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 التعبئة

 

 توفر التعبئة الحماية للمنتجات عن طريق ضمان التسليم اآلمن من مكان التصنيع إلى نقطة البيع أو االستخدام.

االبتكارات واإلنتاج الصديق للبيئة في القطاع. وباإلضافة صناعة التعبئة التركية هي قطاع متطور. في السنوات األخيرة، ازدادت 

 إلى ذلك، يتم تحسين تصاميم التعبئة الجديدة وفقا لجودة وحجم وجاذبية المنتجات.

 

لقد أدت الزيادة في أعداد السكان واالرتفاع في مستويات المعيشة والتحضر السريع وتنوع السلع االستهالكية وزيادة عدد النساء 

بشكل أساسي في المنتجات االستهالكية، إلى زيادة الطلب على منتجات التعبئة. نمت  –وى العاملة وزيادة الصادرات في الق

صناعة التعبئة التركية بسرعة على مدار السنوات العشر الماضية وأصبحت اآلن قطاعا ضخما. نمو القطاع يعكس عادات 

ب وجود محالت السوبرماركت والمتاجر ومحالت السوبرماركت الكبيرة. زيادة التسوق المتغيرة، ال سيما في المدن الكبيرة، بسب

اإلعالن عن المنتجات االستهالكية والتعبئة الجذابة عند نقطة الشراء، وازدهار مبيعات األغذية المعلبة والمجمدة والمالبس 

يادة في الصادرات بصفة خاصة، هي عوامل واللوازم الطبية التي يمكن التخلص منها والتي تتطلب جميعها تعبئة خاصة، والز

 أخرى لتوسع قطاع التعبئة.

 

لقد ازداد استهالك التعبئة في تركيا بسرعة بعد االتجاهات العالمية. ومع توسع سوق التجزئة بسرعة، ارتفعت مبيعات المنتجات 

ة والتعبئة األكثر عقالنية. في السنوات الخمس المعبأة للمستهلك النهائي. لقد أدى هذا التطور إلى دراسات مكثفة عن أشكال التعبئ

 ٪ سنويا، ويقدر أن تظل النسبة هي ذاتها في السنوات المقبلة.6معدل النمو في صناعة التعبئة التركية الماضية، بلغ متوسط 

 

٪ لتعبئة الورق 39مليون طن. مفردات استهالك منتجات التعبئة في تركيا هو:  5.5يبلغ االستهالك السنوي للتعبئة حوالي 

 ٪ لتعبئة المعادن.7٪ لتعبئة الخشب و8٪ لتعبئة الزجاج و13٪ لتعبئة البالستيك و33والكرتون والكرتون المموج و

 

والشريط والبالستيك والزجاج والمعادن والخشب. لقد  لصاقتنتج تركيا جميع أنواع مواد ومنتجات التعبئة مثل الورق والكرتون و

نتج للتعبئة وفقا لخصائصه الفيزيائية والكيميائية إلى طرق مختلفة الستخدام المواد الرئيسية عن طريق أدت الحاجة إلعداد الم

 معالجتها بالتكنولوجيات الجديدة. بعبارة أخرى، ازدادت مرونة المواد فيما يتعلق بقدرات الحماية ومدة الصالحية.

 

المختلفة في تركيا. معظم الشركات لهي شركات متوسطة وصغيرة الحجم، شركة تقوم بتصنيع مواد التعبئة  3000هناك حوالي 

شركة في تركيا. وتُظهر  1000ولكن هناك أيضا عدد قليل من الشركات الكبيرة. ثالث وخمسون شركة تعبئة هي من بين أكبر 

ركات التعبئة في اسطنبول وإزمير الشركات في هذا القطاع أداء جيدا للغاية من حيث الجودة والقدرة على اإلنتاج. يقع معظم ش

وبورصة وأنقرة وقونيا وكوجالي وغازي عنتاب وأضنة وقيصري ومانيسا. قطاع التعبئة لهو مؤسس بشكل جيد في إطار 

 اتحادات المصدرين والجمعيات القطاعية.

 

في القطاع هي شركات صغيرة مليون طن / سنة. معظم الشركات  1.8يبلغ إجمالي إنتاج قطاع التعبئة البالستيكية فى تركيا 

ومتوسطة الحجم. الحقائب واألكياس التركية المنسوجة من البولي بروبيلين تتمتع بقدرة إنتاج وتصدير هامة، وهناك عشر 

 شركات كبيرة والتي تنتج الحقائب الكبيرة هي مؤسسة تحت جمعية حاويات السوائب البسيطة المرنة التركية. 
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٪ من 39والكرتون والكرتون المموج واحدة من القطاعات الرائدة في صناعة التعبئة وتمثل حوالي لقد أصبحت منتجات الورق 

مليون طن  2.1إنتاج صناعة التعبئة. أّما قطاع منتجات الورق والكرتون والكرتون المموج في تركيا، فيبلغ إنتاجه اإلجمالي 

 سنويا.

 

والقصدير والحديد للسوق بأشكال مختلفة. العبوات المصنوعة من الصلب  يتم توريد الحزم المعدنية المصنوعة من األلومنيوم

)للزيوت النباتية والمخلالت والزيوت المعدنية والطالء وعبوات وصناديق المواد الكيميائية األخرى وصناديق األغذية 

األلومنيوم )أغطية جميع والمشروبات والبخاخات وأغطية المشروبات وأغطية الجرار الزجاجية( والعبوات المصنوعة من 

طن. بلغ اإلنتاج السنوي  600.000صناديق المواد الغذائية وغير الغذائية المصنوعة من األلومنيوم( وصلت طاقتها اإلنتاجية 

 ٪ من إنتاج صناعة التعبئة. 7طن ويمثل حوالي  388.000حوالي 

 

في صناعة  "Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş تمتلك تركيا صناعة زجاج متطورة. وهناك مجموعة شركات تدعى "

بين أفضل  12٪ من إجمالي إنتاج تركيا السنوي من الزجاج وتحتل المرتبة 95الزجاج تهيمن على السوق المحلية. فتمثل حوالي 

 Anadolu Camشركة والتي تنتج تقريبا كافة أنواع المنتجات الزجاجية، و 26شركة في العالم. تتكون المجموعة من  25

مليون طن. حوالي ثلث هذه القدرة، والتي تبلغ  2.2تي تنتج العبوات الزجاجية. يبلغ إجمالي الطاقة االنتاجية للزجاج بتركيا ال

 .Anadolu CamTürkiye Şişe ve Cam Fab. A.Şطن، تتعلق بمنتجات التعبئة الزجاجية. تقوم  750،000حوالي 

 ج العبوات. الحاويات الزجاجية فضال عن تقنيات إنتابتصدير 

 

تتكون العبوات الخشبية أساسا من المنتجات المستخدمة لتعبئة المنتجات الزراعية مثل الفاكهة والخضروات الطازجة والمنصات 

القياسية وغير القياسية المستخدمة في التخزين في المستودعات والخدمات اللوجستية وصناديق وحاويات النقل القابلة للفك. تقدر 

ألف طن / سنة. تمتثل  440ألف طن / سنة ويصل إنتاج مواد التعبئة الخشبية المختلفة حوالي  600تاجية اإلجمالية ب الطاقة اإلن

 الحديثة. ISPM 15منتجات القطاع إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 

 

الحاصلة على شهادات نظام الجودة األيزو وصل قطاع التعبئة التركي أيضا إلى معايير عالمية من حيث الجودة. عدد الشركات 

يتزايد بسرعة. وباإلضافة إلى ذلك، تتابع الشركات صناعة التعبئة  22000وشهادات األيزو  14001وشهادات األيزو  9000

 التركية عن كثب التطورات الدولية والوطنية األخيرة في القضايا البيئية وتمتثل للتشريعات واللوائح البيئية.

 

تحكم في جميع أنواع نفايات التعبئة، بما فيها تلك المستوردة و / أو المنتجة في تركيا، بموجب "تشريع إدارة نفايات التعبئة". يتم ال

وباإلضافة إلى ذلك، هناك ترتيبات تشريعية للتحكم في إنتاج عبوات األغذية والمواد التي تتصل اتصاال مباشرا بالمواد الغذائية. 

التشريعية اإلضافية، من المتوقع الوصول إلى االمتثال إلى لوائح االتحاد األوروبي. ولقد اكتسبت أنشطة  ومع هذه التحسينات

 البحث والتطوير وأنشطة تطوير منتجات جديدة في القطاع أهمية أكبر من أجل تحقيق القدرة التنافسية في جميع أنحاء العالم.

 

 الصادرات

 

مليون دوالر أمريكي في  50ة اتجاها متزايدا. فبينما بلغت قيمة صادرات منتجات التعبئة تُظهر صادرات صناعة التعبئة التركي

. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تصدير كمية كبيرة من 2015مليار دوالر أمريكي في عام  3.7، بلغت هذه القيمة حوالي 1990عام 
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فيه أن هذه الزيادة الكبيرة الملحوظة في قيمة الصادرات  منتجات التعبئة بشكل غير مباشر مع المنتج المصدر نفسه. ومما ال شك

 قد تحققت نتيجة للتحديثات والتحسينات التكنولوجية األخيرة في هذا القطاع.

 

٪ من إجمالي 59،4، كانت أكبر مجموعة تعبئة تم تصديرها هي منتجات التعبئة البالستيكية بحصة بلغت 2015في عام 

 .2015مليار دوالر أمريكي في عام  2،2وبلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات التعبئة الصادرات في صناعة التعبئة. 

 

 دوالر أمريكي( 1.000صادرات التعبئة حسب المنتجات )القيمة:  :1جدول 

رقم النظام 

 الموحد
 2017 2016 2015 مواد التعبئة

أسوانق التصدير الرئيسية في 

2017 

األلواح ذاتية اللصق، الصفائح،  3919

اللصاق إلخ من البالستيك مع/ بدون 

 لفافات

 فرنسا ،  ألمانيا ، إيطاليا 99.121 113.323 115.259

األلواح األخرى، الصفائح، اللصاق،  3920

الرقائق المعدنية، الشرائط، الشرائط 

 المصنوعة من البالستيك، إلخ

 ألمانيا ، المملكة المتحدة، فرنسا 976.153 923.189 914.227

األلواح، الصفائح، اللصاق، الرقائق  3921

المعدنية، الشرائط المصنوعة من 

 البالستيك

 هولندا،  إيران، ، بلغاريا 415.856 401.856 385.556

سلع التعبئة البالستيكية أو األغطية،  3923

 السدادات، األغطية

العراق، ألمانيا، المملكة المتحدة،  889.762 809.140 809.037

 إسرائيل

  األردن، ألمانيا، إيطاليا 28.573 29.710 31.182 مواد التعبئة المصنوعة من الخشب 4415

 ،المناطق الحرة

األوعية ، البراميل واألحواض إلخ  4416

 المصنوعة من الخشب

المملكة  ، العراق،  إسرائيل 100 117 151

 العربية السعودية

ورق الكرافت غير المكسو، الورق  4804

 لفافات أو ألواح المقوى، على شكل

 ، بولندا الهند،  العراق 13.654 11.322 9.274

الورق غير المكسو والورق المقوى  4805

n.e.sعلى شكل لفافات أو ألواح ، 

 إيطاليا، اليونان، المملكة المتحدة 164.946 112.611 97.859

صفائح الخضروات، مضاد للشحوم،  4806

ورق استشفافي أو مزجج إلخ على 

 لفافات /ألواحشكل 

 المناطق الحرةالمغرب،  4.331 3.453 4.676

الورق المركب والورق المقوى،  4807

 والذي ال يكون سطحه مطليا أو مشربا

المملكة  ، االتحاد الروسي، الهند 7.592 6.856 6.286

 المتحدة

الورق والورق المقوى، المموج،  4808

ورق الكريب، المجعد، المنثقوش، 

 المثقوب

 العراقجورجيا،  7.282 6.333 4.796

حشو الورق، الورق المقوى،  4811

السيليولوز وشبكات ألياف السيليولوز، 

 المطلية

 ، مصرتونس إيران، 208.012 239.154 218.823



     
 

    

، التجارةوزارة  –الجمهورية التركية    2019  © 5 

البطاقات، األظرف، الخطابات،  4817

البطاقات البريدية العادية، طبقات من 

 الورق، الصناديق، المحافظ

،  المملكة المتحدة ، ألمانيا 11.844 12.669 12.174

 السودان

حاويات التعبئة المصنوعة من الورق،  4819

 الورق المقوى

 ايرانالممكلة المتحدة، العراق،  471.128 396.257 335.266

كافة أنواع الملصقات المصنوعة من  4821

 الورق أو الورق  المقوى

المناطق  ، ، مصرجورجيا  52.670 53.052 53.552

 الحرة

حشو الورق، الورق المقوى اآلخر،  4823

السيليولوز المقطع إلى أجزاء والورق 

 الالصق

 ، بلغاريا هولندا، فرنسا 54.808 47.174 47.465

األكياس والحقائب من النوع المستخدم  6305

 لتعبئة السلع

 ألمانيا، فرنسا 338.214 316.605 330.302

والزجاجات والحاويات الدمجانات  7010

 الزجاجية األخرى

 ، إيطالياالعراق  61.681 58.134 32.162

واألحواض الخزانات والصهاريج  7309

المصنوعة من الحديد والصلب )السعة 

 لتر( 300</=

 الهند ، تركمانستانالعراق،  77.863 83.356 96.182

الخزانات والبراميل والعبوات  7310

والصناديق المصنوعة من الحديد 

 لتر( 300)السعة >/=والصلب 

 هولنداالمملكة المتحدة، إسرائيل،  123.742 112.155 122.306

 300الحاويات األلومنيوم )السعة >/= 7612

 لتر(

 إسرائيلمصر، اليونان،  77.314 63.557 66.621

الحاويات األلومنيوم للغاز المضغوط  7613

 المسالأو 

 المملكة المتحدة ، ألمانيا، فرنسا 13.197 9.455 9.455

السدادات واألغطية المصنوعة من  8309

 المعدن األساسي 

 إسرائيلاالردن ،بلغاريا ،  47.500 38.154 38.154

 اإلجمالي 
3.739.118 3.847.632 4.415.356 

المتحدة، العراق، ألمانيا، الممكلة 

 فرنسا، إيران
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 دوالر أمريكي( 1.000صادرات التعبئة حسب الدول )القيمة:   :2جدول  

 2017 2016 2015 الدول

 322.118 308.846,00 287.158,00 ألمانيا

 26.484 253.447,00 269.483,00 المملكة المتحدة

 293.040 252.317,00 244.219,00 العراق

 164.350 166.790,00 137.454,00 جمهورية إيران اإلسالمية

 165.853 164.239,00 167.516,00 فرنسا

 157.943 149.944,00 137.453,00 إيطاليا

 165.497 148.179,00 130.540,00 إسرائيل

 120.412 131.346,00 113.841,00 مصر

 133.619 129.383,00 128.787,00 هولندا

 98.455 100.221,00 87.545,00 بلغاريا

 99.385 94.822,00 88.338,00 رومانيا

 120.638 91.955,00 81.606,00 الواليات المتحدة األمريكية

 94.825 91.721,00 82.667,00 اسبانيا

 86.653 89.304,00 83.113,00 اليونان

 75.011 72.168,00 63.259,00 تونس

 75.011 70.806,00 67.255,00 بلجيكا

 73.979 70.246,00 63.576,00 بولندا

 70.030 69.051,00 67.584,00 المملكة العربية السعودية

 73.351 69.050,00 99.430,00 أذربيجان

 69.265 63.230,00 66.877,00 جورجيا

 53.814 51.175,00 48.839,00 المغرب

 59.696 51.140,00 50.282,00 الجزائر

 63.040 47.399,00 81.773,00 االتحاد الروسي

 47.918 45.627,00 53.574,00 ليبيا

 48.392 45.503,00 44.389,00 األردن

 37.490 43.495,00 39.530,00 صربيا

 42.490 38.932,00 36.028,00 أيرلندا

 40.419 37.471,00 35.154,00 السويد

 38.982 34.073,00 26.451,00 المجر

 25.837 34.062,00 36.256,00 تركمانستان

 29.690 32.959,00 28.695,00 أوكرانيا

الجمهورية العربية 

 السورية

55.356,00 32.405,00 39.608 

 30.343 32.126,00 28.337,00 جمهورية التشيك
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 25.691 31.476,00 30.610,00 جنوب افريقيا

 7.673 31.318,00 34.022,00 النمسا

 29.665 30.133,00 34.106,00 اإلمارات العربية المتحدة

 34.837 27.149,00 25.417,00 أوزبكستان

 4.415.356 3.847.632,00 3.739.118,00 إلجماليا

 

 المعارض التجارية

 

 Fairs in Turkey 

 روابط مفيدة

 

  التعبئةجمعية مصنعي 

 (Packaging Manufacturers Association  )www.ambalaj.org.tr  

  جمعية مصنعي الورق المقوى المموج 

(Corrugated Board Manufacturers Association  )www.omud.org.tr  

 جمعية مصنعي الملصقات 

 (Label Manufacturers Association  )www.esd.org.tr  

  جمعية مصنعي كرتون التعبئة 

(Carton Board Packaging Manufacturers Association  )www.kasad.org.tr  

  جمعية مصنعي مواد التعبئة المرنة 

(Flexible Packaging Manufacturers Association  )www.fasd.tr  

  جمعية مصنعي ماكينات التعبئة 

(Packaging Machine Manufacturers Association  )www.amd.org.tr  

 جمعية مواد التعبئة القابلة إلعادة التدوير وجامعيها وفاصليها 

(Association For Recyclable Packaging Materials Collectors And Separators  )

www.tudam.org.tr      

 جمعية مصنعي مواد التعبئة البالستيكية الصلبة 

(Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association  )www.sepa.org.tr  

 
 
 

  

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