
 

 

 

در و واردات برخی محصوالت کشاورزی  بررسی وضعیت تولید وصادرات خرما 

تونس کشور  

 

 114میلیون دالر آمریکا خرما به وزن  243میالدی نزدیک به 2016کشور تونس در سال 

هزار تن خرما تولید 103   بمیزان 2015سال زراعی  که نسبت به هزار تن صادر نمود

میلیون دالر امریکا به هفتاد کشور  240را به ارزش حدود نمود که یکصد هزار تن ان 

 2014میزان صادرات خرمای تونس در سال دنیا خصوصا کشورهای اروپایی صادر نمود.

میلیون دالر امریکا بوده است .  191هزار تن وبه ارزش تقریبی  87بمیزان   

ه این صادرات در در صورتی ک از هفتاد کشور دنیا صادر می شود، به بیش خرمای تونس 

تن از این خرما به  500/24کشور دنیا بوده است. قابل ذکر است ، 64به  2014سال 

میالدی  2015کشورهای مغرب عربی صادر شده است .ایاالت متحده امریکا در سال 

این میزان واردات خرما  2014تن از این خرما را وارد نمود در صورتی که در سال  7500

بوده است.تن  4500از تونس   

صادرات خرمای تونس به بازارهای مالزی واندونزی هشت هزار تن افزایش یافته است.در 

عوض صادرات خرمای تونس به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خصوصا فرانسه ،آلمان 

هزار تن  در  25،ایتالیا واسپانیا از یک ثبات نسبی برخوردار بوده  وبطور میانگین حدود 

 سال بوده است.

 



 

 

 

هزار  103میزان تولید خرمای تونس 2015-2014این در حالی است که در سال زراعی   

 تن بوده است.

 

 

مالحظات :کشور تونس ظرفیتهای بسیار خوب کشاورزی برای تولید وصادرات به 

کشورهای دیگر خصوصا  همسایگان اروپایی خود دارد که در این زمینه می توان 

در کشور در زمینه خرما ودیگر اقالم کشاورزی انجام داد. همکاریهای دو جانبه خوبی را

بخش  ،تونس قریب به پانصد هزار نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند وبعد ازان

تونس در زمینه تولید توریسم وخدمات تابعه از بخشهای اشتغالزا در تونس است.

  خود کفا است.،گرفروت ،نارنگی و...(تقریبا مرکبات )پرتقال ،لیمو،لیمو شیرین

 236هزار تن ، 859میلیون دالر گندم سخت بمیزان  270میالدی ، 2016تونس در سال 

هزار تن  639میلیون دالر وبمیزان  117هزار تن گندم نرم ، 1199میلیون دالر وبمیزان 

هزار  40میلیون دالر وبمیزان  20هزار تن ذرت ، 1133میلیون دالر وبمیزان  214جو ،

 6میلیون دالر وبمیزان 8هزارتن قهوه ، 24میلیون دالر وبمیزان  50، تن سیب زمینی

میلیون دالر  190هزار تن روغن گیاهی ، 238میلیون دالر وبمیزان  200هزار تن چایی،

 27هزار تن کیک سویا ،و 187میلیون دالر وبمیزان  65هزار تن شکر ، 452وبمیزان 

واردات داشته است. امهزار تن تنباکوی خ 7/6میلیون دالر وبمیزان   

 



 

 

این امر بیانگر فرصت مناسب وامن برای مشارکت در تولید وسرمایه گذاری  خصوصا در 

از طرف  دیگر زمینه فراوری محصوالت کشاورزی برای طرفهای ایرانی  در تونس است .  

سنت فوب بندر  جه یک دقله النور بمیزان دو یورو هشتادهر کیلو خرمای تونسی در

تجاری رادس در تونس است. قابل ذکر است برخی شرکتهای ایرانی از تونس خرما 

چرا که خرمای تونس تقریبا زرد رنگ واز شیرینی نسبتا کمتری  واردات می کنند

.برخوردار است  

وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در –تهیه وتنظیم :مجید قربانی فراز 

       تونس

 




