201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 2761 سدد اسرً المش ى
201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

العدد اإلجمالي السسسسرً المشسسس ى لك  مائة حلف 

 شخص
473 

201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 509 سدد المدارس في التعليم الرسمي
201

7 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 هكتار 286.044 الزراسية توافر اارالي
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 هكتار 186.424 التي تم تشغيلها إجمالي المساحة الزراسية
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 هكتار 104.530 رويةاارر الممساحة 
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية



 

 هكتار 170.318 حصو  الغاباد
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 هكتار 67.138 إجمالي ااسط  المائية
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

سدد المزارسين المسسسسسجلين لدط نظام تسسسسسجي  

 وÇKS) المزارسين
15.598 

201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 1.063.916 مساحة اارر المزروسة )ديكارو
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 452.814 المساحاد التي لم تزرع لمدً سنة )ديكارو
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 69.088 مساحة الخلرواد )ديكارو
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 278.300 مساحة ال واك  )ديكارو
201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 بالواليةوالغاباد 

بسساتسساد الزينسسة مسسسسسسسسساحسسة اامسساكن المرزوع بن

 )ديكارو
121 

201

8 

مسسسسديسسريسسسسة السسزراسسسسسة 

 والغاباد بالوالية

 إجمالي االست ماراد العامة

 060مليون  200  2016

 ليرً تركية

 160مليون  206  2017

 ليرً تركية

 600مليون  022  2018

 ليرً تركية

201

8 

دائرً االسسسسسسسستراتيجيسسة 

 الرئاسسسسسسسسيةوالميزانية 

 التركية

 ايالزغاجمالي ودائع 

 162مليون  106مليسسسار  5

 حلف ليرً تركية

 ووالية 07في  20)المرتبة 

201

7 
 جمعية البنوك التركية

 االسترار سليهاسدد ال واتير التي تم 
 07لمن  06)الـسسسسس   3037

 واليةو

201

7 
 جمعية البنوك التركية

 شيك  3215 بدون مقاب  سدد الشيكاد التي تم إجراؤها
201

7 
 جمعية البنوك التركية

 54 سدد حفرع البنوك الموجودً في الوالية
201

9 
 جمعية البنوك التركية

 توزع القرور حسب الوالياد
 076مليون  600مليسسسار  8

 حلف ليرً تركية

201

9 
 جمعية البنوك التركية

 ليرً تركية 017حالف و  6 شخصالودائع لك  متوسط 
201

9 
 البنوك التركيةجمعية 



 

 إجمالي اللريبة المحسوبة
لسسسيسسسرً   1.708.562.646

 تركية

201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

 .للمحاسبة

 والية 07لمن  00الـ   الترتيب حسب اجمالي اللريبة المحسوبة
201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

 .للمحاسبة

 28.106 ينالنشط ينسدد المسؤولي
201

7 
 ايالزغمكتب إيراداد 

 9,3 % وTRB1 والياد)معد  البطالة 
201

6 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

سسسدد حمسساكن العمسس  )توظيف الموظ ين المؤمن 

 سليهمو
8.012 

201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

لمؤسسسسسسسسسسة اللسسسسمان 

 االجتماسي

-7a / 4-1b / 4-0إجمالي التأمين النشسسسط )

1cو 
128.997 

201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

لمؤسسسسسسسسسسة اللسسسسمان 

 االجتماسي

لصسسسندوا المعاشسسساد التقاسدية العدد اإلجمالي 

المسسسسسسسسجسس  )اإلسسساقسسة ، الشسسسسسسسيخوخسسة ، متلقو 

 مخصصاد الوفاًو

49.881 
201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

لمؤسسسسسسسسسسة اللسسسسمان 

 االجتماسي

 سربة 123.387 واليةفي ال المركبادإجمالي 
201

9 
 مديرية شرطة الوالية

 المجتمع المدني

 120سدد الجمعياد  

  جمعيسسسادسسسسدد حسلسسسسسسسسساق ال

00 100 

201

9 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

لسسعسسالقسسسساد السسمسسجسستسسمسسع 

 المدني

 118  سدد المالسب الريالية
201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

 للخدماد الريالية

 32.160 سدد الرياليين النشطين
201

8 

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

 للخدماد الريالية

سدد ااشسسسسسسخاص الذين يتلقون المسسسسسسساسدً من 

 مؤسسة المساسدً االجتماسية والتلامن
138.819 

201

4 
 ايالزغوالية 

رير لتقا وفقا   الصسسناسية المنتجة سدد الشسسركاد

 القدراد
308 

201

9 

غرفة تجارً وصناسة 

 ايالزغ

سدد المصنّعين الحاصلين سلى شهادً التسجي  

 الصناسي
392 

201

8 

مسسديريسسة الصسسسسسسسنسساسسسة 

 ةيوالوالتكنولوجيا بال



 

وسدد الشركاد  الواليةالمناطق الصسناسية في 

 المناطق هذل في

 المنطقة الصناسية المنظمة

 710  لالنتاج

المنطقة الصسسسسناسية المنظمة 

 1للمنتجاد الحيوانية  

 10مركز تطوير ااسما   

 06تكنوكند  

المنطقة الصسناسية الصغيرً 

 7601  ميركيد

المنطقة الصسناسية الصغيرً 

 700  في حكتشاكيراز

المنطقة الصسناسية الصغيرً 

 00  في كاراكوتشان 

المنطقة الصسناسية الصغيرً 

 760  في كوفانجيالر

المنطقة الصسناسية الصغيرً 

 71  في كيبان

 

 

201

9 

 

 

غرفة تجارً وصناسة 

 ايالزغ

 67 واليةسدد الشركاد المصدرً في ال
202

0 

رابطة مصدرإ شرا 

 اانالو 

واليسسسسة مسن حيسسسسث  0بسيسن  ايسالزغتسرتسيسسسسب 

 الصادراد
50 

202

0 

جمعيسسة المصسسسسسسسسدرين 

 ااتراك

 اجمالي الصاداراد

مسسلسسيون  106 716  2015

 دوالر

مسسلسسيون  000 010  2016

 دوالر

مسسلسسيون  160 207  2017

 دوالر

مسسلسسيون  071 006  2018

 دوالر

مسسلسسيسسون  072200  2019

 دوالر

مسسلسسيون  701 700  2020

 دوالر

202

0 

جمعيسسة المصسسسسسسسسدرين 

 ااتراك

 اجمالي الوارداد

مسسسلسسسيسسسون  070 76  2015

 دوالر

مسسسلسسسيسسسون  760 01  2016

 دوالر

202

0 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي



 

مسسسلسسسيسسسون  060 16  2017

 دوالر

مسسسلسسسيسسسون  000 00  2018

 دوالر

مسسسلسسسيسسسون  700 00  2019

 دوالر

مسسسلسسسيسسسون  010 00  2020

 دوالر

 اسداد السياي

  لسسسسسسمسسسسسسحسسسسسسلسسسسسسيالسسسسسسوافسسسسسسد ا

710 270 166 

 2600  الوافد ااجنبي 

201

8 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

السياحي وشهادً سدد المنشسآد ذاد االست مار 

 االسما 
21 

202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 ال نادا فيسدد الغرف وااسّرً 
السسسسسسسسرير   7060السغرفسسسسة  

0200 

202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 1 سدد المتاحف
202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 9 سدد قاساد السينما
202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 270  ابتةسدد ااصو  ال قافية ال
202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 2 سدد قاسة المسري
202

0 

وزارً السسسسس سسسسسقسسسسسافسسسسسة 

 والسياحة

 واليةتوزيع الشركاد في ال

 2667شركة محدودً  

 0270الشخص الحقيقي  

 110شركة   

 716التعاونية  

ااسمسسسا  التجسسساريسسسة ااخرط  

70 

 0الشركة الجماسية  

المؤسسة االقتصادية للمؤسسة  

2 

المؤسسسة االقتصادية للجمعية  

2 

 7حخرط  

 

 73.3المجموع: 

202

0 

غرفة تجارً وصناسة 

 ايالزغ



 

 بلدادتوزيع الشركاد في ال

 0116  ركزالم

 71  جاكاياحال

 71اك  جحري

 06  حغين

 27   يباسك

 706كاراكوتشان  

 012كوفانجيالر  

 01كيبان  

 06  ادنم

 16بالو  

 00  ج سي ر

 1001المجموع 

202

0 

غرفة تجارً وصناسة 

 ايالزغ

 ايالزغتجارً في سدد حسلاق بورصة ال
        إجسسمسسسسالسسي سسسسسدد ااسلسسسسسسسسسساق

127 

201

9 
 ً  ايالزغبورصة تجار

 مهنيين و التجارسدد غرف ال
                                                

31 

201

9 

اتحسساد غرف المهنيين 

 والحرفيين

المهنيين  اجمسسالي ااسلسسسسسسسساق التسسابعين لغرفسسة

 والتجار

                                         

14.802 

201

9 

اتحسساد غرف المهنيين 

 والحرفيين

 ايالزغقدمة من حوافز م

 محليسسة المطبقسسة فيالحوافز ال

 0المنطقة 

)االسسسسسسسست مسساراد في المنطقسسة 

من المنطقسسسة السسسسسسسسسسسادسسسسسسسسسسسة 

 والصناسية المنظمة

201

7 
 وزارً التنمية

 الصناسيةبياناد الملكية 

 1البيان الجغرافي  

 000الماركة  

 70براقاد االختراع  

 1نموذج المن عة  

 7التصميم  

201

7 

 مسسسسسعسسسسسهسسسسسد بسسسسسراقاد

 التركي االختراع

 مؤسسة صناسية كبيرً 500
 مسسسسسسسنشسسسسسسسسسسسسسآد  166 حو 

 روكرومرفي

201

9 
İSO 



 

 وافزإحصائياد شهاداد الح

2015  

 00سدد الو ائق الصادرً  

 مليون 160إجمالي اإليداع  

 266العمالة المتوقعة  

 

2016  

 10سدد الو ائق الصادرً  

 مليون 760إجمالي اإليداع  

 260العمالة المتوقعة  

 

2017  

 700سدد الو ائق الصادرً  

 مليون 160إجمالي اإليداع  

 660العمالة المتوقعة  

 

2018  

 07سدد الو ائق الصادرً  

 مليون 020إجمالي اإليداع  

 0221وقعة  العمالة المت

201

8 

 وزارً االقتصاد

السمسسسسديسريسسسسة العسسسسامسسسسة 

 لتطبيق الحوافز

 ايالزغإحصائياد اإلسكان في 
 06160سدد المباني  

 206 710سدد المساكن  

201

8 
 ايالزغبلدية 

 إحصاقاد استخدام الميال

سسسسسدد مشسسسسسسسستسسركسسي السسمسسيسسسسال  

710 007 666 

 مبلغ االستخدام السنوإ للميال 

                              

 3م 666 161 0

201

8 
 ايالزغبلدية 

 وياستهالك الطاقة )ميجاواد ساسعدالد م

 011610  مسكنال

 706010تجارإ  

 060000  صناسي

 00711الرإ الزراسي  

201

8 

مسسعسسهسسسسد اإلحصسسسسسسسسسساق 

 التركي

 استخدام الغاز الطبيعي

 706،616سدد المشتركين  

 700060سدد المستخدمين  

 710الكميسسة المسسسسسسسستخسسدمسسة  

 مليون )متر مكعب قياسيو

201

8 

ركة اكصا للغاز في ش

 ايالزغ

 تواص ال -االتصاالد 

مسسسسسسسستسخسسسسدم الخط ال سسسسابسسسسد  

060 120 

 ADSL   48712  مستخدم

201

5 

مسديرية االتصسسسسسسساالد 

 في الوالية



 

 4 سدد الجرائد اليومية
202

0 
 ايالزغوالية 

 2 البث التل زيوني قنواد سدد
202

0 
 ايالزغوالية 

لقمر ا القنواد التل زيوني التي تبسسث سلىسسسدد 

 الصناسي
2 

202

0 
 ايالزغوالية 

 13 بثالراديو التي تسدد إذاساد 
202

0 
 ايالزغوالية 

 

 

 

 

 ايالزغغرفة تجارة وصناعة 

من حقسدم وحسرا الغرف في بلدنا ، وتاريخ إنشسسسسسسسائها هو سام  ايالزغتعتبر غرفسة التجسارً والصسسسسسسسنساسسة 

7000  

، وهي من حوائ  الغرف التي تم تأسيسها في بلدنا ، خدماتها دون  ايالزغواصسلد غرفة تجارً وصناسة 

ا سلى حنها رائدً الرحإ في المجتمع  ساما   706انقطاع سلى مدار   المالية وكان ي نظر إليها دائم 

لدينا جمعية مؤل ة كما ان  سلسسو نشسسط  1166مجموسة مهنية في غرفتنا وتلسسم ما يقرب من  70هناك 

  شخصا   77ومجلس إدارً من  شخصا   00من 

 من حسمالنا المسجلة في غرفتنا هي شركاد سائلية تتمتع بولع الشركاد الصغيرً والمتوسطة  66٪ 

ة تحوي  مبنى الخدماد الخاص بغرفتنا إلى مركز تم إنشسسسسسسساق مبسادراد وبنى تحتيسة مهمة في نطاا سملي

 تنا ؛واليتجارإ ل

 لالست مار ، ايالزغإف كي حإ مكتب  -

 ايالزغو في KOSGEB) مديرية تنمية ودسم المنشآد الصغيرً والمتوسطة -

 ، ايالزغفي والية مديرية معهد المعايير التركية  -

 المنطقة الصناسية المنظمة تيكنوفامديرية  -



 

 المتخصصةالمنطقة الصناسية والزراسية المنظمة ومديرية  -

 ايالزغفي  م   رابطة مصدرإ شرا اانالو م -

 مركز التحكيم والوساطة -

 واالست مار والرقابة اريعمكتب المش -

 وسالم ااسما   في واليتناللتجارً اإللكترونية  ايالزغ  Hepsiburadaوحدً تقديم خدماد -

  تنا وسالم ااسماوالياامانة العامة لدينا ، يتم تقديم الخدمة إلى  هيكس داخس    في غرفتنسا فردا   01لسدينسا 

 من صلة  وحداد دارية 1 من خال 

سندما ننظر إلى توزيع المؤسسسساد في الصسناسة التحويلية في تقارير سعة الغرفة ، يأتي الطعام والرخام 

منسسوجاد وغيرها من الصسسناساد التحويلية في المرتبة واا اث واآلالد والصسب والبالسسستيك والبناق وال

 ااولى 

 

 تصنيع لديها تقرير سعة شركة  066هنالك حوالي 

من شسسركاتنا التي تتخذ من  00، لوحظ حن  0606و لعام TIMفي سسسجالد جمعية المصسسدرين ااتراك )

في سام  COVID-19 حالةمقرا  لهسا تقوم بالتصسسسسسسسدير  سلى الرغم من ك  سسسسسسسسلبياد الزلزا  و ايالزغ

 حلف دوالر حمريكي  200مليون و  701تنا والي، بلغ إجمالي صادراد  0606

بينما و دولة مختل ة 11بينما تحت  الصسين المرتبة ااولى في الصسادراد ، فأننا نصدر إلى ما يقرب من 

ة الرخام واا اث ومنتجاد الغاباد وتربي واليتنا فأنيحت  ال والذ )الكرومو المرتبة ااولى في تصسسسسسسسدير 

يأتي بعدل كأك ر  ااحياق المائية وااغذية واا اث والصسسسسسسب والمالبس الجاهزً وااسسسسسسسمند ومواد البناق

  مانصدرل

  تم تحقيق الصسسسادراد التي ٪21حوالي  0606، بلغ انخ ار الصسسسادراد في سام  0676مقارنة بعام 

ومن المتوقع حن  0607ن العام السسسابق في الشسسهرين ااولين من سام تمد في ااشسسهر الخمسسسة ااولى م

 مليون دوالر في نهاية العام  266يص  إجمالي الصادراد إلى 

ويظهر في السجالد القديمة حن  في القرنين ال امن  ا  تنا إلى سنواد قديمة جدوالييعود المالي الصناسي ل

والحرير وال واك  المج  ة إلى إيران والدو  المجاورً تم تصدير الجلود  خربوط سشر والتاسع سشر في 

 ااخرط وخاصة إلى الوالياد المتحدً وروسيا 



 

سد التي تأسفي يومنا هذا واكتسسبد االسست ماراد الصسناسية زخما  جديدا  مع المنطقة الصسناسية المنظمة 

 ة الحيواناد التي يعتمد اقتصادها بشك  كبير سلى الزراسة وتربي ايالزغفي  7601في سام 

 00  مرً حخرط ، هناك ايالزغالمنطقة الصسسناسية المنظمة لإلنتاج في من حسمالنا تنتج في  721حوالي 

 تنا واليوالتي تن ذ سملياد البحث والتطوير واإلنتاج المبتكر في  تيكنوكندشركة في 

قع صسسناسية صسسغيرً موا 1 بلداد من خال إلى جنب مع ال جنبا   ايالزغتشسسكلد التجمعاد الصسسناسية في 

  والمنطقة الصناسية المنظمة للمنتجاد الحيوانية مركز تطوير ااسما مختل ة ، 

الجما  الطبيعي ، إمكاناد السياحة ، الموارد تحد اارر ، القوط  إن الخل ية التاريخية الغنية لمدينتنا ،

والمواقع الصسسناسية المتقدمة تجذب العاملة المدربة ، الجامعة ، الموقع الجغرافي السسسياسسسي ومرافق النق  

 االنتبال باستبارها نقاط القوً في المدينة 

، بدحد غرفتنا حقبة جديدً وحنشسسسسسأد  مشسسسسسروع الرؤية  0670حبري   7بعد االنتخاباد التي حجريد في 

مع جميع حصحاب المصلحة في المحافظة باسم  الكتاب  رحإ العام و  وشاركت  مع الإلزيغاإلسستراتيجية 

  المدينة حمر  لتنمية وتطويراا

لمن نظام استماد  في وقد قصير جدا   Bإلى ال ئة  Cالهدف الجديد لغرفتنا ، التي تمد ترقيتها من ال ئة 

مع ك  مشسساريع الرؤية هذل وإنتاج  Aالتحاد الغرف وبورصسساد السسسلع في تركيا ، هو االرتقاق إلى ال ئة 

 حسلائنا تنا و واليخدماد حك ر استباقية ل

ب لسسسسسسس  الجهود المخلصسسسسسسسة من قبسس  جمعيسسة الغرفسسة ومجلس اإلدارً واللجسسان المهنيسسة والمهنيين وجميع 

تنا وحصسحاب المصلحة لدينا ، تم البدق في حسما  مهمة ذاد حهمية وقيمة والبالمؤسسسساد والمنظماد في 

ة ها وقد تم اتخاذ خطواد مهمنمرفيسلى الرغم من ااوقاد الصعبة للغاية التي كنا  ايالزغباسم تاريخية 

 للغاية في معظمها 

ى تنا ، جلب مواردها إلواليبعر حسمسالنسا من حجس  التنميسة والتنمية االجتماسية وال قافية واالقتصسسسسسسسادية ل

إلى  يةوالمنع البطالة والهجرً ، جع  التجارً مسسسسسسستدامة وتحوي  ال االقتصسسسسسساد ، توفير التنمية الري ية ،

 كما يلي  هي جاذبمركز إقليمي 

 إنشاق التعاونياد والنقاباد 

  مؤتمرادللمعارر وال ايالزغمركز 

 المواقع الصناسية القطاسية المتخصصة 

 دراساد صناسة الدفاع 



 

 ( وايالزغالمنطقة الصناسية المنظمة ال انية في تكنوفا 

  سيرا والسياحة الجيولوجيةالمنطقة الصناسية المنظمة 

  التسمين الزراسي المنطقة الصناسية المنظمة المعتمدً سلى 

  دودً القزمشروع 

  كاراكوتشان -بالو  –المنطقة الصناسية المنظمة المختلطة كوفانجيالر 

 دراساد سن المنتجاد ذاد العالماد الجغرافية 

 دراساد في فن الطهي والسياحة 

 ًوادإ المنسوجاد والمشاريع االست مارية الجديد 

  و  تطوير ااسما مركزTEKNOKENT 

 مشروع مركز تسريع التجارً الخارجية 

 مشاريع االتحاد ااوروبي 

مبادرً  016يغطي ما مجموس  فأن  الذإ حسدت  غرفتنا  0670/0607في تقرير الممارساد الجيدً 

 الرؤية المستقبلية للمدينة بنهج شام   حو  رئيسيا   سنوانا   07ومنظمة تحد 

 

 ايالزغفي عدد األعضاء حسب المجموعات المهنية لغرفة التجارة والصناعة 

 رقم 

 المجموعة

 

 المجموعة المهنية

الدددددددددددعددددددددددددد 

اإلجددددمددددالدددددي 

 لألعضاء

 - PVC -البالستيك  -الح ر  -الصسب  -الرخام  -التعدين  -حنظمة الصسناسيين  1

 حنظمة الطاقة الشمسية والتدفئة والتبريد وحنظمة تصنيع حخرط  –مصعد 
595 

 -الدواجن  -صسسسسيد ااسسسسسماك  -ااسالف  -اللحوم ومنتجاتها  -الحيواناد الحية  2

 الخدماد البيطرية  -منتجاد الحليب والجبن  -الجلود  -النح  
389 

 239 مواد ريالية  -حقمشة  - خيوط -منسوجاد  -جلود  -ححذية  -مالبس  -حزياق  3

صسسسسسيانة  -حجهزً منزلية كهربائية  -سسسسسسلع اسسسسسستهالكية معمرً  -ح اث  -سسسسسسجاد  4

 تصنيع الكراسي والمقاسد  -غسي  السجاد  -وإصالي حجهزً منزلية 
207 



 

 وكاالد-صور-هدايا-سلع-كتاب قرطاسية-جريدً-اتصاالد-كمبيوتر-مجوهراد 5

 حسلحةذخيرً -ادواد موسيقية-اسالن
448 

 -ال واكسس  والخلسسسسسسسرواد  -زراسسسة الحبوب ومنتجسساتهسسا الزراسيسسة ومعسسالجتهسسا  6

 -الزهور  –صسسسسسناسة النشسسسسسا  -صسسسسسناسة الحبوب المطحونة  -الحبوب بالجملة 

 تجارً ااسمدً

420 

 –زيد  -وقود  -صسسيانة وإصسسالي المركباد  -قطع غيار السسسياراد وملحقاتها  7

 م الخشبي بائعو ال ح -حسطواناد الغاز 
445 

معالجة  -مواد كهربائية  -مواد بناق  -طوب  -كت   -خرسسسسسسسساناد  -مواد البناق  8

 تشكي  سلى البارد  -خرسانة جاهزً  -ربط  -ااشجار 
446 

 425 تأجير السياراد  -المستودساد  -التخزين  -خدماد النق   9

حنشسسسسسطة  -مدنية جيولوجيا وهندسسسسسسة  -كهرباق  -خريطة  -مخطط  -مشسسسسسروع  10

 .مناظر طبيعية وحنشطة هندسية حخرط -اإلسكان وتشييد حماكن العم   -هندسية 
400 

 -اني إسادً بناق المب -تشسييد جميع حنواع المباني لألغرار السكنية حو الليافة  11

 إنشاق المشاريع الكهربائية  -إنشاق الطرا السريعة 
1890 

ع تصسسسسسسسني -تجارً الجملة والتجزئة  -والتبغ المشسسسسسسسروباد  -المنتجساد الغذائية  12

يال الم -النبيذ  -المل   -الصسسسسلصسسسسة  -التواب   -المخبوزاد ومنتجاد المعجناد 

-الكاكاو -الشسسسسساإ  -القهوً  -المشسسسسسروباد الكحولية وغير الكحولية  -المعدنية 

 تصنيع وجباد جاهزً  -تجارً الجملة والتجزئة في التواب  

509 

طب  -خدماد المستش ياد  -المنتجاد الصيدالنية  -الطبية والصحية المنتجاد  13

التصسسسوير التشسسسخيصسسسي وغيرها من خدماد  -المختبراد البصسسسرية  -ااسسسسنان 

  مستحلراد التجمي-كولونيا -العطور  -العناية الشسخصية  -الصسحة البشسرية 

 منتجاد التنظيف  -

256 

 -اامن  -التنظيف  -التعليم  -التأمين  -المؤسسسسسسسسسسسسسسسساد المصسسسسسسسرفيسة والمساليسة  14

ز طعام جاه -مطعم  -فندا  -الشركاد القابلة -مكاتب الصرافة -االستشاراد 
596 



 

 الصيانة واإلصالي -اسما  البيئة  –سسينما وسسجالد صسوتية للنشر  -فطور  -

 .والخياطة

 7265 المجموع 

 


