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 التبادل التجاري بين ايطاليا و تونس:
 
 

ي و المعيارية المحلية لتعزيز 
ن و ذلك بفضل القرب الجغرافن لطالما قدمت تونس خصائص مثالية للمستثمرين االيطاليي 

االستثمار باالضافة اىل التكلفة التنافسية لعوامل االنتاج .و تعتتر تونس جرسا اليطاليا عىل البحر االبيض المتوسط و منصة 
كات االيطالية المل ي و جنوب افريقيا و منطقة انتاج طبيعية للرسر ي المغرب العربر

مة بتنوي    ع انشطتها و بفتح اسواق جديدة فن ن تر
 الخليج. 

ي اوروبا و افريقيا ,باالضافة
ي مع االسواق الهامة فن

كات االيطالية هو القرب الجغرافن ي تقدمها تونس للرسر
اىل  ان المزايا التر

العمالة الماهرة و وجود افرع منتجة لبضائع تنافسية ذات قيمة عالية )ال سيما بالنسبة للمنسوجات و المالحة الجوية و 

 السيارات و االتصاالت السلكية و الالسلكية (. 

ي عام 
ي لتونس عىل صعيد التجارة الثنائية حيث بلغت فن

يك التجاري الثابن بادل التجاري قيمة الت 2017تعتتر ايطاليا الرسر

ي تونس بحصة سوقية تبلغ   5.6
ي نشاطه ,كما انها تعتتر الزبون و المورد االول فن

 15.5مليار يورو و هذا التوازن مستمر فن

% . 

ن و ديناميكي حيث تعمل هناك اكتر من  ي تونس هو وجود متي 
كة ايطالية )معظمها   850ان الوجود االقتصادي االيطاىلي فن شر

شخص  63000كات مختلطة مع مشاركة ايطالية او رأس مال ايطاىلي حرصي,و هي توظف اكتر من تصدير كامل(,و هي شر 

كات ذات المشاركة االجنبية.   و تمثل تقريبا ثلث جميع الرسر

ن  ي المناطق الساحلية و هناك درجة عالية من التكامل بي 
ى و فن ي تونس الكتر

كات االيطالية يتمركز فن ان القسم االكتر من الرسر

كات  ,و ال بد من االشارة الرسر ن من االتحادات و النسيج الصناعي المحىلي ي تونس باالضافة اىل متانة العالقات بي 
االيطالية فن

ي السوق التونسي الذي 
كات االيطالية عىل مكانتها فن ة فقد حافظت الرسر ي السنوات االخت 

اىل انه و بالرغم من الصعوبات فن

البس و الطاقة و البناء و االعمال الرئيسية و مكونات السيارات و الخدمات يشمل قطاع التصنيع و خاصة المنسوجات و الم

 المرصفية و النقل و الميكانيك و الكهرباء و االدوية و السياحة و المواد الغذائية. 

ررة ,و من ال تزال تونس تمثل اولوية ثابتة بالنسبة اليطاليا و هي حقيقة تم التأكيد عليها من خالل الزيارات السياسية المتك

ي تونس 
ن مناخ االعمال فن الواضح و الجىلي للسلطات التونسية وجود حاجة اىل طمأنة رجال االعمال االجانب بشأن تحسي 

ي  تحسنت 
اكة , كما ان الظروف االمنية التر كات االيطالية ايضا طمأنتها عىل فرص االستثمار و الرسر الجديدة وفيما يتعلق بالرسر

ي االشهر االخ
ن حيث ال تزال هناك بشكل ملحوظ فن ة لم تعد هي  فقط حافز االطمئنان الوحيد للمستثمرين االيطاليي  ت 

ي تؤثر سلبا عىل عمل االدارات العامة . 
وقراطية و المصاعب الجمركية التر  بعض القضايا كالبت 

وط االساسية الالزمة لطمأ ن مناخ االعمال هي الرسر نة رجال االعمال ان الحفاظ عىل الظروف االمنية المالئمة و تحسي 

ي 
ي كبت  و دخول مستثمرين جدد اىل البالد. و فن االجانب و ايضا ضمان استمرارية و تدعيم و توطيد وجود اقتصادي اجنتر

ي المجال االقتصادي العادة تأسيس مناخ اعمال اكتر كفاءة و 
هذا الصدد تم اجراء سلسلة من االصالحات الهيكلية فن

ي ابريل مستوحاة من معايت  المنافسة ال
ن التنفيذ.   2017سليمة , و فن  ادخل قانون االستثمار الجديد حت 

اتيجية لتونس  مستلهمة من مبادىء النمو الشامل و التنمية المستدامة  2020ان السلطات التونسية قدمت خطة استر

ن امور اخرى سلسلة من مشاري    ع للبنية التحتية و االستثمار العامة و الخاصة ب مليار  60ما مجموعه مما يوفر و من بي 

 دوالر و هي تعتتر اولويات لتنمية البالد و الحد من البطالة. 
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 التصدير االيطالي الى تونس:
 

 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 3.194 مليون يورو 2.924 مليون يورو 3.033 المجموع
 

 

 2017 2016 2015 البضائع

 110.77 109.45 167.93 منتجات الزراعة و االسماك و الغابات 

 12.99 36.2 15.04 منتجات المناجم و المحاجر

 52.53 70.3 59.7 المنتجات الغذائية 

 321.28 314.7 299.33 المنسوجات

 103.46 98.87 111.88 اصناف االلبسة )بما فيها الجلود و الفراء(

 157.7 156.31 169.34 السلع الجلدية )بإستثناء المالبس (

ن )باستثناء اآلثاث( الخشب و   المنتجات الخشبية و الفلي 
 مواد القش و مواد الضفر

21.53 22.69 21.36 

 55.91 60.09 57.46 الورق و المنتجات الورقية 

 665.05 411.81 495.71 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط 

 160.16 159.05 168.05 المنتجات الكيميائية 

ات الصيدالنية   19.76 20.83 16.67 المنتجات الصيدالنية االساسية و المستحرصن

 145.29 135.46 138.93 مطاط و مواد بالستيكية 

 36.66 38.58 39 منتجات معدنية و غت  معدنية اخرى

 360.82 308.55 350.17 منتجات المعادن

 105.25 96.58 100.31 المنتجات المعدنية بإستثناء اآلالت و المعدات 

ونية و البرصية   اجهزة الكمبيوتر و المنتجات االلكتر
 و االجهزة الكهربائية و الطبية و اجهزة القياس و الساعات

51.5 54.88 56.69 

ي 
ىلي غت  الكهرباب 

ن  267.97 263.25 239.3 المعدات و المعدات الكهربائية لالستخدام المتن

 327.68 362.84 333.53 اآلالت و المعدات 

 143.13 121.53 107.93 السيارات و المقطورات و شبه المقطورات 

وسائل النقل االخرى )السفن و القوارب و القاطرات و الطائرات و المركبات 
 الفضائية و العسكرية

257.72 14.54 8.62 

 17.22 14.1 15.7 المفروشات 

 41.2 47.79 41.87 منتجات الصناعات التحويلية االخرى

 nd nd 5.41 المنتجات و االنشطة االخرى
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 االستيراد االيطالي من تونس:

 
 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 2.215 مليون يورو2.243 مليون يورو 2.300 المجموع

 

 2017 2016 2015 البضائع

 40.31 45.88 49.09 منتجات الزراعة و االسماك و الغابات

 167 137.96 193.32 المحاجرمنتجات المناجم و 

 209.11 236.52 345.86 المنتجات الغذائية

 52 63.89 67.89 منتجات المنسوجات

 537.55 566.88 590.66 اصناف االلبسة )بما فيها الجلود و الفراء(

 250.45 238.97 233.56 السلع الجلدية )بإستثناء المالبس (و ما شابهها

ن بإستثناء اآلثاث  الخشب و المنتجات  الخشبية و الفلي 
 مواد القش و مواد الضفر

4.14 4.28 4.06 

 7.01 5.23 4.55 الورق و المنتجات الورقية

 30.15 84.4 29.54 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط

 80.62 73.78 57.41 المنتجات الكيميائية 

 93.11 86.35 63.61 المنتجات المصنوعة من المطاط والبالستيك 

 17.04 16.23 12.92 المنتجات المعدنية غت  الفلزية االخرى

 26.18 24.2 18.78 منتجات التعدين

 72.56 74.82 73.95 المنتجات المعدنية بإستثناء اآلالت و المعدات

ونية و البرصية   اجهزة الكمبيوتر و المنتجات االلكتر
 القياس و الساعات االجهزة الكهربائية الطبية و ادوات

59.35 59.51 59.57 

ىلي غت  الكهربائية
ن  281.83 261.38 241.54 المعدات  الكهربائية و المعدات لالستخدام المتن

 72.49 71.03 78.06 اآلالت و المعدات

 136.33 120.43 103.82 السيارات و المقطورات و شبه المقطورات

الطائرات و القاطرات و وسائل النقل االخرى)السفن و القوارب و 
 الدراجات و المركبات الفضائية و العسكرية

13.64 14 15.46 

 2.92 2.32 2.71 اثاث

 40.03 41.86 43.33 المنتجات الناتجة من الصناعات التحويلية االخرى

 nd nd 11 منتجات و نشاطات اخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 

 الشركات االيطالية في تونس:
 
 

 القطاع العنوان اسم الشركة

ANSALDO ENERGIA 
6, rue Lac Mariotte, 1053 Les Berges du Lac 
tel +216 71 960 242 / 71 967 058 
Sito Web 

 بناء و مقاوالت 

ENI TUNISIE BV 

Rue du Lac de Come, Les Berges du Lac – 
1053 Tunis 
tel +216 71.108.808 / 71.166.200 / 
71.655.522 

فحم الكوك و المنتجات 
طالمشتقة من تكرير النف  

FERCAM TUNISIE 
+21671469701 
tunis@fercam.com 
Sito Web 

 نقل و تخزين

GERMANETTI 
Z.P. Rades – 1125 Rades 
tel. +216 79 104 300 / 79104311 
Sito Web 

 نقل و تخزين

LES CIMENTS ARTIFICIELS 
TUNISIENS-COLACEM 

1009 El Ouardia Tunis 
Route Z4 – Km2 
tel. +216 71 135 358 
Sito Web 

 منتجات المناجم و المحاجر

Olimpias Industrielle Tunisie Sarl 
(ex Benetton) 

Route de Sousse Oued Hamdoun, Sahline 
tel +216 73.909.700 

 منتجات المنسوجات

TODINI COSTRUZIONI GENERALI 
Immeuble Elysée 1er étage Rue Gar El Melj, 
1053 Les Berges du Lac 
tel. +216 73 295 072 / 71725838 

 قطاع المقاوالت و البناء

 

http://www.ansaldoenergia.com/
http://www.fercam.tn/
http://germanetti.com/
http://www.colacem.it/

