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 وسيراميك البناء في تركيا زجاجالصناعة 
 

 صناعة سيراميك البناء 

 اإلنتاج

من األراضي التركية هو البالط والطوب المغطى بارز يعود تاريخ السيراميك التركي إلى عدة آالف من السنين. أول سيراميك 

 بالزجاج الملون المصنوع في األناضول ألغراض معمارية في القرن الثالث عشر.

 

يني" هو مشهور في جميع أنحاء العالم. فالقبائل التركية األولى التي عاشت في آسيا الوسطى تشفن السيراميك الكالسيكي التركي "

زلية. وفي وقت الحق، ومع الحركة السلجوقية، وصل صنعت النماذج األولى لفن السيراميك من أجل مطابخهم واستخداماتهم المن

هذا الفن إلى األناضول وأصبح السيراميك قطعة فنية زخرفية تستخدم في الغالب لتزيين المساجد والمكتبات العامة والحمامات 

 التركية.

منشأة إلنتاج  60أكثر من  مع تأسيس المصنع األول. وفي الوقت الحاضر، هناك 1965بدأ أول إنتاج تجاري للسيراميك في عام 

 السيراميك.

 

تركيا غنية بالمواد الخام الخاصة بالسيراميك مثل الفلسبار والطمي والكاولين والكوارتز، واحتياطيات مواد سيراميك الخام بتركيا 

 داخل منشآتها. هي كبيرة بما يكفي لتلبية الطلب. ولقد أنشأت معظم الشركات التركية مرافقها الخاصة بإعداد المواد الخام

 

 Kale)فيترا( وكالي للسيراميك ) Eczacıbaşıشركة مصنعة في قطاع األدوات الصحية التركي.  30واليوم، تعمل حوالي 

Seramik ) ( وسيريل للسيراميكSerel Seramik والتي تعد من بين الشركات الرائدة في هذا القطاع، هي أيضا من بين ،)

 أكبر المنتجين.

 

 شركة في تركيا  500شركات قطاع السيراميك والزجاج في أهم   :1جدول  
 الموقع اسم الشركة 

1 Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş. اسطنبول 

2 Trakya Cam San. A.S.  اسطنبول 

3 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. اسطنبول 

4 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. اسطنبول 

5 Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş. اسطنبول 

6 İzocam Tic. ve San. A.Ş. اسطنبول 

7 Kümaş Manyezit Sanayi A. Ş. كوتاهيا 

8 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. اسطنبول 

9 Ege Seramik San. Ve. Tic. A.Ş. ازمير 

10 Anadolu Cam Sanayi A.Ş. اسطنبول 

11 Camiş Ambalaj San. A.Ş. اسطنبول 

12 Seranit Granit Seramik San. Ve Tic. A.Ş. اسطنبول 

 (Istanbul Chamber of Industryالمصدر: غرفة الصناعة باسطنبول )

http://www.kale.com.tr/
http://www.graniser.com.tr/
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بالط الجدران واألرضيات التركي واألدوات الصحية به تصاميم رائعة وجودة فائقة. في هذا القطاع، يقوم المصممون بإعداد 

منتجات ومجموعات راقية للغاية تتماشى مع االتجاهات وطلبات العمالء في سنة محددة. يستخدم المصممون األتراك التأثيرات 

 9000االتجاهات العالمية في أنماط وتصاميم السيراميك. معظم الشركات كبيرة الحجم تمتلك معايير األيزو األناضولية وكذلك 

 وغيرها من المعايير السارية في األسواق الرئيسية. CE Markو
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 الصادرات

 

زا في الصادرات. في السنوات بالتوازي مع التطورات اإليجابية في اإلنتاج، تظهر صناعة السيراميك التركية أيضا أداء متمي

 820األخيرة، أظهرت صادرات صناعة السيراميك التركية اتجاها تصاعديا. بينما بلغت قيمة صادرات صناعة سيراميك البناء 

 .2015مليون دوالر أمريكي في عام  698، انخفضت الصادرات إلى 2014مليون دوالر أمريكي في عام 

 

 دوالر أمريكي(  1000صادرات سيراميك البناء )القيمة:  :2جدول    

أكواد النظام 

 الموحد
 2017 2016 2015 المنتجات

 551.646 512.427 500.337 بالط سيراميك الجدران واألرضيات 6907,6908

 230.845 211.830 198.112 األدوات الصحية المصنوعة من السيراميك 6910

 782.490 724.257 698.449 اإلجمالي

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي )المصدر: 
 

 

 صناعة زجاج البناء

 

 اإلنتاج
 

صناعة الزجاج هي واحدة من الصناعات الرئيسية التي تساهم في صناعة البناء في تركيا. تاريخيا، يعود إنتاج الزجاج إلى 

تحسينات كبيرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر خالل اإلمبراطورية العصر السلجوقي. وعالوة على ذلك، تم تحقيق 

 العثمانية.

 

( هي مجموعة من الشركات Şişecam" )مجموعة "سيسيكام Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş في الوقت الحاضر، "

خام الكيميائية الخاصة بالتعبئة عالوة ٪ من اإلنتاج السنوي. كما تمتلك الشركة مختلف المواد ال90في القطاع والتي تمثل حوالي 

على الشركات المالية باإلضافة إلى شركات إنتاج الزجاج التابعة لها. تحتل سيسيكام المرتبة الثانية في أوروبا والثالثة في العالم 

 ستخدام الزجاج. في مجال األدوات المنزلية المصنوعة من الزجاج والرابعة في أوروبا في مجال الزجاج المسطح والتعبئة با

 

. Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Şشركة صغيرة ومتوسطة الحجم تنتج الزجاج في القطاع خالف  20هناك حوالي 

صناعة الزجاج التركية تستخدم تكنولوجيا إنتاج متطورة للغاية وتراكم واسع للدراية. يبلغ إجمالي طاقة إنتاج صناعة الزجاج 

 مليون طن / سنة. 3،5بتركيا 

 لصادراتا

 

الصادرات إلى  ارتفعت، 2016مليون دوالر أمريكي في عام  199في حين بلغت قيمة صادرات منتجات زجاج البناء التركية 

 .2017مليون دوالر أمريكي في عام  224
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 دوالر أمريكي( 1000صادرات منتجات زجاج البناء )القيمة:   :3جدول  

 2017 2016 2015 المنتجات أكواد النظام الموحد

7003, 7004, 7005, 

7008, 7016 

 الزجاج المسطح

 زجاج العزل

 كتل الزجاج 

 والفسيفساء

111.255 114.152 134.046 

 89.863 84.872 91.148 الصوف الزجاجي 7019

 223.909 199.024 202.403 اإلجمالي

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي )المصدر: 
 

التجاريةالمعارض   

 

 Fairs in Turkey 

 
 روابط مفيدة

 

 اتحاد مصدري منتجات األسمنت والزجاج والسيراميك ومنتجات التربة 

(Cement, Glass, Ceramic And Soil Products Exporters' Union) 

 http://oaib.org.tr/en . 

 السيراميك التركي  

www.turkishceramics.com 

 

 

  

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://oaib.org.tr/En/Board-Of-Directors/1/Cement--Glass--Ceramic-And-Soil-Products-Exporters-Union
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