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مواد البناء
يعتبر التشييد أحد القطاعات الرئيسية في تركيا ،حيث يعد أحد أهم محركات االستثمارات الخاصة والعامة في تركيا .ونتيجة
لإلصالحات االقتصادية ،أنشأت تركيا صناعة بناء كبيرة وقوية في وقت قصير .واليوم ،فإن شركات البناء والهندسة التركية
قادرة على تصميم وإنشاء وبناء وتشغيل جميع أنواع المشروعات المدنية والصناعية تقريبا مثل السدود ومحطات توليد الطاقة
الكهرومائية والحرارية والمنشآت الصناعية والمطارات والموانئ وخطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي الكبيرة ومصانع
األسمدة والمجمعات البتروكيماوية ومصافي النفط والطرق السريعة واألنفاق والجسور ومشروعات اإلسكان الكبيرة والفنادق
وجميع أنواع المباني المتطورة .ومع وجود حوالي  9000مشروعا ،حقق المقاولون األتراك حجم عمل تتجاوز قيمته 338.6
مليار دوالر أمريكي في  2016في  114دولة أجنبية موزعة على أربع قارات.
مفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والتسليم في الوقت المحدد واالستجابة السريعة والجودة العالية واستخدام العمالة والسلع التركية ذات
األسعارال معقولة عالوة على المعدات ومواد البناء ذات المعايير الدولية مكنت قطاع البناء التركي من التنافس مع العالم.
تركيا هي منتج رئيسي لمواد البناء األساسية مثل االسمنت وصلب البناء واألخشاب والطوب والبي في سي والبولي ايثلين
والزجاج وبالط السيراميك واألدوات الصحية ،كونها قوية وتنافسية بصفة خاصة في إنتاج صلب البناء واألسمنت والسيراميك
والمنتجات الزجاجية.

مواد البناء األساسية
الحديد والصلب
تمتلك تركيا صناعة حديد وصلب ضخمة والتي تنتج المدخالت الرئيسية لصناعة البناء .ارتفع إنتاج الصلب في تركيا حيث بلغ
 31.5مليون طن في عام  .2015ويعمل أكثر من  35.000شخص في هذا القطاع.
وتم تصدير  6.3مليار طن من المنتجات التي تباع بالطول في عام  2015واألسواق الرئيسية لهذه المنتجات هي اإلمارات
العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.
تنتج تركيا أنواعا مختلفة من أنابيب الحديد والصلب  /تجهيزات األنابيب .بلغت صادرات تركيا من أنابيب الحديد والصلب /
تجهيزات األنابيب  1.4مليار دوالر أمريكي في عام  .2015وأسواقها الرئيسية هي الواليات المتحدة األمريكية والعراق
والمملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا.

األسمنت
يتم إنتاج األسمنت ،والذي يعد مادة رئيسية من مواد البناء ،من قبل  67مصنعا لألسمنت في تركيا.
 19منها هي وحدات طحن والباقي وحدات متكاملة .وبعد برنامج الخصخصة ،تسارعت وتيرة التوسع في القدرات
واالستثمارات في التكنولوجيا في هذا القطاع .ولقد رفعت هذه التطورات اإليجابية جودة األسمنت حتى وصلت إلى المعايير
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العالمية .في عام  ،2015حصدت تركيا المركز الخامس في تصدير األسمنت في العالم .وفي عام  ،2014حققت صناعة
األسمنت التركية إنتاجا سنويا بلغ  71.2مليون طن .توفر صناعة األسمنت التركية العمالة ألكثر من  16ألف موظف .وفي عام
 ،2015كانت األسواق الرئيسية لتصدير األسمنت التركي هي سوريا وليبيا والواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل.

األحجار الطبيعية
يبلغ إجمالي االحتياطي المحتمل للرخام في تركيا  5،1مليار متر مكعب  13،9 -مليون طن .وتبلغ حصة تركيا من احتياطيات
الرخام العالمية .٪33
في قطاع األحجار الطبيعية التركية ،هناك حوالي  1.500منجما و 2.000مصنعا و 9.000ورشة عمل .كما يضم القطاع أكثر
من  300ألف موظفا.
يحتل الرخام المعالج المرتبة األولى بقيمة  1.1مليار دوالر أمريكي من صادرات األحجار الطبيعية .في عام  ،2015كانت
الدول الرئيسية التي صدرت تركيا إليها الرخام المعالج هي الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية والعراق
واإلمارات العربية المتحدة وفرنسا.

السيراميك
السيراميك هو من بين أقدم وأشهر المنتجات التركية .ارتفعت حصة تركيا في اإلنتاج العالمي لبالط السيراميك لتصل إلى .٪3.2
هذا الرقم يمثل  ٪11ألوروبا .وهناك أيضا  30ألف وظيفة في هذا القطاع .بلغت قيمة صادرات بالط السيراميك  501مليون
دوالر أمريكي في عام .2015
تحتل تركيا كذلك المرتبة األولى في أوروبا في إنتاج األدوات الصحية المصنوعة من السيراميك .وصل إنتاج األدوات الصحية
المصنوعة من السيراميك  17مليون وحدة في عام  .2015وبلغت صادرات األدوات الصحية نحو  198مليون دوالر أمريكي
في عام  .2015ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية هم أعلى  5أسواق تصدير لمنتجات
األدوات الصحية التركية.

الزجاج
صناعة الزجاج هي واحدة من الصناعات األكثر أهمية واألكثر تطورا في تركيا .واليوم ،تمثل مجموعة من الشركات ،وهي
 ،Sisecamما يقرب من  ٪90من اإلنتاج السنوي .وهناك حوالي  20شركة كبيرة ومتوسطة الحجم تتعامل مع اإلنتاج في
القطاع خالف  ،Sisecamكما يشارك عدد قليل من الشركات الصغيرة في اإلنتاج .يعمل بقطاع الزجاج ما يقرب من  20ألف
موظف.
تمتلك صناعة الزجاج التركية تكنولوجيا إنتاج مكثفة للغاية وتراكم واسع للمعرفة جنبا إلى جنب مع مستوى عال من الطاقة
اإلنتاجية والجودة الجيدة وخدمات المبيعات الواسعة.
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لقد أظهرت هذه الصناعة اتجاها متزايدا في اإلنتاج في السنوات األخيرة وبلغت طاقة إنتاج الزجاج ما يقرب من  2.9مليون طن
في عام .2010
ازدادت صادرات صناعة الزجاج بشكل مستمر وبلغت  111مليون دوالر أمريكي في عام  .2015ودول التصدير الرئيسية هي
أذربيجان وإسرائيل وبلغاريا وتركمانستان والعراق.

منتجات البناء القائمة على البالستيك
بطبيعة الحال ،أدى اإلنتاج المحلي للمواد الخام البالستيكية األساسية إلى صناعة قوية لمعالجة البالستيك في تركيا .وفي الوقت
الحاضر ،هناك حوالي  5000شركة لمعالجة البالستيك ،والتي هي في األساس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم .وفي قطاع
البالستيك ،يعمل أكثر من  200ألف شخص.
في عام  ،2015تم تصدير مواد بناء بالستيكية بقيمة  1.1مليار دوالر أمريكي .تم تصدير مواد البناء البالستيكية بشكل رئيسي
إلى العراق وروسيا وتركمانستان وجورجيا.
لقد حقق قطاع البالستيك التركي اليوم معاييرا عالمية فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات شبه النهائية والنهائية .ومن المتوقع أن
تمتثل المنتجات البالستيكية النهائية للمعايير التركية ذات الصلة ( )TSEوالمعايير الدولية (األيزو) والمعايير الموضوعة من قبل
االتحاد األوروبي.

الدهانات والطالءات
بالتوازي مع التطورات في صناعات البناء والسيارات والصناعات البحرية في تركيا ،تطورت أيضا صناعة الدهانات والطالءات
وأصبحت واحدة من القطاعات األكثر ديناميكية في الصناعة التركية.
في عام  ،2015بلغت القيمة اإلجمالية لصادرات الدهانات والطالءات  680مليون دوالر أمريكي .تم تصدير منتجات صناعة
الدهانات والطالءات بشكل رئيسي إلى إيران والعراق وأذربيجان والصين وروسيا.
وصل قطاع الطالء إلى معايير الجودة العالمية .ويتزايد عدد الشركات التي حصلت على شهادة األيزو  9000بسرعة في تركيا.
كما تكيف قطاع األصباغ والدهانات مع المعايير اإليكولوجية التي تم تطويرها بشكل خاص في أوروبا.

الصادرات
بلغت صادرات مواد البناء نحو  16.9مليار دوالر أمريكي في عام .2017
كانت منتجات الحديد والصلب أكبر مجموعة من المنتجات في صادرات القطاع .وضمن هذه المجموعة ،تحتل أسياخ الحديد
والصلب والقطاعات واألسالك ( 6.3مليون دوالر أمريكي) المرتبة األولى واحتلت األنابيب وتجهيزاتها ( 1.4مليون دوالر
أمريكي) المرتبة الثانية من حيث القيمة .وكانت األسالك والكابالت المعزولة التي بلغت قيمتها التصديرية  1.3مليار دوالر
أمريكي واحدة من أكبر مجموعات المنتجات .كما احتلت صادرات منتجات البناء المصنوعة من البالستيك مرتبة عالية بقيمة
بلغت  1.1مليار دوالر في عام .2017
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تم تصدير مواد البناء التركية إلى حوالي  200دولة في عام  .2017وكانت أسواق التصدير الرئيسية هي العراق وألمانيا
واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
يتم عرض مواد البناء التركية في المعارض الدولية والمحلية التي تنظم في تركيا .وبعض منها لهو مدرج أدناه.

جدول  :1صادرات تركيا لمواد البناء الرئيسية (القيمة 1000 :دوالر أمريكي)

الجبس
األسمنت
الدهانات
مواد البناء القائمة على
البالستيك
مواد البناء القائمة على
الخشب
ورق الحائط
األحجار الطبيعية
المعالجة
األخشاب المعدنية
مواد األسفلت والجص
واألسمنت واألسمنت
الطوب
بالط السيراميك
األدوات الصحية
المصنوعة من السيراميك
الزجاج
الصوف الزجاجي
أسياخ الحديد والصلب
والقطاعات واألسالك

مسامير حديد وصلب،
براغي ،صواميل ،مفكات
أألدوات الصحية
المصنوعة من الحديد
والصلب
األنابيب وإعداداتها
المصنوعة من الحديد
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2015

2016

51.517

55.148

549.590

494.786

680.897

641.219

1.109.210

895.523

465.486

425.850

7.556

4.757

1.016.531

924.175

19.291

18.378

111.592

110.819

6.417

6.056

500.353

512.539

198.112

211.985

111.255

114.153

91.150

84.872

4.040.399

3.486.884

328.304

344.208

65.861

60.952

1.402.360

1.161.242

2017
49.462
531.367
361.313
872.718
506.228
9.580

927.616
19.057
86.746

7.612

551.645

230.844

134.045
89.862
3.600.550

نصيب أسواق التصدير عام 2016
نيجيريا ( ،)22روسيا ( ،)9جورجيا (،)8
بلغاريا ( ،)4أوكرانيا ()3
الواليات المتحدة األمريكية ( ،)14إسرائيل
( ،)10سوريا ( ،)7كولومبيا ( ،)4ليبيا ()4
العراق ( ،)7إيران ( ،)7الصين (،)5
أذربيجان ( ،)4أوزبكستان ()4
العراق ( ،)15ألمانيا ( ،)4جورجيا (،)4
تركمانستان ( ،)4بلغاريا ()4
ايران ( ،)29العراق ( ،)13تركمانستان
( ،)7أذربيجان ( ،)3جورجيا ()3
إيران ( ،)22تركمانستان ( ،)12العراق
( ،)8أذربيجان ( ،)6المملكة العربية
السعودية ()5
الواليات المتحدة األمريكية ( ،)30المملكة
العربية السعودية ( ،)12العراق (،)7
اإلمارات العربية المتحدة ( )5إسرائيل ()5
إسرائيل ( ،)17العراق ( ،)12تركمانستان
( ،)12أذربيجان ( ،)6جورجيا ()4
الواليات المتحدة األمريكية ( ،)16العراق
( ،)9اثيوبيا ( ،)6اسرائيل ( ،)6جورجيا
()4
المملكة المتحدة ( ،)55الواليات المتحدة
األمريكية ( ،)7شمال قبرص (،)5
تركمانستان ( ،)5العراق ()4
ألمانيا ( ،)15الواليات المتحدة األمريكية
( ،)11إسرائيل ( ،)10المملكة المتحدة
( ،)9كندا ()7
ألمانيا ( ،)16المملكة المتحدة ( ،)11فرنسا
( ،)10إيطاليا ( ،)8الواليات المتحدة
األمريكية ()4
إسرائيل ( ،)10بلغاريا ( ،)6المغرب (،)5
تركمانستان ( ،)4المملكة المتحدة ()4
إسرائيل ( ،)10ألمانيا ( ،)9إيطاليا (،)7
مصر ( ،)5اسبانيا ()5
الواليات المتحدة األمريكية ( ،)15اإلمارات
العربية المتحدة ( ،)12مصر ( ،)9إسرائيل
( ،)8اليمن ()6

409.548

ألمانيا ( ،)34الواليات المتحدة األمريكية
( ،)7بلغاريا ( ،)3سلوفاكيا ( ،)3فرنسا
()3

59.557

ألمانيا ( ،)9اإلمارات العربية المتحدة (،)6
بولندا ( ،)6إيران ( ،)6مصر ()5

1.433.958

العراق ( ،)14الواليات المتحدة األمريكية
( ،)13المملكة المتحدة ( ،)8رومانيا (،)6
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والصلب
شبكات األنابيب
المصنوعة من الحديد
والصلب
مواد البناء األخرى
القائمة على الحديد
والصلب

387.750

366.453

1.245.014

1.000.592

أألدوات الصحية
المصنوعة من األلمونيوم

118.094

116.282

مواد البناء القائمة على
األلومنيوم

838.952

793.846

555.129

565.927

623.599

673.576

41.894

50.451

15.146

27.622

484.740

447.185

1.322.504

1.230.496

247.781

256.147

249.030

168.571

األقفال والحوامل المعدنية
معدات التسخين والتبريد
المصاعد والرافعات
بالقواديس
السدادات والصمامات
األجهازة الكهربية لتبديل
أو حماية الدوائر الكهربية
األسالك والكابالت
المعزولة
تركيبات اإلضاءة
المباني الجاهزة

426.597

1.047.702

114.532
892.240
615.642
779.244
58.507
33.598
463.012
1.397.783
232.335

168.262

ألمانيا ()6
المملكة المتحدة ( ،)30رومانيا ( ،)9الصين
( ،)7ألمانيا ( ،)7بولندا ()4
تركمانستان ( ،)14العراق ( ،)12الجزائر
( ،)7إثيوبيا ( ،)6المملكة العربية السعودية
()4
مصر ( ،)32المملكة العربية السعودية
( ،)7ألمانيا ( ،)5إيطاليا ( ،)5المملكة
المتحدة ()4
ألمانيا ( ،)17العراق ( )8تركمانستان (،)6
المملكة المتحدة ( ،)3إيران ()3
رومانيا ( ،)7إيران ( ،)7روسيا (،)6
ألمانيا ( ،)5الواليات المتحدة األمريكية ()5
ألمانيا ( ،)16المملكة المتحدة ( ،)9ايطاليا
( ،)8اسبانيا ( ،)7الصين ()5
كازاخستان ( ،)17إسرائيل ) ،(7العراق
( ،)7جورجيا ( ،)5الجزائر ()4
ألمانيا ( ،)52العراق ( ،)4تشيلي (،)3
إيران ( ،)3مصر )(2
فرنسا ( ،)15إيران ( ،)9ألمانيا (،)5
أوكرانيا ( ،)3روسيا ()3
المملكة المتحدة ( ،)29إسرائيل (،)8
العراق ) ،(8ألمانيا ( ،)4تركمانستان ()3
تركمانستان ( ،)8السعودية ( ،)6ألمانيا
( ،)6اإلمارات العربية المتحدة ( ،)5العراق
()4
ألمانيا ( ،)13العراق ( ،)12ماليزيا (،)8
اإلمارات العربية المتحدة ( ،)5المملكة
العربية السعودية ()5

المصدر :معهد اإلحصاء التركي ()Turkish Statistical Institute
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.www.serfed.com )Turkish Ceramic Federation( اتحاد السيراميك التركي



(Association of Turkish Building Material Producers( جمعية منتجي مواد البناء األتراك



www.imsad.org
)Turkish Iron and Steel Producers Association(جمعية منتجي الحديد والصلب األتراك



.www.dcud.org.tr
)Turkish Cement Manufacturers’ Association( جمعية مصنعي األسمنت األتراك



www.tcma.org.tr
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