
 (CEPEXساختار مرکز توسعه صادرات تونس )

 

CEPEX سال تجربه ،دارای تخصص الزم و  40ت تونس با بیش ازیا مرکز توسعه صادرا 

نده در بازار دانش فنی موثر و مفید در حمایت و هدایت و راهنمایی شرکت های صادر کن

و در تالش است تا موقعیت خود را در بازارهای خارجی ارتقاء و  های بین المللی است

 بهبود ببخشد.

 محور اصلی فعالیت می کند که عبارتند از :4توسعه صادرات تونس بر اساس مرکز 

مشاوره و راهنمایی به صادر کنندگان تونسی برای انجام بهترین کسب وکار و فرصت -1

 .العاتی در مورد کسب وکار رقابتیهای مشارکت موفق با ارائه یک سیستم اط

به صادر کنندگان تونسی در روند صادرات کاالهای آنها از طریق پشتیبانی های کمک -2 

 .مالی و اداری

پشتیبانی و هدایت شرکت های صادراتی به بازار های تجاری بین المللی از طریق -3

کنندگان  دیجلسات مشترک با تول یبرگزار ،سازماندهی رویدادها و نمایشگاه های تبلیغاتی

 .محصوالت یابیبازار یوصادرکنندگان برا

 .ی در بازارهای بین المللیتونس یمحصوالت و کاالها بخش صادراتی ارتقاء -4

دیگر اهداف این مرکز می توان به افزایش تنوع محصوالت و تقویت بازارهای از 

کشور دنیا  130های تجارت آزاد با صادراتی،تقویت شبکه تجارت و بهینه سازی توافقنامه 

 اشاره کرد.

 )صندوق ضمانت صادرات تونس (،شرکت کوتوناسشرکای مرکز توسعه صادرات تونس 

، شرکت حمل ونقل و ناوبری  )اتاق بازرگانی وصنایع تونس (CCIT،بانک مرکزی تونس ، 

 UTAP، گمرک تونس،   GIPP، مجمع مشترک محصوالت صید دریایی  CTNتونس

)اتحادیه بازرگانان و )کتاب زرد تونس ( CET،   )اتحادیه کشاورزی وصید دریایی تونس (

 می باشند.  UTICA وصنعتگران وصنایع دستی تونس (

یا مرکز توسعه صادرات تونس عبارتند از : الخطوط  CEPEXمالی حامیان 

، اطات تونس ()مرکز امنیت شبکه اطالعات وارتب  I CODE،  )هواپیمایی تونس (التونسیة

 و مدیا نت )میز ارتقاء واردات تونس ( IMPORT PROMOTION DESKتله کام ،  تونس

 .هستند



دارای شبکه بین و ، تونس بازرگانی  زیر مجموعه وزارت توسعه صادرات تونسمرکز 

 نمایندگی ها شامل : کسب اطالعات ،المللی نمایندگی های بازرگانی است.فعالیت اصلی این 

ارتقاء ، حمایت ، همراهی  و تالش برای شرکت  تحقیق و مطالعات در بازار،ظارت ، ن

 است. های تونسی در بازار های هدف 

CEPEX  شرکای و نمایندگی های تونسی متکی است تا اقدامات و همچنین به شبکه ای از

 .ارتقاء و صادرات کاال را  ارتقاء بخشدهماهنگی های الزم جهت 

  سوسه،استان  CEPEXتوسعه صادرات در داخل کشورتونس شامل :های مرکز نمایندگی 

CEPEX  که هر شعبه اتاق بازرگانی و صنایع منطقه ای دیگر می شود 8صفاقس و استان

پرسنل مرکز توسعه صادرات تونس پایتخت حدود یکصد نفر نفر پرسنل دارد. 50حداکثر 

 فر جمعیت دارد.میلیون ن 5/11الزم بذکر است کشور تونس حدود .می باشند

این  .اتاق بازرگانی قرارداد همکاری امضاء شده است 8بین مرکز توسعه صادرات و این 

قراردادها در زمینه های مختلف از جمله : تبادل اطالعات کسب وکار ، تبادل اطالعات 

سمینار های آموزشی و مطالعات انجام شده، اطالعات در مورد رویداد های تجاری خارج 

)نمایشگاه ها و همایش ها و ماموریت های تحقیقی( ، پشتیبانی و کمک و اقدامات از کشور 

 است. همکاری های سازمانی وسریع در این زمینه،

:قاره آفریقا)لیبی، های مرکز توسعه صادرات تونس در خارج از کشور شامل نمایندگی 

 رات متحده عربی ، اردن (الجزایر، مراکش، کویته(  ، اروپا)ایتالیا، هلند(  ، خاورمیانه)اما

  . است

 وزارت صنایع،راس وزارت بازرگانی تونس آقای عمر الباهی  در 2017سپتامبر در

وشرکتهای کوچک ومتوسط آقای عماد الحمامی، ووزارت انرژی ومعادن وانرژیهای تجدید 

ضمنا قابل ذکر است ،نزدیک به دو ماه است که در پذیر آقای خالد قدور قرار گرفتند. 

وزارتخارجه تونس معاونتی تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی جهت کمک به توسعه 

تبادالت تجاری کشور تونس با دیگر کشورهای دنیا ایجاد گردیده است.برای اطالعات 

به ادرس وبسایت ذیل  نیز می توان مبسوط تر پیرامون مرکز توسعه صادرات تونس

 www.cepex.nat.tn.اجعه نمودمر
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