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 المكرونة

 

 اإلنتاج

 

المكرونة هي واحدة من األطعمة األشهر في العالم وذلك بفضل خصائصها الفريدة مثل فائدتها الغذائية ومذاقها الحلو وكونها وجبة 

 وتظل صالحة لفترات طويلة. عملية ورخيصة ومشبعة 

 

كانت مصانع السميد والمكرونة من أوائل فروع الصناعات الغذائية التي أنشئت في تركيا بدءا من العشرينات. ازدادت القدرة 

ووصلت إلى ما  1922مرة منذ عام  26اإلجمالية لصناعة المكرونة التركية، وهي واحدة من أكبر الصناعات في العالم، بمقدار 

 .2016مليون طن في عام  2ب من يقر

 

تقع مرافق اإلنتاج الحالية لشركات إنتاج المعكرونة المزودة بخطوط الحرارة العالية الحديثة بشكل رئيسي في جنوب شرق ووسط 

 وغرب األناضول، وهي المناطق الرئيسية المنتجة للقمح الصلب في تركيا.

 

 : إنتاج المكرونة في تركيا حسب األعوام1جدول 

 االطنان األعوام االطنان األعوام

1994 406,000 2005 580,516 

1995 439,000 2006 558,517 

1996 463,000 2007 571,292 

1997 504,000 2008 640,985 

1998 480,000 2009 595,160 

1999 510,000 2010 732,410 

2000 540,000 2011 863,967 

2001 445,000 2012 976,643 

2002 475,000 2013 1,026,430 

2003 438,000 2014 1,202,516 

2004 500,000 2015 1,158,069 

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي )   

 

المكرونة السادة الغنية بالفيتامينات هي النوع األكثر شعبية في تركيا. ومع ذلك، في السنوات األخيرة، تم أيضا إنتاج المكرونة 

 بالخضروات )مثل الطماطم والسبانخ( والمكرونة بالبيض. 
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المتصاعدان باستمرار للصناعة زيادة حجم  بشكل عام، يظهر اإلنتاج في تركيا اتجاها تصاعديا. فلقد أتاح الطلبان المحلي واألجنبي

اإلنتاج، ومّكنت التكنولوجيا العالية المستخدمة الشركات من المنافسة بشكل إيجابي في األسواق المحلية والدولية. واليوم، تنتج 

 مليون طن من المكرونة. 1.2صناعة المكرونة التركية سنويا ما يقرب من 

 

 الصادرات

٪ 90-80ا المكرونة غير المطبوخة بدون بيض لسنوات. شّكل هذا النوع من المكرونة ما يصل إلى بشكل رئيسي، صدرت تركي

من إجمالي صادرات المكرونة التركية حتى اآلن. ومع ذلك، ازدادت أنواع المكرونة خالف تلك غير المطبوخة أو المحشوة 

 مؤخرا لتصبح منتجا مهما في صادرات المكرونة في تركيا.

 

٪ مقارنة بالعام السابق في حين بلغ 24، بزيادة قدرها 2016ألف طن في عام  832ي صادرات المكرونة في تركيا بلغ إجمال

 .2016مليون دوالر في عام  422إجمالي قيمة الصادرات 

 

 : صادرات المكرونة التركية حسب األعوام2جدول   

 دوالر 1،000 األطنان السنوات دوالر 1،000 األطنان السنوات

1983 3,189 1,023 2000 25,515 9,683 

1984 4,920 1,631 2001 34,284 11,586 

1985 8,723 2,708 2002 48,372 16,752 

1986 12,650 3,920 2003 69,071 26,848 

1987 16,917 5,128 2004 126,000 50,263 

1988 23,159 7,413 2005 164,413 65,507 

1989 16,844 6,314 2006 191,620 80,152 

1990 13,022 6,189 2007 177,971 107,889 

1991 48,105 19,595 2008 175,614 181,953 

1992 59,731 18,394 2009 213,516 149,432 

1993 52,856 23,538 2010 297,464 185,913 

1994 85,463 37,449 2011 404,087 285,305 

1995 111,230 53,214 2012 505,613 357,850 

1996 108,894 58,106 2013 693,212 494,026 

1997 135,989 70,129 2014 735,285 507,051 

1998 90,949 45,199 2015 672,105 418,183 

1999 23,987 9,984 2016 831,562 422,354 

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي ) 

 

. شهدت أسواق التصدير الرئيسية في تركيا 2016دولة في جميع أنحاء العالم في عام  152صدرت تركيا منتجات المكرونة إلى 

تغيرات ملحوظة خصوصا خالل السنوات العشر األخيرة. ففي حين كانت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي هما أكبر 
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في إجمالي صادرات المكرونة على  1997٪ في عام 82.5و 1995٪ في عام 26.7أسواق الوجهات، حيث بلغت حصتهما 

 .2016التوالي؛ وُسّجلت اليابان وبنين والصومال وأنجوال والعراق وجيبوتي باعتبارها األسواق الرئيسية في عام 

 

 : صادرات المكرونة التركية حسب الوجهة3جدول  
 2014 2015 2016 

 دوالر 1،000 األطنان دوالر 1،000 األطنان دوالر 1،000 األطنان الدولة

 45,610 50,212 32,741 37,085 24,955 29,297 اليابان

 44,777 109,299 42,459 75,634 48,832 75,841 بنين

 35,496 77,140 24,061 40,432 13,168 18,970 الصومال

 32,788 73,088 39,293 68,649 64,900 97,982 أنجوال

 24,741 53,708 29,643 53,014 35,624 56,650 العراق

 17,172 36,925 18,970 30,672 17,156 24,339 جيبوتي

 16,042 37,806 23,655 42,831 25,725 39,790 توجو

 14,328 32,467 8,193 14,301 3,975 5,945 السنغال

 12,112 26,429 8,278 14,423 5,104 7,671 غانا

 11,439 23,380 7,317 11,726 14,493 20,542 الكونغو

 167,851 311,107 183,574 283,339 253,120 358,258 أخرى

 422,354 831,563 418,183 672,105 507,051 735,286 اإلجمالي

 (Turkish Statistical Instituteمعهد اإلحصاء التركي ) 

 2016الدول مصنفة وفقا لقيمتها التصديرية في عام  ملحوظة:
 

التجارية المعارض  

 

 Fairs in Turkey 

 روابط مفيدة

 

 جمعيات مصدري اسطنبول 

 (Istanbul Exporters Associations) 

 www.iib.org.tr  

 جعيات مصدري منطقة البحر المتوسط 

 (Mediterranean Exporters Associations) 

www.akib.org.tr  

 جمعيات مصدري جنوب شرق األناضول 

 (South Eastern Anatolian Exporter Associations) 

  www.gaib.org.tr  

 

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