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 المنسوجات المنزلية
 

 اإلنتاج
 

صناعة المنسوجات المنزلية التركية كقطاع فرعي لصناعة المنسوجات التركية، وهي رابع أكبر مورد في العالم وثاني أكبر 

هاما في التجارة العالمية والقدرة على الوفاء بالمعايير العالية لجميع المستهلكين مورد في االتحاد األوروبي، تلعب اآلن دورا 

 المتطورين.

 

يتم إنتاج جميع أنواع المنسوجات المنزلية تقريبا في تركيا ويمكن سردها حسب قيمة التصدير على النحو التالي: المناشف، 

، األغطية، بياضات المائدة، التول، الدانتيل، المساندائد، األلحفة، السرير، الستائر، البطانيات، الوس أغطية مالءات السرير،

 النوم. حقائبالجوبالن، الفالندر ، األوبيسون، السجاجيد المعلقة على الجدران، 

 

إن صناعة المنسوجات المنزلية التركية هي واحدة من قادة العالم بمنتجاتها المتنوعة وجودتها العالية في إنتاج المنسوجات 

لمنزلية، وخاصة في إنتاج المناشف ومالءات السرير واألغطية والستائر والتول والمطرزات والجيبور وأغطية األلحفة. تمتلك ا

تركيا أكبر منطقة آالت إلنتاج المطرزات والجيبور في العالم. أكبر مصنع إلنتاج أغطية األلحفة في أوروبا يقع في تركيا. ولقد 

زلية التركية أيضا أحدث التقنيات ذات القدرة اإلنتاجية العالية ومجموعة العمال ذوي المهارات حازت صناعة المنسوجات المن

العالمي في العالية وقدرات التصميم والموضة. وباإلضافة إلى ذلك، تمكنت الصناعة من خفض تكلفة اإلنتاج إلى ما دون المتوسط 

 للمناشف و و الرابع مالءات السريرلين أكبر ثالثة موردين في العالم حين زادت من جودة منتجاتها. ولذلك، كانت تركيا من ب

 .2016غطية السرير في عام الخامس أل

  

في تركيا، يمتلك قطاع المناشف جذور تقليدية وتعرف مناشفه باسم "المناشف التركية" في جميع أنحاء العالم. واليوم، قطاع 

األسواق العالمية من حيث تقنيات الجاكار والتطريز. الدانتيل، الذي يستخدم عادة في العديد المناشف التركي لديه قدرة تنافسية في 

من تطبيقات النسيج، وخاصة في المنسوجات المنزلية، هو في األصل حرفة يدوية تركية. فهو فن التطريز الذي يعود إلى 

رزة بمذاقها التقليدي وزخارفها مختلفة األلوان منتصف القرن السادس عشر ويتوجه عمل المرأة التركية. حرفة يدوية با

والخطوط، والتي تنعكس اآلن في الديكورات المنزلية الحديثة. يقع منتجي المنسوجات المنزلية التركية بشكل أساسي في اسطنبول 

زلي وبورصة، وإزمير وغازي عنتاب وقيصري وأوشاك. يتركز منتجي المناشف والبشاكير في دني غودنيزلي وبورصة وتيكيردا

ومنتجي الفوال في اسطنبول وبورصة، ومنتجي البطاطين في أوشاك. لقد قام العديد من المنتجين في هذه المدن بإدماج عمليات 

إنتاجهم من الخيوط واألقمشة في تصميم المنتجات والصباغة ووضع اللمسات النهائية والخياطة من أجل الحصول على أفضل 

 .حل اإلنتاججودة في كل مرحلة من مرا

 

شركة في دنيزلي  190دنيزلي هي مركز تصنيع مدينة قطاع المناشف وتركز في الغالب على قطاع المناشف. تقوم أكثر من 

بتصنيع المناشف القطنية وأردية الحمام. منشأة تصنيع مجموعة واحدة من المنتجات في نفس المنطقة هي قصة نجاح ومثال جيد 

ي، يتم تصنيع المناشف وأردية الحمام من القطن الوارد ن منطقة بحر إيجه وهو أرقى قطن في لتطوير المجموعة. في دنيزل

العالم. هذه المناشف وأردية الحمام مشهورة في جميع أنحاء العالم بنعومتها االستثنائية وقوة  امتصاصها ودفئها. سماكتها وكثافتها 

زات الفائقة. وباإلضافة إلى ذلك، كلما تم غسل هذه المناشف وأردية الحمام، غير العاديتين تعطي المناشف وأردية الحمام هذه المي

كلما أصبحت أكثر نعومة وامتصاصا، على عكس المنتجات العادية. ولهذا تمتلك دينيزلي وحدها حصة كبيرة في صادرات 
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ع أنحاء العالم. "المناشف وأردية ٪ من هذه المنتجات إلى جمي90مناشف القطن وأردية الحمام في العالم. ويتم تصدير حوالي 

الحمام التركية"، وخاصة تلك المصنوعة في دينيزلي، ال تستخدم فقط في المنازل ولكن أيضا من قبل الفنادق األربع أو الخمس 

الحمام  نجوم في جميع أنحاء العالم كعالمة خدمة الجودة. وعالوة على ذلك، يعتبر زوار هذه الفنادق عدم توافر "المناشف وأردية

 التركية" في الحمامات ومراكز الرياضة والساونا والحمامات التركية نقطة سلبية في خدماتهم. 

 

تعد بورصة واحدة من أهم مراكز التصنيع في مجال النسيج في العالم، وهي تركز في الغالب على صناعة الستائر وأقمشة 

 .ش والمناشف وأردية الحمام والمنسوجات األخرىالستائر وأقمشة المفروشات وأقمشة الديكور ومنتجات الفرا

 

وإلى جانب الشركات الكبيرة، هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع أنحاء البالد. وفي المناطق 

نة األخيرة تم الريفية حول بعض المدن مثل دينيزلي وموغال وكاستامونو، ما زال إنتاج األقمشة التقليدية منتشرا، وفي اآلو

االستعانة بهم في إنتاج المنسوجات المنزلية. أحد هذه األقمشة التقليدية ذات الشهرة العالمية هو "قماش بولدان" من مقاطعة بولدان 

بدينيزلي. ولتصاميمه المميزة، يعد فريدا من نوعه ويدمج تراث الماضي في الحاضر حيث أنه منسوج على أنوال يدوية تقليدية. 

م هذا القماش، الذي يحمل مظهرا طبيعيا تماما وخصائص نسيجية أساسية لكونه مصنوعا من القطن الخالص، على نطاق يستخد

"  Selalmaz Çemberiواسع في الديكورات المنزلية التقليدية والحديثة على حد سواء. نوع آخر من القماش التقليدي هو "

نو. يتم الحصول على هذا القماش أيضا من الخيوط القطنية الخالصة وينسج المشتق اسمه من سياللماز وهي منطقة في كاستامو

على أنوال يدوية. إنه نسيج رقيق جدا مثل التول، ويصعب نسجه لدرجة أن المرء يمكنه أن ينسج مترا واحدا فقط في اليوم. 

" Azdavay Çemberi في المالبس. "وبسبب أصالته المتميزة، يتم استخدامه على نطاق واسع في الديكورات المنزلية وكذلك 

هو نوع آخر من األقمشة المشهورة المنسوجة في أزدافاي، مدينة في كاستامونو. يصنع من الكتان أو القطن الخالص وهو قماش 

، يتم نسجه بشكل فضفاض أو كثيف. يتم استخدامه على Selalmaz Çemberiأصلي للغاية منسوج باليد. هذا النسيج مثل 

في الديكورات المنزلية وإنتاج المالبس. وبما أن جميع هذه األقمشة التقليدية طبيعية ومصنوعة من القطن الخالص أو  نطاق واسع

الكتان بدون استخدام أية أصباغ كيميائية، فهي صديقة للبيئة. ولذلك، هناك طلب كبير على المنسوجات المنزلية المصنوعة من 

 هذه األقمشة في األسواق الدولية.

 

درك صناعة المنسوجات المنزلية التركية اليوم اتجاه األسواق العالمية نحو الطلب المتزايد على منتجات أكثر صحة وصداقة ت

للبيئة وتكيف نفسها بسرعة مع التطورات في اللوائح القانونية والتقنية. تستطيع العديد من الشركات المصنعة في القطاع إنتاج نظم 

. وباإلضافة إلى ذلك، تمتلك بعض الشركات في قطاع المنسوجات 9000لى سبيل المثال سلسلة األيزو إدارة الجودة والبيئة، ع

 خاصة. بيئيةالمنزلية تسميات 

 

في عالم سريع التغير، مجال الديكور المنزلي لهو حساس للغاية لجميع التغييرات. ولهذا يعد ابتكار مجموعات بتصاميم وزخارف 

إلى جودة المنتج أمرا ضروريا. مصنعي المنسوجات المنزلية التركية لهي واعية جدا بابتكار الموضة مبتكرة وحديثة باإلضافة 

والتصميم، مما يمكنهم من الحصول على مكانة خاصة في األسواق العالمية. التصاميم الجديدة والعصرية والزخارف الفريدة، 

 .ات المنزلية العالمية بدقة وتلبي معظم األذواق والتفضيالتوالمبتكرة كلها بواسطة مصممين أتراك، تتابع موضة الديكور
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 الصادرات

 

إلى جانب تلبية الطلب المحلي في تركيا، يعد قطاع المنسوجات المنزلية التركي بإمكانياته الكبيرة في سوق التصدير ومنتجاته 

 .إنتاجه٪ من 60المتنوعة وجودته العالية مصّدرا هاما للبالد. فيصدر القطاع حوالي 

 

ومع منتجاتها المتوافقة مع الموضة والتكنولوجيا المتقدمة لإلنتاج وجودة المنتجات، تزيد تركيا حصتها في األسواق الرئيسية، 

وخاصة في السوق األوروبية. ولذلك، بدأ أبرز الموردين العالميين في التعاون مع الشركات المصنعة التركية لإلنتاج المشترك 

 ات المنزلية.في مجال المنسوج

 

 

 دوالر(1000) : الصادرات التركية من المنسوجات المنزلية1جدول  

 2017 2016 اسم المنتج
2016/2017 

(٪) 

حصة عام 

2017 )٪( 

المناشف وأردية الحمام واألرواب )بما في 
 ذلك بياضات الحمام والمطبخ(

848.223 885.533 4,40 33,91 

 20,26 0,96- 529.082 534.230 بياضات السرير

 17,30 3,02 451.796 438.542 أقمشة المفروشات والستائر

 8,93 2,38- 233.265 238.962 منتجات المنسوجات المنزلية األخرى

 4,33 30,35- 113.182 162.491 الستائر والستائر الداخلية

 5,34 17,42 139.562 118.858 سرير وعناصر الفرش أخرىأغطية ال

 3,92 0,43 102.452 102.009 المصنوعة من الكروشيهالتول واألقمشة 

 2,00 2,64 52.172 50.830 البطانيات

 2,68 9,99 69.978 63.619 حقائب النوم والوسائد واأللحفة

 1,31 1,05- 34.202 34.564 بياضات الطاوالت

 0,00 57,04- 18 43 أقمشة النجود المنسوجة باليد

 100,0 0,73 2.611.248 2.592.376 اإلجمالي

 (Ministry of Trade) التجارةوزارة   
 

هي المناشف وأردية الحمام واألرواب وبياضات السرير وأقمشة األثاث والستائر  2017منتجات التصدير الرئيسية في عام 

كبيرة من وأغطية السرير. تعد الدول األوروبية أهم األسواق لصادرات المنسوجات المنزلية التركية. ويتم تصدير كمية 

المملكة المتحدة وفرنسا بلغاريا و المنسوجات المنزلية إلى ألمانيا. األسواق الرئيسية األخرى هي الواليات المتحدة األمريكية و

 .وهولندا وإيطاليا
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 دوالر أمريكي( 1،000: أسواق التصدير الرئيسية للمنسوجات المنزلية )2جدول 

 2017 2016 الدول
2016/2017 

(٪) 

عام حصة 

2017 )٪( 

 17,38 1,98- 453.873 463.039 ألمانيا

 11,06 2,53 288.755 281.627 الواليات المتحدة األمريكية

 6,08 18,12 158.799 134.437 بلغاريا

 5,30 2,17 138.473 135.530 فرنسا

 5,04 1,62- 131.521 133.684 المملكة المتحدة

 4,56 4,03- 118.951 123.943 إيطاليا

 4,24 8,00- 110.646 120.272 هولندا

 2,89 5,10- 75.551 79.608 بولندا

 2,81 22,20- 73.452 94.417 إيران

 2,15 4,06 56.181 53.990 اسبانيا

 2,04 35,05 53.297 39.464 العراق

 2,00 3,61- 52.264 54.220 رومانيا

 1,80 15,45 46.872 40.600 النمسا

 1,75 3,57- 45.779 47.474 إسرائيل

 1,69 1,57 44.094 43.410 المملكة العربية السعودية

 1,60 8,10 41.712 38.587 أوكرانيا

 1,59 12,49 41.583 36.967 بلجيكا

 1,45 1,51- 37.736 38.313 الجزائر

 1,23 0,42- 32.022 32.156 سويسرا

 1,17 7,75 30.510 28.315 االمارات العربية المتحدة

 77,82 0,59 2.032.080 2.020.061 دولة 20اكبر 

 100,00 0,73 2.611.248 2.592.376 اإلجمالي

 (Ministry of Trade) التجارةوزارة   
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 المعارض التجارية
 

 Fairs in Turkey 

 

 روابط مفيدة
 

 جمعية مصنعي ورجال أعمال المنسوجات المنزلية بتركيا 

 (Turkish Home Textile Industrialists’ and Businessmen’s Association )

 www.tetsiad.org. 

  جمعية مصدري المنسوجات والمالبس باسطنبول 

(Istanbul Textile and Apparel Exporters’ Associations  )www.itkib.org.tr . 

 ( جمعية المصدرين بمنطقة بحر إيجةAegean Exporters’ Associations)    www.egebirlik.org.tr . 

 ( جمعية مصدري أولوداجUludağ Exporters’ Association ) www.uib.org.tr . 

 ( جمعية مصدري دنيزليDenizli Exporters’ Association  )www.denib.gov.tr . 

  جمعية المصدرين بمنطقة( البحر المتوسطMediterranean Exporter Associations  )

www.akib.org.tr. 

 ( جمعية المصدرين بمنطقة جنوب شرق األناضولSoutheast Anatolia Exporters’ Associations  )

www.gaib.org.tr . 

 ( جمعية أصحاب العمل في مجال المنسوجات التركيةTurkish Textile Employers’ Association  )

www.tekstilisveren.org 

 ( جمعية العالمات التجارية المتحدة في تركياUnited Brands Association of Turkey  )

 www.birlesmismarkalar.org.tr. 

 ( جمعية العالمات التجارية المسجلةThe Association of the Registered Trademarks  )

www.tescillimarkalar.org.tr . 

 ( جمعية عثمان بيك لمصنعي المنسوجاتOsmanbey Textile Manufacturers Association  )

www.otiad.org.tr . 

 ( جمعية مصنعي ورجال أعمال الليلىLaleli Industrialists and Businessmen Association  )

www.lasiad.org.tr . 

 ( جمعية مصنعي ورجال أعمال مارترMerter Industrialists and Businessmen Association  )

www.mesiad.org.tr . 

 
 
 
 
 

 

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