
 :التونسية تصدير الغالل 

 واالشكالياتاالنجازات 

 تيرهطارق 

 رئيس المصلحة التجارية

 المجمع المهني المشترك للغالل



 تصدير الغالل التونسية

 31 غاية إلى طن 48970 المصدرة الكميات بلغت حيث قياسية أرقاما 2019 لسنة الغالل صادرات حققت

 خالل دينار مليون 87050 بقيمة  طن 36081 مقابل دينار مليون  110911 قيمتها ناهزت 2019 ديسمبر

 .القيمة مستوى على % 27 بـ الكميات مستوى على % 36 بـ  متتالية ارتفاع نسب بذلك مسجلة 2018 سنة
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2019موسم : الغالل التوزيع الجغرافي لصادرات   



حسب أهم االتجاهاتتصدير الغالل   
سنة خالل طن 35024 المصدرة الكميات بلغت حيث التونسية للغالل الموردة البلدان قائمة الليبية السوق تصدرت  

 والعوينة والبطيخ والدالع والرمان الخوخ منتوج خاصة وشمل الفارطة السنة خالل طن 25259 مقابل 2019

  .والعنب واالجاص والمشمش

سنة خالل طن 6237 مقابل طن 10570 األوروبي اإلتحاد أسواق نحو 2019 سنة خالل المصدرة الكميات بلغت 

 والفرنسية االيطالية السوقين وتعتبر الفارط بالموسم مقارنة % 70 ناهزت بنسبة هاما ارتفاعا بذلك مسجلة 2018

 لألسواق بالنسبة أما .الصيفية الغالل صادرات  مجموع من % 19,5 حوالي استوعبت حيث األسواق أهم من

 بنسبة المصدرة الكميات حجم تطور ورغم  االسكندينافية والبلدان وهولندا بلجيكا و ألمانيا غرار على األخرى

   .األسواق هاته استيعاب بطاقة مقارنة المأمول دون تبقى فإنها طن 1014 لتبلغ 117%

33 بنسبة 2019 سنة خالل الكميات مستوى على تراجعا الخليجية األسواق نحو الغالل صادرات سجلت % 

 .2018 سنة خالل طن 3922 مقابل طن 2622 حدود في لتستقر

بذلك مسجلة الفارط الموسم في طن 578 مقابل طن 671 الروسية السوق نحو المصدرة الغالل كميات بلغت 

 .والنكتارين الخوخ مادتي من باألساس وتكونت % 16 بنسبة تطورا



التونسية حسب األصنافتصدير الغالل   
 %الفارق  2018 2019 األنواع

 %34 8953 12004 دالع

 %16 9749 11309 خوخ

 %32 6126 8080 رمان

 %41 2240 3159 مشمش

 %27 2465 3127 عوينة

 %88 1648 3102 عنب

 %294 543 2138 بطيخ

 %41 1252 1763 إجاص

 %729 136 1128 لوز

 %18 837 990 هندي

 %60 526 841 نكتارين

 %30- 666 466 تفاح

 %10- 288 258 فرامبواز

 %24- 337 256 بوصاع

 %85 108 200 فراولة

 %30- 204 142 تين

 + 1 7 سفرجل

 %30- 2 1,4 حب ملوك

 - 0,2 كاكي

 - 0,04 توت بري

 %36 36082 48970 (طن)المجموع 

النصيب األوفر من الصاادرات  الدالعمادة  ثلتم

%   23,1تالها الخاو  بنسابة %  24,5بنسبة 

والمشااامن بنسااابة % 16,5والرماااان  بنسااابة 

والعناااااب %  6,4بنسااااابة   والعويناااااة%  6,5

وتوزعت بقية الصادرات بنساب %  6,3بنسبة 

والهنااااد   واالجااااا متفاوتااااة علااااى الب ااااي  

 والبوصااااااااعواللاااااااوز  والنكتاااااااارينوالتفاااااااا  

 .والفراولة



 ت ور تصدير أهم الغالل التونسية
  سنة خالل طن 12150 النكتارين و الخوخ من المصدرة الكميات بلغت

 نسبة بذلك مسجلة المنقضي الموسم خالل طن 10275 مقابل 2019

  والنكتارين الخوخ صادرات وبلغت هذا  .% 18,2  بـ يقدر تطورا

  2018 سنة خالل طن 7964  مقابل الليبية السوق نحو  طن 10121

   .% 27 بـ تقدر زيادة بذلك مسجلة

 هاما تراجعا الصادرات سجلت فقد الخليجية األسواق مستوى على أما

  سنة طن 1786 مقابل طن 1223 الكميات بلغت حيث % 31,5 بنسبة

 572 استوعبت حيث  األولى المرتبة االماراتية السوق واحتلت 2018

 والكويتية القطرية  السوقين تليها  2018 سنة خالل طن 992 مقابل طن

 مقابل  2019 سنة خالل طن 206 و طن 252 تباعا  استوعبتا اللتان

   .2018 سنة خالل طن 238 و طن 363

  الخوخ صادرات انخفضت فقد األوروبية األسواق مستوى على أما

 خالل طن 176 مقابل 2019 سنة خالل طن 137 حوالي لتبلغ والنكتارين

 الموظف الجمركي األداء جّراء متواضعة الكميات هذه وتبقى 2018 سنة

 . األوروبي االتحاد طرف من والنكتارين الخوخ مادة على

 90 بنسبة هاما تطورا الروسية السوق نحو صادراتنا سجلت المقابل في

   . 2018 سنة خالل طن 343 مقابل طن 651 الكميات وبلغت %

 والنكتارينالخوخ 

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %27 7964 10121 ليبيا

 %90 343 651 روسيا

 %42- 993 572 اإلمارات

 %31- 363 252 ق ر

 %13- 238 206 الكويت

 %24 122 151 السعودية

 %58- 149 62 إي اليا

 %104 23 47 فرنسا

 %34- 56 37 عمان

 %113 24 51,2 بلدان أخرى

 %18 10275 12150 (طن)المجموع 



 موسم خالل الغالل صادرات مجموع من % 24,5 الدالع مادة مثلت

 صادرات استقطاب في األولى المرتبة االيطالية السوق واحتلت 2019

 تطورا محققة طن 5766 المصدرة الكميات بلغت حيث المنتوج هذا

 السوق  ثم % 22,3 بنسبة الليبية السوق تلتها  % 131 بنسبة

 هذه نحو المصدرة الكميات بلغت حيث % 21 بنسبة  الفرنسية

 السنة خالل طن 1507 مقابل طن 2523 الحالية السنة خالل الوجهة

 الفارطة

 الدالع

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %131 2493 5766 اي اليا

 %36- 4208 2676 ليبيا

 %67 1507 2523 فرنسا

 %462 48 270 ألمانيا

 ++ - 182 بولونيا

 %33- 213,6 142 ق ر

 ++ - 110 انقلترا

 %60- 259,4 104 االمارات

 %59 64,0 102 النمسا

 %25 69,0 86 هولندا

 %52- 91,3 44 بلدان أخرى

 %34 8953 12004 (طن)المجموع 

 اي اليا

48% 

 ليبيا

22% 

 فرنسا

21% 

بلدان أوروبية 

 أخرى

7% 

 بلدان الخليج

2% 



 % 294 بنسبة هاما ت ورا 2019 سنة خالل الب ي  صادرات سجلت

 543 مقابل طن 2138 الحالية السنة خالل المصدرة الكميات بلغت حيث

 .2018 سنة طن

 حيث  الب ي  صادرات من األوفر النصيب الليبية السوق استوعبت

 تلتها  2018 سنة طن 348 مقابل طن 1906 المصدرة الكميات بلغت

  سنة خالل طن 216 بـ المصدرة الكميات قدرت حيث األوروبية السوق

 مسجلة طن 183 حدود في كانت والتي الفارط بالموسم مقارنة 2019

 .اإلي الية السوق في خاصة هاما ت ورا بذلك

 البطيخ

 2018 2019 البلد

 348 1906 ليبيا

 98 145 اي اليا

 78 67 فرنسا

 7,3 3,8 ألمانيا

 5 13 ق ر

 6,7 3,6 بلدان أخرى

 فرنسا  543 2138 (طن ) المجموع 

3% 
 اي اليا

7% 

 ليبيا

90% 

 بلدان أخرى 

0,1% 



 طن 2240 مقابل طن 3159 الموسم هذا خالل المصدرة الكميات بلغت

 واحتلت % 41 بـ يقدر ارتفاعا بذلك مسجلة المنقضي الموسم خالل

 من % 93 من أكثر استوعبت حيث األولى المرتبة الليبية السوق

  شهدت فقد الخليجية السوق مستوى على أما .المشمن صادرات

 سنة طن 172 بلغت حيث % 39 بـ يقدر تراجعا المصدرة الكميات

  2018 سنة طن 280 مقابل 2019

 المشمش

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %68 1762 2952 ليبيا

 %21- 82 65 السعودية

 %25- 55 41 الكويت

 %45- 58 32 ق ر

 %84- 174 28 فرنسا

 %66- 74 25 اإلمارات

 %18- 11 9 عمان

 %71- 24 7 بلدان أخرى

 %41 2240 3159 (طن)المجموع 

 فرنسا
1% 

 الخليج 
5% 

 ليبيا
94% 

 بلدان أخرى
0,2% 



 طن 2465 مقابل 2019 سنة خالل طن 3127 العوينة صادرات  بلغت

 الليبية السوق واستق بت % 27 بنسبة زيادة بذلك مسجلة 2018 سنة

 .الكميات من % 98 حوالي

 العوينة

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %35 2261 3052 ليبيا

 %34- 53 35 ق ر

 %54- 35 16 الكويت

 %70- 37 11 اإلمارات

 %86- 56 7,6 عمان

بلدان 

 أخرى
5 23 -78% 

 %27 2465 3127 (طن)المجموع 

 لخليج ا

2% 

 يبيال

98% 

 بلدان أخرى

0% 



  مقابل 2019 سنة خالل طن 3102 لعنبا من المصدرة الكميات بلغت

 نبلدا 8 على المنتج هذا صادرات وتوزعت 2018 سنة طن 1648

 مجموع من % 95 حوالي استوعبت التي الليبية السوق أهمها

 األسواق على متفاوتة بنسب فتوزعت الكميات بقية أما الصادرات

 .الخليجية والسوق والروسية النرويجية

 العنب

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %160 1134 2949 ليبيا

 %17- 94 78 النرويج

 %61- 121 47 ق ر

 %92- 232 19,6 روسيا

 %87- 67 9 بلدان اخرى

 %88 1648 3102 (طن ) المجموع 
 ليبيا

95% 

 النرويج

2,5% 

 ق ر

1,5% 

 روسيا

0,6% 

 بلدان أخرى

0,1 



 لم حيث الموسم هذا خالل تراجعا المصدرة التين كميات سجلت

 إلى وتوجهت 2018 سنة خالل طن 204 مقابل طن 142  تتجاوز

 . % 11 بـ والكندا % 11 بـ وليبيا % 72 بنسبة الخليجية لألسواق

 التين

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %56- 132 58,5 االمارات

 %4- 33,5 32,3 ق ر

 %11 14 15,5 ليبيا

 %33 12 16 الكندا

 %14- 7 6 الكويت

 %100 3 6 عمان

 + 1,7 8 بلدان أخرى

 %30- 204 142 (طن)المجموع 

 االمارات

41% 

 ق ر

23% 

 ليبيا

11% 

 الكندا

11% 

 الكويت

4% 

 عمان

4% 
 بلدان أخرى

6% 



  سنة طن 200 بحوالي الفراولة مادة من المصدرة الكميات قدرت

 باألساس موجهة طن 195 منها 2018 سنة طن 109 مقابل 2019

 إلى موجهة كانت فقد الكميات بقية أما الخليجية لألسواق إلى

 .الليبية السوق

 الفراولة

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %198 50 149 اإلمارات

 %83 24 44 السعودية

 %82- 22 4 ليبيا

 %73- 11 3 ق ر

 %50- 2 1 بلدان أخرى

 %83 109 200 (طن ) المجموع 



  مقابل طن 8080 الحالية السنة خالل المصدرة الرمان كميات بلغت

 .%32 بنسبة هاما ت ورا بذلك مسجلة 2018 سنة طن 6126

 جملة من % 91 حوالي أ  طن 7284 الليبية السوق استوعبت

  بـ االي الية السوق تلتها 2018 سنة طن 5053 مقابل الصادرات

 فقد الخليج أسواق نحو الموجهة للكميات بالنسبة أما .طن 544

 بذلك مسجلة 2018 سنة طن 250 مقابل طن 116 حدود في كانت

  مقابل طن 105 الفرنسية السوق واستوعبت % 54 بنسبة تراجعا

 .2018 سنة خالل طن 193

 الرمان

 فرنسا 

1,3% 

 اي اليا

6,8% 

 ليبيا

91% 

 االمارات

0,3% 

 الكويت

0,2% 

 بلدان أخرى 

0,4% 

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %44 5053 7284 ليبيا

 %7- 582 544 اي اليا

 %46- 193 105 فرنسا

 %49- 153 78 ق ر

 %15- 24 20,5 االمارات

 %61- 38 15 الكويت

 %60- 83 33 بلدان أخرى

 %32 6126 8080 (طن ) المجموع 



 2019 سنة خالل طن 990 المصدرة الشوكي التين كميات بلغت

 % 18 بنسبة ت ورا بذلك مسجلة 2018 سنة طن 837 مقابل

 أهمها طن 596 بـ الليبية السوق بلدا 13 على الصادرات وتوزعت

 .طن 361 بـ الخليج أسواق

 التين الشوكي

 %الفارق  2018 2019 البلد

 %219 187 596 ليبيا

 %17 90 105 ق ر

 %49- 177 91 الكويت

 %47- 156 83 االمارات

 %7- 76 71 السعودية

 %74- 108 28 فرنسا

 %63- 43 16 بلدان أخرى

 %18 837 990 (طن)المجموع 

 فرنسا 

3% 

 ليبيا

60% 
 اإلمارات

8% 

 السعودية

7% 

 الكويت

9% 

 ق ر

11% 

 بلدان أخرى 

2% 



  2020أكتوبر  12سير الموسم الى غاية :  2020موسم تصدير الغالل 
         
PRODUIT  
PAYS 

Peche 
Pasteq

ue 
Abricot Prune Raisin 

Amand
e 

Nectari
ne 

Grena
de 

Poire Fraise F_Bar Figue Melon 
Pomm

e 
Framb

oise 
Nefle Cerise Coing Kaki 

2020 2019 

Qté (T) Valeur Qté (T) Valeur 

Libye 5 251 775 1 869 1 536 1 152 779 285 449 487   105 39 14 135   90 1,4     12 967 24371 28662 51910 
Italie 176 3 606 6     25 86 95     6   60             4 060 6594 5973 7591 
France 9 1 003       144   21     24 1,7 17             1 219 1955 2914 5494 
EAU 147 8 4 8 0   23 7   189 74 66,1   0,03 14,9         540 6549 996 9323 
Qatar 202 21 40 23 13 16 64 5,4   27,8 64 54 5   0,27   3,3     539 5901 631 5650 
Russie 373       19   119                         511 2789 671 3081 
Allemagne 6 288 1                   0,6   63         359 1548 353 1616 
AR Saoudite 113 92 33 1,3 1   2   0,10 61,1 29 2 0,85 1         0,6 337 3360 331 3429 
Koweit 113 34 32 15,9 1,8   40     31,72 30 4 1,0       0,8     304 3316 318 3158 
Angleterre 2 126   2 8               13             151 225 110 166 
Autriche   80                     0,3             81 160 124 194 
Norvège         62                             62 483 78 599 
Oman 17   3 1     1 0   12,8     20   1         56 515 65 622 
Bahrain 0,8     0,2 0,2   0,7     45,9 1,3       3         52 756 9 98 
Espagne                             46,7         47 736 7,5 118 
Hollande   30                 8 2 4             44 107 86 113 
Canada           0,6   0     4,0 14 0,7             20 355 34 353 
Romanie             20,0                         20 69     
Pologne         19,2                             19 74 182 197 
Turquie 18,6                                     19 91     
Iraq                   0,5                   1 6     
Suède                                           26 39 
Suisse                                           0,5 3 
Kenya                                           15 145 
Niger                                           1 21 

Total 2020 6 427 6 064 1 988 1 587 1 277 964 642 577 487 369 345 183 137 136 129 90 5,5   0,6 21 407 59960 41588 93918 

Recette 
(MD) 

19465 8875 5446 3543 2948 2371 2826 953 932 4920 2500 1977 406 269 2269 183 73   5,4   

Total 2019 10862 11995 3158 2973 2826 1128 841 2155 1501 200 830 142 2137 396 181 256 1 6,0   41 588 

Recette 
(MD) 

30424 14941 7695 6434 6560 2514 3726 4025 3020 2634 2844 1435 3119 794 3189 514 20 30   93 918 

  طن 41588 مقابل دينار مليون 60  بـ قيمتها تقدر 2020 أكتوبر12 غاية إلى طن 21407 المصدرة الغالل كميات بلغت

  بـ و القيمة  مستوى على % 36 بـ هاما تراجعا نسبة بذلك مسجلة الفترة نفس من 2019 سنة خالل دينار مليون 94 بقيمة

 .الكميات مستوى على % 49



 : التراجع هذا الى أدت التي العوامل أهم

األوروبية االسواق نحو الدالع مادة تصدير تراجع 

البلدان منتجات من الشرسة والمنافسة الخليج بلدان على الجوي النقل كلفة ارتفاع 

 .األخرى

من عنها انجر وما "كورونا" فيروس من التوقي استوجبها التى االجراءات تأثير 

 .ليبيا مع وخاصة التجارية المبادالت وتعليق والبرية الجوية الحدود غلق

 



 : الموسم لهذا بالنسبة المجمع تدخالت أهم

 

والروسية األوروبية السوق: 

oالكلفة من 1/3 بـنسبة البحري النقل دعم 

 

الخليجية األسواق: 

o50 بنسبة الجوي النقل دعم % 

oالمصدرين ذمة على يوضع بالقطر الدوحة بمدينة مبرد مخزن كراء جدوى دراسة. 

 

 
 



الليبية السوق 

50 بـ النقل كلفة دعم مع وليبيا تونس بين بحر  خط بعث % . 

جوان شهر من ان القا صفر رقم العبور نق ة مستوى على المجرورات تبديل البرية الحدود مستوى على. 

 قردان بن بين الراب ة ال ريق غلق اثر سبتمبر شهر بداية منذ الليبية السوق نحو للتصدير كلي شبه توقف تسجيل وتم هذا

 02 الى سبتمبر 07 من طن 6000 بحوالي قدر الكميات مستوى على هام تراجع عنه نتج والذ  الجدير راس ومعبر

 .الفارط بالموسم مقارنة أكتوبر

 :على االتفاق وتم المنظومة في المتدخلة األطراف مع الجلسات من العديد الصدد هذا في وعقدت

صفاقس موانئ من ان القا أيام 10 كل رحالت 3 بمعدل البحر  شحن طريق عن التصديرية العمليات مواصلة 

 .وبنزرت وسوسة

70 الى البحر  النقل دعم قيمة من الرفع %. 

عربة 76 حدود في شحن وب اقة رادس ميناء من الفالحية بالمنتجات خا  جديد بحر  خط بعث على العمل 

 .أكتوبر شهر من الرابع االسبوع في رحلة أول تن لق ان المتوقع ومن هذا األسبوع في رحلة بمعدل مجرورة

المصدرين مع والتنسيق التصديرية العمليات على للسهر رادس بميناء للمجمع ممثل تواجد. 

المصدرين مع والتنسيق التصديرية العمليات على للسهر بصفاقس للمجمع قار ممثل تعيين. 



 أهم االشكاليات على مستوى التصدير 

االوروبي االتحاد طرف من الغالل من أصناف عدة على الموظف الجمركي االداء. 

الجوي النقل محدودية. 

الدعم منحة رغم الجوي النقل لكلفة المشط االرتفاع. 

االفريقية واألسواق الخليج على مباشر بحري نقل توفر عدم. 

المنتجة البلدان من الشرسة المنافسة. 

الليبية السوق 

الجزائرية السوق  



 شكرا على المتابعة


