
 

 

 

 

 

 ة التونسيــــةــــالجمھوري       
   وزارة الصناعة والتجارة      

  لصناعات التقليديةقسم التجارة و ا   

 التجارة الداخلية إدارة/ إ ع ج ت د ح خ 

 

 2012بتونس  الدولية برنامج المعارض و الصالونات
PROGRAMME DES FOIRES ET SALONS INTERNATIONAUX EN 

TUNISIE 2012  
  

   

  التاريخ

Date 

 التظاھرات

Manifestations 

 المكان

Lieu 

   المنظم            

   Organisateur 

  جانفي

Janvier 
   

 05إلى  - 27

 جانفي 

 صالون ا%ثاث

SALON DU MEUBLE DE TUNIS 

 

 معرض تونس الدولي الكرم

  فيفري

Fevrier 
   

01 - 04 

الصالون الدولي لخدمات البورصة و المالية                                                            
BOURSE ET EXPO 

FINANCE2012 

المعارض قصر 
 بالشرقية

Horizon Expo 

08 - 10 
الصالون الدولي للصيدلية و ا%دوية                                                                      

PHARMAEXPO 
UTICA Fovéa Events 

إلى  08من 
 فيفري  11

 الصالون الدولي لمعدات الفنادق و المطاعم

 و المقاھي

SIHER 2012 

ر المعارض قص
 بالشرقية

 دولي

17 - 20 "TUNISIA BEAUTY EXPO" 
فصر المؤتمرات 

 5المنزه
العالمية الشركة 

 للمعارض

    

20 - 23 

الصالون الدولي للزيت و زيت الزيتون                                                                  
MEDMAG OLIVIA 

معرض سوسة 
 MEDMAG الدولي

22 - 25 
SALON DES MATERIELS ET 

EQUIPEMENT DE BTP 
 معرض تونس الدولي الكرم

22 - 25 

الصالون الدولي للتھيئة الداخلية والتزويق 
  INTERMEDوتجھيز الحدائق 

  

 

معرض صفاقس 
 الدولي

غرفة التجارة والصناعة 
 لصفاقس



 

 

 

 

 

    مارس

01 - 04 
 MARBRE:االصالون الدولي للرخام

EXPO 

ارض قصر المع
 بالشرقية

Horizon Expo 

01 - 04 

 SALON :الموضوع

INTERNATIONAL DE LA 

SANTE TUNISIA HEALTH 

EXPO 

 الكرم
  

 معرض تونس الدولي

07 - 10 

           صالون تجھيزات و خدمات المطاعم

و ا%كلة السريعة     و المقاھي و البينزا 
EXPO RESTAURANTS 2012: 

قاعة المعارض 
 بجربة

3EC 

07 - 10 
الصالون المتوسطي لصناعة المHبس الداخلية 

 والجاھزة

قصر المعارض 
 بالشرقية

Général Expo 

14 - 17 

الصالون الدولي للتغليف و التعبئة                                                                       
INPACK 2012  

 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 

16 - 17 
Salon des études supérieures en 

Tunisie et à l'étranger 
UTICA 

EXPOSEVICES 

TUNISIE 

22 - 25 

              الصالون الثالث للفHحة البيولوجية

و الصناعات الغذائية                                          
BIOEXPO'2012 

 IFE معرض سكرة

22 - 25 

ة لمعرض تجھيز المساحات الدورة الثاني
  الخارجية  و الحدائق

GARDEN EXPO 2012  

 

 IFE معرض سكرة

23 - 01 
SALON DE LA CREATION 

ARTISANALE 
 الكرم

  

 معرض تونس الدولي
  أفريل
 

   

03 - 04 MedAfrica Education 
قصر المؤتمرات 

 5محمد
EXPOSEVICES 

TUNISIE 

04 - 08 

رات صالون البعث العقاري و العقا
اOيكولوجية و المعدات التكميلية               

Salon de la promotion immobilière, 

finition et de l'Eco immobilière la 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

11 - 14 
Forum International de la Tunisie 

sur la Banque et la Finance 
معرض تونس 

 الدولي
 معرض تونس الدولي



 

 

 

 

 

11 - 14 
الصالون الدولي للطاقة المتجددة                                                                              

ENERGIE EXPO 2012 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 

11 - 14 

                                           معرض الحدائق و تھيئة المساحات الخارجية

Salon du Jardinage, et de              

l'aménagement  

EXPOJARDIN 2012 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

12 - 15 
                                                                      الصالون الدولي للبترول و الخدمات

SPIPS2012 

قصر المؤتمرات 
  5محمد

 

GECO 

 المعرض الدولي لتنمية الموارد البشرية 21 - 19
قصر المؤتمرات 

 5محمد
EXPOSEVICES 

TUNISIE 

19 – 6 

 ماي
 معرض نابل نابل لمعرض نابل الدولي 50الدورة 

 معرض تونس الدولي الكرم لمعرض الكتاب بتونس 2012دورة  29 - 20

 IFE جربة الصالون الدولي Sعادة اعمار ليبيا 27 - 24

    ماي

1 - 4 
صالون الحدائق و المسابح و المطابخ                                                                   

JPC 2012 

قاعة المعارض 
 بجربة

3EC 

02 - 05 
الصالون ا%ول للمخابر                                                                                       

1er Salon des Laboratoires 
 معرض تونس الدولي الكرم

02 - 05 

الصالون الدولي للتجھيزات وا%دوات 
                                                      الصناعية

Salon de l'équipement , outillage et 

quincaillerie industrielle 

QUINCAILLERIE EXPO 2012: 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

02 - 05 
الصالون الدولي لخدمات و لوجستيك النقل             

SLT 2012 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Général Expo 

 الصالون الدولي لمعدات وتجھيز المواني 05 - 02
قصر المعارض 

 بالشرقية
Horizon Expo 

02 - 05 

Salon International des Services de 

la Maintenance Industrielle et du 

Service Après Vente 

"MAINTENANCE EXPO-SAV 

EXPO" 

قصر المؤتمرات 
 5محمد

الشركة العالمية 
 للمعارض

03 -06 
الصالون الدولي لحماية البيئة                                                                              

ENVIRONNEMENT EXPO 2012 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 



 

 

 

 

 

03 -06 

        الصالون الدولي الثالث  للحدائق و المسابح

و المساحات الخضراء و التھيئة الحضرية                                                                                         
Salon Internationale des Jardins, 

Piscines, des Espaces Vertes           

   et de l'Aménagement Urbain 

قصر المعارض 
 بالشرقية

MAGHEREB 

FOIRES 

 

07 - 10 

الصالون المتوسطي الخامس للكھرباء 
                                                                           MEDELECواSلكترونيك 

2012 

 معرض صفاقس الدولي صفاقس

07 - 10 
الصالون المتوسطي  للطاقات المتجددة 

"ENER2012" 
 معرض صفاقس الدولي صفاقس

08 - 11 

 الصالون الدولي الرابع للسيارات وتجھيز
"الورشات وقطع الغيار   

AUTO ET EQUIP " GARAGE2012 

 معرض صفاقس الدولي صفاقس

09 - 11 
صالون اOستثمارات ا%جنبية في تونس 

INVEST EXPO 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 

09 - 11 
صالون الشركات و التمويHت الصغرى                                                                    

ENTREPRENDRE Finance 
UTICA 3EC 

09 - 11 

Salon Professionnel des Métiers de 

l'enseigne, de la communication 

visuelle et de la signalétique 

قصر المؤتمرات 
5محمد  

M&M NETWORK 

 بسيدي بوزيد الصالون الدولي للفHحة 18 - 15
قصر المعارض بسيدي 

 بوزيد

16 - 20 

salon international de la 

construction et du bâtiment 

CARTHAGE 2012 

 معرض تونس الدولي الكرم

22 - 24 
صالون اSدارة اSلكترونية و العمل عن بعد                               

E-GOV TUNISIA 
UTICA 3EC 

23 - 26 
الصالون المتوسطي للفHحة والصناعات 

 "SMA MED FOOD 2012"الغذائية 
 معرض صفاقس الدولي صفاقس

23 - 27 

  المعرض الدولي لمواد التجميل

Salon International de la                

Cosmétique COSMETICA 

قصر المعارض 
 بالشرقية

المركز التونسي 
ولية وتنظيم دللتجارة ال

 المعارض

 
  

  

 



 

 

 

 

 

27 - 26 

 صالون الدراسات و البرامج التكوينبة العليا

)                                            آفاق(

Salon des Hautes Etudes et 

Formations Internationales 

UTICA PERSPECTIVES 

  جوان

 
   

05 - 07 

           الصالون المتوسطي لHنتاج الحيواني 

                                                                                                                          و المنتجات الفHحية المعدة للتصدير

PAMED : Salon Méditerranéen de 

la Production Animale et des 

Produits Agricoles à l'Export 

قصر المعارض 
 ياسمين الحمامات

MEDINA 

EVENTS 

06 -  08 TEXMED TUNISIA معرض تونس الدولي الكرم 

06 -  09 

       الصالون الدولي للصناعات اOلكترونية 

و ا%سHك و التعافد                                       
Salon International des Industries 

Electroniques, du câblage et de la 

sous-traitance  

ELECTRONIC EXPO 2O12  2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

الصالون الدولي لمعدات وخدمات السHمة 
اSلكترونية                                        

Salon International des               

Equipements et Services de la 

Sécurité SECURITY EXPO 

07 -  08 
الدورة الثالثة لصالون التوثبق                                                                             

DOCUMENTATION'2012 
 IFE معرض سكرة

13 - 16 
 الصالون الدولي للكيمياء والبHستيك

 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Général Expo 

13 - 16 

لدولي للشراكة الدورة الثانية للصالون ا
-Tunisالصناعية والتجديد

Medindustrie2012 

فصر المعارض 
 بالكرم

غرفة التجارة والصناعة 
 بتونس

14 - 17 TECHNOMEUBLE معرض سكرة NOVELTY 

15 -  18 

    الصالون الدولي لفنون التجميل و الرشاقة   

                             و الرفاھة الصحية

Salon International de la Beauté , 

SPA ,Fitness et bien être             
BEAUTY AND FITNESS EXPO 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات



 

 

 

 

 

21 - 23 

                                                                             الصالون الدولي للطاقة المتجددة

SALON INTERNATIONAL DES 

ENERGIES RENOUVLABLES 

فصر المعارض 
 بالكرم

 معرض تونس الدولي

21 - 24 
              الصالون الدولي للصحافة و اSعHم

 و اOتصال

قصر المؤتمرات 
5محمد   

Global Expo 

    جويلية

04 - 07 
صالون الطالب و الماجستير المھني             

            STUDENT 2012 

قصر المؤتمرات 
 بتونس

3EC 

05 - 19 

عرض سوسة الدولي                لم 33الدورة 
 33  ème Session de la Foire 

Internationale de Sousse 
 معرض سوسة الدولي سوسة

النصف 
 ا%ول

 معرض تونس الدولي الكرم لون الطالبصا

    سبتمبر

 معرض قابس الدولي قابس DECOBAT:صالون البناء 14 - 11

12 - 15 
صالون خدمات و معدات الفHحة و الصيد 

 AGRI-SUD 2012البحري        

قاعة المعارض 
 3EC بجربة

19 -  22 

الصالون المتوسطي  للمخابز المرطبات 
 MEDPAIN2012والمطاعم والتغذية 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

  محHت و المقاھيالصالون الدولي لتجھيزات 

  ا%كHت السريعة

Salon International des                    

      équipements des cafés du fast    

 food et pizza 

 

20 - 22 

و معدات التدريس                                                         الصالون الدولي للتعليم
EDUTEC TUNISIA : Salon 

International de l'Education et des 

Equipements Didactiques 

 

قصر المعارض 
 ياسمين الحمامات

MEDINA  

EVENTS 

27 - 30 

 

الدورة الثالثة للصالون الدولي للصناعة 
 والخدمات  الغذائية

SIIAS 2012 

 

قصر المعارض 
 ياسمين الحمامات

GECO 



 

 

 

 

 

  أكتوبر

 
   

03 - 06 

الصالون الدولي للتجھيزات البيداغوجية 
للمعاھد و الجامعات                                 

  MEDIDACT: Salon 

Méditerranéen des Equipements 

Didactiques 

قصر المعارض 
 بالشرقية

سي المركز التون
ولية وتنظيم دللتجارة ال

 المعارض

03 - 06 

الصالون الدولي لتجھيزات و خدمات 
المستشفيات                                                  

HOPITAL EXPO 

 المعارض قصر

 بالشرقية
Général Expo 

03 - 06 

       المعرض الدولي للمعدات وخدمات النفط

                                            و الغاز

Salon International des                 

Equipements et Services du        

Pétrole et Gaz                        

PETROGAZ 2012 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

08 - 11 
تكنولوجيات السHمة                                                        الصالون الدولي لمعدات و

EXPO PROTECTION 2012 

 المعارض قصر

 بالشرقية
Général Expo 

08 - 11 

الصالون الدولي للتأمين                                                                                      
ASSUR EXPO 

 

 المعارض قصر

 بالشرقية
Général Expo 

09 - 11 
صالون السكن المستدام و الطاقة المتجددة      

             HABITADURABLE: 
UTICA 3EC 

10 - 13 

Salon International de la pâtisserie, 

crème glacée, fast food et du 

catering "FAST FOOD EXPO" 

فصر المؤتمرات 
 5المنزه

كة العالمية الشر
 للمعارض

10 - 13 

المعرض الدولي للبلور                             
 Salon International du Verre        

CERGLASS 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات

17 - 20 

الصالون الدولي لتكنولوجيات حماية البيئة 
ة                 ومعالجة المياه والطاقة المتجدد

ENVIROTEC EXPO 2012   :Salon 

Internationale des Technologies 

de Protection de 

l'environnement, Traitement des 

eaux et des énergies 

renouvelables 

 2حدائق المنزه 
شركة المركز التونسي 
 للمعارض والمؤتمرات



 

 

 

 

 

24 - 27 

Salon international des 

équipements et services des 

produits de pétrole, gaz et de 

chimie "PETROGAZ EXPO" 

فصر المؤتمرات 
 5المنزه

الشركة العالمية 
 للمعارض

25 - 28 

معرض تجھيزات و خدمات المقاھي و ا%كلة 
السريعة                                              

FAST COFEE'2012 

 IFE معرض سكرة

  نوفمبر

 
   

8 - 11 

الصالون الدولي التاسع لfبداع و التجديد 
التكنولوجي                                            

Le 9ème Salon International de la 

créativité et de l'Innovation 

Technologique CITEC 

 معرض سوسة الدولي سوسة

13 - 16 

 ماية ا%شخاص الصالون الدولي للسHمة و ح

 و الممتلكات

SAFETY ET SECURITY EXPO 

2012 

UTICA 3EC 

13 -16 
  SAAG:صالون الفHحة والصناعات الغذائية

 
 معرض قابس الدولي قابس

14 - 16  
  المعرض الدولي للطاقات المستديمة

 

قصر المعارض 
 بالكرم

EXPOSEVICES 

TUNISIE 

15 - 17 

ية             الصالون الدولي للتجارة اOلكترون
    Le salon International du 

Commerce Electronique 

E-COMMERCE TUNISIA EXPO 

 

قصر المعارض 
 ياسمين الحمامات

MEDINA  

EVENTS 

15 - 18 

      الصالون الدولي للخدمات البنكية و المالية

و النقديات                                               
BANQUE ET MONETIQUE 

 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 

15 - 18 

صالون العHج بمياه البحر و اOسترخاء و 
الراحة الدائمة                                         

THALASSA'2012 

 IFE معرض سكرة

21 24 
المعرض الدولي لتجھيز الفضاءات التجارية 

EQUIMAG 

قصر المعارض 
 رقيةبالش

Horizon Expo 



 

 

 

 

 

 28من 

 نوفمبر  إلى

 ديسمبر 01

          و المكتبية  لfعHميةالصالون الدولي 

و تكنولوجيا اOتصال                                      
SIB-IT 2012 

 

 المعارض قصر

 بالشرقية
Général Expo 

  ديسمبر
 

   

04 - 07 

            صالون تعليب ا%غذية و المشروبات

               Salon de l'emballage pour 

l'alimentation et les boissons 

UTICA 3EC 

05 - 07 
الدورة الرابعة للصالون الدولي لعقود 

 اOستغHل
UTICA 

غرفة التجارة والصناعة 
 بتونس

05 - 08 

الصالون الدولي لمعدات و تجھيزات 
                                                        المطارات

EXPO AVION 2012  

 

قصر المعارض 
 بالشرقية

Horizon Expo 

05 - 08 

 

الصالون الوطني للخدمات العقارية                                                                       
IMMOBILIER EXPO 2012 

قصر المعارض 
 رقيةبالش

Horizon Expo 

05 - 08 

 

المعرض الدولي للمقاطع و البيئة                                                                         
CARRIERE ET 

ENVIRONNEMENT 2012 

 المعارض قصر

 بالشرقية
Général Expo 

06 - 08 
Marché International de tourisme 

tunisien 

رض قصر المعا
 ياسمين الحمامات

MEDINA  

EVENTS 

06 - 09 
الفني  واSنتاجالصالون الدولي للموسيقى 
MusicArt 

قصر المؤتمرات 
5محمد   

Global Expo 

13 - 16 

 الصالون الدولي لخدمات و تجھيزات النزل
Salon International des Services 

équipements et hôteliers 

قصر المعارض 
 ياسمين الحمامات

MEDINA  

EVENTS 

 معرض تونس الدولي الكرم DAR DECO: صالون التأثيث والتزويق 23 - 14

 الصالون العربي للتنمية الزراعية 23 - 20
قصر المؤتمرات 

5محمد   
Global Expo 

نوفمبر  29
 01إلى 

 ديسمبر

الصالون الدولي للصحة والرفاھية 
"MEDHEALTH" 

معرض صفاقس 
 الدولي

ناعة غرفة التجارة والص
 لصفاقس

                                                                   
                   

                                                             

 


