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 کاالیی واردات وعمده میالدی 2017 سال در وتونس ایران تجاری تبادالت گزارش

 تونس
 

 کشور این واردات و آمریکا دالر میلیارد (649/14) دنیا به تونس صادرات میالدی 2017 سال در-

 حدود کشور این تجاری وکسری بود دالر میلیارد (248/21) مجموعا دنیا کشورهای دیگر از

 .گردد می شامل را دالر میلیارد( 599/6)

 سه)تونس به دالر میلیون 3200 صادرات با فرانسه: از عبارتند بترتیب تونس اول تجاری شریک ده

)چهار میلیارد وچهارصدوهفتاد  تونس از دالر میلیون 4475 وواردات ( دالر میلیون ودویست میلیارد

 میلیون 2412 واردات و تونس به دالر میلیون 3310 صادرات با ایتالیا ،دوم میلیون دالر آمریکا( وپنج

 از دالر میلیون 1698 وواردات تونس به دالر میلیون 1707 صادرات با آلمان ،سوم تونس از دالر

 ،پنجم تونس از دالر میلیون 31 واردات و تونس دالربه میلیون 1907 صادرات با چین ،چهارم تونس

 با الجزایر تونس،ششم از دالر میلیون555 وواردات تونس به صادرات دالر میلیون 961 با اسپانیا

 صادرات با ترکیه ،هفتم تونس از دالر میلیون 481 واردات و تونس به دالر میلیون771 صادرات

 712 با آمریکا متحده هشتم،ایاالت ، تونس از دالر میلیون176 وواردات تونس به دالر میلیون 964

 میلیون 270 با بریتانیا کشور ،نهم تونس، از دالر میلیون 324 وواردات تونس به صادرات دالر میلیون

 صادرات دالر میلیون 493 روسیه با هم،د تونس از دالر میلیون 335 وواردات تونس به صادرات دالر

 وزارت توسط شده ارایه اماری ماخذ همین در. هستند تونس از دالر میلیون 25 وواردات تونس به

 138/8میالدی  2017و در سال  بندی دسته دور شرق کشورهای بعنوان ایران تونس کشور بازرگانی

 که صورتی در. است داشتهمیلیون دالر از تونس واردات  026/12میلیون دالر به تونس صادرات و 
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 عمده.باشد می تونس به ایران صادرات دالر میلیون 13 از حکایت  شمسی– هجری 1396 آمار

قطعات یدکی چدنی خودرو )کاسه چرخ،فالیول و..(سنگ  تونس به ایران صادراتی محصوالت

با  رکیهت لذا.است بودهمشتقات آن و فسفات تونس از ایران واردات.است بوده ،خشکبار فروکروم 

 تجارت تنامهموافق داشتن با توانسته ما غربی شمال همسایه بعنوان میلیون دالر به تونس و 964صادرات 

 کشور اب را خود تجاری تبادالت از مناسبی سهم خود وخدماتی کاالیی شرکتهای ورحض وهمچنین ازاد

 از بیش هک باشند داشته عنایت بایستی کشورمان وخدماتی کاالیی شرکتهای. نماید حفظ تونس

 ازهدرو وبعنوان مستقر کشور این در مختلف های زمینه در اروپایی عمدتا خارجی شرکت 3500

 دارند ورحض تونس وصنعتی )جرجیس وبنزرت(ازاد مناطق از اعم تونس مختلف مناطق در آفریقا شمال

 .شندبا داشته کشور این در موفق حضور تا دهند قرار خود برای الگو بعنوان بایستی را امر واین

 نیز میالدی هگذشت سال در ایرانی صادراتی کاالهای اکثر ، برجام پسا خاص وضعیت بحث بخاطر البته

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

 81عربی متحده امارات به تونس صادرات به واجبارا. است شده می صادر تونس ازجمله دنیا دیگر

 .نماییم می اشاره دالر میلیون140 امارات از تونس وواردات دالر میلیون

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

 )قطعات خودرو(، سنگ فروکروم فوالد یا چدن از گری ریخته برمصنوعات مشتمل شده اشاره(اس

 امار طبق که، است بوده  روغنی های ومیوه ها دانه ،سایر وخشک تازه پسته ومغز ،پسته تیزابی ،کشمش

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

و سدیم و  فسفات تری فسفات مونوکلسیم معدنی مواد عمدتا تونس از ایران وارداتی کاالهای ترکیب

 .است بودهاکسید منیزیم 

 زایشاف در بازرگانی رایزنی این ،برنامه موجود وصادراتی تجاری تبادالت ظرفیتهای بر عالوه لذا

 پروپیلن ،پلی اتیلن ،پلی نساجی گرید استر پلی جمله از وپتروشیمی پلیمری ومواد محصوالت صادرات

 فمصار جهت بطری انواع وپتی س یو یپ و...( وکوسن طبی تشک مصارف جهت) یورتان ،پلی

 ارید ورستوران هتلداری وتجهیزات لوازم وسیع ،طیف دار طعم نوشیدنهای وانواع غذایی مواد صنعت
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 تراکتور هجمل از کشاورزی مکانیکی ولوازم ،تجهیزات ساختمانی وتراورتن گرانیت سنگهای وانواع ،

 بنیان دانش اروپایی،داروهای خودروهای یدکی وقطعات رانا ،خودرو منفصله وقطعات

 جمح وافزایش ، است تونس کشور به مدیکال الکترو پزشکی وتجهیزات(...آنژیپارس،آیمود،و)

وزیر  قعیوا فضای وجود با اول مرحله در دالر میلیون یکصد سقف تا تونس به ایران کاالیی صادرات

 مهندسیو فنی خدمات صدور زمینه در البته. است پذیر ،امکانکشتیرانی-بانکی-ساختهای تجاری

 مناسبی یاربس ظرفیتهای دارویی زمینه ودر..)و ،مپنا صانیر( خصوصا مشترک گذاری سرمایه وهمچنین

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

 از ان امینت وقابلیت باشد می دالر میلیون یکصد از بیش بمیزان که کاالیی زمینه در تونس واردات

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

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

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

 

فعالیت و  براساس گروه میالدی( 2017)در سال  وارداتی تونسکاالهای  عمده ستاره دار زیرکاالهای 

 که بیش از یکصد میلیون دالر می باشند تولیدی

 مواد غذایی

کاالهای 

عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

میلیون 

 یورو

 میلیون

 دالر

در 

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 میلیون

 یورو

 میلیون

 دالر

گندم 

 سخت*

3/859 5/541 5/180 4/230 9/703 8/461 153 5/196 

گندم* 

 نرم

3/1199 2/473 7/157 3/201 9/1235 1/576 0/192 1/245 

 5/112 2/88 6/264 1/585 1/100 4/78 3/235 3/639 جو

 6/221 6/173 8/520 2/1217 7/181 3/142 427 3/1133 ذرت*

سیب 

 زمینی
9/39 3/39 1/13 7/16 9/32 6/43 5/14 5/18 

 3/70 1/55 4/165 8/28 7/41 7/32 2/98 7/23 قهوه

 8/14 6/11 35 1/9 7/6 3/5 9/15 9/5 چای
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 9/9 8/7 4/23 8/2 6/3 8/2 6/8 8/1 گوشت
شیر و 

مشتقات 

 آن

8/12 1/52 3/17 1/22 3/16 2/99 0/33 2/42 

روغن 

 *گیاهی
8/237 8/397 6/132 2/169 0/306 8/632 9/210 2/269 

 4/290 5/227 5/682 7/695 0/161 1/126 5/378 6/452 شکر*

سویا 

 فله
9/186 6/131 8/43 0/56 8/110 1/81 0/27 5/34 

تنباکوی 

 خام
7/6 7/54 2/18 2/23 6/8 2/78 0/26 2/33 

 

 )روان کننده ها (انرژی و روغن

کاالهای 

عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

در  دالر یورو

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 دالر یورو

نفت 

 *خام

4/888 2/641 7/213 8/272 0/824 2/787 4/262 9/334 

محصوالت 

نفتی 

پاالیش 

 *شده

 4/2339 8/779 4/995  0/3748 3/249/1 8/594/1 

گاز 

 *طبیعی

 6/1359 2/453 5/578  4/1536 1/512 7/653 

ذغال 

 سنگ
1/13 5/6 1/2 7/2 4/15 6/8 8/2 6/3 

 

 

 و مشتقات آنمواد معدنی ، فسفات 

کاالهای عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

در  دالر یورو

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 دالر یورو

 5/83 4/65 3/196 5/908 9/92 8/72 5/218 2/1103 سولفور)گوگرد(

 7/68 8/53 6/161 8/245 4/41 4/32 3/97 3/162 آمونیاک
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 منسوجات و چرمپوشاک و 

کاالهای 

عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

در  دالر یورو

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 دالر یورو

پنبه ی 

 خام

 4/19 4/6 2/8  7/20 9/6 8/8 

انواع  

 نخ*

 5/336 1/112 1/143  6/406 5/135 0/173 

 1/168/1 0/915 1/2745  5/973 6/762 9/2287  منسوجات
انواع 

 پارچه*

 2/1140 0/380 1/485  8/1412 9/470 1/601 

چرم و 

 *پوست

 5/543 1/181 2/231  9/592 6/197 2/252 

 

 لوازم حمل و نقل

کاالهای 

عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

در  دالر یورو

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 دالر یورو

 9/86 1/68 3/204  3/62 8/48 6/146  تراکتور

 7/287 4/225 3/676  4/319 2/250 8/750  کامیون*

اتوبوس 

 و خودرو

 2/50 7/16 3/21  4/51 1/17 8/21 

خوروی 

 *سواری

 8/1581 2/527 1/673  5/1726 5/575 6/734 

شاسی و 

*بدنه ی 

 خودرو

 1/645 0/215 5/274  9/778 6/259 4/331 

دیگر 

*لوازم 

حمل و 

 نقل

 9/332 9/110 6/141  5/441 1/147 8/187 
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 دیگر صنایع

کاالهای عمده 

 وارداتی

 2017ماهه  12 2016ماهه  12

در 

 تن1000

میلیون 

 دینار

در  دالر یورو

1000 

 تن 

میلیون 

 دینار

 دالر یورو

تنباکوی ساخته 

 شده*

 5/224 8/74 5/95  6/297 2/99 6/126 

 522 9/408 9/1226  9/419 9/328 8/986  محصوالت دارویی*

مواد )اولیه 

 (پالستیکی*
3/394 4/1187 8/395 2/505 4/390 6/1424 8/474 2/606 

 1/652 8/510 6/1532  6/557 8/436 5/1310  مصنوعات *پالستیکی

دیگر مواد 

 *شیمیایی
4/429 3/997 4/332 3/424 8/410 5/1114 5/371 2/474 

محصوالت)مواداولیه 

 ( رنگ*
6/58 7/222 2/74 7/94 3/61 6/285 2/95 5/121 

مصنوعات 

 کائوچویی*

 8/291 2/97 1/124  5/356 8/118 7/151 

 7/192 9/150 9/452 6/414 5/164 9/128 7/386 8/405 چوب*

 6/307 0/241 723 1/364 3/283 9/221 8/665 8/398 کاغذ و کارتن*

کتاب و لوازم 

 تحریر

 7/51 2/17 0/22  58 3/19 6/24 

 8/666 3/522 1567 5/1128 7/425 4/333 4/1000 9/1031 آهن و فوالد*

 9/88 7/69 1/209 9/39 5/80 1/63 3/189 7/48 لوله و اتصاالت

 5/405 7/317 1/953 9/61 6/301 2/236 8/708 1/64 مس*

 0/250 8/195 6/587 1/66 1/190 9/148 9/446 6/62 آلمینیوم*

 8/104 1/82 5/246  3/91 5/71 6/214  بلبرینگ یاتاقان*

 1/159 6/124 374  7/212 6/166 9/499  پمپ*

ژنراتور و 

 *ترانسفورماتور

 480 0/160 2/204  5/484 5/161 1/206 

 198 1/155 5/465  9/244 9/191 7/575  توربین گاز*

 9/35 1/28 4/84  8/24 4/19 4/58  تجهیزات کشاورزی

ماشین صنعتی 

 کشاورزی

 7/66 2/22 3/28  5/81 1/27 6/34 

ماشین آالت تولید 

 منسوجات

 9/37 6/12 1/16  2/46 4/15 6/19 

ماشین آالت تولید 

 کاغذ

 9/34 6/11 8/14  3/63 1/21 9/26 

 8/27 8/21 4/65  8/22 9/17 8/53  ماشین آالت چاپ

 7/380 2/298 7/894  1/299 3/234 1/703  سیم و کابل برقی*

المپ و حباب 

 *کاتدیک

 786 3/295 0/377  4/1072 4/357 3/456 
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دستگاه های 

*ارتباط از راه 

 دور

 7/784 9/294 4/376  7/697 5/232 8/296 

دستگاهها 

وتجهیزات حفظ و 

 نگهداری*

 2/694 4/231 4/295  633 0/211 3/269 

دستگاه های 

 *انفورماتیک

 7/636 2/212 9/270  2/464 7/154 5/197 

اپتیک و تجهیزات 

 علمی*

 4/1007 8/335 6/428  2/1048 4/349 0/446 

وسایل اسباب بازی 

 و لوازم ورزشی

 3/98 7/32 8/41  129 0/43 8/54 

 

 نرخ تسعیر و تبدیل ارز:

 1  = دینار تونس 3یورو 

 1  = دینار تونس 35/2دالرآمریکا 

 

 

 ( 1397)اردیبهشت رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تونس-فرازمجید قربانی 




