
مجمع اإلطارات
"تاتنفط" الشركة المساهمة المفتوحة
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إطالق إطارات 
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"نيجنكامسكشينا" شركة 

"شق زن " شركة محدودة المسؤولية 

"كمس-شزن " شركة محدودة المسؤولية 

"اوتن ك " شركة 

مصنع نيجنكامسك"هيئة األوراق المالية 

"الميكانيكية

"نفطخيمسناب-تاتنفط" شركة 

"تاتنفط-ياربوليمرماش" شركة 

جمعية ذات مسؤولية 

المركز العلمي "محدودة 

"كاما" والتقني

جمعية ذات مسؤولية 

محدودة 

"كاما" بيت التجارة"

"االنتاج"كتلة "اإلمداد والخدمات"كتلة  "نيوكر" كتلة  "المبيعات"كتلة 

جمعية ذات مسؤولية محدودة 

"إنيرغوشينسرفس"

"  إدارة الشركة" شركة محدودة المسؤولية 

"نفطخيم-تاتنفط

"تاتنفط" هيكل مجمع االطارات 
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٢٣%
حصة في إجمالي إنتاج 

اإلطارات في روسيا

٢٠%
حصة المنتج في السوق

الروسية

٣٧
دول تصدير اإلمدادات

٣٠
المستهلكين في السوق

األولية

١٤%
حصة انتاج المصنع 

من إجمالي صادرات 

االطارات من روسيا

26 %
حصة الصادرات من 

مجمل المبيعات

~ ٣٧٠
منتج

"تاتنفط" معلومات موجزة عن مجمع إطارات 
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~ ٤٠٠٠٠
االنتاج اليومي من االطارات

١٧٢٠٠٠٠٠
إطار في السنة، 

تمثل القدرة اإلنتاجية للمجمع



شركة

"نيجنكامسكشينا" 

"يمصنع اطارات الشاحنات نيجنكامسك" "نيجنكامنسكي مصنع االطارات أ أ م"

١٢٦٠٠٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠

إطارا١٧٢٠٠٠٠٠قدرة مجمع االطارات 

السيارات والشاحنات الخفيفة (غرفة)المشتركة الشاحنات
الزراعية والصناعية(من غير غرفة)شاحنات أأم 

١١٩٠٠٠٠٠ ٣٣٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٧٠٠

القدرة اإلنتاجية
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٢٠٠٤سنة 
فة اإلطالق الجديد إلطارات السيارات الخفي

وفقا لتقنيات الشركات اإليطالية

إطالق العالمة التجارية الرائدة،

KAMA EURO

٢٠٠٧سنة 
لط دخل حيّز االستخدام مصنع جديد لخ

المطاط

٢٠٠٤سنة 

تركيب وإطالق جناح تجريبي

سداسي الوضعية

٢٠١٣في سنة 

دام دخلت في حيّز االستخ٢٠١٣

VMIمجمعين آليين من شركة 

٢٠٠٩سنة 
اج اإلطالق االحتفالي ألحدث مصنع انت

، (أأم ) االطارات ذات األسالك المعدنية 

و الذي أنشئ بالمشاركة مع الشركات 

األلمانية الرائدة

٢٠١٥في سنة
بدأ المصنع العمل مع شركة 

Marangoni

"أأم"على استعادة انتاج االطارات 
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تطور نمو القدرات التقنية
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محفظة العالمة التجارية

سيارات خفيفة

شاحنات خفيفة

شاحنة مزدوجة

شاحنات أ أم

الزراعية والصناعية
V

V

V

V

V V V

VVV
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اإلطاراتتشكيلة

أحجام نموذجية127 منتج 368
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هيكل التنفيذ في أسواق البيع

متعهدا؛٨٠أكثر من •

تغطية كامل االتحاد الروسي؛•

مركزا للتجارة والخدمات المعتمدة ١٤•

«Tyre&Service»

متعهدا من بلدان رابطة الدول المستقلة و ٩٣حوالي •

خارجها

دولة٣٧تغطي جغرافية التصدير •

مركزا للتجارة و الخدمات ١٣•

«Tyre&Service»المعتمدة 

توفازاف)التعاون مع كبار المصنعين المحليين واألجانب•

؛(و فولكس فاجن و فورد" غاز"و كاماز و مجموعة 

(، إلختاتنفتسيلتا ، )عمالء الشركة الكبار •

السوق الثانوية

قطع الغيار

صادرات

٦٤%

٢٦%

١٠%



8%

11%

11%

12%

14%

23%

0,3 млн шт. шин
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شحنات التصدير

دولة٣٧، تم تصدير اإلطارات في ٢٠١٦في عام 

6%

6%

11%

21%

34%

رابطة الدول المستقلة ، بما في ذلك

كازاخستان

أوكرانيا

اءروسيا البيض

طاجيكستان

قرغيزستان

بلدان أخرى ، بما في ذلك

رومانيا

صربيا

اليونان

مليون إطار٢،٩

إيطاليا

بلغاريا

ليتوانيا

رابطة الدول 

المستقلة

٦٤% أخرى

١٠%
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التعاون مع مصانع السيارات

مصنع انتاج السيارات 

سيارات
الشاحنات

الخفيفة حمولة

مشتركة
الشاحنات

كاما كاما اورو Viatti كاما اورو

"غروب روسفوسفاغن"

"سوالرس-فورد"

"كاماز"

"افتوفاز"

"باز"

"سمأ-إيفيكو"

"اورال" سآ"

"افتو-اج" 

مستهلكا في سوق التشكيالت االساسية٣٠
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لالتصال

-""كاما" البيت التجاري "الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

"تاتنفط" الموزع العام لمنتجات مجمع إطارات 

االستقبال

+7 (8555) 24-10-10

+7 (8555) 24-10-00

info@td-kama.com

االطالع على ، قائمة المنتجات المنفذة و الخدمات المقدمة يمكن"كاما" لمزيد المعلومات التفصيلية حول البيت التجاري 

www.td-kama.comالموقع  


