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I. :لمحة عن قطاع البناء و األشغال العامة بتونس 
 

من رقم ا دينارا مليار5 في تونس بمعدل  و األشغال العامةحقق قطاع البناء والتشييدي
 في الرابعةالمرتبة  يحتل والداخلي الخام ٪ من الناتج 7ب يساهم . و سنوياالمعامالت

.االقتصاد الوطني   

 موطن شغل 40000 من مجمل االستثمارات في البالد.  و يوفر ٪25كما يجلب هذا القطاع 
 مباشرة.

  شخص بصفة دائمة. 100 أكثر من ف منها توظ100  مؤسسة.2800 من كون القطاعيت

 مكاتب دراسة 10للمراقبة الفنية و   مكاتب 9 ويستخدم استشاريا ا مهندس500  القطاعوظفي
عالمية.مكانة ذات   

 دورا كبيرا في التنمية و النمو  في تونس و األشغال العامة قطاع البناء والتشييديلعب
 االقتصادي لما يوفره من خدمات سانحة للتصدير.

II. تقديم المعرض: 
  

المعرض الدولي لمعدات و تجهيزات األشغال العامة، تنظم شركة معرض تونس الدولي 
 التجهيز، اإلسكان و التهيئة الترابية وبالتعاون مع وزارة ،  مرة كل سنتينالبناء و المقاطع
 معدات و تجهيزات األشغال العامة و جامعة المقاولين في قطاع البناء وكالءالغرفة النقابية ل

 و األشغال العامة و بعض المؤسسات المختصة في المجال.

 و بقصر المعارض بالكرم 2016 فيفري 27 إلى 24الثالثة من  المعرض في دورته ينظم
 لتطوير الحركة التجارية و االستثمارات و للتبادل التجاري و يعتبر فرصة لمهنيي القطاع

 .إفريقياجميع بلدان المغرب العربي و بين التكنولوجي 

: إلىالمعرض الدولي لمعدات و تجهيزات األشغال العامة، البناء و المقاطعيهدف   
  أنشطة المناجم، وقاطع تطورات سوق األشغال العامة و المعرض جميع -
لمهنيي  فضاء للتبادل التجاري و تفعيل الشراكات و تنويع مصادر التموين خصيصت -

 و الموردين، القطاع و الممثلين التجاريين 
   للعمل، الجديدةطرق و ال التكنولوجيات أحدث التقنياتعرض -
نشطة األالهندسة الميكانيكية ، واألشغال العامة و بتقديم جميع الصفقات ذات الصلة  -

 المنجمية،
 ات.زيادة حجم المبيعات و تطوير العالمة التجارية للشرك -



III.  قطاعات العرض: 
أول معرض المعرض الدولي لمعدات و تجهيزات األشغال العامة، البناء و المقاطع يعتبر 

 :مهني متخصص في قطاع معدات و تجهيزات األشغال العامة بتونس 
  المواد الخام وإنتاج مواد البناء، ستغاللمعدات ال -
 ، الحظائر جهزة آالت البناء، معدات وأ -
  معدات المناولة -
  المناجم ،  المقاطع والمواد، اآلالت والمعدات الالزمة الستغالل -
  و صب الخرسانة،قاالتص -
 الحفر  -
 آلة تشكيل الصلب ،  -
  والقياس والتحكم، علوم الحاسب اآللي والتكنولوجيات الجديدة، تخطيطال -
  الرسكلة،الصرف الصحي وإعادة  -
 مكاتب الدراسات والهندسة،  -
 ، شركات البناء والخدمات المتنوعة -
  ،غيارال قطع المناولة و -
  ،الصيانة والمواد االستهالكية -
  مالي،البنوك، شركات التأمين والتأجير ال -
 ،  و مراكز التكوين اإلقطاعيمدارس الهندسة  -
 مهن البناء و األشغال العامة  -

 
IV.  العارضون

 
 النمسا ، ايطاليا، فرنسا: ألمانيا،  عارضا تونسيا و أجنبيا من56يعد عدد العارضين حاليا ب 

، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية،  تركيا السويد، سويسرا،،
 الجمهورية التشيكية و الصين.  و تم توزيعهم كالتالي: 

 تخصص النشاط عدد العارضين

  المواد الالزمة لبناءالتجهيزاتاآلالت و 22

مناولةالمعدات  4  

 الحفر 2

  و صب الخرسانةقاالت ص 4

صيانة وقطع الغيار والمواد االستهالكيةال 4  



الخاصة بالحظائرخفيفة المواد الدوات و األ 6  

 إسمنت: المعدات والهياكل 5

اإليجار الماليالتأمين و  شركات البنوك و 2  

 الخدمات 7

 المجموع 56

 

V.  الزوار: 
 

  عدد هام المعرض الدولي لمعدات و تجهيزات األشغال العامة، البناء و المقاطعيستقطب 
:من الزوار المهنيين  

 مقاولو البناء و األشغال العامة -
  الوكالء العقاريين -
 مسؤولين و مهندسين من وزارة التجهيز، -
  ...) مختلف الوزارات (الداخلية والدفاع والشباب والرياضة، النقلمن مسؤولين -
 . المحليةجماعاتال -

لمعرض:با ةمهتمالالمؤسسات والمهن األخرى    

مصنعي مواد البناء،  -
مستعملي المقاطع،  -
مكاتب الدراسات و الهندسة،  -
مؤسسات اإليجار المالي.   -

 
من بلدان المغرب المهنيين  من  زائرا 8000يزور المعرض أكثر من المتوقع أيضا أن  و 

.العربي وأفريقيا الناطقة بالفرنسية  

 

 

 



 موعدكم القادم مع
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