
 

 

 

 

 

 باسمه تعالي
 

( ) بازدید    SIEL2017گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنایع برق و الکترونیک ) 

14/12/1395) 

از اول تا چهارم مارس در منطقه شرقیه تونس پایتخت در فضایي تقریبي چهار هزار متر مربع این نمایشگاه 

از رشد میانگین ساالنه و یک ارزش افزوده حدود  %13برگزار گردید. بازار صنایع الکتریک و الکترونیک تونس 

رکت بنگاه و ش یکصد میلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاص مي دهد . در این نمایشگاه بیش از 750/1

حضور داشتند که بیش ازشصت شرکت خارجي و یا نمایندگان شرکتهای خارجي ) آلماني ، فرانسوی ، آمریکایي 

بنگاه اقتصادی و شرکت تونسي صادراتي نیز  40، سوئیسي ، اسپانیایي ، ایتالیایي و ... ( بودند و بیش از 

 حضور پیدا نموده بودند.

ون دالر آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجي در بخش صنایع الکتریکي و میلی 689در تونس حدود 

 الکترونیکي صورت گرفته است .



 تونس بعنوان اولین صادر کننده محصوالت صنعتي جنوب مدیترانه به اتحادیه اروپا مي باشد.

داشته درصدی نسبت به سال گذشته  %7/11میالدی صادرات بخش برق و الکترونیک رشد  2015در سال 

 است .

اهم محصوالت صادراتي تونس عبارتند از : کابل و فیوز و اتصاالت ، کیتهای الکترونیکي ، قطعات برقي 

اتومبیل ، قطعات الکتریکي و الکترونیکي خودرو ، لوازم و تجهیزات روشنایي ، زباله ها و مواد خرده ریز حاصل 

 از این صنایع مي باشد.

میلیون دالر در سال  716ر صنایع برق و الکترونیک تونس به رقمي بالغ بر سرمایه گذاری مستقیم خارجي د

 نفر شاغل مي شود . 78953بنگاه اقتصادی  با  273مي گردد که مشتمل بر  2015

آلمان سپس فرانسه و بعد از آن ایتالیا کشورهای اصلي سرمایه گذاری در بخش برق و الکترونیک هر کدام با 

هفت درصد از مجموع سرمایه  %9/7بیست ونه درصد،   %2/29ي وسه درصد، س %8/33سهم به ترتیب 

 گذاران مستقیم خارجي در این بخش مي باشند.

میلیون دالر  540یا به عبارتي  %1/75این سرمایه گذاری خارجي عمدتاً در مناطق شمالي تونس با رقم 

 ه است .نفر شغل انجام شد 57215بنگاه و شرکت اقتصادی و  218آمریکا با 



شرکت هستند که  232تعداد بنگاهها و شرکتهای اقتصادی با مشارکت خارجي در زمینه برق و الکترونیک 

شرکت کامالً صادرکننده تجهیزات  207خارجي هستند و از بین آنها  %100فقره از آنها با سرمایه  158

 برق و الکترونیک هستند.

ر نواع کابل ، سیم و فیوز ، انواع ژنراتور ، انواع ترانسفورماتودر این نمایشگاه شرکتهای تونسي تولیدکننده ا

فشار متوسط و فشار قوی ، انواع باطری های صنعتي الکتریکي ، انواع تجهیزات گیرنده و فرستنده ، تجهیزات 

 کنترل فرآیند صنعتي ، تجهیزات کنترل رعد و برق صنعتي ، کارخانه ای و مسکوني ، انواع کلکتور ، المپهای

 ساختماني ، خیاباني ، کم مصرف و پرمصرف و پروژکتور و تجهیزات مربوطه ، انواع پمپ های الکتریکي و
... را ارائه داده بودند که از گذر تصاویر مي توان به ابعاد آن پي  انواع تجهیزات ودستگاههای امنیتي وحفاظتي

 برد.

کي را با انواع تجهیزات صنعتي برقي  والکترونی مالحظه : این نمایشگاه بیانگر این است که شرکتهای تونسي

ومصالح  در زمینه مواد کمک سرمایه گذاری ومشارکت شرکتهای بزرگ اروپایي در مناطق صنعتي کشور تونس

ساختماني ،شیمیایي ،قطعات یدکي خودرو )والئو ،کوفات ( برق والکترونیک مانندفیبر نوری )لئوني (،دارو 

شرکت  1200شرکت خارجي ،بترتیب  3500تولید مي نمایند.حدود  فارما و...(و....پفیزر،اف ان )سانوفي ،

شرکت بریتانیایي  100شرکت هلندی ، 100شرکت ایتالیایي ، 800شرکت آلماني ،1000فرانسوی ،

در دو منطقه ازاد تجاری  جرجیس وجربه وجود دارد که شرکتهای تولیدی ایراني در وغالبا و.... در این کشور 

را در این مناطق تکمیل نهایي نمایند از امتیازات بسیاری )سي کي دی ( بصورت تي که تولیدات خودصور



لذا به شرکتهای بزرگ وتوانمند ایراني  کاالیي .وحداقل تعرفه به انها تعلق خواهد گرفتبود برخوردار خواهند  

ود لف این کشور جهت ارزیابي خمخت وخدمات  فني ومهندسي توصیه  مي گردد در نمایشگاههای بین المللي 

 ورقبا حضور پیدا نمایند.
 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تونس-تهیه و تنظیم گزارش : مجید قرباني فراز وابسته بازرگاني سفارت جمهوری اسالمي ایران   

 


