* االخ انثصك .
لصنع الخيىط المسطحة  ,االت  PP/HDPEللتصفيح  ,االت LDPE/PPاالت بثق
للزخرفة وتعذد الشفافية لصناعة االفالم  ,االت تصفيح للسجاد غير المنسىج PEVA ,
االت صنع فقاعة الهىاء  PP.كيس انبىبي داخل االت التصفيح PP ,

ذأسسد انششكح عاو  1993وهً يخصصح نرضوٌذ
االخ تصك انثالسرٍك وذرًرع تسًعح يًراصج تٍٍ
انًشرشٌٍٍ انًهٍٍٍُ إلنرضايها تانعىدج واالداء االسرصُائً
وإسضاء انعًالء .

اعهمد عاو  2006وكاَد ضشتح عانًٍى ولرها الَها
لغعد ذكانٍف االَراض يٍ خالل ذضوٌذ  %10اكصش يٍ
ضغظ انغضل  ,وظهاص نف انغضل عىس عاو 2008
السرخذاو يحىل انرشدد نرحمٍك انرحكى االنً نضغظ
انغضل ( انخٍىط ) نحذ سشعح  420يرش فً انذلٍمح ,
وصشف عالح تشكم الم .

فً انثذاٌح سكضخ انششكح عهى ذغىٌش وذصٍُع االخ
 ,وَعحد فً ذغىٌش اوساق T-Diesانثصك تإسرخذاو
االخ ذصفٍح انحمائة انًُسىظح  (PP ,كشافد ) و
يع يثٍعاخ ذعاوصخ  30وحذج عانًٍاً  .فً انسُىاخ
انصالز تعذ ظهىسها أكذخ انششكح تأَها فً االذعاِ
انصحٍح .

ايضاء سٍٍُ يٍ انعًم انعاد وانثحس وانرغىٌش وخذيح
انضتائٍ  ,تُد انششكح لاعذج صهثح فً انسىق انعانًً يٍ
خالل ذصذٌش انًُرعاخ انى ظًٍع دول انعانى تًا فً
رنك  ,انصٍٍ  ,انٍاتاٌ  ,انفٍهٍثٍٍ  ,انهُذ  ,اَذوٍَسٍا ,
ذشكٍا  ,تاكسراٌ  ,سىسٌا  ,سوسٍا  ,يصش  ,انىالٌاخ
انًرحذج االيشٌكٍح  ,انثشاصٌم  ,تٍشو  ,ذشٍهً ,
االسظُرٍٍ :.
يُز ذغىٌش انششكح نعذج اَىع يٍ االخ انثصك  ,تًا فً
رنك االخ انرصفٍح نرغهٍف انىسق  ,اوساق
)  ,حمائة خاصح PP ,انًُشىساخ  ,تىنً تشوتهٍٍ (
حمائة اسغىاٍَح  ,حمائة لًاش غٍش يُسىظح ,
) PEVA ,سعاداخ سٍاساخ  ,خالخ انثىنً فٍٍُم (
ياكُاخ صُع االفالو نُمص االفالو وانمفاصاخ انعشاحٍح ,
شىب االفالو  ,وصُع انغضل انًسغح واالخ انهف  .هزا
انًُرط انًرُىع عضص ًَى ويىلف انششكح فً هزِ
انصُاعح .
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ذرًٍض االخ انششكح تاالداء انًرًٍض  ,يصال  ,االخ
) نصُع انغضل اعهمد عاو  1998وذًٍضخ (PP
ترحسٍٍ ظهاص انهف نسشعح عانٍح ذصم انى  270يرش
نكم دلٍمح تشكم اكثش يٍ اي ًَىرض يُافس فً انسىق
) نصُع عثمح انغضل PP3 ,فً هزا انىلد  ,و انح (
اعهمد عاو  2006وكاَد ضشتح عانًٍى ولرها الَها
لغعد ذكانٍف االَراض يٍ خالل ذضوٌذ  %10اكصش يٍ

