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 مستحضرات التجميل

ومنتجات العناية الشخصية   

 صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية 

 
النساء العامالت والشباب  بالتوازي مع الزيادة في مستويات المعيشة والرغبة في الحفاظ على مظهر شاب وجذاب، أدى تزايد عدد

في الدولة إلى تطوير قطاع مستحضرات التجميل في تركيا. لقد أظهرت صناعة مستحضرات التجميل التركية أداء جيدا للغاية من 

ر حيث الجودة والقدرة على اإلنتاج والتنوع. تمثل الزيادة في الطلب المحلي والعالمي على حد سواء القوة الدافعة الرئيسية للتطو

 السريع بالقطاع. واليوم، تقدم شركات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التركية منتجات متنوعة ذات جودة عالية.
 

شخص، وتعمل ما يقرب من  14.000ووفقا لوزارة الصحة، يعمل بصناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية 

يل ومنتجات العناية الشخصية في هذا القطاع. تقع معظم هذه الشركات في شركة تصنيع لمختلف مستحضرات التجم 3250

 اسطنبول والتي تعد أكبر مركز تجاري في تركيا والتي تتمتع بأكبر نسبة إنتاج. 
 

 

وجنبا إلى جنب مع النمو االقتصادي األخير في تركيا، يتزايد استهالك وإنتاج مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية 

شكل سريع. فيتزايد عدد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية كل عام. تحظى العناية بالشعر بأكبر حصة من سوق ب

٪ من منتجات العناية بالشعر. منتجات الزينة 59مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية في تركيا. فيمثل الشامبو حوالي 

جات االستحمام وخاصة قوالب الصابون وماكياج الشفاه والعيون ومزيالت العرق الشخصية الخاصة بالرجال ومزيالت الشعر ومنت

ومضادات التعرق العطور والكولونيا وغيرها من مستحضرات التجميل باإلضافة إلى منتجات العناية بالرضع ومعاجين األسنان 

 هي المنتجات الرئيسية.
 

ظهور منتجات جديدة أكثر تنافسية مثل الصابون والصابون الطبيعي والشامبو لقد شهد سوق مستحضرات التجميل التركية مؤخرا 

الطبيعي ومنتجات العناية بالشعر الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة الطبيعية ومنتجات العناية بالجسم الطبيعية ومستحضرات 

عشاب والمنتجات الطبيعية، انتشر إنتاج الصابون التجميل الطبيعية األخرى. وحيث أن تركيا تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من األ

الطبيعي أيضا على نطاق واسع من قبل شركات محلية صغيرة الحجم في جميع أنحاء تركيا. يتم إنتاج "صابون أوراق الغار" 

نحو التصدير.  و"صابون زيت الزيتون" الشهيران عالميا بكميات كبيرة في تركيا. يعتبر قطاع الصابون التركي اآلن قطاعا موجها

ولقد أنشأ منتجي الصابون األتراك عالماتهم التجارية مما أدى إلى اعتماد قوي على المستهلكين في السوق المحلي، ووجهوا 

 انتباههم نحو األسواق األجنبية.

 

ق في تركيا. معظم شركات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الكبرى متعددة الجنسيات تمتلك مرافق تصنيع وتسوي

ويقوم معظم المستثمرين األجانب في قطاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بالتصنيع من خالل المشروعات 

المشتركة واتفاقيات الترخيص. وباإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من شركات التصنيع المحلية القوية التي تمتلك قدرات إنتاجية 

 كبيرة.
 

 

وعالوة على ذلك، وصلت صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التركية إلى معايير عالمية من حيث الجودة. 

. وباإلضافة إلى ذلك، تتابع شركات 14001وشهادات األيزو  9000حصلت معظم الشركات على شهادات نظام الجودة األيزو 

شخصية التركية عن كثب التطورات الدولية والوطنية األخيرة بشأن القضايا البيئية تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية ال

وتمتثل إلى التشريعات واللوائح البيئية. لقد تم تطبيق لوائح مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المعدلة وفقا لتوجيهات 

. كما يتواصل القيام بدراسات 2005ق الترك منذ عام ( في السوEEC 76/768االتحاد األوروبي بشأن مستحضرات التجميل )

( بالنسبة 2013)والذي دخل حيز النفاذ في يوليو  1223/2009حول اعتماد التوجيه األوروبي الجديد لمستحضرات التجميل 

 للتشريع التركي.
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 الصادرات

 
لهو اتجاها تصاعديا. ففي حين بلغت قيمة اتجاه صادرات صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التركية 

 696، بلغت هذه القيمة 2000مليون دوالر أمريكي في عام  61صادرات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية 

. لقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة بشكل ملحوظ في قيمة الصادرات بال شك نتيجة إلى التحديث 2016مليون دوالر أمريكي في عام 

 األخير والتحسينات التكنولوجية التي أجريت في القطاع.
 

 

 تتكون صادرات قطاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية في تركيا من خمس قطاعات فرعية رئيسية هي:
 

 

ا من منتجات االستحمام )مستحضرات ما قبل الحالقة، مستحضرات ما بعد الحالقة، كريم الحالقة، صابون الحالقة وغيره

مستحضرات الحالقة، صابون االستحمام، مزيالت رائحة العرق، مضادات التعرق، ملح االستحمام، زيوت االستحمام وغيرها من 

مستحضرات االستحمام، مستحضرات االستحمام، مزيالت الشعر، معطرات الغرف، الحفاضات ، الفوط الصحية وغيرها من 

 منتجات الحمامات ومستحضرات التجميل(. 
 

 

منتجات التجميل أو المكياج ومنتجات العناية بالبشرة )كريمات العناية بالبشرة والترطيب، مساحيق العناية بالبشرة، تنظيف البشرة، 

مستحضرات العناية بالجسم، ماكياج العيون، ماكياج الشفاه، المانيكير والباديكير، مستحضرات الحماية من أشعة الشمس 

 ة بالبشرة األخرى(.واالسمرار ومستحضرات العناي
 

  

منتجات الشعر )الشامبو، بلسم الشعر، غسول الشعر، منتجات تنعيم الشعر، التموجات الدائمة، بخاخات الشعر، مستحضرات 

 الشعر، أصباغ الشعر، مبيضات الشعر وغيرها من مستحضرات الشعر(.
 

 

 يرها من المنتجات(.العطور ومستلزمات التجميل )العطور، الكولونيا، مستلزمات التجميل وغ
 

 

منتجات نظافة الفم واألسنان )معاجين األسنان: بخاخات الهواء، السوائل، المعاجين والمساحيق، غسول الفم ومعطرات الفم، خيوط 

 األسنان وغيرها من منتجات نظافة الفم(.
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 بالدوالر األمريكي(صادرات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية حسب النوع )القيمة: 1:  جدول

رقم النظام 
 الموحد

 اسم المنتجات

 ٪(الحصة ) ٪(التغيير ) دوالر أمريكي( 1،000القيمة )

2015 2016 2017 
(2016-

2017) 
2017 

3301 
الزيوت العطرية؛ الراتينجات؛ منتجات 

 التيربين الثانوية إلخ
33.586 41.356 49.084 18,7 6,4 

 13,3 19,9 101.621 84.761 74.446 خام للصناعةالخالئط العطرية كمواد  3302

 7,7 23,0 58.757 47.758 45.689 العطور وماء التواليت  3303

3304 
مستحضرات التجميل والماكياج والعناية 
بالبشرة؛ واقيات الشمس، المانيكير أو 

 الباديكير
139.314 158.606 174.860 10,2 22,9 

 20,4 7,9 155.801 144.342 152.899 مستحضرات الشعر 3305

 2,1 32,5- 15.927 23.581 25.080 مستحضرات نظافة الفم واألسنان 3306

3307 
مستحضرات االستحمام الشخصية، 
مستحضرات الحالقة، مزيالت رائحة 

 العرق، إلخ
224.221 195.966 206.576 5,4 27,1 

 100,0 9,5 762.627 696.371 695.234 اإلجمالي  

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي )المصدر: 

 
 

 صادرات صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية حسب الدول )القيمة: بالدوالر األمريكي( 2:  جدول

 الدول 

 ٪(الحصة ) ٪(التغيير ) دوالر أمريكي( 1،000القيمة )

2015 2016 2017 
(2016-

2017) 
2017 

 10,7 8,8 81.870 75.269 101.729 العراق 1

 9,3 0,3- 71.223 71.417 60.028 إيران 2

 5,5 22,1 41.777 34.203 25.173 انجلترا 3

 5,3 12,7 40.753 36.166 29.445 فرنسا 4

 5,0 30,2 37.766 29.017 27.216 ألمانيا 5

 3,7 21,1 28.077 23.184 25.977 االتحاد الروسي 6

 3,4 3,9- 26.118 27.189 27.507 العربية السعوديةالمملكة  7

 3,2 44,8 24.477 16.907 13.777 هولندا 8

 2,9 17,3- 21.797 26.352 25.053 اإلمارات العربية المتحدة 9

 2,3 11,3 17.867 16.049 13.064 اسرائيل 10

 2,2 41,6 16.911 11.945 24.021 ليبيا 11

 2,1 3,7 15.848 15.289 16.725 رومانيا 12

 2,1 3,9 15.668 15.076 13.194 اوكرانيا 13

 1,8 1,6 13.494 13.281 10.741 جمهورية شمال قبرص التركية 14

 1,7 55,9 12.985 8.328 7.894 الواليات المتحدة االمريكية 15

 100,0 9,5 762.627 696.371 695.234 إجمالي الصادرات التركية 

 (Turkish Statistical Instituteاإلحصاء التركي )المصدر: معهد  
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 المعارض التجارية

 

 Fairs in Turkey 

 
 روابط مفيدة

 

 جمعية مصنعي المواد الكيميائية التركية 
                 (Turkish Chemical Manufacturers Association ) 

 www.tksd.org.tr                 
       جمعية مصنعي مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف 

                (The Association Of Cosmetics And Cleaning Products Industrialists ) 
 www.ktsd.org.tr                

       المعادن باسطنبولجمعية مصدري 
                (Istanbul Mineral And Metals Exporters' Association) 

               www.immib.org.tr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

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