
 

 

میالدی وعمده واردات کاالیی تونس 2016گزارش تبادالت تجاری ایران وتونس در سال   

 

 

ده( میلیارد دالر آمریکا وواردات این کشور از )چهار14میالدی صادرات تونس به دنیا  2016در سال -

( میلیارد دالر بود وکسری تجاری این کشور حدود بیست)20دیگر کشورهای دنیا مجموعا 

.)شش(میلیارد دالر را شامل می گردد6  

میلیون دالر به تونس) سه  3230ده شریک تجاری اول تونس بترتیب عبارتند از :فرانسه با صادرات 

میلیون دالر از تونس )چهار میلیارد ششصد  4657میلیارد ودویست سی میلیون دالر ( وواردات 

میلیون دالر به تونس و واردات  3035ا صادرات وپنجاه وهفت   میلیون دالر آمریکا ( ،دوم ایتالیا ب

 1536میلیون دالر به تونس وواردات  1614میلیون دالر از تونس ،سوم آلمان با صادرات 2537

میلیون دالر از  31میلیون دالربه تونس و واردات  1952میلیون دالر از تونس ،چهارم چین با صادرات 

میلیون دالر از تونس  509صادرات به تونس وواردات میلیون دالر  872تونس ،پنجم اسپانیا با 

میلیون دالر از تونس ،هفتم   713میلیون دالر به تونس و واردات  751،ششم  الجزایر با صادرات 

،ایاالت میلیون دالر از تونس ، هشتم 178میلیون دالر به تونس وواردات  919ترکیه با صادرات 



میلیون دالر از تونس، نهم روسیه  263رات به تونس وواردات میلیون دالر صاد 740متحده آمریکا با 

میلیون دالر از تونس ،ودهمین کشور بریتانیا با  15میلیون دالر صادرات به تونس وواردات  703با 

در همین ماخذ اماری  میلیون دالر از تونس هستند. 254میلیون دالر صادرات به تونس وواردات 329

بندی  دسته ایران بعنوان کشورهای شرق دور  کشور تونس وصنایع زرگانیارایه شده توسط وزارت با

میلیون دالر از تونس واردات  5/3میلیون دالر به تونس صادرات و 5/7میالدی   2016در سال  و

شمسی )یازده ماهه (حکایت از یازده ونیم میلیون دالر  –هجری  1395داشته است. در صورتی که آمار

صادرات ایران به تونس البته با احتساب صادرات کاالهای ایرانی از کشورهای  ثالث می باشد.عمده 

محصوالت صادراتی ایران به تونس شمشهای فوالدی ،خشکبار ومواد پلیمری بوده است.واردات 

اهنهای مخصوص  ریل راه اهن  بوده است.لذا ترکیه بعنوان براغی یا تیر فسفات و ایران از تونس 

همسایه شمال غربی ما توانسته با داشتن موافقتنامه تجارت ازاد وهمچنین حضور شرکتهای کاالیی 

وخدماتی خود سهم مناسبی از تبادالت تجاری خود را با کشور تونس حفظ نماید. شرکتهای کاالیی 

شرکت خارجی  عمدتا اروپایی در  3500اشته باشند که بیش از وخدماتی کشورمان بایستی عنایت د

زمینه های مختلف  در این کشور مستقر  وبعنوان دروازه شمال آفریقا در مناطق مختلف تونس اعم از 

مناطق ازاد وصنعتی تونس حضور دارند واین امر را بایستی بعنوان الگو برای خود قرار دهند تا حضور 

 شته باشند.موفق در این کشور دا

 

 



 نیز ه میالدی، اکثر کاالهای صادراتی ایرانی در سال گذشت وضعیت خاص پسا برجامالبته بخاطر بحث 

شورهای ، از طریق بندر جبل علی دبی ویا بندر مرسین ترکیه با اظهار گواهی مبدا این کشورها،به ک

ی ه امارات متحده عربدیگر دنیا ازجمله تونس صادر می شده است. واجبارا به صادرات تونس ب

میلیون دالر  اشاره می نماییم.157میلیون دالر وواردات تونس از امارات 71  

ر )تی ای البته ترکیب کاالهای  صادراتی ایران به تونس که توسط حدود دوازده شرکت ایرانی در اما

،کشمش  یاس(اشاره شده مشتمل برمصنوعات ریخته گری از چدن یا فوالد ،اورتافتالت گرید نساج

ست ،که طبق تیزابی ،پسته ومغز پسته تازه وخشک ،سایر دانه ها ومیوه های روغنی ،پلی اتیلن  بوده ا

شرکت تونسی از ایران واردات می نمایند.55امار وزارت بازرگانی تونس توسط   

ت بوده ترکیب کاالهای وارداتی ایران از تونس عمدتا مواد معدنی خام فسفات ومنو کلسیم فسفا

ست.ا  

لذا با توجه به ظرفیتهای جدید در فضای پسا تحریم ،عالوه بر ظرفیتهای تبادالت تجاری وصادراتی 

یمری وپتروشیمی از جمله موجود ،برنامه این رایزنی بازرگانی در افزایش صادرات محصوالت ومواد پل

پلی استر گرید نساجی ،پلی اتیلن ،پلی پروپیلن ،پلی یورتان )جهت مصارف تشک طبی وکوسن و..( 

وپت انواع بطری جهت مصارف صنعت مواد غذایی وانواع نوشیدنهای طعم دار ،طیف وسیع لوازم 

وتجهیزات هتلداری ورستوران داری ، وانواع سنگهای گرانیت وتراورتن ساختمانی ،تجهیزات ولوازم 

مکانیکی کشاورزی از جمله تراکتور وقطعات منفصله ،خودرو رانا وقطعات یدکی خودروهای 

اروپایی،داروهای دانش بنیان )آنژیپارس،آیمود،و...(وتجهیزات پزشکی الکترو مدیکال به کشور تونس 

با  است ، وافزایش حجم صادرات کاالیی ایران به تونس تا سقف یکصد میلیون دالر در مرحله اول 

امکان پذیر است .البته در زمینه صدور خدمات فنی ومهندسی وجود فضای واقعی پسا تحریم ،

در زمینه دارویی ظرفیتهای بسیار مناسبی )صانیر ،مپنا و..(ووهمچنین سرمایه گذاری مشترک خصوصا 

در کشور تونس وجود دارد که طی گزارشات مختلف ارسالی تبیین شده است.در جدول ذیل عمده 

ت تونس در زمینه کاالیی که بمیزان بیش از یکصد میلیون دالر می باشد وقابلیت تامین ان از واردا

البته شرط اساسی ان رقابت در زمینه کیفیت وقیمت  جمهوری اسالمی ایران می باشد ،ارایه می گردد.

وکشورهای حاضر در بازارتونس وحضور در بازار این کشور خصوصا از طریق شرکت در  با رقبا

 می باشد. بازاریابی-نمایشگاههای بین المللی تونس ویا حضور از طریق هیاتهای تجاری



 

عمده محصوالت  ومواد وارداتی کشور تونس بمیزان  ارزش میلیون دالر
ر شده بیش از یکصد میلیون دالر ، بر اساس ترتیب ذک

 توسط مرکزتوسعه صادرات جمهوری تونس.           
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