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 األجهزة والمستلزمات الطبية 
 

تعتبر صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية التركية قطاعا سريع النمو مع االستثمارات الحديثة في معظم المجاالت. في الواقع، 

تغيرات ملحوظة. فلقد ازداد عدد األصناف المنتجة جنبا إلى جنب مع تحسين جودتها. كما خالل العقد الماضي، شهدت الصناعة 

 زاد عدد الشركات المصنعة في هذه الصناعة.
 

 وبفضل جودة منتجاتها الطبية، تقدمت صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية التركية على نحو يمّكنها من منافسة العديد من الدول.
 

مورد.  2500شركة مصنعة / مصدر و 100شركة متوسطة وكبيرة، و 450شركة، منها  6000ناعة حوالي واليوم، تشمل الص

مجموعة واسعة من المنتجات يتم تقديمها من قبل بعض الشركات المصنعة المتخصصة في مجاالت إنتاجها. وتقع معظم الشركات 

 ة العاملة في صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية في اسطنبول وأنقر
وإزمير وسامسون نظرا لوجود عدد كبير من المؤسسات الصحية ومرافق النقل واالتصاالت وسهولة اإلمدادات وسهولة الوصول 

 .إلى األبحاث والدعم التقني في هذه المدن
 

المنتجات مثل لقد أظهرت الشركات الطبية المصنعة في تركيا زيادة كبيرة في اإلنتاج على مر السنين وتقدم مجموعات متنوعة من 

األدوات واالجهزة الطبية والجراحية ومواد للحشو والشاش والضمادات والمستهلكات الطبية والمحاقن واإلبر والقسطرة وأدوات 

 طب العيون وأدوات طب األسنان وتقنيات التشخيص الخاصة بالمعامل  
ناف بدءا من أبسط مستهلكات وصوال إلى المعدات ومعدات إغالق الجروح، إلخ. في الوقت الحاضر، يتم تصنيع اآلالف من األص

 .الطبية األكثر تعقيدا
 

تمتثل الشركات التركية المصنعة لألجهزة والمستهلكات الطبية التركية إلى اإلجراءات الدولية ومعايير الجودة والسالمة مثل 

 .التابعة لالتحاد األوروبي ce Markو ( ومعايير األيزوghp( والممارسات الصحية الجيدة )GMPممارسات التصنيع الجيدة )

 
مليون نسمة وتزايد مخاوفهم الصحية.  75يمتلك سوق الرعاية الصحية التركي حجما كبيرا نظرا لسكان البلد البالغ عددهم نحو 

وهذا يعني أن السوق لهو سوق ضخم وواعد للشركات الدولية التي تنوي الدخول في مشروعات مشتركة وغيرها من أشكال 

 .التعاون المفيد المتبادل مع نظرائها األتراك

 
لقد أظهر تطور المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الخاصة نموا هائال في تركيا، وخاصة في مجال جراحة التجميل 

 .ومستحضرات التجميل وجراحة العظام وطب العيون
 

 الصادرات

 

( الطلب 9022، 9021، 9020، 9019، 9018واد النظام الموحد رقم تلبي صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية التركية )أك

مليون  319، بلغ إجمال حجم الصادرات حوالي 2017المحلي على بعض المنتجات كما تصدر كمية كبيرة نسبية. في عام 

 دوالر أمريكي.
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 ألمريكي(الصادرات التركية لألجهزة والمستلزمات الطبية التركية بالعام )بالدوالر ا: 1جدول 

2015 2016 2017 

 
290.740.724 

 
284.993.996 

 
319.168.809 

 (Republic of Turkey Ministry of Economy) التجارةالمصدر: الجمهورية التركية، وزارة   

 

 .2016مقارنة بعام  2017% في عام 12ازدادت صادرات صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية التركية بنسبة حوالي 

، كانت مجموعة المنتجات الرئيسية التي تم تصديرها هي"األدوات واألجهزة الطبية أو الجراحية أو الخاصة بطب األسنان أو 

. المجموعة الثانية كانت "أجهزة تجبير العظام 2017في عام  مليون دوالر أمريكي 204.3الطب البيطري" والتي بلغت قيمتها 

مليون دوالر أمريكي وكانت المجموعة الثالثة هي "أجهزة  78خرى وسماعات الصم" بقيمة وشرائح التجبير وأجهزة الكسور األ

 مليون دوالر أمريكي عن نفس العام.  16.1المعالجة الميكانيكية " بقيمة 

 

دولة حول العالم. أسواق التصدير الرئيسية هي الصين  100تقوم تركيا بتصدير أجهزة ومستهلكات طبية متنوعة ألكثر من 

وألمانيا وهولندا وفرنسا وسوريا وأذربيجان وجمهورية قبرص الشمالية التركية وجورجيا والواليات المتحدة األمريكية والعراق 

والمملكة المتحدة وإيطاليا وإيران واسبانيا والمملكة العربية السعودية ومصر وأوكرانيا وبلجيكا وهونج كونج والهند. جدير بالذكر 

تواصل أسواق التصدير الخاصة بصناعة األجهزة والمستلزمات الطبية التركية نموها مع التركيز على تصدير أنه من المتوقع أن 

 منتجات متطورة أكثر من حيث التكنولوجيا. 

 

 دوالر أمريكي( 1،000الصادرات التركية لألجهزة والمستلزمات الطبية التركية حسب المنتجات ): 2جدول 

 2017 2016 2015 المنتجات

األدوات واألجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو 

 الجراحية أو الخاصة بطب األسنان أو الطب البيطري

178.184 175.802 204.390 

أجهزة المعالجة الميكانيكية؛ جهاز التدليك؛ جهاز 

 اختبار الكفاءة النفسية.

14.203 13.607 16.127 

 4.758 2.535 3.475 أجهزة التنفس األخرى وأقنعة الغاز

أجهزة تجبير العظام واألحزمة الجراحية والدعامات؛ 

الجبائر وأجهزة الكسور األخرى؛ أجزاء صناعية 

 للجسم؛ سماعات الصم وغيرها من األجهزة

78.860 82.076 78.045 

الجهاز المعتمد على استخدام األشعة السينية أو أشعة 

ومولدات ألفا أو بيتا أو جاما، أنابيب األشعة السينية 

 األشعة السينية األخرى

16.019 10.972 15.848 

 319.169    284.994     290.741  اإلجمالي

 (Republic of Turkey Ministry of Economy) التجارةالمصدر: الجمهورية التركية، وزارة 
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 دوالر أمريكي( 1،000الصادرات التركية لألجهزة والمستلزمات الطبية التركية حسب الوجهة ) :3جدول 

 2017حصة  2017 2016 2015 

)%( 

 12,3    39.188     34.224     26.189  الصين

 8,4    26.740     25.073     25.477  ألمانيا

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 13.278     8.776     14.638    4,6 

 4,4    14.128     14.700     14.208  فرنسا

جمهورية قبرص 

 الشمالية التركية

 8.054     9.705     11.894    3,7 

 3,6    11.477     10.521     15.072  أذربيجان

 3,3    10.457     16.115     18.772  هولندا

 3,2    10.118     8.439     13.045  العراق

 3,0    9.733     3.183     7.322  ليبيا

 2,9    9.265     8.956     11.083  جورجيا

 2,5    7.883     8.442     9.958  المملكة المتحدة

 2,3    7.373     6.981     7.814  إيطاليا

 2,1    6.851     13.340     7.058  سوريا

 2,1    6.814     4.120     2.861  هونج كونج

 1,8    5.836     4.149     6.124  بلجيكا

المملكة العربية 

 السعودية

 6.799     4.949     5.346    1,7 

 1,6    5.126     5.717     5.495  إيران

 1,4    4.564     3.020     3.911  بولندا

 1,2    3.798     3.860     4.504  الهند

 1,2    3.762     1.722     1.506  بلغاريا

  أخرى
82.210 

 
89.000 

 
104.177 32,6 

 100 319.169   994 .284     290.741  اإلجمالي

 (Republic of Turkey Ministry of Economy) التجارةالمصدر: الجمهورية التركية، وزارة 
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 المعارض التجارية

 

 Fairs in Turkey 

 روابط مفيدة
 

 جمعية مصدري المعادن باسطنبول 

(Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Association) 

 www.immib.org.tr . 

 ( اتحاد جمعية مصنعي وموردي األجهزة الطبيةTÜMDEF) 

(Federation of Medical Devices Manufacturers and Suppliers Association )

www.tumdef.org . 

 ( جمعية مصنعي األجهزة الطبيةManufacturers Association of Medical Devices )

www.tuder.org.tr . 

  جمعية رجال أعمال القطاع الطبي بمرمرة–  

MASSIAD (Association of Marmara Medical Sector Businessmen  )

www.massiad.org.tr . 

 جمعية مصنعي وممثلي منتجات الرعاية الصحية 

(Healthcare Products Manufacturers and Representatives Association   )

www.sader.org.tr . 

 جمعية أصحاب العمل في صناعة الصحة بتركيا 

(Health Industry Employers’ Association of Turkey) 

 www.seis.org.tr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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