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 آالت معالجة البالستيك والمطاط
 
على مدى عقود، أدى الطلب المتزايد على منتجات البالستيك والمطاط إلى تطوير صناعة معالجة قوية. تنتج تركيا جميع أنواع 

البناء والري  المنتجات التقليدية وصوال إلى المنتجات المبتكرة حديثا، مثل منتجات المنتجات البالستيكية والمطاطية، بدءا من

البالستيكية وقطع غيار السيارات البالستيكية والمطاطية والطاولة وأدوات المطبخ البالستيكية وقطع البالستيك الخاصة باألدوات 

لبالستيكيةاإللكترونية والكهربية والمنزلية عالوة على منتجات التعبئة ا . 
 

Petkimشركة  )شركة بتروكيميا القابضة، شركة توصية بسيطة( والمملوكة للقطاع العام هي الشركة الرئيسية المصنعة للمواد  

Petkimالخام البالستيكية. تنتج شركة  المواد الخام البالستيكية أساسية مثل البولي إيثيلين )  PE والبولي إيثيلين عالي الكثافة )

(HDPE بولي إيثيلين منخفض الكثافة )( وال ldpe.واألوليفينات ووسائط األلياف والمجموعات الرئيسية والعطريات ) 
 
(، فإن صناعة البالستيك التركية، من بين الدول األعضاء في االتحاد pagevووفقا لتقرير أعدته مؤسسة صناعة البالستيك التركية )

مسار  -٪. ونتيجة لذلك، فتحت صناعة البالستيك والمطاط 2.7والسادسة في العالم بنسبة األوروبي، تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا 

الطريق أمام آالت المعالجة. –التنمية   
 
تدين صناعة معالجة البالستيك والمطاط بتركيا قدرتها لتأسيسها الحديث نسبيا فضال عن اإلنتاج المحلي لمنتجات البالستيك والمطاط 

يذ أحدث التطورات والتصاميم الجديدة في هذا القطاع الصغير بمساعدة من أحدث التقنيات التي جلبت من جميع األساسية. يتم تنف

 أنحاء العالم.
 

القولبة، آالت البثق وآالت القولبة والتشكيل األخرى. وتقع غالبية  -مجموعات المنتجات الرئيسية لهذا القطاع هي آالت الحقن 

لجة البالستيك في اسطنبول وإزمير. الشركات المصنعة آلالت معا  

 

( TSEواليوم، تحوز العديد من الشركات المصنعة لآلالت التركية علي شهادات جودة محلية وعالمية مثل شهادة المعايير التركية )

 (.9002، األيزو 9001وشهادة معايير الجودة العالمية )األيزو 

 

 وفقا للتنسيق التقني مع أوروبا.  CEنع للعالمة  تمتلك آالت معالجة البالستيك والمطاط تركية الص

 

 الصادرات 

 130أرقام تصدير آالت معالجة البالستيك التركية مذكورة في الجدول أدناه. وصل مستوى الصادرات السنوية إلى ما يتراوح من 

أو البالستيك لتصنيع المنتجات من مليون دوالر سنويا. منتجات التصدير الرئيسية لهذا القطاع هي "آالت عمل المطاط  140إلى 

هذه المواد"، "آالت بثق لعمل المطاط أو البالستيك"، "أجزاء من اآلالت لعمل المطاط أو البالستيك"، "آالت قولبة أو تشكيل المطاط 

 أو البالستيك".
 

ستيك والمطاط هي إيران واالتحاد دولة في العالم. أسواق التصدير الرئيسية آلالت معالجة البال 110يصدّر القطاع إلى أكثر من 

 الروسي وأذربيجان وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان.
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:1جدول  دوالر أمريكي(  1،000صادرات تركيا من آالت معالجة البالستيك والمطاط )القيمة:                                                

كود النظام 

 الموحد
 2015 2014 2013 2012 اتالمنتج

 7.953 13.708 9.908 9.289 آالت قولبة بالحق لعمل المطاط أو البالستيك 847710

 30.450 29.592 31.509 23.646 آالت البثق لعمل المطاط أو البالستيك 847720

 570 337 159 1.101 آالت قولبة بالنفخ لعمل المطاط أو البالستيك 847730

847740 
قولبة خالئية وآالت التشكيل الحراري آالت 

 األخرى لعمل المطاط أو البالستيك
11.675 14.442 11.675 12.188 

847751 
آالت لقولبة أو تلبيس اإلطارات الهوائية لقولبة أو 

 تشكيل األنابيب الداخلية للمطاط أو البالستيك
600 764 520 974 

 nes 11.353 11.053 16.459 14.466آالت قولبة أو تشكيل المطاط أو البالستيك،  847759

847780 
آالت لعمل المطاط أو البالستيك، لتصنيع المنتجات 

 nesمن هذه المواد، 
50.800 48.937 46.547 45.324 

 19.322 22.987 16.965 14.037 أجزاء من آالت عمل المطاط أو البالستيك 847790

 131.250 141.828 133.740 122.504 اإلجمالي
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 دوالر أمريكي( 1،000صادرات تركيا من آالت معالجة البالستيك والمطاط حسب الدولة )القيمة:  :2جدول     

 2012 2013 2014 2015 

 11.098 16.486 24.842 16.682 روسيا 

 8.695 14.796 11.223 11.924 إيران

 7.456 8.526 7.565 8.639 ألمانيا

 7.015 4.700 5.448 3.425 رومانيا

 5.303 4.764 1.979 1.484 السعودية

 4.843 2.628 401 284 روسيا البيضاء

 4.841 6.453 6.074 5.415 بلغاريا 

 3.882 2.152 2.038 2.004 الجزائر

 3.654 5.324 3.229 2.446 أوزبكستان

 3.312 3.991 4.146 1.697 اإلمارات العربية المتحدة

 3.233 976 727 1.595 بولندا

 2.765 2.475 4.415 7.616 أذربيجان

 2.614 4.680 2.163 3.925 كازاخستان

 2.593 1.904 628 446 المتحدة األمريكية الواليات

 2.524 11.754 2.801 6.865 العراق

 2.477 3.504 1.190 2.653 مصر 

 2.448 1.209 1.851 2.400 المغرب

 2.271 1.301 996 1.181 جورجيا

 1.885 2.254 1.919 337 المملكة المتحدة

 1.830 1.606 2.624 4.817 جمهورية جنوب افريقيا

 46.500 40.336 47.470 36.659 دول أخرى

 131.250 141.828 133.740 122.504 اإلجمالي

 (TUIKالمصدر: معهد اإلحصاء التركي )
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 وجهات التصدير الرئيسية آلالت معالجة البالستيك والمطاط التركية  :3جدول 

 2015٪ قيمة التصدير في  المنتجات كود النظام الموحد

 آالت قولبة بالحق لعمل المطاط أو البالستيك 847710
(، زامبيا 7(، الجزائر )10(، بولندا )20روسيا )

(5(، اثيوبيا )5(، سلوفاكيا )6)  

 البثق لعمل المطاط أو البالستيكآالت  847720
(، 8(، أوزبكستان )10(، إيران )15روسيا )

 (5(، الجزائر )7رومانيا )

 آالت قولبة بالنفخ لعمل المطاط أو البالستيك 847730

(، 20(، منطقة أنتاليا الحرة )51روسيا )

(، منطقة 6(، الجزائر )12قرغيزستان )

(5قيصري الحرة )  

847740 
خالئية وآالت التشكيل الحراري األخرى آالت قولبة 

 لعمل المطاط أو البالستيك

(11)اإلمارات العربية المتحدة  (، 10، ألمانيا )

(، 6(، جمهورية جنوب أفريقيا )7أستراليا )

(5جورجيا )  

847751 
آالت لقولبة أو تلبيس اإلطارات الهوائية لقولبة أو 

 البالستيكتشكيل األنابيب الداخلية للمطاط أو 

(، خط االستواء 19(، إثيوبيا )20المجر )

(10(، ألمانيا )11(، بلغاريا )12)  

 nesآالت قولبة أو تشكيل المطاط أو البالستيك،  847759
(، 8(، إيران )9(، رومانيا )18روسيا البيضاء )

(4(، كرواتيا )6الصين )  

847780 
آالت لعمل المطاط أو البالستيك، لتصنيع المنتجات 

 nesمن هذه المواد، 

(، روسيا 6(، رومانيا )7(، السعودية )8إيران )

(4(، بلغاريا )5)  

 أجزاء من آالت عمل المطاط أو البالستيك 847790
(، المنطقة 11(، روسيا االتحادية )15ألمانيا )

 (5السويد )(، 6(، بلغاريا )7الحرة في أوروبا )

 (TUIKالمصدر: معهد اإلحصاء التركي )   
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 المعارض التجارية

 

 Fairs in Turkey 

 روابط مفيدة

 

 األمانة العامة التحاد مصدري منطقة وسط األناضول 

(General Secretariat of Central Anatolian Exporters’ Union) 

 www.oaib.org.tr  

  اآلالت واالكسسواراتاتحاد مصدري 

(Machinery and Accessories Exporters’ Union) 

 www.makinebirlik.com  

 
 الجودة التركية لآلالت 

 (Turkish Quality of Machinery) 
 www.turqum.com 
 

 جمعية مصدري المعادن في اسطنبول 

(Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Association) 

 www.immib.org.tr . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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