
 بررسی وضعیت بازار سیمان در کشور تونس

سزاخهه دز د در سزال      در بنزرر میالدی  1953و دومین در سال  میالدی 1930اولین کارخانه سیمان در سال 

کارخانه سیمانی دیگر ساخهه د  که از اینها سه کارخانه دیگر در دمال تزنن  بزندو و ی زی در  4میالدی  1980

 بندو استد   دهر قابصجننب  

کارخانه سیمان دولهزی در    کارخانه به بخش خصنصی دادو د  امروزو دو 6کارخانه از این  4میالدی  1990در سال 

 و ام خلیل وجند داردد بنرر  

 در   (ارتغزال Cimpor(در تزنن  اایهخزت    (ایهالیزا)  Colacemسیمان بخش خصنصی عبارتن  از  کارخانجا 

و ازروهو د 2009در سزال   قزابص دهر در (ارتغال) Secilالنفیضه و  دهردر )اسپانیا(  Uniland جبل وسط دهر

 دروع د د  Carthageروان و سیمان دردهر قی sotacibهای مکارخانه سیمان دیگر بنا

سززززی ی تززززنن  دو مجززززنز اخزززز ام کارخانززززه سززززیمان در مززززیالدی   2011  بعزززز  از ان ززززالب 

 ر مرکر و جننب کشنر استددادو د د که در واقع دبنزی وتطاوین 

میلینن تن با دیب  8/5میالدی که  2003میلینن تن بندو است که از سال  4/8میالدی  2012تنلی  سیمان در سال 

در سزال  HRSیک دوم فروش را به خند اخهصاص دادو اسزتد سزیمان  II  افرایش دادهه است د سیمان تیپ 3%

 د و استد  تنن  اایهخت تنلی ( C.A.T )آن تنسط کارخانه %60بیش از  2010

رار مس ن اجهماعی ساخهه دند و ت اضا افرایش یافت و ازروهو هزای ه 150سال  5م رر د  طی  2012سال  در

 بندد  2011بررگ در تنن  در بخش مرکری و جننب تنن  ه ف برنامه های بع  از ان الب 

بندو استد که با تنجه به میزران مصزرف در  میلینن تن 5/6میالدی  2012میران مصرف سیمان در تنن  در سال 

 دادهه استد %8/2میلینن تن یک دیب افرایش مصرف بمیران  1/5میالدی بمیران  2002سال 

 

 

 

 

 

 

 2016میلینن تن تنلی  سیمان در تنن  در سال  8ظرفیت 



ظرفیت اسمی  نام کارخانه ردیف 

 تنلی 

 دولهی/خصنصیدرص  سهام  وضعیت تملک سال دروع تنلی 

 %20دولهی و  %80 1952 ا میلینن تن  (S.C.B)ر  بنر 1

خصنصی مهعلق به 
IPO 

 دولهی

تنن   2
(Colacem) 
سیمان 

 ((C.A.Tمصننعی

خصنصی )اخ ام تنسط ایهالیائیها(   1930 ا میلینن تن 

 میالدی 2000از سال 

زغنان سیمان  3

 جبل وسط

 1998در سال  1983 میلینن تن 6/1

ارتغال )خصنصی 

Cimpor) 

 خصنصی

کاف سیمان ام  4

 الخلیل

 دولهی  دولهی  1979 میلینن تن 2/1

سنسه سیمان  5

  هالنفیض

 unilandاخ ام اسپانیا  خصنصی 1998از  1985 میلینن تن  2

بص سیمان قا 6

 قابص

 2000از سال  1976 میلینن تن 2/1

 خصنصی

 SECilاخ ام ارتغال 

 

 Sementos Moinsاخ ام اسپانیا  خصنصی  2012 میلینن تن Sotacib  1/1قیروان  7

تنن  سیمان  8

 کارتاه

سهامی عام  %5/49 2013 میلینن تن 3/2

دولت تنن   % 4/35

 خصنصی   % 1/15و

 دولت تنن  4/35%

 

دینار برابزر  135سیمان تنی  2014دینار و در سال  78میالدی سیمان تنی  2004قیمت سیمان در تنن  در سال 

 باالتر از نرخ و قیمت رسمی است د %20آمری ا است و قیمت بازار سیاو سیمان  در تنن  دالر  75با 

 )قیمت سیمان معمنلی )که در ساخت دینار وبشنه زنی ب ار می رود ( و معروف به سیمان میالدی  2017در سال  

cpc1)   62در ااکت انجاو کیلنیی هر تن   ( 425دالر آمری ا است وسیمانcpa) 70ت انجاو کیلنیی هر تن در ااک 

( -HRS)بنام سزیمان  (جهت الها وم انهایی که دائما در تماس با آب هسهن )سیمان م اوم  دالر آمری ا می باد د

 قیمت سیمان فله در هر تن بیست دینار از قیمههای ص ر االدارو کمهر می باد دهرتن هشهاد ودو دالر وبطنر کلی  

 

 

 وابسهه بازرگانی سفار  جدادایران در تنن   –تهیه و تنظیم : مجی  قربانی فراز 


