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 صناعة معالجة البالستيك

 

 اإلنتاج

 

أسفر اإلنتاج المحلي للمواد الخام البالستيكية األساسية عن صناعة قوية لمعالجة البالستيك في تركيا. في الوقت الحاضر، هناك 

البالستيك والتي تعد أساسا شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. يتبع قطاع معالجة البالستيك أحدث شركة لمعالجة  5000حوالي 

التطورات في صناعة معالجة البالستيك ويصنع جميع أنواع المنتجات البالستيكية بدءا من المنتجات البالستيكية التقليدية وصوال 

وقطع غيار السيارات البالستيكية والطاوالت وأدوات المطبخ  إلى أحدث المنتجات مثل منتجات البناء والري البالستيكية

البالستيكية وجميع القطع البالستيكية لألدوات الكهربية والمنزلية وجميع أنواع منتجات التعبئة البالستيكية والقطع البالستيكية 

 األكثر تعقيدا.

 

يا. وبناء على ذلك، يستخدم هذا القطاع الصغير نسبيا أحدث يُعزى نجاح صناعة معالجة البالستيك بتركيا إلى تأسيسها الحديث نسب

 التقنيات والتطورات والتصاميم. ونتيجة لذلك، تمتلك تركيا أكبر قدرة لمعالجة البالستيك في أوراسيا.

 

بتروكيميا القابضة ٪ من المواد الخام البالستيكية. يتم الوفاء باإلنتاج المحلي من قبل شركة 90وفي تركيا، تشكل اللدائن الحرارية 

(Petkim)  من هذا الطلب. مجمع إزمير ألياجا داخل مؤسسة تنظيم 30التي توفر ما يقرب من ٪Petkim  ومجمع كوجائلي

يقومان بإنتاج المواد الخام البالستيكية األساسية مثل البولي  (TURPASا المباع إلى شركة مصافي البترول التركية )جياريم

( والمواد الخام الكيميائية مثل ايثيلين PVC)( والبولي فينيل كلوريد PP( والبولي بروبيلين )PSوالبوليسترين )( PEايثيلين )

٪ من 10الجاليكول وأنهيدريد الفثاليك وحمض التريفثاليك وأسود الكربون. وباإلضافة إلى اإلنتاج، يلبي البالستيك المعاد تدويره 

 إجمالي الطلب في تركيا. 

 

قطاع البالستيك التركي اليوم إلى معايير عالمية بقدر ما يتعلق األمر بالمواد الخام والمنتجات شبه النهائية والنهائية.  لقد وصل

( والمعايير ISO( والمعايير الدولية )TSEتتوافق معظم المنتجات البالستيكية النهائية مع المعايير التركية ذات الصلة )

" بموجب توجيهات "النهج CE Markوبي. تلحق الشركات التي تنتج مواد البناء البالستيكية "الموضوعة من قبل االتحاد األور

 .2002" في السوق المحلي التركي في عام CE Markالجديد" وذلك منذ بدء االلتزام  بوضع "

 الصادرات

األزمة، تحققت . قبل 2009في عام شهدت صادرات صناعة البالستيك التركية اتجاها متزايدا حتى األزمة االقتصادية األخيرة 

 الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات بال شك بفضل التحديث والتحسينات التكنولوجية األخيرة التي تحققت في هذا القطاع.
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ت التعبئة رقائق والشرائط البالستيكية ومنتجاوالالمنتجات البالستيكية الرئيسية التي يتم تصديرها هي األلواح والصفائح والشرائط 

البالستيكية واألقمشة النسيجية المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالبالستيك؛ األثاث البالستيكي وحاويات السوائب المرنة 

متوسطة الحجم واألكياس والحقائب المصنوعة من شرائط البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين والحقائب المصنوعة من بوليمرات 

األنابيب والمواسير والخراطيم والوصالت المصنوعة من البالستيك؛ األحذية البالستيكية؛ الطاوالت وأدوات المطبخ  اإلثيلين؛

البالستيكية. يتم تصدير بعض المنتجات البالستيكية مباشرة باعتبارها سلع نهائية أو بشكل غير مباشر كجزء من سلع التصدير 

 لخ. مثل الغساالت ومواد تعبئة الصادرات، إ

 

يتم تصدير المنتجات البالستيكية التركية إلى مجموعة واسعة من الدول في العالم. وتقوم تركيا اآلن بتصدير مختلف المنتجات 

البالستيكية إلى أكثر من مائة دولة في جميع أنحاء العالم. يتم تصدير المنتجات البالستيكية بشكل رئيسي إلى دول االتحاد 

 وسي والدول االتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا ودول الشرق األوسط.األوروبي واالتحاد الر
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 دوالر أمريكي( 1،000:  صادرات صناعة معالجة البالستيك بتركيا )1جدول 

كود النظام 

 الموحد
 2017 2016 2015 ملصق المنتج

 16.589 12.582 16.057 مخلفات وقالمات وخردة البالستيك  3915

 269.398 250.083 296.325 مم 1أحادي بمقطع عرضي يتجاوز خيط  3916

3919 
اللوحات ذاتية اللصق والصفائح والشرائط إلخ المصنوعة من البالستيك 

 و / س على شكل لفات
115.258 113.247 99.122 

3920 
األلواح والصفائح والشرائط االخرى والرقائق المعدنية والشريط 

 والشرائط البالستيكية إلخ.
914.222 922.933 976.154 

3921 
األلواح والصفائح والشريط والرقائق المعدنية والشرائط البالستيكية، 

nes 
385.556 401.628 415.857 

 1.777.120 1.700.472 1.727.418 إجمالي قيمة صادرات المنتجات البالستيكية شبه النهائية 

 522.791 552.399 707.494 المصنوعة من البالستيكاألنابيب والمواسير والخراطيم ولوازمها  3917

3918 
أنابيب أغطية األرضيات والجدران واألسقف على شكل لفات أو 

 nesمن البالستيك، والمصنوعة 
29.613 25.617 26.920 

3922 
الحمام وأحواض الغسيل والبيديت إلخ احواض االستحمام ودش 

 المصنوع من البالستيك
107.201 99.961 104.275 

3923 
المصنوعة سلع التعبئة البالستيكية أو سدادات اإلغالق، األغطية، األقفال 

 من البالستيك 
808.984 808.948 889.763 

3924 
أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأدوات دورات المياه المصنوعة من 

 البالستيك
345.781 355.847 398.810 

 nes 264.373 217.116 218.733أدوات البناة المصنوعة من البالستيك،  3925

 nes 350.649 358.978 417.942المواد المصنوعة من البالستيك،  3926

4202 
وحقائب اليد إلخ المصنوعة من من  حقائب السيارات وحقائب الكاميرات

 الجلد، البالستيك، المنسوجات، إلخ 
154.968 130.826 143.543 

 nes 117.570 108.584 111.782أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة / مغلفة بالبالستيك،  5903

 338.214 316.162 330.226 األكياس والحقائب من النوع المستخدم لتعبئة السلع 6305

6402 
، النعال الخارجية واألجزاء العلوية المصنوعة من المطاط nesاألحذية 

 أو البالستيك
160.453 183.084 189.801 

 20.467 31.599 36.788 وسائط اإلعالم غير المسجل عليها لتسجيل الصوت )األشرطة( 8523

 7.201 6.526 5.791 اإلطارات وتركيبات النظارات 9003

 5.167.363 4.896.119 5.147.310 إجمالي قيمة صادرات المنتجات البالستيكية النهائية  

 (Turkish Statistical Instituteاإلحصاء التركي )معهد المصدر: 
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 المعارض التجارية

 

 Fairs in Turkey 

 

 روابط مفيدة
 

 جمعية مصدري المعادن في اسطنبول 
(Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Association )

www.immib.org.tr/en/default.html 
 صناعة البالستيك التركية مؤسسة 

(Turkish Plastics Industry Association) 
www.pagev.org.tr/index_EN.asp 

 مؤسسة صناعة البالستيك 
     (Plastic Industry Association) 

    www.pagder.org/en/  
  

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php


  

 

   

، التجارةوزارة  –الجمهورية التركية    2019  © 5 

 


