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 باسمه تعالي

 

 آفریقا تحت عنوان –گزارش شرکت در جلسه مغرب 

 «چه زمینه های اقتصادی برای تحکیم همگرایی قاره آفریقا وجود دارد » 

 

به ابتکار سفارت مغرب در تونس در سالن همایش های اتحادیه  2/3/1396این جلسه که در تاریخ  در       

س برگزار گردید، ابتدا خانم لطیفه آخرباش سفیر پادشاهي مغرب در بازرگانان و صنعتگران و صنایع دستي تون

تونس ضمن خوش آمدگویي به کلیه حضار ، روابط بین کشورهای مغرب عربي با بقیه کشورهای آفریقایي زیر 

صحرا را مهم و استراتژیک دانست و گفت : ما به شرکتهای مغربي توصیه نموده ایم که با همتایان تونسي خود 

که  ندیت و نسبت به سرمایه گذاری مشترک در کشورهای یکدیگر مبادرت ورزند . خانم سفیر اشاره نمودفعال

( بیات و بانک التجاری  BIATتونسي )  بزرگتفاهمنامه همکاری های بیشتر و تنگاتنگ مالي بین بانک 

 قایي حضور دارد.و بانک التجاری در بیش از بیست کشور آفری تونسي نیز امضاء گردیده است –مغربي 

سپس آقای فاضل عبدالکافي وزیر توسعه ، سرمایه گذاری و همکاریهای بین المللي به ایراد سخن        

ساله بودم آرزوی اتحاد مغرب عربي را مثل اتحادیه  19، وی اظهار داشت : هنگامي که دانشجوی  پرداخت
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بانکهای کشورهای مغرب عربي ایجاد شد و شاهد سال ارتباط بین  26اروپای کنوني داشتم و باالخره بعد از 

ایجاد حضور بانک مغرب در عرصه اقتصادی این کشورها هستیم. وی ادامه داد که در سالهای اخیر صنعت 

توریسم تونس به لطف گردشگران الجزایری از بحران نجات یافت و به لطف درایت و رهبری آقای بورقیبه 

سبت به دیگر کشورهای آفریقای زیر صحرا به حساب مي آید. وی ادامه کشور تونس یک کشور توسعه یافته ن

درصد تبادالت تجاری تونس با اتحادیه اروپا ست و کشورهای اروپایي اولین شریک تجاری  80داد: بیش از 

 برد .مغرب و زنده باد آفریقا به پایان  کشورهای تونس مي باشند . در پایان وی سخنراني خود را با شعار زنده باد

سپس آقای عبداللطیف حمام قائم مقام وزیر صنایع و تجارت تونس سخنراني نمودند. وی اظهار داشت        

که بایستي از ظرفیتهای معقول قاره آفریقا و خصوصاً آفریقای زیر صحرا استفاده نمود . وی گفت : از مزیتهای 

ست از طرف دیگر این کشورهادارای ظرفیت داشتن زبان مشترک تجاری فرانسه اخوب آفریقا خصوصاً مغرب 

ب( و مرکز تکنولوژی دیجیتال رتباطات مي باشند و کشور تونس )هاخوبي در زمینه آی تي و تکنولوژِی ا

 ل یا مرکز چند ثقل فرهنگي دارد.فیت بسیار خوب در زمینه ژئو کولتور)آفریقا( است . کشور تونس دارای ظر

فرهنگي مي دهد و  تکنولوژی اطالعات و دیجیتال به ما توسعه اقتصادی وآقای عبداللطیف افزود :        

مغرب عربي دشمن واحدی دارند و آن توسعه نیافتگي است . کشورهای مغرب بایستي به کشورهای منطقه 

 توسعه اقتصادی مشترک در جهت منافع مشترک مغرب و تونس برسند.
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توسعه آفریقایي در تونس سخناني را پیرامون چشم توسعه  ون مدیر نمایندگي بانکسپس خانم دیار تی       

برد و پویا بین کشورهای مغرب و آفریقا ایراد نمود و استراتژی بانک توسعه آفریقا را برای  –انداز شراکت برد 

 اصالحات و توسعه اقتصادی در آفریقا بیان نمودند.

تونس و نائب رئیس اتحادیه  -در ادامه نیز آقای هشام علومي رئیس تونسي شورای بازرگاني مراکش       

بازرگانان و صنعتگران و صنایع دستي تونس سخناني را پیرامون اینکه مغرب عربي مي تواند یک پالت فرم 

 اروپا باشد ، ایراد کرد. -رقابتي برای بازار آفریقا

 

 

ه مدیرکل بانک )التجاری( سخنراني پیرامون توسعه تبادالت فیمابین کشورهای سپس آقای هشام صف       

 وفا پرداخت .  -الت از طریق تجربه بانک التجاری آفریقایي و چگونگي توسعه این تباد

تونس به ایراد مطالبي پیرامون  –کش اش ، رئیس مراکشي شورای تجاری مرابعد از آن آقای جمال بلحر       

 در خدمت قاره آفریقا پرداخت و به تبین این زمینه های همکاری اشاره نمود.تونس  –مغرب شراکت قوی 

در انتها آقای الیون گي ، رئیس گروه آفریقایي)چالنج( و کمیسر عالي هاب آفریقا پیرامون همکاری تونس        

 راد نمودند.و مغرب و دیپلماسي جدید اقتصادی برای همکاری و توسعه آفریقا ، مطالبي را ای

صبح آغاز گردید با تشکر و تقدیر خانم سفیر مراکش در تونس در ساعت  10این جلسه که در ساعت        

 پایان پذیرفت . 13
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میلیارد دالر به دیگر کشورهای دنیا و واردات  14نزدیک به  2016مالحظه : صادرات تونس در سال        

درصد از صادرات تونس به کشورهای  12میلیارد دالر مي باشد.  20تونس از دیگر کشورهای دنیا نزدیک به 

متعلق به صادرات تونس به کشور مراکش مي باشد . صادرات  %5/9آفریقا صورت گرفته است و از این میزان 

میلیون دالر بوده است .  123میلیون دالر و واردات تونس از مراکش  180حدود  )مراکش (تونس به مغرب

در کشورهای مغرب عربي بسیار فعال هستند و در سالهای اخیر که کشور لیبي دچار بحران و شرکتهای تونسي 

 رسما ، به لیبي داشته است میلیون دالر صادرات 450ثبات سیاسي بوده است بطور متوسط ساالنه تونس بي 

غربي تونس ، و کشور تونس بازار معین کشور لیبي به حساب مي آید . کشور الجزایر نیز بعنوان همسایه 

میلیون دالر و واردات تونس  713ششمین شریک تجاری تونس به حساب مي آید و صادرات تونس به الجزایر 

میلیون دالر بوده است . صادرات تونس به مصر بعنوان کشور مستقر در شمال آفریقا نیز در  751از الجزایر 

میلیون دالر بوده است . قابل  188میلیون دالر و واردات تونس از مصر  55نزدیک به  2016سال 

میلیون  3میلیون دالر و واردات تونس از موریتاني حدود  16ت صادرات تونس به موریتاني حدود سمالحظه ا
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لذا اگرچه همکاریهای کشورهای مغرب عربي به کندی صورت مي گیرد ولي در آینده از چشم  .تدالر بوده اس

کر است کشور تونس با داشتن شرایط  مناسب جهت حضور بیش از قابل ذانداز خوبي برخوردار خواهد بود.

شرکت خارجي وعمدتا اروپایي،کشور مناسبي جهت حضور هلدینگهای بزرگ ایراني مي باشد که از  3500

 آن بعنوان دروازه شمالي ورود به بازار آفریقا از آن استفاده نمایند.

 

 ی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تونستهیه و تنظیم : مجید قربانی فراز وابسته بازرگان




