
 

 

گزارش بازدید از کارخانه تولیدی انواع شال وروسری )کریومودا شرکت آفشور یا 

در منطقه القلعه الکبری استان سوسه. 1396/5/21تونسی (در تاریخ -فراساحلی ایتالیایی  

 

که  ایتالیایی است–این شرکت بعنوان یک شرکت فراساحلی یا آفشور دارای مدیریت تونسی 

مدیریت وسرمایه گذار تونسی آن  در فضایی به مساحت شش هزار متر مربع ایجاد شده  و

دامسی است.علی غاقای   

 این شرکت بعنوان یک شرکت آفشور تحت نظارت گمرک تونس است وبدون نظارت 

ومحصوالت آن کامال  گمرک از ارایه محصوالتش در بازار تونس منع شده استمستقیم 

.ای بازارهای خارج از کشور تونس استجهت صادرات بر  

نفر پرسنل است است که هشتاد نفر آنها بطور مستقیم در خط تولید  180این شرکت دارای 

هزار قطعه روسری وشال که همه پارچه های آنها  9تا  7فعالیت دارند وبطور هفتگی بین 

با برندهای معروف  از ایتالیا وارد می شوند ،تولید می کند .محصوالت شال این کارخانه 

جهانی ایتالیایی مثل )گوچی ،لوئی ویتون ،مک کوئین (تولید وروانه بازارهای اروپایی می 

 گردد.

 کلیه تجهیزات خیاطی این شرکت از برندهای معروف مانند کارخانه )برادر( است.

شرکت خارجی خصوصا تحت عنوان آفشور یا  3500در کشور تونس حدود مالحظه :

 800شرکت آلمانی ، 1000شرکت فرانسوی ، 1200الیت دارند که  شامل فراساحلی فع

شرکت هلندی و..بنامهای والئو،کوفات ،بیو  100شرکت بریتانیایی ، 80شرکت ایتایایی ،

 فارما ،لئونی ،ایرباس تونس ،سفران تونس و....هستند.

نقش عظیمی در  ،این شرکتها عالوه بر انجام سرمایه گذاری خارجی وانتقال تکنولوژی

شکوفایی اقتصادی وایجاد اشتغال در تونس ایفاء می نمایند تا جایی که بیش از سیصد هزار 

تونسی در این شرکتهای فراساحلی فعال وبه تولید انواع محصوالت خصوصا صادراتی در 

صنعتی هوانوردی،کشاورزی ،مواد غذایی ،دارویی وتجهیزات پزشکی،برق زمینه های 

مصالح ساختمانی و.. می پردازند.شرکتهای ایتالیایی عمدتا در زمینه چرم والکترونیک ،

،پوشاک ،کیف و وکفش وخصوصا البسه فعالیت دارند که کارخانه مذکور نیز از این دسته 

می باشد.لذا این امر می تواند الگوی خوبی در جهت سرمایه گذاری خارجی وانتقال فن 

 اوری برای کشور مان باشد.
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