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این نمایشگاه که در کاخ همایشها در خیابان محمد پنجم واقع در تونس پایتخت 

برگزار شده بود در فضایی به میزان هزار و پانصد متر مربع حدود سی شرکت تونسی و 

)ال پی جی ،سی ان ازهای مختلفهای مختلف هیدروکربورها و گخارجی را در زمینه 

. شرکتهای خارجی از کشور ایتالیا ، سوئیس ، سوئد و در خود جای داده بود جی (

فرانسه حضور داشتند و به ارائه انواع شیر و والوهای نفتی و گازی و قطعات یدکی 

نفت و گاز ) ال پی جی پاالیشگاههای نفتی و گازی ، مخازن ثابت و متحرک نگهداری 

 ، سی ان جی ( ، تکنولوژیهای نوین آب شیرین کن و ... می پرداختند .

یشگاه نفتی ، پاال)استگ (( و شرکت برق و گاز تونس  Etapشرکت نفت تونس ) 

حضور داشتند و  در این نمایشگاهنیز (  Afrikisolگروهبنزرت در شمال تونس )

ینه نفت و گاز را ارائه می ی وتولیدی خود در زم، پژوهشآخرین دستاوردهای مطالعاتی

 .کردند

در این نمایشگاه آژانس ملی کنترل انرژی تونس وابسته به وزارت صنایع که در 

مورد انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژی خورشیدی ، آخرین دستاوردها و 

ی از واحدهای عملکرد خود را ارائه می کرد. الزم به ذکر است کشور تونس به بسیار



مسکونی وتجاری وکارخانه وامهای مناسب جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی 

 بعنوان تأمین کننده برق ارائه می دهد .

ایجاد شده و  2004( نیز که در سال Willadدر این نمایشگاه گروه تونسی ویالد )

خدمات مرتبط با مطالعه ، اجراء و حفظ و نگهداری صنایع نفتی و گازی در شمال 

 آفریقا را انجام می دهد ، حضورداشت . این گروه در الجزایر و فرانسه نیز شعبه دارد .

 12میلیون بشکه تولید نفت دارد و  4مالحظات : کشور تونس نزدیک به حدود 

لیون بشکه مصرف می نماید که مابه التفاوت آن را از عمدتاً همسایگان خویش ) می

 لیبی ( وارد می نماید . –الجزایر 

از مصرف خویش را از منطقه  %55در زمینه تولید گاز نیز این کشور نزدیک به 

صفاقس تامین می نماید و الباقی آن را نیز از همسایگان خویش )خصوصاً الجزایر( 

 نماید . وارد می

قابل ذکر است شرکتهای بزرگ نفت و گاز حدود شش شرکت اعم از فرانسوی و 

ایتالیایی حضور دارند و عدم حضور شرکتهای ایرانی در زمینه نفت و گاز در بازار 

شمال آفریقا خصوصاً تونس ، بسیار نمود دارد که می توانند هم در تونس و هم در 

کشور دیگر آفریقا اخذ و  54کتهای تونسی در پروژه های بسیاری را با مشارکت شر

 اجراء نمایند .

























 

 تهیه وتنظیم گزارش : 

  وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تونس –مجید قربانی فراز 


